
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 ي  تروص  : عوضوم

مارتحا  مالس و  اب 

هب خروم 97/7/29  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب         
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياـقآ  باـنج  روضح  اـب  یناـقلاط...ا  تیآ  ناتـسرامیب  تساـیر  رتفدردروبزم  هسلج.ددرگ ي  یم  لاـسرا  روضح 

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

یحلاص مناخ  ناتسرامیب و  یشهوژپ  نواعم  یباهذ  یحلاص  رتکد  ياقآ  طسوت  لبق  هسلج ي  ياه  حرط  دنور  زا  یشرازگ  هسلج  يادتبا  رد 
.دیدرگ هئارا  دحاو  لوئسم  سانشراک 

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

یلغش سرتسا  یتیصخش و  ياه  یگژیو  هطبار  یسررب   " ناونع اب  یحلاص  هدنخرف  مناخ  روپ و  يردان  نالسرا  رتکد  ياقآ  یتاقیقحت  لازوپورپ 
ررقم ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم   " هاشنامرک رهش  یکشزپ  ياه  تیروف  نانکراک  رد  ینالضع  یتلکسا  تالالتخا  عویش  نازیم  اب 
دروم داردنمهرف  رتکد  ياقآ  بانجو  یقداص  هلاریخ  رتکد  ياقآ  بانج  روپ ، یسوم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ 

.دریگ رارق  يرواد 

یندب و ینارگن  اب  هدش  فیرحت  یتخانش  کبس  هطبار ي  یسررب  ناونع " اب  نیورپ  هیضرم  مناخ  ناقهد و  همطاف  مناخ  یتاقیقحت  لازوپورپ 
ياقآ بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دیدرگ و  حرطم  " هنیس ناطرس  هب  التبم  نانز  رد  یسنج  سفن  تزع 

.دریگ رارق  يرواد  دروم  ریذپلگ  شرآ  رتکد  ياقآ  بانج  درف و  يزیورپ  ربکا  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  یشوگرز ، داوجرتکد 

نارامیب نزو  شهاک  رب  یتخانشناور  ياه  کینکت  یشخبرثا  یسررب   " ناونع اب  ناقهد  همطاف  مناخ  يریشب و  نسح  ياقآ  یتاقیقحت  لازوپورپ 
رتکد ياقآ  بانج  كاوچن ، یفطصم  دیسرتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم   " یتباید

.دریگ رارق  يرواد  دروم  ییاطع  يرام  رتکد  مناخ  راکرس  یغورف و  ربکا  یلع 

ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  دحاو  شیاپ  هسلج  تروص  هاگشناد و  يروانف  تاقیقحت و  تنواعم  زا  یتفایرد  مهم  ياه  همان  زین  هسلج  نایاپ  رد 
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.تفرگ رارق  یسررب  دروم 
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