
    

                                               
اه ناتسا مرتحم  لک  ناریدم 

نم  نامرهق  كدوک  هراونشج  تسخن  رود  همان  هویش  عوضوم   : 

مارتحا مالس و  اب 

يریدـقت روخرد  ياه  شالت نینچمه  كدوک و  ياهدـهم  مرتحم  نایبرم  طسوت  يدنمـشزرا  ياه  تیلاعف اـهزور  نیا  رد 
ءاقترا ياتسار  رد  .تسا  هتفریذپ  ماجنا  ناکدوک  هژیو  هدنهددشر  بسانم و  یتاقوا  ندروآ  مهارف  ریـسم  رد  ناکدوک  نیدلاو  طسوت 

تیقالخ زورب  رد  نایبرم  يارب  تصرف  داجیا  ناکدوک و  هب  یتیبرت  یشزومآ و  میهافم  هئارا  صوصخ  رد  نیدلاو  تراهم  شناد و  حطس 
نایبرم یشزومآ  راثآ  لاسرا  هژیو  نم » نامرهق  كدوک  هراونشج « هرود  نیتسخن  نانآ  ياـه  دادعتـسا شرورپ  تخانـش و  و 
یحارط ییوگ ، هصق ياه  شور اب  كدوک  ياهدهم  هب  هدش  یفرعم  عبانم  ساسا  رب  هدش  دـیلوت  ناکدوک  نیدلاو  كدوک و  ياهدهم 

نیا رد  ریز  دارفا  .دـشاب )  زین  انورک  هنیطنرق و  ياهزور  هب  فوطعم  دـناوت  یم راثآ   ) .ددرگ یم رازگرب  ...و  یتسدراک  یحارط  يزاب ،
: تفرگ دنهاوخ  رارق  ریدقت  دروم  هراونشج 

يروشک یناتسا و  حطس  ود  رد  نیدلاو  نایبرم و  نایم  زا  رترب  راثآ  نابحاص 

هدننک  تکرش راثآ  تیفیک  دادعت و  رظنم  زا  رترب  كدوک  ياهدهم 

راثآ تیفیک  دادعت و  رظنم  زا  ناتسا ) ناتـسرهش و   ) رترب یعامتجا  روما  نواعم  لوئسم و  سانشراک  سانـشراک ،
ناتسا لاعف  كدوک  ياهدهم  دادعت  هب  تبسن  یلاسرا 

ياهدهم دادعت  هب  تبسن  راثآ  تیفیک  ددعت و  ساسا  رب  ) رترب ياه  ناتسا كدوک  ياهدهم  يرایمه  هعسوت و  نوناک 
( ناتسا لاعف  كدوک 

تامادقا روکذم ، همان  هویش رد  هدش  هئارا  دعاوق  ساسا  رب  راثآ  يرواد  ارجا و  صوصخ  رد  دنیامن  روتسد  تسا  دنمشهاوخ 
.دشاب یم هام  تشهبیدرا  ات 15  همانشخب  تفایرد  زور  زا  هراونشج  رد  تکرش  نامز  دریذپ ؛ تروص  یضتقم 

.مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  یلاعبانج  نوزفازور  قیفوت 
 

: هب تشونور    

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

ریگاو  ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  مرتحم  سیئر  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

ناناوجون  ناکدوک و  روما  نواعم  یکاخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

ناکدوک  لماکت  دشر و  هورگ  مرتحم  سیئر  یعناق  کباب  ياقآ  بانج 

ناناوجون   ناکدوک و  روما  مرتحم  سانشراک  هداز  یلو  الیل  مناخ  راکرس 

ییاباب دیعس 
ناناوجون ناکدوک و  روما  لکریدم 
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