
 ، يراتس دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  رویرف ،  دیعس  رتکد  ياقآ  بانج  هدازدشرا ،  نسحم  ياقآ  بانج 

بانج یثراو ،  اضریلع  ياقآ  بانج  یتمه ،  ارهز  مناخ  راکرس  داشرف ،  هیضرم  رتکد  مناخ  راکرس 

بانج ینابرق ،  لیعامسا  ياقآ  بانج  روپدزیا ،  اضریلع  ياقآ  بانج  یناوارس ،  اضردمحم  ياقآ 

 ، هداز قداص  سابع  ياقآ  بانج  فسویروپ ،  اضردیمح  رتکد  ياقآ  بانج  داژن ،  برع  یلع  ياقآ 

 ، ربجنر نیسحمالغ  ياقآ  بانج  دنولا ،  اضردیمح  ياقآ  بانج  یشیرق ،  حابصدیس  ياقآ  بانج 

 ، يرادیق يدمحم  دمحم  ياقآ  بانج  ینیما ،  ارهز  مناخ  راکرس  يرافغ ،  میهاربا  رتکد  ياقآ  بانج 

شویراد ياقآ  بانج  يوسوم ،  یضترم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  دار ،  قیدص  اضرمالغ  ياقآ  بانج 

تیآ ياقآ  بانج  یلکوت ،  ارهز  همطاف  مناخ  راکرس  هدازروهک ،  قیاقش  مناخ  راکرس  داژن ،  تایب 

مناخ راکرس  یندم ،  ناوضر  همطاف  رتکد  مناخ  راکرس  يردیح ،  هلادسا  ياقآ  بانج  رهم ،  راشفا 

ياقآ بانج  ناینموه ،  ردان  ياقآ  بانج  داژن ،  يوحن  نیسح  رتکد  ياقآ  بانج  يدمحم ،  هموصعم 

اضریلع رتکد  ياقآ  بانج  یماسن ،  يرقاب  لامج  رتکد  ياقآ  بانج  لصا ،  یمیرک  يداه  رتکد 

ینویجاح

ناجیابرذآ ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

 ، ناهفصا ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  لیبدرا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یبرغ ، 

مرتحم لکریدم  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  مالیا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

مرتحم لکریدم  نانمس ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  یتسیزهب 

لکریدم یبونج ،  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب 

مرتحم لکریدم  نامرک ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم 

یتسیزهب مرتحم  لکریدم  نادمه ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناتسدرک ،  ناتسا  یتسیزهب 

ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناتسلگ ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناگزمره ،  ناتسا 

 ، ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  ناجنز ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  يزکرم ، 

مرتحم سیئر  نارهت ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 
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ناتسا یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  ناتسرل ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  شیک ،  یتسیزهب  هرادا 

ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم  زربلا ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  لکریدم  دمحا ،  ریوب  هیولیگهک و 

یتسیزهب مرتحم  لکریدم  يرایتخب ،  لاحمراهچ و  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  هاشنامرک ، 

 ، مق ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  دزی ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  نالیگ ،  ناتسا 

رهشوب ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس  ناردنزام ،  ناتسا  یتسیزهب  مرتحم  تسرپرس 

نامزاس  زا  تیلاعف  هناورپ  تفایرد  ترورض  عوضوم   : 

مکیلع مالس 

رد ییازسب  هدمع و  شقن  نیلولعم  داهن  مدرم  تاسسوم  مارتحا ، و  (ص ) دمحم لآ  و  (ص ) دمحم رب  تاولص  اب 

ياه تیلاعف  زا  دصرد  زا 90  شیب  يراذگاو  دـنراد و  تیلولعم  ياراد  دارفا  فلتخم  روما  يریگیپ  اه و  همانرب  يارجا 

.دشاب یم  یتلود  ریغ  ياه  شخب  هنالاعف  تکراشم  رد  نامزاس  تسایس  دیوم  یشخبناوت  دوجوم 

تدحو داجیا  نکیل  هدومن ، دیکات  روکذـم  تاسـسوم  اب  ار  رتشیب  يراکمه  شرتسگ  هعـسوت و  هزوح  نیا 

هب تامدـخ  رتهب  هچ  ره  هئارا  نینچمه  نانآ و  تیلاعف  تیادـه  ییامنهار و  درکلمع و  رب  تراظن  ترورـض  هیور و 

دارفا اب  طابترا  رد  هک  یتلود  ریغ  ياه  نمجنا  اه و  لکـشت  تاسـسوم ، یمامت  دـیامن  یم  ءاضتقا  نالولعم  هعماـج 

داتس ای  لک  تارادا  زا  دنا ، هدومن  تفایرد  اه  هاگتسد  ریاس  زا  ار  هطوبرم  زوجم  یلو  هتشاد  تیلاعف  تیلولعم  ياراد 

همانرب يارجا  یـشخباوت و  ياه  تیلاعف  يراذگاو  ات  دنیامن  تفایرد  ار  مزال  تیلاعف  زوجم  روشک  یتسیزهب  نامزاس 

( نالولعم قوقح  زا  تیامح  نوناق  هدام 1  دنب ج  یلم (  ياه  هکبش  رد  روضح  نینچمه  نالولعم و  روما  اب  طبترم  ياه 

.ددرگ روسیم 

مدرم یتلود  ریغ  تاسسوم  تیلاعف  زوجم  هئارا  صوصخرد  اهناتسا  مرتحم  لک  ناریدم  تسا  هتـسیاش  اذل 

ار مزال  تادیهمت  مادقا و  دنراد  تیلاعف  هناورپ  ...و ) يرادنامرف  يرادناتسا ، اه ( هاگتـسد  ریاس  زا  هک  نالولعم  داهن 

.دنیامرف لومعم 

.دشاب یم  یتسیزهب  نامزاس  زا  زوجم  ذخا  هب  طونم  نالولعم  یلم  هکبش  رد  روضح  تسا  رکذ  نایاش 

 

هیرفن دمحم  رتکد 
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: هب تشونور    

تسایر  هزوح  لک  ریدم  سیئر و  مرتحم  نیشناج  فوطع  سابع  رتکد  ياقآ  بانج 

سلجمروما  يزاسدنمناوت و  یتلودریغ و  تاسسوم  ، یمدرم ياهتکراشم  روما  مرتحم  نواعم  رهم  نادزی  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

درکلمع  تیریدم  رتفد  لکریدم  سیئر و  مرتحم  رواشم  هد  مظن  مظاک  رتکد  ياقآ  بانج 

یلنسرپ  تسارح  مرتحم  نواعم  يدسا  دمحا  ياقآ  بانج 

للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور  مرتحم  لک  ریدم  امیسآ  دوعسم  ياقآ  بانج 

نیلولعم  يزاسدنمناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  يزابهش  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یتبقارم  یشخبناوت  زکارم  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  جارس  یفطصم  ياقآ  بانج 

یکشزپناوت  هنازور و  یشخبناوت  روما  رتفد  مرتحم  لکریدم  ینامیرب  ابیرف  رتکد  مناخ  راکرس 

یشخبناوت  روما  مرتحم  سانشراک  يدارم  ناطلس  یمالغ  اضر  ياقآ  بانج 

يزاس  بسانم  یشخبناوت و  مرتحم  سانشراک  هراوز  يدرو  هلا  روصنم  رتکد  ياقآ  بانج 

یشخبناوت   روما  مرتحم  سانشراک  ینامحر  لامجدیس  ياقآ  بانج 

یشخبناوت روما  نواعم 
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