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

ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا             مالس و  اب 

هب خروم 98/9/24  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  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 

هرگنک رد  اهنآ  تالاقم  هک  یمرتحم  دـیتاسا  زا  اروش ، مرتحم  ياضعا  هب  شهوژپ  هتفه  زاغآ  کیربت  نمـض  يداـهرف  رتکد  هسلج  يادـتبا  رد 
.دندروآ لمع  هب  ینادردق  رکشت و  هدیدرگ  هئارا  هتفریذپ و  یللملا  نیب  ياه 

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

رتکد ياقآ  باـنج  ییاـمنهار  هب   " يرمک کسید  قتف  دوع  اب  طبترم  لـماوع  یـسررب  ناونع " اب  هیفنح  دـمحم  ياـقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
، ینجورب يدیعـس  اضردـیمح  رتکد  ياقآ  بانج  طـسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دـش و  حرطم  یمرکا  اضردـمحم 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  یسررب و  دروم  یمالغ  یلعرتکد  ياقآ  بانج  نایحاتف و  اضر  رتکد  ياقآ  بانج 

ناتسرامیب هتشذگ  لاس  هد  رد  لسوگننمولیم  لسوگننم و  نارامیب  اه ي  دمایپ  یسررب  ناونع " اب  نایلیلج  داوج  ياقآ  ییوجشناد  لازوپورپ 
هک دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دیدرگ و  حرطم  نایحاتف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  " هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  ياه 

دروم ییاضر  اضربرتکد  ياقآ  بانج  هدـینچ و  ناریا  رتکد  مناخ  راکرـس  يروپدـنواب ، يرقاب  اضردیـس  رتکد  ياـقآ  باـنج  طـسوت  حرط  نیا 
.دریگ رارق  دییات  دروم  ناسانشراک  نیا  هلیسوب ي  هدش  ماجنا  تاحالصا  یسررب و 

رد داح  لاتینژوروا  ياه  بیـسآ  اب  ینگل  ياه  یگتسکش  یهارمه  نازیم  یـسررب  " ناونع اب  يدجاس  هطدـمحم  ياقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
نیا هک  دـیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دـش و  حرطم  يریبخ  دیعس  دیـس  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " یناقلاط...ا تیآ  ناتسرامیب 

یـسررب و دروم  يداهرف  ورـسخرتکد  ياقآ  بانج  يردـیح و  رقابدـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  بئاص ، یـضترم  رتکد  ياقآ  بانج  طـسوت  حرط 
.دریگ رارق  دییات  دروم  ناسانشراک  نیا  طسوت  تاحالصا 
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ھب هدـننک  ھعجارم  ردـخم  داوم  فرـصم  ءوـس  اـب  دارفا  رد  اـمورت  یژولویمدـیپا  یـسررب  ناونع " اب  يدازریـش  نایاش  ياقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
هسلج رد  یلک  تاحالصا  ماجنا  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دـش و  حرطم  یعیفر  نموه  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " یناقلاط ...ا  تیآ  ناتـسرامیب 

.ددرگ حرطم  دعب 
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