
                                               
ناتسا  یتسیزهب   مرتحم  لک  ریدم 

انورک زا  یشان  لیطعت  ياهزور  رد  كدوک  ياهدهم  هزوح  رد  نامزاس  ياه  يریگیپ عوضوم  : 

مارتحا مالس و  اب 

تحت كدوک  ياهدهم یلیطعت  رب  ینبم  انورک  اب  هزرابم  یلم  داتس  تابوصم  ساسا  رب  دـیراد  راضحتـسا  هک  هنوگناـمه              

ندید  نایز  ببـس  هبقرتمریغ  رما  نیا  .دیدرگ  فقوتم   98 دنفـسا لیاوا  زا  زکارم  نیا  ییارجا  ياه  تیلاعف یمامت  نامزاس ، تراظن 

زا تیامح  ياتـسار  رد  ریز  تامادقا  زکارم ، نیا  رب  هدراو  ياه  بیـسآ شهاک  روظنم  هب  .دیدرگ  كدوک  ياهدـهم  نایبرم  نابحاص و 

: تسا هتفریذپ  ماجنا  نامزاس  طسوت  هظحل  نیا  ات  اه  نآ

زا یشان  هدید  نایز لغاشم  ییاسانش  ییاهن  تسرهف  رد  كدوک  ياهدهم  مان  یتسیزهب  نامزاس  مرتحم  سییر  ياه  يریگیپ اب  ( 1

.تفرگ رارق  انورک 

رایتخا رد  ابقاعتم  روهمج  مرتحم  تسایر  روتـسد  اب  تسیل  نیا  رد  اهدهم  مان  نتفرگ  رارق  رب  ینتبم  یکناب   هرهب  مک تالیهست  ( 2

.تفرگ دهاوخ  رارق  راک ) هرادا  هدش  دیق  طیارش  اب  ) اهدهم

رب امرفراک  هدوب و  لغاش  كدوک  ياهدهم  رد  هک  ینایبرم  انورک ، زا  هدید  نایز ياه  لغـش هرمز  رد  اهدهم  مان  نتفگ  رارق  ساسا  رب  ( 3

.دنیامن هدافتسا  يراکیب » همیب   » زا دنناوت  یم تسا ، هدرک  تخادرپ  همیب  قح  نانآ  يارب  راک  نوناق  ساسا 

اه ناتسا هب  كدوکدهم  نیدلاو و  نیبام  یف  دادرارق  تیاعر  رب  دیکات  ناکدوک و  هیلاع  عفانم  زا  تیامح  رب  ینتبم  همانـشخب  ( 4

(1 هرامش تسویپ  ) .دیدرگ غالبا 

هبتاکم نینچمه  كدوک و  ياهدـهم  تالکـشم  لـئاسم و  حرط  تهج  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، مرتحم  ریزو  اب  هبتاـکم  ( 5

: يریگیپ روظنم  هب  4و3 و2 ،) هرامش   ياه  تسویپ  ) روهمج سیئر  يداصتقا  مرتحم  نواعم  نایدنواهن  رتکد  ياقآ  اب 

كدوک ياهدهم  يارب  هام  تدم 6  هب  تایلام  تخادرپ  زا  تیفاعم  تساوخرد 
يراکیب همیب  زا  كدوک  ياهدهم  لنسرپ  هدافتسا  تهج  مزال  عبانم  نیمات 

نارحب نایاپات  لنسرپ  دوخ و  یعامتجا  نیمات  همیب  قح  تخادرپ  زا  لاهمتسا  ای  تیفاعم 
كدوک ياهدهم  زایتما  نابحاص  یکناب  طاسقا  لاهمتسا 

یکناب هرهب  مک ای  ضوعالب و  تارابتعا  تالیهست و  صیصخت 
هب یلیطعت  زا   یـشان  هدید  نایز  ياهراک  بسک و  ناونع  هب  یتسیزهب  نامزاس  تراظن  تحت  كدوک  ياهدـهم  يدـنم  هرهب 

.اهنآ  هب  هدراو  نایز  ررض و  زا  یشخب  ناربجو  انورک  عویش  زا  يریگشیپ  روظنم 

تالیهـست طاسقا  تخادرپ  رد  ههام  هس  سفنت  زا  كدوک  ياهدهم  يدـنم  هرهب  روظنم  هب  يزکرم  کناب  لک  سیئر  اب  هبتاکم  ( 6

تسویپ 5) ) یکناب
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میقتـسم تیامح  قیرط  زا  كدوک  ياهدهم  ناکلام  طسوت  لیطعت  مایا  ياهب  هراجا شـشخب  تهج   « یلدمه  » شیوپ يزادنا  هار ( 7

روشک یتسیزهب  نامزاس  طسوت  هارمه  ناکلام  زا  یمسر  ریدقت  » و  كدوک یماح   » ناشن ياطعا  یتسیزهب و  لک  تارادا 

كالما رد  هک  یـصوصخ  كدوک  ياهدـهم  يارب  یتسیزهب  نامزاس  طسوت  انورک  لیطعت  مایا  ياهب  هراجا شـشخب  تساوخرد  (8

.دنراد تیلاعف  نامزاس 

نابحاص و اب  میقتسم  طابترا  يرارقرب  تهج  يزاجم  ياضف  رد  یمسر  هحفص  میقتسم و  یطابترا  لاناک  زا 40 شیب  يزادنا  هار ( 9

هعومجم نیا  اب  یشیدنا  مه تهج  اه  تیلاعف هلمج  زا  زین  مایا  نیا  رد  كدوک  ياهدهم  هعـسوت  ياه  نوناک كدوک و  ياهدهم  نایبرم 

رارق ییوگخـساپ  اضعب  تیور و  دروم  یناتـسا  ینامزاس و  نالوئـسم  طسوت  مایپ  رازه  زا 2 شیب  زور  رد  هک  يا  هنوـگ هب  تسا  هدوـب 

.دریگ یم

نیدلاو نایبرم و  طسوت  يزاجم  ياوتحم  دیلوت  زا  يرادرب  هرهب يراذگ و  كارتشا تهج   « نم نامرهق  دنزرف   » هقباسم يزادنا  هار ( 10

روکذم  فده  هعماج  هب  هئارا  ناکدوک و 

همادا رد  .تسا  هدش  زاغآ  كدوک  ياهدهم  یتیلاعف  هطیح  شرتسگ  شقن و  يالتعا  تهج  هک  تسا  يریـسم  زا  یـشخب  قوف  دراوم 

اهنت تسا  رکذ  هب  مزال  .دریذپ  تروص  اه  هعومجم نیا  زا  يرتشیب  تیامح  هزوح  نیا  ناعفن  يذ مامت  يراکمه  اب  تسا  دیما  زین  ریسم 

ياه هداوناخ رد  ناکدوک  هیرهـش  تخادرپ  مرگ ، ياذغ  هدعو  کی  نوچمه  ییاه  حرط بلاق  رد  لایر  درایلیم  دودح 700 لاس 98  رد 

.تسا  هدش  اطعا  روشک  رسارس  ياهدهم  هب  كدوک  ياهدهم  زا  تیامح  تهج  ...و  اهدهماتسور  زا  تیامح  ریذپ ، بیسآ راشقا 

.دریذپ تروص  ناتسا  نآ  رد  مرتحم  ناعفنیذ  هب  قوف  دراوم  یناسر  عالطا تسا  هتسیاش 

مناهاوخ .  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت 

 

: هب تشونور    

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

ریگاو  یاهیرامیب  زا  یریگشیپ  هتیمک  مرتحم  سیئر  هیرفن  دمحم  رتکد  یاقآ  بانج 

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

ناناوجون  ناکدوک و  روما  مرتحم  لکریدم  ییاباب  دیعس  یاقآ  بانج 

ناناوجون   ناکدوک و  روما  نواعم  یکاخ  دمحا  رتکد  یاقآ  بانج 

دیرف يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد 
یعامتجا روما  یگنهرف و  نواعم 
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