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ناد ن
وجضناد و زونآ ش

 هصساتم شظاخ هة مق سد ساىگسضة ماما ذیعتت و یشیگتظد
۱۳۴۳ ناةآ ۱۳ سد نىیظالىتیپاک یئاکیشمآ نىناق اة

 غلعم ناسودضم ی هلیظىة ام ناصىمآ ؾناد ماع لتق
۱۳۵۷ لاظ ناةآ ۱۳ سد سىؽک سد ییاکیشمآ

 ثداىخ
یخیسات
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 ناةآ ۱۳ صوس صا هذؼ تتج ی هشظاخ نیلوایگژیو
ام تلم یخیسات نهر سد

یناشیا ناناىج غظىت اکیشمآ یظىظاج ضکشم ؾرصت
۱۳۵۸ لاظ ناةآ ۱۳ سد 

ناشیا سىؽک و تلم شة دىخ یدایا ی هلیظىة اکیشمآ ی هةرض نیمودیگژیو

اکیشمآ شگ هلخاذم و ىگسوص تلود هة یناشیا ناناىج تخظ یلیظتیمها

 هجداخ نیا یوس یئاکیشمآ یتاؼیلتت لاجنجلمعلاغکع
یناشیا ضشعت ناىنع هة نآ حشظ و

خیسات لىظ سد اه تسذق و اه تلم یاشجامیگژیو

صونرس
نوهع ت

لن ی
 اه ت

باور رد
  هناهلاظ ط

اهج ی
ن

 داخآ و اه تلم یمىمع تؼىنرس صا یهاگآ و خیسات هة هاگنیربهس هتلاعم
هعلظ شیص و شگ هعلظ یاه تسذق نایم هناملاؼ غةاوس و یرشة

خیسات هة هاگن ندىة امنهاس و صىمآطسدتیمها

؛تعین صوشید و صوشما هلئعم هناملاؼ غةاوس نیاتسورض
تظا خیسات هؽیمه لام 

هعلظ ماؽن قاذفم  یانعم
هناملاؼ غةاوس

 هة متظ و ملؼ یاشة دىخ هة اه تسذق صا یضعة نداد قخ
دىخ یماؽن و یلام یاه ییاناىت اة شگید یاه تلم

هجیتن

طورش

مهعـناِة ام اوشیُؼی یتخ ٍمىقة ام ُشیُؼی ال هللا َّناذیؤم

تداهؼ و تذهاجم یاشة مدشم یگدامآ

یگذنص ی هشمصوس شیقخ و سزگدوص یاه تزل صا مدشم داخآ تؼزگ

هتعجشة یاملع نذؼ ناذیم دساو

قاذفم

هاس باختنا ی هجیتن سد اه تلم نذنام هعلظ شیص
"ندسواینشة مد و نتخاظ و نتخىظ" 

لماع
هذننکنییعت 

 و "نتخاظ و نتخىظ" هاس ود صا یکی باختنا و میمفت
هعلظ شةاشة سد اه تلم غظىت "یگداتعیا و تذهاجم"ای

 هعلظ شیص صا اه نآ جوشخ و اه تلم تؼىنرس نذؼ ضىع
"یگداتعیا و تذهاجم" هاس باختنا ی هجیتن سد

ناذیم هة هداصآ و گسضة یاه ناعنا دوسو

 یمالظا یاهسىؽک مامتً اتیشقت نذمآسد سامعتظا ی هعلظ شیص
میقتعم شیػ ای ذیرص سامعتظا تسىـ هة هجیتن

 یکی سد یمالظا یاهسىؽک غظىت ندسواینشة مد و نتخاظ و نتخىظ هاس باختنا
یظایظ ناؽخسد هقةاظ و ینػ یگنهشؿ ثاشیم نتؼاد مػسیلع شیخا نشق ود

 نید یاملع ،ناشکـنؼوس یهاتىک و شیفـتتلع
هعماج نآ ذیما و صاین دسىم ناناىج و

 یةشع یاهسىؽک صا یلیخ ذیرص سامعتظا

هجیتن

تىػاظ ماؽن ی هسود سد ناشیا سىؽک )نیىن(میقتعمشیػ سامعتظا

یملع ػادل صا یگذنام ثقع

یللملا نیة تاساختؿا ػادل صا یگذنام ثقع

نذؼ شتشیقؿ صوس هة صوس

 یناعنا عةانم نذنام لععم

یعیتظ عةانم تساػ

اهسىؽک یناشیو

ذهاؼ

ناشیا تلم غظىت یگداتعیا و تذهاجم هاس باختنا

۲ زا ۱

 ناةآ ۱۳ صوس صا هذؼ تتج ی هشظاخ نیمىظیگژیو
ام تلم یخیسات نهر سد

خیسات صا دىخ هتؼزگ یاهتنایخ ؾزخ و یؼىماشؿلةاقم هعقن
ناةآ مهدضیظ سد ماما ذیعتت و ناصىمآؾناد ماع لتق ذننام

شگ هعلظ
ءاضجا

شیزپ هعلظ

 شگهعلظ یاهتسذق نذؼ شتغلعم و شتیىق
 یمالظا یاهسىؽک عةانم صا هیزؼت اة
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اه نآ ندشک اذیپ تساعج و تئشج و اه تلم یساذیة

تلم هاگیاج ماکدتظا ات هصساتم و هاس نیا ساشمتظا

هجیتن

 و ینماان لماع نیشت یلـا هة اکیشمآ نذؼ لیذتت
اه تلم مؽچ سد هنایمسواخ هقعنم سد یتاتجیة ذهاؼ

یربهس هتلاعمناشیا تلم غظىت یگداتعیا و تذهاجم هاس باختنا

قاذفم

صونرس
نوهع ت

لن ی
 رد اه ت

باور
  هناهلاظ ط

اهج ی
 لماعن

هذننک نییعت
 و "نتخاظ و نتخىظ" هاس ود صا یکی باختنا و میمفت
هعلظ شةاشة سد اه تلم غظىت "یگداتعیا و تذهاجم"ای

دىؼ یمن میلعت یدوص هة و یناظآ هة شگ هعلظ تسذقتسورض

یناعنا یاه تیؿشؼ و اه هداسا ناذیمهصساتم هرتعگ

نىگانىگ یاه ناذیم سد تلم "یمىمع جیعة"تاماضلا

قیدافم

یماؽن گنج ناذیم

ملع ناذیم

یگذنصاظ و تیقالخ ناذیم

تضع و لالقتظا هاس نداد همادا شة هداسا اة ناشیا تلم تؿرشیپتیمها

لماکت و ذؼس ناذیم

ملع ناذیم سد یگداتعیا

قیدافم
یدافتقا تیلاعؿ ناذیم سد ػالت

هجیتن

،تؿشعم یاه هتعه تیىقت ناذیم سد ػالت
یخوس و یشکؿ ییاناىت و یهاگآ 

 هاس سد ناناىج یشیزپتیلىئعم و ػالت
سىؽک یناداةآ و یداصآ ،لالقتظا

تلم کی یمئاد یسایؼىه و یگدامآ
نیلىئعم و ناناىج ؿىفخ هة 

انعم

تلود و تلم نایم یلذکی و تذخو تیىقت ناذیم سد ػالت

تلم یشیزپانثیظآ

تلم صوس هة صوس ذؼس

یگذنص و گشم ِیخیسات دربن نیا سد ندسىخ هةرض و نتؿس ثقعهجیتنیمالظا ؾساعم و ػالت ،تذهاجم صا نتؿشگ هلـاؿعنام

هجیتن

اکیشمآ نذؼ یوضنم

اه تلم مؽچ سد اکیشمآ یتسذقشةا ی هنمیه نتخیس وشؿ

ذیؤم

نیععلؿ و نانتل ،قاشع سد تلاخد
اه نآ سد یتاتجیة و ینماان داجیا و 

 تتعن دىخ تلم یىظ صا اکیشمآ ندىة لاؤظ شیص
قاشع سد ناؽیاه صاةرس و ناناىج نذؼ هتؽک هة

تلع

 هة تتعن ایند ی هعقن شه سد اه تلم لمعلا غکع
هقعنم نآ سد اکیشمآ نادشم تلود و سىهمج غیئس سىضخ ذهاؼ

یمالظا بالقنا ذهاؼ
تکشخ نیا سد ماما هة تما خظاپ و ام ساىگسضة ماما تتحم خظاپأؽنم

هجیتن
  یتلظهعلظ و اهصواجت هة ناشیا تلم گسضة و لةاقتم یلیظ
یدامتم یاه لاظ لىظ سد یساتکتظا تسذق و اکیشمآ هناملاؼ

تظا تما و ماما هة قلعتم بالقنا سد لوا ؾقنیشیگهجیتن

۵۸ ناةآ هدضیظشهؽم

یگژیو

یربهس هتلاعم

 یانعم
هناملاؼ غةاوس

 غظىت ندسواینشة مد و نتخاظ و نتخىظ هاس باختنا
شیخا نشق ود یکی سد یمالظا یاهسىؽک

هجیتن

یملع یصاظدىخ

تاماضلا

 حوس ناماد نتؼاد هگن کاپ و ینید یصاظدىخ
اهناذیم همه سد یناسىن لد و

ػالت و تیلاعؿ

یگذنصرس

۲ زا ۲
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فرضيپ
لن ت

اریا ت
 رب هدارا اب ن

داد هنادا
قتسا هار ن

زع و لال
ت

 تظذة هذؼ داجیا دىکس و یساتکتظا ی هعلظ صا ناشیا تلم ییاهس
تواـت یة یاملع و تکاظ ناشکـنؼوس،هتخاةدىخ لاجس،نئاخ ناساذمامص

 صا یسایعة سد و مالظا یایند سد ناشیا تلم یؽخة ماهلا
ناشکـنؼوس و اه تلم یاشة شگید یاهسىؽک هناؽن

  هعلظ هنىمن
یساتکتظا

نىیظالىتیپاک نىناق ثیىفت

یاه هاگؽناد سد ناشیا ساتتعا و مارتخا ندىة رتؽیة
اهسىؽک ی همه صا مالظا یایند رسارس 

هاس نیا سد ناشیا تلم غظىت دایص یاه هنیضه لمدت هلاظ تؽه گنجذهاؼیظانؽتیظآ

ییاضق هاگتظد و ناشیا تلود نِتؼاذن ثیقعت قخ
ناشیا سد ییاکیشمآ ساکتیانج و مشجم هة تتعن  داـم

ت
ال

ادين رد ش
یوقت ن

اه هتسه ت
فرعن ی

 ،ت
هاگآ

یاناوت و ی
رکف ی

حور و ی
ی

اه هاگؽناد سد تظایظ و تؿشعم و ملع یاه هتعه
قیدافم

 ؾتنج ،یمالظا هعماج ،یمالظا نمجنا ذننام نىگانىگ یاه نمجنا
اه ناتظشیةد و اه هاگؽناد سد ییىجؽناد جیعة و یهاىخ تلاذع

یا هتعه ی هلئعم قاذفم

ذیؤم

سىؽک یملع تؿرشیپ ذهاؼ

یشیگ هصاذنا لةاق و طىعدمیگژیو

سىؽک یملع تؿرشیپ اة تـلاخم نمؼد عضىم

 هضیگنا ذؼس و یدافتقا ،یملع ،یظایظ ػادل صا سىؽک صوشما تیعضو تواـت
ؾیپ لاظ 20 اة ناناىج ینیة نؼوس و یهاگآ و یمالظا و یةالقنا یاه

تظا هداتؿا قاـتا ام سىؽک سد نیایةایصسا

ذهاؼ
 هة ناشیا یا هتعه ی هلئعم نذؼ لیذتت

اکیشمآ سىؽک یجساخ تظایظ ی هذمع ی هلئعم

ؾذه
یملع تسذق هة تلم یةایتظد صا یشیگىلج

غـن هة دامتعا و یخوس تسذق و 

هعلظ نذنادشگشةؾذه

لن زور هب زور دصر
ت

تظا ناشیا تلم تؿرشیپ ی هناؽن ،یا هتعه ی هلئعمتلع

 شتاو کلة ییاکیشمآ تکرش تایانج
 هةاؽم هنىمن اهنآ ییاضق تینىفم و قاشع سد

تسویپ

تلع

ماهتا نیا ندىة ضدم غوسد

 تلود ی هناملاؼ و هناهلةا ،هناقمخا ساتؿس
قاشع سد اکیشمآ شة مکاخ ماؽن و

یةایصسا

دوب لاؤس ریز
وس زا اکیرنآ ن

لن ی
بسن دوخ ت

 ت
دص هتضک هب

اناوج ن
اضنازابرس و ن

ارع رد ن
ق

قاشع سد ناؽناصاةرس ساتؽک هة اه یناشیا ندشک مهتماکیشمآ خظاپ

ناؽیاه هناظس سد سىؽک نیا یظایظ لاجس و اکیشمآ هذمع ؽیلتت ذهاؼ
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