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مدزم و )هر(ماما یگداتطیا و ،اه تلم لةالم رد راتکتضا یدعت حور

 نىیضالىتیپاک نىناك ثیىصتزهظم
1343 لاض رد نآ لةالم )هر(ماما یاضر دایزف و

ىابآ 13 هًاتسآ رد  ىازوهآ شًاد راديد رد  ىهالسا بالقًا نّظعه ربهر تاًایب رب یروره  
13۸۹/۸/12

:امنهار
تانایة رىحم          

هعىمجمزیس                    

عیاكو روزم

 نازیا یئاضك یاه هاگتضد سا ییاکیزمآ نارىمأم تیفاعم نىناك ثیىصت
سور نآ یانض و یلم یارىش ظلجم رد

،مك مدزم و بالط عمج رد نآ لةالم رد دایزف و ازجام سا )هر( ماما عالطا
ناةآ هدشیض سا لتك 

نازهت هة لالتنا و )هر( ماما یزیگتضد

هیکزت هة )هر( ماما دیعتت

،مىض ناهج یاهرىشک اة هطةار ندىة یتیعر و باةرا یدعت تلع
اه ییاکیزمآ دىخ زظن سا 

فده
اکیزمآ عفانم نیمأت

اه تلم زیلحت

 ،یلمخم شکتضد زیس یندچ ی هجنپ ندىة ناهنپزکذت
باللنا یسوزیپ سا دعة اکیزمآ رىهمج یاضؤر مزن و بزچ یاه فزح دىجو اة

 یگداتطیا یگژیو
)هر(ماما

نید ظح سا هتضاخزة

یلم و یناملطم ی هشیکاپ ظح سا هتضاخزة

مدزم یمىمع تیامح هة یکتم

نادیم رد ناىج لطن رىضح و دهعت ،تیلىئطم صاطحا

57 لاض رد اکیزما رودشم نادالج طضىت نانآ راتشک و نادیم رد ناناىج رىضحزهظم

)هر(ماما لتك لاض 14 ِدایزف صاکعنارىضح فده

43 و 42 لاض رد ماما طضىت هدش ساغآ تکزح طاشن و توازط شیامنتیمها

نایىجشناد رانک رد یناتضزیةد ناسىمآ شناد ندىة یعامتجا یاه هوزگ نیزت مدلشیپ وشجسوزما قادصم

 صدلم عافد رد یناتضزیةد ناسىمآ شناد ندىة ورشیپ دیإم

تلع
تزیصة و ینیة نشور سا یشان تیلىئطم صاطحا

هعماج رد یمالضا و یهلا یاه نامرآ ملحت

یةاللنا ی هیحور

فده

یةاللنا ناىج لطن تراطجو تعاجش
اه ناىج طضىت 58 لاض رد یضىضاج ی هنال زیخطتزهظماکیزمآ ی هدزک کشة ی هزهچ و هنمیه لةالم رد 

دىة سوزما زةازة نیدنچ اکیزمآ تلود راتتعا و هنمیه سور نآ تیمها

ایند رد اکیزمآ تردك لشلشتهجیتن

 ناةآ 13 هیلع لاضراپ هک یدودحم عمج طضىت میهافم نیا اة هلةالم
دنشکة نجل هة ار گرشة تتضانم نیا دیاش ات دنداد راعش

یماکان و تطکشییاهن هجیتن

فادها

ییاکیزمآ ی هنمیه ندزک هدنس

اکیزمآ یتلط هطلض یور زة ندیشک هدزپ

گرشة ملظ نآ لةالم رد نازیا تلم میظع تکزح ندزة لاإض زیس

 هجیتن

تشاد رارق
اًاوج ي

خ رد ى
کرح مدقه ط

له ت
وس هب ت

اه هلق ت
نمشد و تضود فارتعا هة ،اه هلك تمض هة تلم عیرس تکزح  تیعضو

دىجىم

تضا تدم دنلة ام هار ؛دزک یشیدنا هداض دیاتنزکذت

دهاشنىگانىگ تامدخ و یضایض ،یروانف ،یملع ی هنیمس رد زیگمشچ یاه تفرشیپلیلد
هدیچیپ یاهراک ماجنا رد رىشک یساین یة

راشرس و دادعتضا اة یناطنا یوزین دىجو

دمآراک و سىطلد نازیدم دىجو

رىشک رساترس رد ینازمع یاهاک و تمدخ ماجنا

ناناىج دىتن ترىص رد تکزح نیا نتفزگن ماجنا زکذتتیمها
بزجم و دمآراک نازیدم ندىة مسال

تطین هدزک دیفض ىم و هةزجت اة دازفا هة یمارتحا یة ینعم هة ناناىج یور زة هیکت

یملع و یداصتكا یاه نادیم
داعةا

تیمها88 لاض ی هنتف راهمقادصمیضایض یاه نادیم
88 لاض ی هنتف تشپ رد گرشة یا هئطىت نتشاد رازك

نازیا زیخطت یازة نمشد ثیزغ و ثیجع دصك

هنحص رد رىضح  ی هفیظو
ناناىج

ديزفآ دنهاىخ راختفا تلم يازة و ديد دنهاىخ ار اه هلك ناناىج  هَّللاءاش نا

 یمالضا یرىهمج ندىة هشیمه سا رتیىك
نمشد ندىة هشیمه سا زت فیعض و

همسال
نآ ندىة یندشن مامت و اه هلك تمض هة تکزح نتشاد همادا هة هجىت

لامک تمض هة تکزح هة تلم تداع ترورض

تصزف

ام ینیة شیپ

نمشد یگشیمه نیمک هة هجىت ترورض ام هفیظو
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