
دیو                                                        قور 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

(ع) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا    مالس و  اب 

هب خروم 98/2/8  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاـقیقحت  هعـسوت  دـحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب          
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  باـنج  روضح  اـب  یناـقلاط...ا  تیآ  ناتـسرامیب  تساـیر  رتفدردروبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاـسرا  روضح 

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

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

هب هدننک  هعجارم  نارامیب  رد  نگل  مادنا و  ياه  یگتسکش  تبث  ناونع " اب  يریبخ  دیعس  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 
رارصا هب  هجوت  اب  یلو  دریگ  ماجنا  تبث و  هناگادج  يرتسجیر  دنچ  بلاق  رد  دیدرگ  داهنشیپ  دش و  حرطم   " یناقلاط هلا  تیآ  ناتسرامیب 

.تفرگ رارق  دییات  دروم  یلک ، تروص  هب  نآ  ماجنا  رب  ینبم  حرط  يرجم 

یکشزپ مولع  هاگشناد  زکارم  رد  وناز  تیرترآ  وئتسا  يرامیب  تبث  ناونع " اب  یسمش  رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  ناسانشراک ، طسوت  یسررب  يرجم و  هلیسوب ي  تاحالصا  ماجنا  زا  سپو  دیدرگ   ررقم  حرطم و  " هاشنامرک

رارق دییات  دروم  دش و   حرطم   " امورت لابند  هب  يزغم  ياه  يزیرنوخ  تبث  ناونع " اب  نایحاتف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجیر  لازوپورپ 
.تفرگ

همانرب رتعیرس  رتهب و  هچره  عورش  تفرشیپ و  تهج  اروش  ياضعا  ناتسرامیب ، رد  ددعتم  ياه  يرتسجیر  يزادنا  هار  هب  هجوت  اب  نایاپ  رد 
هاگشناد  يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  تنواعم  يراکمه  اب  یحرط  ياه  ورین  بذج   قیرط  زا  اه  رتسجیر  يریگراکب  رب  ناتسرامیب  ، تبث  ياه 

يارب ناتسرامیب  هاگشناد و  تاقیقحت  مرتحم  تنواعم  يراکمه  اب  بسانم  ییاضف  ناکما  تروص  رد  دیدرگ  ررقم  نینچمه  .دنتشاد  دیکات 
.ددرگ  زیهجت  اهرتسجیر 

            

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      

                       
:  7/804/2414/پ هرامش
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