
یوضر سدق ناتسآ یداصتقا یاھتیلاعف و اھتکرش  

 
 
 لوا لصف
 و ادـج یـگنھرف یاـھتیلاعف زا »یوضر سدـق ناتـسٓا« یداـصتقا یاـھتیلاعف ،١٣٧٧ لاـس
 ھب ،»یوـضر یداـصتقا نامزاـس ھـسسٔوم« یـنوناق تـبث اـب ١٣٨٣ لاـس هاـم تـشھبیدرا
 .دـش یریگ یپ زکرمتم تروص

 و بـسک فـلتخم یاـھهزوـح رد ،ھـسسٔوم و تکرـش ٧٠ زا شیب بلاق رد یداصتقا ھعومجم نیا
 ،ینامتخاـس و یـنارمع ،شرـف و یجاـسن ،یـیاذغ ،یزاـسوراد عـیانص ھـلمج زا ،راک
 یراذـگ ھیامرـس و یداـصتقا یـلام ،تاـعالطا یروٓانـف ،زاگ و تـفن ،یرورـپماد و یزرواـشک
 .دنکیم تیلاعف

 سدق ناتسآ یگنھرف و یعامتجا یاھتیلؤوسم ماجنا تھج رادیاپ و نئمطم یلام عبانم نیمأت
 .تسا هدش مالعا یلیوط و ضیرع یداصتقا ھعومجم نینچ یزادناهار فدھ نیرتیلصا ،یوضر

 مان ناریا قرش رد یداصتقا گنیدلھ نیرت گرزب ناونع ھب »یوضر یداصتقا نامزاس« زا
 رد میقتسمریغ و میقتسم تروص ھب رفن رازھ ١٢ زا شیب رضاح لاح رد ھک دوشیم هدرب
 .دننکیم تیلاعف نآ ھعبات تاسسؤم و اھتکرش

 شیب دوخ یراک ھمانراک رد ھک تسا یداصتقا گنیدلھ نیا لماعریدم ،»نیما یمطاف اضردیس«
 .دراد یھاگشناد ای ییارجا تیلووسم ٢٧ زا



 ،عمجم سییر بیترت ھب »ربھر داھرف« و »یمظاکریم دوعسمدیس« ،»یرایتخب یضترمدیس«
 رت شیب اھ نآ مان ھک دنتسھ یداصتقا ھعومجم نیا هریدم تایھ سییر بیان و هریدم تایھ سییر
 .داصتقا ات تسا هدروخ هرگ تسایس اب

 یرادربهرھب و یفقو تابقر هرادا یارب ھک تسا یاھعومجم عقاو رد یداصتقا نامزاس نیا
 داجیا یوضر سدق ناتسآ تافوقوم یاھییاراد و لاوما زا یروهرھب نازیم رثکادح اب بولطم
 .دنکیم تیلاعف و تسا هدش

 ؟دنتسھ »یوـضر یداـصتقا نامزاـس« ھب قلعتم ییاھتکرش ھچ

 ،یزرواشک ،نارمع گنیدلھ تفھ بلاق رد ھسسوم نیا ھب ھتسباو یاھتکرش و اھھسسوم
 ،تاعالطا یروآنف ،یلام تامدخ ،تعنص ،یژرنا ،وراد و تمالس ،یلیدبت عیانص و یورپماد
 .دناهدش فیرعت »سخرس« مان ھب هژیو ھقطنم کی و نیون یاھیروآنف

  

 نارمع گنیدلھ -١

 و ینارمع فلتخم یاھھنیمز رد ھک دنراد رارق ھسسؤم و تکرش ٩ دادعت ،گنیدلھ نیا رد
 .دننکیم تیلاعف یللملانیب و یلم حطس رد ...و فلتخم یاھهژورپ یحارط ،ینامتخاس

 :تسا دنترابع گنیدلھ نیا رد لاعف یاھھسسوم و اھتکرش

  

 یوضر سدق نارمع و نکسم تکرش •

 نکسم دیلوت و نارمع فدھ اب و یسمش ١٣۶٢ لاس »یوضر سدق نارمع و نکسم تکرش«
 و لماعریدم و هریدم تایھ سییر بیان ،»یسییر اضردمحم« .تسا هدیسر تبث ھب و سیسأت

 .دنتسھ تکرش نیا هریدم تایھ سییر ،»ناربجنر نیسح«

 یوضر سدق نیشام و نتب ینامتخاس تکرش •

 ھعسوت و نارمع نامزاس« زا ١٣٧٣ لاس رد »یوضر سدق نیشام و نتب ،ینامتخاس تکرش«
 ینتب تاعطق و نتب ،ھسام ،نش دیلوت نآ یلصا تیلاعف و هدش کفنم »اضر ترضح مرح میرح
 .تسا

 میرح ھعسوت حرط زا جراخ ،دیدج ینارمع یاھدادرارق داقعنا اب زین ١٣٨٠ لاس زا تکرش نیا
 )سکلبھ( هدش »والکوتا« کبس نتب دیلوت هژورپ یارجا ھک هداد شرتسگ ار دوخ یاھتیلاعف مرح
 .تسا اھ نآ ھلمج زا

 ھب زین یسییر یدھم زا .تسا تکرش نیا هریدم تایھ وضع و لماعریدم ،»یدیع دومحم«
 .دوشیم هدرب مان تکرش هریدم تیھ رگید وضع ناونع

  

 یوضر سدق ناتسآ یزاسرھش و رواشم ناسدنھم تکرش •



 ھعسوت حرط ھیھت روظنم ھب ،١٣٧۴ لاس رد »یوضر سدق ناتسآ رواشم ناسدنھم تكرش«
 و یرامعم رواشم ناسدنھم« مان اب ١٣٧٨ لاس رد و دش سیسات اضر ترضح مرح میرح
 .دیسر تبث ھب نارھت یاھتکرش تبث هرادا رد »یوضر سدق ناتسآ یزاسرھش

 تایھ وضع و لماعریدم »ردص نایولع دوعسم« و هریدم تایھ سییر ،»یطایتحا یلعدمحم«
 .دنتسھ تکرش نیا هریدم

  

 یوضر سدق کاخ و بآ یسدنھم تکرش •

 ھب یوـضر سدق ناتسآ تكراشم اب ١٣٧٠ لاس »یوضر سدق كاخ و بآ یسدنھم تكرش«
 یسدنھم تکرش(»سراپ کاـخ و بآ یسدنھم تامدخ ھعسوت تکرش« و ماـھس دصرد ۵١ نازیم
 .تسا هدش یزادناهار و تبث ،ماھس دصرد ۴٩ نازیم ھب )قباس روشک کاخ و بآ

 نیا هریدم تایھ سییر بیان ،»ییحی اضردمحم« و هریدم تایھ سییر ،یسییر اضردمحم
 .دنتسھ تکرش

  

 یوضر سدق یتنس یشاک تکرش •

 یمالسا رنھ رتشیب ھچ رھ یایحا« فدھ اب ١٣٧١ لاس رد »یوضر سدق یتنس یشاک تکرش«
 نایعیش متشھ ماما هاگمارآ هزوح رد هژیو ھب ،یتنس یاھیراکیشاک یفیکو یمک حطس اقترا و
 .تسا تکرش نیا هریدم تایھ وضع و لماعریدم »یبارض لیمک« .دش سیسات

  

 بوچ عیانص •

 زاغآ ار دوخ تیلاعف نایعیش متشھ ماما هاگمارآ میرح ھعسوت حرط رد ١٣۶٣ لاس زا تكرش نیا
 ناتسآ یدصرد ١٠٠ تیكلام اب ١٣٧۵ لاس زا ،تیلاعف ھنماد یفیك و یمك شرتسگ اب و هدرک
 .تسا ھتفرگ یپ ار دوخ تیلاعف لقتسم تروص ھب یوضر سدق

 و هریدم تایھ سییر بیان ،»زیدناش یربکا لیلخ« ،هریدم تایھ سییر ،»ناینغ یقت دمحم«
 .دنتسھ تکرش نیا هریدم تایھ وضع و لماعریدم ،»یسبط داوج دمحم«

  

 ناگنمس نامیس تکرش •

 تروص ھب ١٣٨٠ لاس رد ،یرادرب هرھب زا لبق )ماع یماھس( »ناگنمس نامیس عیانص تکرش«
 تیکلام و اھتکرش تبث هرادا رد ،١٧٣٠۴١ هرامش اب و هدش سیسات صاخ یماھس تکرش
 .دراد رارق ناغرمس و ھنام ناتسرھش رد ھناخراک نیا لحم .تسا هدیسر تبث ھب نارھت یتعنص

 ،داوم ھیلک نیمات و ھبھت ،نآ ھب ھتسباو یبنج عیانص و نامیس دیلوت یاھ ھناخراک سیسات و داجیا
 .تسا تکرش نیا یاھتیرومام ھلمج زا عیانص نیا زاین دروم تالآ نیشام و اھ هاگتسد ،لیاسو



  

 کبس یانب تاجناخراک تکرش •

 »مدقم یناتسجب ربكا یلع« طسوت ١٣۵٣ لاس رد »یوضر سدق كبس یانب تاجناخراك تكرش«
 لاس رد فقاو تایح نامز ات تكرش نیا .دش یوضر سدق ناتسآ فقو ١٣۶۶ لاس رد و سیسات

 .تسا یوضر سدق ناتسآ اب نآ هرادا تیلووسم سپ نآ زا و دش یم هرادا یو طسوت ،١٣٨۵

 تکرش نیا هریدم تیھ یاضعا »یردنکسا یداھ« و »یوبنروپ دمحم« ،»یلیعامسا نسحم«
 .دنتسھ

  

 ناچوق و نارانچ ،دھشم هاردازآ لاقتنا و یرادرب هرھب ،یرادھگن ،ثادحا تکرش •

 حطـس رد ار هژورپ دنچ یارجا یوـضر یداـصتقا نامزاـس »نارـمع گـنیدلھ« ١٣٩۶ لاس
 جنپ ھـعطق لـیمکت و ثادـحا ،اـھهژورپ نـیا زا یـکی ھک داد رارـق دوـخ راک روتـسد رد یـلم
 .دوب رتمولیک ٣٢ لوط ھب سخرـس -دھـشم روحم

 نایاپ ات دوب رارق ،یوضر سدق نارمع و نکسم تکرـش لـماعریدم مالعا ساسارب هژورپ نیا
 .دسرب یرادربهرھب ھب 1396 لاس

 سدق ناتسآ ھک دوب ییاھهژورپ رگید زا اراتـسآ - یـلزنا - تـشر - نـیوزق نـھآهار فـلا۴ ھـعطق
 .دبای نایاپ لاس نامھ ناتسبات دوب رارق و دش نآ دراو لاس نیا رد یوضر

 ھـب یـسرتسد ھـک دوریـم رامـش ھـب ییاھریـسم ھـلمجزا سخرـس ـ راـھباچ یـلیر طـخ
 زا یـلیر روـحم نـیا .دنکیم مـھارف ار ایـسآ قرـش یاھروـشک و یزـکرم یایـسآ یاھروـشک
 .دوریـم شیپ یدنک ھب ،یتلود عبانم تیدودحم ببس ھب اما تسا تخاس تسد رد ١٣٨٩ لاس
 طـخ لـیمکت هژورـپ ھـب یوـضر سدـق ناتـسآ دورو رـب یـنبم یـیاھھمزمز ،ھتـشذگ یاـھهام رد
 عوضوم نیا دروم رد نونکات ناتسآ نیا یاھماقم ھک تسا هدـش حرطم سخرـس - راـھباچ یـلیر
 .دناهدرکن یرظنراھظا

 یاروش سـلجم سییر روـضح اـب ١٣٨٨ لاـس رد دھـشم - ناگرـگ یلیر هژورـپ گنلک نیتسخن
 زاـغآ زا لاـس تـشھ زا شـیب تـشذگ اب اما دـش هدز یزاـسرھش و هار تـقو رـیزو و یمالسا
 ھب ،یـتلود عـبانم دوـبمک لـیلد ھـب نوـنک ات ،یـنز گـنلک راـب راـھچ و نآ یـیارجا تاـیلمع
 .تسا هدیسرن یرادربهرھب

 ھـک دوب هدرک مالعا یوـضر نارـمع گـنیدلھ لـماعریدم ،نارـبجنر ،١٣٩۶ لاس هاـم نمھب
 سدق ناتـسآ و ینیچ تکرـش کی یراکمھ اب دھـشم - درونجب - ناگرگ نھآهار تخاس و یـحارط
 ١۵ و یـجراخ راذگھیامرـس ار هژورـپ دـصرد ٨۵ ،یو ھـتفگ ھـب .دوـشیم ارـجا یوـضر
 .تسا سدق ناتسآ هدھع رب تلود مھس نیا ھک دـنکیم نـیمأت تـلود ار نآ دـصرد

 سدـق ناتـسآ زا یـگدنیامن ھـب یوـضر یداـصتقا نامزاـس ھک دش مالعا نینچ مھ ١٣٩۶ لاس رد
 ناتـسآ دـصرد ٧٠ بـلاق رد یتکراـشم تروـص ھب ار ناراـنچ -دھـشم هاردازآ تخاـس ،یوـضر
 یراذگھیامرـس دادرارـق تروـص ھب یزاـسرھش و هار ترازو دـصرد ٣٠ و یوـضر سدـق
 .دنک یم زاغآ



 رد ھـک تـسا یـیاھهژورپ رـگید زا دروـنجب - ناوریـش هارـگرزب مود دـناب تخاـس ھـب مـیمصت
 .درک دورو نآ ھب سدق ناتسآ لاس نیا

 و نکـسم تکرـش و تـسا یلامـش ناسارخ یربارت و هار لک هرادا ،هژورپ نیا یامرفراک
 .تسا هدش یفرعم نآ راکناـمیپ ناوـنع ھب یوـضر سدـق نارـمع

 ،دیـسر یرادرـبهرھب ھـب 1396 لاـس رد ھـک سدـق ناتـسآ ینامتخاـس یاـھهژورپ ھـلمج زا
 و نکـسم تکرـش لماعریدم ھک درک هراـشا دھـشم »نماث« یتماقا ،یراجت عمتجم ھب ناوتیم
 نارـئاز ھـب یناـسر تمدخ یاتـسار رد یـمادقا ار عـمتجم نـیا ثادـحا ،یوـضر سدـق نارـمع
 .دوب هدرک مالعا

 جرب و لتھ ،یراجت یاضف یاراد ھک »لام دھـشم« مان اب یتکراـشم هژورپ نیا ثادحا تایلمع
 اب یوضر سدق ناتـسآ و دصرد  ۵١ مھـس اب یصوصخ شخب تکراـشم اب و دوب یرادا و یتماقا
 هژورپ نیا زا ناتسآ جورخ اب 1396 لاس رد ،دوب هدش زاغآ ١٣٩٠ لاس زا دصرد ۴٩ مھـس
 .دش ھجاوم

 ھک تـسا »سدـق« جرـب ینوکـسم هژورـپ ،سدـق ناتـسآ ینامتخاـس یاـھهژورپ زا یرـگید ھـنومن
 .دراد رارق  دھـشم »زاـبناج« ھـقطنم رد عـبرمرتم رازـھ ھس تحاـسم ھـب یـنیمز رد

 اـب یوـضر یداـصتقا نامزاـس نارـمع گـنیدلھ نالووسم ١٣٩۶ لاـس ھـک یـتارکاذم یـط
 یاـضما ھـب ناوـتیم ھـطبار نـیمھ رد .دـش اـضما دادرارـق دـنچ ،دنتـشاد تاـیلاع تاـبتع داتـس
 زین و البرک رد »نیـسح ماـما« مرـح و »ھـلیقع ترـضح« نـحص تخاـس روـظنمھب ھـمانمھافت
 .درک هراشا فـجن رد »ارـھز ترـضح« نـحص زا یـشخب یـشاک بـصن و دـیلوت

  

 یلیدبت عیانص و یورپماد ،یزرواشک گنیدلھ -٢

 اب ،»ییاذغ ملاس شزرا« هریجنز بلاق رد ھک دنراد رارق ھسسؤم و تکرش ١٧ ،گنیدلھ نیا رد
 .دننکیم تیلاعف اذغ تینما نیمات فدھ

 نتشاد رایتخا رد اب و روشک حطس رد ییایفارغج یگدنکارپ اب هورگ نیا :یزرواشک هورگ ) فلا
 ھنایلاس ،قیمع ھمین و قیمع هاچ ھقلح ۴٢۴ و یزرواشک یاھ نیمز راتکھ رازھ ١٠۶ زا شیب
 .دنکیم دیلوت یغاب و یعارز تیفیک اب تالوصحم عاونا نت رازھ ١۴١ رب غلاب
  

 هزوح یاھتکرش حطس رد یرورپماد هدنکارپ یاھدحاو عیمجت زا :یرورپماد هورگ ) ب
 رایتخا رد اب ھک تسا هدش هداھن ناینب »یوضر سدق یتعنص یرورپماد ھسسوم« ،یزرواشک
 زور یژولونکت و تالآ نیشام ،شناد زا هدافتسا اب و ماد سأر رازھ ١١ زا شیب نتشاد
 ار تیفیک اب ماخ ریش نت رازھ ۴٧ زا شیب و یھام ،غرم ،هرب ،ھلاسوگ تشوگ عاونا ،یرورپماد
 .دنکیم دیلوت

  

 و یزرواشک هزوح تالوصحم یروآرف یارب یوضر سدق ناتسآ :یلیدبت عیانص هورگ )ج
 .تسا هدرک ییاذغ تالوصحم عاونا دیلوت ھب مادقا دوخ یلیدبت عیانص یاھدحاو یرورپماد



 ناریا رد ییاذغ شزرا هریجنز نیرت گرزب زا یکی یرورپماد و یزرواشک هورگ اب هورگ نیا
 .دناهداد لیکشت ار

  

 نارانچ تافوقوم و یزرواشک تکرش •

 یناکم تیعقوم )فلا

 ناتسآ یزكرم نامزاس ھموح و كالما دحاو زا 1363 لاس رد نارانچ »بآ زرد« كالما دحاو
 .تسا هدرک زاغآ ار دوخ تیلاعف ،نارانچ ناتسرھش رد رارقتسا اب و هدش ادج یوضر سدق

 زا سپ و تفای مان رییغت »نارانچ تافوقوم و یزرواشك ھسسؤم« ھب ١٣٧۵ لاس رد دحاو نیا
 نآ یزرواشك هورگ ھعومجمریز تاسسؤم وزج ،یوضر یداصتقا نامزاس ھسسؤم لیكشت
 .تفرگرارق نامزاس

 هدمع و دراد رارق دھشم ناتسرھش برغ لامش رد نارانچ تافوقوم و یزرواشک ھسسؤم
 تالوصحم نارادیرخ و )یلحم نازرواشک( نارجأتسم ،نآ ناگدنریگ تمدخ و نایرتشم
 .دنتسھ یزرواشک

  

 :تامدخ /تالوصحم )ب

 و کالما تنواعم اب هراجا دادرارق میظنت اب ھک یوضر سدق ناتسآ ھب قلعتم یضارا و کالما
 ٧٢ لماش ،تسا نامزاس ششوپ تحت یعمج باوبا ناونع ھب ،یوضر سدق ناتسآ یضارا
 .تسا ھعرزم

 تحت یضارا و کالما زا ھنیھب یرادرب هرھب و ایحا ،تظافح ،نامزاس نیا تیلاعف نیرت مھم
 .تسا یوضر سدق ناتسآ ششوپ

 تکرش نیا هریدم تایھ سییر بیان ،»زیدناش یربکا لیلخ« و هریدم تایھ سییر ،»ضیفدمحم«
 .دنتسھ

  

 یوضر یزرواشک تکرش •

 رد ،یوضر سدق ناتسآ یانما تأیھ ھبوصم ساسارب یوضر یزرواشک صاخ یماھس تكرش
 تبرت »دابآدمحم« ھعرزم ھب سخرس زا نآ تیلاعف لحم و داد یناكم تیھام رییغت ١٣٨١لاس
 لاقتنا ،دوب ناسارخ بونج یزرواشك و تافوقوم نامزاس ھعومجمریز خیرات نیا ات ھك ھیردیح
 .دش هداد

 و اھییاراد ،یضارا و فقوتم سخرس رد ١٣٨١ لاس رد ار یوضر یزرواشك تكرش تیلاعف
 ھعرزم یاھتیلاعف .دندرک راذگاو »ھنومن ھعرزم ھسسؤم« ھب خیرات نیا ات ار نآ یاھیھدب
 دوخ تیلاعف ھمادا »یوضر یزرواشك تكرش« مان اب خیرات نیا زا زین ھیردیح تبرت دابآ دمحم
 .تسا ھتفرگ یپ ار



 تیکلام و اھتکرش تبث هرادا ھب ،١٢٨٣ هرامش اب ،١٣٨۵ لاس رد تکرش نیا یتبث ھقباس
 ھتشر کی زا دصرد ۵٠ و هاچ ھقلح ھس دادعت زین ١٣٨٧ لاس .دش لقتنم ھیردیح تبرت یتعنص
 ھک نیمز راتکھ ٢٠٠ و رازھ کی هارمھ ھب ،»هدس« و »یمالس« دس زا ھبآ قح هارمھ ھب تانق
 نیا رایتخا رد هراجا ھب ،تسا هدش یرادیرخ »یمالس« ھقطنم رد سدق ناتسآ تاروذن لحم زا
 .دش هداد رارق تکرش

 رازھ ود ،تحاسم نیا زا ھک تسا راتكھ  ٨١٠ و رازھ جنپ تحاسم ھب تكرش رایتخا رد نیمز
 ھب مھ یقبام .دور یم تشک ریز نآ راتکھ ٣٠٠ و رازھ ھنالاس و تسا تشك لباق راتكھ ٧٠٠ و
 و رازھ ھس تحاسم ھب اھ نیمز نیا زا رگید یشخب .دریگ یم رارق هدافتسا دروم شیآ تروص
 .دنا هدش شرازگ تشك لباقریغ ھک دنتسھ روھام ھپت تروص ھب ،راتكھ ١١٠

 و رازھ تفھ تحاسم ھب رابنا و نامتخاس لماش ،یزرواشک شخب رد تكرش هدمع یاھییاراد
 ٩ كبس ھیلقن طیاسو ، هاگتسد تفھ دادعت ھب یزرواشک تالآ نیشام عاونا ،عبرم رتم ۵٨٧
 .تسا هاگتسد ۶۴ اھدنب ھلابند و یزرواشك تاودا و هاگتسد

 لداعم ،رفن ٢٣ دادعت ھک تسا هدوب رفن ٣٣ لداعم ،١٣٩٢ لاس نایاپ رد ھسسؤم یاھورین لک
 نیگنایم ندوب نییاپ هدنھد ناشن رامآ نیا .دنا هدوب رتنییاپ و لکیس تالیصحت یاراد دصرد ٧٠
 لنسرپ ھیلک رضاح لاح رد  مھ یتیسنج رظن زا .تسا تکرش یناسنا یورین تالیصحت حطس
 .تسین تکرش نیا مادختسا رد ینز چیھ و دنتسھ درم ،تکرش نیا رد لغاش

 »یتارھ دمحا« و »یدیوم ربکا یلع« و تسا تکرش نیا تسرپرس ،»یسوطدانق رقاب دمحم«
 .دنتسھ نآ هریدم تایھ وضع مھ

  

 نیارفسا تعنص و تشک تکرش •

 تکرش اھنت ناونع ھب ،راتکھ ۵٠٠ و رازھ راھچ تحاسم اب »نیارفسا تعنص و تشک تکرش«
 نیارفسا ناتسرھش یبرغ بونج یرتمولیک ٣۵ ھلصاف رد ،یلامش ناسارخ ناتسا تعنص و تشک
 .دراد رارق

 .تسا تشک لباق تکرش یبآ عبانم اب بسانتم راتکھ ۶۵٠ دودح ،قوف تحاسم لک زا

 و عیانص داجیا و یرورپ ماد ،یزرواشک تایلمعزا تسا ترابع تکرش تـیلاعف یلصا عوضوم
 .یماد و یزرواـشک یاھهدروآرف لیدبت تاجناخراک

 ،یزرواشک تالوصحم یفیک یاقترا و ییوراد ناھایگ و یا ھناخلگ تالوصحم یروآرف و دیلوت
 تکرش نیا دیدج فادھا زا زین روشک زا جراخ ھب تارداص درکیور اب تالیش و یرورپ ماد
 .تسا هدش مالعا

 ،هریدم تایھ سییر بیان »نایدحوم یلعناضمر« ،هریدم تایھ سییر »یماغرض رغصا یلع«
 .دنتسھ تکرش نیا لماعریدم »یکرب دیمح« و هریدم تایھ وضع »ینسحم نسحم«

  

 دبانا تعنص و تشک تکرش •



 اھدادعتسا ییاسانش فدھ اب ار دوخ تیلاعف ١٣٧١ هام رذآ ١۶ زا »دبانا تعنص و تشک تکرش«
 .تسا هدرک زاغآ یوضر سدق ناتسآ تاغاب و عرازم یاھتیفرظ و

 ھب ھقطنم تعنص و تشک تکرش اھنت ،تسا فورعم زین »نابعش موس ھفوقوم« ھب ھک تکرش نیا
 و دراد رایتخا رد قیمع هاچ ھقلح ٢٨ ،راتکھ رازھ راھچ دودح تعسو اب ھک دور یم رامش
 .تسا راتکھ رازھ ود رب غلاب نآ ھنالاس تشاک ریز حطس

 تالغرذب هدننک نیمات نیرت مھم نینچ مھ و ھبنپ رذب ناگدننکدیلوت نیرت گرزب زا یکی تکرش نیا
 .تسا یوضر ناسارخ ناتسا رد

 دمحا«و هریدم تایھ وضع »یقداص دومحم« ،هریدم تایھ سییر »یناشاک فیس نیمادمحم«
 .دنتسھ تکرش نیا تسرپرس »یتارھ

  

 سخرس تعنص و تشک تکرش •

 هرادا زین و یزرواشک یاھھنیمز رد تیلاعف  فدھ اب ١٣۴٧ لاس رد یوضر سدق ناتسآ
 .درک یزادناهار ار »سخرس کالما ھسسوم« ،سخرس ناتسرھش یضارا

 یتعنص تیکلام و اھ تکرش تبث هرادا رد ،١٣٠٢ هرامش تحت ،١٣۵۶ لاس رد تکرش نیا
 .تفای مان رییغت »سخرس تعنص و تشک تکرش« ھب ،دھشم

 تکرش و دش کیکفت تکرش نیا زا یضارا و کالما ھب طوبرم یاھتیلاعف زین ١٣٧٩ لاس زا 
 ساسا قبط ،یراد غاب و یراد ماد ،تعارز شیارگ و یدیلوت فادھا اب سخرس تعنص و تشک
 .درک زاغآ ار دوخ تیلاعف ھمان

 هاچ ھقلح ٢٩ نتشاد رایتخا اب نونکا مھ و تسا سخرس ناتسرھش رد تکرش نیا یلصا زکرم
 ھنیمز رد یراجیتسا و یناما تروص ھب ،نیمز راتکھ ٣۶۵ و رازھ دودح و یزرواشک
 .دراد تیلاعف ھتسپ تاغاب و یزرواشک

 یاھ نیمز .دنوشیم هرادا یناما و یراجیتسا تروص ود ھب تکرش یعارز یاھ نیمز
 اب ،راتکھ ۵۶٠ تحاسم ھب )هدقعنم یاھدادرارق ساسارب نیرجأتسم ھب هدش راذگاو( یراجیتسا

 .تسا هاچ ھقلح ١٣ اب یعارز نیمز راتکھ ۶٠٠ دودح ،یناما شخب رد و قیمع هاچ ھقلح ١٠

 نسحم« ،هریدم تایھ سییر بیان »عراز یعروا یلع« ،هریدم تایھ سییر »ینایخا اضر«
 .دنتسھ تکرش نیا تسرپرس »یدنلیب هدازیدھم نسح« و هریدم تایھ وضع »یباسح

  

 یوضر سدق ناتسآ تاغاب ھسسوم •

 زا ،ناتسآ نیا انما تأیھ 1372 خروم ھسلج ساسارب »یوضر سدق ناتسآ تاغاب ھسسوم«
 .تسا هدرک زاغآ ١٣٧٣ لاس یادتبا زا لقتسم روط ھب ار دوخ تیلاعف و كفنم یزكرم هرادا

 .تسا هدیسر تبث ھب ۵٠۶ هرامش اب اھتكرش تبث هرادا رد ١٣٧۵ خیرات رد ھسسوم نیا



 باصق دیجم« ،هریدم تایھ سییر بیان »راطع یلع« ،هریدم تایھ سییر »یتمعن نیسح دیس«
 .دنتسھ ھسسوم نیا تسرپرس »یقداص دومحم« و هریدم تایھ وضع »یدابآدمحم

  

 ھنومن ھعرزم تعنص و تشک تکرش •

 یسمش یرجھ ١٣۴۴ لاس رد »یوضر سدق ناتسآ ھنومن ھعرزم تعنص و تشك ھسسوم«
 لاس رد ھسسوم نیا .درک زاغآ ار دوخ تیلاعف یرورپ ماد و یزرواشك ھنیمز رد و دش سیسأت

 و یرورپ ماد و یزرواشك یاھتیلاعف تیوقت ،نآ فادھا ھلمج زا .دیسر یرادرب هرھب ھب ١٣۴٩
 زین و دنفسوگ شرورپ و ھناخ لگ ،ینابغاب تعارز داعبا رد یفیك و یمك رظن زا نآ ھعسوت
 .تسا هدش مالعا دیلوت تھج رد كاخ و بآ عبانم و تاناكما زا یرادرب هرھب و هدافتسا

 ھسسوم نیا تسرپرس »عراز یعروا یلع« و هریدم تایھ سییر »یدابآ دمحم باصق دیجم«
 زین »یکرب دیمح« و »این لیعامسا دمحم« ،»شخبافو داوج« ،»نایناکدرا دیحو« .دنتسھ
 .دنھد یم لیکشت ار تکرش نیا هریدم تایھ یاضعا

  

 ناسارخ بونج یزرواشک و تافوقوم ھسسوم •

 و هدرک زاغآ ار دوخ تیلاعف ١٣٧٣ لاس رد »ناسارخ بونج یزرواشک و تافوقوم ھسسوم«
 .تسا هدیسر تبث ھب ١٣٧۵ لاس رد

 تباقر و یضارا زا تنایص و تظافح« یاھ هرادا لماش ،نآ ھمانساسا قبط ھسسوم تیلاعف
 تاجناخراک و عیانص داجیا« و »یزرواشک تایلمع ماجنا« ،»نیفقاو تاین یارجا« ،»ھفوقوم
 .تسا »یزرواشک یاھهدروآرف لیدبت

  

 دیحو« ،هریدم تایھ سییر بیان »یقداص دومحم« ،هریدم تایھ سییر »یفاو یدھم«
 .دنتسھ ھسسوم نیا لماعریدم »تسود نطو یلع« و هریدم تایھ وضع »نایناکدرا

  

 نانمس یزرواشک و تافوقوم ھسسوم •

 سدق ناتسآ یانما تأیھ بیوصت اب ١٣٧۴ لاس رد »نانمس تافوقوم و یزرواشک ھسسوم«
 تحت و ناغماد کالما و دانسا تبث هرادا رد ١٣٧۵ لاس رد و درک زاغآ ار دوخ تیلاعف ،یوضر
 .دیسر تبث ھب ١٧ هرامش

 هللا ترصن« ،هریدم تایھ وضع »فادن نسح« ،هریدم تایھ سییر »ینایکرو یمیھاربا دمحم«
 .دنتسھ ھسسوم نیا تسرپرس »یدادقح اضر« و هریدم تایھ وضع »ینسح

  

 ھیردیح تبرت دنق تکرش •



 تقو تلود طسوت ١٣٢٩ لاس رد ،راتکھ ٣٠ دودح تحاسم اب »ھیردیح تبرت دنق ۀناخراک«
 و دش ادج تلود زا ،»یتلود یاھھناخراک شورف نوناق« یارجا اب ،١٣۵١ لاس رد و سیسأت
 یلصا رتفد .تفای رییغت »ھیردیحتبرت دنق صاخ یماھس تكرش« ھب ،دیدج یا ھمانساسا ھیاپرب
 یراظتنا دومحم« .تسا »رھشمرخ« نابایخ ،ھیردیح تبرت رھش یقرش لامش رد عقاو ،تكرش
 .تسا هدش مالعا ھسسوم نیا تسرپرس »یزیراکرس

  

 نارانچ دنق تکرش •

 نیا .دراد رارق نارانچ ناتسرھش رد ،دھشم رھش یرتمولیک ۴۵ ھلصاف رد »نارانچ دنق تكرش«
 ھب ینیمز رد ،تعاس ٢۴ رد دنق ردنغچ نت ٣۵٠ دیلوت تیفرظ اب ١٣٣۴ لاس رد ھناخراك
 تکرش نیا تیکلام .دش یزادنا هار و بصن ناملآ »فلواکوب« یناپمک طسوت راتكھ ٣٩ تحاسم
 سدق ناتسآ ھب »شرتسگ نامزاس« و »ناریا تاجناخراک یماھس تکرش« زا ١٣۴٩ لاس رد زین
 .تسا هدش لقتنم یوضر

 تراظن اب ھناخراک هرادا و دوب کیرش یکیژلب تکرش کی اب ١٣۵٧ لاس ات یوضر سدق ناتسآ
 .دوشیم هرادا سدق ناتسآ  طسوت تكرش نیا ،بالقنا زا سپ زا اما .دشیم ماجنا یکیژلب کیرش

 هدنورپ لاقتنا اب ھك تسا هدش تبث دھشم رد ۶٢٧ هرامش اب ١٣۴۵ لاس رد نارانچ دنق تكرش
 .تفای رییغت ٢٧١ ھب نارانچ تبث هرادا رتفد رد نآ تبث هرامش ،نارانچ ھب ١٣٨۶ لاس رد یتبث

 .تسا ھسسوم نیا تسرپرس »هداز نیرز لیعامسا«

  

 یوضر سدق یتعنص یرورپماد ھسسوم •

 یرادواگ دحاو تشھ تیریدم و هرادا تیلووسم »یوضر سدق یتعنص یرورپماد ھسسوم«
 عمتجم« ،»ھنومن ھعرزم یرورپماد عمتجم« دحاو راھچ ششوپ تحت )یراورپ و یریش(
 یرورپماد عمتجم« ،»ھیردیح تبرت یرورپماد عمتجم« ،»یوضر تسیب ھنك یرورپماد
 .دراد هدھع رب ار »یوضر تسیب ھنك یرادغرم« دحاو کی و )نیارفسا

 ماخ ریش لك دصرد کی و ناتسا ماخ ریش لك دصرد ھس دودح ھسسوم نیا رد ماخ ریش دیلوت
 .تسا روشك

 تایھ وضع »تلود هللاردص« ،هریدم تایھ وضع و لماعریدم »تخرھاش یقداص دمحم«
 تأیھ سییر بیان »داژن یداھ دمحم یلع« و هریدم تأیھ سییر »یدغزا ناگرمرصان« ،هریدم
 .دنتسھ ھسسوم نیا هریدم

  

 یوضر سدق درآ تکرش •

 ناتسا عیانص لك هرادا ١٣۶٩ لاس یلوصا تقفاوم ساسارب »یوضر سدق درآ ھناخراك«
 »یوضر سدق نان« تكرش ھعبات یاھدحاو زا یكی بلاق رد »یسلاو« درآ دیلوت یارب ،ناسارخ
 .تسا هدیسر تبث ھب ١٣٧۶ خیرات رد و هدش ثادحا



 و هریدم تایھ سییر بیان »ییولد ییافص دمحم« ،هریدم تایھ سییر »دیراورم قداصدمحم«
 .دنتسھ ھسسوم نیا هریدم تایھ وضع »یردژا هللا ناسحا« و لماعریدم

 .تسا هدش نییعت یدرآ یاھ هدروآرف و درآ ھضرع و دیلوت ،یوضر سدق درآ تکرش تیرومأم

  

 یوضر ھیام ریمخ تکرش •

 تبث هرادا رد ١٢۴۴٧ هرامش اب ١٣٧۶ لاس )صاخ یماھس(»یوضر ھیام ریمخ تکرش«
 هداج ۶٧ رتمولیک رد عقاو ،ھناخراک لحم رد ،نآ یلصا رتفد و هدیسر تبث ھب دھشم یاھتکرش
 .تسا ناچوق –دھشم

 هللاناسحا« نآ تسرپرس و دیسر یرادربهرھب ھب ١٣٨٠ هامریت یوضر ھیام ریمخ ھناخراک
 نییعت رت و کشخ ھیامریمخ عاونا ھیارا ،یوضر ھیامریمخ تکرش تیرومام .تسا »یردژا
 .تسا هدش

  

 یوضر ییاذغ یاھهدروآرف تکرش •

 فدھ اب )»یوضر ھناخدرس و ورسنک« قباس مان اب(»یوضر ییاذغ یاھ هدروآرف تکرش«
 ١٣۵١ لاس رد یگنرف ھجوگ بر و توپمک دیلوت و ھناخدرس رد تاجیزبس و هویم یرادھگن
 .دیسر یرادرب هرھب ھب ١٣۵٣ لاس رد و سیسات

 ،هریدم تأیھ سییر »تسود حلص نسحدمحم« ،هریدم تأیھ سییر بیان دیراورم قداصدمحم
 .دنتسھ ھسسوم نیا لماعریدم »یلیصا اضردیمح« و هریدم تایھ وضع »ایندازرف شرآ«

  

 یوضر ینبل یاھهدروآرف تکرش •

 ریش نت ١٠٠ ھنازور تیفرظ اب ١٣٧۵ لاس هام دادرخ »یوضر ینبل یاھهدروآرف تکرش«
 و ھنومن ھعرزم یاھیرادماد زا یلاصحتسا ریش دیلوت هریجنز لیمکت فدھ اب و یتفایرد
 تالوصحم عاونا تکرش نیا .دش یزادناهار یوضر سدق ناتسآ تعنص و تشک یاھتکرش
 .دنکیم دیلوت هزینژومھ و هزیلیرتسا ،هزیروتساپ

  

 یوضر سدق نان تکرش •

 و ناریا رھش ٢۶ رد رضاح لاح رد و دیسر تبث ھب ١٣۵١ لاس »یوضر سدق نان تکرش«
 دمحم ،هریدم تأیھ سییر تسود حلص نسحدمحم .دراد یگدنیامن ناھج یاھروشک زا یخرب
 نیا هریدم تایھ وضع و لماعریدم دیراورم قداص دمحم و هریدم تأیھ سییر بیان ینامرھق
 .دنتسھ تکرش

  



 ١٣٩۶ لاس رد یلیدبت عیانص و یورپماد ،یزرواشک گنیدلھ یاھتیلاعف نیرتمھم

  

 ...و ازلک ،وج ،مدنگ دیلوت و تشک -١  

 



 



 



 
  

 یاھناخلگ تادیلوت و اھھناخلگ شرتسگ -٢

 ،هدرک مالعا یوضر سدق ناتـسآ یضارا و کالما نواـعم ھک روطنآ ،هژورپ نیا یارجا یارب
 راـیتخا رد ھـناخلگ ثادـحا روـظنمھب دھـشم رھـش رد عقاو راتکھ ھـس تحاـسم ھب ینیمز ھعطق
 .تسا ھـتفرگ رارق یوـضر یداـصتقا نامزاـس

 یـیارجا تایلمع ،یوضر سدق ناتسآ تیلوت ماقممئاق روضح اب زین ١٣٩۶ لاس هام دادرم
 ھک دناھتفگ ھعومجم نیا یداصتقا یاھماقم .دش زاـغآ یراـتکھ ١٠٠ ھـناخلگ ثادـحا هژورـپ
 .دننک زاغآ نانمس ناتسا رد ار یرگید ھباشم هژورپ دنراد دصق

 زا ،یریگسناسا و یروآرف طخ و یلیدبت عیانص یزادناهار و ییوراد ناھایگ زا یخرب دیلوت
 لماعریدم ،»یکرب دیمح« .دوـشیم بوـسحم ١٣٩۶ لاـس رد سدق ناتـسآ تامادقا رگید



 یارـب یـھار ار یـیوراد ناـھایگ یروآرـف و دـیلوت ،نیارفـسا تـعنص و تـشک تکرـش
 .تسا هدرک ناونع یـبآمک ًنارـحب زا تـفرنورب

  

 وراد و تمالس گنیدلھ -٣

 یتاقیقحت یاھتکرش زین و وراد شخپ و دیلوت تکرش نیدنچ رب لمتشم وراد و تمالس گنیدلھ
 دیلوت ھناورپ ۵٠ زا شیب یاراد گنیدلھ نیا رضاح لاح رد .تسا دیدج یاھوراد دیلوت ھنیمز رد
 .تسا یقافص زیلاید و یقیرزت یاھلولحم عاونا

  

 نماث یزاسوراد تکرش •

 و دش سیسأت ١٣۶٣ لاس رد روشک ییوراد یاھزاین نیمأت فدھ اب »نماث یزاسوراد تکرش«
 .دیسر یرادربهرھب ھب دھشم رد ١٣٧١ لاس رد

 نآ رد »ناریا یلم عیانص نامزاس« و یوضر سدق ناتسآ کرتشم یراذگھیامرس اب تکرش نیا
 .تسا هدش انب عبرمرتم رازھ ٣۴ زا شیب ییانبریز اب و راتکھ ١٠ تحاسم ھب ینیمز رد ،نامز

 »یگتسشنزاب قودنص« و تسا یوضر سدق ناتسآ ،تکرش نیا یلصا رادماھس رضاح لاح رد
 .دنور یم رامش ھب نآ نارادماھس نارگید زا »میکح یزاسوراد« و

 تکرش نیا لماعریدم »یودھم قداصدمحم« و هریدم تایھ سییر ،»یسوط بلق شوخ دیمح«
 لامک رھطم« و »نایشخدب نیسح« ،»فارص یچنوتوت زیبماک« ،یراشفا لکوت لیلج« .دنتسھ
 .دنھد یم لیکشت ار تکرش نیا هریدم تایھ یاضعا مھ »یعاجش

  

 متشھ یوراد ناماس تکرش •

 دش یزادناهار )API(»یآ یپ یا« دیلوت تیرومأم اب ١٣٨٧ لاس متشھ »یوراد ناماس تکرش«
 .تسا هدیسر یرادربهرھب ھب ١٣٩۵ لاس رد و

  

 نماث بطارای تکرش •

 کرادت و ھیھت ھنیمز رد ھک تسا یتامدخ -یراجت تکرش کی »نماث بطارای« عیزوت تکرش
 .دنکیم تیلاعف روشک رسارس رد اھ نآ شورف و عیزوت و یناسنا یاھوراد عاونا

 اھ تکرش تبث هرادا رد ۴٠٠١٨٠ هرامش اب ١٣٩٠ لاس )صاخ یماھس( نماث بطارای تکرش
 .درک زاغآ ار دوخ تیلاعفً المع ١٣٩٠ هامرھم زا و دیسر تبث ھب

 نارھت رد عیزوت زكرم کی قیرط زا ار الاك عیزوت تایلمع و تسا نارھت رد تكرش داتس رتفد
 نیا هریدم تایھ سییر »یدمحم نید میھاربا« .دھدیم ماجنا اھناتسا رد عیزوت زكرم ١۴ و
 .تسا تکرش



  

 یژرنا گنیدلھ -۴

 ریز ،یمیشورتپ و زاگ و تفن یاھشخب رد یداصتقا یاھتکراشم یاتسار رد یژرنا گنیدلھ
 .دنکیم تیلاعف یوضر یداصتقا نامزاس رظن

 رد »یساسا نوناق« ۴۴ لصا ققحت رد تکراشم یاتسار رد »یوضر زاگ و تفن تکرش«
 هدیسر تبث ھب دھشم یتعنص تیکلام و اھتکرش تبث هرادا رد ،یمیشورتپ و زاگ ،تفن یاھشخب
 .تسا

  

 یوضر زاگ و تفن ھعسوت تکرش •

 رد تیلاعف قیرط زا راك و بسك ھعسوت ،»یوضر زاگ و تفن ھعسوت تكرش« یلصا تیرومام
 و یلخاد یاھرازاب رد یناگرزاب و یتسد نییاپ ،یتسدالاب تفن عیانص اب طبترم یاھهزوح
 .تسا یجراخ

 .دنتسھ تکرش نیا لماعریدم »یمغیض اضریلع« و هریدم تایھ سییر »سمش داوجدمحم«
 نیا هریدم تایھ یاضعا مھ »شیرپلد دمحملادبع« و »تایب نیسحلادبع« ،»یردیح تجح«
 .دنھد یم لیکشت ار تکرش

  

 تعنص گنیدلھ -۵

 تیلاعف یندعم و یتعنص فلتخم یاھھنیمز رد ھسسؤم و تکرش شش ،تعنص گنیدلھ رد
 یاھدحاو داجیا و نداعم زا یرادرب هرھب و زیھجت ،اھگنس عاونا یروآرف و جارختسا .دننکیم
 .تسا گنیدلھ نیا یاھتیلاعف ھلمج زا ،نداعم زا یرادرب هرھب و جارختسا ،فاشتکا یتعنص

 ھچراپ ،خن عاونا ،یرھش نیب و یرھش یاھسوبوتا ،یزرواشک تالآ نیشام ،نیابمک عاونا دیلوت
 .تسا یتعنص ھعومجم نیا یاھتیلاعف رگید زا فابتسد سیفن شرف و

  

 وردوخ باھش تکرش •

 تکرش اب یراکمھ ھب »وردوخ باھش تکرش« یمسر تیلاعف و یریگلکش ھنیمز نیتسخن
 .ددرگیم زاب ١٣۴٢ لاس رد ناــتسلگنا »روتوم دـنالیل«

 رد ،»یرگسع« هارراھچ ،»نیوزق« نابایخ رد ،»دنالیل ژاراگ« مان اب لاس نآ رد تکرش نیا
 .درک زاغآ ار دوخ تیلاعف عبرم رتم ١١۵ و رازھ تشھ تحاسم ھب ینیمز ھعطق

 »یلخاد لقن و لمح تکرش« و »کناب تروپسنارت« ھب بیترت ھب دعب یاھلاس یط تکرش مان
 تکرش اما .دوب دودحم دـنالیل یاھ نویماک ژاتنوم و شورف ھب مھ نآ تیلاعف ھنماد .تفای رییغت
 تحاسم ھب ینیمز ھعطق ھک یلعف تیعقوم رد رارقتسا اب دعب ھب ١٣۴٢ لاس زا وردوخ باھش

 هاگتسد رازھ ٣٠ دودح ،تسا جرک صوصخم هداج ٩ رتمولیک رد عقاو عبرم رتم رازھ ١٨٠



 دیلوت ار ... و ھقبط ود سوبوتا ،ساب یدیم ،یرھش نیب سوبوتا ،یرھش سوبوتا ،نویماک عاونا
 .درک رازاب ھناور و

 ترازو(»نارــــیا عیانص یزاسون و شرــتسگ ناــمزاس« ششوپ زا ١٣٧٨ لاس رد تکرش نیا
 .دـمآرد یوضر سدق ناتسآ کلمت ھب و دش جراخ )نداعم و عیانص

 رغصا یلع« ،»یقطنم رھچونم« ،»یمشاھ یدھم« ،»رفظم مثیم« ،»داژن ھنگنز اضر«
 .دنتسھ تکرش نیا هریدم تایھ یاضعا »یوسوم نسح« و »یناتسبانع

  

 رای باھش تکرش •

 اب و یوضر سدق ناتسآ طسوت ١٣٨٢ لاس رد ،تسا صاخ یماھس ھک »رای باھش تکرش«
 و اھتکرش تبث هرادا رد ،٢١٨٧۴٩ هراــمش اب  و دش سیسأـت لایر درایلیم کی ھیلوا ھیامرس
 .دیسر تبث ھب یتعنص تیکلام

 یقیقح صاخشا یـگدنیامن لوبق و وردوخ باھش تکرش تالوصحم شورف زا سپ تامدخ ھیارا
 نیرت مھم زا یکدی تاعطق و مزاول شورف و یناگرزاب روما ھیلک رد یجراخ و یلخاد یقوقح و
 .تسا هدش مالعا تکرش نیا یاھتیرومام

 تایھ وضع »داژناشاپ فسوی« و سییر بیان »یساملا اضر« ،سییر »کھاچ یسواک ناھیک«
 .تسا تکرش لماعریدم زین »یشان یدباع دواد« .دنتسھ تکرش نیا هریدم

  

 ناریا یزاس نیابمک تکرش •

 تكرش« مان ھب اھتكرش تبث هرادا رد ١٣۴٨ لاس هام رذآ »ناریا یزاس نیابمك تكرش«
 ناریا« تكرش ھب بیترت ھب ١٣۶١ و ١٣۴٩ یاھ لاس یط و دش تبث )صاخ یماھس(»زاسناج
 .داد مان رییغت )صاخ یماھس( »ناریا یزاس نیابمك« و )صاخ یماھس(»ریدناج

 »یبیطخ یلع« ،»درف یدیمح رغصا یلع« ،»هدازرفعج مظاک« ،»یدومحم اضریلع«
 .دنتسھ تکرش نیا هریدم تایھ یاضعا »یلامج اضرمالغ«و

  

 یوضر سدق ناتسآ شرف دیلوت و ھیھت تکرش •

 صاخ یماھس تكرش تروص ھب ١٣۶٠ لاس »یوضر سدق ناتسآ شرف دیلوت و ھیھت تكرش«
 .دش سیسأت

 یوضر سدق ناتسآ شرف تكرش هاگشیامن ،»ون یورسخ« نابایخ ،دھشم رد تكرش یلصا رتفد
 ناسارخ ناتسا یاھرھش زا رگید یخرب و رھش نیمھ رد زین نآ یدیلوت یاھهاگراك و تسا
 .تسا تکرش نیا لماعریدم »ینشغاب اضرمالغ« .دنراد رارق یوضر

  



 ناسارخ یورسخ یجاسن و یسیر خن تکرش •

 یاھدحاو نیرتیمیدق و نیرت گرزب زا یکی ،»ناسارخ یورسخ یجاسن و یسیر خن تکرش«
 عاونا دیلوت فدھ اب شیپ لاس ٨٠ تکرش نیا .دوریم رامش ھب روشک و ناسارخ ناتسا یجاسن
 سیسات دھشم رھش رد لایر نویلیم شش ھیامرس و زور رد کود ١٢٠ و رازھ ١٠ تیفرظ اب خن
 .دش

 دمحم« و هریدم تایھ سییر بیان »یراب شتآ دیعس« ،»هریدم تایھ سییر »دنغرا لیلج«
 تایھ یاضعا »هدنزود یونزغ داوج« و »یاھشیدف یلع« ،اینزورھب یداھ« ،»مدقم یدواد
 .دنتسھ تکرش نیا هریدم

  

 یوضر سدق نداعم تکرش •

 تبث هرادا رد ١٢٢١١ هرامش اب ١٣٧۶ لاس رد )صاخ یماھس(»یوضر سدق نداعم تكرش«
 یرادرب هرھب و زیھجت ،فاشتكا روظنم ھب لایر نویلیم رازھ ھیلوا ھیامرس اب دھشم یاھ تكرش
 .دیسر تبث ھب و سیسات روشك زا جراخ و لخاد رد ھتسباو عیانص داجیا و نداعم زا

 ھعومجم ریز یاھتكرش زا رگید یكی زین )صاخ یماھس(»یوضر سدق تینارگ تكرش«
 تبث ھب دھشم یاھتكرش تبث هرادا رد ۶٣٣٨ هرامش اب ١٣۶٩ لاس ھك تسا یوضر سدق ناتسآ
 .تسا هدیسر

 »یچهویم نیسحدمحم« و »یدزی یمیھاربا نیسح مالغ« و لماعریدم »نایمیظع ھتسیاش یماح«
 .دنتسھ تکرش نیا هریدم تایھ یاضعا

 نیا ،ندعم شخب رد .دنکیم تیلاعف ندعم و تعنص شخب ود رد یوضر سدق نداعم تکرش
 غرم هد« تینارگ نداعم رضاح لاح رد ھک تسا تینارگ گنس ندعم ١٠ یاراد تکرش
 .دنتسھ لاعف »دھشم جلخ تیرمرم گنس« و »نادنبھن کو هاچ تینارگ« ،»نادنبھن

 کرھش و دھشم »تسب گنس« رد یربگنس ھناخراک ود یاراد تکرش نیا زین تعنص شخب رد
 .تسا نادنبھن یتعنص

  

 ١٣٩۶ لاس رد تعنص گنیدلھ یاھتیلاعف نیرت مھم

 نیرت مھم ،»وردوخ باھش تکرش« یوس زا هدوسرف سوبوتا هاگتسد رازھ راھچ یزاسون
 .دور یم رامش ھب ١٣٩۶ لاس رد تعنص گنیدلھ یاھتیلاعف

 نیب و یرھـش سوبوتا هاگتـسد ۴۴ دادعت ،١٣٩۶ لاـس تـسخن هاـم راـھچ یـط تکرش نیا
 اب ار هدوسرف سوبوتا رازھ راھچ یزاسون دادرارق لاس نامھ هام رویرھش و تخاس یرھـش
 .درک دقعنم »تخوـس فرـصم یزاـسھنیھب تکرـش«

  

 یلام تامدخ گنیدلھ -۶



 یوزاب ناونع ھب ،یوضر سدق ناتسآ نالک یاھتسایس یاتسار رد یوضر یداصتقا نامزاس
 ھک درک یزادنا هار ار یلام تامدخ گنیدلھ ،ھیامرس رازاب رد یوضر سدق ناتسآ ییارجا
 .تسا گنیدلھ نیا ھعومجم ریز یاھ تکرش زا یکی یوضر یرازگراک تکرش

 هاگتسیا قیرط زا راداھب قاروا سروب رد تالماعم ماجنا ھب مادقا ١٣٨۴ لاس زا تکرش نیا 
 .دنکیم مق و دھشم ،نارھت یاھرھش رد دوخ یتالماعم یاھ

  

 یوضر یرازگراک تکرش •

 نامزاس زا ددعتم یاھزوجم تفایرد ھب قفوم ریخا یاھلاس یط »یوضر یرازگراک تکرش«
 سروب رد تیلاعف یارب مزال یاھزوجم رتشیب رضاح لاح رد ھکییاج ات تسا هدش سروب
 ،یمیشورتپ ،یزلف تالوصحم(»ناریا یالاک سروب« ،»ناریا سروبارف تکرش« ،راداھب قاروا
 ار طخ رب تالماعم ماجنا زوجم و »کرتشم یراذگھیامرس قودنص« زوجم ،)یتآ و یزرواشک
 .دراد رایتخا رد

 نیا هریدم تایھ وضع »یمساق یلعسابع« و »ییالم امین« و لماعریدم »داژناشاپ فسوی«
 .دنتسھ تکرش

  

 نیون یاھیروآنف و تاعالطا یروآنف گنیدلھ -٧

 .تسا هدش لیکشت ١٣٩۵ لاس رد یوضر سدق ناتسآ ون یاھیروآنف و تاعالطا یروآنف هورگ
 :زا دنترابع هورگ نیا نالک یاھھمانرب نیرتمھم

 نامزاس ھسسوم رد ناینب شناد داصتقا داجیا ییارجا یاھھماننییآ و اھھمانهویش ،اھلدم ھیھت -
 یوضر یداصتقا

 ھسسؤم بوصم و رادتیولوا یاھهزوح رد ناینبشناد تکرش و زکرم ١١ یزادناهار و داجیا-
 یوضر یداصتقا نامزاس

 یتخاسزاب یکشزپ یاھیروآنف اب جالعلابعص یاھیرامیب نامرد زکرم یزادناهار و داجیا - 

 نوخ یامسالپ هاگشیالاپ تکرش یزادناهار -   

 یوضر یروآ نف ھعسوت تیریدم تکرش یزادناهار •
 یوضر بآ یاھیروآنف ھعسوت تکرش یزادناهار •
 یوضر ریذپدیدجت یاھیژرنا تکرش یزادناهار •
 یوضر قالخ عیانص تکرش یزادناهار •
 یوضر ھتفرشیپ داوم تکرش یزادناهار •
 یوضر ونان یاھیروآ نف تکرش یزادناهار •
 یتسیز یاھیروآنف تکرش یزادناهار •
 یلیدبت عیانص و ییاذغ ،یزرواشک یاھیروآنف تکرش یزادناهار  •
 یوضر ناینب شناد یراذگ ھیامرس قودنص یزادناهار •



 تکراشم اب ھناروآنف تالوصحم ھعسوت هدنھدباتش زکرم تفھ یزادنا هار و داجیا •
 طبترم یاھگنیدلھ

 یزرواشک هزوح هدنھدباتش زکرم یزادناهار •
 ییاذغ هزوح هدنھدباتش زکرم یزادناهار •
 تعنص هزوح هدنھدباتش زکرم یزادناهار •
 یژرنا هزوح هدنھدباتش زکرم یزادناهار  •
 تمالس هزوح هدنھدباتش زکرم یزادناهار  •
 قالخ عیانص و مرن یاھ یروآ نف هزوح هدنھدباتش زکرم یزادناهار  •

 یدربھار یاھیروآنف هزوح هدنھدباتش زکرم یزادناهار -         

  

 یوضر تاطابترا و تاعالطا یروآنف تکرش •

 رد یوضر سدق ناتسآ یاھزاین شرتسگ زین و روشك رد یتیآ تعنص ناباتش دشر ھب ھجوت اب
 لاس رد »یوضر سدق ھنایار تامدخو هرواشم تكرش« ،تاطابترا و تاعالطا یروآنف هزوح

 رازاب ھب دورو ،تكرش نیا یلك یشم طخ .دش یزادنا هار یوضر سدق ناتسآ طسوت ١٣٧٧
 .تسا هدش مالعا یصوصخ شخب اب تکراشم تیوقت و یتیآ گرزب یاھهژورپ

 و ھکبش ،رازفاتخس یاھهزوح رد ورین ۶٠ دودح نتشاد رایتخا رد اب رضاح لاح رد تكرش نیا
 .دنکیم تیلاعف ،یتیآ گرزب یاھهژورپ و رازفا مرن ،تنرتنیا

  

 سخرس هژیو ھقطنم  -٨

 ھب دورو ییالط هزاورد ناونع ھب ،ناریا قرش لامش ھیلایھتنم رد سخرس یداصتقا هژیو ھقطنم
 لپ ،ھقطنم نیا .دور یم رامش ھب ھیسور و نیچ روانھپ یاھ نیمزرس و ھنایم یایسآ یاھروشک
 ،ناریا بونج رد سراف جیلخ هزوح یاھروشک اب یزکرم یایسآ یراجت مھم یاھرازاب یطابترا
 .تسا ناریا قرش رد ناتسکاپ و ناتسناغفا و برغ رد اپورا

  

 یوضر ھعسوت و نارمع نامزاس

 یاھتیلاعف اما تسا هدشن تبث »یوـضر یداـصتقا نامزاـس« ھعومجم ریز رد نامزاس نیا
 .دراد یددعتم ینارمع و یراجت ،یداصتقا

 یزادناهار »ناكسا و ییاج ھباج حرط« مان ھب ییارجا یتالیکشت ١٣۶٣ لاس یوضر سدق ناتسآ
 لماش یگنھرف میظع عمتجم کی و ھناخ ۵٠٠ ثادحا ،نآ یاھتیلاعف لصحام ھک دوب هدرک
 .دوب ھنارتخد ناتسریبد و ییامنھار ھسردم ،ناتسبد

 زا گرزب ھناخباتك باب كی و یكشزپنادند و كینیلك یلپ دحاو كی و هاگنامرد باب كی تخاس
 .تسا هدوب تالیکشت نیا یاھتیلاعف رگید



 حرط« ،یتامدقم ماجنا اب و دش هدیشك ناسارخ بونج ھب جیردت ھب نامزاس نیا تیلاعف ھنماد
 ھك دوب ھتشذگن حرط نیا رمع زا لاس ود زا شیب .تفرگ لكش »یوضر سدق نكسم و نارمع
 نامزاس« مان ھب ار یلعف تالیكشت ،لایر درایلیم كی رب غلاب یاھیامرس اب یوضر سدق ناتسآ
 .درک یراذگ ھیاپ »یوضر ھعسوت و نارمع

 هرامش اب  ١٣٧١ لاس رد و دش لیكشت  ١٣٧٠ لاس رد نامزاس نیا هریدم تأیھ ھسلج نیتسخن
 .دیسر تبث ھب ٣٣٩

 ،دجسم نوچمھ یشزومآ و یگنھرف زکارم تخاس ،یھافر یتامدخ یھار نیب یاھعمتجم تخاس
 ناگدز ھلزلز یارب ینوکسم یاھ دحاو و یشزومآ یاھعمتجم تخاس و ارسگنھرف و ھناخباتک
 .تسا نامزاس نیا یاھتیرومام نیرتمھم زا

 عمتجم« تیریدم رضاح لاح رد و دراد یھجوت لباق یناگرزاب یاھتیلاعف نینچمھ نامزاس نیا
 و »تیادھ« ،»نیما« ،یزکرم ،»اضر ماما« یاھرازاب تیریدم ،»یوضر سکلبھ تاجناخراک
 .تسا نامزاس نیا هدھعرب »سدق یللملا نیب لتھ« و »نماض تالآ نھآ عمتجم« ،»یلصم«

 :دنوشیم ماجنا ریز یاھ  بلاق رد نامزاس نیا یناگرزاب یاھتیلاعف

 :یوضر سکلبھ تاجناخراک عمتجم -

 دھشم ،نارھت یاھرھش رد ھک تسا هدش »والکوتا« راداوھ ینتب یاھکولب هدننکدیلوت ،عمتجم نیا
 .دراد ھناخراک نیدنچ دنجریب و

  

 :نماض تالآ نھآ عمتجم -

 ینارمع یاھهژورپ زاین دروم تالآ نھآ نیمأت ھنیمز رد ھک تسا لاس ١۵ زا شیب  عمتجم نیا
 سدق ناتسآ ینارمع یاھهژورپ یمامت زاین دروم تالآ نھآ نیمأت .دنکیم تیلاعف روشک گرزب
 نینچ مھ و »اضر ماما« یرفن رازھ ٢۵ هاگشزرو ،»یوضر یللملانیب لتھ« نوچمھ یوضر
 نیا یاھتیلاعف ھلمج زا »سلطا یرادا یراجت عمتجم« لثم یصوصخ شخب گرزب یاھهژورپ
 .تسا هدوب عمتجم

  

 :یوضر یللملانیب لتھ

 فدھ اب و نامزاس »ھعفنملا ماع« یاھهژورپ یلام عبانم زا یتمسق نیمأت تھج رد لتھ نیا
 نابایخ رد ،یوضر  مرح ھب ھطقن نیرت کیدزن رد ،اضر ماما نارئاز ھب یناسر تمدخ
 رب غلاب ییانبریز اب و عبرمرتم 700 و رازھ تشھ تحاسم ھب ینیمز رد ،»یزاریش یازریم«
 .تسا هدش ھتخاس عبرمرتم رازھ ۶٨

 ناروتسر ،)یتافیرشت و زابناج ،ھتخت ود یاھ قاتا( قاتا ٢٢۴ لماش یتماقا ھقبط راھچ لتھ نیا
 ھقبط ودو تمالس ھعومجم و رختسا ،انبریز عبرمرتم رازھ ود رد ینانبل و ییایلاتیا ،یناریا
 .تسا هدیسر یرادرب هرھب ھب عبرمرتم رازھ ود رب غلاب یتحاسم اب شورف زکرم لماش یراجت

  

 :سلطا یراجت عمتجم



 سدق ناتسآ تکراشم اب و نامزاس یاھهژورپ یلام عبانم زا یتمسق نیمأت تھج رد عمتجم نیا
 .تسا هدش ھتخاس دھشم رد »شیک نابات ساملا تکرش« و یوضر

  

 هزاغم رازھ7 و رازاب ١۵ تیریدم
 زا ،تسا هزاغم باب رازھ تفھ لماش ھک دھشم رد صخاش رازاب ١۵ زا یراد ھگن و تیریدم
 .دور یم رامش ھب یوضر ھعسوت و نارمع نامزاس یاھتیلاعف رگید

 ،تیادھ ،نیما ،)2و1(»مج روشک« ،)2و1(یلصم رازاب ،)2و1(یزکرم ،اضر ماما یاھرازاب
 رازاب ١۵ ،»یوضر یارس« ،»ناریا یارس« ،»نماض« ،»ریدغ« ،»هزوریف« ،»رثوک«
 .دنتسھ نامزاس نیا ھعومجمریز

  

 سدق ناتسآ یداصتقا تاسسؤم و اھتکرش یتارداص تیعضو

 رد یوضر سدـق ناتـسآ ھـعبات یداـصتقا تاـسسؤم و اھتکرـش یداـصتقا یاـھتیلاعف ھـیلک
 هدرـک زاـغآ  ار دوخ تیلاعف ١٣٨٣ لاس زا ھک دنا هدش زکرمتم یوضر یداصتقا نامزاس بلاق
 ار دوـخ تالوصحم و دورو یـللملانیب یاـھرازاب ھـب زین اھتکرـش نـیا زا یـخرب .تـسا
 .دننکیم رداـص

 ھـنیگ ،ناتـسقازق ،ایلارتـسا :زا دـنترابع تالوـصحم نـیا یـتارداص یاـھدصقم زا یـخرب
 ،ناتـسکیجات ،ناتـسکبزا ،نادوـس ،ناتـسناغفا ،قارـع ،ناتـسنمکرت ،ناتـسناغفا ،تاراـما ،وئاـسیب
 .ھیروـس و یـبرع هدـحتم تاراـما ،رـطق



 
  

  

 تکراشم و یراذگھیامرس زکرم

 فلتخم یاھنامزاس و اھتکرش اب یداصتقا یاھیراکمھ ای ھیامرس بذج تیلووسم زکرم نیا
 رد .تسین تسد رد ینادنچ تاعالطا زکرم نیا یاھتیلاعف زا .دراد هدھعرب ار یداصتقا
 .تسا هدش هدنسب یلک تاعالطا و رامآ یرسکی ھیارا ھب اھنت نآ تیاسبو



 
  

 یوضر سدق ناتسآ ھب قلعتم یاھتکرش یلام و یداصتقا تیعضو

 یوضر سدق ناتسآ ھب ھتسباو یاھتکرش زا کی چیھ یداصتقا و یلام تیلاعف تاییزج زا
 یوضر سدق ناتسآ تیلوت یوس زا هراومھ یرامآ نینچ راشتنا .تسین سرتسد رد یتاعالطا
 تیلوت ،یسییر میھاربا هدعو .تسا علطم نآ یاوتحم زا یسک رت مک و هدوب زمرق طوطخ وزج
 .تسا هدشن یلمع نونکات مھ اھتیلاعف عون نیا دروم رد یزاسفافش صوصخ رد ناتسآ نیا

 ھب ھتسباو یاھتکرش یلام درکلمع زا دنس کی ھب اھنت ،یتنرتنیا یاھشواک و اھوج و تسج رد
 یداع یمومع عمجم١٣٩٣ لاس ھسلج تروص ھب طوبرم ھک میاھتفای تسد یوضر سدق ناتسآ
 .تسا رثوک یداصتقا نامزاس

 دھدیم ناشن ھک هدش ھیارا ���3 ات ١٣٨٧ لاس زا نامزاس نیا یلام درکلمع ،ھسلج نیا رد
 یداصتقا نامزاس نیا ھعومجمریز یاھتکرش درکلمع رب یناوارف ریثات یللملانیب یاھمیرحت
 .تسا ھتشاد

 و رازھ جنپ لداعم یمقر ،١٣٨٧ لاس رد نامزاس نیا ھب ھتسباو یاھتکرش مامت یعیمجت شورف
 .تسا ھتفای شیازفا لایر درایلیم ٧٠ و رازھ9 ھب ١٣٩٢ لاس رد ھک هدوب لایر درایلیم ۴٨

 1392 لاس رد ھک هدش مالعا لایر درایلیم ٩٠٠لداعم ١٣٨٧ لاس زین اھتکرش نیا صلاخ دوس
 .تسا هدیسر لایر درایلیم ۵٠٠ و رازھ ھس ھب

 لاس رد ھک هدوب رفن ۴٨۴ و رازھ تشھ دودح 1387 لاس رد نامزاس نیا یناسنا یاھورین
 .تسا ھتفای شھاک رفن ١٩٩ و رازھ شش ھب 1392



 و تاغاب ھسسوم ،سخرس تعنص و تشک یاھتکرش ھک تسا هدش مالعا نینچ مھ ھسلج نیا رد
 ماد و یزرواشک یاھتکرش هورگ ھب قلعتم ھک ناسارخ بونج تافوقوم و یزرواشک ھسسوم
 .دناهدیسر یھددوس ھب 1392 لاس رد ھک دناهدوب هدنایز 1387 لاس رد ،دنتسھ یرورپ

 تکرش ،یوضر ییاذغ یاھ هدروآرف تکرش ،ناسارخ یورسخ یجاسن و یسیرخن یاھتکرش
 1387 لاس رد ،ندعم و تعنص هورگ ھعومجم ریز ،یوضر سدق نداعم تکرش و نارانچ دنق
 .دناهدوب هدنایز

 و تسین بوخ نادنچ مھ ریخا یاھلاس رد یوضر سدق ناتسآ یداصتقا یاھتکرش تیعضو
 نایم ھب نخس اھتکرش نیا ندوب هدنایز زا اھراب تدم نیا یط ناتسآ نیا دشرا نالووسم
 .دناهدروآ

 یداصتقا یدربھار ھمانرب

 یدربھار ھمانرب ،ھعومجم نیا رب یسییر میھاربا تسایر زاغآ زا سپ یوضر سدق ناتسآ
 :تسا هدرک فیرعت ریز بیترت ھب ار دوخ یداصتقا

 یتسدالاب دانسا

 رگنهدنیٓا یاھقطنم یبسن تیزم یاراد فلتخم یاھھنیمز رد تکراشم و یراذگ ھیامرس -١

 ناتسٓا یاھییاراد و عبانم یدمٓاراک و یروهرھب شیازفا روظنم ھب یزیرھمانرب و یحارط -٢
 رارق اھ تکراشم تنواعم ای و یوضر یداصتقا نامزاس ھسسوم رایتخا رد ھک یوضر سدق
 .دراد

 شناد یاھتکرش زا یریگهرھب و تیریدم اب ھناروآنف دیلوت رد یراذگھیامرس و تکراشم -٣
 .یناھج یاھھصرع رد تباقر و تارداص شرتسگ فدھ اب ناینب

 شیازفا و مورحم قطانم یزاسدنمناوت فدھ اب یداصتقا فلتخم یاھتیلاعف رد تکراشم -۴
 ییاز لاغتشا تیفرظ

 نیداینب فادھا

 .اھ نآ زا ھنیھب یرادربهرھب و تافوقوم دمٓارد ای و اھییاراد شیازفا -

 ھنیزھ نیمٔات یارب و تسا یگنھرف ،نآ یلصا تیرومٔام ھک تسا هدرک مالعا ناتسآ نیا
 تیعوضوم نآ یداصتقا یاھتیلاعف ،تافوقوم تیریدم ای و یوضر سدق ناتسٓا یاھتیلاعف
 .دراد

 :یداینب یاھیشمطخ

 روشک ینورد تخاس ماکحتسا اب روشک لالقتسا یاقترا و ظفح -١

 نارحب زا سپ تیعضو یبایزاب ییاناوت شیازفا و اھنارحب ریثات شھاک اب یروٓا بات شیازفا -٢

 و یاھقطنم هاگیاج یاقترا و اھروشک ریاس اب یداصتقا تالماعت و یللملانیب طباور تیوقت -٣
 روشک یناھج

 یصوصخ شخب و مدرم اب تباقر زا زیھرپ و یرگ یدصت شھاک -۴



 مدرم تکراشم شرتسگ -۵

 یعامتجا یاھھنیزھ شھاک -۶

 یمالسا یناریا یگدنز کبس جیورت -٧

 نافعضتسم و نامورحم ھب تمدخ -٨

 تیفافش شیازفا -٩

 یناسنا قوقح ظفح ١٠

 تسیز طیحم ظفح -١١

 یشخبرثا و ییاراک شیازفا اب یروهرھب شیازفا  -١٢

 و یگنھامھ شیازفا اب نامز مھ یتیریدم زکرمت شھاک و یھد نامزاسدوخ شیازفا  -١٣
 ییاتسارمھ

 یوضر سدق ناتسٓا رابتعا یاقترا و تنایص  -١۴

 یداصتقا تیعضو

 هزوح رد ھک هدرک مالعا دوخ یاھتکرش یداصتقا تیعضو زا یبایزرا رد سدق ناتسآ
 رد اھییاراد بسانم یھدزاب و یروهرھب دوبن ؛تسا نابیرگ ھب تسد شلاچ ود اب ،ینامزاسنورد
 بیکرت زین و سدق ناتسٓا یاھتیرومام ماجنا یارب رادیاپ و یفاک یلام عبانم نیمات یاتسار
 .اھتیلاعف ھتشر رد یراذگھیامرس بسانتمان

 زین و یداصتقا دیدش یاھناسون و دوکر ار دوخ یطیحم تالکشم و لیاسم یوضر سدق ناتسآ
 .تسا هدرک ناونع روشک رد راک و بسک بولطمان یاضف

 اھدربھار

 دوخ یداصتقا تیعقوم تیوقت و یزادناهار ار شا هدنیآ یداصتقا یاھدربھار یوضر سدق ناتسآ
 و تاعالطا یروآ نف ،یکینورتکلا تازیھجت ،ییوراد و ییاذغ یاھهدروآرف یاھهزوح نیا رد
 .تسا هدرک مالعا تالغتسم و کالما و یگنھرف عیانص ،زاگ و تفن ،تاطابترا

  

 یوضر سدق ناتسآ تایلام

 نابیرگ ھب تسد نآ اب ناتسآ نیا ھک تسا یلیاسم نیرتیلاجنج زا یکی یوضر سدق ناتسآ تایلام
 .تسا

 و اھکمک ،هریذپ ،تاروذن ،تافوقوم ،»میقتسم یاھتایلام نوناق« ١٣٩ هدام فلا دنب دانتسا ھب
 تایلام تخادرپ زا ھکربتم عاقب ریاس و یوضر سدق ناتسآ یدقن ریغ و یدقن یتفایرد یایادھ
 .دنتسھ فاعم

 مکح ساسا رب زین یوضر سدق ناتسآ ھب ھتسباو یداصتقا یاھھسسؤم و اھتکرش دروم رد
 20 خیرات رد یوضر سدق ناتسآ یلبق تیلوت راسفتسا ھب خساپ رد ینیمخ هللاحور یتموکح



 ھنوگرھ تخادرپ زا ھتسباو تاسسؤم و اھتکرش و یوضر سدق ناتسآ ،١٣۶٨ نیدرورف
 .دناهدش فاعم یتایلام

 خیرات رد ١/٣١٢١٠ هرامش ھمان یط مھ یمالسا یروھمج ربھر ،»یاھنماخ یلع«
 تاسسؤم و اھتکرش و سدق ناتسآ یلام تیفاعم صوصخ رد« :تسا هدرک مالعا ١٣٩۵رذآ١٣
 ».تسا هدش ھتفگ زین ًالبق ھک تسا نامھ رظن ،ھتسباو

 هدوبن تایلام تخادرپ لومشم یخیرات عطقم و هرود چیھ رد دوخ تایح زاغآ زا تالیکشت نیا
 ًالمع ھک نیطالس طسوت ،ناریا رد یراذگ نوناق زاغآ نامز ات یرمق یرجھ ٩٩٨ لاس زا .تسا
 رارق دیکأت دروم یوضر سدق ناتسآ یتایلام تیفاعم ،دناھتشاد هدھع رب ار سدق ناتسآ تیلوت
 .تسا هدش ارجا و ھتفرگ

 یاھورین ھعومجمریز یداصتقا یاھهاگنب و یوضر سدق ناتسآ یتایلام تیفاعم ،ریخا یاھلاس رد
 مھ ییاھشالت ،تدم نیا رد .تسا هدوب زیگنارب ثحب ناریا ربھر رظن ریز یاھداھن ریاس و حلسم
 ات ،ناریا ربھر میقتسم تلاخد اب اما هدش ماجنا تایلام تخادرپ ھب اھناگرا نیا ندرک فظوم یارب
 .دنا هدنام ھجیتنیب نونک
روپیلق مانھب  

ریاو ناریا  تیاس  زا هتفرگرب   
 

 
 


