
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 98/11/13  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دـحاو  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 

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

ياه یگتسکش  رد  رومف  لامیزگورپ  كالپ  زا  هدافتسا  ياهدمایپ  یسررب  ناونع "  اب  یسیو  هدیعس  مناخ  راکرس  ییوجشناد  لازوپورپ 
طسوت حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم  يریبخ  دیعس  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  کیرتناکورتیرپ "

تاحالصا دریگ و  رارق  یسررب  دروم  یمالغ  یلع  رتکد  ياقآ  بانجو  ناییاوام  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  روپ ، یسوم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت 

اب partial thread نویساسکیف نامرد  شور  ود  ياهدمایپ  هسیاقم  ناونع "  اب  یناخ  نیسح  هدیپس  مناخ   راکرس  ییوجشناد  لازوپورپ 
دش و حرطم  يریبخ  دیعس  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  " رومف ندرگ  یگتسکش  اب  ( لاس  50-18  ) نارامیب رد   length stable
مناخ راکرس  و  هداز   کلم  رایزام  رتکد  ياقآ  بانج  بئاص ، یضترم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  یمیرک  زانهب  رتکد 

( نوخ ياه  لس  کپ  نس  دادعت و   ) نژویفسنارت میقتسم  ریغ  میقتسم و  رثا  یسررب    " ناونع اب  يرداق  رجاه  مناخ  راکرس  ییوجشناد  لازوپورپ 
نسوس رتکد  مناخ  راکرـس  ییامنهار  هب  (ع ") یلع ماما  ناتـسرامیب  رد  رنورک  قورع  سپ  ياب  دـنویپ  تحت  نارامیب  رد  یبناج  ياهدـمایپ  رب 

يردـیح اضر  رتکد  ياقآ  باـنج  طـسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دـش و  حرطم  ابـص  نیدلارخف  رتکد  يدومحم و 
دروم نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  یعازخ  روصنم  رتکد  ياقآ  بانج  و  يرظتنم   هسیفن  رتکد  مناخ  راکرـس  مدقم ،

.دریگ رارق  دییات 
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کیتپپ مخز  اب  نارامیب  رد  یحارج  لـحم  مخز  تنوفع  زورب  نازیم  يا  هسیاـقم  یـسررب  ناونع " اـب  یبالوط  یلع  ياقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
دش و حرطم  یناوریش  ایرام  رتکد  مناخ  راکرس  یهوک و  شرآ  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  " ( هیثلاث  ) يریخات هیلوا  هیلوا و  میمرت  اب  هروفرپ  

بانج هیحبص و  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج  يردیح ، رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  يداهرف  ورسخ  رتکد  ياقآ 
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