
یاا                                                        یالاک  زا  ام 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

(ع) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  : عوضوم

مارتحا    مالس و  اب 

هب خروم 97/6/25  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسونیدب            
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناقلاط...ا  تیآ  ناتسرامیب  تسایر  رتفدردروبزم  هسلج.ددرگ ي  یم  لاسرا  روضح 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  ناتسرامیب و 

یشهوژپ نواعم  یباهذ  یحلاص  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  لبق  تاسلج   هدش  حرطم  ياه  حرط  دنور  زا  یشرازگ  هسلج ، يادتبا  رد 
.دیدرگ هئارا  ناتسرامیب 

.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  یسررب و  لیذ  حرش  هب  لازوپورپ  هس  روبزم  هسلج ي  رد 

ماما ناتسرامیب  رد  یبلق  یناوتزاب  تامدخ  يریگیپ  تبث و  ماظن   " ناونع اب  روپ   ردیح  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 
بانج یفرعم   اب  يرتسجیر ، نیا  رد  بلق  صصختم  کی  روضح  موزل  رب  اضعا  دیکات  هب  هجوت  اب  دش و  حرطم   " هاشنامرک رهش  (ع ) یلع

.دش  بیوصت  يرتسجیر  نیا  رد  يراکمه  تهج  یکشزپ  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  بلق و  صصختم  یناهبزور  دمحم  رتکد  ياقآ 

یناتسرامیب لخاد  یتیلاتروم  اب   D نیماتیو یمرس  حطس  هطبار   یسررب  " ناونع اب  يدیوم  هیناه  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
یلک تاحالصا  ماجنا  زا  سپ  هک  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  یناهبزور  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " (ACS) رنورک داح  موردنس 

.دوش حرطم  اروش  رد  اددجم  يرجم  طسوت 

سفن تزع  یندب و  ینارگن  اب  هدش  فیرحت  یتخانش  کبس  هطبار ي  " ناونع اب  ناقهد  همطاف  مناخ  راکرس  یتاقیقحت  لازوپورپ 
حرطم اروش  رد  اددجم  يرجم  طسوت  یلک  تاحالصا  ماجنا  زا  سپ  هک  دیدرگ  ررقم  دش  حرطم   " هنیس ناطرس  هب  التبم  نانز  رد  یسنج 

.دوش

دش یناسر  عالطا  هاگشناد  يروانف  تاقیقحت و  تنواعم  يوس  زا  يا  همان  نایاپ  ریغ  یتاقیقحت  ياه  حرط  یسررب  ناوخارف  زین  هسلج  نایاپ  رد 
هرود ياه  همان  نایاپ  ندش  حرطم  دحاو و  ءاقترا  تهج  دیدرگ  ررقم  نینچمه  .دش  هداد  حیضوت  اروش  ياضعا  يارب  دنیارف  نیا  دنور  و 
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صخشم اه  هورگ  ناریدم  هب  يا  همان  یط  ناتسرامیب  ینیلاب  ياه  هورگ  یملع  تایه  ياضعا  یتاقیقحت  هنیمز  دحاو ، رد  یمومع  یکشزپ 
.ددرگ
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