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یرفیک هیور  تدحوءارآ  همه 

فیدر ٧٧/٣٧ هرامش   ١٨/٣/١٣٧٨  – ۶٣۴ هرامش : یار 
بیقعت عنم  هلمج  زا  یرفیک  یاه  رارق ندوب  رظن  دیدجت  لباق 

دـشاب یم رظن  دـیدجت  تساوخرد  لباق  یوعد  لصا  هب  عجار  مکح  عبت  هب  هک  بالقناو  یمومع  یاـههاگداد  لیکـشت  نوناـق  هدام ١٩  دـنب ب  لیذ  رد  روک  ذـم  یاه  رارق
نییآ نوناق  و ١٨٠  و ١٧٢  داوم ١٧١  هب  تیانعاب  نیارباـنب و  .درادـن  ییازج  روما  هب  یطاـبترا  دـنوش و  یم رداـص  یقوقح  یواـعد  رد  اـعون  هک  تسا  ییاـهرارق 
هاگداد مجنپ  مراهچ و  بعـش  زا  هرداص  ارآ  دنا  هدـش یفرعم  تیاکـش  لباق  لمع ، نتـسنادن  مرج  ای  لیلد و  تیافک  مدـع  تلعب  مهتم  بیقعت  عنم  رارق  هک  یرفیک  یـسرداد 
مالعا ینوناق  نیزاوماب  قبطنم  حیحـص و  ارآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثک  اب ا  دنا  هداد صیخـشت  رظن  دیدجت  یگدیـسر  لباقار  ییاه  رارق نینچ  هک  لیبدرا  ناتـسا  رظن  دیدجت 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  سرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  .ددرگ  یم
٧٨/۴ فیدر : هرامش   ٢/۶/١٣٧٨  – ۶٣٧ هرامش : یار 

تقوم تشادزاب  رارق  ندوب  ضارتعا  لباق 
لیکـشت نوناق  بیوصت  ابو  دـنک  ضارتعا  یطایتحا ) فیقوت   ) ـت قوم تشادزاب  رارق  هب  تبـسن  دراد  قح  مهتم  یرفیک ، یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٧١  دنب ۴  بجومب 

بناج زا  رک  ذلا  ریخا  نوناق  بجومب  هک  تشادزاب  رارق  اعبط  هدشن و  داجیا  روبزم  قح  رد  یرییغت  اه  ارـسداد لالحنا  لاس ١٣٧٣ و  رد  بالقناو  یمومع  یاههاگداد 
ضارتعا تیاکـش و  لباق  ناک  امک  مهتم ، ینوناق  قوقح  ظفح  موزل  هب  رظن  روبزم و  نوناق  هدام ١٧١  اب  تریاغم  مدع  تلعب  دوش  یم رداص  قیقحت  یـضاق  ایو  هاگداد 

مه بالقناو  یمومع  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ١٩  دنب ب  رد  ضارتعا  لباق  یاه  رارق دادع  رد  تشادزاب  رارق  دیق  مدع  هکنیا  افاضم  .دوب  دهاوخ  مهتم  فرط  زا 
اذـهیلع انب  .درادـن  یرفیک  لیاسم  هب  یطابترا  تسا و  یقوقح  یواعد  هب  رظان  الک  روبزم  هدام  رد  جردـنم  یاه  رارق هکنآ  هچ  درادـن  روک  ذـم  رارق  تیعطق  رب  تلالد 
ینوناق نیزاوم  اـب  قفاوم  ارآ  تیرثک  هب ا  هدرک  یگدیـسر  تقوم  تشادزاـب  رارق  هب  تبـسن  مهتم  ضارتعا  اـب  هک  نارهت  ناتـسا  رظن  دـیدجت  هاـگداد  متـشه  هبعـش  یار 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد هیلک  یارب  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  قبطرب  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت 
فیدر ٧٨/٩ هرامش   ١١/٨/١٣٧٨  – ۶٣٩ هرامش : یار 

یار هب  تبسن  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ١٨  تاررقم  لامعا  هدشن ، یرپس  ماکحا  هب  تبسن  یهاوخ  رظن  دیدجت  یهاوخاو و  تلهم  هک  ینامز  ات 
.تسا ینوناق  تهاجو  دقاف  یبایغ 

قرط هک  ینامز  ات  تسا و  یعطق  ماکحا  هب  تبسن  یگدیـسر  هداعلا  قوف  قرط  زا  یکی  بالقنا ، یمومع و  یاههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام ١٨  تاررقم  هکنیا  هب  رظن 
تسا و ضارتعا  لباق  یعطق و  ریغ  مکح  یبایغ ، همانداد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسین و  هداعلا  قوف  یگدیـسر  هلحرم  هب  دورو  یارب  یلاجم  دـشاب  حوتفم  یگدیـسر  یداع 

دـشاب هدـشن  یگدیـسر  یهاوخ  رظن  دـیدجتو  ضارتعا  هب  ای  هدـشن و  یرپس  یهاوخ  رظن  دـیدجت  یهاوخاو و  تلهم  هک  یتقو  ات  تسا و  یهاوخ  رظن  دـیدجت  لباق  اضعب 
دراد تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نارهت  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  مهن  هبعش  مکح  بتارم  هب  انب  درادن  ینوناق  تهاجو  یبایغ ، یار  هب  تبـسن  روک  ذم  هدام  تاررقم  لامعا 

یلاعناوید بعـش  یارب  بوصم ١٣٧٨  رفیک ی  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هداـم ٢٧٠  قبط  رب  یار  نیا  .ددرگ  یم دـییات  روشک  یلاـعناوید  یموـمع  تییه  ارآ  تیرثـک  هب ا 
.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگدادو روشک 

فیدر ٧٨/١٧ هرامش   ١٨/٨/١٣٧٨  – ۶۴٠ هرامش : یار 
یرفیک یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٣  عوضوم  هطانا  رارق  ندوب  رظن  دیدجت  لباق 

، یرفیک هن  تسا  یقوقح  روما  هب  طوبرم  هدش  دای  هدام  رد  روک  ذم  یاه  رارق هک  دوش  یم دافتسم  نینچ  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکـشت  نوناق  هدام ١٩  دنب ب  زا 
هدام هب  هجوتاب  زین  هتسناد و  تیاکش  لباق  یاه  رارق زج  ار  هطانا  رارق  هک  لاس ١٢٩٠  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٧١  زا  طبنتسم  طانم ، حیقنت  رظن  زا  انمض 

تابجوم اه  نآ رادـصا  هک  تسا  ییاه  رارق ندوب  ضارتعا  لباق  رب  لصا  هدومن و  مالعا  یعطق  ار  ماـکحا  افرـص  هک  بـالقنا  یمومع و  یاـههاگداد  لیکـشت  نوناـق   ٧
نییآ نوناق  هدام ١٣  رد  یرما  نینچ  دوش و  یم رک  نوناق ذ  رد  یعطق  یاـه  رارق ـالومعم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دزاـس و  یم مهارف  ار  یوعد  باحـصا  قوقح  هب  رارـضا 
هاگداد هبعش ١٨  یار  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  اضعا  تیرثک  رظنب ا  تسا  هدشن  نایب  هطانا  رارق  صوصخ  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یرفیک  یـسرداد 

یسرداد نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  دانتـسا  هب  یار  نیا  .دوش  یم صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  هطانا  رارق  ندوب  رظن  دیدجت  لباق  رب  ریاد  نارهت  ناتـسا  رظن  دـیدجت 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  یرفیک 

٧٩/١۴ فیدر : هرامش   ۵/٧/١٣٧٩  – ۶۴٩ هرامش : یار 
یگدیسر هدش  حرطم  هدنورپ  نآ  اب  ماوت  هک  زین  مرج  زا  یشان  نایزو  ررض  تساوخداد  هب  مهتم  تیارب  ای  تیموکحم  رب  یرفیک  مکح  رودص  نمض  تسا  فلکم  هاگداد 

.دیامن
زا ررـضتم  تراسخ  ناربج  رد  عیرـست  روظنم  هب  ننقم  هک  دوش  یم طابنتـسا  نینچ  یرفیک  روما  رد  بالقناو  یمومع  یاـههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدام ١٢  زا 

هدنورپ هکنآ  رگم  دیامن  رداصار  نایزو  ررض  مکح  ییازج ، مکح  رودص  نمض  تسا  فلکم  دهد  صیخشت  مرجم  ار  مهتم  هاگداد  هک  یتروص  رد   ) هتشاد ررقم  مرج ،
تبسن یگدیـسر  عنم  رب  یتلالد  روک  ذم  هدام  نیا  ربانب  دش ) دهاوخ  رداص  نایز  ررـض و  مکح  هدنور ، لیمکت پـ زا  سپ  تروص  ـ نیارد هک  دشابن  رظن  راهظا  یارب  ّدعم 

ماع تیحالص  صوصخ  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٣  هب  هجوت  اب  بتارم و  هبانب  درادن  تیارب  مکح  رودص  تروص  رد  نایزو  ررض  رما  هب 
ارآ تیرثک  هب ا  دراد  رظن  نیا  اب  قابطنا  هک  ناردنزام  ناتسا  هاگداد  مراهچ  هبعش  یار  هیبسحو ، ییازج  یندم ، روما  هیلک  هب  یگدیـسر  رد  بالقنا ، یمومع و  مک  احم 

روشک و یلاـع  ناوید  بعـش  یارب  یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هداـم ٢٧٠  قبط  یار  نیا  دوش  یم هتخانـش  عرـش  نیزاوم  قباـطم  ینوناـق و  یمومع ، تییه  اـضعا 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد

١٨ فیدر ٧٩ /  هرامش   ٣/٨/١٣٧٩  – ۶۵١ هرامش : یار 
اه ی هاگداد یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  اه  هاگداد نیا  رد  ارجالا  مزال  نوناـق  ودوش  یم یگدیـسر  لاـفطا  هاـگداد  رد  ماـمت  لاـس  زا ١٨  رتـمک  صاخـشا  میارج  هیلک  هب 

.دشاب یم لاس ١٣٧٨  بوصم  بالقنا  یمومع و 
هاگداد رد  یمومع  تاررقم  قبط  رب  مامت  لاـس  زارتمک ١٨  صاخشا  میارج  هیلک  هب  هک  هتـشاد  ررقم  بوصم ١٣٧٨  یرفیک  یـسرداد  نییآ  وناق ن  هدام ٢٢٠  هرصبت 

مدـع لصا  یناورو و  یمـسج  تایـصوصخ  زین  دـشاب و  یم بیذـهت  تیبرت و  رب  ینتبم  لاـفطا  هاـگداد  نوناـق  عضو  هفـسلف  هکنیا  هب  رظن  دوش و  یم یگدیـسر  لاـفطا 
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اب دهد و  لیکـشت  اه  نآ میارج  قلطم  هب  یگدیـسر  دروم  رد  ار  یـصاخ  هاگداد  مرجم  زا  تیامح  هدعاق  تیاعراب  راذـگنوناق  هک  هدرک  باجیا  راک  هزب  لافطا  تیلویـسم 
هب تبـسن  نوناق  نیا  اب  ریاغم  تاررقم  هیلک  دیامن و  یم لمع  نوناق  نیا  ساسا  رب  طقف  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  روبزم ، نوناق  هدام ٣٠٨  بجومب  هکنیا  هب  هجوت 

اـضعا ارآ  تیرثک  هب ا  دراد  قابطنا  رظن  نیا  اب  هک  ناتـسلگ  ناتـسا  رظن  دیدجت  هاگداد  موس  هبعـش  زا  هرداص  یار  اذل  تسا  هدـیدرگ  اغلا  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 
بالقنا یمومع و  یاههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخـشت  عرـش  نیزاوم  قباطم  ینوناـق و  روشک  یلاـعناوید  یمومع  تییه 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد بعش  روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  لاس ١٣٧٨  بوصم  یرفیک  رومارد 
٣/٧/١٣٨٠  – ۶۵٣ هرامش : یار 

.تسوا هب  هلوحم  فیاظو  زا  یکی  یماظن  یارسداد  رایداد  یهاوخ  رظن  دیدجت 
عقوم رد  هدوب و  ناتسداد  رظن  عبات  هدیقع  راهظا  ثیح  زا  دنیامن و  یم هفیظو  ماجنا  ناتسداد  تیاده  تسایر و  تحت  اجنآ  رد  نارایداد  هک  تسا  یدحاو  نامزاس  ارسداد 

ارآ رظن  دـیدجت  نوناق  هدام ١١  دنب ج  دانتـسا  هب  یماظن  یارـسداد  رایداد  هیحان  زا  یهاوخ  رظن  دـیدجت  نیاربانب  دـننک  یم هدـیقع  نایب  ناتـسداد  مانب  هاگداد  رد  روضح 
ینوناق و روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  اضعا  ارآ  تیرثک  اب ا  دراد  قابطنا  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش ٣١  یار  تسوا و  هب  هلوحم  فیاظو  زا  اه  هاگداد

یارب بوصم ١٣٧٨  یرفیک  رو  ـ مارد بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  دانتسا  هب  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  یعرش  نیزاوم  اب  قبطنم 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  ـ هاگداد روشک و  یلاعناوید  ـب  عش

٢٣/١١/١٣٨٠  – ۶۵۶ هرامش : یار 
یرفیک یـسرداد  نییآ  نوناق  عبات  مک  احم  نیا  تسین و  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناق  یماظن ، یاههاگداد  ردارجـالا  مزـال  نوناـق 

.دنشاب یم بوصم ١٢٩٠ 
یاههاگداد یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  دریگ و  یم ماـجنا  یدـعب  یاـه  هیحالـصا بوصم ١٢٩٠ و  یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناـق  قف  یماـظن و  یاـههاگداد  یگدیـسر 

رد یگدیسر  هب  تبـسن  هدش  دای  نوناق  هدام ١٧٣  لومـش  مدع  لصا  هوالعب  تسا  ینعم  نیا  دیؤم  زین  رک  ذـلا  ریخا  نوناق  هدام ٣٠٨  ریخا  تمـسق  بالقنا و  یمومع و 
حیحـص روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  اضعا  تیرثک  رظن ا  هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نارهت  یماظن  هاـگداد  هبعـش ٨  یار  بتارم  هبانب  .تسا  یماظن  مک  احم 
روشک یلاعناوید  بعـش  یارب  بوصم ١٣٧٨  یرفیک  روما  رد  بـالقناو  یمومع  یاـههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هداـم ٢٧٠  دانتـسا  هب  یار  نیا  دوش  یم صیخـشت 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگدادو
٢۴/٨٠ فیدر : هرامش   ١۴/١٢/١٣٨٠  – ۶۵٧ هرامش یار 

.دشاب س لیفک  تیلویسم  عفار  ای  هدومن و  لاطبا  هلافکلا  هجو  لوصو  دروم  رد  ار  ییاضق  هزوح  سییر  ینوناق  روتسد  دناوت  یمن یرفیک  مکح  یارجا 
مهتم و راضحا  تروص  رد  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدامو ١۴٠  یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  ررکم  هدام ١٣۶  بجومب 

هلافکلا هجو  مازتلا  هجو  لوصو  هب  تبسن  هدوب و  دهعت  یارجا  هب  فلکم  ناگدربمان  راذگ ، هقیثو  ای  لیفک  هیحان  زا  یو  یفرعم  مدع  ای  هجوم  رذع  نودب  وا  روضح  مدع 
هب روبزم  نوناق  هدام ١١۶  رد  جردنم  تاهج  هب  دناوت  یم دنشاب  ضرتعم  رما  نیا  یارجا  هب  تبـسن  روک  ذم  دارفا  زا  کیره  هچنانچ  دوش و  یم مادقا  هقیثو  طبـضای  و 

عفاراـی هدومن و  لاـطبا  هلاـفکلا  هجو  لوصو  دروم  رد  ار  ییاـضق  هزوح  سییر  ینوناـق  روتـسد  دـنناوت  یمن مکح  یارجا  نیارباـنب  .دـننک  تیاکـش  رظن  دـیدجت  هاـگداد 
هب تسا  رظن  نیا  اب  قبطنم  هک   ٢٣/۴/١٣٧٩ ٧/١٠/١٣٧٨ و ٣٨۴ –  یاه ١٣١٩ –  هرامش هب  رظن  دیدجت  هاگداد  بعش ٢و١٢  ارآ  بتارم  هبانب  .دشاب  لیفک  تیلویسم 
رد یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدام ٢٧٠  دانتـسا  هب  صیخـشت و  ینوناق  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  اضعا  ارآ  تیرثک  ا 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم 
٧/٣/١٣٨١  – ۶۵٩ هرامش : یار 

نامز رورم  لومشم  عوضوم  دراد  همادا  فرصت  هک  ینامز  ات  بوسحم و  رمتسم  مرج  هدوب و  هدنراد  زاب  عون  زا  اه  نآ هب  زواجت  یلم و  یـضارا  فرـصت  تازاجم 
.دش دهاوخن 

بیقعت نامز  رورم  لوصح  اب  دشاب  هدنراد  زاب  عون  زا  اه  نآ تازاجم  هک  یمیارج  یرفیک  روما  رد  بالقناو  یمومع  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٧٣  قبط 
یاراد یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٧  ندادرارق  ظاحل  دروم  اب  یـضارا  نآ  یناودـع  فرـصت  هدـش و  یلم  یـضارا  هب  زواـجت  هک  دـنچره  .دوش  یم فوقوم  اـه  نآ

یار اذهیلع  دش  دهاوخن  نامز  رورم  لومشم  عوضوم  دراد  همادا  فرصت  هک  یتقو  ات  دشاب و  یم رمتـسم  میارج  زا  روک  ذم  مرج  نوچ  یلو  تسا  هدنرادزاب  تازاجم 
یمومع تییه  ارآ  تیرثک  هب ا  بیقعت ، یفوقوم  رب  ریاد  یمومع  هاگداد  موس  هبعش  زا  هرداص  یار  ضقن  ثیح  زاافرص  ناهفصا  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  متشه  هبعش 
عابتالا مزال  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعـش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  هب  ادنتسم  صیخـشت و  ینوناق  اتجیتن  روشک  یلاعناوید 

.تسا
١٣٣۴ / ٣/٢  – ١۶٧ هرامش : یار 

.تسا همانیهاوگ  نودب  یگدننار  مکح  رد  هجرد ٢  هناورپ  اب  نویماک  یگدننار 
زا هیلقن  طیاسو  ندنار  رد  صیخشت و  هجرد  ثیح  زا  هدننار  تیحالـص  نآ  بجومب  هک  تسا  یا  ه ـــ قرو ناگدننار ، تازاجم  دیدشت  نوناق  رد  روکذم  هناورپ  زا  روظنم 

نویماک ندـنار  یارب  هکنیا  ظاحل  زا  دـیامن  نویماک  ندـنار  هب  تردابم  ود  هجرد  هناور  ــ نتـشاد پ اب  صخـش  هک  یتروص  رد  نیا  ربانب  ددرگ  یم زاجم  صوصخب  عون 
تسا هدوب  یگدننار  هناورپ  دقاف  هدننار  هک  تسنیا  مکح  رد  تسا  مزال  کی  هجرد  هناورپ 

٢٠/٣/١٣٣۶ هرامش ١١٨٨ –  یار 
.دوش یم بوسحم  هدحیلع  مرج  زین  لعاج  هب  تبسن  لوعجم  دنس  زا  هدافتسا 

( دهد رارق  هدافتسا  دروم  ریوزت  هب  ملع  اب   ) ترابع تسا و  بوسحم  هناگادج  مرج  زین  لعاج  هب  تبسن  یتح  هک  تسا  یا  هناگادج لمع  لوعجم ، دنـس  زا  هدافتـسا  نوچ 
ناوید هبعش ۵  یار  اذل  هدومن  ار  مهوت  هنوگره  عفر  ییازج  تامکاحم  لوصا  هب  هقحلم  هدام ٢  هکنیا  رب  افاضم  هدش  رکذ  نوناق  رد  لعاج  ریغ  هب  تبسن  میمعت  روظنمب 

.دسر یم رظنب  حیحص  تهج  نیا  زا  روشک 
٣٠/٣/١٣٣۶  – ١١٨٩ هرامش : یار 

.تسا قبطنم  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ٢٠٧  فلا  دنب  رب  ثانا  اب  طاول 
زا ریغ  تفع  یفانم  لامعا  اـه  یلع ینجم  اـب  هک  تسنیا  یمومع  تازاـجم  نوناـق  هدام ٢٠٨  رد  روکذـم  سومان  کته  زا  ریغ  تفع  یفاـنم  لـمع  تراـبع  زا  روظنم 
هدام فلا  دنب  لوا  زارف  لومـشمو  هدوب  سومان  کته  ربد ) لبق و  زا  معا   ) تیجوز هطبار  نودب  رتخد  ای  نزاب  فنع  هب  هعقاوم  باکترا  الا  دـشاب و  هدـش  ماجنا  هعقاوم 
یلاع ناوید  هبعش ٢  مکح  نیا  ربانب  دشاب  مزال  دراد  روکذ  سنج  هب  صاصتخا  هک  روکذم  هدام  قش ٧  هب  دانتسا  هکنیا  نودب  دوب  دهاوخ  یمومع  تازاجم  نوناق   ٢٠٧

تسا حیحص  هجیتنلاب  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ٢٠٧  هب  لمع  قبطت  ثیح  زا  ییانج  هاگداد  مکح  ماربا  رب  روشک 
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١٣٣۶ / ٢۴/۴ هرامش ١۶٨٣ –  یار 
.تسا ناگدننار  تازاجم  دیدشت  نوناق  لومشم  زین  هخرچود  اب  یگدننار  رثا  رد  یدمع  ریغ  لتق 

بجوتسم مرج و  معاو  یلک  روطب  یدمع  ریغ  لتق  تروص  رد  ار  هیلقن  طیاسو  هدننار  تراهم  مدع  ای  یطایتحا و  یب ناگدننار ، تازاجم  دیدشت  نوناق  داوم ١و٢  نوچ 
نیاربانب دوش  یم قالطا  هدننار  مه  راوس  هخرچود  هب  هدـشن و  لیاق  یروتوم  ریغ  هیلقن  طیاسو  یارب  ییانثتـسا  هتـسناد و  روبزم  نوناق  دودـح  رد  دروم  بسحرب  رفیک 

.دسر یم رظنب  حیحص  تهج  نیا  زا  روشک  ناوید  مهن  هبعش  یار 
٧/٩/١٣٣۶ هرامش ۴۶۶٨ –  یار 

.دوش یم بوسحم  هلاتق  تلآ  عضوم ، تیساسح  رابتعا  هب  بوچ 
هلیسو هکنیا  زا  تسا  معاو  دشاب  هدش  یهتنم  گرم  هب  هدرب و  راکب  بکترم  هک  تسا  یا  هلیـسو یمومع ، تازاجم  نوناق  هدام ١٧١  رد  روکذم  تلآ ، هملک  زا  دوصقم 

یدرومب روبزم  هدام  ریخا  تمـسق  نتخاس  دودحمو  ددرگ  یهتنم  هیلع  ینجم  گرم  هب  تباصا ، عضوم  ندوب  ساسح  تهج  زا  هکنآ  ای  دشاب و  هدنـشک  الومعم ، روبزم 
موس هبعش   ١۴/٣/١٣٣۶ ١٢/٣/١٣٣۶ و ٣١٠١ –  هرامـش ٢١/٣١٠۴ –  مکح  ود  نیا  ربانب  تسین  روبزم  هدام  روظنم  اب  قفاوم  دوش  هتخانـش  هلاتق  اـفرع  تلا  هک 

.دوش یم هتخانش  نوناق  قفو  رب  هدوب و  حیحص  روشک  یلاع  ناوید 
٢٧/٢/١٣٣٧  – ٢٣٠ هرامش : یار 
.دشاب یمن همیرج  لومشم  کایرت  هتخوس 

بکترم هکیناسک  یارب  لاس ١٣٣۴ ، بوصم  کایرت  لامعتـسا  شاخـشخ و  تشک  عنم  نوناق  زا  نیفلختم  تازاجم  زرط  ییارجا و  همان  نییآ  هدام ٩  دنب ٣  رد  هچرگ 
هدش هتخانـش  ینویفا  داوم  هلمج  زا  هک  کایرت  هتخوس  لمحو  یرادهگن  هدیدرگ و  ررقم  سبح  رفیک  لام ، نیع  طبـض  رب  والع ه  دـنوش  ینویفا  داوم  لمح  یرادـهگن و 

نییدـک و نییابت و  نییـسران و  نینوید و  نیفرم و  هریـش و  کایرت و  لمح  یرادـهگن و  یارب  طـقف  رفیک ، نیا  رب  هوـالع  نوچ  یلو  دوب  دـهاوخ  روکذـم  رفیک  لومـشم 
هب طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دشاب  یمن کایرت  هتخوس  هلمج  زا  رگید و  ینویفا  داوم  لماش  روبزم  رفیک  نیا  ربانب  هدش  نییعت  یدقن  همیرج  نییوره ،

تسا عابتالا  مزال  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو 
١٩/٣/١٣٣٧  – ١۵٢١ هرامش : یار 

.دوش یمن لامعتسا  تاودا  بابسا و  هدنراد  لماش  تلود  تادیاع  عوضوم  لاوما  قاچاق  نیبکترم  زا  همیرج  لوصو  بیقعت و 
ازجا ای  هریش  لامعتسا  تالآ  غارچ و  ای  یلام  کایرت  یناشوج و  هریش  صوصخم  تاودا  بابـسا و  هدنراد  یارب  هک  قاچاق  نیبکترم  رفیک  نوناق  هدام ٢٣  هب  هجوت  اب 

رد هک  یلامعا  ای  تلود  تادیاع  عوضوم  لاوما  قاچاق  نیبکترم  زا  همیرج  لوصو  بیقعت و  یارب  روبزم  نوناق  رد  ررقم  تافیرشت  تسا  هتشاد  ررقم  یدقن  یازج  نآ 
روما لیبق  نیا  هب  اه  هاگداد یگدیسر  عنم  رد  یتحارص  روکذم  نوناق  هلمجلاب  هدوبن و  هدیدرگ  نیعم  یدقن  یارج  بکترم  یارب  هک  دروم  نیا  لماش  دشاب  یم قاچاق  مکح 
.دسر یم رظنب  حیحص  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٣  یار  نیا  ربانب  درادن  دشاب  هدش  اضاقت  تلود  تادیاع  لوصو  نیرومام  تارادا و  فرط  زا  هکنیا  نودب  امیقتسم و 

٣٠/٢/١٣٣٧  – ١٠٧٩ هرامش : یار 
تسین یار  ضقن  تابجوم  زا  یگدننار  قح  زا  تیمورحم  یاجب  یروتوم  لیاسو  یدصت  قح  زا  هدننار  تیمورحم 

تیاعر مدـع  ای  نآ و  تازاجم  ریـصقت و  باب  رد  نیناوق  ضقن  دراوم  رد  ار  هنع  زیمم  ماـکحا  ضقن  یلک  روطب  یرفیک  یـسرداد  نییآ  داوم ۴٣٠ و ۴۴٩  رد  هچرگ 
هب رظان  مکح  ضقن  یلک  دـعاوق  لوصا و  زا  طبنتـسم  بسح  رب  نکیل  تسا و  هدـشن  ینیب  شیپ  نوناق  رد  نآ  دراوم  هدومن و  ضرف  ییازج  تامکاحم  نیناوق  لوصا و 

ناربج ینوناق  تنایصایو  یوعد  باحصا  قوقح  ظفح  روظنمب  یگدیسر  دیدجت  رثا  رد  دوش و  رثوم  همکحم  مکح  رد  هک  دشاب  مهم  یا  هزادنا هب  فلخت  هک  تسا  یتاهج 
ای مکح  ندوبن  لدتـسم  ای  ررقم  دراوم  رد  یرـسای  ینلع و  همکاحم  یارجا  مدع  ای  یتاذ  تیحالـص  مدع  ای  ینوناق  تاررقم  قباطم  مکاحم  لیکـشت  مدـع  لیبق  زا  ددرگ 

روظنمب لیالد  هب  هجوت  مدـعای  رداص  ماکحا  رد  ضقانت  دوجوای  یوعد  باحـصا  زا  کیره  هتـساوخ  هب  تبـسن  فیلکت  نییعت  یار و  اشنا  زا  هاگداد  عانتما  هحماسم و 
هک رگید  هاگداد  رد  ددجم  یگدیـسر  مکارت و  زج  مهم  ریغ  للع  رثارد  ضقن  الاو  دزاس  یم دراو  مکح  ناکرارب  یللخ  هک  همهم  روما  ریاس  یوعد و  زا  عافد  ایو  تابثا 
قح زا  تیمورحم  ناگدـننار ، تازاجم  دـیدشت  نوناق  داوم ١و٢  نوچ  درومنیا  ردو  تشاد  دـهاوخن  یا  هجیتن دـشاب  یم هعماج  مکاحم و  تاـقوا  لاغـشا  لـیوطت و  هیاـم 

هدومن و دیقو  ینیب  شیپ  اتحارص  یروتوم  هلیسو  یدصتم  هب  هدننار  هب  تبسن  فلخت  عون  هب  عجار  بیترت  هب  ررقم  تدم  رد  ار  یروتوم  هلیـسو  یدصت  ای  یگدننار و 
مرج هب  رظان  هک  ار  یروتوم ) لیاس  یدـصت و  ای   ) هلمج یگدـننار  قح  زا  تیمورحمربریاد  یار  اشنا  نمـض  رد  هاـگداد  هکنیا  ضرفب  تسین  نآ  رد  یلاـمجا  ماـهبا و 

زا طبنتسم  قوف و  ینوناق  داوم  روظنم و  اب  قفاوم  تلع  نیا  هب  نآ  ضقن  هدوب و  هابتشا  رب  لومحم  افرص  روکذم  هلمج  دیق  دناسر  یم دیامن  رکذ  اه  ابتـشا تسا  یرگید 
.دوش یم هتخانش  نوناق  قفو  رب  هدوب و  حیحص  متشه  هبعش  مکح  نیا  ربانب  تسین  لوصا 

۶/٧/١٣٣٧ هرامش ٣٧٠١ –  یار 
.تسا مرج  ناگدننار  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام ٩  قبط  رب  هناورپ  نودب  روتکارت  ندنار 

وزج نآ  ندـنار  رد  تراهم  موزل  روتوم و  هلیـسوب  تکرح  تردـق  خرچ و  نتـشاد  رابتعا  هب  دـشاب  یم هریغ  یتعارز و  رومارد  هکرحم  هوق  روتکارت  هک  لاح  نیعرد 
روشک یلاع  ناوید  هبعـش ٨  مکح  نی  اربانب  تسا  مرج  ناگدننار  تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام ٩  قبط  رب  هناورپ  نودب  نآ  ندـنار  دـشاب و  یم زین  یروتوم  هیلقن  لیاسو 

.تسا لاکشا  یب هدش و  رداص  احیحص 
٢٨/۴/١٣٣٨  – ١٧٩٧ هرامش : یار 

.تسین دشاب  یم تمارع  ناونعب  سالتخادروم  لام  فعض  تخادرپ  هلمجنم  هک  وا  ینوناق  تازاجم  زا  عنام  نسلتخم  طسوت  مکح  رودص  زا  لبق  سالتخا  دروم  لام  در 
هیدات نیسلتخم  تازاجم  هام ١٣٠۶ ، رذآ  بوصم ١۶  یتلود  لاوما  نیـسلتخم  تازاجم  نوناق  لوا  هداـم  قش ٢و٣  یمومع و  رفیک  نوناـق  هدام ١۵٢  تحارـص  هبانب 

رب هیلع  انب  دـش  دـنهاوخ  موکحمزین  سالتخا  دروم  لام  در  هب  هوالعب  دـشاب  یم یتلود  تامدـخ  زا  دـبا  لاصفنا  سبح و  سالتخا و  دروم  لام  فعـض  لداـعم  یتمارغ 
ناونعب سالتخا  دروم  لام  فعص  تخادرپ  هلمجنم  هکوا  ینوناق  تازاجم  زا  عنام  رما  نیا  دشاب  هدرک  در  مکح  رودص  زا  لبقار  سالتخادروم  لام  سلتخم  هک  ضرف 

.دوش یم دییات  تسا و  لاکشا  الب  هدش  رداص  قوف  دراوم  یانبم  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  موس  هبعش  مکح  تسین و  دشاب  یم تمارغ 
١٣/٩/١٣٣٨  – ۴٢۵٣ هرامش : یار 

تبث خـیرات  زا  نامز  رورم  أدـبمو  دـشاب  یم کالما  رتفد  رد  یـضاقتم  مانب  کلم  نآ  تبث  هب  لوکوم  تبث  نوناق  هداـم ١٠٩  عوضوم  ریغ  کـلم  تبث  هزب  عوقو  ققحت 
.دوش یم عورش  کلم 

نامز رورم  أدبم  نیاربانب  دشاب  یم کالما  رتفد  رد  یضاقتم  انب م  کلم  نآ  تبث  هب  لوکوم  تبث  نوناق  هدام ١٠٩  عوضوم  ریغ  یفرصتم  کلم  تبث  هزب  عوقو  ققحت 
ییاـضق هیور  تدـحو  نوناـق  قبط  یار  نیا  .تسا  حیحـص  درومنیا  رد  روشک  یلاـع  ناوید  مجنپ  هبعـش  یار  تسا و  کـالما  رتفد  رد  کـلم  تبث  خـیرات  روکذـم  هزب 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم 
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٢٧/١/١٣٣٩  – ٢٣١ هرامش : یار 
طوبرم یاهدمآ  رد  لوصو  رومام  هک  ینابلگنج  نامزاسو  یرادلگنجرس  نیرومام  تیاک  ـــ زا ش عنام  ینابلگنج  نیرومام  زا  یضعب  یرتسگداد  طباض  ناونع  نتـشاد 

.دوب دهاوخن  دنتسه  ینابلگنج  هب 
بلـس نانآ  زا  تسا  هداد  تلود  تادـیاع  لوصو  نیرومام  هب  قاچاق  نیبکترم  تازاـجم  نوناـق  هدام ٧  هک  ار  یقح  راـیتخا و  یرتسگداد ، طـباض  ناونع  نتـشاد  نوچ 

ینابلگنج نامزاس  یرادلگنج و  رس  نیرومام  یصوصخ  یوعدو  تیاکش  زا  عنام  یرتسگداد  طباض  ناونعب  ینابلگنج  نیرومام  زا  یضعب  هفیظو  ماجنا  دنیامن و  یمن
نیا .تسا  هدوب  نوناق  اب  قبطنم  حیحص و  روشک  یلاعناوید  موس  هبعش  مکح  ورنیا  زا  دوب  دهاوخن  دنتسه  ینابلگنج  هب  طوبرم  یاهدمآ  رد  تادیاع و  لوصو  رومام  هک 

.تسا عابتالا  مزال  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدا  ــ بجومب م یار 
٩/۵/١٣٣٩  – ١۴١٢ هرامش : یار 

هفیظو ماجنا  رد  هحماسم  عقاو و  فالخ  شرازگ  هب  عجار  یار  ود  دروم  رد  ضراعت  مدع 
هحماسم افرص  راک ، عجرم  صیخشت  بسح  رب  هدیدرگ  نارهت  ناتسرهش  هاگداد  موس  هبعش   ٢٣/١٠/٣٧ هرامش ۴۴٣ –  یار  هب  یهتنم  نادب  یگدیسر  هک  یفلخت  ماهتا 

نمهب بوصم  یرفیک  یـسرداد  نییآ  هدام ١٢۵  یحالـصا  هرـصبت  دـشاب و  هتـشاد  تسا  هتـسناوت  یمن عقاو  فـالخ  یهاوگ  یرفیک و  ناونع  هک  هدوب  هفیظو  ماـجنا  رد 
هاگداد هبعش ٢۶   ٢۵/١٠/١٣٣٧ هرامـش ١۶ –  رارق  هکیلاح  رد  هتـشادن  نآ  رب  لومـش  تسا  عقاو  فـالخ  یهاوگ  هب  رظاـن  هک  نیـسلجم  کرتشم  نویـسیمک   ١٣٣۵
یدروم هب  رظان  اساسا  هدیدرگ  رداص  یرفیک  یسرداد  نییآ  هدام ١٢۵  یحالصا  هرصبت  لومش  رابتعا  هب  یرفیک  هاگداد  تیحالص  زارحا  ربانب  هک  نارهت  ناتـسرهش 

هدـنوش راطخا  هک  تسا  هدرک  یهاوگ  یدـعب  راطخا  لیذ  رخوم  خـیرات  رد  نیعم  صخـش  هب  راـطخا  غـالبا  هقباـس  دوجو  اـب  هکنیا  هب  تسا  هدوب  مهتم  روماـم  هک  تسا 
موس هدام  لومشم  هیضق ، ظاحل  نیدبو  دیآ  یمن رظنب  ضراعم  تسا  توافتم  تاعوضوم  الاب  روکذم  حیضوت  حرشب  ثحب  دروم  یار  ود  نوچ  هدشن و  هتخانـش  روبرم 
یلاع ناوید  یمومع  تایه  رد  هدیقع  راهظا  یگدیـسر و  لباق  دـحاو  هیور  ذاختا  روظنمب  ات  تسین  بوصم ١٣٣٧/۵/١  یرفیک  یـسرداد  نییآ  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا 

.ددرگ صیخشت  روشک 
هکنیا هب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدـشن  هتخانـش  دـحاو  یا  هیور ذاختا  تهج  حرط  لباق  هدوبن و  هیور  تدـحو  یار  نیا  تسا  هدـمآ  یار  نتمرد  هک  یحیرـصت  هب  تیاـنع  اـب 
روشک یلاع  ناوید  یمومع  تایه  طابتساو  لالدتـسا  زا  هدافتـسا  تهج  دننک  یم لامعا  ار  یفلتخم  یاه  هیور مکاحم  دیآ و  یم شیپ  لمع  رد  روفو  هب  یار  نیا  قیداصم 

.تسا هدیدرگ  رکذ  دشاب  انتعا  لباق  هک  تیرثکا  هیرظن  ناونعب  تسا و  هدش  هدروآ 
زا دـعب  ار  هدـنورپ  کی  هب  طوبرم  راطخا  گرب  کی  هکنیا  رب  ینبم  غالبا  رومام  مادـقا   ٢٣/١٠/١٣٣٧ هرامش ۴۴٣ –  یار  رد  نارهت  ناتـسرهش  موس  هبعـش  هاگداد 

یسرداد نییآ  نوناق  هدام ۶٨   ) قباس یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٩٠  فالخ  رب  دوب و  هدادن  تدوع  هتـشادهگن و  دوخ  دزن  زور  تسیب  رب  دـیاز  بطاخم ، هب  غالبا 
رد زور  ود  رب  دـیاز  ریخاـت  ظاـحل  هبار  یو  یرادا  فـلخت  هداد و  رارق  یرادا  درگیپ  دروـم  یقلت و  یرادا  فـلخت  ار  یو  لـمع  هدرک  راـتفر  بوصم ١٣٧٩ ) یندم 

.تسا هدومن  موکحم  قوقح  موس  کی  رسک  هب  ار  وا  زرحم و  هیراطخا  نداد  تدوع 
١٣/٧/١٣٣٩ هرامش ٣٠۶٧ –  یار 

.دشاب هداد  ماجنا  نآ  ندرک  یلمع  یارب  هک  یمادقا  هنوگره  قیرط  زا  تکلمم  زا  نآ  ندرک  جراخ  هب  مهتم  دصق  زارحا  اب  الط  قاچاق  هزب  ققحت 
صخش ره  ای  لقنو و  لمح  یدصتم  هب  نآ  میلست  رودصلا ٢ - عونمم  ایشا  ندرک  جراخ  - ١ لیذ : مادقازا  کیره  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدامریخا ۴۵  تمسق 

مهتم دصق  زارحا  اب  اذهیلع  هتسناد  رودصلا  عونمم  ایـشا  قاچاق  باکترا  ییاهنت  هبار  تکلمم  زا  ندرک  جراخ  یارب  رگید  مادقا  عون  ره  ندرک ٣ - جراخ  یارب  رگید 
روطب الط  قاچاق  هزبو  هدوب  رکذلا  قوف  هناگ  هس  دراوم  زا  قش ٣  لومـشم  دشاب  هداد  ماجنا  نآ  ندرک  یلمع  یارب  هک  یمادقا  هنوگره  تکلمم  زا  الط  ندرک  جراخ  هب 

نیا تسا  هدش  رداص  حیحـص  روطب  دشاب  یم رکذـلا  قوف  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  هک  درومنیا  رد  روشک  یلاعناوید  مود  هبعـش  مکحو  ددرگ  یم یقلت  هتفای  ماجنا  لماک 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  بجومب  یار 

.ندرک جراخ  روظنمب  نآ  لمحو  الط  دیرخ  لیبق : زا  تسا  لمع  باکترا  رد  بکترم  مزاج  یعطق و  هدارا  نیبم  هک  یتامادقا 
٢٧/١٠/١٣۴١ هرامش ۴٢١٢ –  یار 

.دوش بوسحم  نآ  تخادرپ  مدعرب  هجوم  رذع  کچ و  هجو  تخادرپ  عنام  دناوت  یمن مهتم  هب  نادنز  رد  همان  راهظا  غالبا 
نینچ هب  همان  راهظا  غالبا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هدوب  ینادنز  لحمالب  کچ  هب  طوبرم  همان  راهظا  غالبا  عقوم  هک  یـصخش  ماهتا  در  رد  هحنج  هاگداد  لالدتـسا  رظن و 

هب هجوت  اب  اریز  دسر  یمن رظنب  حیحـص  دـشاب  یمومع  تازاجم  نوناق  ررکم  هدام ٢٣٨  ب )  ) دنب هب  لومـش  تین و  وس  تبثم  دناوت  یمن ندوب  ینادـنز  تلعب  یـصخش 
هتـسناد و ارجالا  مزال  دانـسا  مکح  رد  ار  کچ  هک  لحم  یب یاهکچ  ینوناق  هحیال  تاجردنم  هب  هجوت  ابو  تسا  هدـش  کچ  زا  تراجت  نوناق  هدام ٣١٠  رد  هک  یفیرعت 

ینیب شیپ  همان  راهظا  غالبا  زا  لبق  ارنآ  تازاجم  کچ و  رودص  نامز  هب  طوبرم  ار  کچ  هدننک  رداص  تین  وس  هک  روبزم  هدام  ب )  ) دنب تاجردنم  رد  تقد  نینچمه 
دناسرب و تابثا  هب  ار  دوخ  تین  وس  مدع  ینوناق  هجرف  رد  هجو  تخادرپ  هلیـسوب  ات  هدـش  مهتم  هب  هک  تسا  یتجح  مامتا  مه  همان  راهظا  غالبا  زا  ضرغ  تسا و  هدومن 

بوسحم نآ  تخادرپ  مدع  رب  هجوم  رذـعو  کچ  هجو  تخادرپ  عنام  دـناوت  یمن دراد  نآ  لاثماو  هبتاکم  هدـنیامنو و  لیکو  نییعت  رد  هک  ییدازآ  هب  مهتم  نودـب  ینادـنز 
تنایـص یمومع و  قوقح  ظفح  هعماج و  عافد  روظنمب  هکلب  هدوبن  یـصوصخ  یونعمو  یداـم  یاـهنایز  ناربج  نییعت و  روظنمب  تازاـجم  نییعت  هک  صوصخب  دوش 

دایز و ریثات  نآ  رد  یتراجت  دانسا  قاروا و  ریاس  کچ و  هک  تسا  روشک  یناگرزاب  یداصتقا و  روما  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  یعامتجا  عفانم  زا  تیامحو  یعامتجا  مظن 
ب)  ) دنب هب  دروم  لومش  ینادنز و  صخش  هب  همان  راهظا  غالبا  ندوب  رثوم  رب  ریاد  هک  تمسق  نیا  رد  یزکرم  ناتـسا  هاگداد  مود  هبعـش  یار  اذهیلع  دراد  ییازـس  هب 
داد یارب  بو ١٣٣٧  ـــــ ـصم یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  داوم  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  قبط  یار  نیا  دوش  یم دـییات  هدوب  یمومع  تازاجم  نوناـق  ررکم  هدام ٣٨ ٢ 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگ
٢٨/٧/١٣۴۴ هرامش ٢٩٠٢ –  یار 

.تسا جراخ  هامریت ١٣٣٣  بوصم  حلسم  نیقراس  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدحاو  هدام  موس  هرصبت  لومش  زا  راغص  هلیسوب  یباکترا  یاهتقرس 
قالش ای  لایر  رازه  تسیبات  یدقن  تیموکحم  نمضتم  ولو  رتمکای  هام  ود  هب  یبیدات  سبح  هب  یاهتیموکحم  هدیدرگ  لالدتـسا  متـشه  مود و  بعـش  ارا  رد  هک  روطنامه 

ییاضق هیور  تد  ـــ حو نوناق  بجومب  یار  نیا  تسا  جراخ  رکذلا  قوف  هدحاو  هدام  موس  هرصبت  لومش  زا  دوش  یم باکترا  راغـص  هلیـسوب  هک  ییاهتقرـس  زین  دشاب و 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  بوصم ١٣٢٨ 

٢٩/١٠/١٣۴۴ هرامش ۴٧١٧ – 
.دنتسه مه  زا  زیامتمو  لقتسم  لمع  ود  ینویفا  داوم  افتخا  یرادهگن و 

هتخانش مه  زا  زیامتمو  لقتسم  لمع  ود  ار  ینویفا  داوم  افخاو  یرادهگن  هزب  لاس ١٣٣٨ ، بوصم  کایرت  لامعتساو  شاخشخ  تشک  عنم  نوناق  هدام ١۴  هکنیا  هبرظن 
یرادهگن هزب  تمـسق  رد  لاس ١٣٣۴  نوناـق  ییارجا  هماـن  نییآ  هدام ٩  دـنب ٣  تاررقم  هکنیاو  تسا  توافتمو  فلتخم  افرع  زین  اـفخا  یرادـهگن و  یاـنعمو  موهفمو 
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هک روشک  یلاع  ناوید  متـشه  مود و  بعـش  ماکحا  نیا  ربانب  تسا  یقاب  دوخ  ینوناق  رابتعا  هب  تسا و  هدشن  خسن  انمـض  ای  احیرـص  درادن و  روبزم  نوناق  اب  یتریاغم 
نیا تسا  ینوناق  نیزاوم  لوصا و  قبطرب  هدوب و  حیحـص  هتفای  رودص  یرادهگن  هزب  تمـسق  رد  روبزم  همان  نییآ   ٩ هدام دنب ٣  تموکح  رارقتسا  دانتـسا و  ساسارب 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد  هامریت ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  یار 
٢٩/٨/١٣۴٧  – ١٣١ هرامش : یار 

.تسا فاعم  همیرج  تخادرپ  زا  دش و  دهاوخ  بوسحم  مرج  نواعم  دشابن  نآ  بحاص  هچنانچ  ردخم  داوم  هدننک  یفخم 
لماح تازاجم  نوناـق ، نآ  هدام ٧  قبط  هکنیا  هتـسناد و  لام  بحاـص  هدـهع  رب  طـقف  ار  میارج  تخادرپ  هک  شاخـشخ  تشک  عنم  نوناـق  هدام ٨  ریخا  تمـسق  هب  رظن 
هدوب داوم  نآ  لماح  مکح  رد  تازاجم  ثیح  زا  دـشابن  نآ  بحاص  هکیتروص  رد  زین  ردـخم  داوم  هدـننک  یفخم  نیا  ربانب  تسا  ناـسکی  نآ  هدـننک  یفخم  هردـخمداوم و 

طوبرم نوناق  قبط  یار  نیا  تسا و  حیحص  وشک ر  یلاعناوید  مهن  هبعش  یار  اذل  تسا  فاعم  همیرج  تخادرپ  زاو  بوسحم  مرج  نواعم  روبزم  نوناق  هدام ٨  قبطو 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  ییاضق  هیور  تدحو  هب 

٧/١٠/١٣۴٧ هرامش ۶٩۵۴ –  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم 
١٣/٨/١٣۴٩  – ٢٢٧ هرامش : یار 

.دزادرپن ار  هقلعتم  همیرج  هک  قاچاق  بکترم  تشادزاب 
نیب زا  لام  یاهب  ای  هررقم و  همیرج  تسا  قاچاق  مکح  رد  هک  یلامعا  نیبکترم  ای  قاچاق  نیبکترم  هک  دروم  ره  رد  قاچاق  نیبکترم  تازاـجم  نوناـق  متفه  هداـم  قبط 

یعطق رارق  نیا  دنوش و  یم فیقوت  طوبرم  سرپ  زاب  رارقاب  باکترا  لیالد  دوجو  تروص  رد  تلود  تادیاع  لوصو  نیرومام  تارادا و  یاضاقت  هب  دنزادرپن  ار  هتفر 
دوب دنهاوخ  فیقوت  رد  تسا  هدشن  رداص  اه  نآ تیارب  رب  یعطق  مکح  ای  هدومنن  نیمات  هطوبرم  هرادا  تقفاوم  اب  ار  هتفر  نیب  زا  لام  یاهب  ای  همیرج  هک  یمادام  تسا و 

رد مهد  هدام  قبط  تروصنیا  ردو  درک  دهاوخن  زواجت  لاس  ود  زا  لاح  ره  رد  دشاب و  زور  کی  زا  شیب  یهدب  لایر  هاجنپ  ره  لباقم  رد  دیابن  اه  نآ فیقوت  تدم  نکل 
تازاجم نوناق  متفه  هدام  بجوم  هب  یمهتم  هچنانچ  اذهیلع  دوش  هداتسرف  ارسداد  هب  دیاب  سبح  رفیک  نییعت  یارب  طقف  رما  هدنورپ  هدام ۶ ، رد  روکذم  قافرا  دروم  ریغ 

نآ مهد  هدام  فالخ  رب  هتفر  نیب  زا  لام  تمیقو  همیرج  تخادرپب  وا  تیموکحم  دـشاب  هدـش  فیقوت  هتفر  نیب  زا  لام  یاهب  اـی  همیرج  نتخادرپن  تلعب  قاـچاق  نیبکترم 
نآ هرـصبت  روکذـم و  نوناق  متـشه  هدام  تاررقم  تیموکحم  تروص  رد  دـنک  هعجارم  ناتـسرهش  هاگداد  هب  فیقوت  زا  سپ  مهتم  هچنانچ  تسا  یهیدـب  دـشاب  یم نوناـق 

ییاضق هیور  تدـحو  نوناق  قبط  یار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  اداـفم  روشک  یلاـعناوید  بعـش ٨و١١و ١٢  ارآ  اذل  دش  دـهاوخ  ارجا  وا  هرابرد 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  راوم د  رد  اه  هاگداد وروشک  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨ 

٢٠/٨/١٣۴٩  – ٢٢٨ هرامش : یار 
هزب دانساو  تیاکش  مالعا  فرص  هن  تسا  یکاش  تیاکش  بذک  توبث  دانسا و  تابثا  زا  زجع  تیعطق  خیرات  زا  ارتفا  مرج  رد  نامز  رورم  عورش 

عجارم رد  یباستنا  لـمع  توبث  مدـع  تمهت و  بذـک  زارحا  هب  قلعم  تین  وس  اـب  یرگید  هب  یـسک  فرط  زا  یمرج  حیرـص  دانـسا  تروص  رد  ارتفا  هزب  ققحت  نوچ 
خیرات زا  اعبط  ارتفا  مرج  نامز  رورم  عورـش  نیا  ربانب  دوش  یم موکحم  نوناق  رد  ررقم  تازاجم  هب  بوسحم و  یرتفم  هدنهد  دانـسا  فصو  نیا  اب  هک  تسا  ییاضق 

اب قبطنمو  حیحص  اتجیتن  روشک  یلاعناوید  متشه  هبعش  یار  اذل  هزب  دانساو  تیاکش  مالعا  فرص  هن  تسا  یکاش  تیاکـش  بذک  توبث  دانـسا و  تابثا  زا  رجع  تیعطق 
تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  یار  نیا  .تسا  ینوناق  نیزاوم 

.دوش هعجارم  روشک  لک  تقو  ناتسداد  یملع  یقرتم و  تارظن  زا  هدافتسا  زین  یار و  نیا  رودص  هب  یهتنم  یاه  هدنورپ تایوتحم  زا  رتشیب  یهاگآ  یارب 
٢/١٠/١٣۴٩  – ٢٣٣ هرامش : یار 

.تسا ناگدننار  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام ٢  لومشم  دمع  ریغ  لتق  هب  رجنم  فداصت  زاجم و  ریغ  هناورپ  اب  یگدننار 
دیاب دنک  یگدننار  یروتوم  ریغ  یروتوم و  هیلقن  هلیـسو  ره  اب  دهاوخب  سک  ره  نآ  بجومب  هک  لاس ١٣۴٧  بوصم  یگدننار  ییامنهار و  همان  نییآ  هدام ٢١  هب  رظن 
قش رد  جردنم  حرشب  یناگمه  هیاپ ٢  هناورپ  اب  یصخش  هیاپ ٢  هناورپ  لیـصحت  طیارـش  هکنیا  هب  رظن  دشاب و  هیلقن  هلیـسو  نآ  هب  طوبرم  یگدننار  همانیهاوگ  یاراد 
دمع ریغ  لتق  بکترم  هدومن و  یمومع  هیلقن  لیاسو  اب  یگدننار  هب  تردابم  یـصخش  هیاپ ٢  اب  هک  یـسک  نیا  ربانب  تسا  توافتم  رگیدـکی  اب  همان  نییآ  هدام ٢٢  ۴و۵ 

اب قباطم  حیحص و  هنیمز  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  مهن  هبعش  یار  تسا و  ناگدننار  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام ٢  لومشم  هدوب  مزال  هناورپ  دقاف  نوچ  وا  لمع  دوش 
.تسا ینوناق  نیزاوم 

فیدر ٣۶ هرامش   ١٧/٣/١٣۵١  – ١۴ هرامش : یار 
.تسا شاخشخ  تشک  عنم  نوناق  حالصا  هحیال  هدام ۴  قیداصم  زا  شیشح  ندرک  دراو 

هدام ۴ قبطو  هدش  هتخانـش  ردـخم  ینویفا و  داوم  فیدر  رد  شیـشح  بوصم ١٣٣٨  شاخـشخ  تشک  عنم  نوناق  حالـصا  ینوناق  هحیال  لوا  هداـم  هرصبت ١  بجومب 
نوناق هدام ٣١  زا  هرـصبت ١  تحارـصب  دش و  دهاوخ  موکحم  هدام  نآ  رد  ررقم  تازاجم  هب  شیـشح ) هلمجنم   ) هردخم داوم  زا  کی  ره  هدـننک  دراو  روکذ  ــــ نوناق م
دهاوخ لمع  نآ  هب  تبـسن  طوبرم  نیناوق  قبط  تسین و  هدام  نآ  رد  روکذـم  تاررقم  عبات  هدـش  هتخانـش  مرج  نآ  دورو  هک  ییالاک  لاـس ١٣۵٠  بوصم  یکرمگ  روما 

عنم نوناق  حالصا  هحیال  هدام ۴  قیداصم  زا  روشک  لخاد  هب  داتعم  بکترم  صخش  یصخش  فرصم  رب  دیاز  رادقمب  هنابلقتم و  وحنب  شیشح  ندرک  دراو  اذهیلع  .دش 
روشک لخاد  رد  هردخم  داوم  افخا  لمح و  هب  رظان  هک  روکذم  نوناق  هدام ٧  قبط  هدننک  دراو  تیموکحم  دروم  نیا  رد  دشاب و  یم لاس ١٣٣٨  بوصم  شاخشخ  تشک 
نوناق قبط  یار  نیا  دیامن  یم دییات  ار  دروشک  یلاع  ناوید  مشش  هبعش   ٢۴/٧/١٣۵٠ هرامش ۶/۶٠٧ –  مکحو  متشه  مود و  لوا و  هبعش  ماکحا  تسین و  حیحص  تسا 

.تسا عابتالا  مزال  هباشمدراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  لاس ١٣٢٨  بوصم  هیور  تدحو 
۶ فیدر : هرامش   ١٠/٨/١٣۵١  – ۴٣ هرامش : یار 

.نآ ققحت  طیارش  تبث و  نوناق  هدام ١١٧  عوضوم  ضراعم  هلماعم  قیداصم 
یمسر تبث  هک  یطاقن  ردو  دشاب  یم لام  کی  هب  تبسن  دهعت  ای  هلماعم  ود  ضراعت  تیلباق  کالماو  دانسا  تبث  نوناق  هدام ١١٧  لومشم  هزب  ققحت  طرش  هکنیا  هب  رظن 

نامه هدام ۴٨  قبط  لاوما  نآ  هلماعم  هب  عجار  یداع  دنس  دشاب  یرابجا  روبزم  نوناق  هدام ۴٧  لوا  دنب  بجومب  لوقنم  ریغ  لاوما  تالماعم  دوقع و  هب  طوبرم  دانسا 
ندوب یرابجا  دوجو  اب  طاقن  لیبق  نیا  رد  یسک  هچنانچ  نیا  ربانب  تشاد  دهاوخن  یمـسر  دنـس  اب  ضراعت  تیلباقو  هدشن  هتفریذپ  مکاحم  تارادا و  زا  کیچیه  رد  نوناق 
نامه دروم  رد  لوا  هلماعم  اب  ضراعم  یا  هلماعم یمسر  دنس  بجومب  سپس  دهد و  ماجنا  یداع  دنس  هلیسوب  لوقنم  ریغ  لام  هب  تبسن  یا  هلماعم البق  دانسا  یمسر  تبث 

نیا دشاب  قابطنا  لباق  یرگید  یرفیک  هدام  اب  تینوس  زارحا  ضرف  رب  تسا  نکمم  هکلب  دوب  دهاوخن  دانسا  تبث  نوناق  هدام ١١٧  قیداصم  زا  وا  لمع  دزاس  عقاو  لام 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  لاس ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  یار 

٧۵ فیدر : هرامش   ١۶/١٢/١٣۵١  – ٧٠ هرامش : یار 
.تسا شاخشخ  تشک  عنم  حالصا  نوناق  هدام ٧  اب  قبطنم  کایرت  هریش  تیکلام  لمح و 
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دیدـشت نوناق  زا  دـنب ۵  تسا و  هدـش  فیرعت  هناگادـج  کاـیرت  کاـیرت و  هریـش  هلمجنم  داوم  نیا  زا  کـیره  هردـخم ، داوم  ینوـیفا و  داوـم  تسرهف  رد  هکنیا  هب  رظن 
نییوره و نـیفرم و  کاـیرت و  هداـم  هب ۴  رظان  ارـصحنم  هامریت ١٣۴٨  بوصم  شاخـشخ  تشک  عنم  حالـصا  نوناـق  رد  جردـنم  میارج  یلـصا  نیبکترم  تازاـجم 

دییات روشک  یلاع  ناوید  مهدزاود  هبعش  یار  اذل  دسر  یمن رظنب  یرست  لباق  ردخم  ینویفا و  داوم  تسرهف  رد  روکذم  داوم  ریاس  هب  نوناق  نیا  مکح  دشاب و  یم نییاکوک 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  ردروشک  یلاع  ناوید  بعش  مکاحم و  مامت  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  یار  نیا  .دوش  یم

فیدر ۵٣/٢ هرامش   ٢٩/٣/١٣۵٢  – ٣۴ هرامش : یار 
.تسین جراخ  بوصم ١٣۴۴  کچ  رودص  نوناق  هدام ٣  لومش  زا  دودسم  باسح  زا  کچ  رادصا 

هدام لولدـم  بسح  رب  اریز  تسین  جراخ  هام ١٣۴۴  دادرخ  بوصم  کچ  رودـص  نوناق  هدام ٣  لومـش  زا  اعوضوم  تسا  هدـش  رداص  دودـسم  باسح  زا  هک  یکچ 
هدش و رداص  دودسم  باسح  زا  کچ  ایو  هتشادن  هیلع  لاحم  کناب  رد  رابتعا  دقن و  زا  لحم  هدننک ، رداص  کچ ، هجو  لداعم  هکنیا  زا  تسا  معا  لحمالب  کچ  روبزم 
اب قباطمو  حیحص  هنیمز  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  مود  هبعش  یار  نیا  ربانب  دشابن  تخادرپ  لباق  اضما  صقن  ای  نتم  یگدروخ  طخ  لیبق : زا  یرگید  للع  هب  کچ  ای 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  بجومب  یار  نیا  .تسا  ینوناق  نیزاوم 
٢٩/٣/١٣۵٢  – ٣۵ هرامش : یار 

.دشاب هدش  ارجا  هدام ۵۶  تاررقم  هک  تس  ازاجم  یتروصر  ییاز د  ــ بیقعت ج اه ، لگنج زا  یرادرب  هرهبو  تظافح  نوناق  هدام ۵۵  دروم  رد 
بوصم اه  لگنج زا  یرادرب  هرهبو  تظافح  نوناق  هدام ۵۵  لاس ١٣۴١ و  بوصم  اه  لگنج ندش  یلم  نوناق  هدام ١  زا  ( ١  ) مشش ناتسا  هاگداد  مراهچ  هبعش  طابنتسا 

قفو نوناق  تاررقم  لوصا و  اب  دـنا  هتـسناد بیقعت  لباقار  هدـش ) یلم  عبانم  هب  زواـجت   ) لـگنج بیرخت  (، ٢  ) هدام ۵۶ داـفم  یارجا  نودـب  هجیتن  رد  هک  لاس ١٣۴٨ 
لوحم یعیبط  عبانم  ترازو  هدهعب  هدش  یلم  عبانم  صیخشت  لاس ١٣۴٨ ، بوصم  اه  لگنج زا  یرادرب  هرهبو  تظافح  نوناـق  هدام ۵۶  حیرص  قباطم  اریز  دهد  یمن

رد نیا  ربانب  تسا  هدیدرگ  نیعم  هدراو  تاضارتعا  هب  یگدیسر  بیترت  نینچمهو  یهگآ  ای  یبتک  راطخا  زا  سپ  نیعم  تدم  فرظ  رد  عفنیذ  صاخشا  ضارتعا  بیترتو 
یمومع تییه  ظاحل  نیمهب  دشاب و  هدش  ارجا  یلم  عبانم  صیخشت  ثیح  زا  هدام ۵۶  تاررقم  هک  دوب  دهاوخ  زاجم  یتروص  رد  ییازج  بیقعت  موقرم ، هدام ۵۵  دروم 

نییآ هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  روتسدب  یار  نیا  دناد  یم حیحص  دنا  هتـسناد مزال  ار  هدام ۵۶  یارجا  هک  مشش  ناتسا  هاگداد  مود  لوا و  هبعـش  میمـصت  روشک  یلاع  ناوید 
.دوش یوریپ  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد فرط  زا  دیاب  یرفیک  یسرداد 

فیدر ۴٨ هرامش   ٣/١١/١٣۵٢  – ٨١ رامش ه : یار 
.دنک هدافتسا  تسا  هداد  وا  هب  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام ٨  هک  یقح  زا  همیرج  تخادرپ  زا  سپ  دناوت  یم قاچاق ، بکترم 

رکنم هکیتروص  رد  دـناوت  یم هدـش  تشادزاب  نآ  لوصو  یارب  ای  هدـش  هتفرگ  وا  زا  همیرج  هکیـسک  قاـچاق  نیبکترم  تازاـجم  نوناـق  هداـم ٨  بجوـمب  هکنیا  هب  رظن 
رگا نیا  ربانب  دیامن  هعجارم  یرتسگداد  هاگدادب  ینوناق  تفاسم  تیاعر  اب  تشادزاب  خیرات  زا  سپ  زور  ای ١٠  همیرج  تخادرپ  زا  سپ  زور  ات ١٠  دشاب  قاچاق  باکترا 

هاگداد یگدیسر  دیامن  هدافتسا  هداد  وا  هب  هدام ٨  هک  یقحزا  دهاوخب  هتخادرپ و  ار  همیرج  ادعب  یلو  دنکن  هعجارم  هاگداد  هب  تشاد  زاب  خـیرات  زا  زور  فرظ ١٠  مهتم 
بجومب یار  نیا  .تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قباطمو  حیحـص  هدـش  رداص  هنیمز  نیمه  رد  هک  روشک  یلاعناوید  مود  هبعـش  یار  تسا و  لاکـشا  ـالب  روبزم  تیاکـش  هب 

تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  لاس ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق 
فیدر ۶١ هرامش   ١۶/١١/١٣۵٣  – ١٠۶ هرامش : یار 

تسا تشذگ  لباق  ناگدننار  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام ۴  عوضوم  یندب  همدص  داریا 
نییعت نمضتم  دشاب و  یم نوناق  نآ  نیتدام ٣و۴  عوضوم  هک  تسا  ییاهتازاجم  هددشم  تایفیک  نییعت  هب  رظان  ناگدننار  تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام ١١  هکنیا  هب  رظن 
دهاوخ تشذگ  لباق  زین  روکذـم  نوناق  هدامرد ١١  ررقم  تاهج  اب  ناگدننار  تازاجم  دـیدشت  نوناق  هدام ۴  عوضوم  یندب  همدـص  داریا  نیا  ربانب  تسین  هناگادـج  مرج 

دوب
٧۶ فیدر : هرامش   ٢١/٧/١٣۵۵  – ١٠ هرامش : یار 

لباق دشاب  تین  وس  اب  زاجمریغ  عفانم  بلج  ای  رارضا  دصقب  نورقم  هکیتروص  رد  کلم  کیرش  هلیسوب  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ٢۶٢  رد  روکذم  لامعا  باکترا 
.تسا تازاجم  بیقعت و 

بلج ای  رارـضا و  دصقب  نورقم  هکیتروص  رد  هدام  نآ  رد  روکذم  لامعا  باکترا  ددرگ  یم دافتـسم  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ٢۶٢  مومعو  قـالطا  زا  هکیروطب 
قبط رب  یار  نیا  دشاب  هعاشا  کارتشا و  روطب  قوف  هدام  لومشم  مرج  عوضوم  لاوما  تیکلام  دنچ  ره  تسا  تازاجم  بیقعت و  لباق  دشاب  تینوساب  زاجم  ریغ  عفانم 

.تسا عابتالا  مزال  هباشمدراوم  رد  لاس ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام 
فیدر ٣۴ هرامش   ١٠/٧/١٣۵۶  – ۵١ هرامش : یار 

.تسین تازاجم  ندنام  ارجالا  فوقوم  یارب  یبجومو  تسا  جراخ  یحالصا  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ١٩  هرصبت  لومش  زا  یگدننار  قح  زا  تیمورحم 
تامادقا ای  یلیمکت  ای  یعبت و  یاهتازاجم  زا  یتمسق  ای  مامت  ندومن  ارجالا  فوقوم  ای  تدم  لیلقت  هب  عجار  مکح  یرجم  ناتسداد  داهنـشیپ  بسح  رب  هاگداد  رایتخا  نوچ 

رد هک  تسا  ینیمات  تامادـقا  اه و  تازاـجم ناـمه  هب  دودـحم  بوصم ١٣۵٢ یحالـصا  یمومع  تازاجم  نوناـق  هدام ١٩  هرـصبترد  جردـنم  تایفیکو  حرـشب  ینیمات 
ندنام ارجالا  فوقوم  یارب  یبجومو  هدوب  جراخ  قوف  رد  روکذم  نوناق  هدام ١٩  هرصبت  لومش  زا  یگدننار  قح  زا  تیمورحم  اذل  هدش  هراشا  اه  نآ هب  روبزم  هرصبت 

تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  لاس ١٣٣٧  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  یفاضا  هدام ٣  قبط  یار  نیا  .دشاب  یمن روبزم  تازاجم 
١١  / فیدر ۵٩ هرامش   ١٣۶٠ / ٣٠/٣  – ١٨ هرامش : یار 

داـینب تیفرطب  ینیموکحم  نینچ  نوـید  هب  عـجار  یواـعد  هب  یگدیـسرو  هدوـب  بـالقنا  هاـگداد  تیحالـص  رد  هدـمآ  تسدـب  عورـشم  ریغ  قـیرط  زا  هک  یلاوـما  طـبض 
.تسا اکشا ل  الب  نافعضتسم 

هدش ررقم  مالسا  عرش  دودح  قبط  رب  هک  ییاهتازاجم  هلمج  زا  بالقنا  یاروش  هام ١٣۵٨  ریت  بوصم  بالقنا  اه ی  هاگداد اه و  ارسداد همان  نییآ  هدام ١٢  قبط  نوچ 
اروش ی بوصم ١٣۵٩  نافعـضت  ـ ـسم داینب  همانـساسا  ینوناق  هحیال  هب  هجوت  اب  دوب و  دهاوخ  نوید  هیوست  زا  سپ  هدمآ  تسدب  عورـشم  ریغ  هار  زا  هک  یلاوما  طبض 
نآ رب  فقوتم  داینب  فرط  زا  ار  اه  تکرش ماهس  ای  یداصتقا  دحاو  ای  لام  ره  لوبق  هک  هحیال  نآ  مود  هدام  دنب ٣  لیذ  هرصبت  زا  طبنتسم  هکنیا  ناریا و  یمالسا  بالقنا 

یگدیـسر یـسرباسح و  تسا  داینب  فادها  تهجرد  نافعـضتسم و  حالـص  رد  اه  نآ لوبق  هک  دوش  زارحا  شخب  نانیمطا  یاه  هقیرط زا  یـسرباسح  زا  سپ  هک  هتـسناد 
ینیموکحم نینچ  نوید  هب  عجار  یواعد  هب  تبسن  یگدیـسر  عامتـسا و  اذلف  هدش  هداد  نانآ  لاوما  طبـض  روتـسد  هک  تسا  ینیموکحم  نوید  تابلاطم و  هب  تبـسن  قیقد 

نیزاوم اب  قبطنمو  حیحـص  هدیدرگ  رداص  قوف  رظن  یانبم  رب  هک  نارهت  حلـص  هاگداد  هبعش ٢٠  یار  نیا  ربانب  دسر  یم رظنب  لاکـشا  الب  نافعـضتسم  داینب  تیفرطب 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  هام ١٣٣٧  دادرم  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  ددرگ  یم صیخشت 

۶٠/٢٢ فیدر : هرامش   ١٣/٢/١٣۶١  – ۵ هرامش : یار 
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دوش تفای  رازاب  رد  روفو  هب  دنچ  ره  دشاب  یم تازاجم  لباق  یقلت و  قاچاق  هیناخد ، سانجا  لمح 
رارق تلود  راصحنا  رد  راگیـس  هلمج  زا  هیناخد و  سانجا  یرادهگنو  شورف  دیرخ و  لاس ١٣١٠ ، بوصم  تایناخد  راصحنا  نوناق  حالـصا  نوناق  هدام ١  بجومب 

زا معا  وشک ر  هطقن  ره  رد  تلود  هزاجاو  تلاخد  نودـب  صاخـشا  هیحان  زا  روبزم  لامعا  باکترا  قاچاق ، نیبکترم  تازاـجم  نوناـق  هدام ٢۶  هب  هجوت  اـب  هتفرگ و 
تسا و تازاجم  لباق  روکذم  هدام  تحارـصب  بکترم  بوسحم و  .قاچاق  دشاب  یزرم  طاقن  ردای  تکلمم  لخاد  فشک  لحم  ریخای و  هدوب  هدـننک  دراو  بکترم ، هکنیا 

هبعش  ٢٢/۶/۵٩ هرامش ١١٩٩/٢ –  یار  نیا  ربانب  دوب  دهاوخن  بکترم  ییازج  تیلویسم  عفار  رما  نیا  رازاب ، رد  یجراخ  یاهراگیس  ریاظن  هابشا و  دوجو  ضرفب 
ناوید بعش  یارب  لاس ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  قبط  یار  نیا  دوش  یم دـییات  هدوب و  هجوم  نوناـق و  قباـطم  حیحـص و  روشک  یلاـع  ناوید  مود 

.تسا ابتالا ع  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع 
۶١/۵ فیدر : هرامش   ٢٨/٩/١٣۶١  – ١۴ هرامش : یار 

.تسا درگل  ناداتعم و  هب  رظان  ارصحنم  ردخم  داوم  نیبکترم  تازاجم  دیدشت  ینوناق  هحیال  هدام ٨ 
ینوناق هحیال  هدام ٨  تحارصب  دوش  یم یفرعم  ناگیاسمه  نادنواشیوخ و  هلیسوب  ای  ریگتسد  نارومام  طسوت  هک  ردخم  داوم  هب  داتعم  صخش  دروم  رد  هکنیا  هب  رظن 

دـشاب درگلو  مهتم  هک  تسنیا  هب  لوکوم  یرفیک  بیقعت  ناریا ، یمالـسا  یروـهمج  بـالقنا  یاروـش  بوصم ۵٩/١٩/٣  ردـخم  داوم  میارج  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت 
هب رظن  دوب و  دهاوخ  هدام  نیا  حیرـص  فلاخم  وا  یرفیک  بیقعت  دشابن  ققحم  داتعم  ندوب  درگلو  هکیتروص  ردو  دریگب  رارق  ینوناق  یکـشزپ  دـییات  دروم  وا  دایتعاو 

هدام ٨ عوضوم  درگلو  ناداتعم  هب  رظانارصحنم  هدام  نیا  هک  دوش  یم طابنتسا  نینچ  تسا  هدشن  ینیب  شیپ  یصاخ  تازاجم  روکذم  ینوناق  هحیال  هدام ٢٠  رد  هکنیا 
یار نیا  دوش  یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  تسا  قفاوم  رظن  نیا  اب  هک  نادمه  ناتسا  هاگداد  لوا  هبعش  یار  نیا  ربانب  .تسا  هدش  دای  ینوناق  هحیال 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  لاس ١٣٣٧  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاحلا  هدام ٣  قبط 
٢٠  / ۶١ فیدر : هرامش   ٣٠/١١/١٣۶١  – ٢٩ هرامش : یار 

اه نآ اب  دتسو  داد  گنر و  دقاف  یبلقت  یاهسایقم  نازوا و  یرادهگن  ندوب  مرج 
هبسک و راجت و  فرط  زا  گنر  دقاف  یبلقت  یاهسایقم  نازوا و  یرادهگن  هطوبرم  همان  نییآ  بوصم ١٨/١٠/١٣١١ و  اه  سایقم نازوا و  نوناق  یارجا  زا  سپ  نوچ 

ساسا نیا  رب  هک  ناهفصا  ناتسرهش  هاگداد  هبعش ١١  زا  هرداص  یار  نیا  ربانب  تسا  تازاجم  لباق  بوسحم و  مرج  روبزم  نوناق  هدام ۴  قبط  رب  اه  نآ اب  دتس  وداد 
یارب لاس ١٣٣٧  بوصم  یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناقب  هدـش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  دوش  یم هتخانـش  نوناق  قفو  رب  تسا و  حیحـص  هتفای  رودـص 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد
٢/۵٨ فیدر : هرامش   ١۶/١٢/١٣۶١  – ٣١ هرامش : یار 

قح بلاس  کناب  نآ  طسوت  تشگرب  یهاوگ  ذخا  هتشادن و  حیرصت  هب  زاین  یگدنیامن  نیا  تسا  کچ  هجو  لوصو  رومام  کچ ، هدنراد  فرط  زا  کناب  هک  یدراوم  رد 
.تسین کناب  هب  هدننک  هعجارم  نیلوا  یرفیک  تیاکش 

هیارا کناب  هب  ار  کچ  راب  نیلوا  یارب  هک  تسا  یـصخش  هدام  نآ  رد  کچ  هدـنراد  زا  روظنم  ( ١  ) کچ رودص  نوناق  هدام ١٠  تاجردنم  تحارـصب  هکنیا  هب  رظن 
ار تشگرب  یهاوگ  رکذـلا  ریخا  کناب  دـیامن و  لاسرا  یرگید  کناب  هب  لوصو  یارب  ارنآ  یرتشم  زا  کچ  تفایرد  زا  سپ  هیلا  عوجرم  کناب  هچناـنچ  اذـل  تسا  هداد 

هکنیا هبافاضم  .ددرگ  تسا  هداد  هیارا  کناب  هب  ار  کچ  راب  نیلوا  یارب  هک  یسک  زا  یرفیک  تیاکش  قح  بلـس  بجوم  دناوت  یمن رما  نیا  دیامن  رداص  لوا  کناب  مانب 
لوصوب تبسن  کچ  هدننک  زاربا  زا  یگدنیامن  ناونعبالومعم  اه  کناب هک  تسین  یدیدرت  اه ، نآ فیاظوو  تاسسوم  نآ  لومعم  هیور  اه و  کناب تیلاعف  هوحن  هب  هجوت  اب 

دنراد ه فرط  زا  اه  کناب هک  یدراوم  رد  بتارم  هب  انب  .دنیامن  یمن میلست  رگید  صاخشا  هبار  دوخ  هب  قلعتم  کچ  تشگرب و  یهاوگ  هاگچیه  دنیامن  یم مادقا  نآ  هجو 
بجومب یار  نیا  تسا  حیحص  ناسارخ  ناتسا  هاگداد  مجنپ  هبعـش  یار  اذل  درادن و  حیرـصتب  زاین  یگدنیامن  نیا  دنـشاب  یم اه  کچ هجو  لاصیا  لوصو و  رومام  کچ 

هیلک یارب  هباشم  دراوم  رد  هدش و  رداص  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  دنفسا ١٣۶١  خروم ١۶  هسلج  رد  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  قاحلا  نوناق  موس  هدام 
تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد

۶١/٢١ فیدر : هرامش   ١۶/١٢/١٣۶١  – ٣٢ هرامش : یار 
.تسا الش ق  تازاجم  وغل  نوناق  هدحاو  هدام  دنب ج  زراب  قیداصم  زا  دراک  اب  حرج  داریا 

ثیح نیا  زا  دشاب  یم لاس ١٣۴۴  بوصم  قالـش  تازاجم  وغل  نوناق  هدـحاو  هدام  دـنب ج  دافم  زراب  قیداصم  زا  کالم  تدـحو  هب  هجوت  اب  دراک  اب  حرج  داریا  ماـهتا 
بوصم یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  هدام ٣  هبادنتـسم  یار  نیا  .تسا  للدم  هجوم و  ریالم  ناتـسرهش  هاگداد  لوا  هبعـش   ۶١ هرامش ١١٩ –  همانداد 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد فرط  زا  هامریت ١٣٣٧ 
۶٢/١۵ فیدر : هرامش   ۶/٧/١٣۶٢  – ١٣ هرامش : یار 

.دشاب لوتقم  فلخت  ظاحلب  نا  عوقو  هدوب و  ییطخ  لتق  هکیتروص  رد  هدننار  تیلویسم  مدع 
هدننار دشاب  لوتقم  فلخت  ظاحل  هبافرص  مه  لتق  عوقو  دشاب و  هدشن  بکترم  یفالخ  هنوگچیه  هدش  داد ه  تبسن  وا  هب  نآ  باکترا  هک  یـسک  دشاب و  ییطخ  لتق  هچنانچ 

بوصم یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم دییات  ارآ  قافتا  هب  دهشم  یرفیک ٢  هاگداد  هبعش ٢١  یار  هجیتنلاب  تسین  لوئسم 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعش  اه و  هاگداد هیلک  یارب  لاس ١٣٣٧ 

فیدر ۶٣/٢۴ هرامش   ٢۶/٩/١٣۶٣  – ۴٠ هرامش : یار 
.دراد دوخ  هب  صاخ  ینوناق  هدام  تسا  هتفای  دوبهب  هک  ینیب  صوصخم )  ) ناوختسا یگتسکش  هید 

ناوید هبعش ١٢  یار  ددرگ و  یمن نآ  لماش  تاید  نوناق  هدام ١٨۶  دنب ه ـ داوم ١۵١ و  مومعو  تسا  هدش  نیعم  تاید  نوناق  هدام ٩١  رد  ینیب  ناوختسا  یگتسکش  هید 
بوصم هدـحاو  هدام  بجومب  یار  نیا  .تسا  ینوناق  نیزاوم  اـب  قبطنم  هدـش و  رداصاحیحـص  تهج  نیا  زا  روشک  یلاـع  ناوید  یمومع  تییه  اـضعا  تیرثکا  رظنب 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  هامریت ١٣٢٨ 
نیا ینیب » هید   » باب رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  هلیـسولا  ریرحتاصوصخ  یهقف  عبانم  رد  هدـش و  هراشا  اه  نآ هب  هدام  رد  هک  دنتـسه  ینیب  داسف  زا  یقیداصم  ینیب 
داسف قیداصم  زا  یقادصم  ناونعب  هکلب  هدماین  اه  نیا لباقم  رد  هدوبن و  ینیب  نتسکش  ای  ندنازوس  زا  یادج  ینیب  داسف  هجوچیهب  .تسا و  هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  رما 

.تسا هدیدرگ  بوسحم  نآ  یگتسکش  دننامه  ینیب 
۶٣/۵٠ فیدر : هرامش   ١/١١/١٣۶٣  – ۵٢ هرامش : یار 

.دوش یمن فوقوم  یصوصخ  یکاش  تشذگ  اب  یرادربهالک  مرج 
یاراد هماع  شیاسآ  هعماج و  تینما  مظن و  یمومع و  قوقح  اب  هطبار  رد  تاریزعت )  ) یمالـسا تازاـجم  نوناـق  هدام ١١۶  عوضوم  یرادربهالک  مرج  عویـش  نوچ 
دنـشاب هدرکن  ای  هدرک  یوعد  هماقا  بیقعت و  تساوخ  رد  یـصوصخ  نایعدم  ای  نایکاش  هکنیا  زا  معا  دـیامن  یم باجیا  هک  تسا  یا  هدـنیازفو بولطمان  قیمع  رثا  نانچ 
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ای قح  نابحاص  یاضاقت  رب  ینتبمافرص  یمرج  نینچ  نیبکترم  تازاجم  بیقعت و  هک  تسنآ  مزلتسم  رما  نیاو  دناسرب  رفیک  هب  بیقعت و  ارنآ  نیبکترم  دوخ ، ناتـسداد 
اب یتافانم  مه  هطوبرم  یرفیک  تاررقم  نیناوق و  ددرگ و  فوقوم  تازاجمو  یرفیک  بیقعت  ناشیا  فرط  زا  یوعدو  تیاکش  دادرتسا  اب  ات  دشابن  نانآ  ینوناق  ماقم  میاق 

یرتسگداد نیناوق  زا  یا  هراپ حالـصا  نوناـق  هدام ٢۵  هزاجا  اـب  دـنناوت  یم دـی  ا  یمن رامـشب  تشذـگ  لـباق  میارج  عاونا  زا  هک  مرج  نیا  نیموکحم  اذـلف  درادـن  رما  نیا 
هک دـننک  تساوخرد  هدرک  رداصار  یعطق  مکح  هک  یهاگداد  زا  یـصوصخ  نایعدـمو  نایکاش  فرط  زا  یوعد  تیاکـش و  دادرتسا  هبادنتـسم  هاـم ۵۶  دادرم  بوصم 

نارهت یرفیک  اه ی  هاگداد هبعـش ١٩٣  یار  نیا  ربانب  دهد  فیفخت  نوناق  دودح  رد  ارنانآ  رفیک  اضتقا  تروص  رد  هدومن و  رظن  دـیدجت  نانآ  تازاجم  نازیم  رد  هاگداد 
هام ١٣٣٧ دادرم  بوصم  یرفیک  یـسرداد  نییآ  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  نیزاوم  قفاوم  تسا  ینعم  نیا  نمـضتمالآم  هک 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد یارب  هباشم  دراوم  رد 
۶٣/٧٨ فیدر : هرامش   ٢٠/٣/١٣۶۴  – ١١ هرامش : یار 

.دشاب یمن یریزعت  تازاجم  لومشم  لاس ١٣۶١ ، تاریزعت  نوناق  تیمکاح  زا  لبق  یدمع  ریغ  لتق  باکترا 
تریاغم نآ  اب  هک  ینیناوق  هیلک  روبزم  نوناـق  هدام ٢١١  بجومبو  هدش  نیعم  هید  یدـمع  ریغ  لتق  یارب  هخروم ۶١/٩/٢۴  رد  تاید  نوناق  هداـم ٢  بیوصت  زا  سپ 

نوناـق بیوصت  زا  لـبق  هک  یمهتم  یمالـسا  تازاـجم  هب  عجار  نوناـق  هدام ۶  دانتـسا  هب  تسا  هدـیدرگ  خسناتحارـص  ناگدـننار  تازاـجم  دـیدشت  نوناـق  هلمج  زا  دراد 
هدام دانتـسا  هب  یار  نیا  تسا  هدـش  رداص  احیحـص  روشک  ناوید  هبعـش ١۴  رظن  تسین و  روبزم  نوناق  رد  ریزعت  قحتـسم  هدـش  یدـمع  ریغ  لتق  بکترم  تاریزعت 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو 
۶٣/٨٢ فیدر : هرامش   ٢٠/٣/١٣۶۴  – ١٢ هرامش : یار 

.دوش فوقوم  یگدیسر  یکاش ، تشذگ  اب  هک  تسین  یمیارج  زا  دنیامن  یم هفیظو  ماجنا  یتلود  فلتخم  یاهتمس  رد  هکیناسک  هب  تناها 
تناها دروم  تبـسانم  نآ  هب  دـنهد و  یم ماجنا  ار  یفیاظو  یتلود  فلتخم  یاهتمـس  رد  هکیناسک  هب  تناها  یارب  تاریزعت  نوناـق  هدام ٨٧  رد  رازگ  نوناـق  هک  یرفیک 
تسایس یمومع و  مظن  ظفح  رما  نیا  ردو  هدش  نییعت  لویسم  ریغ  دارفا  هب  تناها  یارب  نوناق  نامه  هدام ٨۶  رد  هک  تسا  یتازاجمزا  دشا  هدرک  نیعم  دنریگ  یم رارق 

یرفیک ٢ هاگداد  هبعـش ١٩٣  رظن  اذـل  دـیامن  فوقوم  الک  ار  ییازج  بیقعت  تیاکـش  زا  انآ ن  فارـصنا  هک  تسین  یدرف  یـصخش و  قحو  هدوب  ظوحلم  روشک  یرادا 
بوصم ١٣٣٧ یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  بجومب  یار  نیا  .تسا  هدش  رداصاحیحـص  هدوب و  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  تهج  نیا  زا  نارهت 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگ داد  فرط  زا  هباشم  دراوم  رد 
۶٣/٨٣ فیدر : هرامش   ٢۶/٩/١٣۶۴  – ٢٩ هرامش : یار 

.دشاب یمن قاچاق  هدش  هضرع  تلود  فرط  زا  هک  یلخاد  یاهراگیس  لمح  شورف و  دیرخ و 
قلطم راصحناو  کلمت  زا  عیزوت  یارب  نیلماـع  ناگدـنیامن و  هب  تاـیناخد ) تارادا   ) تلود هیحاـن  زا  شورفو  هضرع  زا  سپ  یلخاد  دـیلوت  یاهراگیـس  هکنیا  هب  رظن 

ره دشاب  یمن قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  داوم ١ و ٢۶  عوضوم  قاچاق  قیداصم  زا  اه  نآ یدعب  یرادهگنو  لمحو  شورفودیرخ  نیا  ربانب  .ددرگ  یم جراخ  تلود 
زارحا نمضتم  هک  یدح  رد  مق  یرفیک ٢  هاگداد  هبعش ٧  رظن  هجیتنلاب  دشاب  هتشاد  یرگید  مرج  ناونع  اه  نآ شورف  هضرع و  تاررقم  زا  فلخت  تسا  نکمم  هک  دنچ 
بوصم یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  دوش  یم صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  اـب  قبطنم  تسا  یمومع  مکاـحم  تیحـالص 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب   ١٣٣٧
.بالقنا هن  تسا  یمومع  مکاحم  تیحالص  رد  نآ  هب  یگدیسر  هک  بوصم ١٣١۶  تلود  یراصحنا  یالاک  راکتحا  هب  عجار  نوناق  هدام ١٠  عوضوم  هزب  لیبقزا 

فیدر ۶۴/۵ هرامش   ٢/٢/١٣۶۵  – ١ هرامش : یار 
درس هحلسا  لمح  تاررقم  لومشم  یشک  وقاچ  هب  مادقا  هکنیا  رگم  دوش  یم نیعم  صاصق  دودح و  نوناق  نیتدام ۵۵ و ۶٣  قبط  وقاچ  اب  یدمع  حرج  داریا  تازاجم 

.دشاب یمومع  مظنرد  لالخا  ای 
هکنیا رگم  دوش  نییعت  صاصق  دودح و  نوناق  داوم ۵۵ و ۶٣  ظاحل  اب  دیاب  وقاچ  اب  یدمع  حرج  تازاجم  لاس ١٣۶١  رد  تاید  صاصق و  دودح و  نوناق  بیوصت  اب 
یمومع شیاسآ  تینما و  مظن و  رد  لالخا  درـس و  هحلـسا  رگید  عاونا  وقاچ و  لمح  نوناق  رد  روکذـم  نیوانع  ریظن  یرگید  میارج  قیداصم  زا  یـشک  وقاچ  هب  مادـقا 

لاس ١٣۴۴ یحالصا  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ١٧٣  هرـصبت  نیاربانب  تسا  لاکـشا  الب  مه  ناونع  نیا  هب  تازاجم  نییعت  تروصنیارد  هک  دشاب  بوصم ١٣٣۶ 
یار نیا  .دوش  یم صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  اجنآ  ات  ناـمرک  یرفیک  هاـگداد  هبعش ٨  یرفیک ١و  هاگداد  ارا  درادـن و  لاـمعا  تیلباـق  دروم  نیارد 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  ربارب 
۶۴/٨ فیدر : هرامش   ٢٠/٨/١٣۶۵ ٣١ ـ  هرامش : یار 

.دننک صاصق  تساوخ  رد  دنناوتی  راغص مـ مهس  نیماتاب  ریبک  دار  ــ فا دنشاب  ریغص  ریب و  مد کـ ایلوا  رگا  یدمع  لتق  رد 
دنناوت یم یعرش  هید  زا  راغص  مهس  نیمات  اب  دنیامن  صاصق  یاضاقت  ریبک  مد  ایلوا  دنشاب و  ریغص  رگید  یضعبو  ریبک  مد  ایلوا  زا  یـضعب  رگا  یدمع  لتق  دروم  رد 

هدام قبط  رب  یار  نیا  .تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاـع  ناوید  بعـش ١١ و ١۶  ارآ  اذلف  دنیامن  صاصقار  یناج 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعش  اه و  هاگداد یارب  لاس ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو 

۶۴/٢٢ فیدر : هرامش   ٢٠/٨/١٣۶۵  – ٣٢ هرامش : یار 
.تسا دمع ) هبش  مکح  رد   ) همانیهاوگ نودب  یگدننار  رد  لتق  عون 

بوصم تاریزعت  نوناـق  هداـم ١۵٣  رد  نآ  تازاـجم  هک  یگدـننار  هـناورپ  نتـشاد  نودـب  یروـتوم  هـیلقن  هلیـسو  یگدـننار  رد  یطاـیتحا  یب رثا  رد  یدـمع  ریغ  لـتق 
دنب لومشم  هید  تخادرپ  ظاحل  زا  هدوب و  دمع  هبش  مکح  رد  تسا  سفن  هب  طیرفت  اعون  هک  تهج  نآ  زا  هدش  نیعم  یمالسا  یاروش  سلجم  ییاضق  نویسیمک   ١٨/٨/۶٢

نوناق نیزاوم  اب  قبطنم  حیحـص و  هدـیدرگ  رداص  ساسا  نیارب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعـش ١۴  یار  نیا  ربانب  دشاب  یم بوصم ۴/۶١/٢٠  تاید  نوناق  هدام ٨  ب 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگدادوروشک یلاعناوید  بعش  یارب  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  تسا 

٢٣/١٢/١٣۶٧  – ۵٢٢ هرامش : یار 
.تسین حیحص  فلختم  هدننار  یریزعت  تازاجم  زا  هید  نییعت  کیکفت  وضع ) صقن  ای  حرج  ای  لتق  هب  یهتنم  فداصت   ) مرج عوقو  رد  هدننار  فلخت  زارحااب 

هک دـیامن  زارحا  ار  هدـننار  فلخت  مرج و  عوقو  هاـگداد ، ددرگ و  وضع  ضقن  اـی  حرج  اـی  لـتق  هب  یهتنم  هک  یطاـیتحا  یب رثا  رب  یروـتوم  هیلقن  طـیاسو  یگدـننار  رد 
کیکفتو دیامن  مالعا  روشک  یلاع  ناوید  هباماوت  یریزعت  تازاجم  هید و  عون  دروم  رد  ار  دوخ  یطابنتـسا  رظن  دیاب  دـشاب  یریزعت  تازاجم  هید و  تخادرپ  مزلتـسم 

نیا .تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  هدـش  رداص  رظن  نیا  ساسارب  هک  روشک  یلاع  اوید ن  مهدراهچ  هبعـش  یار  نیا  رباـنب  .تسین  حیحـص  یریزعت  تازاـجم  زا  هید 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  یار 

۶۶/٧۵ فیدر : هرامش   ١/١٢/١٣۶٨ هرامش ۵٣٠ –  یار 
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.دوش ریزعت  دیاب  قراس  هتخابلام )  ) یکاش تیاضر  مالعا  مغریلع  تقرس  مرج  رد 
دوش یم ریزعت  ای  یعرش  دح  طوقس  بجوم  مکاحلا  یلا  عفرو  هاگداد  زا  لبق  لحارم  رد  تیاکش  بیقعت  زا  وا  فارصن  ای  لام  بحاص  تیاضر  هچ  رگا  تقرس  مرجرد 

هعومجم زا  هلیـسم ١٢  رد  جردـنم  حرـشب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ماما  ترـضح  یاوتف  زا  دافتـسم  یمومع  شیاسآ  بلـس  هعماج و  تینما  رد  لـالخا  ظاـحل  زا  یلو 
ار تیانج  دوشن  ریزعت  رگا  هک  دیآ  یم تسدب  نیارق  زا  رگا  ای  عرش  مکاح   ) دناد یم مزال  مظن  ظفح  یار  رگا بـ دشاب : یم ترابع  نیا  هب  هک  یرفیک  یاههاگداد  تائاتفتسا 
بوصم ١٣٣٧ یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبطرب  یار  نیا  .تسا  یرورض  هاگداد  رد  هدنورپ  حرط  دوش ) ریزعت  دیاب  دنک  یم رارکت 

..تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراو  رد مـ اه  هاگداد یارب 
١٠/٧/١٣۶٩  – ۵٣۶ هرامش : یار 

.دشاب یم تساوخاو  هلزنمب  هدش  هعجارم  کناب  هب  زور  تدم ١۵  رد  هک  کچ  هجو  هیدات  مدع  هب  ریاد  کناب  یهاوگو  هیلع  لاحم  کناب  هفیظو  کچ و  هدنراد  فیلکت 
تیفیک هلمج  نآ  زا  هک  هتشاد  ررقم  کچ  درومرد  ار  یصاخ  طیارش  ات ٣١۵  داوم ٣١٠  حرشب  تراجت  نوناق  نیتدامرد ٢و٣ و  بوصم ١٣۵۵  کچ  رودص  نوناق 
هفیظوو نآ  هجو  هیدات  مدـع  یهاوگ  رودـص  ای  کچ  هجو  تخادرپب  هیلع  لاحم  کناب  مادـقا  کناب و  هب  هعجارم  دـعوم  ظاحل  زا  کچ  هدـنراد  فیلکت  کچ و  رودـص 

ققحت طیارـش  نیا  ساسا  رب  مه  تراجت  نوناق  هدام ٣١۴  عوضوم  کچ  سیون  رهظ  تیلوئـسم  دـشاب  یم کچ  هدـننک  رداص  هب  بتارم  راطخا  رب  ریاد  کناب  ینوناـق 
مدع هب  ریاد  هیلع  لاحم  کناب  یهاوگ  نیا  ربانب  دنک  یمن ادـیپ  کچ  اب  یطابترا  هدـش  دـیق  تراجت  نوناق  هدامرد ٢٨٠  هک  یبیترت  هب  هتفـس  تارب و  تساوخاوو  دبای  یم
یلاع ناوید  یقوقح  یمومع  تییه  هک  روشک  یلاعناوید  مشش  هبعش  یار  دشاب و  یم تساوخاو  هلزنم  هب  هدش  هعجارم  کناب  هب  زور  تدم ١۵  رد  هک  کچ  هجو  هیدات 
ناوید بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  یار  نیا  .تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  هتـشاد  تقفاوم  نآ  اب  مه  روشک 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگدادو روشک  یلاع 
۶٩/٣٨ فیدر : هرامش   ٢٩/٨/١٣۴٩  – ۵۴٠ هرامش : یار 

.تسا لامعا  لباق  مه  رظن  دیدجت  هلحرم  رد  لاس ١٣۶٨  بوصم  یداصتقا  هعسوت  همانرب  نوناق  هرصبت ١٧  دنب ١ 
یریزعت تازاـجم  هک  هام ١٣۶٨  نمهب  بوصم  ناریا  یمالـسا  یروهمج  یگنهرف  یعامتجا ، یداصتقا ، هعـسوت  لوا  هماـنرب  نوناـق  هدـحاو  هداـم  هرصبت ١٧  دنب ١ 

یار نیا  ربانب  تسا  لامعا  لباق  دشاب  رظن  دیدجت  یگدیـسر  هلحرم  رد  یرفیک  هاگداد  مکح  هک  مه  یدراوم  رد  هدرک  ررقم  یدـقن  یازج  ار  یگدـننار  تافلخت  عوضوم 
روشک یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحـص  روشک  یلاع  ناوید  مراهچ  هبعش 

.تسا عابتالا  مزال  هباشمدراوم  رد  اه  هاگداد و 
١٣٧٠ / ١/١١  – ۵٧٢ هرامش : یار 

تامدـخ ماجنا  رد  لیهـست  یارب  یتلود  نامزاس  هک  دوش  یمن یدروم  لماش  دـسرب  تابثا  هب  لصا ۴٩  یارجا  هوحن  هاگدادرد  دیاب  هک  عورـشمان  لاوما  لیـصحت  قرط 
.دشاب هداد  یو  هبو  روظنم  ییایازم  دوخ  دنمراک  یرادا 

یقوقحو یقیقح  صاخشا  ییاراد  هک  هدش  حیرصت  هام ١٣۶٣  دادرم  مهدفه  بوصم  ناریا  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق  لصا ۴٩  یارجا  هوحن  نوناق  مود  هدام  رد 
تابثا هب  هاگداد  رد  دیاب  هک  مه  عورشمان  لاوما  لیصحت  قرط  .دوش  تباث  نآ  فالخ  هک  یدراوم  رد  رگم  تسا  نوصم  ضرعت  زا  دشاب و  یم تیعورـشم  هب  موکحم 
.دشاب هداد  وا  هب  روظنم و  ییایازم  دوخ  دنمراک  یرادا  تامدـخ  ماجنا  رد  لیهـست  یارب  یتلود  نامزاس  هک  دوش  یمن یدروم  لماش  هدـش و  نیعم  نوناق  نیا  رد  دـسرب 

حیحص و هتخانشن  یساسا  نوناق  لصا ۴٩  یارجا  هوحن  نوناق  لومشمو  هتسنادن  عورشمان  ار  یلغش  یایازم  عون  نیا  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٣٢  یار  نیا  ربانب 
مزال هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاـع  ناوید  بعـش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  تسا  نوناق  اـب  قبطنم 

.تسا عابتالا 
٧٢/٣١ فیدر : هرامش   ١۴/١٠/١٣٧٢  – ۵٨٧ هرامش : یار 

قاچاق عوضوم  تلود  دمآ  رد  ربارب  ود  تخادرپ  دروم  رد  فیفخت  لامعا  مدع 
لام نیع  در  هک  تسنیا  هطوبرم  هرـصبتو  روبزم  نوناـق  هدام ۶  نآ و  یاه  هرـصبتو دنفسا ١٣۵٣  بوصم ٢٩  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  لوا  هداـمزا  دافتـسم 

هوحنو دهد  یم لیکـشت  قاچاق  نیبکترم  هیلع  ار  یلام  هب  موکحم  عومجم ، رد  هدیدرگ  ررقم  تلود  یارب  نوناق  قبط  هک  یدمآ  رد  ربارب  ود  تخادرپو  قاچاق  عوضوم 
تازاجم نکیل  دوش  یمن فیفخت  لماشو  دـشاب  یم یلام  یاهتیموکحم  ریاس  یارجا  هوحن  دـننام  هدـش  نیعم  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناـق  هداـم ١٠  رد  هکنآ  لوصو 

رظن نیا  اب  هک  روشک  یلاـعناوید  هبعـش ٣٢  یار  نیا  ربانب  ددرگ  نیبکترم  تیفاعم  ای  قافراو و  فیفخت  لومـشم  تسا  نکمم  سبح  لاس  ودات  قاـچاق  نیبکترم  یرفیک 
روشک و یلاـعناوید  بعـش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدـحو  نوناـق  هدـحاو  هداـم  قبط  یار  نیا  .تسا  ینوناـق  نیزاوم  اـب  قبطنمو  حیحـص  دراد  تقباـطم 

.تسا عابت  الا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد
٧١/٣٧ فیدر : هرامش   ١۴/١٠/١٣٧٢  – ۵٨٨ هرامش : یار 

.تسا فلخت  عوقو  هزوح  هاگداد  فلختم  یمسر  نامجرتم  یماظتنا  بیقعت  یمسر  عجرم 
نییآ قبط  رب  ات  هتخانش  فلختم  یمـسر  نامجرتم  یماظتنا  بیقعت  عجرم  ار  یرتسگداد  ینف  هرادا  بوصم ١١/٢/١٣۴٨ ، یمسر  نامجرتم  نوناق  همان  نییآ  هدام ٣٠ 
دیاب ینف  هرادا  هک  هدـش  حیرـصت  مه  بوصم ١٣۴١/۴/١٨ یمـسر  ناسانـش  راک نوناق  همان  نییآ  هب  یقاحلا  موس  هدام  رد  .دـیامن  مادـقا  یمـسر  ناسانـش  راک نوناق  همان 

یمـسر نامجرتم  یماظتنا  بیقعت  عجرم  بیترت  نیا  اب  دراد  لاـسرا  فلخت  عوقو  هزوح  ناتـسرهش  هاـگداد  هب  یگدیـسر  یاربار  فلختم  یمـسر  ناسانـش  راـک هدـنورپ 
دشاب یم فلخت ) عوقو  هزوح  کی  یقوقح  هاگداد   ) ناتسرهش هاگداد  بوصم ١٣۴١  همان  نییآ  ساسارب  نانآ  تافلخ  هب  یگدیسر  عجرم  یرتسگداد و  ینف  هرادا  فلختم 
یار نیا  ربانب  .تسا  هتفاـین  قیقحت  نیا  رد  یمـسر  ناـمجرتم  تیوضع  دروم  رد  بوصم ١٣۵٨  یمسر  ناسانش  راک نوناک  لالقتـسا  نوناق  هحیال  هدام ٢٧  یارجاو 
نییآ نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  صیخشت و  حیحص  هدیدرگ  رداص  رظن  نیا  ساسا  رب  هک  هاگداد  تیحالص  رب  ریاد  نارهت  یقوقح ا  هاگداد  هبعش ٩ 

تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد 
٢٠/١١/٧٢ هرامش ١۴٢۵۵ –  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم 

٧٣/١ فیدر : هرامش   ١۶/١/١٣٧٣  – ۵٩١ هرامش : یار 
.دشاب یم تشذگ  لباق  ریغ  هدوب و  یمومع  حلاصمو  یصوصخ  قوقح  هب  رضم  میارج  زا  تناما  رد  تنایخ 

مرج رد  ار  سانلا  قح  عوضوم  تیاکـش  دادرتسا  ای  یـصوصخ  یعدـم  تیاضر  .تسا  یمومع  حـلاصم  یـصوصخ و  قوقح  هب  رـضم  میارج  زا  تناـما  رد  تناـیخ 
یرفیک ١ هاگداد  هبعش ١۴٨  یار  نیاربانب  .تسا  مزال  مرجم  یتموکح  ای  یعرش  ریزعت  یمومع  مظن  ظفحو  ماظن  تحلصم  ترورض  هب  نکیل  دزاس  یم یفتنم  روبزم 

بوصم یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  دوش و  یم هداد  صیخشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هجیتن  رد  هک  نارهت 
.دوش یوریپ  هباشم  دراوم  رد  دیاب  اه  هاگداد فرط  زا   ١٣٣٧
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٢٣  / ٧٣ فیدر : هرامش   ١/٩/١٣٧٣  – ۵٩۴ هرامش : یار 
بوصم یرادربهالک  سالتخا و  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناق  لومـشم  رفیک  نییعت  ثیح  زا  دـنوش  یم بوسحم  یرادربهالک  نوناـق  بجومب  هک  یمیارج 

.دشاب یم لاس  ١٣۶٧
رد ار  یرادربهالک  تازاجمو  هدرک  بوسحم  رادربهالک  ار  ریغ  لام  ناگدنهد  لاقتنا  بوصم ١٣٠٨ ، ریغ  لام  لاقتنا  هب  عجار  تازاجم  نوناق  هدام ١  هکنیا  هب  رظن 
ثیح زا  تاریزعت  نوناـق  هدام ١١۶  بوصم ١٣۶٢  یمالـسا  تاریزعت  بیوصت  اب  ودوب  هدومن  نیعم  یمومع  تازاـجم  نوناـق  هدام ٢٣٨  نوناق  نآ  بیوصت  خـیرات 

بوصم ١٣۶٧ یرادربهالک  سالتخا و  ءاشترا و  نیبکترم  تازاـجم  دـیدشت  نوناـق  کـی  هداـم  قبط  سپـس  قباـس و  نوناـق  نیزگیاـج  یرادربهـالک  تازاـجم  نییعت 
بوسحم یرادربهالک  نوناق  بجومب  هک  یمیارج  اذل  تسا  هدیدرگ  وغل  روبزم  نوناق  اب  ریاغم  تاررقم  هیلک  نوناق  نامه  هدام ٨  ربارب  دیدشت و  یرادربهالک  تازاجم 

روشک یلاع  ناوید  مراهچ  هبعـش  یارو  هدوب  بوصم ١٣۶٧  یرادربهالکو  سالتخا  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناق  لومـشم  رفیک  نییعت  ثیح  زا  دوش  یم
یلاعناوید بعش  واههاگداد  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  دحو ت  نوناق  هدـحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  دوش  یم صیخـشت  حیحـص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک 
٧٣/۶٧ فیدر : هرامش   ٩/١٢/١٣٧٣  – ۵٩۵ هرامش : یار 

دنشاب یم همیرج  تخادرپ  هلمج  زا  رفیک و  بجوتسم  یلکلا  تابورشم  رودصای  دورو و  ای  دیلوت  قاچاق ، نیبکترم 
رفیک بجوتسم  ینوناق  اررقم ت  قفو  نآ  نیبکترم  هدوب و  عونمم  یلکلا  تابورشم  رودص  ای  دورو و  ای  دیلوت  قاچ ، اق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام ١  بجومب  نوچ 
یار هتـشاد و  قابطنا  موقرم  هدام  اب  دروم  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  ءاضعا  تیرثکا  رظنب  اذـل  دـشاب  یم همیرج  تخادرپ  هررقم  تازاـجم  هلمج  زا  دنتـسه و 
هیور تدـحو  هب  طوبرم  نوناق  هدـحاو  هداـم  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخـشت  هجوم  هدـیدرگ  رداـص  رظن  نیا  ساـسا  اـنبمرب و  هک  روشک  یلاـع  ناوید  هبعش ٣۴ 

تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  بوصم ١٣٢٨  ییاضق 
٧۵/١٢ فیدر : هرامش   ٢٧/۶/١٣٧۵  – ۶٠٨ هرامش : یار 

.دشاب یمن حیحص  دنوش –  یم یقلت  هباشم  میارج  هک  کچ  رودص  نوناق  عوضوم  ددعتم  میارج  یارب  نوناق ، رد  ررقم  رثکادح  زا  شیب  هناگادج و  یاهتازاجم  نییعت 
لاـس رد  نآ  یحالـصا  بوصم ١٣۵۵ و  کچ  رودـص  نوناـق  داوم ٣و٧و١٠و١٣  عوضوم  هریغو  ینیمـضت  راد ، هدـعو  لحم ، ـالب  یاـهکچ  رودـص  هکنیا  هب  رظن 

ای یـصوصخ و  یکاش  تشذگ  اب  اه  نآ هیلک  رد  هک  دنتـسه  یهباشم  میارج  هکلب  هدوبن  فلتخم  میارج  عون  زا  دـشاب  هدـش  اجنا م  رفنکی  بناج  زا  هکیتروص  رد  ، ١٣٧٢
هخوسنم قباس ، یمومع  تازاجم  نوناق  داوم ٣١ و ٣٢  هکنیا  هب  تیانع  اب  مهتم  یارب  تازاجم  نییعت  اذل  .دوش  یم فوقوم  هنع  یکتـشم  بیقعت  کچ ، هجو  تخادرپ 

ننقم روظنم  فالخ  قوف  میارج  زا  کی  ره  یارب  هناگادج  یاهتازاجم  نییعت  هجیتنرد  دیآ و  لمعب  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۴٧  تمسق ٢  قبط  رب  یتسیاب  دشاب  یم
ینوناق تهاجو  دقاف  دشاب  هتـشاد  دوجو  صوصخ  نیارد  یحیرـص  صن  هکنیا  نودب  نوناق  رد  ررقم  تازاجم  رثکادح  زا  شیب  مهتم  یارب  تازاجم  نییعت  زین  تسا و 

زا هدام ٣  بجومب  یار  نیا  دوش  یم صیخشت  نوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  نارهت  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  بعش ٣و ۶  زا  هرداص  ءارآ  قوف ، بتارم  هبانب  تسا 
تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد هیلک  یارب  رداص و  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم 

٧۶/١۵ فیدر : هرامش   ١٣٧۶ / ۶/٨  – ۶١٩ هرامش : یار 
.دشاب هدشن  نییعت  هید  ندب  ءاضعا  هب  هدراو  تامدص  یارب  نوناق  رد  هک  دراد  یدراوم  هب  صاصتخا  شرا 

هدشن نییعت  هید  ندب ، ءاضعا  هب  هدراو  تامدص  یارب  نوناق  رد  هک  دراد  یدراوم  هب  صاصتخا  شرا  بوصم ١٣٧٠ ، یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٣۶٧  زا  دافتسم 
بـسح هک  تسا  هدـش  نیعم  هید  دـنامب ، یقاب  نآ  رد  صقن  بیعای و  هتفای و  لماک  یدوبهب  هکنآ  زا  معا  ناوختـسا  یگتـسکش  یارب  روبزم  نوناـق  هدام ۴۴٢  رد  .دـشاب 

حیحـص و ناتـسا  زکرم  رـشن  دیدجت  هاگداد  مهدزاود  هبعـش  رظن  اذهیلع  دراد  تریاغم  موقرم  هدام  اب  هید  رب  دیاز  یغلبم  نییعت  .ددرگ  تخادرپ  دیاب  رادقم  نامه  دروم 
عابتالا مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  هدام ٣ ا ز  قبط  رب  یار  نیا  .دشاب  یم نوناق  اب  قبطنم 

.تسا
٣٠  / ٧۶ فیدر : هرامش   ١٨/١/١٣٧٧  – ۶٢۴ هرامش : یار 

هزب زین  لعاج  هب  تبسنو  بوسحم  لعج  زا  لقتسم  یلمع  لوعجم ، دنس  زا  هدافتـسا  بوصم ١٣٧١ ، حلـسم  یاه  ورین میارج  تازاجم  نوناق  ات ٨٢  داوم ٧۵  بجومب 
.تسا هناگادج 

هدش و نییعت  هناگادج  تازاجم  لوعجم  دنـس  زا  هدافتـسا  لعج و  یارب  بوصم ١٣٧١  حلـسم  یاه  ورین میارج  تازاجم  نوناق  ات ٨٢  داوم ٧۵  بجوـمب  هکنیا  هب  رظن 
رب نیا  ربانب  تسا  هدیدرگ  ررقم  تازاجم  دشاب  هدننک  هدافتـسا  دوخ  لعاج  هک  یدراوم  رد  لوعجم  دنـس  زا  هدـننک  هدافتـسا  یارب  زین  روبزم  نوناق  هدام ٨٣  رد  هوالعب 
هک  ٢/٧۶  / ٢٨ هرامش ۶ ـ  همانداد  بتارم  هبانب  .تسا  هناگادج  هزب  زین  لعاج  هب  تبسن  بوسحم و  لعج  زا  لقتسم  یلمع  لوعجم  دنس  زا  دافتـسا ه  روبزم  داوم  قبط 

ینوناق نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  هدش  نییعت  هناگادج  یاهرفیک  لوعجم  دنس  زا  هدافتسا  لعج و  یارب  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدامو ۴٧  ددعت  تیاعر  اب  نآ  بجومب 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  هدیدرگ و  رداص  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  تسا 

٧٧/۴ فیدر : هرامش   ٣١/۶/١٣٧٧  – ۶٢٨ هرامش : یار 
زارتمک هففخم  اـیفیکو ت  لـلع  دوجو  تروص  رد  بوصم ١٣۶٧  یرادربهالکو  سالتخا  ءاشترا و  نیبکترم  تازاـجم  دـیدشت  نوناـق  هداـمرد ١  سبح )  ) ررقم رفیک 

.دوب دهاوخن  ررقم  تدم  لقادح 
لاسکی و لقادح  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم ١٣۶٧  یرادربهالک  سالتخا و  ءاشترا و  تازاجم  دیدشت  نوناق  کی  هدام  رد  ررقم  سبح  رفیک  هکنیا  هبرظن 

فیفخت ررقم  تدم  لقادح  ات  ار  سبح  نازیم  دنزاجم  اه  هاگداد هففخم  تایفیکو  للع  دوجو  تروص  رد  موقرم ، هدا  ــ کی م هرصبت  بجومب  هدش و  نییعت  لاس  رثکادح ٧ 
ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  هبوصم  رد  ررقم  دح  زا  رتمک  سبح  نییعتو  یمالسا  یاروش  سلجم  بوصم ١٣٧٠  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٢٢  هب  کسمت  دنهد 

یمومع تایه  اضعا  تیرثکا  رظنب  دـشاب  یم رظن  نیا  اب  قباطم  هک  نارهت  ناتـسا  زکرم  رظن  دـیدجت  هاگداد  مجنپ  هبعـش  یار  اذـهیلع  تسا  ینوناـق  نیزاوم  اـب  ریاـغم 
هام ١٣٣٧ ریت  بوصم  یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  دراومزا  هدام ٣  دانتـسا  هب  یار  نیا  .دوش  یم دییات  صیخـشت و  هجومو  حیحـص  روشک  یلاعناوید 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یار  ــ ب
٧٨/٧ فیدر : هرامش   ٩/۶/١٣٧٨  – ۶٣٨ هرامش : یار 

.دوش یم نییعت  مهتم  یارب  تازاجم  هرقفکی  طقف  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٧١٨  دانتسا  هب  یگدننار  همانیهاوگ  نتشاد  نودب  یدمع  ریغ  لتق  رد 
نیح رد  هک  یروتوم  لیاسو  یدصتم  ای  هدـننار  هاگره   ) هتـشاد ررقم  هک  نونا  نا قـ ـــ مه یلا ٧١٧  داوم ٧١۴  هب  رظان  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام ٧١٨  تحارصب 

موکحم قوف  داوم  رد  روکذم  تازاجم  رثکادح  موس  ود  زا  شیب  هب  دشاب …  هتـشادن  هناورپ  ای  هدوب  تسم  مرج  عوقو  عقوم  رد  هدش ، دـمع  ریغ  لتق  بکترم  یگدـننار 
نییعت مزلتـسم  هک  هدوب  مرج  یدام  ددـعت  هب  طوبرم  تاررقم  لامع  ارب  ننقم  رظن  هچنانچ  اریز  دـشاب  یم مرج  یونعم  ددـعت  زراب  قیداـصم  زا  عوضوم  دـش ) دـهاوخ 
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نوناق نآ  هدام ٧١٨  عضو  هب  زاین ی  رگید  یمالـسا ، تازاجم  نوناق  داوم ٧١۴ و ٧٢٣ و ۴٧  دوجو  اب  دـشاب  یم روبزم  میارج  زا  کی  ره  یارب  هناگادـج  تازاجم 
هدش هتفرگ  رظن  رد  نآ  یارب  یـصاخ  تازاجم  نوناق  دوخ  رد  هک  تسا  مرج  هددشم  تابجوم  زا  یتیعـضو  نینچ  رد  یگدننار  هناورپ  نتـشادن  فاصوا  نیا  اب  هدوبن و 

دروم رد  هک  ار  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  زکرم  رظن  دیدجت  هاگداد  مشش  هبعش  یار  ءارا  تیرثکا  هب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  راعشالا  قوف  بتارم  هبانب  تسا 
نیزاوم تاررقم و  اب  قبطنم  هدرک  نییعت  مهتم  یارب  تازاجم  هرقفکی  رکذـلا  رام  نوناـق  هدام ٧١٨  دانتـسا  هب  یگدننار  همانیهاوگ  نتـشاد  نودب  یدمع  ریغ  لتق  ماهتا 

هباشم دراوم  رد  اه  هاـگداد هیلک  یارب  لاس ١٣٣٧  بوصم  یرفیک  یـسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدـش  هفاضا  هدام ٣  بجومب  یار  نیا  .دهد  یم صیخـشت  حیحـص  ینوناق و 
.تسا عابتالا  مزال 

٧٨/١٠ فیدر : هرامش   ٢۵/٨/١٣٧٨  – ۶۴١ هرامش : ار ی 
.تسین هجوم  هدام ١١  رد  ررقم  بیترت  لومش  زا  کچ  رودص  نوناق  هدام ١٣  اب  قبطنم  دراوم  ندومن  جراخ 

زا هام  شـش  تدـم  رد  هدـنراد  هک  تسا  یرفیک  بیقعت  لباق  یتروص  رد  هدـننک ، رداص  کچ ، هب  طوبرم  میارج  هیلک  رد  کچ  نوناـق  هدام ١١  قبط  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
ندومن جراخ  دیامن و  تیاکـش  زین  تخادرپ  مدع  یهاوگ  رودص  خیرات  زا  هام  شـش  تدـم  ردو  هعجارم  هیلع  لاحم  کناب  هب  کچ  هجو  لوصو  یارب  رودـص  خـیرات 

اب هک  نارهت  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  هبعش ٢٨  یار  اذهل  تسین  لیلد  هب  دنتسمو  هجوم  رکذلا ، قوف  بیترت  لومش  زا  کچ  نوناق  یحالصا  هدام ١٣  اب  قبطنم  دراوم 
یارب هباشم  دراوم  رد  رفیک ی  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  رب  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قفاوم  ءارآ  تیرثکا  هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگدادو روشک  یلاعناوید  بعش 
٧٨/٢ فیدر : هرامش   ٩/٩/١٣٧٨  – ۶۴٢ هرامش : یار 

دشاب یم نوناق  حور  ننقم و  رظن  فلاخم  یرفیک ، تاعوضوم  رد  مهتم  یارب  زور  کی  دون و  زا  رتمک  سبح  تازاجم  نییعت 
هکیتروص رد  یرفیک ، تاـعوضومرد  هام ١٣٧٣  دنفـسا  بوصم  نیعم  دراومرد  نآ  فرـصمو  تلود  یاهدـمارد  زا  یخرب  لوصو  نوناـق  هدام ٣  دنب ٢  تحارصب 

لایر کیو  رازه  داتفه  زا  یدقن  یازج  ای  سبح  هام  هس  زا  شیب  هب  مکح  هک  تسا  ریخم  هاگداد  دشاب  نیا  زارتمک  نآ  لقادح  سبح و  زور  زا ٩١  شیب  تازاجم  رثکادح 
تازاجم نییعت  هب  هاگداد  رظن  هچنانچ  دشاب و  یم نوناق  حور  ننقم و  رظن  فلاخم  مهتم ، یارب  زور  زا ٩١  رتمک  سبح  تازاجم  نییعت  اذلف  .دهدب  لایر  نویلیم  هس  ات 

هاگداد سبح  هام  هس  مکح  هک  ناسارخ  اتسا ن  زکرم  رظن  دیدجت  هاگداد  هبعش ١٢  یار  تایفیک  نیا  اب  دهدب  یدقن  یازج  هب  مکح  یتسیاب  یم دشاب  روبزم  تدم  زا  رتمک 
هدام قبط  رب  یار  نیا  ددرگ  یم صیخـشت  ینوناق  نیزاوم  قفاوم  ءارآ  تیرثکا  هب  تسا و  رظن  نیا  اب  قبطنم  هدرک  موکحم  یدقن  یازج  هب  ار  مهتمو  خسف  ار  یمومع 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق   ٢٧٠
٧٨/٢٠ فیدر : هرامش   ٢٣/٩/١٣٧٨  – ۶۴۴ هرامش : یار 

نایچقاچاقو تامهم  هحلسا و  قاچاق  تازاجم  دیدشت  نوناق  لومش  زا  دشاب  هقرتحم  هرجفنم و  داوم  لومشم  هک  تسین  یدحب  اه  نآ راجفنا  تردق  هک  ییاه  هقرت یرادهگن 
.تسا جراخ  حلسم 

یمالعا هقرتحم  هرجفنم و  داوم  لومشم  هک  تسین  یدح  رد  ناشراجفنا  تردق  هک  ییاه  هقرت زا  هتسد  نآ  یرادهگن  یلو  دشاب  یم راجفنا  تیلباق  یاراد  هقرت  هک  دنچره 
تشحوو و بعر  ببس  دشاب و  بوصم ١٣۵٠  حلسم  نایچقاچاق  تامهمو و  هحلـسا  قاچاق  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام ١  هرـصبت ٢  عوضوم  عافد  ترازو  فرط  زا 

بوصم حلسم  نایچقاچاق  تامهم و  هحلـسا و  قاچاق  تازاجم  دیدشت  نوناق  لومـش  زا  ددرگ  دارفا  هب  ندناسر  بیـسآ  همدصایو و  بیرخت  تابجومایو  هدش  مدرم  ءاذیا 
یلاعناوید یمومع  تییه  ءاضعا  تیرثکا  رظنب  دراد  تقباطم  رظن  نیااب  هک  یدـح  رد  ناتـسلگ  ناتـسا  رظن  دـیدجت  هاگداد  مراهچ  هبعـش  یار  اذـلف  تسا  جراخ   ١٣۵٠

روشک یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٧٨  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم دییات  روشک 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد و 

١۴ / ٧٨ فیدر : هرامش   ٢٣/٩/١٣٧٨ هرامش ۶۴۵ –  یار 
.تسا جراخ  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۶۴٠  لومش  زا  عیزوت  تراجت و  دصق  نودب  ویدیو ٠٠٠  امنیس و  راون  یشاقن ، حرط ، یرادهگن  فرص 

، هدش یغلم  نآ  اب  ریاغم  تاررقم  هیلک  نوناق  نامه  هدام ٧٢٩  بجومب  هک  لاس ١٣٧۵  بوصم  اریزعت ت )  ) یمالسا تازاجم  نوناق  هدام ۶۴٠  قبط  رب  هکنیا  هب  رظن 
دشاب عیزوتو  تراجت  روظنمب  هکیتروص  رد  دیامن  راد  هحیرج  ار  یمومع  قالخ  او  تفع  هک  یزیچ  ره  یلک  روطبای  ویدیو  امنیـس و  راون  یـشاقن ، حرط ، یرادهگن  )
هدوب جراخ  روکذم  نوناق  هدام ۶۴٠  لومش  زا  دشابن  عیزوت  یراجت و  رما  هب  دعم  نآدادعت  هکیتروص  رد  روبزم  لیاسو  یرادهگن  فرص  اذلف  دوش ) یم بوسحم  مرج 

تیرثکا رظنب  .دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  یدح  رد  کارا )  ) یزکرم ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  مراهچ  هبعش  زا  هرداص  همانداد  بتارم  هبانب  .تسا  ییازج  هبنج  دقافو 
.دوش یم دییات  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  ءاضعا 

۴/٣/١٣٣۶ هرامش ١١٣۶ –  یار 
هدام لقادح  نازیم  ات  نوناق  نامه  ررکم  هدام ۴۵  قبط  تسا  روکذم  نوناق  هدام ١۶٢  هب  رظان  هک  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ١۶۵  دروم  رد  تازاجم  فیفخت 

.دوب دهاوخ  زیاج   ١۶٢
رثکادح لقادح و  ودب ن  یصاخ  تازاجم  نییعت  هن  هدش  عضونآ  لبق  هدام  هس  دروم  رد  رفیک  دیدشت  هوحنو  تهج  رکذ  ماقم  رد  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ١۶۵  نوچ 
نوناق هدام ١۶٢  هب  رظان  هک  هدام ١۶۵  دروم  رد  تازاجم  فیفخت  نیا  ربانب  دشاب  یم رثکا  لقادح و  یاراد  تسا  هدام  هسنآ  زا  یکی  هک  هدام ١۶٢  تازاجم  نوچ  و 

نیا رد  روشک  یلاع  ناوید  متشه  هبعش  یار  هجیتن  ردو  دوب  دهاوخ  زیاج  هدام ١۶٢  لقادح  نازیمات  روبزم  نوناق  ررکم  هدام ۴۵  قبط  تسا  یمومع  تازاجم 
.تسا حیحص  صوصخ 

١٧/۶/١٣٣٧ هرامش ٣٣٨٩ –  یار 
.دیا یم لمعب  روکذم  نوناق  ررکم  هدام ۴۵  قبط  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ٢۵  موس  دنب  رد  هدش  ینیب  شیپ  مرج  رارکت  دروم  رد  فیفخت 

.دیا یم لمعب  نوناق  ررکم  هدام ۴۵  قبط  فیفخت  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ٢۵  موس  دنب  رد  هدش  ینیب  شیپ  مرج  رارکت  دروم  رد 
٢٠/۴/١٣٣٩  – ١٩٢٩ هرامش : یار 

فصن روکذم  نوناق  هدام ١٨  هرصبت ۵  لامعا  اب  یندیماشآ  ییاذغ و  داوم  دروم  رد  ییوراد  یکشزپ و  تاررقم  نوناق  هدام ١٩  رد  جردنم  یبیدات  یاهتازاجم 
.دوب دهاوخ  اه  تازاجمنآ

نامه زا  تسترابع  یندیماشآ  ییاذغ و  داوم  دروم  رد  و  ه ، د ، ج ، ب ، فلا ، یاهدنب  رد  جردنم  یاهتازاجم  ییوراد ، یکشزپ و  تاررقم  نوناق  هدام ١٩  قبط 
کی ات  ییانج  یاهتازاجم  درومردار  تازاجم  فیفخت  هففخم  للع  دوجو  تروص  رد  هدام ١٨  هرصبت ۵  نوچ  فیفخت و  هجرد  کی  اب  یلو  ییوراد  داوم  یاهتازاجم 

.تسا مزال  یلصا  تازاجم  نییعت  یارب  هدام ١٩  رد  هدام ١٨  هرصبت ۵  تیاعر  هتسناد و  زیاج  ار  تازاجم  فصن  ات  هجنج  میارج  ینعی  دراوم  ریاس  رد  هجرد و 
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تدحو نوناق  هدحاو  هدام  بجوم  هب  یار  نیا  .دوب  دهاوخ  اه  تازاجمنآ فصن  یندیماشآ ، ییاذغ و  داوم  دروم  رد  رکذلا  قوف  یاه  دنب رد  یبیدات  یاهتازاجم  نیاربانب 
.تسا عابتالا  مزال  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  ییاضق  هیور 

١٧/٩/١٣٣٨ هرامش ۴٣٩١ –  یار 
دشاب یمن هیلاراشم  یرفیک  تیلوئسم  عفار  رما  نیا  لحم ، یب کچ  هدننک  رداص  یندم  تیلوئسم  عفر  ضرف  رب 

تیلویسم عفار  رما  نیا  ددرگ  عفر  لحم  یب کچ  هدننک  رداص  یندم  تیلویسم  ینوناق  تهج  هب  ضرف  رب  یمومع  تازاجم  نوناق  ررکم  هدام ٢٣٨  مومع  قالطا و  اب 
لماش مکح  نیا  تسا  یهیدب  دشاب  یم لامعا  لباقوا  هراب  رد  خروم ١٢/١٣٣٧/١۶  لحم  یب کچ  هب  عجار  نوناق  هدام ٧  روبزم و  هدام  مکح  هدوبن و  هیلاراشم  یرفیک 

بجومب یار  نیا  دوب  دهاوخننآ  هدننک  رداص  رابجا  کچ و  لعج  تقرس و  نادقفدراوم و  لیبق  زا  هدیدرگن  رداص  تراجت  نوناق  هدام ٣١٠  بجومب  کچ  هک  یدراوم 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  لاس ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق 

٢٧/١٢/١٣۴٢  – ۶٢۵٠ هرامش : یار 
نکمم وحن  رهب  هیلاراشم  تین  وس  زارحا  اب  لحمالب  کچ  هدننک  رداص  تازاجم  دیدشت 

دشاب و هتشاد  تین  وس  یکچ ، نینچ  رودصرد  هک  دوش  یم دیدشت  لحمالب  کچ  هدننک  رداص  رفیک  یعقوم  یمومع ، تازاجم  نوناق  ررکم  هدام ٢٣٨  دنب ب  قبط  نوچ 
ملعاب و هکنیا  هب  درک  لصاح  نییعت  ناوت  یمن دوشن  یعقاو  غالبا  مهتم  صخش  هب  همانراهظا  ات  الوصا  تسوا و  هب  همان  راهظا  غالبا  تین  وس  زارحا  قرط  زا  یکی 

قرطب هاگداد  هکنیا  رگم  ینوناق  هن  تسا  یعقاو  غالبا  درومنیا  رد  همانراهظا  غالبا  اذلف  تسا  هدرک  یراددوخ  کچ  غلبم  تخادرپ  زا  همانراهظا  رودص  زا  عالطا 
عانتما کچ  هجو  تخادرپ  زا  ررقم  عقوم  رد  اذهعم  تسا  هدش  علطم  همان  راهظا  رودص  ای  دافم  زا  مهتم  هک  دیامن  زارحا  رگید  لیالدای  مهتم  رارق  لیبق ا  زا  یرگید 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  یار  نیا  .تسا  هدومن 
٢٨/١٠/١٣۴۵ هرامش ١٩٩۵ –  یار 

.درادن دروم  یبسح ، روما  نوناق  دانتسا  هبنآ  تیعطق  ییازج و  مکاحمرد  یگدیسر  زا  دعب  نونج  یاعدا 
هیلک هب  یگدیسر  مزلتسم  نیمرجمرفیک ، نییعتو  تسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  ناراکهزب  تاماهتا  هب  یگدیسر  یرفیک ، یسرداد  نییا  تاررقم  قباطم  نوچ 

دومن و نیعم  صخشم و  ار  مرجم  یرفیک  تیلویسم  نازیم  دودح  اتجیتن  ناوتب  ات  تس  اه  نآ یحور  تیعضو  یونعم و  رصنع  هلمج  زا  مرج  هدنهد  لیکشت  رصانع 
التبم روبزم  یاهیرامیب  هب  یسردادای  یسرپ  زاب  ماگنه  ای  هدوب و  نونجم  باکترا  لاح  رد  مرج  بکترم  هاگره  یرفیک ١ ، یسرداد  نییا  نوناق  هدام ٨٩ و ٩٠  قباطم 

دروم رد  یرفیک ٢ ، یسرداد  نییا  نوناق  هدا ۴٨٣  ــ قش ١ م زا  دافت  ـ سم قبط  .تسا  ییانج  هحنج و  یاههاگداد  ناسرپ و  زاب  هدهع  رد  نونج  رما  هب  یگدیسر  دوش 
طوبرم اه ی  هدنورپ تلالد  قبط  هیضق  نیا  رد  .دشاب  یم مکح  یرجم  ناتسداد  فیاظو  زا  ارجا  عنم  روتسدو  یگدیسر  یعطق ، مکح  رودص  زا  سپ  نونج  ثودح 

یگدیسر لحارمنآ  رد  راهظا  نیا  هب  دوش و  فاعم  تازاجم  زا  ات  دنا  هدومن یفرعم  نونجم  ار  وا  هیلاراشم  ناردارب  ییازج ، لحارم  رد  مهتم  ماهتا  هب  یگدیسر  ماگنه 
هنیمز نیمه  رد  مهتم  یسرداد  هداعا  تساوخداد  تسا و  هدیدرگ  ماربا  روشک  یلاع  ناوید  رد  هرداص  تازاجم  مکح  هدیدرگن و  یقلت  تباث  یو  نونج  یلو  هدمآ  لمعب 

، نیضرتعم ضارتعا  لاح  تامدقم ، نیا  اب  تسا و  هدرک  ادیپ  ار  اهب  موکحم  هیضق  رابتعا  یعطق و  روبزم  ماکحا  بیترت  نیا  هب  هتشگ و  در  هدشن و  عقاو  هجوت  دروم 
صوصخ نیا  رد  هجوت  نودب  یندم  شهوژپ  هاگداد  دشاب و  یم تازاجم  زا  تیفاعم  یارب  مهتم  ندومن  یفرعم  نونجم  زاب  یبسح ، روما  نوناق  هدام ۴۴  هب  ادنتسم 

هکنیا رب  هوالع  هداد  همادا  یگدیسر  هب  هتسنادن و  ماقمردرثوم  مهتم  نونج  توبث  مدع  هنیمز  ردار  ییازج  عجرم  رظن  هرداص  رارق  یط  رد  هدش و  یگدیسر  دراو 
دراوم لیبق  نیا  هب  یرست  لباق  ررض  هجوت  دروم  رد  صاخشا  هیحان  زا  یندم  هاگداد  میمصت  ندوب  ضارتعا  لباق  هب  عجار  یبسح  روما  نوناق  هدام ۴۴  تسین  مولعم 

هطبغو هفرص  قوقح و  ظفحو  میق  بصن  نییعت و  بیترت  اه و  نآ روما  هرادا  فیکو  مک  هب  طوبرم  نیروجحم  دروم  رد  یبسح  روما  تاررقم  الوصا  نوچ  دشاب 
قوف داوم  هب  هجوت  اب  نیا  ربانب  تسین  تسا  یعطق  ماکحا  اب  هلباقم  هضراعم و  یارب  قیرط  حاتتفا  هجیتنلاب  هک  یواعد  عون  نیا  لماش  رومانآ  دشاب و  یم نانآ  لاومارد 

هدازکلم هلا  حتف  نونج  رما  هب  یگدیسر  رگیدو  دراو  قوف  تاهج  زا  طابنتسا  وس  عوقو  رب  ینبم   ٣ لک ناتسداد  یاقآ  بانج  داریا  یعطق ، ییازج  ماکحا  دافمو  راعشالا 
یشهوژپ هاگداد  یبسح  روما  نوناق  هدام ۴٣  قبط  درادن و  دروم  تسا  هدش  درو  هدیدرگ  یگدیسر  ییازج  لحارم  ردنآ  هب  تبسن  هک  تازاجم  زا  وا  تیفاعم  یارب 

.دیامن راتفر  رظن  نیا  قبط  تسا  فلکم  رظن ) دیدجت  )
٢٢/۴/١٣۴۶ هرامش ۴٨۵٩ –  یار 

.تسا هتفای  ققحت  ردخم  داوم  تسرهف  راشتنا  زا  لبق  مرج ، هکیتقو  قباس  نوناق  رد  فخا  تازاجم  لامعا  موزل 
هدیدرگ رکذ  هام ١٣٣٨ ، ریت  بوصم  ینویفا  داوم  لامعتسا  شاخشخ و  تشک  عنم  حالصا  نوناق  لوا  هدام  رد  هک  دحتم ) للم  نامزاس  هردخم  هیودا  تسرهف   ) ترابع
همانزور رد  تبون  کی  نوناق ، نیا  اب  نامزمه  ناریزو  تییه  بیوصت  زا  سپات  میظنت  کیکفت  هب  ار  روکذم  هردخم  داوم  تسرهف  هک  هدومن  فلکم  ار  یرادهب  ترازو 
امک دشابیمنآ  ریغ  ینویفا و  زا  معا  هردخم  داوم  هیلک  هب  رظان  ددرگ  رشتنم  زکرم  راشتنالا  ریثک  دیارج  زا  یکی  رد  یلاوتم  تبون  هس  یهاشنهاش و  روشک  یمسر 
رد هکنیاو  هدیدرگ  ررقم  نوناق  اب  نامزمه  روکذم  تسرهف  راشتنا  قوف  حرشب  نوچ  تسا و  هدش  لمع  تیفیک  نیمه  هب  ناریزو  تییه  بوصم  تسرهف  رد  هکنیا 

تشک عنم  نوناق  ارجا  تسا  هدماین  نایم  هبنآ  زا  یرکذ  نوناق  نتم  رد  هک  هدش  رکذ  یتایصوصخ  لیصفت  هبو  هناگادج  ردخم ه  داوم  زا  کیره  یارب  تسرهفنآ 
ندش ارجالا  مزال  راشتنا و  زا  لبق  هک  ردخم  داوم  هب  طوبرم  میارج  هب  تبسن  هیلع  انب  تسا  هتشاد  تسرهفنآ  راشتنا  بیوصت و  اب  همزالم  بوصم ١٣٣٨  شاخشخ 

هک روشک  ناوید  مهن  هبعش  یار  دشاب و  یم یرجم  تسا  قح  نوناق ال  زا  فخانآ  رد  ررقم  اه  تازاجم هک  بوصم ١٣٣۴  قباس  نوناق  هتفای ، عوقو  روکذم  تسرهف 
اه هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  لاس ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  بجومب  یار  نیا  .تسا  حیحص  تسا  هدش  رداص  قوف  نیزاوم  هب  هجوتاب 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد 
٢٠/١٢/١٣۴٨  – ٢٠٣ هرامش : یار  ررکم 

.تسا قیلعت  لباق  هدوب و  یلیمکت  تازاجم  یگدننار  قح  زا  تیمورحم 
دنتسه یلصا  یاهتازاجم  زا  هک  ار  تمارغ  سبح و  تازاجم  تسا  هداد  رایتخا  هاگداد  هب  تازاجم  یارجا  قیلعت  نوناق  زا  هدام ١  نمض  راذگنوناق  هکنیا  هب  رظن 

قیلعت هک  تسا  هدومن  حیرصت  هدام ٧  نتم  رد  اصحا و  احیرص  ار  روبزم  نوناق  لومش  زا  تاینثتسم  هدربمان ، نوناق  هدام ۶  نمض  رد  هکنیا  هبرظنو  دیامن  قلطم 
ادتبا زا  راذگنوناق  یمومع  تازاجم  نوناق  زا  لوا  با ــ  زا بـ مود  لصف  هب  هجوت  اب  هکنیا  هبرظنو  دوب  دهاوخ  زین  یلیمکت  یعبت و  یاهتازاجم  لماش  تازاجم  یارجا 
مالعا یلیمکت  یعبت و  یاهتازاجم  زا  احیرص  ار  یعامتجا  قوقح  زا  تیمورحم  موس ، لصف  ردو  رکذتم  یلیمکت  یلصا و  زا  معا  ار  تیانج  هحنج و  یاهتازاجم  قلطم 

تازاجم زا  ییزج  ناونعب  هک  یگدننار  هب  لاغتشا  زا  تیمورحم  هکنیا  هب  رظن  تسا و  هدومن  راخ ج  یلصا  یاهتازاجم  دادع  زا  ار  روبزم  تازاجم  بیترت  نی  اب  و 
یلاعناوید هبعش ١١  یار  اذهیلع  تسا  یلیمکت  یاهازج  قیداصم  زا  فصو  نیا  اب  هدش  ررقم  ناگدننار  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام ٢  عوضوم  هزب  نیبکترم  یارب 

روشک و یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  رب  یار  نیا  .دسر  یم رظنب  هجوم  هنیمز  نیا  رد  روشک 
.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد
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٢٣/٢/١٣۴۶ هرامش ١٢۵۵ –  یار 
شترا یسرداد  تیحالص  ققحت  تهج  تقرس  مرج  رارکت  تاعفد  زارحا  طرش 

تیاکح روبزم  نوناق  ناونع  هک  روطنامهنآ  لیذ  یاه  هرصبت دنوش و  یم صاخشا  نکسم  ای  لزنم  دراو  هک  حلسم  نیقراس  تازاجم  دیدشت  هدحاو  هدام  عضو  نوچ 
تقرس باکترانآ  بجومب  هدش و  رداص  هیور  تدحو  ماقم  رد  هک  یمومع  تییه   ٢٨/٧/۴۴ هرامش ٢٩٠٢ –  یار  هظحالم  ابو  هدوب  تازاجم  دیدشت  ماقم  رد  دنک  یم

هتفرگ رارق  شترا  یسرداد  تیحالص  کالم  مراهچ  هبترم  رد  تقرس  باکترا  هکنیا  هنیرق  هبو  هدیدرگ  ریسفت  یعطق  رثوم  تیموکحم  هب  ثحب  دروم  هرصبت  رد 
هک یساسا  نوناق  ممتم  لصا ٧١ هب  رظن  مرج و  ددعت  دروم  رد  هن  تسا  رثوم  دشاب  یم تازاجم  دیدشت  لماوع  زا  هک  مرج  رارکت  دروم  رد  طقف  تیموکحم  تیمکو 

تیموکحم هبترم  هس  هقباس  هدوب و  مرج  رارکت  تلاح  هب  رظان  ثحب  دروم  هدحاو  هدام  هرصبت ٣  دنشاب  یم یمومع  تاملظت  عجرم  یرتسگداد  مکاحم  نآ  بجومب 
ماهتا هب  یگدیسر  ات  تسا  مزال  دشاب  هدش  یرپسنآ  تازاجم  تدمای  هدیدرگ  ارجا  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ٢۴  قبطرب  هک  تقرس  هب  ارجالا  مزال  رثوم  یعطق 
نییآ نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبط  رب  هدش  رداص  هیور  تدحو  ماقم  رد  هک  یار  نیا  دشاب و  شترا  یسرداد  تیحالص  رد  مراهچ  هبترم  رد  تقرس 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد یارب  هباشم  دراوم  رد  لاس ١٣٣٧  بوصم  یرفیک  یسرداد 
فیدر ۵٣/١٩ هرامش   ١۵/٣/١٣۵٣  – ٢۶ هرامش : یار 

.تسا فیفخت  لباق  ریغ  یرابجا  تماقا 
فیفخت زا  یرکذ  هدیدرگ  مولعم  اه  تازاجم رد  فیفخت  بیترت  نآ  رد  هک  هام ١٣۵٢  دادرخ  بوصم  یمومع  تازاجم  نوناق  یحالصا  هدام ۴۶  لولدم  هب  هجوت  اب 

رد روکذم  تازاجم  رد  یریثات  تسا  یرابجا  تماقا  تدم  نایب  ماقم  رد  هدیدرگ  بیوصت  قباس  تروصب  هک  روکذم  نوناق  هدام ١۶  هدشن و  یرابجا  تماقا  تازاجم 
یار نیا  دوش و  یم هتخانش  عجرم  ارا ، قافتا  هب  ناتسا  هاگداد  هبعش ١۶   ١٣/٨/۵٢ هرامش ١١۶۶ –  یاراذل  درادن  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ١٧٣  لیذ  هرصبت 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد یارب  لاس ١٣٣٧ بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  قبط 
١٧/۵٣ فیدر : هرامش   ١۵/٣/١٣۵٣  – ٢٧ هرامش : یار 

یباکترا مرج  ندوب  هحنج  ای  فالخ و  صیخشت  رد  کالم 
ای دحاو  ساسا  ربنآ  نازیم  هک  تسنا  یبسن  یدقن  یازج   ) دیوگ یم یبسن  یدقن  یاز  ــ فیرعت ج ماقم  رد  هام ١٣۵٢  دادر  ـــ بوصم خ یمومع  یازج  نوناق  هدام ١٣  رد 
اه لگنج زا  یرادرب  هرهبو  تظافح  نوناق  بوصم ٢٠/١/١٣۴٨  یحالصا   ) هدام ۴٢ بجومب  هک  یبسن  یدقن  یازج  نوچ  و  ددرگ ) یم باستحا  ینوناق  صاخ  یانبم 
نیتدام ٩ و ١٢ بجومب  دشاب و  یم لاهن  ره  لایر  هاجنپ  رثکادح  ذخام  انبم و  رب  هدیدرگ  نییعت  یلگنج  لاهن  ندنازوس  ایو  ندرک  نک  هشیرای  ندیرب  یارب  عتارم ، و 

یبسن نوناق  رد  یدقن  یازج  هکنیا  زا  معا  هدش  هتخانش  یا  هحنج رفیک  الاب  هب  لایر  زا ۵٠٠١  یفالخ و  رفیک  ایر ل  ات ۵٠٠٠  رثکاّدح  یدقن  یازج  قلطم  ازج ، نوناق 
، زواجت مدع  ای  زواجت  هدحیلع ، مرج  ره  دروم  یلگنج د ر  لاهن  ندنازوسایو  ندرک  نک  هشیرای  عطق  مرج  ندوب  یا  هحنج ای  یفالخ و  صیخشت  کالم  تباثاب ، دشاب و 

فوصوم نوناق  یحالصا  هدامرد ۴٢  حرصم  یبسن  دقن ی  یازج  هبساحم  دحاو  لایر  رثکادح ۵٠  ساسا  رب  هک  دوب  دهاوخ  یبسن  یدقن  یازج  غلبم  عومجم  رثکادح 
ییاضق هیور  تدحو  نوناق  نمض  دش ه  ینیب  شیپ  دح  ردو  یرفیک  یسرداد  نییا  هب  یقاحلا  هدام ٣  بجومب  یار  نیا  دراد  نییعت  تیلباق  انوناق  هاگداد  فرط  زا 

.دوب دهاوخ  عابتالا  مزال  بوصم ١٣٢٨ 
فیدر ۵۴/۶٨ هرامش   ٢۶/٣/١٣۵۴ هرامش ٢۴ – : یار 

.تسا تشذگ  لباق  دوش و  یمن یقلت  وضع  ضقن  نادند ، کی  نتسکش 
یسرداد عیرست  نوناق  هدام ١  هرصبت ٢  دنب ١  لومشم  دروم  یصوصخ  یکاش  تشذگ  دوجو  اب  اذل  ددرگ  یمن یقلت  وضع  صقن  افرع  نادند  کی  نداتفا  هکنیا  هب  رظن 

هب هدش  هفاضا  داوم  زا  موس  هدام  دانتسا  هب  یار  نیا  .دشاب  یم تشذگ  لباق  دروم و   ١٣۵٢ بوصم ٢/١١ / یمومع  یرفیک  یسرداد  نییآ  نیناوق  زا  یتمسق  حالصا  و 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٣٧  یرف  ــ یک یسرداد  نییآ  نوناق 

١۶ فیدر : هرامش   ١٣/١٢/١٣۵۴ هرامش ۴۶ –  یار 
.تسا تشذگ  لباق  دوشن  وضع  ضقن  هب  یهتنم  رگا  یمومع  تازاجم  نوناق  ررکم  هدام ١٧۵  لومشم  حرج  برض و 

هدام ریخا  تمسق  بسح  رب  دشاب  مولعم  یلصا  بکترم  هکنیا  نودب  هعزانم  دروم  ریغ  رد  عقاو  حرج  برض و  داریا  هزب  رد  ناگدننک  تلاخد  زا  کیره  رفیک  نوچ 
بوصم یسرداد  عیرست  نوناق  لوا  هدام  هرصبت ٢  دنب ١  قباطم  هدیدرگ و  فوطعم  نوناق  نآ  هدام ١٧٢ و ١٧٣  ود  هب  یلک  روطب  یمومع ، رفیک  نوناق  ررکم   ١٧۵

زا ددرگوضع  ضقن  هب  یهتنم  هکنیا  نودب  دشاب  یم وضع  نتسکش  هب  رظان  هک  یمومع  رفیک  نوناق  هدام ١٧٢  زا  تمسق  نآ  لومشم  حرج  برض و   ٢/١١/١٣۵٢
دوش ثداح  وضع  یگتسکش  یمومع  رفیک  نوناقررکم  هدام ١٧۵  لومشم  حرج  برض و  رثا  رد  هچنانچ  نیاربانب  .تسا  هدش  هتخانش  تشذگ  لباق  یاهه  زب  هلمج 

بوصم ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  بجومب  یار  نیا  .دوب  دهاوخ  مهتم  یرفیک  بیقعت  یفوقوم  بجوم  یصوصخ  یکاش  تشذگ  ددرگن  وضع  ضقن  هب  یهتنم  یلو 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هام ١٣٢٨  ریت 

۵۵/٧٩ فیدر : هرامش   ٢٠/١١/١٣۵۵  – ٢۵ هرامش : یار 
.تسا جراخ  مرجرارکت  هب  طوبرم  اررقم ت  لومش  زا  یدمع  ریغ  میارج  هب  تیموکحم 

نامز ات  یلبق  تازاجم  مکح  تیعطق  خیراتزا  هک  تسا  لامعا  لباق  یناسک  هب  تبسن  مرج  رارکت  تاررقم  یمومع ، تازاجم  نوناق  هدام ٢۴  بجومب  هکنیا  هب  رظن 
دروم رد  طقف  نآ  هداعا  تیثیح و  بلس  روکذم  نوناق  هدام ۵٧  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنوش و  یدیدج  تیانج  ای  هحنج  بکترم  نامز ، رورم  لوصح  ای  تیثیح  هداعا 

هب طوبرم  تاررقم  لومش  زا  درادن  تیثیح  هداعا  نامز  هدوبن و  تیثیح  بلاس  هکنیا  رظن  زا  یدمع  ریغ  میارج  هب  تیموکحم  اتجیتن  تسا  هدش  ررقم  یدمع  میارج 
رد مرج  رارکت  تاررقم  لامعا  بجوم  یدمع  ریغ  مرج  باکترا  هب  مهتم  یلبق  تیموکحم  هکنیا  رب  ینبم  هبعش ١١  یار  نیا  ربانب  .دوب  دهاوخ  جراخ  مرج  رارکت 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  .دسر  یم رظنب  هجوم  تسین  یدعب  مرج  تازاجم  نییعت 
۵٨/۵ فیدر : هرامش   ٢٨/٨/١٣۵٨ هرامش ۴٢ –  یار 

.دشاب یم ینوناق  نامز  رورم  لومشم  تاض ، ــ یماظتنا ق یلاع  هاگداد  قباس  تاضق  یماظتنا  بیقعت 
لاس ود  ینوناق  یبیقعت  مادقا  نیرخآ  ای  فلخت  عوقو  خیرات  زا  یماظتنا  بیقعت  نامز  رورم  تدم  لاس ١٣٠۶  بوصم  تاضق  مادختسا  نوناق  هدام ٣١  قبط  رب  نوچ 

خیرات هکیلاح  رد  دنا  هدومن ذاختا  خیراترد ١٨/٢/١٣۵١  یکاش  تیاکش  عوضوم  هدنورپ  یناگیاب  رب  ینبم  ار  دوخ  میمصت  یماظتنا  یلاع  هاگداد  تاضق  تسا و 
نامز رورم  لومشم  یماظتنا  یلاع  هاگ  داد قباس  تاضق  نایاقآ  یماظتنا  بیقعت  اذلف  .تسا  هدمآ  لمعب  خیرات ١٣/٧/١٣۵٧  رد  هاگداد  نآ  تاضق  زا  یکاش  تیاکش 

.ددرگ یم مالعا  ناگدربمان  بیقعت  یفوقومو  هدوب  ینوناق 
۵٨/٢٣ فیدر : هرامش   ١٧/١١/١٣۵٨  – ۵٢ هرامش : یار 

مرج هب  عورش  رد  نآ  لومش  طیارش  یمومع و  وفع  هحیال 

www.takbook.com



بوصم ١٣۵٨/۶/١٣ ییازج  ناموکحم  نام و  هتم یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  هدحاو  هدام  هرصبت ٢  بجومب  هک  یدمع  لتق  یاهتیموکحم  میارج و  زا  روظنم 
دشاب هدش  هیلع  ینجم  توف  هب  یهتنمو  هدیسر  ماجنا  هلحرم  هب  هک  تسا  یمیارج  هدیدرگ  ینثتسم  نوناق  نآ  تاررقم  لومش  زا  ناریا  یمالسا  یروهمج  بالقنا  یاروش 

هتشادن تیلخدم  اه  نا رد  نانآ  هدارا  هک  یجراخ  عناوم  هطساوب  ناشباکترا  دصق  هدومن و  هروکذم  میارج  یارجا  هب  ورش ع  هکیناسک  یاهتیموکحم  میارج و  نیاربانب 
تازاجم بیقعت و  زا  هدومن و  بوسحم  روبزم  هرصبت  تاینثتسم  وزج  دشاب  هدحاو  هدام  لومشم  هکیتروص  رد  تسا  هدشن  عقاو  روظنم  تیانج  هدنام و  رثا  یب قلعم و 

مزال هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوب  دهاوخ  فاعم 
.تسا عابتالا 

١٧/١١/١٣۵٨  – ۵٨/٢۴ فیدر : هرامش  یار 
.تسا یمومع  وفع  هحیال  تاینثتسم  زا  دمع  لتق  رد  تنواعم  هزب 

هلمج زا  زین  لتق  رد  تنواعم  هزب  ناریا ، یمالسا  بالقنا  یلاع  یاروش  بوصم ١٣۵٨/۶/١٣  یرفیک  ناموکحمو  نام  هتم یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  زا  دافتسم 
لاس بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  بجومب  یار  نیا  تسا  حیحص  روشک  یلاع  ناوید  لوا  هبعش  مکح  هجیتنلاب  تسا و  ینوناق  هحیال  نیا  تاینثتسم 

تسا ١. عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب   ١٣٢٨
١۶/١٢/١٣۵٩  – ۵٩/٢۴ فیدر : هرامش  یار 

لاس ١٣۵٨ بوصم  ییازج  ناموکحمو  نام  هتم یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  ورملق 
نیا ربانب  ددرگ  یم لیاز  یمومع  وفع  نوناق  بیوصت  اب  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ۵۵  قبط  دشاب  یم زین  یعبت  یاهتازاجم  لماش  هک  یرفیک  تیموکحم  راثآ 

نیا عوضوم  یاههزب  هکیتروص  رد  لاس ١٣۵٨  بوصم  ییازج  ناموکحم  نام و  هتم یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  بیوصت  زا  لبق  هب  طوبرم  یرفیک  یاهتیموکحم 
تاررقم تیاعر  هیلع  موکحم  هیحان  زا  دیدج  هزب  باکترا  تروص  ردو  هدوب  یرفیک  راثآ  دقاف  دشابن  روکذم  ینوناق  هحیال  رد  هحرصم  تاینثتسم  زا  اه  تیموکحم

هدحاو هدام  قبط  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  هجوم ، حیحص و  هدش  رداص  ساسا  نیا  رب  هک  روشک  یلاعناوید  مود  هبعش  یار  تسین و  زیاج  مرج  رارکت  هب  طوبرم 
تسا ٢ عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  لاس ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق 

١۶/١٢/١٣۵٩  – ۵٩/٢۵ فیدر : هرامش  یار 
.دنا هدشن مک  ــ رودصب ح رجنم  هک  ییاه  هدنورپ هب  تبسن  یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  لومش  ورملق 

لوصالا یلعو  هدیدرگ  رایتخا  یمومع  وفع  ناونع  راذگنوناق  فرط  زا  بوصم ١٣۵٨  ییازج  ناموکحم  نام و  هتم یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  رد  هکنیا  هب  رظن 
دنشاب یم یمومع  وفع  لومشم  هدیدرگ  ینثتسم  نوناق  رداحیرص  هک  یدراوم  رد  زج  دنا  هدش یهزب  بکترم  روکذم  ینوناق  هحیال  بیوصت  خیرات  زا  لبق  هکیناسک  هیلک 

زین تسا  هدشن  عقاو  بیقعت  دروم  هک  یمهتم  اقطنم  دنک  یم هدافتسا  یمومع  وفع  زا  هدیدرگ  موکحم  ای  هتفرگ  رارق  بیقعت  دروم  هک  یمهتم  یتقو  هکنیا  هب  رظنو 
بکترم بیقعتو  هدش  عقاو  ییازج  ناموکحم  نام و  هتم یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  بیوصت  خیرات  زا  لبق  یهزب  هاگ  ره نیا  ربانب  .دوب  دهاوخ  یمومع  وفع  لومشم 

یار دوش و  یم هدرمش  یمومع  وفع  لومشم  دشابن  نوناق  رد  ینثتسم  دراوم  زا  ماهتا  عوضوم  هکیتروص  رد  دشاب  هدمآ  لمعب  ییاضق  عجارم  رد  روکذم  خیرات  زا  دعب 
بوصم ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  ددرگ  یم صیخشت  هجوم  حیحص و  هدیدرگ  رداص  رظن  نیا  یانبم  رب  هک  روشک  یلاعناوید  مود  هبعش 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد   ١٣٢٨
١٣۵٩ / ٢/١٢  – ١۴۶٠ هرامش : یار 

مرج ددعت  تاررقم  تازاجم و  یارجا  قیلعت 
رد قیلعت  مکح  رودص  خیرات  زا  هیلع  موکحم  دشاب و  هدش  یعطق  قلعم و  یسک  تازاجم  مکح  یارجا  هکیتروص  رد  تازاجم  یارجا  قیلعت  نوناق  هدام ١٠  قبط 

ات دوش  یم وغل  هاگداد  فرط  زا  تازاجم  یارجا  قیلعت  ددرگ  وا  رثوم  یعطق  تیموکحم  هب  یهتنم  هک  دوش  یهزب  بکترم  هدیدرگ  ررقم  هاگداد  فرط  زا  هک  یتدم 
بیترت هک  تسا  مرج  ددعت  دراوم  زا  فرصنم  هدام  نیا  عوضوم  صاخ  مکح  هکنیا  هب  رظن  ددرگ و  ارجا  وا  راب ه  رد  زین  قلعم  رفیک  ریخا ، مرج  تازاجم  رب  هوالع 

نوناق هدام ٣٢  دنب ب  تاررقم  اذل  تسا  هدیدرگ  نیعم  تازاجم  یارجا  قیلعت  نوناق  هدامرد ١۶  دشاب  هدش  قلعم  اه  تیموکحم زا  یضعب  یارجا  هکیتروص  رد  نآ 
هبعش ١٢ یارو  دوب  دهاوخ  لامعا  لباق  تازاجم  یارجا  قیلعت  نوناق  هدام ١٠  لومشم  دراوم  رد  تسا  مرج  ددعت  هب  طوبرم  دعاوق  هب  رظان  هک  یمومع  تازاجم 
هدحاو هدام  بجومب  یار  نیا  دوش  یم صیخشت  هجوم  حیحص و  هدیدرگ  رثوم  یعطق و  تیموکحم  مکح  رودصب  یهتنم  یوناث  هزب  هکنیا  هب  هجوت  اب  وشک ر  یلاعناوید 

تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق 
۶٠/١ فیدر : هرامش   ٢٩/١/١٣۶٠  – ٢ هرامش : یار 

یو دوخ  لاوما  زا  ریغص  مهتم  یباکترا  مرج  زا  یشان  نایز  ررض و  افیتسا 
تیلها مدع  تلعب  وا  یلو  تسا و  تراسخ  ناربج  لویسم  نماض و  دوخ  دوش  ریغ  ررض  ثعاب  ریغص  هکیتروص  رد   ) یندم نوناق  داوم ١٢١۶ و ١١٨٣  قباطم 

وا لاوما  زا  یلام ، هب  موکحم  تسا و  ریغص  مهتم  صخش  هدهعب  زج ا  هاگداد  رد  مرج  زا  یشان  نایزو  ررض  ناربج  نیا  ربانب  دشاب ) یم وا  ینوناق  دنیامن  ریغص ،
قب ـ طنم حیحص و  ریغص ، صخش  هب  مرج  زا  یشان  تراسخ  ناربج  تیلویسم  هجوت  رظن  زا  روشک  یلاع  ناوید  مود  هبعش  یار  روکذم  بتارم  هبانب  دش  دهاوخ  افیتسا 

عابتالا مزال  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب 
.تسا

۶٠/١٣ فیدر : هرامش   ٣/٨/١٣۶٠  – ٣۴ هرامش : یار 
( یونعم ددعت   ) دشاب یم ددعتم  نیوانع  یاراد  دحاو  هزب  تسین و  مرج  ددعت  تاررقم  لومشمو  بوسحم  دحاو  لعف  هقفنلا  بجاو  دالوا  نز و  قافنا  کرت 

زا دنزرف  نز و  قافنا  کرت  دوش  یم هتخادرپ  نانآ  زا  کیره  مهس  کیکفت  نودب  اجکی و  الومعم  دنراد  کرتشم  یگدنز  هک  هقفنلا  بجاو  دالوا  نز و  هقفن  هکنیا  هب  رظن 
لامعا بجوم  دحاو  لعف  ددعتم  حیاتن  راثآ و  تسا و  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ٣١  تیاعر  مزلتسم  بوسحم و  دحاو  لعف  کرت  تلاح  نینچ  رد  رهوش  هیحان 

نیا تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  هدش  رداص  رظن  نیا  یانبم  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مود  هبعش  یار  اذلف  دوب  دهاوخن  مرج  ددعت  هب  طوبرم  تاررقم 
.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  لاس ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  بجومب  یار 

۶٠/٢١ فیدر : هرامش   ١٠/٩/١٣۶٠  – ٣۵ هرامش : یار 
.دش دهاوخ  لامعا  نییعت و  هناگادج  یباکترا  میارج  زا  کی  ره  تازاجم  یلو  دوش  یمن اه  نآ تازاجم  دیدشت  بجوم  لافطا  یباکترا  میارج  ددعت 

هدرک عنم  راکهزب  لافطا  هرابرد  رفیک  دیدشت  ظاحل  زا  ار  مرج  ددعت  رارکت و  هب  طوبرم  تاررقم  لامعا  افرص  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ٣٢  دنب ١  هکنیا  هب  رظن 
ارجا عقومب  رفیک و  دیدشت  تیاعر  نودب  لافطا  ددعتم  میارج  زا  کی  ره  یارب  ینوناق  تازاجم  نییعت  اذل  درادن  فلتخم  میارج  یارب  ددعتم  رفیک  نییعت  هب  یرست  و 
یار نیا  .تسا  حیحص  هتفای  رودص  ساسا  نیارب  هک  روشک  یلاع  ناوید  متشه  هبعش  یار  صیخشت و  ینوناق  نیزاوم  قفاوم  دشا ، هدش  یعطق  تازاجم  ندراذگ 
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.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  بجومب 
۶٠/٢٨ فیدر : هرامش   ١٢/١١/١٣۶٠  – ٣٩ هرامش : یار 

هیضق صاخ  لاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب  دروم  بسح  مهتم  هب  راکش  دیص و  لیاس  دادرتسا و  ای  طبض 
تاعاسو لوصف  رد  دیص  راکش و  لیبق  زا  یلامعا  باکترا  لاس ١٣۴۶  بوصم  دیص  راکش و  نوناق   ١٣ - ١٢  – ١١ داوم ١٠ –  بجومب  راذگنوناق  هکنیا  هب  رظن 

لباق تاناویح  ندرب  نیب  زا  ای  و  دیص – دنک و  دوبان  ار  نایزبآ  هک  یداوم  هب  اه  بآ ندرک  هدولآ  هناورپ و  نودب  ندرکراکش  هعونمم و  قیرط  لیاسواب و  هعونمم و 
: تسا هدرک  اشنا  نایب  نیا  هب  صاخ  مکح  راکش ، لیاسو  هراب  رد  نوناق  نیمه  هدام ١۴  بجومب  تسا و  هتخانش  مرج  ار  اه  نیا زج  هرجفنم و  داوم  زا  هدافتسا  اب  راکش 

١٣  – ١٢  – ١١ دراوم ١٠ –  رد  روکذم  لامعا  نیبکترم  هکنآ  لاثما  یریگیهام و  بالق  روت و  نکفا و  رون  گنشف و  گنفت و  لیبق  زا  دیص  راکش و  لیاسو  )
دهاوخ یرادهگن  نامزاس  رظن  ریز  یعطق  مکح  رودص  یگدیسر و  همتاخ  ات  لیاسو  نیا  دوش و  یم هحلاص  تاماقم  لیوحت  رما  شرازگ  اباروف  طبض و  دنراد ، هارمه 

تازاجم مکح ، رودص  تروص  رد  هاگداد  هک  تسنیا  روبزم  هدام  ریخا  تمسق  زا  دافتسم  دنک ) یم فیلکت  نییعت  روبذم  لاوما  هب  تبسن  مکح  رودص  نمض  هاگداد  .دش 
مهتم و هقباس  دیص و  تیمک  تیفیک و  هتفر و  راکب  هک  یا  هلیسو عون  یباکترا و  لمع  وحن ه  هب  تیانع  اب  راکش  دیص و  لیاسو  دروم  رد  هدش  دای  داوم  قبط  رب  مهتم 

نییآ هب  هقحلم  هدام ٣  بجومب  یار  نیا  .دیامن  ذاختا  مهتم  هب  نآ  درای  راکش و  هلیسو  طبض  رب  ینبم  یضتقم  میمصت  لیلد  رکذ  اب  هیضق  صاخ  لاوحا  عاضوا و  ریاس 
.تسا عابتال  مزال ا  اه  هاگداد یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  یسرداد 

۶٣/٧٣ فیدر : هرامش   ٣٠/٢/١٣۶۴  – ٩ رامش : یار 
.دشاب یمن هام ١٣۵٨  رویرهش  یحالصا  یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  هدحاو  هدام  هرصبت ٢  تاینثتسم  قیداصم  زا  هبلغ  رهقاب و  فرصت  مرج 

عجارم رد  خیرات ١٨/٢/١٣۵٨  ات  هکیناسک  هیلک  رویرهش ١٣۵٨  یحالصا  ییازج ، ناموکحم  نام و  هتم یمومع  وفع  ینوناق  هحیال  هدحاو  هدام  ربارب  هکنیا  هب  رظن 
زا نآ  هرصبت ٢  عوضوم  یاهتیموکحم  میارج و  یانثتسا  هب  دشاب  هدشن  ای  هدش  رداص  نانآ  هرابرد  یعطق  مکح  هکنیا  زا  معا  دنا  هتفرگ رارق  بیقعت  دروم  ییاضق 

تازاجم نوناق  هدام ٢۶٨  عوضوم  هبلغ  رهقاب و  فرصت   ) هدنورپ رد  هدش  ناونع  یناودع  فرصت  مرج  هکنیا  هب  هجوتاب  دنا و  هدش فاعم  تازاجم  ای  بیقعت 
رد زاوها  یرفیک ٢  هبعش ١۶  یار  ریخا  تمسق  هدوب و  روکذم  هدحاو  هدام  لومشم  دروم  نیا  ربانب  .دشاب  یمن هدشدای  هرصبت ٢  تاینثتسم  قیداصم  زا  یمومع )

یار .دوش  یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  هتسناد  هدشدای  هحیال  لومش  ار مـ نام  هتم خیرات ۵٧/١٢/١١  رد  یباکترا  یناودع  فرصت  مرج  هک  یتمسق 
، تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد یارب  هباشم  دراوم  رد  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  ی  ـــ سرداد نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  قبط  هردا  ــــ ص

۵٨  / ۶۴ فیدر : هرامش   ٢۵/١٠/١٣۶۵  – ۴۵ هرامش : یار 
.تسا یهلا  ماکحا  نیناوق و  زا  فرصنم  یمالسا  تازاجم  هب  عجار  نوناق  هدام ۶ 

هدش عضو  مرج  عوقو  زا  لبق  هک  هداد  رارق  ینوناق  قبط  رب  ار  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  تازاجم و  هک  هام ١٣۶١  رهم  بوصم  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۶ 
هک روشک  یلاع  ناوید  مهدراهچ  هبعش  یار  نیا  ربانب  دنا  هدش عیرشت  مالسا  ردص  زا  هک  دشاب  یم صاصق  هب  عجار  هلمج  زا  یهلا  ماکحا  نیناوق و  زا  فرصنم  دشاب 
رب یار  نیا  صیخشت و  حیحص  هدیدرگ  رداص  صاصق  هب  انبم  نیا  رب  بابل ) الا  یلوا  ای  تایح  صاصقلا  یف  مکلو   ) هفیرش هیآ  مکح  هب  مد و  ایلوا  تساوخرد  بسح 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدح  نوناق و  هدحاو  هدام  قبط 
هـ  / ١۶٣١ فیدر : هرامش   ١٣/٧/١٣٧٢  – ۵٨۴ هرامش : یار 

رط ح یارب  تلهم  دوجو  مدع  یزرا و  یاهنامیپ  زا  نیفلختم  ییازج  بیقعت  هب  تبسن  لاس ١٣۵٢  یمومع  تازاجم  نوناق  یحالصا  هدام ۴٨  ندوب  لامعا  لباق  ریغ 
اه نیا هیلع  تیاکش 

ییازج بیقعت  هب  تبسن  هدمآ  لمعب  یرفیک  نیناوق  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  هک  یتاحالصا  اب  هام ١٣۵٢  ادرخ د  یمومع  تازاجم  نوناق  یحالصا  هدام ۴٨ 
نوناق نیتدام ۵ و ٧  زا  نیفلختم  رفیک ی  بیقعت  ارب ی  مه  بوصم ١٣٣۶  یزرا  تالماعم  هب  عجار  نوناق  رد  تسین و  لامعا  لباق  یزرا  یاهنامیپ  زا  نیفلختم 
لباق تلهم ، تیاعر  نودب  ار  یزرا  یاهنامیپ  زا  نیفلختم  ییازج  بیقعت  هک  روشک  یلاعناوید  مهدزاود  هبعش  یار  نیا  ربانب  هدشن  نیعم  یتدم  ای  تلهم  موقرم ،

یلاعناوید بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هب  وبرم ط  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  یار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوماب  قبطنم  حیحص و  هتسناد  یگدیسر 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و 

فیدر ٧٢/٢۴ هرامش   ۵/١١/١٣٧٢  – ۵٩٠ هرامش : یار 
نوناق نامه  هدام ١٩  دانتسا  هبو  تازاجم  میمتت  باب  زا  یدمع  میارج  نیمرجم  صوصخ  رد  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٧  رد  جردنم  هدنرادزاب  یاهتازاجم  نییعت 
دوش یم لامعا  یناسک  هرابرد  یعامتجا  تحلصم  مظن و  ظفح  ترورض  هب  بوصم ١٣٧٠/۵/٨  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٧  رد  روکذم  هدنرادزاب  یاهتازاجم 

هدام ١٩ قبط  رب  دناوت  یم هاگداد  تروص  نیا  رد  هک  دشابن  یفاک  بکترم  هبنت  هیبنت و  یارب  نوناق  رد  ررقمو  یریزعت  تازاجم  نییعت  هدش و  یدمع  مرج  بکترم  هک 
هدنرادزاب تازاجم  نییعت  عنام  یریزعت  تازاجم  رثکادح  نییعت  دیامن و  دیق  دوخ  مکح  رد  تازاجم  می  ـ متت ناونعب  مه  ار  دنرادزاب ه  تازاجم  یمالسا ، تازاجم  نوناق 

ییاضق هیور  دحو ت  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  یار  نیا  صیخشت و  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  اتجیتن  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش ١٢  یار  نیا  ربانب  دشاب  یمن
١ تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاعناوید  بعش  اه و  هاگداد یارب  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم 

٧۶/۵ فیدر : هرامش   ۶/٣/١٣٧۶  – ۶١۶ هرامش : یار 
.تسین لامعا  لباق  دوش  یم عضو  نیعم  تدم  یاربو  هنالاس  هک  روشک  تادراو  تارداص و  نوناق  دروم  رد  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١١ 

عقوم رد  یتسیاب  الاک  ناگدننک  رداص  نآ  کی  هرصبت  لاس ١٣٣۶ و  هام  دنفسا  بوصم  ناریا  یلم  کناب  هب  یزرا  تالماعم  یراذگاو  هب  عجار  نوناق  هدام ۵  بجومب 
دافم زا  فلختم  روکذم  نوناق  هدام ٧  قباطمو  دنشورفب  یتلود  زاجم  یاهکناب  هب  هداد و  لاقتنا  ناریا  هب  ار  دوخ  تارداص  زا  لصاح  زرا  هک  دنوش  دهعتم  رودص 

رداص هک  لاس ١٣٧٢  بوصم  تادراو  تارداص و  تاررقم  نوناق  هدام ١٣  .ددرگ و  یم بوسحم  مرج  دوش  یم هدیمان  یزرا  دهعتای  نامیپ  احالطصا  هک  نامیپ 
تسین هررقم  تازاجم  رد  فیفخت  ای  لمع و  نتسنادن  مرج  یانعمب  هدومن ، فاعم  یزرا  دهعت  زا  ار  نآ  یتسد  نییاپ  یاه  هدروارف ماخ و  تفن  یانثتسا  هب   ) الاک ناگدننک 

هک صوصخب  دشاب  یم لاس ١٣٧٢  نامه  رد  یزرا  نامیپ  داقعنا  مدع  هب  رظانافرص  هکلب  دوش  فاعم  تازاجم  زا  هدیدرگ  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١١  لومشم  ات 
هاگداد هبعش ٢٢  یار  اذهیلع  تسا  هدرک  دیق  تحارصب  هدیدرگ  عضو  صاخ  دراوم  نیعم و  تدم  یارب  هک  نیناوق  دروم  رد  ارنآ  دافم  لامعا  مدع  رکذلا  ریخا  هدام 

.دوش یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  اتجیتن  دشاب  یم یو  تیموکحم  یزرا و  دهعت  زا  فلختم  تیارب  مکح  ضقن  نمضتم  هک  نارهت  ناتسا  رظن  دیدجت 
تسا ٢. عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد هیلک  یارب  هدیدرگ  رداص  لاس ١٣٣٧  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  دانتساب  هک  یار  نیا 

فیدر ۵/٧٧ هرامش   ٢۴/١/١٣٧٨  – ۶٣١ هرامش : یار 
.ددرگ مولعم  مکح  رودص  زا  سپ  ودشاب  مه  یرگید  یرفیک  یاهتیموکحم  یاراد  مهتم  هکیتروص  رد  یحیحصت  مکح  رودص  هب  حلاص  هاگداد 

اشنا عقوم  رد  هک  هدوب  زین  یرگید  یرفیک  یاهتیموکحم  یاراد  هیلع  موکحم  دوش  ولعم م  مکح  رودص  زا  دعب  هاگره  هک  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۴٧  زا  دافتسماب 
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دشا و مکح  هدننک  رداص  هاگداد  اه ، تازاجم ندوب  فلتخم  تروص  رد  مرج ، ددعت  هب  طوبرم  تاررقم  یارجا  لامعا و  روظنمب  تسا  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  یار 
روشک یلاع  ناوید  هبعش ٢٨  یار  اذهیلع  .دیامن  یحیحصت  مکح  رادصا  هب  تردابم  یتسیاب  هدرک  رداص  ار  مکح  نیرخآ  هک  یهاگداد  اه ، تازاجم یواست  تروص  رد 

هدحاو هدام  بجومب  یار  نیا  .ددرگ  یم دییات  ارآ  تیرثکا  هب  صیخشت و  ینوناق  نیزاوم  لوصا و  نیناوق و  حور  اب  قبطنمو  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هامریت ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق 

٧٧/۴٠ فیدر : هرامش   ٨/۴/١٣٧٨  – ۶٣۵ هرامش : یار 
نوناق نامه  هدام ۶۵۶  عوض  وم  هلمج  زا  اه  تقرس ریاس  لماش  دراد و  قادصم  یمالسا  تازاجم  نوناق  یلا ۶۵۴  دراوم ۶۵١  رد  طقف  تقرس  رد  مرجب  عورش 

.دوش یمن
طوبرم لصف  ردو  دشاب  هدش  هراشا  نآ  هب  ینیب و  شیپ  نوناق  رد  هک  تسا  تازاجم  لباقو  مرج  یتروص  رد  مرجب  عورش  یمالسا ، تازاجم  نوناق  هدام ۴١  تحارصب 

نوناق هدام ۶۵۶  هلمج  زا  روکذم  دراومریغ  ردو  تسا  هدش  هتخانش  مرج  یلا ۶۵۴  داوم ۶۵١  عوضوم  یاهتقرس  هب  عورش  طقف  ریغ  لام  ندوبر  تقرس و  هب 
نامه تازاجم  هب  ارصحنم  تروصنیا  رد  هک  دشاب  مرج  هدش  ماجنا  لمع  هکنآ  رگم  دشاب  یمن تازاجم  لباقو  هدوبن  مرج  نوناق ، رد  حیرصت  مدع  تهج  هب  روبزم 

یار نیا  ددرگ  یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  قفاوم  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  یدح  رد  نارهت  یمومع  هاگداد  هبعش ١٢  یار  بتارم  هبانب  .دش  دهاوخ  موکحم  لمع 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  لاس ١٣٣٧  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  داوم  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  دانتسا  هب 

١٣٨٠ / ١٠/٧  – ۶۵۴ هرامش : یار 
.تسا ینوناق  یدقن  یازج  هب  نآ  لیدبتو  باستحاو  یدقن  یازج  هب  تیموکحم  زا  هیلع  موکحم  یلبق  تشاد  زاب  تدم  رسک 

زابایو یریزعت  یاهتازاجم  زا  ار  مکح  دروم  هدنورپ  رد  هیلع  موکحم  یلبق  تشادزاب  مایا  هک  تسا  فلکم  هاگداد  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٨  هرصبت  بجومب 
تشادزاب مایا  نتشادن  یعرم  هبساحم و  مدع  دنشاب و  یم هدنرادزاب  یریزعت و  یاهتازاجم  زا  عون و  کی  ود  ره  یدقن ، یازج  سبح و  نوچ  دیامن و  رسک  هدنراد 

یدقن یازج  هب  نآ  لیدبتو  باستحاو  یدقن  یازج  هب  تیموکحمزا  تشادزاب  تدم  رسک  روکذم ، هرصبت  مکح  هب  اذهیلع  تسا  یدرف  یاهیدازآو  قوقح  فالخرب  یلبق 
ناوید یمومع  تییه  اضعا  ارآ  تیرثکا  هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک   ٣/١١/٧٨ هرامشب ۵٩١ –  سراف  کی  یماظن  هاگداد  مود  هبعش  یار  نیا  ربانب  .تسا  ینوناق 

رد بالقناو  یمومع  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  دانتسا  هب  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  یعرش  ینوناق و  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  روشک  یلاع 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٧٨  یرفیک  روما 

٢۵/١٠/١٣٣۵  – ٣٩٧۶ هرامش : یار 
.دشاب هتفرگ  تروص  هحیال  میدقت  ای  یو  روضح  اب  تلاخد  نیا  هکنیا  زا  تسا  معا  یسرداد  رد  لیکو  هلخادم 

هلحرم رد  هحنج  روما  رد  هرداص  ماکحا  هک  یدراوم  زا  یکی  لاس ١٣٢٨  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  داوم  زا  یضعب  حالصا  نوناق  هدام ٣  قش ۴  قبط  نوچ 
هلیسوب تلاخد  نی  هکنیا ا  زا  تسا  معا  دریگ و  یم ماجنا  مهتم  لیکو  تلاخد  اب  یسرداد  هک  تسا  یتروص  رد  هدش  هتخانش  ضارتعا  لباق  ریغ  یشهوژپ  یودب و 

.دسر یم رظنب  حیحص  روشک  یلاع  ناوید  مهن  هبعش  یار  نیا  ربانب  دشاب  هتفرگ  تروص  یسرداد  یارب  هحیال  میدقت  ای  روضح و 
۶٢/٧١ فیدر : هرامش   ١٣۶٣ / ٢٨/۶  – ١۵ هرامش : یار 

.تسا یرورض  دشاب ، یم دبا  سبح  ای  مادعا  یباکترا  مرج  یلصا  تازاجم  هک  یدراوم  رد  مهتم  طسوت  لیکو  یفرعم  مدع  تروص  رد  یریخست  لیکو  روضح 
هدام ٩ هب  هجوت  اب  یفرط  زا  تسا و  هدیدرگ  روظنم  یصاخ  تیمها  لیکو ، زا  هدافتسا  قح  یارب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق  لصا ٣۵  رد  هکنیا  هب  رظن 

رویرهش ١٣۵٨ و بوصم ٢٠  یمومع  یاههاگداد  لیکشت  ینوناق  هحیال  هدام ١٢  هدام ٧ و  هرصبت ٢  تاررقم  زا  طبنتسم  ییانج و  مکاحم  لیکشت  نوناق 
لیکو اصخش  مهتم  هکیتروص  رد  یریخست  لیکو  هلخادم  تسا ، ینوناق  رابتعا  یاراد  نابهگن  یاروش  خروم ۶١/١٧/٧  همانشخب  ظاحل  هب  نآ  یدعب  یاه  هیحالصا

.تسا یرورض  دشاب  دبا  سبح  ای  مادعا  مرج  نآ  یلصا  تازاجم  هک  یدروم  رد  یرفیک و  مکاحم  رد  .دشاب  هدرکن  نییعت 
هدحاو هدام  قبطرب  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  هجوم  ینوناق و  هدش  رداص  رظن  نیا  ساسارب  دروم  صوصخ  رد  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ١۶  یار  نیا  ربانب 

(. تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراومرد   ) لاس ١٣٢٨ بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق 
فیدر ١١٩/۶۵ هرامش   ٢٠/١/١٣۶۶  – ۵٠١ هرامش : یار 

.تسا هدومن  مازلا  نوناق  هک  یدراوم  رد  مهتم  یارب  یریخست  لیکو  نییعت  موزل 
ضقن رظن و  دیدجت  لباق  دروم  هس  رد  ار  یودب  مکح  هک  بوصم ١٣۶١  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  هدام ٢٨۴  قالطا  مومع و  هب  رظن 

زا دعب  یار  ءاشنا  یلو  هدوب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه   ٢٨/۶/١٣۶٣ هرامش ١۵ –  هیور  تدحو  یار  زا  لبق  یگدیسر  بتارم  هزب و  عوقو  هچنانچ  هتخانش 
اب هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ١٢  یار  نیا  ربانب  تسا  لامعا  لباق  راعشالا  قوف  نوناق  هدام ٢٨۴  تاررقم  دشاب  لیلکو  تلاخد  نودب  روکذم و   ) هیور تدحو  یار )

بعش یارب  لاس ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  بجوم  هب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  نوناق  اب  قباطمو  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید 
فیدر ٧٣/٧۴ هرامش   ١٢/٢/١٣٧۴  – ۵٩٨ هرامش : یار 

.دوش یم باستحا  روکذم ، لیکو  هب  غالبا  خیرات  زا  مکح ، هب  ضارتعا  تدم  هدش ، نییعت  یریخست  لیکو  مهتم  یارب  هک  یدراوم  رد 
، یریخست لیکو  مهتم ، یارب  عوقرم  نوناق  هدام ٩  یارجا  رد  هاگداد  سییر  هک  یدراوم  رد  ییانج  مکاحم  لیکشت  نوناق  هدام ١٢  ریخا  تمسق  تحارص  هب  نوچ 

، یهاوخ رظن  دیدجت  قح  یریخست  لیکو  هب  غالبا  خیرات  نامه  زا  هن ، ای  دنک  نییعت  یرگید  لیکو  ادعب  مهتم  هکنیا  زا  معا  لاح  ره  رد  ضارتعا ، تدم  دیامن  یم نییعت 
قباطم یار  نیا  ددرگ  یم صیخشت  حیحص  تس  انعم  نیا  نمضتم  هک  ناوید  مراهچ  هبعش  یار  روشک  یلاعناوید  یومع  تییه  اضعا  تیرثکا  رظنب  اذل  تسا  هدش  لیاق 

تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  اب 

٢٧/٧/١٣٣٠  – ٢۵٩٨ هرامش : یار 
.تسا یرادربهالکو  اشترا  سالتخا و  عوضوم  هب  رصحنم  تلود ، نانکراک  رفیک  ناوید  تیحالص 

هب هجوت  اب  هدومن و  یرادربهالک  اشترا و  سالتخا و  میارج  هب  رصحنم  دودحم و  ار  رفیک  ناوید  تیحالص  هام ١٣٢٨  دادرم  نوناق ٢  زا  لوا  هدام  هکنیا  هب  رظن 
ناوت یمن رظن  فالتخ  دیدرت و ا  دروم  ردو  دشاب  هدش  انثتسا  احیرص  هچنآ  رگم  تسا  یرتسگداد  یمومع  یاههاگداد  یگدیسر ، رد  راد  تیحالص  عجرم  هک  یلک  لصا 
مدع رب  ینبم  روشک  یلاع  ناوید  مهن  هبعش  رظن  اذل  .دومن  زواجت  ناوت  یمن سالتخا )  ) صوصخ صخا و  ینعم  زا  دراوم  نیا  رد  نیا  ربانب  .درک  لودع  یلک  لصا  زا 

.دوش یم دییات  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ١۵٣  رد  روکذم  میارج  هب  یگدیسر  یارب  رفیک  ناوید  تیحالص 
۵/٩/١٣٣۵  – ٣۴٩٨ هرامش : یار 
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مرادناژ دارفا  نارسفا و  یمومع  میارج  دروم  رد  یرتسگداد  مکاحم  تیحالص 
موس هدام  بجوم  هب  العف  هدوب و  گنج  ترازو  عبات  یرمرادناژ  نامزاس  هک  هدوب  یعقوم  رد  شترا  رفیک  یسرداد و  نوناق  هدام ٩١  رد  هینما  هملک  دیق  هکنیا  هب  رظن 
نارسفا و یمومع  میارج  هب  یگدیسر  نوناق  رد  تهج  نیمهب  هدیدرگ و  روشک  ترازو  همیمض  روبزم  نامزاس  لاس ١٣٢٠  روشک  لک  هجدوب  نوناق  حالصا  نوناق 

زا مرادناژ  دارفا  نارسفا و  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٩  بجومب  هکنیا  هدشن و  مرادناژ  ای  هینما  زا  یرکذ  بوصم ١٣٢٢  یمومع  یاههاگداد  رد  شترا  دارفا 
.تسا یرتسگداد  یاههاگداد  تیحالص  رد  روکذم  نیمدختسم  یمومع  میارج  هب  یگدیسر  نیا  ربانب  دنشاب  یم یرتسگداد  نیطباض 

١٠/١٠/١٣٣۵  – ٣٨٣٧ هرامش : یار 
.تسا ییاضق  یدنب  هزوح  یرتسگداد و  ترازو  تالیکشت  تیاعر  اب  هاگداد  نیرت  کیدزن اب  یگدیسر  سرداد ، عانتما  تروص  رد 

رد نآ  هب  یگدیسر  ناتسا ۵ ، ییاضق  هزوح  رد  مرج  عوقو  ای  تسا و  هدش  عقاو  نآ  هزوح  رد  مرج  هک  دشاب  یهاگداد  رد  دیاب  میارج  هب  یگدیسر  الوصا  هکنیا  زا  هوالع 
هدام لولدم  هدومن و ا ز  لالدتسا  روشک  ناوید  هبعش ٨  هک  روطنامه  اساسا  درادن و  ینوناق  دنتسم  تسا  مشش  ناتسا  ییاضق  هزوح  زج  هک  درجورب  ناتسرهش  هاگداد 

( دوش یم عاجرا  لدبلا  یلع  سرداد  هب  الا  هاگداد و  نامه  رگید  هبعش  هب  یگدیسر  سرداد ، عانتما  تروصرد  : ) تسا ریز  حرشب  هک  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق   ٢١۴
.دشاب یم هاگداد  نآ  ییاضق  یدنب  هزوح  یرتسگداد و  ترازو  تالیکشت  تیاعر  اب  دروم  ره  رد  هاگداد  نیرت  کیدزن راذگنوناق ، روظنم  دوش  یم طابنتسا 

١١/١٠/١٣٣۵  – ٣٨۴١۵ هرامش : یار 
یرتسگداد رفیک ی  یاههاگداد  هن  دوش  یگدیسر  رفیک  ناوید  رد  دیاب  دراد  نایرج  یرفیک  یاههاگداد  رد  هک  رفیک  ناوید  لیکشت  هب  طوبرم  نوناق  لومشم  یاه  هدنورپ

زا تمسق  نآ  موقرم ، نوناق  بیوصت  خیرات  رد  هک  تسنآ  لاس ١٩/٢/١٣٣۴  بوصم  تلود  نانکراک  رفیک  ناوید  لیکشت  هب  طوبرم  ینوناق  هحیال  هدام ۵  زا  دافنتسم 
هلمج دریگ و  رارق  یگدیسر  دروم  هدش و  زکرمتم  رفیک  ناوید  رد  دراد  نایرج  یرفیک  یاههاگداد  رد  تسا و  فوصوم  نوناق  تاررقم  لومشم  هک  ییاه  هدنورپ
ینوناق تاررقم  لومشم  هک  ییانج  یاههاگداد  زا  هرداص  ماکحا  هک  دوشن  روصت  ات  هدوب  لخد  عفر  هدش ، رکذ  روکذم  هدام  رد  هک  دشاب ) هدشن  رجنم  مکح  رودصب  )

ناوید رد  یگدیسر  یارب  یلحم  مکح  رودص  زا  سپ  ینعی  تروصنیا  ریغ  رد  دنتسه و  ینوناق  ریغ  هدش  مکح  رودص  هب  یهتنم  ییانج ، هاگداد  رد  هدوب و  رفیک  ناوید 
زاب مه  دروم  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  تیرثکا  رظن  رد  ظاحل  نیدب  هتشادن و  ضوقنم  مکح  رودص  هب  یرظن  راذگنوناق  دنام و  دهاوخن  یقاب  رفیک 

.دشاب یم رفیک  ناوید  تیحالص  رد  یگدیسر 
۶/٧/١٣٣٧  – ٣٧٠٣ هرامش : یار 

.دریگ یم تروص  یمومع  مکاحم  رد  یتلود  نیرومام  هب  تبسن  یداع  صاخشا  تمواقم  هلمح و  ماهتا  هب  یگدیسر 
حلسم نیرومام  لباقم  رد  یماظن  تمواقمو  هلمح   ) هب رظان  روبزم  هدام  هک  تسا  مولعم  نآ  دعب  لبق و  داوم  شترا و  رفیک  یسرداد و  نوناق  هدام ٣٣۵  زا  نوچ 

مهن بعش  یار  نیا  ربانب  تسا  هدش  ینیب  شیپ  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام ١۶٠  رد  هک  یداع ) صاخشا  لباقم  رد  یماظن  تمواقم  هلمح و   ) هن دشاب  یم یتلود )
.تسا حیحص  تهج  نیا  زا  روشک  یلاعناوید 

۵٢ فیدر : هرامش   ٣٠/٣/١٣۵٢ هرامش ٣٣ –  یار 
.دشاب یمن هاگداد  نآ  زا  تیحالص  یفن  بجوم  تسا  یگدیسر  لاح  رد  هک  یهاگداد  ییاضق  هزوح  زا  هزب  عوقو  لحم  عازتنا 

نوناق داوم  قفاوم  دوش  یم لصاح  مکاحم  نیبامیف  تیحالص  هلیسم  رد  هک  یتافالتخا  یارب  نآ  بجوم  هب  هک  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٠١  هب  هجوت  اب 
بجوم تسا  یگدیسر  لاح  رد  هک  یهاگداد  ییاضق  هزوح  زا  هزب  عوقو  لحم  عازتنا  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۴۶  هب  تافتلا  دوش و  یم لمع  یقوقح  تامکاحم 

مزال هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبط  یار  نیا  .دشاب  یمن هاگداد  نآ  زا  تیحالص  یفن 
.تسا عابتالا 

۶٢/٩ فیدر : هرامش   ٣/١٣۶٢  / ٢٣  – ١٠ هرامش : یار 
هب دیاب  یصوصخ  یعدم  هتشادن و  یزوجم  هاگداد  نامه  رد  مرج  زا  یشان  نایزو  ررض  هبلاطم  ددجم  حرط  ییازج ، رما  هب  یگدیسررد  یرفیک  هاگداد  تغارف  اب 

.دیامن هعجارم  تساوخداد ) میدقت  اب   ) یقوقح هحلاص  همکحم 
نآ ندوب  هید  ضرفاب  نوچ  مرج ، زا  یشان  نایز  ررض و  راذگنوناق و  رظندروم  یعرش  هید  زا  تسا  معا  یصوصخ  نایعدم  تراسخ  یاعدا  هکنیا  زا  رظن  فرص 

یقلت عورشم  اب  رگید  فرط  زاو  درادن  یزوجم  یرفیک  هاگدادرد  هید  هبلاطم  ددجم  حرط  ییازج ، رما  رد  روبزم  عجرم  تغارف  یرفیک و  هاگداد  مکح  تیعطقاب 
دوجوم و مکاح  تاررقم  هب  هجوتاب  دیاب  هکلب  دهد  رارق  دوخ  تیحالص  مدع  رارق  رودص  کالم  ارنآ  دناوت  یمن قوقح  همکحم  رودصلا ، قباس  ییازج  مکح  ندشن 
رظن راهظا  یقوقح  مکاحم  تیحالصب  هیف  نحن  ام  رد  هکروشک  یلاع  ناوید  هبعش  یار  ثیح  نیازا  دیامن  هدیقع  نایب  رما  تیهامرد  هیضق  تاهج  مامت  نتشاد  روظنم 
اه هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  بجوم  هب  یار  نیا  دوش  یم صیخشت  هجوم  حیحص و  هدومن 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد 
۶٢/١٣ فیدر : هرامش   ١٣/۴/١٣۶٢  – ١٢ هرامش : یار 

.دشاب یم کی  یرفیک  هک  یگدیسر  هب  حلاص  هاگداد  ناوختسا و  یگتسکش 
صاصق بجوم  وضع و  حرج  عاونا  زا  یکی  ناوختسا  نتسکش  بوصم ١٣۶١ ، نآ  تاررقم  صاصق و  دودح و  نوناق  داوم ۵۵ و ۵۶  مومع  قالطا و  زا  دافتسم 

رفیک هک  یمیارج  هب  یگدیسر  نآ  لیذ  یاه  هرصبت لاس و  نامه  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  هدام ١٩٨  مومع  هب  هجوت  اب  زینو  تسا 
نیزاوم اب  قباطم  هدیدرگ و  رداص  احیحص  هنیمز  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ١٢  یار  اذلف  تسا  یرفیک ١  یاههاگداد  تیحالصرد  دشاب  صاصق  باب  زا  اه  نآ

.دوش یم دییات  ارآ  تیرثکا  هب  تسا و  ینوناق 
 – هرامش ١١۵٠٩ یمسر  همانزور  رد  داریا  نتم  هک  دش  دراو  داریا  یرتشوش  یشعرم  هللا  هیآ  روشک  یلاعناوید  مود  هبعش  تسایر  هیحان  زا  یار  نیا  هب  تبسن  رکذت :

۶/۴/١٣۶٣ هرامشب ١٣ –  نآ  هیحالصا  هک  حالصا  هرامش ١٢  یار  حرطم و  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  رد  عوضوم  اتیاهن  دیدرگ و  جرد   ١١/۶/١٣۶٣
: تسا هدیدرگ  رداص  لیذ  حرشب 

۶٢ / ١٣/۴ هرامش ١٢ –  یار  هیحالصا   ١٣۶٣ / ۶/۴ هرامش ١٣ –  یار 
۶٢/۶٨ فیدر : هرامش 

ریذپ ناکما  وضع ) ای  سفن  هب  ریزعت   ) ددرگ تیانج  هزادنا  زا  هدایز  ای  یناج و  فلت  بجوم  تسا  نکمم  هکنیا  تلعب  صاصق  یارجا  ناوختسا  یگتسکش  رد  دنچره 
مکح نوچ  هدام  نیمه  لولدم  هب  هجوت  اب  اما  دوش  یم لیدبت  هید  هب  صاصق  یدراوم  نینچ  رد  لاس ١٣۶١  بوصم  صاصق  دودح و  نوناق  هدام ۶٣  قبط  تسین و 

یلاعناوید یمومع  تییه   ١٣/۴/١٣۶٢ هرامش ١٢ –  هیور  تدحو  یار  زا  تمسق  نآ  نیا  ربانب  .ددرگ  یم لیدبت  هید  هب  هک  هدوب  صاصق  نوناق  بسح  رب  یلصا 
نییآ نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  هدام ١٩٨  هب  هجوت  اب  ناوختسا  نتسکش  میارج  هب  یگدیسر  رد  یرفیک ١  هاگداد  تیحالص  رب  تسا  رعشم  افرص  هک  روشک 

www.takbook.com



یرفیک ١ هاگداد  تیحالص  طقف  مه  یلبق  یار  زا  روظنم  دوش  یم هفاضا  دییات و  ارآ  تیرثکا  هب  نآ  رد  جردنم  لالدتسا  زا  رظنفرص  بوصم ١٣۶١  یرفیک  یسرداد 
بعش یارب  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یحالصا  یار  نیا  تسا  هدوب  ناوختسا  نتسکش  میارج  هب  یگدیسر  رد 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید 
۵/١١/١٣۶٢  – ٢۵ هرامش : یار 

دیآ لمعب  یگدیسر  ناتسا  زکرم  ییازج  یاههاگداد  رد  دیاب  تلود  نانکراک  رفیک  ناوید  تیحالص  رد  لخاد  میارج  هب 
رد دیاب  تلود  نانکراک  رفیک  ناوید  تیحالص  رد  لخاد  میارج  هب  بوصم ۶/۵٨/٢٠  یمومع  یاههاگداد  لیکشت  ینوناق  هحیال  هدام ٨  لیذ  هرصبت  ربارب  هکنیا  هب  رظن 

اب هک   ) یمومع هاگداد  تیعم  رد  یمومع  یارسداد  موقرم ، هدام ١  هب  هدش  هفاضا  هلمج  بسح  هکنیا  هب  رظنو  دیآ  لمعب  یگدیسر  ناتسا  زکرم  ییازج  یاههاگداد 
رد عوضوم  هب  یگدیسر  اذهیلع  انب  دیامن  یم هفیظو  ماجنا  هدش ) نآ  نیشناج  یرفیک ١و٢  یاههاگداد  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  بیوصت 

دییات ارآ  تیرثکا  اب  تسا و  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  هنیمز  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ١١  یار  هدوب و  زاریش )  ) سراف ناتسا  زکرم  یرفیک  هاگداد  تیحالص 
مزال هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  بجوم  هب  یار  نیا  .ددرگ  یم

.تسا عابتالا 
۴/١٣۶٣  / ١٣  – ١۴ هرامش : یار 

.تسین روبزم  هاگداد  یارب  تیحالص  دجوم  دشاب  صاصق  بجوم  هک  یلمع  ره  تسا و  مولعم  صاصق  رما  رد  یرفیک ١  هاگداد  تیحالص  دودح 
مامت .دنشاب  یم یگدیسر  هب  حلاص  صاصق ، زا  یصاخ  دراوم  رد  یرفیک ١  یاههاگداد  یرفیک ، یسرداد  نییآ  نوناق  یداوم ا ز  حالصا  نوناق  هدام ١٩٨  دنب ب  قبط 

دروم رد  اهنت  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه   ١٣/۴/١٣۶٢ هرامش ١٢ –  یار  دنک و  یمن ادیپ  طابترا  روکذم  یاههاگداد  هب  دشاب  صاصق  لمع  رفیک  هک  یدراوم 
روشک یلاعناوید  متسیب  هبعش  یار  اذل  .تسا  روکذم  یار  لومش  زا  جراخ  دشاب  صاصق  انوناق  اه  نآ تازاجم  هکنآ  ول  هداس و  یاهتحارج  هدوب و  ناوختسا  یگتسکش 

مزال هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  بجومب  یار  نیا  .تسا  حیحص  تهج  نیا  زا 
.تسا عابتالا 

۶٣/٢ فیدر : هرامش   ١١/٧/١٣۶٣  – ١٧ هرامش : یار 
نآ یرادهگن  لمح و  هحلسا و  قاچاق  رما  رد  بالقنا  یاههاگداد  تیحالص 

ای شورف و  دیرخ و  ای  نآ ، زا  ندرک  رداص  ای  تکلمم و  هب  ندرک  دراو  هحلسا  قاچاق  زا  دوصقم  ، ) قاچاق نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام ۴۵  تحارص  هب  هجوت  اب 
راذگنوناق رظن  دروم  قاچاق  مرج  دراوم  زا  زین  زاجم ، ریغ  هحلسا  یرادهگن  افخا و  نوچ  تکلمم .) لخاد  رد  تسنآ  نتشادهگن  ای  ندرک و  یفخم  ای  لقن و  لمح و 

هب طوبرم  میارج  هیلک  هب  یگدیسر  بوصم ١١/٢/١٣۶٢  بالقنا  یاههاگداد  اه و  ارسداد تیحالص  دودح  نوناق  هدحاو  هدام  دنب ٣  هب  تیانع  اب  زین  تسا و  هدش  اصحا 
هجوم و هدش  رداص  رظن  نیا  ساسارب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ١٢  یار  تاهج  نیا  زا  تسا  هدش  هداد  رارق  بالقنا  یاههاگداد  تیحالص  رد  قاچاق  ردخم و  داوم 

روشک یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  لاس ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  .دوش  یم دییات  هدوب و  ینوناق 
.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد و 

۶٣/١٢ فیدر : هرامش   ٣٠/٧/١٣۶٣  – ٢٢ هرامش : یار 
.دراد رارق  رت  الاب هبترم  رد  هجرد  ثیح  زا  هک  تسا  یهاگداد  اب  حطس  مه  عجرم  ود  نیب  یگدیسر  تیحالص  رد  فالتخا  لح  عجرم 

رد فالتخا  لح  یندم ، یسرداد  نییآ  نوناق  ات ۵٢  داومو ۴٩  بوصم ١٣۵٨  یمومع  یاههاگداد  لیکشت  ینوناق  هحیال  هدام ٣٢  زا  طبنتسم  یلک و  لوصا  قبط 
بالقنا یارسداد  یمومع و  یارسداد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد و  رارق  رت  الاب هبترم  رد  هجرد  ثیح  زا  هک  تسا  یهاگداد  اب  حطس  مه  عجرم  ود  نیب  یگدیسر  تیحالص 

رد یگدیسر  دروم  میارج  زا  یرتشیب  تیمها  دجاو  اضعب  هدش  هدرمش  بالقنا  هاگداد  تیحالص  رد  اه  نآ هب  یگدیسر  هک  یمیارج  یتقو  دنتسه  یواسم  هجرد  ثیح  زا 
عجرم تیحالص  صیخشت  دسر و  یمن رظنب  هجوم  یرفیک ٢ ، هاگداد  هب  بالقنا  یمومع و  یارس  داد  نیب  فالتخا  لح  عاجرا  نیا  ربانب  .دشاب  یم یرفیک ٢  هاگداد 

ییاضق نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  هدیدرگ  رداص  انبم  نیمهرب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ١١  یار  تسا و  روشک  یلاع  ناوید  اب  عوضوم  هب  یگدیسر  رد  ییاضق 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .تسا 

۶٣/۴٣ فیدر : هرامش   ١٠/١٠/١٣۶٣  – ۴۴ هرامش : یار 
.تسا یعطق  هدش ، لوتقم  مد  ایلوا  تشذگ  هب  یهتنم  هک  دمع  ریغ  لتق  دروم  رد  لاس  هد  زا  رتمک  یریزعت  سبح  هب  تیموکحم  صوصخ  رد  اه  هاگداد ماکحا 

تشذگ اب  مرجم  بیقعت  ندش  فوقوم  موزل  ظاحل  هب  دوجوم ، مکاح  تاررقم  هب  تیانع  اب  تاریزعت  نوناق  هدام ١۴٩  رد  ررقم  سبح  هید و  یاهرفیک  هکنیا  هبرظن 
نیتدام تحارص  هب  هجوت  اب  یفرط  زا  دنسر و  یم رظنب  مه  زا  کفنم  لقتسم و  یاهتازاجم  سبح ، رفیک  دروم  رد  نآ  ندوبن  تشذگ  لباق  هید و  صوصخ  رد  یکاش 

رداص انبم  نیا  رب  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش ١۶  یار  اذل  تسا  یعطق  لاس  هد  زا  رتمک  یاهسبح  یرفیک ، سرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  ١٩٨ و ٢٨٧ 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد  لاس ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  ینوناق و  هدش 

٧١ / ۶٣ فیدر : هرامش   ٢٣/٣/١٣۶۴  – ۶ هرامش : یار 
لافطا میارج  درومرد  یرفیک ١و٢  مکاحم  تیحالص 

دنا هدش میسقت  یرفیک ١و٢  یاههاگداد  هب  یرفیک  یاههاگداد  بوصم ١٣۶١  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  هدام ١٩۴  بجوم  هب  هکنیا  هب  رظن 
داوم ١٩٨ و زا  دافتسم  تسا و  روبزم  یاههاگداد  تیحالص  رد  هدش و  دای  نوناق  رد  ررقم  بیترت  هب  صاخشا  میارج  هب  یگدیسر  روبزم  نوناق  هدام ١٩٣  قبط  و 

نیمهتم تیعضو  تیصوصخ و  زا  رظن  عطق  یباکترا ، مرج  یارب  هدش  ینیب  شیپ  ینوناق  رفیک  موقرم ، یاههاگداد  زا  کی  ره  تیحالص  کالم  روبزم ، نوناق   ٢١٧
یانعم هب  مرج  باکترا  تروص  رد  یرفیک  تیلوئسم  زا  لافطا  ندوب  یربم  رب  ینبم  هام ١٣۶١  رهم  بوصم  یمالسا  تازاجم  هب  عجار  نوناق  هدامو ٢۶  دشاب  یم

لافطا یباکترا  میارج  هک  یدراوم  رد  اذلف  تسین  دنوش  یم یفرعم  لفط  هک  یصاخشا  هب  یباستنا  تاماهتا  هیلک  هب  یگدیسر  رد  یرفیک ٢  هاگداد  یراصحنا  تیحالص 
نآ هب  یگدیسر  دشاب  نآ  هرصبت ١  یرفیک و  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  هدام ١٩٨  عوضوم  میارج  هلمج  زا  هدیسرن ) یعرش  غولب  دح  هب  هکیسک  )

تسا ینعم  نیمه  نمضتم  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش ١١  یار  تسا و  یگدیسر  هب  حلاص  یرفیک ٢  هاگداد  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یرفیک ١  هاگداد  تیحالص  رد 
.ددرگ یم صیخشت  نیزاوم  قباطم 

٩۴  / فیدر ۶۴ هرامش   ۵/٩/١٣۶۴  – ٢۶ هرامش : یار 
تیحالص یفن  یانعمب  عوضوم  نیا  هب  یگدیسر  رد  یرفیک ٢  هاگداد  تیحالص  دیامن و  تیاکش  وا  نیشناج  ای  سرپزاب  هب  دناوت  یم یکاش  یشاحف ، مرج  دروم  رد 

.دشاب یمن ارسداد 
میارج و بوصم ١٣۶١ ، یمال  ــ سا تازاجم  هب  ع  ــ جار نوناق  هدام ٧  یرفیک و  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  هدام ١٩٢  ربارب  هکنیا  هب  رظن 
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تازاجم قباس و  یمومع  تازاجم  نوناق  رد  جردنم  تیانج  هجنج و  فالخ و  هن  دنا  هدش میسقت  تاریزعت  تاید و  صاصق و  دودح  هب  اه  نآ عون  بسح  اه  تازاجم
یرفیک ٢ یاههاگداد  تیحالص  دودح  نییعت  اقم م  رد  هک  راعش  الا  ردص  نوناق  هدام ٢١٧  تسا و  هدیدرگ  نییعت  قالش  تاریزعت ، نوناق  هدام ٨۶  رد  ارفا د  هب  نیهوت 
رد روبزم  تیاکش  هب  یگدیسر  رد  وا  نیشناج  ای  سرپزاب  تیحالص  یفن  یانعم  هب  .تسا  هتسناد  یرفیک ٢  هاگداد  تیحالص  رد  ار  یشاحف  یرفیک ١ ، هاگداد  لباقم  رد 

رب یضتقم  رظن  راهظا  دیامن و  تیاکش  ارسداد  هب  اسار  یکاش  هچنانچ  ارس  داد  رد  یشاحف  تناها و  هب  یگدیسر  نیا  ربانب  دشاب  یمن اه  نآ ینوناق  فیاظو  دودح 
نیزاوم اب  قبطنم  هدش  رداص  انبم  نیمه  رب  اتجیتن  هک  زیربت  یرفیک ٢  هاگداد  هبعش ٢٢  یار  تسا و  ارسداد  تاضق  ینوناق  فیلکت  تیمرجم  ای  بیقعت  عنم  ای  یفوقوم 

.دوش یم صیخشت  ینوناق 
٨۵  / فیدر ۶۵ هرامش   ٢٠/٩/١٣۶۵  – ٣۶ هرامش : یار 

.یشورفنارگ مرج  هب  یگدیسر  رد  بالقنا  هاگداد  تیحالص 
مرج یشورفنارگ و  مرج  زا  تسترابع  هک  دشاب  یم لقتسم  مرج  ود  هب  رظان  لاس ١٣۶٢  بوصم  بالقنا  یاههاگداد  اه و  ارسداد تیحالص  نوناق  هدحاو  هدام  دنب ۶ 

ساسارب هک  روشک  یلاعناوید  متفه  هبعش  یار  نیاربانب  تسا  بالقنا  یاههاگداد  تیحالص  رد  قالطالا  یلع  یشورفنارگ  مرج  هب  یگدیسر  یمومع و  قازرا  راکتحا 
رد اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  حیحص  هدش  رداص  رظن  نیا 

.تسا عابتالا  زال م  هباشم  دراوم 
٩٧ فیدر ۶۵ /  هرامش   ٢۵/١٠/١٣۶۵  – ۴۶ هرامش : یار 

.تسا ناتسا  نامه  زکرم  یرفیک ١  هاگداد  دنیامن  یگدیسر  رفیک ی  رما  هب  هک  ناتسا  هزوح  کی  رد  عقاو  یاهناتسرهش  هاگداد  نیب ٢  فالتخا  لح  عجرم 
هب هجوت  اب  دنیامن  یگدیسر  یرفیک  رما  هب  تبسن  یماقم  میاق  هب  ای  هلاصالاب  هکنیا  زا  معا  ناتسا  کی  یاهناتسرهش  هاگداد  ود  نیب  تیحالص  رد  فالتخا  لح  عجرم 
یار اذلف  تسا  ناتسا  نامه  زکرم  کی  یرفیک  هاگ  داد تیولوا ، بیترت و  بسح  رب  بوصم ١٣۵٨ و  یمومع  یاههاگداد  لیکشت  ینوناق  هحیال  هدام ٣٢  دنب ٣  ردص 

بوصم ١٣٢٨ ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  یدح  ات  روشک  یلاعناوید  هبعش ٢٠ 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رداههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب 

١۵١ فیدر ۶۴ /  هرامش   ۴/٣/١٣۶٧  – ۵٠٩ هرامش : یار 
.درادن تیحالص  رما  رد  یریثاتو  هدوبن  بوسحم  یدقن  یازج  دشاب  ینازیم  رهب  سالتخا  دروم  لام  ای  هجو  در 

ای یدقن  یارج  دشاب  هک  ینازیم  ره  هب  سالتخا  دروم  لام  ای  هجو  در  هدش و  نیعم  سبح  لاس  جنپ  تاریزعت ، نوناق  هدام ۵٧  رد  سالتخا  مرج  یرفیک  تازاجم 
١١ هبعش یار  دشاب و  یم یرفیک ٢  هاگداد  تیحالص  رد  سالتخا  مرج  هب  یگدیسر  نیاربانب  درادن  یریثات  هاگداد  تیحالص  رما  رد  هدوبن و  بوسحم  تازاجم 
یلاعناوید بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  دوش  یم صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید 

.١ تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و 
٢٢ فیدر ۶۵ /  هرامش   ٣٠/٩/١٣۶٧  – ۵١۴ هرامش : یار 

.تسین صاخ  دروم  رد  هاگداد  تیحالص  یفان  دشاب  یمومع  یاههاگداد  تیحالص  رد  نآ  مها  هک  ددعتم  میارج  هب  یگدیسر 
دشاب و یم یمومع  یرفیک  یاههاگداد  تیحالص  رد  هک  تسا  یمیارج  هب  رظان  بوصم ١٣۶١  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  هدام ٢٠٢ 

هب دروم  بسحرب  هتسناد و  کفنم  رگیدکی  زا  ار  میارج  نیا  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ١١  یار  نیا  ربانب  تسا  یمالسا  بالقنا  هاگداد  صاخ  میارج  زا  فرصنم 
.٢ دوش یم صیخشت  حیحص  هدومن  رظن  راهظا  یمالسا  بال  ــ قنا هاگداد  یمومع و  یرفیک  یاههاگداد  تیحالص 

۶۶/۴٠ فیدر : هرامش   ٩/١٢/۶٧  – ۵٢١ هرامش : یار 
.تسا بالقنا  یاههاگداد  اه و  ارسداد تیحالص  رد  تسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  یلخاد  تینما  اب  طابترا  رد  اناونع  هک  یمیارج 

بالقنا یاههاگداد  اه و  ارسداد تیحالص  دودح و  نوناق  هدحاو  هدام  دنب ١  عوضوم  ناریا  یمالسا  یروهمج  یلخاد  تینما  اب  طابترا  رد  اناونع  هدش  مالعا  میارج 
اب هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٢٠   ٢٩/۴/۶۴ هرامش ٨٢٣/٢٠ –  یار  نیا  ربانب  تسا  بالقنا  یارسداد  تیحالص  رد  اه  نآ هب  یگدیسر  هک  دشاب  یم بوصم ١٣۶٢ 

دراوم رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم 

۶٢ فیدر ۶٨ /  هرامش   ٢١/١٢/١٣۶٨  – ۵٣٣ هرامش : یار 
.دشاب یم یرفیک ٢  مکاحم  تیحالص  رد  ناوختسا  یگتسکش  هب  یهتنم  هدراو  همدص  ماهتا  هب  یگدیسر 

لیکشت نوناق  هدام ٧  دنب ه ـ دروم  رد  رگم  .دشاب  یم یرفیک ٢  یاههاگداد  تیحالص  رد  ناوختسا  یگتسکش  هب  یهتنم  هدراو  یندب  همدص  ماهتا  هب  یگدیسر 
مود هبعش  یار  نیاربانب  .دوش  یگدیسر  یرفیک ١  هاگداد  رد  دیاب  هدنورپ  تروص  نیا  رد  هک  بوصم ١٣۶٨  روشک  یلاعناوید  بعش  یرفیک ١و٢ و  یاههاگداد 
بعش یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  یدح  رد  روشک  یلاعناوید 

تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید 
٢٨ فیدر ۶٩ /  هرامش   ٣/٧/١٣۶٩  – ۵٣۵ هرامش : یار 

دشاب یم رفیک ی ١  هاگداد  نیرت  کیدزن اب  تسا  هدشن  لیکشت  یهاگداد  نینچ  هک  یطاقن  رد  یرفیک ١  هاگداد  تیحالص  رد  لخاد  میارج  هب  یگدیسر 
هاگداد تیحالص  رد  لخاد  میارج  هب  یگدیسر  هدشن  لیکشت  یرفیک ١  هاگداد  هک  یطاقن  رد  یرفیک ١و٢ ، یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ۵  لیذ  هرصبت  ساسا  رب 

زا یتمسق  یساسا ، نوناق  لصا ١۵٨  زا  دنبو ١  روبزم  نوناق  هدام ۵  یانبم  رب  هییاضق  هوق  سییر  هکنیا  رگم  دشاب  یم یرفیک ١  هاگداد  نیرت  کیدزن اب  یرفیک ١ 
هک یدحات  روشک  یلاعناوید  هبعش ١٢  یار  نیا  ربانب  دنیامن  راذگاو  یقوقح ١  هاگداد  هب  فوصوم  نوناق  هدام ٩  یارجا  رد  عزتنم و  ار  یرفیک ١  هاگداد  ییاضق  هزوح 

مزال هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  ییاضق  هیور  تدحو  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  .دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب 
.٢ تسا عابتالا 

۵۵  / فیدر ۶٩ هرامش   ۴/١٠/۶٩  – ۵۴١ هرامش : یار 
تسا بالقنا  هاگداد  تیحالص  رد  باعرا  دیدهت و  اب  تقرس  باکتراو  ینوکسم  لزانم  هب  هناحلسم  یعمج و  هتسد  دورو 

تینما هعماج و  مظن  هک  تسا  یمیارج  زا  تشحو ، باعرا و  دیدهت و  اب  لاوما  تقرس  مدرم و  ینوکسم  لزانم  هب  بش  عقوم  رد  فنع  هب  حلسم  یعمج و  هتسد  دورو 
هبعش ٢٠ یار  نیا  ربانب  تسا  بالقنا  هاگداد  ارسداد و  تیحالص  رد  بوصم ١٣۶٢  نوناق  هدحاو  هدام  دنب ١  قبطرب  نآ  هب  یگدیسر  دزاس و  یم لتخم  ار  یمومع 

یارب هباشم  دراوم  رد  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  صیخشت و  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید 
.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگدادو روشک  یلاعناوید  بعش 
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۶١  / فیدر ۶٩ هرامش   ٧/١٢/۶٩  – ۵۴٨ هرامش : یار 
وضع صقن  هب  یهتنم  یدمع  میارج  هب  یگدیسر  رد  یرفیک ١  هاگداد  تیحالص 

اذلف دشاب  یم یرفیک ١  هاگداد  تیحالص  رد  یرفیک ١ و ٢  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٧  دنب ٧  قبط  رب  دوش  یهتنم  وضع  صقن  هب  هک  یدمع  میارج  هب  یگدیسر 
بوصم ١٣٢٨ ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  مراهچ  هبعش  یار 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد ناوید و  بعش  یارب 
١٣۶٩ / ١۴/١١ هرامش ١٣٣٧٩ –  یمسر  همانزور  رد  هرشتنم 

۶٩/۶۴ فیدر : هرامش   ٧/١٢/١٣۶٩  – ۵۴٧ هرامش : یار 
.یکاش تیاکش  هب  یگدیسر  رد  لمح ، روظنم  هب  هدننار  هب  الاک  لیوحت  لحم  سرپ  زاب  فیلکت 

ماجنا هب  مه  روبزم  نوناق  هدام ۶٣  هتخانش و  یسرپ  زاب  تاقیقحت  هب  عورش  تاهج  زا  یکی  ار  یصوصخ  یعدم  تیاکش  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۶٠  دنب ١ 
تیاکش لوصو  اب  هک  دشاب  یم فلکم  هدیسرن  دصقم  هب  یلو  هدش  هدننار  لیوحت  دصقم  هب  لمح  یارب  الاک  اجنآ  رد  هک  یلحم  سرپ  زاب  نیا  ربانب  .دراد  دیکات  رما  نیا 

بعش ٢ و ارآ  اذلف  .ددرگ  مادقا  فوصوم  نوناق  نیتدام ۵۴ و ۵۶  قبط  رب  مرج  عوقو  زارحا  سپ ا ز  ات  دهد  همادا  دیامن  عورش  ار  هیلوا  تاقیقحت  یصوصخ ، یعدم 
بعش یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  صیخشت و  حیحص  هدش  رداص  رظن  نیا  یانبم  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید   ١٢

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید 
٨٠  / ۶٧٠ فیدر : هرامش   ٢١/١٢/١٣۶٩  – ۵۴٩ هرامش : یار 

.دنک یم یگدیسر  رت  مهم مرج  هب  هک  تسا  یهاگداد  تیحالص  رد  دحاو و  مرج  دشاب  رفن  ود  لعف  هب  طونم  نآ  ققحت  هک  یمرج 
ماهتا هب  یگدیسر  دشاب  یرفیک ١  هاگداد  تیحالص  رد  نام  هتم زا  یکی  ماهتا  هب  یگدیسر  هچنانچ  تسا و  دحاو  مرج  دشاب  رفن  ود  لعف  هب  طونم  نآ  ققحت  هک  یمرج 

بعش ٢ زا  هرداص  ارآ  نیاربانب  .دوب  دهاوخ  روبزم  هاگداد  تیحالص  رد  یرفیک ١ و ٢  هاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٧  هرصبت ١  زا  دافتسم  همزالملاب و  مه  رگید  مهتم 
بوصم ١٣٢٨ ییاضق  هیور  دحو ت  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  صیخشت و  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  و ١٢ 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب 
۵٠  / فیدر ۶۶ هرامش   ٢١/١٢/١٣۶٩  – ۵۵٠ هرامش : یار 

.تسا هزب  عوقو  لحم  نامه  هاگداد  ناتسرهش ، زکرم  ریغ  رادرهش  یباستنا  میارج  هب  حلاص  هاگداد 
هدوبن بوصم ١٣۵۵  رفیک  ناوید  لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٢  رد  روکذم  میارج  زا  ناتسرهش ) زکرم  ریغ  رادرهش   ) زنطن دورد  اب  رادرهش  هب  یباستنا  میارج 

تیحالصرد ار  یگدیسر  هک  ناهفصا  یرفیک ١  هاگداد  هبعش ١۵  یاراذل  دشاب  یمن مه  بوصم ١٣۵٨  یمومع  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٨  هرصبت ٢  لومشم  و 
یارب بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  دوش  یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  هتسناد  هزب  عوقو  لحم  هزوح 

تسا ٢-٣. عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش 
٢۶ فیدر ۶٩ /  هرامش   ٢٨/٣/١٣٧٠  – ۵۶٣ هر : امش  یار 

هید هبلاطم  یوعد  یرگید  هثرو  هیلع  اه  هدننار زا  یکی  مد ) ایلوا   ) ثارو هچ  ـ نانچ دنا ، هدومن مداصت  مهاب  هک  یروتوم  هیلقن  هلیسو  ود  ناگدننار  توف  تروصرد 
.دوش یگدیسر  یقوقح  مکاحم  رد  یتسیاب  تسا  یقوقح  هبنج  دجاو  یوعد  نیا  نوچ  دنیامن  حرطم 

هداد وا  مد  ایلوا  هب  ای  هیلع  ینجم  هب  وضع  ای  سفنرب  تیانج  ببس  هب  هک  تسا  یلام  هید   ) دراد یم ررقم  هک  هام ١٣۶١  رذآ  بوصم ٢۴  تاید  نوناق  لوا  هدام  هب  رظن 
هچنانچ هام ١٣۶٨  ریت  بوصم  روشک  یلاعناوید  بعش  ود و  کی و  یرفیک  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ١۶  هرصبت  لیذ  هلمج  فلاخم  موهفم  هب  هجوت  ابو  دوش ) یم
اه هدننار زا  یکی  مد  ایلوا  یوعد  هب  یگدیسر  دشاب  فوقوم  فلختم  هدننار  یرفیک  بیقعت  دنوش و  توف  اه  نآ ناگدننار  یروتوم ، هیلقن  هلیسو  ود  نیب  مداصت  رثا  رب 

رظن نیا  ساسا  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مراهچ  هبعش  یار  نیا  ربانب  تسا  یقوقح  یاههاگداد  تیحالص  رد  دراد  یلام  هبنج  هک  تهج  نآ  زا  رگید  هدننار  هثرو  هیلع 
دراوم رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  هدش  رداص 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم 
٧١ فیدر ٧٠ /  هرامش   ١/١١/١٣٧٠  – ۵٧١ هرامش : یار 

.دنشاب یم یگدیسر  هب  حلاص  یمومع  مکاحم  اذلف  تسا  یمومع  میارج  زا  اشترا  مرج  نوچ 
تمیق بسانت  هب  طوبرم  یاه  هرصبتو بوصم ٩/١٣۶٧/١۵  یرادربهالک  سالتخا و  اشترا ، نیبکترم  تازاجم  دیدشت  نوناق  هدام ٣  رد  نآ  تازاجم  هک  اشترا  مرج 

دیدشت هب  رظان  نوناق  نیا  هدام ۴  .تسا  یرتسگداد  یمومع  یاههاگداد  تیحالص  رد  نآ  هب  یگدیسر  تسا و  یمومع  میارج  زا  هدش  نیعم  هذوخام  هجو  ای  لام 
درادن یمومع  یاههاگداد  تیحالص  رد  یریثات  تازاجم  دیدشت  دنیامن ، یم تردابم  اشترا  رما  هب  یرفن  دنچ  هکبش  یربهر  ای  لیکشت  اب  هک  دشاب  یم یناسک  تازاجم 

موقرم هدام  لیذ  لومشم  دروم  دشاب  یم ناریا  یمالسا  یروهمج  ماظن  رد  لالخا  یارب  یرفندنچ  هکبش  یربهر  ای  لیکشت  هک  دهد  صیخشت  هاگداد  هچنانچ  اما 
دوش یم صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  یدح  رد  روشک  یلاعناوید  هبعش ٣١  یار  نیا  ربانب  تسا  یمالسا  بالقنا  یاههاگداد  اب  یگدیسر  .ددرگ و  یم

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رداههاگداد  روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا 
٧٠/٣٣ فیدر : هرامش   ١/١١/١٣٧٠  – ۵٧٣ هرامش : یار 

.تسا یمومع  مکاحم  هدهعب  اه  نآ هب  یگدیسر  هدوب و  یمومع  میارج  زا  تاریزعت  نوناق  هدام ١٠۴  عوضوم  میارج 
هوحن نوناق  هدام ۵  .تسا  یرتسگداد  یمومع  یاههاگداد  تیحالص  رد  اه  نآ یگدیسر  دشاب و  یم یمومع  میارج  زا  تاریزعت  نوناق  هدام ١٠۴  رد  روکذم  میارج 

نآ هرصبت ١  دنک و  یم راد  هحیرج  ار  یمومع  تفعای  تسا و  عرش  فالخ  ماع  الم  رد  اه  نآ زا  هدافتسا  هک  ییاهسابل  ناگدنشورف  تازاجم  تافلخت و  هب  یگدیسر 
ریثکت طبض و  لیاسو  نتفرگ  رارق  تلود  رایتخا  رد  تاریزعت و  نوناق  هدام ١٠۴  عوضوم  رت  سوپ سکعو و  ملیف  ندرک  مودعم  هب  رظان  بوصم ٢٨/١٢/١٣۶۵ 

ناوید هبعش ٣٢  یار  نیا  ربانب  .دنک  یمن یفن  ار  یمومع  یاههاگداد  تیحالص  تسا و  هاگداد  مکح  یارجا  تاعبت  راثآ و  زا  هک  دشاب  یم ریثکت )…  لیاسو  ویدیو –  )
تدحو نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  هتخانش  یرتسگداد  یمومع  یاههاگداد  تیحالص  رد  ار  میارج  نیا  هب  یگدیسر  هک  روشک  یلاع 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعش  اه و  هاگداد یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور 
١۶  / ٧٢ فیدر : هرامش   ۶/٧/١٣٧٢  – ۵٨٣ هرامش : یار 

یعطق یمکح  زا  روظنم  بوصم ١٣۵۶ و  یرتسگداد  نیناوق  زا  یا  هراپ حالصا  نوناق  هدام ٢۵  عوضوم  فیفخت  لامعا  هب  حلاص  هاگداد 
یمکح زا  معا  دوش  یم رداص  تشذگ  لباقریغ  یریزعت  میارج  رد  هک  بوصم ١٣۵۶  یرتسگداد  نیناوق  زا  یا  هراپ حالصا  نوناق  هدام ٢۵  رد  روکذم  یعطق  مکح 

ادیپ تیعطق  رابتعا  رظن  دیدجت  هلحرم  رد  یگدیسر  زا  سپ  هدوب و  رظندیدجت  لباق  ای  دنک و  رداص  یعطق )  ) رظن دیدجت  لباق  ریغ  تروصب  نیتسخن  هاگداد  هک  تسا 

www.takbook.com



تازاجم فیفخت  تساوخرد  یارب  تیحالص  دجاو  یعطق و  مکح  رودص  عجرم  ار  رظندیدجت  هاگداد  هک  روشک  یلاع  ناوید  مراهچ  هبعش  یار  نیا  ربانب  .تسا  هدرک 
روشک و یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دراد  تقباطم  ینوناق  نیزاوم  اب  حیحص و  هتخانش  بکترم 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد
هـ  / ١۵٢۶ فیدر : هرامش   ٢٨/٧/١٣٧١  – ۵٧٨ هرامش : یار 

یرفیک ١ هاگداد  هیحان  زا  رارق  ضقن  زا  سپ  یرفیک ٢  هاگداد  یگدیسر  موزل 
نوناق هک  یدراوم  رد  ار  اه  رارق زین  اه و  هاگداد ماکحا  ، ١٣۶٧  / هامرهم بوصم ١۴/ اه  نا یگدیسر  هوحن  اه و  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  لوا  هدام 

یاههاگداد ماکحا  دروم  رد  مکح  رودص  ضقن و  رظن و  دیدجت  عجرم  ار  کی  یرفیک  یاههاگداد  مه  نوناق  نیا  هدام ۴  .تسا  هتخانش  رظن  دیدجت  لبا  هدومن قـ نیعم 
ساسا رب  تسا و  یوهام  هلحرم  ود  رد  کی  یرفیک  یرفیک ٢ و  یاههاگداد  رد  یرفیک  روما  هب  یگدیسر  ترورض  هب  راذگ  نوناق  رظن  نیبم  هک  هداد  رارق  یرفیک ٢ 

رارق هدننک  رداص  هاگداد  هب  نیتسخن  هلحرم  یوهام  یگدیسر  یارب  هدنورپ  هک  دیامن  یم باجیا  یرفیک ١ ، هاگداد  رد  یرفیک ٢  هاگداد  رارق  ضقن  زا  سپ  رظن ، نیا 
دوش یم یوهام  یگدیسر  هلحرم  ود  زا  هدافتسا  رد  نییعادتم  قح  تیوفت  بجوم  رارق ، ضقن  زا  سپ  عوضوم  لصا  هب  کی  یرفیک  هاگداد  یگدیسر  اریز  ددرگ  هداعا 

رارق هدننک  رداص  هاگداد  تیحالص  رد  رارق  ضقن  سپ ا ز  ار  عوضوم  لصا  هب  یگدیسر  هک  روشک  یلاع  ناوید  مود  هبعش  یار  نیا  ربانب  تسا  نوناق  فالخ  و 
یلاع ناوید  بعش  یارب  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  یار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  هدومن  صیخشت 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگدادو روشک 
هـ  / ١۵٧۴ فیدر : هرامش   ٢٧/١١/٧١  – ۵٨٠ هرامش : یار 

تیحالص مدع  ظاحل  هب  یرفیک ٢  مکح  ضقن  دانتسا  هب  کی  یرفیک  مکح  ندوب  رظن  دیدجت  لباق 
رارق یمیارج  یگدیسر  هب  ارصحنم  ار  یرفیک ٢  هاگداد  تیحالص  بوصم ٣١/٣/١٣۶٨  روشک  یلاع  ناوید  بعشو  یرفیک ١و٢  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٨ 
همهم لوصا  زا  هک  اه  هاگداد تیحالص  هب  عجار  دعاوق  تیاعر  موزل  .دشاب  نآ  یاه  هرصبت نوناق و  نیا  هدام ٧  رد  روکذم  یاهرفیک  زا  ریغ  اه  نآ تازاجم  هک  هداد 
هاگداد .دیامن  رداص  مکحو  دنک  یگدیسر  دشاب  یم کی  رفیک ی  هاگداد  هصاخ  تیحالص  رد  هک  یمرج  هب  یرفیک ٢  هاگداد  رگا  هک  دیامن  یم باجیا  دشاب  یم یسرداد 

بوصم ٧/١٣۶٧/١۴ اه  نآ هب  یگدیسر  هوحنو  اه  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  هدام ١٠  فلا  دنب  هب   ) ادنتسم ضقن  حلاص  عجرم  ماقم  رد  کی  یرفیک 
ماجنا ار  هیلوا  یگدیسر  روشک ، یلاع  ناوید  بعش  یرفیک ١و٢ و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٧  قبطرب  سپس  دنک و  ضقن  هاگداد  تیحالص  یفناب  ار  روبزم  مکح 

نوناق نیتدام ۶و٨  رد  روکذم  دراوم  ردو  روبزم  هاگداد  هیلوا  یوهام  ماکحا  ریاس  دننام  کی  یرفیک  هاگداد  مکح  یتلاح  نینچ  رد  دیامن  رداص  یضتقم  مکح  دهد و 
اتجیتن هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٣١  یار  نیاربانب  تسا  روشک  یلاع  ناویدرد  رظن  دیدجت  لباق  اه  نآ هب  یگدیسر  هوحنو  اه  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت 

ناوید بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  هدیدرگ  رداص  ساسا  نیا  رب  )
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع 

١٩ / ٧۴ فیدر : هرامش   ٢۶/١٠/١٣٧۴  – ۶٠٢ هرامش : یار 
.تسین یرادا  تلادع  ناوید  رد  حرط  لباق  یعامتجاروما  راک و  ترازورد  رقتسم  فالتخا  لح  یاهتایه  ارآ  هب  تبسن  یتلود  یاهتکرش  تایاکش  هب  یگدیسر 

تلادع ناوید  نوناق  هدام ١١  رد  هدیدرگ  لیکشت  ناریا  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق  لصا ١٧٣  ساسا  رب  هک  یرادا  تلادع  ناوید  تارایتخا  تیحالص و  دودح 
تامادقا تامیمصت و  زا  یقوقحو  یقیقح  صاخشا  تاضارتعا  تاملظت و  تایاکش و  هب  یگدیسر  رب  ینتبم  تسا و  هدش  صخشمو  نیعم  لاس ١٣۶٠  بوصم  یرادا 

فیاظو هب  عجار  روما  رد  روکذم  یاهدحاو  نیرومام  تامادقا  تامیمصت و  زین  یتلود و  یاهتکرش  تاسسوم و  اه و  نامزاس اه و  هناخترازوزا معا  یتلود  یاه  دحاو
تاسسومو اه  داهن تسرهف  نوناق  روبزم و  نوناق  هدام ۵  لیذ  هرصبتو  لاس ١٣۶۶  بوصم  روشک  یمومع  تابساحم  نوناق  نیتدام ۴و۵  تحارصب  تساهنآ و 

، ناریا یمالسا  یروهمج  بالقنا  یاروش  بوصم  نآ  ممتم  اه و  کناب روما  هرادا  هوحنو  اه  کناب ندش  یلم  نوناق  بوصم ١٩/۴/١٣٧٣ و  یتلود  ریغ  یمومع 
رد رقتسم  فالتخا  لح  یاهتایه  زا  هرداص  ارا  هب  تبسن  نآ  تیاکش  فص  نیا و  اب  تسا و  لقتسم  یقوقح  تیصخش  دجاو  بوسحم و  یتلود  تکرش  یلم ، کناب 

یلاع ناوید  لوا  هبعش  یار  بتارم  هبانب  .تسین  یرادا  تلادع  ناویدرد  حرط  لباق  لاس ١٣۶٩  بوصم  راک  نوناق  هدام ١۵٩  عوضوم  یعامتجا  روماو  راک  ترازو 
بوصم ١٣٢٨ ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم دییات  صیخشت و  ینوناق  حیحص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  یدح  رد  روشک 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب 
فیدر ٣/٧۵ هرامش   ١/٣/١٣٧۵ هرامش ۶٠۶ –  یار 

.تسا روشک  یلاع  ناوید  اب  اعبت  نآ  یانبم  یرفیک  مکحو  اتلاصا  لایر  نویلیم  تسیب  زا  شیب  مرج ، زا  یشان  نایزو  ررض  یوعد  رد  رظن  دیدجت 
یشان نایزو  ررض  یاوعد  هب  یرفیک  رما  هب  یگدیسر  نمض  هاگداد  هک  یدراوم  رد  دراد ، یقوقح  ناونع  مرج ، زا  یشان  نایز  ررض و  هبلاطم  یوعد  هکنیا  هب  رظن 

غبلم زا  شیب  مرجزا  یشان  نایز  ررض و  هتساوخ  هاگره  بالقناو ، یمومع  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٢١  دنب ۵  قالطا  هب  هجوت  اب  دیامن  یم یگدیسر  مه  مرج  زا 
مکح یرفیک ، یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٣١۶  هرصبت  لیذ  ترابع  زا  دافتسم  اب  دوب و  دهاوخ  روشک  یلاع  ناوید  نآ  رظن  دیدجت  عجرم  دشاب  لایر  نویلیم  تسیب 

ساسا نیارب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ١١  یار  بتارم  هبانب  تسا  روشک  یلاع  ناوید  رد  رظن  دیدجت  یگدیسر  لباق  یقوقح  رما  عبت  هب  دراوم  نیا  رد  مه  ییازج 
مکاحم مامت  یارب  هباشم  دراوم  رد  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قفاوم  هدش  رداص 

.تسا عابت  الا  مزال  رو  ـــ شک یلاع  ناوید  بعش  و 
فیدر ٣٢/٧۵ هرامش   ٣٠/١١/١٣٧۵  – ۶١۴ هرامش : یار 

.تساروشک یلاع  ناوید  تیحالص  رد  تسا  سبح  لاس  هدزا  شیبای  مادعا  نوناق ، رد  نآ  تازاجم  هک  یمیارج  رد  تیارب  مکح  زا  یهاوخ  رظن  دیدجت  هب  یگدیسر 
قح وا  ینوناق  دنیامن ه  ای  یصوصخ  یکاش  یارب  لاس ١٣٧٣  بوصم  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٢۶  زارف ٢  زا  دنب ب  هکنیا  هب  رظن 

دشاب یم ودره  تیموکحم  مکح  ای  تیارب  مکح  هب  ضارتعا  لماش  قالطالا  یلع  قح  نیاو  تسا  هدش  لیاق  یمومع  یاههاگداد  یرفیک  ماکحا  زا  رظن  دیدجت  تساوخرد 
یگدیسر هتفرگ  رارق  نانآ  تیحالص  رد   ) انوناق هک  یروما  هب  اهنت  روبزم  نوناق  هدام ٢٢  ردص  بجوم  هب  اتسا ن  زکرم  رظندیدجت  یاههاگداد  هکنیا  هب  رظن  و 

رادصا انبم  نیا  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  متسیب  هبعش  یار  اذهیلع  ددرگ  یمن موقرم  نوناق  هدام ٢١  لیذ  رد  هلصفم  دراوم  لماش  روما  نیا  هک  تسا  یهیدب  دنیامن و  یم
ددرگ یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  دومن ه  رظن  راهظا  یگدیسر و  طاول  باکترا  هب  مهتم  تیارب  مکح  زا  یصوصخ  یکاش  رظن  دیدجت  تساوخرد  هب  هتفای و 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا 
٢٩  / فیدر ٧۶ هرامش   ٢١/١١/١٣٧۶  – ۶٢٢ هرامش : یار 

تسین بجاو  هابتشا  یار  هدننک  رداص  یضاق  هب  رکذت 
هابتشا و زا  ماکحا  ندوب  یراع  مکاحم و  ارآ  تحص  نیمات  تهج  رد  تسا  ینیمضت  لاس ٧٣  بوصم  بالقناو  یمومع  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ١٨  تاررقم 
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هب هچنانچ  هک  دشاب  نیب  حضاو و  نانچنا  هرداص  یار  رد  هابتشا  هک  تسنیا  نآ  ریخا  تمسق  رد  جردنم  هیطرش  هلمج  هنیرق  هب  روبزم  نوناق  هدام ١٨  دنب ٢  زا  دافتسم 
دوش و یمن طابنتسا  نآ  زا  هبنت ا و  لوصح  یار و  هدننک  رداص  یضاق  هب  رکذت  موزل  تیمتح  نکیل  ددرگ  یو  هبنت  بجوم  دوش  هداد  رکذت  یار  هدننک  رداص  یضاق 

و  ) ابتکار بلطمو  دربب  هرداص  یار  هابتشا  هب  یپ  دیامن  تراظن  نیناوق  حیحص  یارجا  رب  دناوت  یم هک  تسا  یماقم  رد  انوناق  و   ) اناش هک  یرگید  یضاق  هک  ردق  نیمه 
هبعش ٢٠  ٩/٢/٧۶ هرامش ١٢٩ –  یار  تیفیک  نیا  اب  .دیامن و  یم فلکم  هدام ١٨  لیذ  هرصبت  تاررقم  لامعا  هب   ) اسار ار  رظن  دیدجت  عجرم  دنک ، ناونع   ) الدتسم

هفاضا داوم  زا  هدام ٣  قبط  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  ارآ  تیرثکا  هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نارهت  رظن  دیدجت  هاگداد 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش 

٣١  / ٧۶ فیدر : هرامش   ١٣٧٧ / ٨/٢  – ۶٢۵ هرامش : یار 
بالقنا یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٢١  دنب ٣  قیداصم  زا  جراخ  ددرگ  یم طبض  نوناق  مکحب  ییازج و  رما  عبت  هب  هک  یلاوما  مرج و  تاودا  تالا و 

.تسا
لصا بجوم  هب  روکذم و  نوناق  هدام ۵  دنب ۶  بجوم  هب  هک  تسا  یلاوما  طبض  هرداصم و  ماکحا  هب  رظان  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٢١  دنب ٣ 

نوناق مکحب  ییازج و  رما  عبت  هب  هک  یلاوما  مرج و  تاوداو  تالا  هب  ددرگ و  یم رداص  یمالسا  بالقنا  یاههاگداد  رد  ناریا ، یمالسا  روهمج ی  یساسا  نوناق   ۴٩
تالوصحمو اه  روانش هرداصم  هب  ضارتعا  اذل  تسا  مرج  لصا  هب  یگدیسر  دعاوق  عبات  اه  نآ رظن  دیدجت  تساوخرد  هب  یگدیسر  درادن و  یرست  ددرگ  طبض  یتسیاب 

یار تسا و  جراخ  موقرم  هدام  دنب ٣  لومش  زا  هدوب  یزبا  عبانم  زا  یرادرب  هرهب  تظافح و  نوناق  تاررقم  زا  فلخت  زا  یشان  هک  دیص  تاودا  تالاو و  یدایص 
یارب هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  هدحاو  هدام  دانتسا  هب  یار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدزون  هبعش 

تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش 
فیدر ٧٧/٣٨ هرامش   ٢٩/١٠/١٣٧٧  – ۶٢٩ هرامش : یار 

.تسا روشک  یلاعناوید  بالقناو ، یمومع  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ١٨  دنب ٢  لامعا  ماقمرد  ناتسا  رظن  دیدجت  یاههاگداد  ارآ  هب  یگدیسر  عجرم 
لاس بوصم  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ١٨  لیذ  هرصبت  رد  دیامن ) یم یگدیسر  ضقن و  ار  یار  رظن ، دیدجت  عجرم   ) هلمج رکذ  زا  ننقم  روظنم 
دصکی و لصا  هب  رظن  تیفیک و  نیا  اب  دشاب و  رتیلاع  ماقم ، ناشثیح و  زا  هدش  نآ  رد  هابتشا  یاعدا  هک  ییار  هدننک  رداص  هاگداد  هب  تبسن  هک  تسا  یعجرم  ، ١٣٧٣

رظن دیدجت  عجرم  هچنانچ  مکاحم ، رد  نیناوق  حیحص  یارجا  رب  روشک  یلاع  ناوید  تراظن  قح  صوصخرد  .ناریا  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق  مکی  تصش و 
هدننک رداص  هاگداد  هک   ) اصوصخ دوب  دهاوخ  روشک  یلاع  ناوید  دراد  ار  هاگداد  نا  زا  هرداص  یار  ضقن  قح  هک  یماقم  دشاب ، ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  ییاوعد ،

هدام ١٨ دنب ٢  لامعا  ماقم  رد  ناوید  هبعش ٢١  یار  اذهیلع  تسا  ماربا  ضقن و  عجرم  روشک  یلاع  ناوید  نوچ  درادن و  ار  دوخ  یار  ضقن  قح  لوصالا  یلع  یار ،
نوناق نیزاوم  لوصا و  قفاوم  دشاب  یم نادمه  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  زا  هرداص  مکح  ضقن  نمضتم  هک  یدح  رد  هابتشا  دوجو  صیخشت  زا  سپو  روبزم  نوناق 

عابتالا مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت 
.تسا

فیدر ٧٧/٣۵ هرامش   ۶/١١/١٣٧٧  – ۶٣٠ هرامش : یار 
مکح ردررقم  تازاجم  هن  تسا  کالم  نوناق  رد  جردنم  تازاجم  رظن ، دیدجت  عجرم  نییعت  رد 

لیکشت نوناق  هدام ٢١  قبطرب  دشاب و  یم مجر  نا  تازاجم  هعوضوم  تاررقم  بسح  رب  تابثا ، تروص  رد  هک  هدوب  نصحمو  هنصحم  یانز  یباستنا ، میارج 
یلاعناوید دروم  صوصخ  رد  تیارب  تیموکحم و  رظن  دیدجت  عجرم  ، ۴/٧/٧۴ هرامش ۶٠٠ –  هیور  تدحو  یار  کالم  تدحو  بالقنا و  یمومع و  یاههاگداد 

هد زا  رتمک  هب  اه  یلا  ) راشم تیموکحم  هدرک ، رارقا  ینوناقو  یعرش  باصن  دح  زا  رتمک  هب  هنصحم  یانز  ماهتا  دروم  رد  اه  یلع موکحم  نوچ  یلو  تسا  روشک 
رظن نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مود  هبعش  یار  اذهیلع  دشاب  رظن  دیدجت  عجرم  رییغت  بجوم  دناوت  یمن یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۶٨  دانتسا  هب  سبح  لاس 

بعش یارب  لاس ١٣٢٨  بوصم  ییاضق  هیور  دحو ت  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  دراد  تقباطم 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید 

فیدر ٧٧/١٢ هرامش   ١۴/٢/١٣٧٨  – ۶٣٢ هرامش : یار 
مرج نیا  ندش  یقلت  قاچاق  اه و  ایرد زا  زاجم  ریغ  دیص  هب  یگدیسر  رد  یومع  هاگداد  تیحالص 

نینچمه رایواخ ، هیهت  نایهامسات .)  ) یرایواخ یهام  دیص  بوصم ١٣۵٨/١۵/۵  سراف  جیلخ  رزخ و  یایرد  زا  زاجم  ریغ  دیص  ینوناق  هحیال  هدام ٢  حرشب  هچرگ 
تازاجم نوناق  قبط  نیبکترم ، هدیدرگ ، حیرصت  مالعا و  عونمم  ناریا  تالیش  یماهس  تکرش  هزاجا  نودب  اه  نآ رودص  یرادهاگنو و  لمح  شورف ، هضرع ،

بوصم ناریا  یمالسا  یروهمج  یزبا  عبانم  زا  یرادرب  هرهب  تظافح و  نوناق  هدام ٢٢  د   ) دنب تاررقم  نوچ  نکل  دنوش  یم تازاجم  بیقعت و  قاچاق ، نیبکترم 
تازاجم نوناق  یحالصا  کی  هدام  رد  ررقم  تازاجم  زا  فخا  تازاجم ، رظن  زا  هدش ، ارجالا  مزال  خیرات ١/٨/١٣٧۴  زا  هک  یمالسا  یاروش  سلجم   ١۴/۶/٧۴

بوصم ١٣٧٠ یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١١  مکح  هب  نیا  ربانب  تسا  بکترم  لاح  هب  دعاسم  رگید  تاهج  زا  دشاب و  یم بوصم ٢٩/١٢/١٣۵٣  قاچاق  نیبکترم 
نوناق هدام ٢٢  دنب د  ریخا  تمسق  رد  روکذم  هاگداد ، هژاو  قلطم  هک  اجنا  زا  دوب و  دهاوخ  رثوم  یعطق  مکح  رودصات  روکذم  نوناق  عضو  رب  قباس  میارج  دروم  د ر 

لیکشت نوناق  داوم ١و٣  تاررقم  دراد و  یمومع  یاههاگداد  رد  روهظ  تسین و  بالقنا  دیق  هب  دیقم  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزبا  عبانم  زا  یرادرب  هرهبو  تظافح 
هک نارادنزام  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  لوا  هبعش   ٣١/۴/١٣٧۵ هرامش ٣۵۵ –  همانداد  بتارم  هبانب  .دیامن  یم دییات  ار  بلطم  نیا  مه  بالقنا  یمومع و  اه  هاگداد

دوش یم صیخشت  نوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص   ) اتجیتن ارآ  تیرثکا  هب  هدش  رظن  راهظا  نمکرت  ردنب  یمومع  هاگداد  تیحالص  هب  فالتخا  لح  ماقم  رد  نآ  حرشب 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا 

٧٨/٢٩ فیدر : هرامش   ١٩/١١/١٣٧٨  – ۶۴٨ هرامش : یار 
.تسا روشک  یلاعناوید  دراد  ار  هاگداد  نیا  زا  هرداص  یار  ضقن  قح  هک  یماقم  دشاب  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  ییاوعد ، رظن  دیدجت  عجرم  هچنانچ 

هدام ٢٣۵ هرصبت ٣  رد  درک ) دهاوخ  یوهام  یگدیسر  ضقن و  ار  هرداص  یار  یزاربا ، لیلد  هب  هجوت  اب  رظن  دیدجت  هاگداد  هلمج …(  رکذ  زا  راذگ  نوناق  دارم 
ثیح زا  هدش  نآ  رد  هابتشا  مالعا  هک  ییار  هدننک  رداص  هاگداد  هب  تبسن  هک  تسا  یعجرم  لوصالا  یلع  بالقنا ، یمومع و  یاههاگداد  رفیک ی  یسرداد  نییا  نوناق 

یساسا نوناق  لصا ١۶١  هب  رظن  دنرادن و  ار  رگیدکی  هرداص  ارآ  ضقن  قح  ضرع ، مه  یاههاگداد  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیا و  ربانب  .دشاب  رتیلاع  ناشو  هج  رد 
عجرم ثیح  نیا  زا  روشک  یلاع  ناوید  هکنیا  هب  رظنو  مکاحم  رد  نیناوق  حیحص  یارجا  رب  روشک  یلاع  ناوید  هیلاع  تراظن  صوصخ  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج 
وشک یلاع  ناوید  دراد  ار  هاگ  داد نیا  زا  هرداص  یار  ضقن  قح  هک  یماقم  دشاب  ناتسا  رظن  دیدجت  هاگداد  ییاوعد ، رظن  دیدجت  عجرم  هچنانچ  .تسا  ماربا  ضقن و 

هاگداد مهن  هبعش  زا  هرداص  یار  ضقن  نمضتم  هک  یدحر  روبزم د  نوناق  هدام ٢٣۵  لامعا  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعش ١١  یار  بتارم  هبانب  .دوب  دهاوخر 
روشک و یلاعناوید  بعش  یارب  یرفیک  یسرداد  نییا  نوناق  هدام ٢٧٠  دانتسا  هب  یار  نیا  .د  وش  یم صیخشت  نوناق  اب  قبطنم  تسا  نارادنزام  ناتسا  رظن  دیدجت 
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.تسا عابتالا  مزال  هباشمدراوم  رد  اه  هاگداد
٨٢/٢١ فیدر :  ٣٠/١٠/١٣٨٢  – ۶۶۴ هرامش : یار 

، یدعب تاقاحلا  تاحالصا و  اب  هس  داتفه و  دصیس و  رازه و  هام  ریت  مهدزناپ  بوصم  یمالسا  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  مجنپ  هدام  بجوم  هب 
.تسا یمالسا  بالقنا  یاههاگداد  تیحالص  رد  اقلطم  لیذ  میارج  هب  یگدیسر 

.ضرالا یف  داسفا  ای  هبراحم  یجراخ و  یلخاد و  تینما  هیلع  میارج  هیلک   ١-
.یربهر مظعم  ماقم  ناریا و  یمالسا  یروهمج  راذگناینب  ماقم  هب  نیهوت   ٢-

.ماظن اب  هلباقم  روظنم  هب  تاسسوم  بیرخت  رورت و  هناحلسم و  مادقا  ای  یمالسا  یروهمج  هیلع  هیطوت   ٣-
.بناجا عفن  هب  یسوساج   - ۴

.ردخم داوم  قاچاق و  هب  طوبرم  میارج  هیلک   - ۵
.یساسا نوناق  لصا ۴٩  هب  طوبرم  یواعد   ۶-

نوناق یحالصا  هدام ۴  لیذ  هرصبت  تسا و  هدومنن  لصاح  رییغت  هدوب و  یقاب  دوخ  توق  هب  ناکامک  هدام  نیا  خروم ٢٨/٧/١٣٨١  تاقاحلا  تاحالصا و  مغریلع  و 
.درادن طابترا  تسا  هدومن  اصحا  ار  یمالسا  بالقنا  یاههاگداد  تیحالص  حضاو  روط  هب  هک  دوخ  زا  دعب  هدام  هب  تسا و  هطوبرم  هدام  حاضیا  ماقم  رد  افرص  موقرم 

یاههاگداد تیحالص  رد  ار  دشاب  یم مادعا  اه  نآ ینوناق  تازاجم  هک  یمیارج  هب  یگدیسر  نآ  بجومب  هک  هدش  دای  نوناق  هدامب ۴  یقاحلا  کی  هرصبت  تاررقم  اذهل 
ینبم نیا  رب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٣١  یار  بتارم  هب  انب  دشاب  یم یمالسا  بالقنا  یاههاگداد  یتاذ  تیحالص  دراوم  زا  فرصنم  تسا  هداد  رارق  ناتسا  یرفیک 

.دوش یم دییات  هدیدرگ و  صیخشت  تاررقم  نیزاوم و  اب  قبطنم  حیحص و  هدش  رداص 
مزال روشک  یلاع  ناوید  بعش  اه و  هاگداد یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  بجومب  یار  نیا 

تسا عابتالا 
یمومع تایه  فیدر ٨٢١۶ 

هرامش ۶۶٩ـ٢١٧١٣٨٣ یار 
.دیامن هبلاطم  زین  بعش  ریاس  زا  ار  نا  هجو  باسح ، حاتتفا  هبعش  رب  هوالع  هک  تسا  هدش  هداد  رایتخا  کچ  هدنراد  هب  اه ، کناب هچراپکی  متسیس  لوادتم  هیور  رد 

ققحم و لحمالب  کچ  رودص  هزب  هیلا ، عوجرم  کناب  زا  تخادرپ  مدع  یهاوگ  رودص  رگید و  بعش  هب  ررقم ، تلهم  رد  کچ  هدنراد  هعجارم  تروص  رد  نیاربانب 
اب هک  روشک  یلاع  ناوید  مجنپو  یس  هبعش  یار  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تایه  یاضعا  تیرثکا  هدیقع  هب  دوب و  دهاوخ  یگدیسر  هب  حلاص  مرج ، عوقو  لحم  هاگداد 

روما رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییا  نوناق  هدام ٢٧٠  ساسارب  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  ینوناق  نیزاوم  قفاوم  حیحص و  دراد ، قابطنا  رظن  نیا 
.دشاب یم عابتالا  مزال  هباشم ، دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  هیلک  یارب  یرفیک ،

مزال شترا  رفیک  یسرداد  نوناق  هدام ٢٨١  روتسد  تیاعر  تقوم ، یماظن  یاههاگداد  زا  هرداص  ماکحا  هب  تبسن  یسرداد  هداعا  تساوخرد  حرط  ناکما  یارب 
.دوب دهاوخن 

١٩/٣/١٣٣١  – ٩٣٨ هرامش : یار 
هدید ییازج  تامک  احم  لوصا  نوناق  هدام ۴۶۶  زا  هدافتسا  زا  تقوم  یماظن  تموکح  هاگداد  رد  نیموک  حم  ندومن  مورحم  یارب  یزوجم  بجوم و  هکنیا  رب  هوالع 
رد ینوناق  رما  تهج و  تقوم  ریغ  یماظن  هاگداد  ماکحا  ریغ  هب  تبسن  شترا  رفیک  یسرداد و  نییآ  نوناق  هدام ٢٨١  روتسد  لامتشا  یارب  هکنیا  زا  هتشذگ  دوش  یمن

تافانم همان  نییآ  اب  هک  ییاجنآ  ات  شترا  رفیک  یسرداد و  نوناق  تاررقم  هک  درادن  راعشا  نیا  زا  شیب  زین  تقوم  یماظن  تموکح  همان  نییآ  هدام ٢۵  .دشاب  یمن تسد 
روشک ناوید  متشه  هبعش  هک  روطنامه  اذلف  دوب  دهاوخن  روشک  ناوید  لماش  مکح  نیا  هتبلا  هک  دشاب  یم هیاعرلا  مزال  تقوم  یماظن  یاههاگداد  اه و  ارسداد رد  درادن 

رفیک یسرداد و  نوناق  هدام ٢٨١  روتسد  تیاعر  تقوم  یماظن  یاههاگداد  زا  هرداص  ماکحا  هب  تبسن  یسرداد  هداعا  تساوخداد  حرط  ناکما  یارب  هدومن  لالدتسا 
.دوب دهاوخن  مزال  شترا 

عوضوم ندوبن  مرج  ظاحل  زا  درگیپ  عنم  رارق  هب  یماجرف  یگدیسر  هرابرد 
٢۵/١٠/١٣٣۵ هرامش ٣٩٧٣ –  یار 

هک یتروصرد  تسا و  یماجرف  یگدیسر  لباق  هیلک ، لوصا  هبانب  دشاب  ماهتا  عوضوم  ندوبن  مرج  ظاحل  زا  مهتم  بیقعت  عنمرب  ریاد  ناتسا  هاگداد  یار  هک  یدروم  رد 
.تسین ماجرف  لباق  رارق  نیا  دشاب  لیلد  دقف  تلعب  بیقعت  عنم  رارق 

۶/٧/١٣٣٧ هرامش ٣٧٠٠ –  یار 
دوش رداص  اه  نآ تیموکحم  رب  یعطق  مکح  هک  یتق  دوهش و  تداهش  بذک  ناونعب  همک  احم  هداعا  یاعدتسا 

نییآ نوناق  هدام ۴۶۶  قش ۴  هب  رما  لومش  طرش  همک ، احم  هداعا  زیوجت  یاعدتسا  درومرد  هدومن  لالدتسا  دوخ  یار  ردروشک  یلاعناوید  متشه  هبعش  هک  یروطنامه 
دشاب یم یعطق  مکح  بجومب  یرفیک  هاگداد  رد  ناهاوگ  یهاوگ  بذک  توبث  تسا  هدوب  مکح  یانبم  نانآ  یهاوگ  هک  یدوهش  تداهش  بذک  ناونع  هب  یرفیک  یسرداد 

.تسا لاکشا  یب هدش و  رداص  احیحص  متشه  هبعش  مکح  نیا  نیا ، ربانب 
۶/٧/١٣٣٧  – ٣۶٩٧ هرامش : یار 

ناتسا هاگداد  یهاوخاو  لباق  ریغ  یار  هب  یک  اش  ضارتعا  ندش  یقلت  ماجرف 
یلاع ناوید  ینعی  رت  الاب هلحرم  زا  یگدیسر  تساوخرد  نآ و  دافم  هب  یک  اش  میلست  مدع  ناتسا ، هاگداد  یهاوخاو  لباق  ریغ  یار  هب  تبسن  شهوژپ  زا  دافتسم  نوچ 

.تسا حیحص  تهج  نیا  زا  روشک  یلاعناوید  مود  هبعش  یار  دوش و  یم بوسحم  ماجرف  یک  اش  یاضاقت  نیا  ربانب  دشاب  یم روشک 
٩/١٠/١٣٣٨ هرامش ۵٠٧١ –  یار 

اه نآ نافیدرمه  نارسفا و  میارج  ماهتا و  هب  یگدیسر 
یسرداد نوناق  رد  هک  تسا  یعقوم  اه  نآ نافیدرمه  دارفا و  نارسفا و  تاماهتا  هب  تبسن  یماظن  مک  احم  تیحالص  هامنابآ ١٣٢٢  بوصم  هدحاو  هدام  قبط  نوچ 

تیرثک هب ا  روشک  یلاعناوید  مهن  هبعش  یار  اذلف  تسا  یمومع  مک  احم  تیحالص  رد  ماهتا  عوضوم  هب  یگدیسر  ّالا  دشاب و  هدش  ررقم  یتازاجم  فیلکت و  نییعت  شترا 
.دسر یم رظنب  حیحص  ارآ 

٩/۴/١٣۴١  – ١٧٩٩ هرامش : یار 
.دشاب یم یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۴۵۶  بجومب  ینوناق  تارایتخا  زا  روشک  یلاعناوید  هلیسو  هب  حلاص  عجرم  هب  صقن  زا  سپ  هدنورپ  عاجرا 

www.takbook.com



روبزم ناوید  یمومع ، مک  احم  رد  ای  دشاب  هدش  حرطم  شترا  یسرداد  رد  هکنیا  زا  معا  ییازج  یاه  هدنورپ هب  یگدیسر  هب  تبسن  روشک  یلاعناوید  تیحالص  زارحا  اب 
اعضو یرفیک ، یسرداد  نییآ  نوناق  یحالصا  هدام ۴۵۶  نوچ  دیامن و  یم یگدیسر  مادقا و  یرفیک  یسرداد  نییآ  تیاعر  اب  شترا  رفیک  یسرداد و  نییآ  قبط  هک 

هب ار  ددجم  یگدیسر  هدنورپ و  عاجرا  ضقن و  زا  سپ  تیحالص  مدع  دراوم  هب  عجار  ار  فیلکت  دشاب و  یم شترا  رفیک  یسرداد و  نییآ  نوناق  هدام ٢۵٧  رب  رخوم 
.دوش یم ماربا  ارآ  قافتا  هب  صقن  زا  دعب  حلاص  ماقم  هب  رما  هلاحا  رب  ینبم  روشک  یلاع  ناوید  متشه  هبعش  مکح  نیا  ربانب  دیامن  یم نییعت  احیرص  رادتیحالص  عجرم 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  روتسد  هب  یار  نیا 
نآ یدعب  تاحالصااب  نآ ) هدام ١٢   ) بوصم ٢٢/٢/١٣۶۴ ناریا  یمالسا  یروهمج  حلسم  یاهورین  یسرداد  نوناق  بجومب  شترا  رفیک  یسرداد و  نییآ  نوناق  هک 

یرفیک ١و ٢ مک  احم  تیحالص  لیکشت و  تیفیک  دننامه  ار  روشک  یلاعناوید  هب  هدنورپ  لاسرا  یگدیسر و  یگنوگچ  هوحن و  نوناق ، نیا  هدام ٣  تسا و  هدیدرگ  خسن 
، یلبق نیناوق  یاجب  لاس ١٣٧٨  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  ینیزگیاج  هب  رظن  و  تسا ) هدش  حالصا  تروصنیدب  لاس ١٠/١٣۶٨/٢۶  رد  هدام  نیا   ) .تسا هتسناد 

.دشاب یم نوناق  نیمه  لمع  ردم ک  نالا 
٣٠/١١/١٣۴١ هرامش ۴٧٣٠ –  یار 

هحنج هب  تیانج  زا  یوعد  ناونع  رییغت  تهج  زا  ناتسداد  یهاوخ  ماجرف 
ماهتا ندوب  ییانج  رابتعا  هب  هک  یدراوم  ینعی  روبزم  ناوید  مهن  متشه و  هبعش  نایم  رظن  فالتخا  دروم  عوضومرد  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  تیرثک  رظنب ا 
رازه تسیب  ات  یدقن  یازج  هب  تیموکحم  نمضتم  ول  رتمک و  ای  یبیدأت  سبح  هام  ود  هب  تیموکحم  مکح  رودصب  یهتنمو  دوش  هداد  ییانج  هاگداد  هب  تساوخ  رفیک 

نییآ نوناق  هدام ۴٣١  لوا  هرصبت  لومشم  ناتسداد  یهاوخ  ماجرف  دهاوخب ، ماجرف  هحنج  هب  تیانج  زا  یوعد  ناونع  رییغت  تهج  زا  ناتسداد  ددرگ و  قالش  ای  لایر 
دراوم رد  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  روتسدب  هدوب و  حیحص  ثیح  نیا  زا  روشک  ناوید  مهن  هبعش  مکح  هجیتنلاب  تسین و  یرفیک  یسرداد 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم 
٢٨/١٠/١٣۴۵ هرامش ١٩٩۵ –  یار 

هرداص مکح  ماربا  تیعطق و  زا  سپ  مهتم ، نونج  یاعدا  هب  هرابود  یگدیسر 
هیلک هب  یگدیسر  مزلتسم  نیمرجم  رفیک  نییعت  تسا و  یرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  ناراک  هزب  تاماهتا  هب  یگدیسر  یرفیک  یسرداد  نییآ  تاررقم  قباطم  نوچ 

دومن نیعم  صخشم و  ار  مرجم  یرفیک  تیلویسم  نازیم  دودح و  اتجیتن  ناوتب  ات  تسا  اه  نآ یحور  تیعضو  یونعم و  رصنع  هلمج  زا  مرج  هدنهد  لیک  شت  رصانع 
ددرگ التبم  روبزم  یاهیرامیب  هب  یسرداد  ای  یسرپ  زاب  ماگنه  ای  هدوب و  نونجم  باکترا ، لاح  رد  مرج  بکترم  هاگره  روک  ذم  نوناق  داوم ٨٩ و ٩٠  قباطم  و 
ثودح دروم  رد  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۴٨۴  قش ١  زا  دافتسم  قبط  تسا و  ییانج  هحنج و  یاههاگداد  ناسرپ و  زاب  هدهع  رد  نونج  رما  هب  یگدیسر 

ماگنه طوبرم ، یاه  هدنورپ تلالد  قبط  هیضق  نیا  رد  تسا  مکح  یرجم  ناتسداد  فیاظو  زا  .ارجا  عنم  روتسد  یگدیسر و  یعطق ، مکح  رودص  زا  سپ  نونج 
لمعب یگدیسر  لحارم  نآ  رد  راهظا  نیا  هب  دوش و  فاعم  تازاجم  زا  ات  دنا  هدومن یفرعم  نونجم  ار  وا  هیلاراشم  ناردارب  ییازج  لحارم  رد  ف )  ) ماهتا هب  یگدیسر 
هنیمز نیمه  رد  مهتم  یسرداد  هداعا  تساوخداد  تسا و  هدیدرگ  ماربا  روشک  یلاعناوید  رد  هدش و  رداص  تازاجم  مکح  هدیدرگن و  یقلت  تباث  هدربمان  نونج  یلو  هدمآ 
هدام هبادنتسم  نیضرتعم  ضارتعا  تامدقم ، نیا  اب  هدرک و  ادیپ  اراهب  موکحم  هیضق  رابتعا  یعطق و  روبزم  ماکحا  بیترت  نیا  هبو  هتشگ  درو  هدشن  عقاو  هجوت  دروم 

هدش و یگدیسر  دراو  صوصخنیا  رد  هجوت  نودب  یندم ، شهوژپ  هاگداد  دشاب ، یم تازاجم  زا  تیفاعم  یارب  ف )  ) ندومن یفرعم  نونجم  اب  یبسح  روما  نوناق   ۴۴
هدام ۴۴ تسین  مولعم  هکنیارب  والع ه  هداد  همادا  یگدیسر  هب  هتسنادن و  ماقم  رد  رثوم  ف )  ) نونج توبث  مدع  هنیمز  ردار  ییازج  عجارم  رظن  هرداص  رارق  یط  رد 

الوصا نوچ  دشاب  دراوم  لیبق  نیا  هب  یرست  لباق  ررض  هجوت  دروم  رد  صاخشا  هیحان  زا  یندم  هاگداد  میمصت  ندوب  ضارتعا  لباق  هب  عجار  فوصوم  نوناق 
نانآ لاوما  رد  هطبغ  هفرص و  قوقح و  ظفح  میق و  بصن  میق و  نییعت  بیترت  اه و  نآ روما  هرادا  فیک  مک و  هب  طوبرم  نیروجحم  دروم  رد  یبسح  روما  تاررقم 

دافم راعشالا و  قوف  دراوم  هب  هجوت  اب  اذلف  تسین  تسا  یعطق  ماکحا  اب  هلباقم  هضراعم و  یارب  قیرط  حاتتفا  هجیتنلاب  هک  یواعد  عون  نیا  لماش  روما  نآ  دشاب و  یم
تبسن هک  تازاجمزا  وا  تیفاعم  یارب  ف )  ) نونج هب  یگدیسررگید  دراو و  قوف  تاهج  زا  طابنتسا  وس  عوقو  رب  ینبم  لک  ناتسداد  بانج  داریا  یعطق ، ییازج  ماکحا 

راتفر رظن  نیا  قبطرب  تسا  فلکم  یشهوژپ  هاگداد  یبسحروما ، نوناق  هدام ۴٣  قبط  درادن و  دروم  تسا  هدش  در  هدیدرگ و  یگدیسر  ییازج  لحارم  رد  نآ  هب 
.دیامن

١۵/۶/١٣۴۶  – ۵۴ هرامش : یار 
سپ هدنورپ  هک  هدش  ررقم  قلطم  روطب  روبزم  ناوید  نوناق  هدام ١١  رد  دراد و  نوناق  رد  یصاخ  دعاوق  هدوب و  یصاصتخا  یا  هکحم رفیک ، ناوید  هکنیا  هب  هجوت  اب 

.دشاب یمزین  تاقیقحت  صقن  تلع  هب  ضقن  لماش  روبزم  قالطا  دورو و  دوش  یم عوجر  رگید  هبعش  هب  ضقن  زا 
روشک یلاع  ناوید  یمومع  تییه  هیور  تدحو  یار 

لماش یلک  روطب  یرفیک  یسرداد  نییآ  داوم  رد  جردنم  دعاوق  تسا و  یصاخ  دعاوق  نوناق و  یاراد  یصاصتخا و  یاههاگداد  زا  یک  رفیک ی  ناوید  هک  اجنآ  زا 
، ضقن زا  سپ  تسا  هدش  ررقم  قلطم  روطبو  هدیدرگ  مولعم  ثحب  دروم  هیضق  فیلک  احیرص ت  موقرم  هدام ١١  رد  هکنیا  هب  رظن  ددرگ و  یمن یصاصتخا  عجارم 

، روبزم قالطا  دورو و  دیامن ، یم یگدیسر  هدرک ، یگدیسر  اقباس  هک  رگید  هبعش  مکح  هب  تبسن  رظن  دیدجت  ناونعب  هبعش  نآ  دوش و  یم عوجر  رگید  هبعش  هب  هدنورپ 
هیور تدحو  ماقم  رد  هک  یار  نیا  دوش و  یم دییات  حورطم  عوضوم  رد  روشک  یلاع  ناوید  لوا  هبعش  رظن  نیا  ربانب  دشاب  یمزین  تاقیقحت  صقن  تلع  هب  ضقن  لماش 

.تسا عابتالا  مزال  روشک  یلاع  ناوید  بعش  رفیک و  ناوید  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  رب  هدش  رداص 
١۵/٩/١٣۴۶  – ۶٩ هرامش : یار 

هیضق ندوب  حرط  لباق  ریغ  ظاحلب  تیحالص  مدع  رارق  رودصب  عجار  ییانج  مک  احم  نوناق  هدام ١۴  قش ٢  یصاصتخا  طرش 
هدام هب  تیانع  اب  تسا و  یرادا  هسلج  کی  ییانج  هاگداد  یتامدقم  هسلج  هکنیا  هب  ییانج  تامک  احم  هب  طوبرم  یحالصا  تاررقم  زا  هدام ١۴  تحارص  هب  هجوت  اب 
لصا رد  ار  دوخ  یار  لاح  ره  هب  هک  تسا  هدومن  فلکم  عونمم و  تیحالص  مدع  رارق  رادصا  زا  یگدیسر  هب  عورش  زا  دعب  ار  هاگداد  هک  روبزم  تاررقم  زا   ٣٨

هسلج رد  نآ  ذاختا  هک  هدامرد ١۴  جردنم  تامیمصت  تامادقا و  هکنیا  هب  تافتلا  ابو  دوش  صیخشت  فالخ  ای  هحنج  هجرد  زا  یباستنا  هزب  هچ  رگا  دیامن  رداص  هیضق 
هب جاتحم  هک  تسا  یروما  هب  رظان  دیامن  مادقا  نآ  هب  تبسن  دروملا  بسح  یوعد  باحصا  تاداریا  تاضارتعا و  هب  هجوت  اب  ایاسار  هاگداد  ات  هدیدرگ  ررقم  یتامدقم 

روک ذم  هدام  زا  مود  قش  رد  هک  یتیحالص  مدع  رارق  هب  تبسن  ییانج  تامک  احم  هب  طوبرم  تاررقم  عومجم  زا  طبنتسم  دشابن  ماهتا  تیهام  رد  ییاضق  رظن  لامعا 
نودب رظن و  یداب  رد  نآ  رد  هیضق  ندوب  حرط  لباق  ریغ  ییانج و  هاگداد  تیحالص  مدع  هک  تسا  یدراوم  هب  روبزم  قش  یصاصتخا  هدیدرگ ، زیوجت  نآ  رودص 

رفیک ناوید  ای  یماظن  یاههاگداد  اه  نآ هب  یگدیسر  ینوناق  عجرم  هک  یتاعوضوم  ای  راغص  ییانج  تاماهتا  لیبق  زا   ) دشاب صخشم  مولعم و  یوهام  رظن  لامعا  موزل 
قبط یار  نیا  تسا و  قفاوم  روشک  یلاع  ناوید  مهن  هبعش  رظن  اب  یمومع  تییه  تیرثک  رظن ا  هیف ، فلتخم  یاه  هیور صوصخ  رد  اذل  و  دنشاب .) یم تلود  نانک  راک 

.تسا عابتالا  مزال  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق 
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٢٨/٣/١٣۴٨  – ١۶٩ هرامش : یار 
هاگداد هبعش  هب  یماجرف  هلحرمرد  مکح  ضقن  زا  سپ  یقوقح  رما  عاجرا  دنشاب  یگدیسر  زا  عونمم  رظن  راهظا  هقباس  تلعب  ناتسا  هاگداد  رگید  بعش  هک  یدراوم  رد 

.تسا لاکشا  زا  یلاخ  دنک  یم  یگدیسر  ییانج  روما  هب  هک  هزوح  نامه  ناتسا 
هدام ٢ بجومب  دوش و  یم هدیمان  ییانج  ناوید  عقوم  نیا  رد  ناتسا  هاگداد  دش و  دهاوخ  یگدیسر  ناتسا  هاگداد  رد  ییانج  روما  هب  هیلدع  تالیکشت  نوناق  قباطم  وچ ن 

هاگداد مکح  هک  یتروص  رد  نوناق  نیمه  هدام ٨  قبط  .ددرگ  یم لیکشت  ناتسا  هاگداد  اضعا  زا  ییانج  هاگداد  هام ١٣٣٧  دادرم  بوصم  ییانج  مک  احم  لیکشت  نوناق 
هب ناتسرهش  هاگداد  ناتسا و  هاگداد  اضعا  ریاس  زا  هزوح  نامه  ییانج  هاگداد  رگید  هبعش  ندوبن  تروصرد  تسا  هاگداد  نآ  رگید  هبعشاب  ددجم  یگدیسر  دوش  ضقن 

نوناق هدام ۵  قبط  هبعش  نامه  دشاب  هتشادن  هبعش  کی  زا  شیب  ناتسا  هاگداد  هک  هزوح  ره  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دش و  دهاوخ  لیکشت  ناتسا  هاگداد  لک  سییر  باختنا 
عون نییعتو  هتفرگ  تروص  راک  میسقت  روظنمب  ییازج  یقوقح و  هب  ناتسا  هاگداد  بعش  میسقت  هک  تسا  ملسم  دیامن  یم یگدیسر  ییانج  روما  هب  ییانج  مک  احم  لیکشت 
هاگداد رگید  بعش  هک  یدروم  رد  نیا  ربانب  درک  دهاوخن  تسا  ناتسا  هاگداد  تیحالص  رد  هک  یروما  ریاس  هب  یگدیسر  رد  هبعش  نآ  زا  تیحالص  یفن  هبعش  ره  راک 

هب هک  هزوح  نامه  ناتسا  هاگداد  هبعش  هب  ماجرف  هلحرم  رد  مکح  ضقن  زا  سپ  یقوقح  رما  عاجرا  دنشاب  یگدیسر  زا  عونمم  رظن  راهظا  هقباس  تلعب  هزوح  کی  ناتسا 
هباشم دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  هام ١٣٢٨  ریت  بوصم  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  بجومب  یار  نیا  تسا  لاکشا  زا  یلاخ  دنک  یم یگدیسر  ییانج  روما 

.تسا عابتالا  مزال 
١٩/٩/١٣۴٩  – ٢٣٢ هرامش : یار 

مرج زا  یشان  نایز  وررض  لابق  رد  راسعا  یوعد  ندوب  عامتسا  لباق  ریغ 
دناوتن هک  یتروص  رد  ات  تسا  هدوب  یصوصخ  یعدم  قوقح  زا  تیامح  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ١  عضو  زا  دارم  نوچ 

یشان نایز  وررض  لابق  رد  راسعا  یوعد  عامتسا  دوش و  فیقوت  زور  لایر ی ک  ره ۵٠  یازا  رد  هیلع  موکحم  یو ، تساوخرد  هب  دنک  لوصو  ار  دوخ  تراسخ 
هیضق یلک  نایب  ماقم  رد  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۴٩٠  هکنیا  هب  رظن  تسا و  روبزم  هدام  حور  اب  ریاغم  هدش  عقاو  ییازج  هاگداد  مکح  دروم  هک  مرج  زا 

مدعرب نیبم  هک  زک  رم  ناتسا  هاگداد  مهد  هبعش  یار  تسا  هداد  تسدب  ماکحا  لیبق  نیا  یارجا  تیفیک  باب  رد  صاخ  مکح  ننقم  دوخ  هک  تسا  ینعم  نیا  زا  فرصنمو 
.تسا نیزاوم  اب  قباطم  حیحص و  تسا  راسعا  یوعد  عامتسا 

٧/۴/١٣۵١ هرامش ٢٣ –  یأر 
.تس ارجا  لباق  نایز  ررض و  ماکحا  دروم  رد  یهاوخ  ماجرف  باصن  هب  عجار  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۵٢٢  تا  ررقم

یهاگداد رد  ناتسداد  تساوخ  رفیک  عبت  هب  ای  دیامن  هعجارم  یقوقح  هاگداد  هب  مرج  زا  یشان  نایز  وررض  هبلاطم  یارب  تسا  ریخم  انوناق  مرج  زا  هدید  نایز  دنچره 
تهجره زا  روک  ذم  عجرم  ود  رد  نآ  رثا  یگدیسر و  زرط  یلو  دنک  حرط  مرج  باکترا  هب  مهتم  هیلع  ار  نایزو  ررض  یوعد  دوش  یم هماقا  یرفیک  یوعد  هک 

: هک ارچ  تسین  ناسکی 
رد رما  نیا  هکنآ  لاح  و  دشاب ) هدش  هتخانش  یعطق  یودب ، مکح  هک  یدروم  رد  رگم   ) دوش یم یگدیسر  اتیهام  هلحرم  ود  رد  یقوقح  یاههاگداد  رد  یندم  یوعد   ١-

یگدیسر و دروم  یتیهام  هلحرم  رد ی ک  دشاب  هک  غلبم  رهب  نایزو  ررض  یوعد  هتساوخ  ییانج ، هاگداد  رد  هکنیا  امک  تسین  هیاعرلا  مزال  ییازج  یاههاگداد 
.دریگ یم رارق  مکح  قوحل 

ناوید یمومع  تییه  هیور  تدحو  یار  بجومب  هکنآ  لاح  دنک و  هدافتسا  راسعا  نوناق  زا  یقوقح  مک  احم  زا  هرداص  ماکحا  هب  موکحم  زا  دناوت  یم هیلع  موکحم   - ٢
موکحم هچنانچ  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ١  قبط  تسا و  هدش  بلس  ییازج  هیلع  موکحمزا  قح  نیا  ١٧/٩/١٣۵٠ هرامشب ٢٩٠ –  روشک  یلاع 
لاس جنپزا  نآ  تدم  رثک  ادح  هک  دوش  یم تشادزاب  زور  کی  لایر  دصناپ  ره  لابق  رد  دشابن  مه  وا  لاوما  هب  یسرتسدو  دزادرپن  ار  یلام  هب  موکحم  ییازج ، هیلع 

ماجرف باصن  هب  عجار  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۵٢٢  تاررقم  ددرگ  هجاوم  نآ  اب  تسا  نکمم  لمع  رد  هک  یتالاکشا  قوف و  بتارم  هبانب  .درک  دهاوخن  زواجت 
مهدزاود هبعش  یار  اذل  تسین  ارجا  لباق  دننک  یم  رداص  ییارج  مک  احم  هک  مرج  زا  یشان  نایزو  ررض  ماکحا  دروم  رد  دشاب  یم یندم  ماکحا  صوصخم  هک  یهاوخ 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  قبط  یار  نیا  دشاب و  یم دییات  دروم  روشک  یلاعناوید 
هب .تسا  هدش  رک  هابتشا ذ  یأر  نیارد  هک   ١٩/٩/١٣۴٩  – ٢٣٢ هرامش زا : تسترابع  یار  نیا  نتم  رد  یدانتسا  هیور  تدحو  یار  رودص  خیرات  حیحص و  هرامش 

.دوش هعجارم  هعومجم  نیمه  رد  یار  لصا 
: تاحیضوت

.هدش خسن  یغلم و  بوصم ١٣۵١  یلام  یاهتیموکحم  ارجا  هوحن  نوناق  هدام ۶  بجومب  بوصم ١٣٣٧ ، یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ١   - ١
رثالا یغلم  خسن و  هدام ٧ )  ) بوصم ١٠/٨/١٣٧٧ یلام  یاهتیموکحم  یارجا  هوحن  ینوناق  تحارصب  لاس ١٣۵١ یلام  یاهتیموکحم  یارجا  هوحن  نوناق  نیمه 

.تسا هدیدرگ  مالعا 
هب تسا ) هدش  دیق   ١٧/٩/۵٠ هرامشب ٢٩٠ –  ثحب  دروم  هیور  تدحو  یار  نتمرداهابتشا  هک   ) ١٩/٩/۴٩ هرامش ٢٣٢ –  هیور  تدحو  یار  هکنیا  هب  تیانع  اب 

تدحو یار  اذلف  هدیدرگ  خسن  بتارم  هب  انب  فوصوم  هدام ١  تسا و  هدش  رداص  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ١  هب  اکتا  اب  دانتسا و 
.تسا هدش  مالعا  رثالا  یغلم  نآ  عبت  هب  زین  هرامش ٢٣٢  هیور 

ریاس مرج و  زا  یشان  نایزو  ررض  هب  موکحم   ) هیلع موکحم  هیحان  زا  راسعا  یاعدا  لاس ١٣٧٧  یلام  یاهتیموکحم  یارجا  هوحن  نوناق  هدام ٣  هکنیا  هب  رظنو 
ذخا هوحن  رک  ذلا  ریخا  نوناق  هدام ۶  ییارجا  همان  نییآ  هدام ١٨  نینچمه  .تسا  هدومن  مازلا  تبون  زا  جراخ  روطب  ارنآ  هب  یگدیسر  هتفریذپار و  یلام ) یاهتیموکحم 

.تسا هدرمش  زاجم  ار  ییازج  هیلع  موکحم  راسعا  یاعدا  هب  یگدیسر  هدام ١٩ ، هدومن و  نایبار  هیلع  موکحم  زا  هب  موکحم 
دراد هراشا  ییازج  هیلع  موکحم  راسعا  شریذپ  مدع  نایب  هب  هک  تمسق  نآ  رد   ۴/١٣۵١  / ٧ ١٩/٩/۴٩ و ٢٣ –  هرامش ٢٣٢ –  هیور  تدحو  ارآ  بتارم  هبانب  اذهیلع 

خسن و بوصم ٧٢/۵/١٧  اه  هاگداد ارآ  رظن  دیدجت  نوناق  بجومب  هک  قباس  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدامو ۵٢٢  هدوب  رثا  الب  خسن و  راعشالا  ردص  نیناوق  بجومب 
رد یهاوخ  ماجرف  هلحرم  هدیدرگ و  خسن  بوصم ١٣٧٨  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  یلا ٢٧١  داوم ٢٣٢  بجومب  زین  ریخا  نوناق  هدش و  مالعا  رثالا  یغلم 

عوضوم افتنا  هبلاسالمع و  هتشادن و  ییارجا  تردق  بتارم ، هبانب  زین  فوصوم  هیور  تدحو  یار  اذهل  هدش  فذح  رک  ذلا  ریخا  نوناق  زا  زین  یرفیک  ماکحا  صوصخ 
.تسا هدش 

فیدر ٣٨ هرامش   ٩/٨/١٣۵٢ هرامش ۵۶ –  یار 
زا دوخ  هاوخناوات  تسین و  مولعم  حرج  ای  برض  بکترم  هک  لالدتسا  نیا  هب  دناوت  یمن هاگداد  یو ، هب  تبسن  مکح  رودصو  هعزانم  رد  مهتم  هلخادم  تابثا  تروصرد 

.دیامن در  ار  مرج  زا  یشان  نایز  وررض  یصوصخ  یوعد  دشاب  یم هیضق  نیمرجم  هلمج 
، ناتسداد یاعدا  عبت  هب  دناوت  یم هدش  نایزو  ررض  لمحتم  مرج ، عوقو  زا  هک  یصخش  یلک ، لصا  یرفیک و  یسرداد  نییآ  نوناق   ١۴ داوم ٩ –  قبط  هکنیا  هب  رظن 

www.takbook.com



یگدیسر هدش  میدقت  ررقم  تافیرشت  تیاعر  اب  هک  هاوخناوات  تساوخداد  هب  تسا  فلکم  دهد  صیخشت  مرجم  ار  مهتم  ازج ، هاگداد  هاگره  دیامن و  نایز  ررض و  هبلاطم 
دروم تباث و  هعزانمرد  مهتم  هلخادم  هک  عوضوم  ریاظن  رد  اذل  .دیامن  رداص  دوجوم  لیالد  هب  تیانع  اب  زین  اریو  نایزوررض  مکح  ییازج ، مکح  رودص  نمض  و 

یصوصخ یوعد  دشاب  یم هیضق  نیمرجم  هلمج  زا  دوخ  هاوخناوات  تسین و  مولعم  برضای  حرج  بکترم  هک  لالدتسا  نیا  هب  دناوت  یمن هاگداد  هتفرگ  رارق  مکح  قوحل 
ییاضق هیور  تدحو  نوناق  قبط  یار  نیا  دوش  یم دییات  صوصخ  نیا  رد  روشک  یلاعناوید  مشش  هبعش  زا  هرداص  همانداد  ارآ  تیرثک  اب ا  بتارم  هبانب  .دیامن  در  ار 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨ 
٨۴ فیدر : هرامش   ١٢/٣/١٣۵۴  – ١٧ هرامش : یأر 

دوب دهاوخ  رابتعا  دقاف  هرداص  یأر  نوناق و  فالخ  نارواشم  تک  رش  نودب  تیانج  دروم  رد  لافطا  هاگداد  یماقم  میاق  هب  هحنج  هاگداد  یگدیسر 
نیا تاررقم  تیاعر  هک  یدح  ات  هدوب  ننقم  صاخ  هجوت  دروم  یگدیسر  تافیرشت  هاگداد و  لیکشت  تیفیک  هک  دوش  یم مولعم  لافطا  هاگداد  لیکشت  نوناق  هظحالم  زا 

میارج هب  یگدیسر  هکنیا  هب  هدام ١۶  رد  حیرصت  تسا و  هدش  دیک  ات  دنک  یم یگدیسر  لافطا  هاگداد  یماقم  میاق  هب  هحنج  هاگداد  هک  مه  یتقو  هدام ١  بجومب  نوناق 
دراد د ر تحارص  هک  دشاب  یم روبزم  نوناق  هدام ٣  تاررقم ، نیا  هلمج  زا  تسا و  هدوب  تاررقم  نیمه  تیاعر  روظنمب  تسین  یسرداد  نییآ  نوناق  عبات  لافطا 

هاگداد یگدیسر  نیا  ربانب  .ددرگ  یم لیکشت  تسا  هدش  ینیب  شیپ  نانآ  نییعت  بیترت  طیارش و  هک  رواشم  رفن  ود  هاگداد و  نآ  یضاق  زا  لافطا  هاگداد  تایانج ، دروم 
نآ مکح  تروص  نیا  رد  تسا و  روبزم  نوناق  تاحرصم  روظنم و  فالخ  رب  نارواشم  نداد  تک  رش  نودب  تیانج  درومر  لافطا د  هاگداد  یماقم  میاق  هب  هحنج 

اه هاگداد فرط  زا  لاس ١٣٣٧  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  هدام ٣  روتسدب  یار  نیا  .تشاد  دهاوخن  ینوناق  رابتعا  یدعب  هلحرم  رد  هاگداد 
.دوش یوریپ  هباشم  دراوم  رد  دیاب 

٧٩ فیدر : هرامش   ٢٩/٣/١٣۵۴  – ١۴ هرامش : یأر 
.تسا یعطق  یفاک ، لیلد  دقف  تلعب  لافطا  هاگداد  هیحان  زا  رداص ه  بیقعت  عنم  رارق 

هدام قش ٢  قبط  هکنیا  هبافاضم  تسین ، لافطا  هاگداد  میمصت  هب  یرست  لباق  دشاب و  یم سرپ  زاب  یاه  رارق زا  تیاکش  هب  رظان  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق   ١٧١ هدام
رودص زا  سپ  لافطا  میارج  رد  هک  یتروص  رد  دشاب  هدیسر  ناتسداد  تقفاوم  هب  هک  تسا  تیاکش  لباق  یتقو  سرپزاب  فرط  زا  هرداص  درگیپ  عنم  رارق  روک  ذم 

زا هرداص  تامیمصت  راک ، هزب  لافطا  هاگداد  لیکشت  نوناق  داوم ١و٢ و٨و١۶  زا  طبنتسم  بسح  والعب ه  .تسا  هدشن  ینیب  شیپ  ناتسداد  رظن  بلج  بیقعت  عنم  رارق 
یعطق و نیا  ربانب  تسا  هدشن  اصحا  تیاکش  لباق  تامیمصت  دادع  رد  بیقعت  عنم  رارقو  تسا  تیاکش  لباق  نوناق ، رد  صوصنم  دراوم  رد  طقف  روبزم  هاگداد  فرط 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگدادو روشک  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  هیور  تدحو  نوناق  بجومب  یار  نیا  .تسا  ضارتعا  لباق  ریغ 
۵٨/٢۵ فیدر : هرامش   ١/٢/١٣۵٩  – ٢۵ هرامش : یار 

یماظن مک  احم  هرداص ا ز  شودخم  یاه  همانداد هب  تبسن  یسرداد  هداعا  لوبق 
یاروش بوصم ۵/۵٨/٢٠  یماظن  یاههاگداد  ناموکحم  زا  یضعب  تاماهتا  هب  تبسن  یسرداد  هداعا  زیوجت  ینوناق  هحیال  هدحاو  هدام  قبط  هک  یسرداد  هداعا  دنتسم 
نیناوق زا  یا  هراپ حالصا  نوناق  زا  هدام ٢٣  شترا و  رفیک  یسرداد و  نوناق  زا  داوم ٢٧٩  قوقش  هب  دودحم  افرص  تسا  هدمآ  لمعب  ناریا  یمالسا  یروهمج  بالقنا 
یسرداد هداعا  یاعدتسا  نآ  هب  تبسن  هک  یماظن  مک  احم  زا  هرداص  یعطق  همانداد  ینوناق ، اه ت  زا ج یتهجب  هک  یتروص  رد  دشاب و  یمن لاس ۵۶  بوصم  یرتسگداد 

یلاع ناوید  بعش  یارب  لاس ١٣٢٨  بوصم  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  هبادنتسم  یار  نیا  تسا  عنامالب  یسرداد  هداعا  لوبق  ددرگ  صیخشت  شودخم  هدش 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگدادو روشک 

۵٨/۴ فیدر : هرامش   ٢٠/١٠/١٣۵٩  – ۵٨/۴ هرامش : یار 
یرفیک یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٢٩  عوضوم  نیمات  رارق  اقبا  رب  ینبم  مهتم  تیاکش  لوبق 

ذم هدام  عوضوم  نیمات  یاه  رارق زا  یکی  رودص  تلعب  هک  درومره  رد  درادیمررقم  هک  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٢٩  هرصبت  مومع  قالطا و  هب  هجوت  اب 
رارق تسا  فلکم  رارق  دننک ه  رداص  عجرم  دوشن ، رداص  تساوخ  رفیک  وا  هراب  رد  هام  ود  ات  هحنج  رما  رد  هام و  راهچ  ات  ییانج  رما  ردو  ددرگ  فیقوت  مهتم  روک ،
رارق روک ، ذم  تاهج  للع و  رک  ذاب  تروصنیارد  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  نیماترارق  یاقب  یارب  یهجوم  للع  ای  ینوناق  تاهج  هکنیا  رگم  دهد  فیفخت  ای  کف  ار  نیمات 

زا یشان  فیقوت  زا  تیاکش  قح  هک  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۴٠  زا  تمسق  نآ  هکنیا  هب  رظن  تشاد و  دهاوخ  ار  میمصت  نیا  زا  تیاکش  قح  مهتمو  دوش  یم اقبا 
اب یتریاغم  تسا و  هدش  مهتم  فیقوت  هب  یهتنم  هک  تسا  یا  هقیثو رارق  نیلوا  هب  رظان  ارصحنم  تسا  هدرک  بلس  هدوب ، یمازلا  انوناق  نآ  رودص  هک  ار  یا  هقیثو رارق 

روک ذم  یاهتدمرد  تساوخرفیک  رودص  مدع  ییانج و  رما  رد  هام  راهچ  ات  هحنج  رما  رد  هام  ود  ات  مهتم  فیقوت  همادا  هب  رظان  هک  هدام ١٢٩  هرصبت  رد  ررقم  مکح 
حی و ـ حص یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٢٩  هرصبت  عو  ـ ضوم نیمات  رارق  اقبا  زا  مهتم  تیاکش  لوبق  رب  ینبم  نارهت  هحنج  هاگداد  هبعش ١٩  یار  اذل  .درادن  تسا 

تسا ٠ عابتالا  زال م  اه  ـــ هاگداد فرط  زا  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هد  هفاضا شـ داومزا   ٣ هدام قبط  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  هجوم 
۴۴  / فیدر ۶٢ هرامش   ٢١/١٠/١٣۶٢  – ٢۴ هرامش : یار 

نیفرط یضارتاب  هید  نییعت  اید ت و  نوناق  هدام ٣  ردروک  ذم  هناگشش  روما  زا  یکی  تمیق  نییعتو  هید  یلایر  میوقت  موزل  مدع 
هید شزرا  نییعت  رب  فیلکت  هاگدادو  تساریذپ  ناکما  نیفرط  یضارت  اب  نآ  عاونا  زا  یکی  یاجب  هید  تمیق  تخادرپ  .تاید  نوناق  هدام ٣  لیذ  هرصبت  بجوم  هب 

هدام هرصبت ١  روبزم ، یاههاگداد  تارظن  ندوب  ریذپ  ماجرف  یرفیک ١ و  مک  احم  رد  دمع  هب  هیبش  ییاطخ و  لتق  میارج  هب  یگدیسر  رد  تیحالص  طانم  .درادن و 
ینوناق نیزاوم  قفاوم  حیحص و  تمسق  نیا  رد  روشک  یلاعناوید  متسیب  هبعش  یار  تسا و  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  یداوم ا ز  حالصا  نوناق  هدام ٢٨۵  ١٩٨ و 

مزال هباشم  دراومرد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  دانتسا  هب  یار  نیا  .ددرگ  یم دییاتو  هدش  رداص 
.تسا عابتالا 

۶٢/۶۴ فیدر : هرامش   ١٩/٢/١٣۶٣  – ۵ هرامش : یار 
اش تشذگ  مالعا  تروص  رد  بیقعت  یفوقوم  رارق  رودص  هب  هاگداد  فیلکت  هدنورپ و  ندوب  دعم  تروص  رد  لحمالب  کچ  هدننک  رداص  ماهتا  هب  یبایغ  یگدیسر  زاوج 

یک
تسا لاکشا  زا  یلاخ  مهتم  بایغ  رد  مکح  رودص  یگدیسر و  دشاب  رظن  راهظا  یاربدعم  ینوناق ، نیزاوم  قبط  لحمالب  کچ  رودص  ماهتا  هب  طوبرم  هدنورپ  هاگره 
هب یار  رودصب  فلکم  هام ١٣۵۵  ریت  بوصم  کچ  رود  نوناق صـ هدام ١١  تاریزعت و  نوناق  هدام ١۵٩  بجومب  هاگداد  دیامن  تشذگ  یک  اش  هک  یدراوم  ردو 
روشک یلاع  ناوید  یمومع  تییه  اضعا  تیرثک  رظنب ا  تهج  نیا  زا  نارهت  یرفیک ٢  یاههاگداد  بعش ٨٩ و ۵٣ و ١۶٧  ارآ  نیا  ربانب  .دشاب  یم بیقعت  یفوقوم 

.تسا عابتالا  مزال  اه  هاگداد یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هد  ــ هفاضا ش داوم  زا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیاو  هدش  رد  اصاحیحص 
فیدر ۶٣/٨۶ هرامش   ١٢/٩/١٣۶۴  – ٢٧ هرامش : یار 

.تسین روشک  یلاع  ناوید  رد  یلکش  یگدیسر  لباق  لاملا  تیب  زا  لوتقم  هید  تخادرپ  صوصخ  رد  هاگداد  مکح 
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روک ذم  دراوم  زا  یچیه ک  اب  هداد  رارق  لاملا  تیب  زا  یصاخ  طیارشاب  ار  لوتقم  هید  تخادرپ  هک  هام ١٣۶١  رویرهش  بوصم  صاصق  دودح و  نوناق  هدام ۴٢ 
نیتدام ٢٨۵ و ٢٨٧ قبطربار  روشک  یلاع  ناوید  یلکش  یگدیسرات  دنک  یمن قیبطت  لاس ١٣۶١  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناقزا  یداوم  حالصا  نوناق  هدامرد ١٩٨ 

یار نیا  .دوش  یم صیخشت  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  تسا  ینعم  نیمه  نمضتم  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش ١۶  یار  اذلف  دیامن  باجیا  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگدادو روشک  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب 

۶۴/٢ فیدر : هرامش   ٢٩/١١/١٣۶۴ هرامش ٣٢ : یار 
یلاع ناوید  رد  یگدیسر  لباق  نآ  عبت  هب  مه  ییازج  مکح  .دشاب  روشک  یلاع  ناوید  رد  یگدیسر  لباق  مرج  زا  یشان  نایزو  ررض  درومرد  یرفیک  هاگداد  مکح  رگا 

.تسا روشک 
( نوناق نیا  رد  هحرصم  تاینثتسم  ریغ  رد   ) ار یرفیک ١و ٢  یاههاگداد  زا  هرداص  ماکحا  هک  بوصم ١٣۶١  یرفیک  یسراد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق 

یرفیک یاههاگداد  هک  یدراوم  رد  اما  دنیامن  رداص  یرفیک  رما  رد  ارصحنم  ار  دوخ  یار  یرفیک ٢  یاههاگداد  هک  تسا  یدراوم  هب  رظان  هتخانشن  رظن  دیدجت  لباق 
یقوقح و یوعد  هدوب و  یرفیک  یقوقح و  هبنج  دجاو  هاگداد  یار  دنیامن و  یم یگدیسر  مه  مرج  زا  یشان  نایزو  ررض  یقوقح  یوعد  هب  ینوناق  نیزاوم  قبط  رب   ٢

عبت هب  یرفیک و  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٣١۶  هرصبت  لیذ  ترابع  تحارصب  مه  ییازج  مکح  دشاب  یماجرف  هلحرم  رد  ریس  لباق  یندم  یسراد  نییآ  تاررقم  قف 
یار نیا  .تسا  ینوناق  نیزاوماب  قبطنم  حیحص و  هدش  رداص  ساسا  نیا  رب  هک  روشک  یلاعناوید  بعش ١۴ و ١٩  ارآ  نیا  ربانب  .دوب  دهاوخ  ماجرف  لباق  یقوقح  رما 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب 
۶۵/۴١ فیدر : هرامش   ١/٧/١٣۶۵  _ / ١٨ هرامش : یار 

.دشاب یم یماجرف  یگدیسر  لباق  هزب ، عوقو  زارحا  مدع  تلعب  سرپ  زاب  طسوت  هرداص  درگیپ  عنم  رارق  دییات  رب  ینبم  هاگداد  یار 
زا دافتسم  یرفیک ، یودب  اه ی  هاگداد ماکحا  ندوب  یعطق  دروم  رد  هام ١٣۶١  رویرهش  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  هدام ٢٨۴ 

نوناق هدام ١٨٠  رد  ننقم  نکیل  دوش  یم رداص  تیارب  ای  تازاجم  نییعت  رب  هک  دراد  هملک  صخا  یانعم  هب  یوهام  ماکحا  رد  روهظ  هدام  نیا  رد  هحرصم  تاینثتسم 
رد هک  هدومن  قالطا  یار  اونع ن  دنیامن  یم ذاختا  مرج  عوقو  مدع  تلعب  درگیپ  عنم  یاه  هدنورپ رد  هلمج  زا  یرفیک  یاههاگداد  هک  یتامیمصت  هب  یرفیک  یسرداد  نییآ 

هبعش ١١ یار  نیا  ربانب  .دنشاب  یم یماجرف  یگدیسر  لباق  رک  ذلارام  نوناق  هدام ١٨٠  تحارصب  ارآ  عون  نیاو  دنک  یمنار  یوهام  مکح  هدافا  دروم ، صوصخ 
بعش یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  ینوناق  نیزاوماب  قبطنم  حیحص و  روشک  یلاعناوید 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید 
١۵٢  – ۶۴ فیدر : هرامش   ١٨/١١/١٣۶٧  – ۵١٧ هرامش : یار 

.دشاب یمن سرداد  در  دراوم  زا  هدوبن و  هدیقع  راهظا  درگیپ ، عنم  رارق  هب  ضارتعا  هب  یگدیسر  رد  یرفیک  هاگداد  سرداد  رظن 
هدوبن بوسحم  ماهتا  عوضوم  رد  هدیقع  راهظا  دوش  زاربا  درگیپ  عنم  رارق  زا  تیاکش  هب  یگدیسر  نمض  هک  مهتم  نتسناد  بیقعت  لباق  رب  یرفیک  هاگداد  سرداد  رظن 

هدحاو هدام  قبط  رب  یار  نیا  صیخشت و  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  یدح  ات  روشک  یلاعناوید  هبعش ١١  یار  نیا  ربانب  دشاب  یمن سرداد  در  دراوم  زا  و 
تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق 

۶٧/۵٨ فیدر : هرامش   ٢٣/١٢/١٣۶٧  – ۵٢٣ هرامش : یار 
.درادن یزوجم  هید  عون  رییغت  روظنمب  یودب  هاگداد  مکحرد  رظن  دیدجت 

نوناق هدام ٩  حرشب  هک  دیامن  یم رداص  مکح  روبزم  باختنا  ساسا  رب  هاگداد  هداد و  رارق  یناج  رایتخا  رد  ار  تاید  عاونا  زا  کیره  باختنا  تاید  نوناق  هدام ٣ 
ار هید  عون  رییغت  تساوخرد  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٢۶  یار  درادن و  یزوجم  هید  عون  رییغت  روظنمب  هاگداد  مکحرد  رظن  دیدجت  نیا  ربانب  دوش  ارجا  دیاب  تاید 

روشک و یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  هتفریذپن  مکح  رودص  زا  دعب 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد

فیدر ۶٨/١ هرامش   ١/١٣۶٨  / ٢٩  – ۵٢۴ هرامش : یار 
.دشاب یمن سرداد  در  تابجومزا  رما  هدنورپ  رد  قباس  رظن  راهظا  یرفیک ، روما  رد  یسرداد  هداعا  تساوخرد  هب  یگدیسر  رد 

یرفیک هاگداد  رظن  ذیفنت  مدع  ای  ذیفنت  رب  ینبم  روشک  یلاعناوید  یگدیسر  هدش و  حیرصت  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٣٣٢  رد  ییازج  روما  رد  سرداد  در  تاهج 
هک مه  یوعد  عوضوم  رد  هدیقع  راهظا  .دشاب  یسرداد  هداعا  تساوخرد  هب  یگدیسر  یارب  سرداد  در  زوجم  ات  دنک  یمن  قیبطت  روبزم  تاهج  زا  کی  چیه  اب   ١

هک دوش  یم ناونع  یلیاسم  یسرداد  هداعا  رد  اریز  تسا  دروم  نیا  زا  فرصنم  هدش  بوسحم  سرداد  در  دراوم  زا  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٠٨  دنب ٧  حرشب 
نیزاوم اب  قبطنم  حیحص و  یسرداد  هداعا  تساوخرد  هب  یگدیسر  رب  ینبم  روشک  یلاع  ناوید  متسیب  هبعش  یار  نیا  ربانب  .درادن  یگدیسر  هقباسو  هدشن  حرطم  البق 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  تسا  ینوناق 
۶٧  / ١٢٢ فیدر : هرامش   ٢٩/١/١٣۶٨  – ۵٢۵ هرامش : یأر 

دوب دهاوخ  یگدیسر  لباق  یرفیک  یوعد  دوشن ، زارحا  تشذگ  لباق  میارج  رد  یک  اش  تشذگ  هک  ینامز  ات 
لباق میارج  رد  نیفرط  شزاس  حلص و  هلمج  نآ  زا  هک  هدومن  زیوجت  یصاخ  طیارش  اب  ار  ییازج  رما  بیقعت  یفوقوم  هک  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٨  هب  رظن 

لباق یرفیک ، یوعد  دوشن  زارحا  ییازج  تیاکش  بیقعت  زا  هجوز  تشذگ  هک  ینامزات  اذل  دشاب  یم سانلا  قوقح  زا  هجوز  هقفن  هبلاطم  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  تشذگ 
هیور تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  یار  نیا  دوش  یم صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش ١٢  یار  دوب و  دهاوخ  یگدیسر 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق 
فیدر ۶٨/٨ هرامش   ١٩/٢/١٣۶٨  – ۵٢۶ هرامش : یار 

زوجمالب یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  ررکم  داوم ٢٨۴ و ٢٨۴  لامعا  اه ، هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  ندش  ارجالا  مزالاب 
.تسا

یصاخ تاررقم  نوناق  دوخ  رد  هکنیا  رگم  درادن  رثا  دوخ  لبقام  هب  تبسن  نوناق  تسا و  هیتآ  هب  تبسن  نوناق  رثا  دراد : یم ررقم  هک  یندم  نوناق  هدام ۴  هب  رظن 
یگدیسر یارب  یصاخ  تاررقم  هام ١٣۶٧  رهم  بوصم  اه  نآ هب  یگدیسر  هوحن  اه و  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناقرد  هکنیا  هب  رظن  دشاب و  هدش  داختا 

هام رذآ  بوصم  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاحلا  داومزا  دنب ب  قبط  رب  هدشن و  دیق  یرفیک  یاههاگداد  قباس  ماکحا  هب  تبسن  هیلع  موکحم  رظن  دیدجت  تساوخرد  هب 
مزال زا  لبق  هک  یرفیک  مکح  هیلع  موکحم  اذل  دشاب  یم نآ  رودص  نامز  رد  یرجم  نوناق  عبات  ماجرف ، شهوژپ و  ضارتعا و  تیلباق  ثیح  زا  اه  هاگداد ارآ  ، ١٣۴٩
یأر نیا  دیامن  رظن  دیدجت  تساوخرد  روبزم  نوناق  دانتسا  هب  اسأر  دناوت  یمن هدیدرگ  رداص  ( ۴/٩/۶٧  ) اه هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  ندشارجالا 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  یقاحلا  داوم  زا  هدام ٣  قبطرب 
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۶٨/۴٧ فیدر : هرامش   ٢/٨/١٣۶٨  – ۵٢٨ هرامش : یار 
.دهاوخب س رظن  دیدجت  یرفیک ١و٢  یاههاگداد  رودصلا  قباس  ماکحا  زا  دناوت  یم اه  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  هدام ٨  دانتسا  هب  ناتسداد 
تساوخرد یرفیک  یاههاگداد  ماکحا  هب  تبسن  تسا  هتسناوت  یم ناتسداد  بوصم ١٣۶١ ، یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  زا  یداوم  حالصا  نوناق  هدام ٢٨۴  ساسا  رب 
دراوم رد  ار  قح  نیااحیرص  زین  هام ١٣۶٧  رهم  بوصم  اه  نآ هب  یگدیسر  هوحن  اه و  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  هدام ٨  .دیامن  رظن  دیدجت 

ماکحا هب  تبسن  روک  ذم  نوناق  هدام ٨  دانتسا  هب  دناوت  یم ناتسداد  دشاب و  یم یندم  نوناق  هدام ۴  زا  فرصنم  دروم  اذل  .تسا  هداد  ناتسداد  هب  هدام  نیا  رد  هحرصم 
ربانب تسا  اه  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  رد  جردنم  حرشب  رظن  دیدجت  عجرم  دیامن و  رظن  دیدجت  تساوخ  رد  یرفیک ١و٢  یاههاگداد  رودصلا  قباس 
هب هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نارهت  یرفیک ١  هاگداد  هبعش ٣۵  یار  نیا 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد یارب  لاس ١٣٣٧  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق 
۶۶/٣۶ فیدر : هرامش   ٢/٨/١٣۶٨  – ۵٢٩ هرامش : یار 

.تسا لوقنمریغ  لاوما  هب  تبسن  تیکلام  قحر  فالتخا د  هب  رظان  یرفیک ، هطانا 
هب رظان  تسا  یقوقح  مک  احم  صیاصخ  زا  نآ  توبث  همک و  احم  هک  هداد  رارق  یلیاسم  هب  طونم  ار  مهتم  ریصقت  توبث  هک  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٧ 

رظن نیا  اب  هک  زاریش  یرفیک ٢  هاگداد  هبعش ١٧  یار  اذلف  دنک  یمن قدص  لوقنم  لاوما  دروم  ردو  دشاب  یم لوقنمریغ  لاوما  هب  تبسن  تیکلام  قح  رد  فالتخا 
دراوم رد  اه  هاگداد یارب  لاس ١٣٣٧  بوصم  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم 
٣۴ فیدر ۶٩ –  هرامش   ١/٨/١٣۶٩  – ۵٣٨ هرامش یار 

.تسا ینوناق  زوجم  دقاف  نآ ، لوبق  یسرداد و  هداعا  تساوخرد  هب  یگدیسر  زا  لبق  هاگداد ، مکح  صقن 
همک احم  یاعدتسا  ثعاب  هک  یلاوحا  عاضوا و  تهج  زا  نانیمطا  زا  سپ  روشک  یلاعناوید  هک  تسنیا  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  نیتدام ۴۶٨ و ۴۶٩  زا  دافتسم 

یارجا مدع  هب  نوناق  حیرصت  دهد و  یم عاجرا  دشاب  هتشاد  یگدیسر  تیحالص  هک  ضرع  مه  هاگداد  هب  ار  ددجم  یگدیسر  همک ، احم  هداعا  تساوخرد  لوبقاب  هدش 
احم هداعا  یاعدتسا  هب  یگدیسر  زا  لبق  مکح  ضقن  نیا  ربانب  دراد  مکح  اقبا  هب  همزالم  هدشن  رداص  ددجم  مکحو  هدیسرن  اه  تنا هب  همک  احم  هداعا  هک  ینامز  ات  مکح 

هدحاو هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  بعش ٢و۴و١٢و٣١  ارآ  تسا و  ینوناق  زوجم  دقاف  همک 
تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراومرد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق 

٧٠/١۴ فیدر : هرامش   ٢٨/٣/١٣٧٠  – ۵۶٢ هرامش : یار 
.دراد یدمع ر ا  لتق  هب  مهتم  تیارب  مکح  زا  یهاوخ  رظن  دیدجت  قح  یصوصخ  یعدم 

مکح هب  تبسن  هک  تسا  هداد  قح  یصوصخ  یعدم  ای  یک  اش  هب  هام ١٣۶٨  ریت  بوصم  روشک  یلاعناوید  بعش  یرفیک ١و٢ و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٣۴ 
دیدجت هام ۶٧  رهم  بوصم ١۴  اه  نآ یگدیسر  هوحن  اه و  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم و  نییعت  نوناق  رد  روک  ذم  رظن  دیدجت  تاهج  دوجو  تروصرد  مهتم  تیارب 

یار نیا  ربانب  دنیامن  رداص  مهتم  تیموکحم  رب  مکح  مرج  عون  صیخشت  زا  سپ  یرفیک  یاههاگداد  هک  دوش  یمن یدروم  لماش  هدام  نیا  تاررقم  دهاوخب و  رظن 
نیا تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  هتفریذپن  ار  هید  تخادرپ  هب  مهتم  تیموک  حم  مکح  زا  مد  ایلوا  رظن  دیدجت  تساوخ  رد  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش ١٢ 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار 
١۵ / ٧٠ فیدر : هرامش   ١٨/۴/١٣٧٠  – ۵۶۴ هرامش : یار 

هاگداد نامه  دوخ  هن  دشاب  یم ضوقنم  مکح  هدننک  رداص  هاگداد  ضرع  مه  هاگداد  روشک ، یلاعناوید  طسوت  یودب  اه ی  هاگداد هدش  ضقن  ماکحا  رظن  دیدجت  عجرم 
ناوید طسوت  هک  ار  اه  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  عجرم  هام ١٣۶٧  رهم  بوصم ١۴ –  اه  نآ یگدیسر  هوحن  اه و  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  هدام ۵ 

عجرم دناوت  یمن هدوب  ضوقنم  مکح  هدننک  رداص  هک  یلوا  هاگداد  نیاربانب  تسا  هداد  رارق  یلوا  مکح  هدننک  رداص  هاگداد  ضرعمه  هاگداد  هدش ، ضقن  روشک  یلاع 
یلوا هاگداد  هک  روشک  یلاعناوید  مهدزای  هبعش  یار  اذلف  دشاب  هدش  نییعت  روبزم ، هاگداد  یارب  یدیدج  یضاق  هک  دنچ  ره  دشاب  مکح  ضقن  زا  سپ  رظن  دیدجت  یگدیسر 

بوصم ١٣٢٨ ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  تسا ، ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنمو  حیحص  هتخانشن ، مکح  ضقن  زا  سپ  یگدیسر  هب  حلاص  ار 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب 

٧٠/٢٠ فیدر : هرامش   ٢/٧/١٣٧٠  – ۵۶۶ هرامش : یار 
روشک یلاعناوید  یمومع  تییه  رد  یرفیک  یرارصا  ارآ  حرط  موزل 

هدادرارق روشک  یلاعناوید  تارایتخا  زا  ار  ییاضق  هیور  داجیا  مک و  احم  رد  نیناوق  حیحص  یارجا  رب  تراظن  ناریا ، یمالسا  یروهمج  یساسا  ینوناق  لصا ١۶١ 
یار رودص  رد  یرفیک  یاههاگداد  ادقا م  دنک ، یم داجیا  ییاضق  هیور  دنک و  یم لامعا  ار  دوخ  ینوناق  تراظن  مک ، احم  ماکحا  ماربا  ضقن و  اب  روشک  یلاع  ناوید  و 

رارق یسررب  دروم  حرطم و  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تییه  رد  عوضوم  هک  دیامن  یم باجیا  روشک  یلاع  ناوید  ینوناق  تراظن  لامعا  اب  تفلاخم  یرارصا و 
قبط رب  هک  هتخاس  فلکم  ار  اه  هاگداد تسا و  هدش  بیوصت  نیا ، ساسارب  دراد  ییارجا  تردق  ینوناق و  رابتعا  هک  مه  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۴۶٣  .دریگ 

یرارصا یاه  هدنورپ هب  یگدیسر  یارب  یرفیک  یمومع  تییه  لیکشت  ترورض  رب  ریاد  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٢٨  یار  نیاربانب  دنیامن  مادقا  یمومع  تییه  رظن 
رد اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  .تسا  ینوناق  نیزاوماب  قبطنم  حیحص و  یرفیک 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم 
٧٠/۵٢ فیدر : هرامش   ١٩/٩/١٣٧٠ هرامش ۵۶٧ –  یار 

.دنک یمن  ادیپ  دروم  دشاب  هدش  لقتنم  رگید  لحم  هب  یضاق  هک  یتقو  اه  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجتدراوم  نییعت  نوناق  هدام ٩  لامعا 
یدرومب رظان  هدومن  نیعم  رظن  دیدجت  یضاقتم  تساوخرد  هب  تبسنار  مکح  هدننک  رداص  یضاق  فیلکت  هک  اه  هاگداد ماکحا  رظن  دیدجت  دراوم  نییعت  نوناق  هدام ٩ 

لامعا دشابن  دوخ  قباس  ییاضق  لغش  رد  رگید ، ناونع  رهبای  هدش و  لقتنم  یرگید  لحم  هب  یضاق  رگا  اما  دشاب  هتشاد  همادا  هاگداد  نامه  رد  یضاق  تمدخ  هک  تسا 
دراد تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش ١٢  یار  نیاربانب  .دوش  لاسرا  رظن  دیدجت  عجرم  هب  یگدیسر  یارب  دیاب  هدنورپ  دنک و  یمن ادیپ  دروم  موقرم  هدام 

زال م هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص 
.تسا عابتالا 

٢/١٢/١٣٧١  – ۵٨٢ هرامش : یار 
مرج زا  یشان  نایزو  ررض  هرابرد  یرفیک  مک  احم  هب  یقوقح  تساوخداد  میدقت  موزل 

رد هام ١٣۶٨  دادرخ  بوصم ٣١  روشک ، یلاع  ناوید  بعش  یرفیک ١و٢ و  یاههاگداد  لیک  شت  نوناق  هدام ١۶  هرصبت  قبط  هک  مرج  زا  یشان  نایزو  ررض  هبلاطم 
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یسرداد نییآ  نوناق  دام ه ٧٠  تحارصب  مه  یرتسگداد  یاههاگداد  رد  یقوقح  یواعد  هب  یگدیسر  عورش  دراد ، یقوقح  یوعد  ناونع  دوش  یم حرطم  یرفیک  هاگداد 
نداد نودب  ار  مرج  زا  یشان  نایزو  ررض  هبلاطم  هک  نارهت  یرفیک ١  هاگداد  هبعش ١۴٠  یار  اذلف  .دشاب  یم نآ  ینوناق  طیارش  اب  تساوخداد  نداد  مزلتسم  یندم ،
رد اه  هاگداد یارب  بوصم ١٣٣٧  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هب  هدش  هفاضا  داوم  زا  هدام ٣  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  هتفریذپن ، تساوخداد 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم 
٧٣/۴ فیدر : هرامش   ۶/٢/١٣٧٣  – ۵٩٢ هرامش : یار 

دیدجت لباق  ریغ  دنشاب و  یم اه  هاگداد ارآ  رظن  دیدجت  نوناق  هدام ١٢  لومشم  دنا  هدشن عقاو  یهاوخ  رظن  دیدجت  دروم  هدش و  غالبا  البق  هک  اه  هاگداد رودصلا  قباس  ارآ 
.دنتسه رظن 

نیعم تلهم  نوناق  نیا  هدام ٩  عوضوم  یرفیک  یقوقح و  یاههاگداد  ارآ  زا  یهاوخ  رظن  دیدجت  یارب  بوصم ٧٢/۵/١٧  اه  هاگداد ارآ  رظن  دیدجت  نوناق  هدام ١٢ 
اه هاگداد ارآ  هب  تبسن  رظن  دیدجت  ضارتعا و  یارب  مه  یسرداد  نییآ  نیناوق  رد  .تساههاگداد  ارآ  هب  ندیشخب  تیعطق  اه و  هدنورپ متخ  رد  عیرست  تهج  رد  هک  هدومن 

هدومن هدش ، ینیب  شیپ  تلهم  تدم و  تیاعر  نودبار  اه  هاگداد ارآ  زا  رظن  دیدجت  ای  ضارتعا  هب  یگدیسر  قالطالا  یلع  هک  ینوناق  نونک  ات  هدش و  ررقم  تلهم  تدم و 
مزال خیراتزا  هتفرگن  رارق  رظن  دیدجت  تساوخرد  دروم  عفنیذ  صاخشا  فرط  زا  هدش و  غالبا  البق  هک  اه  هاگداد رودصلا  قباس  ارآ  نیا  ربانب  تسا  هدشن  بیوصت  دشاب 

دیدجت تساوخرد  هک  روشک  یلاعناوید  مهد  هبعش  یار  هجیتن  رد  دشاب و  یم نوناق  نیا  هدامرد ١٢  ررقم  تلهم  لومشم  اه  هاگداد ارآ  رظن  دیدجت  نوناق  ندش  ارجالا 
بعش یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  حیحص  تسا  هدرک  در  هتفریذپن و  ار  تلهم  زا  جراخ  رظن 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاعناوید 
٢۴ / ٧۴ فیدر : هرامش   ۴/٧/١٣٧۴  – ۶٠٠ هرامش : یار 

الم ک درادن و  ینوناق  حیرص  عنم  وا  ینوناق  هدنیامن  ای  یصوصخ  یک  اش  هیحان  زا  تیارب ، ای  تیموکحم  هب  ریاد  یمومع  مک  احم  زا  هرداص  ارآ  رظن  دیدجت  تیلباق 
هرداص مکح  هن  تسا  ینوناق  تازاجم  تیحالص ،

هک یصاخ  تیمها  ظاحلب  تسار  وشک  یلاعناوید  ردرظن  دیدجت  لباق  هک  ییارآ  صوصخ  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٢١  دافم  هکنیا  هب  رظن 
نیا ارآ  رظندیدجت  تیلباق  دریگ و  یم رارق  هاگداد  مکح  دروم  هک  یرفیک  هن  هتشاد  نوناق  رد  جردنم  تازاجم  هب  رظن  تسا  لیاق  سوفن  امد  تنایص  ظفح و  هب  راذگنوناق 

هدام ٢۶ دنب ب  قبطو  .تیارب  ای  تیموکحم  هب  تسارظان  قالطا  روطب  هکلب  تسین  تیموکحم  هب  طورشم  موقرم ، هدامرد ٢١  روک  ذم  دراوم  هب  تبسن  اه  هاگداد
نیا لامعاو  دشاب  یم یو  ینوناق  هدنیامن  ای  یصوصخ  یک  اش  دنراد  رظن  دیدجت  تساوخرد  قح  نوناق  نیا  رد  روک  ذم  دراوم  رد  هک  یصاخشا  هلمج  زا  روبزم  نوناق 

یلاعناوید هبعش ٢٧  رد  لتق  هب  تیارب  زا  رظندیدجت  تساوخرد  هب  یگدیسر  تیحالص  شریذپ  بتارم  هبانب  درادن  ینوناق  حیرص  عنم  تیارب ، مکح  دروم  رد  قح 
اه و هاگداد یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبطرب  یار  نیا  .دوش  یم دییات  ارآ  تیرثک  هب ا  صیخشت و  ینوناق  تاهج  اب  قبطنم  روشک 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک  یلاعناوید  بعش 
٣١ فیدر ٧۴ / هرامش   ٢۵/٧/١٣٧۴  – ۶٠١ هرامش : یار 

.تسا رظن  دیدجت  لباق  یفالتخا ، یضارا  نویسیمک  یار  هب  تبسن  ضارتعا  هب  یگدیسر  رد  هاگداد  یار 
نوناق هدام ۵۶  یارجا  عوضوم  یفالتخا  یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  هدحاو  هدام  عوضوم  یضاق  یار  زا  تیاکش  هب  یگدیسر  ماقم  رد  کی  یقوقح  هاگداد  یار 
ییارجا همان  نییآ  یحالصا  همان  نییآ  هدام ٩  رد  رظن ) دیدجت   ) ناونع رظن و  دیدجت  هن  دشاب  یم ضارتعا  هب  یگدیسر  احالصا  بوصم ١٣۶٧ ، عتارم  اه و  لگنج

ود و کی و  یقوقح  یاههاگداد  لیکشت  نوناق   ) تقو هعوضوم  تاررقم  هب  تیانع  اب  نیاربانب  .تسا  ریبعت  رد  حماست  باب  زا  ضارتعا )  ) هملک زا  سپ  روک  ذم  نوناق 
ساسا نیا  رب  هک  روشک  یلاعناوید  هبعش ٢۴  میمصت  روشک ، یلاع  ناوید  رد  کی  یقوقح  یاههاگداد  ارآ  ندوب  رظن  دیدجت  لباق  لصا  اه و  هاگداد ارآ  رظن  دیدجت  نوناق 

یلاع ناوید  اه و  هاگداد بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  یار  نیا  .ددرگ  یم دییات  ارآ  تیرثک  هب ا  حیحص و  هدش  رداص 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  روشک 

٣١/٧۵ فیدر : هرامش   ١٨/١٠/١٣٧۵ هرامش ۶١٣ –  یار 
( بالقناو یمومع  یاههاگداد  لیک  شت  نوناق  هدام ٣١  : ) هیلع موکحم  قیداصم 

زا تعنامم  نآ  رد  روک  ذم  تارابع  هنیرقب  یمالسا  یاروش  سلجم  بوصم ٧٣/١۵/۴  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٣١  عضو  زا  ننقم  دوصقم 
نینچ تسا و  هدش  رداص  مالسا  رونا  عرش  نیزاوم  ای  نوناق و  ریاغم  روشک  لک  ناتسداد  صیخشت  هب  هک  تسا  یماکحا  یارجا  زا  یریگولج  دارفا و  قوقح  عییضت 
دیامن و فلکم  یرما  ماجنا  ای  لام و  هیدأت  هب  قح  فالخ  ربار  نانآ  ای  دشاب و  دارفا  ینوناقو  یعرش  قوقح  هب  یسرتسد  مدع  بجوم  هکنآ  زا  تسا  معا  یماکحا 

هک یک  اش  ای  ناهاوخ و  لماش  روبزم  هدام  رد  هیلع ) موکحم   ) هملک دافم  ساسا  نیا  رب  تسین و  ییاضق  لوادتم  هیورو  حالطصا  رد  هیلع  موکحم  یارب  یتیصوصخ 
هدام قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٩  یار  اذهیلع  دوش  یم زین  دشاب  هدش  در  وا  یاعدا 

.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو 
٧۶/٢٠ فیدر : هرامش   ۴/٩/١٣٧۶  – ۶٢١ هرامش : یار 

.دشاب یمن لتق  ندوب  یدمع  یاعدا  تهج  زا  مد  ایلوا  یهاوخ  رظن  دیدجت  قح  طقسم  لتق ، ندوب  دمع  ریغ  رب  مکح  رودص 
، یودب هاگداد  هچنانچ  یدمع ، لتق  عوقو  مالعا  دروم  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٢١  لیذ  هب  رظان  هدام ٢۶  دنب ٢  فلا  تمسق  قالطا  بسحرب 

یاعدا تهج  زا  یصوصخ  یک  اش  یهاوخ –  رظن  دیدجت  قح  طقسم  هاگداد  صیخشت  ددرگ  رداص  ساسا  نیا  رب  تیموکحم  مکح  دهد و  صیخشت  دمع  ریغ  ار  لتق 
مهدزون هبعش  یار  بتارم  هبانب  .دوب  دهاوخ  روشک  یلاعناوید  موقرم ، هدام ٢١  هب  هجوت  اب  دروم  نیا  رد  رظن  دیدجت  یگدیسر  عجرم  دشاب و  یمن لتق  ندوب  یدمع 

یارب بوصم ١٣٢٨  ییاضق  هیور  تدحو  هب  طوبرم  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  .دوش  یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  ناوید 
.دشاب یم عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش 

٢٠/١٠/١٣۶٧  – ۵١۶ هرامش : یار 
یگدیسر مک  احم  نیا  رد  زین  دوش  یم هماقا  اه  نآ تیلویسم  رابتعا  هب  هک  ییارجا  یاههاگتسد  نیب  تافالتخا  یواعد و  هدوب و  تایاکش  تاملظت و  عجرم  یرتسگداد 

.دش دهاوخ 
ره هک  هدش  حیرصت  مه  نوناق  نامه   ١٣٧ لصا رد  هداد و  رارق  تایاکش  تاملظت و  یمسر  عجرم  ار  یرتسگداد  ناریا  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق  لصا ١۵٩ 

بیوصت نیاربانب  دشاب  یم زین  نارگید  لامعا  لویسم  دسرب  ناریزو  تییه  بیوصت  هب  هک  یروما  رد  تسا و  سلجم  ربارب  رد  شیوخ  فیاظو  لویسم  ناریزو  زا  کی 
بیوصت هلصاح  تافالتخا  عفر  رد  اه  نآ قفاوت  روظنمب  ییارجا و  یاههاگتسد  داشرا  یارب  هک  ناریزو  تییه   ٨/۵/١٣۶۶  – ٣٣۵ ت –  هرامش ١۶١٠۴ –  همان 

هبعش ١۴ یار  اذل  دوب  دهاوخن  دوش  یم هماقا  اه  نآ ینوناق  تیلویسم  رابتعا  هب  هک  ییارجا  یاههاگتسد  نیب  تافالتخا  یواعد و  هب  یرتسگداد  یگدیسر  عنام  هدش 
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بوصم ١٣٢٨ ییاضق  هیور  تدحو  نوناق  هدحاو  هدام  قبط  رب  یار  نیا  تسا  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  یرتسگداد  ماع  تیحالص  ینبم  روشک  یلاعناوید 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب 

هیلع موکحم  ندش  ینادنز  زا  لبق  راسعا  یوعد  هماقا  صوصخ  رد  روشک  یلاعناوید  یمومع  تییه  خروم ٢/١٠/١٣٨٢  هرامش ۶۶٣  هیور  تدحو  یار 
یمومع تایه   ٨٢/١١ فیدر : هیور  تدحو  هدنورپ 

٨٢/١١ فیدر :
٢/١٠/١٣٨٢  – ۶۶٣ هرامش : یار 

هدام تسا و  هیلع  موکحم  ندش  ینادنز  زا  لبق  راسعا  تساوخرد  هب  یگدیسر  زیوجت  لاس ١٣٧٧  بوصم  یلام  یاهتیموکحم  یارجا  هوحن  نوناق  هدام ٢  زا  دافتسم 
عنم سبح ، زا  لبق  هیلع  موکحم  تساوخردب  یگدیسر  یارب  اذهیلع  تسا  ینادنز  نیموکحم  راسعا  تساوخرد  هب  تبون  زا  جراخ  یگدیسر  هب  رظان  هدشدای  نوناق   ٣
موس هبعش  یار  نیاربانب  دشاب ، یمن نآ  طیسقت  تساوخرد  ای  هب  موکحم  زا  راسعا  یوعد  هماقا  تهج  مزال  طرش  هیلع ، موکحم  ندوب  ینادنز  درادن و  دوجو  ینوناق 

یسرداد نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  بجومب  یار  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  نیزاوم  اب  قبطنم  حیحص و  هدیدرگ  رداص  رظن  نیا  قباطم  هک  لیبدرا  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد 
.تسا عابتالا  مزال  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تییه   ٢٢/٧/١٣٨٢ خروم هرامش ۶۶١  هیور  تدحو  یار 

روطب مه  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٧  یلو  هتفرن  راکب  یلعف  ییازج  نیناوق  رد  تیانج  هحنج و  نیوانع  دنچ  ره 
درادن دوجوو  هدام  ود  نیا  نیب  یتریاغم  تسا و  یقاب  دوخ  رابتعا  هب  هدرکن و  خسن  ار  یرتسگداد  نیناوق  زا  یا  هراپ حالصا  نوناق  هدام ۶  تاررقم  ینمض  ای  حیرص 

یمومع تایه  اضعا  ارآ  تیرثک  هب ا  هدیدرگ  رداص  ساسا  نیا  رب  هک   ١۵/٨/١٣٨٠ هرامش ١۶٠۶ –  هب  نارهت  یماظن ی ک  هاگداد  هبعش ١٠  یار  نیاربانب 
رد یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  دانتسا  هب  یار  نیا  دوش  یم صیخشت  نوناق  اب  قبطنم  حیحص و  روشک  یلاعناوید 

.تسا عابتالا  مزال  روشک  یلاعن  اوید  بعش  اه و  هاگداد یارب  هباشم  دراوم 

تسیز ٢/١٣٨۵/۵ طیحم  یعیبط و  عبانم  بیرخت  دروم  رد  نام  هتم یباکترا  لامعا  صوصخ  رد  روشک  یلاع  ناوید  هیور  تدحو  یار 
                                                                          ۵/٢/١٣٨۵ ۵٣٩٨/ه ـ هرامش :

یمومع تأیه   ٨٣/١۶ فیدر : هیور  تدحو  هدنورپ 
یلاعت همسب

هتاکرب تماد  دحوم  دیفم  هللا  تیآ ترضح 
روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  مرتحم  تسایر 

مهدزای مجنپ و  بعش  زا  برغ ، دابآ  مالسا یمومع  هاگداد  مجنپ  هبعش  مرتحم  سرداد  خرّوم ٨/٣/١٣٨٢  شرازگ  ساسارب  دناسر : یم یلاع  ضرع  هب  ًامارتحا ،
نوناق بوصم ١٣۴۶ و ۶٩٠  اه  لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  داوم ۴٢ و ۵۵  عوضوم  مئارج  هب  یگدیسر  رد  هاشنامرک ، ناتسا  رظندیدجت  یاههاگداد 
: دراد یم ضورعم  ریز  حرش  هب  رما  نایرج  هک  هدیدرگ  رداص  فلتخم  ءارآ  یمالسا ، تازاجم  نوناق   ۴٧ هدام اب  یباکترا  لامعا  قابطنا  یمالسا و  تازاجم 

خرّوم هرامش ۶٣۴٩  شرازگ  یط  برغ  دابآ  مالسا ناتسرهش  یعیبط  عبانم  هرادا  موقرم  ناتسا  رظندیدجت  مجنپ  هبعش  هسالک ٨١/٩٢٣  هدنورپ  رد  فلا :
یلم یضارا  زا  عبرم  رتم  رازه  یس  فرصت  بیرخت و  رد ) تکرش   ) ماهّتا هب  یمدق  شوایس  ریگناهج و  یفسوی ، تفلا  یماسا  هب  رفن  هس  زا   ١۴/١٠/١٣٧٩

ار هتفر  نیب  زا  لام  یاهب  هدراو و  تراسخ  هدشدای  نیفلختم  هدرک  حیرصت  هدومن و  تیاکش  یلگنج  طولب  لاهن  هلصا  زاجمریغ ۵٠٠٠  عطق  جنپ و  شخب   ١٧٠ کالپ
زا سپ  تبث و  هسالک ۵۵٠/٨٠  هب  عاجرا و  یمومع  هاگداد  مجنپ  هبعش  هب  یگدیسر  تهج  هدنورپ  .دنا  هدومن تخادرپ  خرّوم ١٣٧٧/١۴/۴   ٣٢۴۵٨٢ هرامش ضبق  یط 
دابآ مالسا یعیبط  عبانم  هرادا  شرازگ  صوصخرد  : »» تسا هتفرگ  رارق  مکح  دروم  ددرگ  یم سکعنم  ًالیذ  هک   ١٠/۴/١٣٨١ همانداد ۵٠٨ ـ  حرش  هب  تاقیقحت  لیمکت 

یضارا زا  عبرم  رتم  رازه  یس بیرخت  رد ) تکرش   ) رب رئاد  رادمان  نادنزرف  یمدق  شوایس  یمدق ٣ ـ ریگناهج  دارمریپ ٢ ـ دنزرف  یفسوی  تفلا  ١ ـ هیلعرب : برغ 
، مرج زا  یشان  نایز  ررض و  لایر  رازه  دصناپ  نویلیم و  شش  هبلاطم  یلگنج و  طولب  لاهن  هلصا  رازه  جنپ  عطق  هراوهگ و  هیرق  جنپ  شخب   ١٧٠ کالپ رد  عقاو  یلم 

هزب هدنورپ ، رد  سکعنم  تاراما  نئارق و  ریاس  مّهتم و  هجوالب  تایعافد  یمیظنت و  هسلج  تروص  یماظتنا و  عجرم  شرازگ  هدنورپ و  تایوتحم  یسررب  اب  هاگداد 
اه و لگنج زا  تیامح  ظفح و  نوناق  ۵۵ و ۴٢  هدام یمالسا و  تازاجم  نوناق  هدام ۶٩٠  اب  یو  لمع  قابطنا  نمض  تسا ، ملسم  زرحم و  مّوس  فیدر  مهّتم  هب  یباستنا 

لایر نویلیم  کی  تخادرپ  هب  بیرخت  تباب  زا  ار  روکذم  مهّتم  نیعم ، دراوم  رد  نآ  فرصم  اه و  دمآرد زا  یخرب  لوصو  نوناق   ٣ هدام  ٢ دنب لامعا  یلگنج و  ریاخذ 
«« .دیامن یم موکحم  فرصت  راثآ  عفر  تلود و  قح  رد  سبح  زا  لدب  یدقن  یازج  لایر  رازه  دصناپ  هب  لاهن  عطق  تباب  زا  سبح و  زا  لدب  یدقن  یازج 

هدیدرگ یهتنم   ١١/٨/١٣٨١ همانداد ١٠۵۵ ـ  رودص  هب  ناتسا ، رظندیدجت  مجنپ  هبعش  رد  عوضوم  هک  هدومن  ضارتعا  هرداص  یأر  هب  ینوناق  هجرف  رد  هیلع  موکحم 
: ددرگ یم سکعنم  ًانیع  هک  تسا 

یأر هدشن و  هئارا  یهجوم  ضارتعا  نوچ  یلم ، یضارا  بیرخت  ظاحل  هب  لایر  نویلیم  کی  غلبم  هب  یدقن  یازج  تخادرپ  هب  هاوخرظندیدجت  تیموکحم  دروم  رد  »»
یاههاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢۵٧  فلا  دنب  قفو  ضرتعم ، ضارتعا  ّدر  اب  هاگداد  اذل  هدش ، رداص  ینوناق  نیزاوم  اب  قبطنم  صوصخ  نیا  رد  زین  هنع  ضرتعم 

، لایر رازه  دصناپ  غلبم  هب  یدقن  یازج  تخادرپ  هب  یو  تیموکحم  دروم  رد  اما  دیامن و  یم دییأت  ًانیع  ار  هتساوخ  رظندیدجت  یأر  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و 
، دشاب یم مرج  فلتخم  نیوانع  یاراد  هک  هدوب  یدحاو  لعف  بکترم ، هنامرجم  لمع  تسا و  بیرخت  یرهق  ةجیتن  اعدا  دروم  یاه  لاهن عطق  هکنیا  هب  تیانع  اب 
دنب ب  ۴ قش دانتسا  هب  هاگداد  اذل  تسا ، ینوناق  نیزاوم  فالخ  رب  تازاجم  عون  ود  نییعت  تسا و  مرج  ددعت  هب  عجار  تارّرقم  لومش  زا  جراخ  مرج  عوضوم 

یعطق هرداص  یأر  دیامن ، یم رداص  یمدق  شوایس  یاقآ  تئارب  روبزم و  تازاجم  ضقن  هب  مکح  صیخشت ، هجّوم  ار  ضارتعا  زا  تمسق  نیا  موقرم ، نوناق   ٢۵٧ هدام
«« .تسا

زا  ٩/٩/١٣٨١ ۴٧٣۵ ـ شرازگ یط  برغ  دابآ  مالسا ناتسرهش  یعیبط  عبانم  هرادا  هاشنامرک ، ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مهدزای  هبعش  هسالک ٨٢/١١۵  هدنورپ  رد  ب :
هدنورپ یط  رما  نایرج  هک  هدومن  تیاکش  لاهن  هلصا  هد  زاجمریغ  عطق  هدش و  یلم  عبانم  زا  عبرم  رتم  رازه  هس  فرصت  بیرخت و  ماهّتا  هب  یمارهب  روپهاش  یاقآ 

: تسا هدیدرگ  رجنم  مکح  رودص  هب  لیذ  بیترت  هب  همانداد ١٣٩٢ـ٢٣/٩/١٣٨١  یط  یگدیسر و  دروم  روکذم  ناتسرهش  هاگداد  مجنپ  هبعش  رد  هسالک ٨١/١٠٩٨ 
یلم یضارا  زا  عبرم  رتم  رازه  هس  فرصت  بیرخت و  رب  رئاد  رهوج  دنزرف  یمارهب  روپهاش  هیلع  رب  برغ  دابآ  مالسا یعیبط  عبانم  هرادا  تیاکش  صوصخرد  »»

زا یشان  نایز  ررض و  تباب  لایر  رازه  هدزاود  دصشش و  غلبم  هب  تراسخ  هبلاطم  یلگنج و  طولب  لاهن  هلصا  عطق ١٠  هلیس و  هرب  هیرق  شخب ۶   ٢۵ کالپ رد  عقاو 
زرحم یباستنا  هزب  هدنورپ ، رد  دوجوم  تاراما  نئارق و  ریاس  مهّتم و  رارقا  برغ و  دابآ  مالسا یعیبط  عبانم  هرادا  هسلج  تروص  شرازگ و  هب  تیانع  اب  هاگداد  مرج ،

نیعم دراوم  رد  نآ  فرصم  اه و  دمآرد یخرب  لوصو  نوناق   ٣ هدام  ٢ دنب لامعا  یمالسا و  تازاجم  نوناق  هدام ۶٩٠  اب  مهّتم  لمع  قابطنا  اب  هاگداد  .تسا  ملسم  و 
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نوناق هدام ۴٢  هب  دانتسا  اب  طولب  رت  لاهن هلصا  هد  عطق  تباب  زا  فرصت و  عفر  یدقن و  یازج  لایر  رازه  دصهن  غلبم  تخادرپ  هب  بیرخت  تباب  زا  ار  فوصوم  مهّتم 
تخادرپ هب  ار  روکذم  مهّتم  نیعم  دراوم  رد  نآ  فرصم  اه و  دمآرد یخرب  لوصو  نوناق  هدام ٣   ٢ دنب لامعا  اب  روشک  عتارم  اه و  لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و 

یعیبط عبانم  هرادا  یصوصخ  یعدم  یمیدقت  تساوخداد  صوصخرد  دیامن و  یم موکحم  تلود  قودنص  قح  رد  سبح  زا  لدب  یدقن  یازج  لایر  رازه  تسیود  غلبم 
ریخا تمسق  هب  دانتسا  اب  هاگداد  مرج  زا  یشان  نایز  ررض و  تباب  لایر  رازه  هدزاود  دصشش و  غلبم  هبلاطم  هتساوخ  هب  یمارهب  روپهاش  تیفرط  هب  برغ  دابآ  مالسا
هدعاق باب  زا  هتساوخ  مقر  لداعم  مرج  زا  یشان  نایز  ررض و  تباب  لایر  رازه  هدزاود  دصشش و  غلبم  تخادرپ  هب  ار  هدناوخ  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٢ 

«« .دشاب یم هاشنامرک  ناتسا  رظندیدجت  عجارم  رد  رظندیدجت  لباق  غالبا ، زا  سپ  زور  تسیب  فرظ  هرداص  یأر  .دیامن  یم موکحم  ناهاوخ  قح  رد  بیبست 
هرامش ١٠٢ـ همانداد  رودص  هب  رجنم  حرطم و  هاشنامرک  ناتسا  رظندیدجت  هبعش ١١  رد  عوضوم  ضارتعا و  هرداص  یأر  هب  ینوناق  رّرقم  تلهم  رد  هیلع  موکحم 

: ددرگ یم نایب  ًانیع  هک  هدیدرگ   ٩/٢/١٣٨٢
ینابم ثیح  زا  هرداص  همانداد  رب  هدیدرگن و  لومعم  دیامن  باجیا  ار  همانداد  ضقن  هک  یللدم  هجّوم و  کرادم  لئالد و  یمارهبروپهاش  هاوخرظندیدجت  هیحان  زا  »»
بالقنا یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق   ٢۵٧ هدام زا  فلا  دنب  هب  دانتسا  اب  ضارتعا ، ّدر  اب  تسین ، دراو  یرثؤم  لاکشا  یسرداد  لوصا  تیاعر  لالدتسا و 

هدام قفو  هرداص  یأر  .ددرگ  یم دییأت  هاشنامرک  یمومع  هاگداد  مجنپ  هبعش  زا  هرداص   ٢٣/٩/١٣٨١ ١٣٩٢ ـ  هرامش همانداد  بوصم ١٣٧٨/۶/٢٨  یرفیک  روما  رد 
«« .تسین دّدجم  رظندیدجت  تساوخرد  لباق  یعطق و  موقرم  نوناق   ٢۴٨

تازاجم نوناق  داوم ۴۶ و ۴٧  اب  یباکترا  مئارج  قابطنا  رد  هاشنامرک  ناتسا  رظندیدجت  یاههاگداد  مهدزای  مجنپ و  بعش  زا  دییامرف  یم هظحالم  هک  روطنامه 
.تسا هدیدرگ  رداص  یفلتخم  ءارآ  دحاو  عوضوم  رد  طابنتسا  یمالسا و 

ةجیتن ار  اه  لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق   ۴٢ هدام عوضوم  یلگنج  یاه  لاهن زاجمریغ  عطق  هاشنامرک  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مجنپ  هبعش  هک  حیضوت  نیدب 
یلاح رد  هدومن  افتکا  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۶٩٠  رد  رّرقم  تازاجم  هب  طقف  هدومنن و  نییعت  یلقتسم  تازاجم  نآ  یارب  هتسناد و  دحاو  مرج  بیرخت و  یرهق 

نییآ نوناق  هدام ٢٧٠  یارجا  رد  اذل  تسا ، هدومن  نییعت  یلقتسم  تازاجم  کی  ره  یارب  بوسحم و  فلتخم  ار  یباکترا  مئارج  روکذم ، یاههاگداد  مهدزای  هبعش  هک 
یئاضق هیور  تدحو  یأر  رودص  یارب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج  رد  ار  هیضق  حرط  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد 

.دیامن یم تساوخرد 
روضح اب  و  روشک ، یلاعناوید  سیئر  دیفم  هللا  تیآ ترضح  تسایر  هب  روشک ، یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو  هسلج  هبنش ٢٣/١٢/١٣٨۴  هس زور  خیراتب 

، روشک یلاع   ناوید  یرفیک  یقوقح و  بعش  نواعم  ءاضعا  ناراشتسم و  اسؤر و  نایاقآ  نابانج  روشک و  لک  مرتحم  ناتسداد  یدابآ  فجن یّرد هللا  تیآ ترضح 
.دیدرگ لیکشت 

یمومع مرتحم  تأیه  فیدر ٨٣/١۶  هیور  تدحو  هدنورپ  صوصخرد  ًامارتحا : رب ..…(( : ینبم  هدنورپ  قاروا  یسررب  شرازگ و  تئارق  عوضوم و  حرط  زا  سپ 
عطق تروصب  مرج  ددعت  هب  طوبرم  تارّرقم  لومش  دروم  رد  .هاشنامرک  ناتسا  رظندیدجت  یاههاگداد  مهدزای  مجنپ و  بعش  فالتخا  عوضوم  روشک  یلاع  ناوید 
مالعا لیذ  حرشب  روشک ، لک  مرتحم  ناتسداد  یدابآ ، فجن یّرد هللا  تیآ ترضح  هیرظن  رما ، شرازگ  هب  هجوت  اب  یلم  یضارا  بیرخت  یلگنج و  یاهلاهن  زاجمریغ 

: ددرگ یم
ًالوصا هکنیا  ای  فرصنم و  هصرع  بیرخت  زا  هجیتنرد  ققحم و  تخرد  عطق  اب  بکترم  ضارغا  تسا  نکمم  دوش ، یمن هصرع  بیرخت  بجوم  تخرد  عطق  ره  ١ ـ

.دهدن ماجنا  بیرخت  یارب  مه  یمادقا  هتشادن و  بیرخت  دصق  بکترم 
فالتخا نامه  مرج  یقیقح  ددعت  یلصا  لماع  دشاب و  هتشاد  دوجو  ینامز  یناکم و  فالتخا  اسب  هچ  تسین و  همزالم  هصرع  بیرخت  تخرد و  عطق  نیب  هراومه  ٢ ـ

.دشاب هجیتن  دصق و  تیلعف  رد  یناکم  ینامز و 
تهج هصرع  یزاس   هدامآ همزال  مه  دراوم  یضعب  رد  تسا و  نآ  رارقتسا  سرغ و  لحم  بیرخت  ثعاب  تخرد  ینک  هشیر تخرد و  عطق  دراوم  یخرب  رد  ٣ ـ

زا مه  یفرع  یقلت  تسا و  تخرد  عطق  زا  رخؤم  لقتسم و  یمادقا  دوخ  هک  تسا  فرصت  راثآ  رارقتسا  داجیا و  لحم و  هصرع  حیطست  بیرخت و  یفرصتم  ضارغا 
اه  و لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  مشش  لصف  دعب  داوم ۴٢ و  هلمج  زا  فلتخم  نیناوق  رد  مه  ننقم  هدوب و  روکذم  بتارم  هب  نورقم  بیرخت  عطق و  میهافم 

یمالسا و تازاجم  نوناق  لصف ٢۵  دعب  داوم ۶٧۵ و  تارّرقم  نینچمه  نوناق و  نامه  متفه  لصف   ۵۵ هدام نآ و  یدعب  تاحالصا  بوصم ٣٠/۵/١٣۶۶ و  عتارم 
نیعم یصاخ  تازاجم  هدشدای  هنامرجم  نیوانع  زا  کی  ره  یارب  رّرقم و  زواجت  بیرخت و  زا  لقتسم  مرج  ار  راجشا  عطق  مرج  ریخا  نوناق  لصف ٢۶  هدام ۶٩٠ 

.تسا هدومن 
نیدب ددرگ و  یم عقاو  لقتسم  وحن  هب  دوخ و  صاخ  یدام  رازبا  اب  نامز و  ناکم و  رد  کیره  هصرع  رد  فرصت  بیرخت و  تخرد ، عطق  ًانوناق  ًافرع و  تهج  نیدب 

هبعش یأر  نوچ  دسر و  یم رظن  هب  یمالسا  تازاجم  نوناق   ۴٧ هدام هلمجزا  مرج  یدام  ددعت  هب  طوبرم  تارّرقم  لومشم  هدوب و  یقیقح  ددعت  فصو  دجاو  ًاعون  تهج 
نیدب ءارآ  قافتا  هب  هدومن و  هرواشم  .تسا )) دییأت  دروم  صیخشت و  نیزاوم  اب  قبطنم  تسا  هدیدرگ  رداص  بتارم  نیا  ظاحل  اب  هاشنامرک  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد   ١١

.دنا هداد یأر  حرش 
٨٣/١۶ فیدر :

٢٣/١٢/١٣٨۴ ۶٨۵  ـ  هرامش : یأر 
( یرفیک  ) روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو  یأر 

هدام ۴٢ اب  راجشا  عطق  دروم  رد  یمالسا و  تازاجم  نوناق  هدام ۶٩٠  اب  فرصت  روظنم  هب  تسیز  طیحم  یعیبط و  عبانم  بیرخت  دروم  رد  نام  هتم یباکترا  لامعا 
: اریز تسا  قبطنم  عتارم  اه و  لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق 

.ددرگ یم بوسحم  مرج ، یدام  ددعت  یمالسا و  تازاجم  نوناق   ۴٧ هدام قیداصم  زا  هدوب و  صاخ  ییازج  ةبنج  دجاو  یباکترا  لامعا  زا  کیره 
قابطنا رظن  نیا  اب  هک  هاشنامرک  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مهدزای  هبعش  یأر  روشک  یلاع  ناوید  یئاضق  هیور  تدحو  یمومع  تأیه  یاضعا  تیرثکا  رظن  هب  اذهیلع 

.ددرگ یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  دراد 
عابتالا مزال اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق   ٢٧٠ هدام قبط  یأر  نیا 

.تسا

خروم ٢/٣/١٣٨۵ ٢/٣/١٣٨۵ هرامش ۶٨٧  هیور  تدحو  یأر  هیحالصا 

                                                                               ٧/۴/١٣٨۵ ١۵۶/٩ هرامش :
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خروم ٢/٣/١٣٨۵ هرامش ۶٨٧  هیور  تدحو  یأر  هیحالصا 
روشک یلاعناوید  یمومع  تأیه 

نیدب خروم ١٣٨۵/۴/٧  هرامش ١٧٨۶۵  یمسر  همانزور  لّوا  هحفص  رد  جردنم  روشک  یلاعناوید  خروم ٢/٣/١٣٨۵  هرامش ۶٨٧  تدحو  یأر  ناونع  هلیسونیدب 
: ددرگ یم حیحصت  بیترت 

لیکشت نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٢٠  هرصبت  بیوصت  اب  مامت  لاس  هدجه  زا  رتمک  غلاب صاخشا  مئارج  یمامت  هب  یگدیسر  رد  لافطا  یاههاگداد  یلک  تیحالص
.تسا هدیدرگ  انثتسم  هرصبت  نیا  رد  روکذم  مئارج  هب  یگدیسر  رد  ًارصحنم  لاس ١٣٨١  بوصم  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 

لافطا ١٣٨۵/۴/٣ هاگداد  رد  مامت  لاس  هدجه  زا  رتمک  غلاب  صاخشا  مئارج  هب  یگدیسر  هوحن  صوصخ  رد  روشک  یلاع  ناوید  هیور  تدحو  یار 

                                                                             ٣/۴/١٣٨۵ ه ـ  / ۵۴٣٢ هرامش :
یمومع تأیه   ٨۵/۶ فیدر : هیور  تدحو  هدنورپ 

هتاکرب تماد  دیفم  هللا  تیآ ترضح  کرابم  رضحم 
روشک یلاع  ناوید  مرتحم  تسایر 

یط روشک  یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  متسیب و  بعش  زا  نادمه  ناتسا  یرفیک  هاگداد   ٢٧/١٢/١٣٨۴ شرازگ ٨۴/١۵٠/ک ـ  ساسارب  دراد ؛ یم ضورعم  ًامارتحا 
بو ـ صم بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  ـل  یکشت نوناق  یحال  ـ صا هدام ۴  هرصبت  هدام ٣ و  هرصبت ٣  زا  طابنتسا  رد  هسالک ٢٢/٩٨٠٠ و ٢/١٠٠١٩  یاه  هدنورپ

بجوتسم مئارج  هب  هدننک  یگدیسر هاگداد  تیحالص  دروم  رد  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٢٠  لیذ  هر  ـ صبت ١٣٨١ و 
: ددرگ یم سکعنم  ًالیذ  رما  نایرج  هک  تسا  هدیدرگ رداص  فلتخم  ءارآ  مامت ، لاس  هدجه  زا  رتمک  غلاب  صاخشا  وضع  ای  سفن  صاصق  رفیک 

یمومع یارسداد  هیحان ٢٩  کیشک  یضاق  یاقآ  خیرات ١٣٨٣/١۵/۴  رد  روشک ، یلاع  ناوید  متسیب  هبعش  هسالک ٢٢/٩٨٠٠  هدنورپ  تایوتحم  قاروا و  تلالد  هب  ١ ـ
لداعم هقیثو  نیمأت  رارق  رودص  زا  سپ  ییوجزاب و  یو  اب  طاول  و  یکاش ، هلاس  تفه  دنزرف  ندوبر  ماهتا  هب  یدمحا  نیسح  یاقآ  هدنورپ  مهتم  زا  نارهت  بالقنا  و 

یط هیحان  نیا  مرتحم  سرپزاب  عاجرا و  یسرپزاب  موس  هبعش  هب  ًابقاعتم  هدنورپ  .تسا  هدومن مازعا  نارهت  تیبرت  حالصا و  نوناک  هب ار  مهتم  لایر ، نویلیم  دصناپ 
( طاول  ) یو رگید  ماهتا  صوصخرد  جرک و  بالقنا  یمومع و  یارسداد  تیحالص  هب  یئابر  مدآ هب  مهتم  ماهتا  صوصخرد  خروم ١٣٨٣/۴/٢٠  هرامش ١٧٢۵  رارق 

لاسرا نارهت  ناتسا  یرفیک  هاگداد  هب  ًامیقتسم  ار  هدنورپ  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٣   ٣ هرصبت هب  ًادنتسم 
مامت لاس  هدجه  زا  رتمک  مهتم  هکنیا  هب  رظن  هدومن : مالعا  خروم ٢٨/٢/١٣٨۴  هرامش ۴٩  یأر  بجوم  هب  هبعش  نیا  تسا و  هدیدرگ عاجرا  متفه  داتفه و  هبعش  هب  و 

بالقنا یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٢٠  هرصبت  هب  ًادنتسم  دارفا  هنوگنیا  مئارج  هب  یگدیسر  دشاب و  یم هلاس  هدنورپ ١۶  تایوتحم  بسح  دراد و 
هب تیحالص ، یفن  اب  دیآ  یم لمع  هب لافطا  هاگداد  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ٢/٨/١٣٧٩ هرامش ۶۵۵ ـ  یئاضق  هیور  تدحو  یأر  یرفیک و  روما  رد 

جرک ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٢٢  هب  هدنورپ  .تسا  هدومن رداص  رارق  لافطا ، مئارج  هب  یگدیسر  هژیو  هزب ) عوقو  لحم   ) جرک یئازج  یمومع  هاگداد  یگتسیاش 
لیکشت نوناق  حالصا  نوناق  هدام ۴  هرصبت  بجوم  هب  هدومن : مالعا  یأر ٢۶٨ـ١١/٣/١٣٨۴  بجوم  هب  هیلا  عوجرم هبعش  عاجرا و  لافطا  مئارج  هب  یگدیسر  هژیو 

، تسا هدش هداد  رارق  ناتسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  دشاب  مادعا  اه  نآ ینوناق  تازاجم  هک  یمئارج  هب  یگدیسر  بوصم ١٣٨١  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 
! فالتخا ثودح  اب  هک  دشاب … یم ناتسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  هدش  دای  مهتم  ماهتا  هب  یگدیسر  نآ ، ینوناق  تازاجم  روکذم و  ماهتا  عون  هب  هجوت  اب  نیاربانب 
هدام لیذ  هرصبت  قبط  : » دنا هدومن میمصت  ذاختا  لیذ  حرش  هب   ٢۵/۴/١٣٨۴ همانداد ١٢٠/٢٠ ـ یط  عاجرا و  متسیب  هبعش  هب  لاسرا و  روشک  یلاع  ناوید  هب  هدنورپ 

یمومع تاررقم  قبط  لافطا  هاگداد  رد  مامت  لاس  زا ١٨ رتمک  غلاب  صاخشا  مئارج  هیلک  هب  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق   ٢٢٠
تازاجم هک  یمئارج  هب  یگدیسر  بوصم ١٣٨١  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ۴  لیذ  هرصبت  بسح  نوچ  دوش و  یم یگدیسر 

هرصبت بیوصت  اب  .تسا  هتفرگ رارق  ناتسا  یرفیک  یاههاگداد  تیحالص  رد  دشاب  دبا  سبح  ای  مادعا  ای  بلص  ای  مجر  ای  وضع  صاصق  ای  سفن  صاصق  اه  نآ ینوناق 
رد راذگنوناق  اریز  هدش ، ینمض  خسن  دشاب  هدام ۴  لیذ  هرصبت  قیداصم  زا  هک  یمئارج  رد  لاس  زا ١٨ رتمک  غلاب  دارفا  دروم  رد  هدام ٢٢٠  لیذ  هرصبت  هدام ۴ 

نوناق حالصا  نوناق  هدام ۴  لیذ  هرصبت  تموکح  اب  دسر  یم رظن  هب  دیعب  هتشاد و  لاس  ریز ١٨ غلاب  صاخشا  تدعاسم  هب  رظن  هدام ٢٢٠  لیذ  هرصبت  بیوصت 
نس لاس  زا ١٨ شیب  دندرگ و  هدام ۴  لیذ  هرصبت  رد  روکذم  مئارج  بکترم  هک  یناسک  همکاحم  دنشاب  هتشاد  داقتعا  راذگنوناق  بالقنا ، یمومع و  یاههاگداد  لیکشت 
اب اذلف  .دنوش  همکاحم  یضاق  تدحو  اب  ییاههاگداد  رد  لاس  زا ١٨ رتمک  غلاب  صاخشا  دوش و  ماجنا  یضاق  رفن  جنپ  تکرش  اب  ناتسا  یرفیک  هاگداد  رد  دنشاب  هتشاد 

« .ددرگ یم فالتخا  لح  ناتسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص  مالعا  و  لافطا ) مئارج  هب  یگدیسر  هژیو   ) جرک یئازج  یمومع  هاگداد  هبعش  یأر  دییأت 
یضترم و موحرم  یدمع  لتق  ماهتا  هب  هلاس  هدفه  نیسح  دنزرف  نامیپ  یاقآ  روشک ، یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  هبعش  هسالک ٢/١٠٠١٩  هدنورپ  تایوتحم  قبط  ٢ ـ

همانداد یط  موقرم  هبعش  هتفرگ و  رارق  بیقعت  تحت  نادمه  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  یرفیک  هبعش  رد  هزانج  ندنازوس  دیدهت و  رازآ و  هب  نورقم  هناحّلسم  تقرس 
نادمه لافطا  هاگداد  یگتسیاش  هب  دشاب ، یم لاس  زا ١٨  رتمک  هک  مهتم  نس  ظاحل  هب  هتسنادن و  ناتسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  ًاساسا  ار  یباستنا  مئارج   ٨۴/٨١

روشک یلاع  ناوید  هب  فالتخا  لح  تهج  ار  هدنورپ  فالتخا  ققحت  شیوخ و  تیحالص  یفن  اب  زین  روکذم  ناتسرهش  لافطا  هاگداد  هدومن و  رداص  تیحالص  مدع  رارق 
: دنا هدومن رداص  یأر  لیذ  حرش  هب  همانداد ١۵۶۴ـ٢٧/١٠/١٣٨۴  یط  هک  هدیدرگ  عاجرا  متفه  تسیب و  هبعش  هب  لاسرا و 

« .ددرگ یم فالتخا  لح  مالعا و  نآ  ماقم  مئاق  یمومع  مکاحم  ای  لافطا  هژیو  هاگداد  یگدیسر  تیحالص  نادمه ، ناتسا  یرفیک  هاگداد  لالدتسا  دییأت  نمض  »
هدام ۴ هرصبت  هدام ٣ و  هرصبت ٣  زا  طابنتسا  رد  راعشالا  قوف یاه  همانداد یط  روشک  یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  متسیب و  بعش  زا  دنیامرف  یم هظحالم  هک  روطنامه 

روما رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٢٠  لیذ  هرصبت  لاس ١٣٨١ و  بوصم  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  یحالصا 
هب ًادنتسم  هک  هدیدرگ ، رداص  تفاهتم  ءارآ  مامت  لاس  زا ١٨ رتمک  غلاب  صاخشا  صاصق و … بجوتسم  مئارج  هب  هدننک  یگدیسر  هاگداد  تیحالص  دروم  رد  یرفیک 

.دراد یئاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  یارب  ار  عوضوم  حرط  یاضاقت  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠ 
روضح اب  و  روشک ، یلاعناوید  سیئر  دیفم  هللا  تیآ ترضح  تسایر  هب  روشک ، یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو  هسلج  هبنش ٢/٣/١٣٨۵  هس  زور  خیرات  هب

لیکشت روشک ، یلاعناوید  یرفیک  یقوقح و  بعش  نواعم  ءاضعا  ناراشتسم و  اسؤر و  نایاقآ  نابانج  روشک و  لک  مرتحم  ناتسداد  یدابآ  فجن یّرد  هللا  تیآ ترضح 
.دیدرگ

ناوید مرتحم  تأیه  فیدر ٨۵/۶  هیور  تدحو  هدنورپ  صوصخرد  ًامارتحا : رب …« : ینبم  هدنورپ  قاروا  یسررب  شرازگ و  تئارق  عوضوم و  حرط  زا  سپ 
لیکشت نوناق  یحالصا   ۴ هدام هرصبت  هدام ٣ و   ٣ هرصبت زا  طابنتسا  رد  روشک  یلاع  ناوید  مرتحم ٢٠و٢٧  بعش  نیب  رظن  فالتخا  عوضوم  روشک  یلاع 

هاگداد تیحالص  دروم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٢٠  لیذ  هرصبت  بوصم ١٣٨١ و  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 

www.takbook.com



هللا تیآ ترضح  هیرظن  طوبرم ، شرازگ  تاجردنم  ظاحل  اب  مامت  لاس  هدجیه  زا  رتمک  غلاب  صاخشا  وضع  ای  سفن  صاصق  رفیک  بجوتسم  میارج  هب  هدننک  یگدیسر 
: ددرگ یم مالعا  یتآ  حرشب  روشک ، لک  مرتحم  ناتسداد  یدابآ ، فجن یّرد 

: تسا یرورض  بلطم  ود  رکذ  عوضوم  هب  دورو  زا  لبق  ١ ـ
هدنورپ رد  مرتحم  نیقفاوم  نیفلاخم و  تارکاذم  یریگ  تهج دسر و  یم رظن  هب فیدر ٣/٨۵  هیور  تدحو  هدنورپ  رد  طوبضم  شرازگ  هباشم  شرازگ  عوضوم  فلا )

نآ ددجم  حرط  زا   زاین  یب هک  دشاب  تفاهتم  ییارآ  هدیدع  بناوج  هب فوطعم  هرداص  یأر  دافم  میظنت  هک  دوب  نیا  قح  دشاب و  یم هدنورپ  نیا  شرازگ  تهج  رد  روکذم 
.میشاب

دشاب یم مامت  لاس  هدجیه  زا  رتمک  غلاب  صاخشا  نآ  بکترم  هک  یوضع  ای  سفن  صاصق  اه  نآ رفیک  هک  تسا  یمیارج  هب  فوطعم  رضاح  شرازگ  ردص  ترابع  ب )
ای وضع  سفن ، صاصق  رفیک  بجوتسم  نوناق  قبط  هک  دشاب  لاس  هدجیه  زا  رتمک  غلاب  صاخشا  یباکترا  میارج  مامت  لماش  دناوت  یم هیف  فلتخم  عوضوم  هک  یلاح  رد 

جردنم دراوم  مامت  عماج  روشک  یمومع  مرتحم  تأیه  یأر  تسا  بسانم  هیف  فلتخم  ماکحا  دافم  هب  هجوت  اب  تاهج و  نیدب  دشاب  یم دبا  سبح  ای  مادعا  ای  بلص  ای  مجر 
.دشاب روکذم  ماکحا  رد 

عون هب  نوناق  نامه  هدام ٢٠  لیذ  نینچمه  بالقنا و  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ۴  هرصبت  رد  ننقم  دنراد  راضحتسا  هک  روطنامه  ٢ ـ
تسا و هدش هجوت  صاخشا  ینس  تیعضو  هب  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  لصف ۵  رد  تسا و  هدومن هجوت  نآ  تازاجم  مرج و 

داجیا اب  لاس  ریز ١٨ غلاب  صاخشا  میارج  هب  یگدیسر  رد  هدش  دای  تهج  هب  هجوت  اب  تسا  هتشاد ررقم  هژیو  تافیرشت  اب  صاخ  یاههاگداد  دارفا  نس  بسانت  هب
رظن دروم  یمومع  تاررقم  زج  یصاخ  فاصوا  مکح  یارجا  رودص و  یگدیسر ، رب  مکاح  تاررقم  زا  کی  چیه  رد  ناناوجون  لافطا و  یاههاگداد  یارب  تیحالص 

اب ناتسا  یرفیک  هاگداد  داجیا  نآ و  ریغ  زا  مهم  میارج  کیکفت  هب  رظان  قوف  حرشب  داوم ۴و٢٠  یاه  هرصبت نینقت  رد  ننقم  هدارا  نیا ، دوجو  اب  تسا  هدوبن ننقم 
هاگداد اب  هسیاقم  رد  نیفرط  قوقح  قاقحا  یارب  تالیهست  نیمضت  ماکحا و  ناقتا  بسانتم ، عافد  تاناکما  ندوب  مهارف  یگدیسر ، هوحن  رظن  زا  یصاخ  هویش  بیکرت و 

مکاح ریخا  تاررقم  ارجا  ماقم  رد  ًاعطق  هدوب و  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  تاررقم  رب  رخؤم  روکذم  تاررقم  هک  .دشاب  یم یمومع 
هک بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٣٩  تحارص  نمض  رد  دسر  یم رظن  هب  خوسنم  قباس  تاررقم  ینمض  تروص  هب  ای  دوب و  دهاوخ 

یتیامح ینانتما و  تاذ  رگید  ترابع  هب  دشاب  یم رظن  نیا  دیؤم  تسا  یغلم  دراد  تریاغم  هک  تمسق  نآ  رد  نوناق  نیا  اب  ریاغم  تاررقم  نیناوق و  هیلک  دراد  یم ررقم 
نیا دشاب و  یم رظنبحاص  هبرجت و  اب  تاضق  زا  رفن  جنپ  اب  هاگداد  لیکشت  رخؤم و  تاررقم  یارجا  رد  صاخشا  یدرف  یعامتجا و  حلاصم  نمضتم  ریخا  تاررقم 

ناتسا یرفیک  هاگداد  زاین  تروص  رد  هتبلا  .تسا  ناتسا  یرفیک  هاگداد  هب  طوبرم  میارج  عون  جنپ  رد  لاس  ریز ١٨ صاخشا  قوقح  زا  تیامح  یارب  عفنا  حلصا و 
لیبق نیا  هدنورپ  هب  یگدیسر  رما  رد  هتسیاش  هربخ و  تاضق  زا  ناوت  یم زین  دشاب  مزال  هچنانچ  دیامن و  یهاوخرظن  یگدیسر ، رد  زین  هربخ  ناسانش  راک زا  دناوت  یم

عون نیا  هک  تسا  یهیدب  لاس و  هدجیه  زا  رتمک  صاخشا  هاگداد  هب  طوبرم  یضاق  طیارش  وس و  کی  زا  یضاق  ددعت  نیب  دشاب  یعمج  ات  درک ، هدافتسا  صاخشا 
صاخ مرج  عون  جنپ  نیا  اب  هطبار  رد  رخأتم  نوناق  تروص  ره  رد  .تسا و  رت  کیدزن صاخشا  لیبق  نیا  قوقح  تیاعر  رد  طایتحا  نید و  رد  طایتحا  اب  یگدیسر 
ینمض ای  حیرص  خسن  ای  دراد و  تموکح  نآ  رب  ای  دنک و  یم دییقت  ای  دنز و  یم صیصخت  ار  هدام ٢٢٠  هرصبت  یلبق و  ماع  نوناق  دوخ  دروم  رد  لقادح  .تسا و 

« دشاب یم دییأت  دروم  تسا  هدیدرگ رداص  بتارم  نیا  ظاحل  اب  روشک  یلاع  ناوید  مرتحم ٢٠  هبعش  یأر  نوچ  هدش  دای  تاهج  هب  تیانع  اب  .هباشم  نیوانع  ای  دیامن و  یم
.دنا هداد یأر  حرش  نیدب  ءارآ  قافتا  هب  هدومن و  هرواشم 

٨۵/۶ فیدر :
٢/٣/١٣٨۵ ۶٨٧  ـ  هرامش : یأر 

( یرفیک  ) روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو  یأر 
لاس هدجه  زا  رتمک  غلاب  صاخشا  مئارج  هیلک  هب  بوصم ٢٢/١/١٣٧٨  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٢٠  هرصبت  ربارب 

بوصم بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٢٠  کی  هرصبت  قباطم  دوش و  یم یگدیسر  یمومع  تاررقم  قبط  لافطا  هاگداد  رد  مامت 
هاگداد رد  یسایس ، یتاعوبطم و  مئارج  زین  دبا و  سبح  ای  بلص و  ای  مجر  ای  مادعا  ای  سفن  صاصق  ای  وضع  صاصق  بجوتسم  مئارج  هب  یگدیسر   ٢١/٧/١٣٨١

هجوت اب  نوناق ، نیا  رد  روکذم  مئارج  هب  یودب  یگدیسر  هرصبت ، نیا  بجومب  دیآ و  یم لمعب  دوش ، یم هدیمان  ناتسا  یرفیک  هاگداد  دروم  نیا  رد  هک  ناتسا  رظندیدجت 
دوش یم هرادا  یضاق  رفن  کی  اب  هک  لافطا  هاگداد  یلک  ماع و  تیحالص  زا  یعامتجا ، راثآ  ثیح  زا  رتشیب  تقد  لامعا  موزل  تازاجم و  تدش  رظن  زا  اه  نآ تیمها  هب 

هب قوف ، بتارم  هب  انب  .تسا  هدش هداد  رارق  دبای  یم لیکشت  یضاق  رفن  جنپ  زا  ًابلاغ  هک  ناتسا  یرفیک  هاگداد  یراصحنا  تیحالص  رد  هدیدرگ و  عزتنم  ینمض  روط  هب 
اب مامت ، لاس  هدجه  زا  رتمک  غلاب  صاخشا  مئارج  یمامت  هب  یگدیسر  رد  لافطا  یاههاگداد  یلک  تیحالص  روشک ، یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  یاضعا  تیرثکا  رظن 

ینثتسم هرصبت ، نیا  رد  روکذم  مئارج  هب  یگدیسر  رد  ًارصحنم  بوصم ١٣٨١ ، بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٢٠  هرصبت  بیوصت 
لیکشت نوناق  هدام ٢٧٠  قفو  یأر  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  دراد  قابطنا  رظن  نیا  اب  هک  یدح  رد  روشک  یلاع  ناوید  متسیب  هبعش  یأر  تسا و  هدیدرگ

.دشاب یم عابتالا  مزال روشک  یلاع  ناوید  بعش  اه و  هاگداد هیلک  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 

کچ ١٣٨۵/١۴/۴ ناگدنراد  یارب  یگدیسر  لحم  نییعت  صوصخ  رد  روشک  یلاع  ناوید  هیور  تدحو  یار 

                                                                           ١۴/۴/١٣٨۵ ۵۵٠٢گ/ه ـ هرامش :
یمومع تأیه   ٨٣/٢٢ فیدر : هیور  تدحو  هدنورپ 

یلاعت همسب
هتاکرب تماد  دیفم  هللا  تیآ ترضح  کرابم  رضحم 

روشک یلاع  ناوید  مرتحم  تسایر 
نوناق داوم ١٣  زا  طابنتسا  رد  روشک  یلاع  ناوید  مهدفه  موس و  بعش  زا  هاشنامرک  یمومع  هاگداد  موس  هبعش  تسایر  خروم ١٣٨٣/۶/۵  شرازگ  ساسارب  ًامارتحا 

: ددرگ یم شرازگ  ًالیذ  رما  نایرج  هک  تسا  هدیدرگ  رداص  فلتخم  ءارآ  تراجت ، نوناق  یندم و ٣١۴  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ
هب یتساوخداد  هاشنامرک  میقم  یفجن  قداصدمحم  یاقآ  خیرات ١٣/١٢/١٣٨٢  رد  روشک ، یلاع  ناوید  موس  هبعش  هسالک ٢/١۴۶٨  هدنورپ  تایوتحم  تلالد  هب  فلا )

تدحو هبعش  ناریا  یلم   کناب  کچ  هرقف  کی  هجو  لایر  نویلیم  ـج  نپ غلبم  تخادرپ  هب  مک  رود حـ هت صـ ـ ساوخب هاشنامرک  ـم  یقم مزب  کین  زیورپ  یاقآ  تیفرط 
دیکأت نمض  یکناب  تخادرپ  مدع  یهاوگ  کچ و  قدصم  ریوصت  هب  دانتسا  اب  هدومن و  میلست  نارایماک  یمومع  هاگداد  هب   ٣/١٢/١٣٨٢ ـ  هرامش ٢١۵۵٢۵ هب  نارایماک 

هسالک تحت  نارایماک  یمومع  هاگداد  لوا  هبعش  رد  عاجرالا  بسح روبزم  تساوخداد  .تسا  هدرک  اضاقت  ار  موقرم  هتساوخب  مکح  رودص  دوخ  یراکبلط  رب 
نوناق هدام ١١  تاررقم  هدناوخ و  تماقا  لحم  رابتعاب  هرامش ٢۶٢٧ـ٣/١٢/١٣٨٢  یأر  حرش  هب  هداعلا  قوف تقو  رد  هاگداد  نیا  هدیدرگ و  حرطم   ٨٢/٢٧٠٣
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هبعش هب  هک  هدومن  لاسرا  ار  هدنورپ  رداص و  هاشنامرک  یمومع  هاگداد  یگتسیاش  هب  تیحالص  مدع  رارق  یندم ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ
اب  ١٣/١٢/١٣٨٢ یأر ١۴٣٧ ـ حرش  هب  هداعلا  قو تقو فـ رد  مه  رکذ  ـ لاریخا ها  ـ گداد هدش و  تبث   ١۴٠٢ هسالک ٨٢/٢ ـ  هب  عاجرا و  هاشنامرک  یمومع  هاگداد  موس 
هجو تخادرپ  لحم  رد  ار  یوعد  رییخت ، هدعاق  ساسارب  یعدم  دنک و  یم یوریپ  تارب  هب  طوبرم  تاررقم  زا  تسا و  یناگرزاب  یواعد  زا  یوعد  هکنیا  هب  حیرصت 

هدومن و تیحالص  یفن  دوخ  زا  یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ نوناق   ١٣ هدام تراجت و  نوناق   ٣١۴ هدام دانتساب  ًاتیاهن  هدومن ، هماقا  کچ 
سپ هبعش  تأیه  عاجرا و  روشک  یلاع  ناوید  موس  هبعش  هب  موقرم  هسالک  هب  ـت  بث زا  سپ  هک  هتشاد  لاسرا  روشک  ـی  لاع ناوید  هب  حلاص  هاگداد  نییعت  تهج  ار  هدنورپ 

: تسا هداد  یأر  نینچ  هدومن و  هرواشم  هدنورپ  قاروا  مرتحم و  زیمم  وضع  یرهچونم ، هداز  یشنم یدهمدمحم  یاقآ  بانج  شرازگ  تئارق  زا 
: اریز درادن  تقباطم  نوناق  اب  تسین و  حیحص  هاشنامرک  ناتسرهش  یمومع  هاگداد  موس  هبعش   ١٣/١٢/١٣٨٢ هرامش ١۴٣٧ ـ تیحالص  مدع  رارق  »»

نآ ییاضق  هزوح  رد  هدناوخ  هک  تسا  یهاگداد  تیحالص  تیحالص ، یلصا  هدعاق  بالقنا ، یمومع و  یاههاگداد  یندم  یسرداد  نییآ نوناق  هدام ١١  ظاحل  اب  ًالوا )
.تسا میقم  هاشنامرک  رد  هدناوخ  تساوخداد ، تاجردنم  حرش  هب  هحورطم  هدنورپ  رد  دراد و  هاگتماقا 

هک لوقنم  لاوما  هب  عجار  یواعد  یناگرزاب و  یواعد  هب  تسا  هتفرگرارق  موقرم  هاگداد  دانتسا  دروم  تیحالص  مدع  رارق  رودص  رد  هک  روبزم  نوناق  هدام ١٣  ًایناث )
.دشاب هدش  یشان  اه  دادرارق دوقع و  زا 

، تراجت نوناق  داوم ٢و٣  تسین و  بوسحم  یراجت  یلمع  ًاتاذ  دشاب ، رگید  لحم  هب  یلحم  زا  هکنیا  ولو  کچ ، رودص  تراجت ، نوناق  هدام ٣١۴  تحارص  هب  ًاثلاث )
یواعد تراجت  نوناق  زا  روکذم  داوم  رد  حرصم  یعبت  یلصا و  یتراجت  تالماعم  هب  طوبرم  یواعد  هب  هک  هدومن  ءاصحا  ار  یعبت  یلصا و  یتراجت  تالماعم 

هدام ریخا  تمسق  رد  هچرگ  دوش و  یمن بوسحم  یناگرزاب  یوعد  کچ ، هجو  هبلاطم  هب  طوبرم  یواعد  بیترت  نیا  اب  دوش و  یم قالطا  یناگرزاب ) یواعد   ) یتراجت
ندش دوقفم  نامض و  یوعد و  هماقا  ضارتعا و  اه و  سیون رهظ  هدننک و  رداص  تنامض  زا  نوناق  نیا  تاررقم  نکیل  هدیدرگ …( : حیرصت  تراجت  نوناق   ٣١۴
تراجت نوناق  یحالصا و ٢٨٨ و ٢٨٩  داوم ٢٨۶ و ٢٨٧  ظاحل  اب  یوعد ) هماقا   ) ترابع زا  راذگنوناق  روظنم  یلو  .دش ) دهاوخ  زین  کچ  لماش  تاورب  هب  عجار 
موزل دیامن و  تیاعر  تسا  تاورب  هب  عجار  هک  ار  تراجت  نوناق  زا  روبزم  داوم  تاررقم  یتسیاب  سیونرهظ  هیلع  یوعد  هماقا  ماقم  رد  کچ  هدنراد  هک  تسا  نآ 

دادع زا  ار  کچ  تراجت  نوناق  ٣١۴ هدام ردص  هکنآ  هژیو  هب  تسا  بوسحم  یتراجت  دانسا  زا  کچ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تراجت  نوناق  زا  تاررقم  نیا  تیاعر 
نوناق هدام ١٣  عوضوم  یاههاگداد  هب  عوجر  رد  ناهاوخ  رایتخا  هکنیا  هب  هجوت  اب  بتارمب و  انب  تسا ، هدرک  جراخ بلط ) هتف  تارب و   ) صخا ینعم  هب یراجت  دانسا 

یواعد هب  تسا  رظان  روشک ) یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ٢٨/٣/١٣۵٩ هرا ٩ ـ ـ مش هیور  تد  ـ حو یأر   ) یند روما مـ رد  بال  ـ قنا یمومع و  یا  ـ ههاگداد یسرداد  نییآ 
رکذلا قوف هدام ١٣  رد  روکذم  نیوانع  زا  کی  چیه  اب  هحورطم  عوضوم  دشاب و  هدش  یشان اه  دادرارق دوقع و  زا  هک  لوقنم  لاوما  هب  عجار  یواعد  یناگرزاب و 

…«« دیامن یم فالتخا  لح  هاشنامرک  یمومع هاگداد  تیحالص  صیخشت  اب  روبزم  نوناق   ٢٧ هدام لیذ  هر  ـ صبت یارجا  رد  اذل  درادن ، تقبا  ـ طم
یجا رادمان حـ یاقآ  ـت  یفرط هب  نا  ـ یمرک یلع  یاقآ  خیرات ١٣٨٢/۵/٧  رد  روشک ، یلاع  ناوید  مهدفه  هبعش  هسالک ١٣٢۴/١۶  هدنورپ  تایوتحم  تیاکح  هب  ب )

ناویا ناتسرهش  هبعش  یلم  کناب  هدهع  خروم ٩/١٣٨١/۵  هرامش ١٧۴٨۴۶  هب  کچ  هرقف  کی  ءازا  رد  لایر   ٠٠٠ . ٠٠٠ غلبم ١۴ . هتساوخ  هب  یتساوخداد  ینایلع 
حرش رد  ناهاوخ  .تسا  هدیدرگ  تبث  یرتسگداد  نآ  لوا  هبعش  هسالک ٨٢/١٩٢  هب  هک  هدومن  ناویا  یرتسگداد  میدقت  هیدأت  ریخأت  هدراو  تاراسخ  یعمج  باستحا  اب 

اب هک  تسا  ناشیا  هجو  رد  نید  تباب  هرامش ١۴۴۴  یراج  زا  موقرم  هرامش  هب  کچ  هرقف  کی  هدننکرداص  ینایلع  یجاح  رادمان  یاقآ  تسا : هداد  حیضوت  تساوخداد 
رد کچ  هدننک  رداص  هیلع  لحمالب  کچ  رودص  ظاحلب  هدروخ و  تشگرب  یدوجوم  رسک  تلعب  کچ  تخادرپ  مدع  همانیهاوگ  بجوم  هب  هیلع  لاحم  کناب  هب  هعجارم 

نیا میدقت  اب  اذهیلع  تسا ، هتشادن  لومعم  یمادقا  ناهاوخ  قوقح  یافیتسا  هب  ـت  بسن نونکات  هدناوخ  یلو  هدومن  تیاکش  ناویا  ناتسرهش  بالقنا  یمومع و  یارسداد 
.تسا هدومن  لومعم  ار  هدراو  تاراسخ  هتساوخ و  لصا  تخادرپ  هب هدناوخ  مازلا  رب  ینبم  مکح  رودص  یگدیسر و  یاضاقت  تساوخداد 

: تسا هداد  یأر  نینچ  خروم ١٣٨٢/۵/٩  هرامش ١۶١  همانداد  یط  ناویا  یمومع  هاگداد  لوا  هبعش 
رظن هرامشب ١٧۴٨۴۶  کچ  هرقف  کی  هجو  لایر  نویلیم  هدراهچ  غلبم  هتساوخب  ینایلع  یجاح  رادمان  یاقآ  تیفرطب  نایمرک  یلع  یاقآ  تساوخداد  صوصخ  رد  »»

رد یواعد  تاررقم ، قفو  هکنیا  هب  تیانع  اب  هدومن و  رکذ  دابآرفعج … هقطنم  هاشنامرک  ناتسرهش  ار  هدناوخ  تماقا  لحم  دوخ  یمیدقت  تساوخداد  رد  ناهاوخ  هکنیاب 
هت ـ سنادن ـح  لاص ـه  حورطم یو  ـ عد هب  یگد  ـ یسر تهج  ار  دوخ  یندم  یسرداد  نییآ نوناق   ١١ هدام هب  ًادنتسم  هاگداد  نیا  اذل  دوش  یم یگدیسر  یوعد  هدناوخ  تماقا  لحم 

…«« دراد یم مالعا  رداص و  هاشنامرک  یمومع  مکاحم  یگتسیاش  هب  ار  دو  ـت خـ یحالص مد  رارق عـ و 
خروم هرامش ۶۵١  رارق  یط  هیلا  عوجرم  هبعش  تبث و  هسالک ۶۵۴/٨٢  هب  عاجرا و  ناتسرهش  نیا  یمومع  هاگداد  موس  هبعش  هب  هاشنامرک  هب  لاسرا  زا  سپ  هدنورپ 

: تسا هداد  یأر  نینچ   ١/۶/١٣٨٢
: هکنیا هب  رظن 

رد دهعت  ای  تسا  هدش  عقاو  نآ  هزوح  رد  دادرارق  ای  دقع  هک  دنک  عوجر یهاگداد  هب دناوت  یم هدناوخ ، تماقا  لحم  هاگداد  رب  هوالع  یناگرزاب  یواعد  رد  ناهاوخ  ًالوا ـ 
.دوش ماجنا  دیاب  اجنآ 

.دنک یم یوریپ  تارب )  ) یناگرزاب یواعد  زا  یوعد  هماقا  رد  برغ  ناویا  یلم  کناب  هرامش ١٧۴٨۴۶  کچ  هجو  هبلاطم  رد  ناهاوخ  یوعد  ًایناث ـ  
هب هجوت  اب  حلاص  هاگداد  رد  ییاوعد  نینچ  حرط  اب  .تسا  هدرک  هماقا  هیلع ) لاحم  کناب   ) کچ تخادرپ  لحم  رد  ار  شیوخ  یوعد  رییخت ، هدعاق  ربارب  یعدم  ًاثلاث ـ 

تامدقم نیا  هجیتن  دوش  یم بلس  یگدیسر  تیحالص  راد ، تیحالص عجارم  رگید  زا  دوخ  هب  دوخ  نامزمه و  تسا ) تساوخداد  میدقت  خیرات  تیحالص  طانم   ) هدعاق
یسرداد نییآ  نوناق  ٢۶ و ٢٧  ، ١٣ داوم تراجت و  نوناق  هدام ٣١۴  دانتساب  شیوخ  زا  تیحالص  یفن  نمض  نیاربانب  تسین ، هاگداد  نیا  ندوبن  حلاص  زج  یزیچ 

رودصب لیذ  حرشب  عاجرا و  مهدفه  هبعش  هب  لاسرا و  روشک  یلاع  ناوید  هب  تیحالص  رد  فالتخا  لح  یارب  هدنورپ  یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 
: تسا هدیدرگ  یهتنم   ٨/۶/١٣٨٢ همانداد ٣٧ ـ

هک لوقنم  لاوما  هب  عجار  یواعد  زین  یناگرزاب و  یواعد  رد  بوصم ٢١/١/١٣٧٩  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق   ١٣ هدام هکنیاب  رظن  »»
اجنآ رد  تسیاب  یم دهعت  ای  تسا  هدش  عقاو  اجنآ  رد  دادرارق  ای  دقع  هک  دنک  عوجر  یهاگداد  هب  دناوت  یم هک  هداد  رایتخا  ناهاوخب  دشاب  هدش  یشان  اه  دادرارق دوقع و  زا 

تدحو یأر  نآ  صوصخ  رد  هک  دشاب  یم یدعب  تاحالصا  اب  بوصم ١٣١٨  یندم  یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٢  نامه  ًانیع  قوف  هدام  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش و  ماجنا 
یوعد ره  یناگرزاب و  یواعد  هب  یگدیسر  رد  لیهست  داجیا  رظن  زا  روبزم  یأر  هک  هتفای  رادصا  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ٢٨/٣/١٣۵٩ هرامش ٩ ـ هیور 

ار هدناوخ  تماقا  لحم  هاگداد  دهعت و  ماجنا  لحم  ای  دادرارق  ای  دقع  عوقو  لحم  هاگداد  هس  نیب  باختنا  دشاب  هدش یشان  دادرارق  دوقع و  زا  هک  لوقنم  لاوما  هب  عجار 
هاگداد ناونعب  ار  ناویا  ناتسرهش  یمومع  هاگداد  تساوخداد ، حرشب  ناهاوخ  هیف  نحن  ام  رد  هکنیا  هب  تیانع  اب  تسا و  هتشاذگ  ناهاوخ  رایتخا  رد  یوعد  هماقا  یارب 

هب هاشنامرک ، یمومع  هاگداد  موس  هبعش  رظن  دییأت  نمض  هلصاح  فالتخا  رد  قوف ، بتارم  هب  رظن  اذهل  تسا  هدرک  باختنا  دوخ  یوعد  هماقا  یارب  دهعت  ماجنا  لحم 
«« .دیامن یم فالتخا  لح  ناویا  یمومع  هاگداد  لوا  هبعش  تیحالص 

یوعد ناونع  هب  کچ  رودص  هب   طوبرم  یوعد  یقلت  مدع  اب   ٢/۴/١٣٨٣ همانداد ٢٠۵ ـ یط  روشک  یلاع  ناوید  موس  مرتحم  هبعش  دییامرف  یم هظحالم  هک  یروطب 
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ار هدناوخ  تماقا  لحم  هاگداد  دروم ، هب  تبسن  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ نوناق   ١٣ هدام تراجت و  نوناق  هدام ٣١۴  تاررقم  لومش  مدع  یناگرزاب و 
، موقرم نوناق   ١٣ هدام قباطم  صیخشت و  یناگرزاب  یواعد  زا  ار  نآ   ٨/۶/١٣٨٢ همانداد ٣٧ ـ بجوم  هب  مهدفه  هبعش  هک  یلاح  رد  هتسناد ، یگدیسر  هب  حلاص 
دانتسا اب  هباشم  دروم  رد  نوچ  هک  تسا  هتسناد  راتخم  هدناوخ  تماقا  لحم  دهعت و  یارجا  لحم  دادرارق ، داقعنا  لحم  یاههاگداد  زا  کی  ره  باختنا  رد  ار  ناهاوخ 

هب ًادنتسم  اذل  تسا ، هدیدرگ  رداص  ریاغم  ءارآ  روشک  یلاع  ناوید  هبعش  ود  زا  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ نوناق  تراجت و ١٣  نوناق  داوم ٣١۴  هب 
رودص یارب  ار  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج  رد  عوضوم  حرط  یاضاقت  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٠ 

.دیامن یم اضاقت  ییاضق  هیور  تدحو  یأر 
یرّین یلعنیسح  روشک ـ  یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم 

اب روشک و  یلاعناوید  سیئر  دیفم  هللا  تیآ ترضح  تسایر  هب  روشک ، یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  یئاضق  هیور  تدحو  هسلج  هبنش ٢٣/٣/١٣٨۵  هس  زور  خیراتب 
روشک یلاعناوید  یرفیک  یقوقح و  بعش  نواعم  ءاضعا  ناراشتسم و  اسؤر و  نایاقآ  نابانج  روشک و  لک  مرتحم  ناتسداد  یدابآ  فجن یّرد  هللا  تیآ ترضح  روضح 

.دیدرگ لیکشت 
یمومع تأیه  فیدر ٨٣/٢٢  یقوقح  هیور  تدحو  هدنورپ  صوصخ  رد  ًامارتحا : رب …(( : ینبم  هدنورپ  قاروا  یسررب  شرازگ و  تئارق  عوضوم و  حرط  زا  سپ 

اب کچ  یواعد  هب  تبسن  یناگرزاب  یواعد  هب  طوبرم  تاررقم  لومش  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  مهدفه  موس و   مرتحم  بعش  فالتخا  عوضوم  روشک  یلاع  ناوید 
: ددرگ یم مالعا  یتآ  حرشب  روشک ، لک  مرتحم  ناتسداد  یدابآ ، فجن یّرد  هللا  تیآ ترضح  هیرظن  رما  شرازگ  هب  هجوت 

بالقنا یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق   ١١ هدام هب  هجوت  اب  هدناوخ و  تماقا  لحم  ییاضق  عجارم  هب  هعجارم  موزل  هب  رظان  یقوقح  یلک  لوصا  هب  هجوت  اب 
دشاب یم هدناوخ  تماقا  لحم  هاگداد  تیحالص  لصا  دراد ، هاگتماقا  نآ  ییاضق  هزوح  رد  هدناوخ  هک  دوش  هماقا  یهاگداد  رد  دیاب  یوعد  دراد  یم ررقم  هک 

، دشاب هدش  یشان  دادرارق  دو و  ـ قع زا  هک  لو  ـ قنم لاوما  هب  عجار  یو  ـ عد ره  رد  نینچمه  یناگرزاب و  یواعد  رد  هک  هتشاد  ررقم  مه  موقرم  نوناق  هدام ١٣  دافم  و 
هرامش ٩ـ ییاضق  هیور  تدحو  یأر  دافم  بسح  دوش و  ماجنا  دیاب  اجنآ  رد  دهعت  ای  هدش و  عقاو  اجنآ  رد  دادرارق  دقع و  هک  دنک  عوجر  یلحم  هاگداد  هب  دناوت  یم یعدم 

ای دقع  عوقو  لحم  هاگداد  هب  ناهاوخ  هعجارم  هب  عجار  قباس ) نوناق   ٢٢ هدام  ) راعشالا قوف  ١٣ هدام رد  ررقم  مکح  روشک  یلاع ناوید  یمومع  تأیه    ٢٨/٣/١٣۵٩
( قباس یندم  یسرداد  نییآ نوناق   ٢١ هدام  ) قوف رد  روکذم   ١١ هدام رد  هک  ار  هدناوخ  تماقا  لحم  هاگداد  یبسن  تیحالص  یمومع  هدعاق  دهعت  ماجنا  لحم  ای  دادرارق و 

دشاب هدش  یشان  دادرارق  دوقع و  زا  هک  لوقنم  لاوما  هب  عجار  یاوعد  ره  یناگرزاب و  یواعد  هب  یگدیسر  رد  لیهست  داجیا  رظن  زا  هکلب  هدرکن ، یفن  هدش  ینیب  شیپ
.تسا هتشاذگ  ناهاوخ  رایتخا  رد  ار  دهعت ) ماجنا  لحم  هاگداد  دادرارق ، ای  دقع  عوقو  لحم  هاگداد  هدناوخ ، تماقا  لحم  هاگداد   ) هاگداد هس  نیب  باختنا 

تراجت نوناق  تاررقم  یلو  تسین ، یتراجت  یلمع ًاتاذ  دشاب ، رگید  لحم  هب یلحم  زا  هکنیا  ولو  کچ  رود  تراجت صـ نوناق  هدام ٣١۴  قبط  دنچ  ره  بتارم  نیاربانب 
.دوبدهاوخ زین  کچ  لماش تاورب  هب عجار  ندش  دوقفم  نامض  یوعد ، هماقا  ضارتعا ، یسیونرهظ ، هدننکرداص ، تنامض  زا 

هلمج زا  ینا  ـ گرزاب یوا  ـ عد دروم  رد  حالصیذ  عجرم  با  ـ ختنا رایتخا  هلمج  زا  حرصم  دراوم  ریاس  یوعد و  هماقا  هب  رظان  ماکحا  هیلک  دسر  یم رظنب  تهج  نیدب 
نوناق هدام ٣١١  حرش  هب  صاخ  یرابتعا  تیهام  رب  هوالع  کچ  هلدابم  رودص و  یفرط  زا  دوب و  دهاوخ  زین  کچ  لماش  تاورب  یراجت و  دانسا  هب  ـع  جار یوا  ـ عد

ای دوقع  زا  یشان  یواعد  هلمج  زا  نآ  هب  طوبرم  یوعد  مه  تهج  نیا  زا  هدوب ، هلاوح  دقع  هباشم  یدادرارق  تیهام  دجاو  کچ ١٣۵۵  رودص  نوناق  تراجت و 
.دوش هماقا  حرط و  کچ  رودص  لحم  ای  هیلع و  لاحم  کناب  رارقتسا  لحم  ای  کچ  هدننکرداص  تماقا  لحم  هاگداد  رد  دناوت  یم هدوب و  دادرارق 

شقن نآ و  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  کچ  عطق  روطب  .تسا  لوقنم  لاوما  هب  طو  ـ برم یوا  ـ عد یراجت و  ینا و  ـ گرزاب طباور  رد  ـل  یهست نو  ـ ناق حور  ترو  ره صـ رد 
.دشاب یمن ینثتسم  رما  نیا  زا  یراجت  یناگرزاب و  طباور  رد  نآ  مهم  رایسب 

دوخ قوقح  قاقحا  یارب  ناهاوخ  راکبلط و  دیامن و  یم یشارت  هناهب  نارگید  قوقح  تخادرپ  رد  ریخأت  تیلوئسم و  زا  رارف  یارب  هراومه  راکهدب  هک  تسا  یعیبط 
.دنشاب هتشاد  یطیارش  ره  رد  ار  دوخ  قوقح  یایحا  یهاوخداد و  ناکما  دیاب 

نیا رب  ـی  نتبم خروم ٢١/٧/١٣٨٣  هرا ٨٢/١۶  ـ مش خروم ٢٨/٣/١٣۵٩ و  هرامش ٩  هیور  تدحو  یارآ  رودص  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  مرتحم  تأیه  هیور 
دروم صی و  ـ خشت نیزاوم  لو و  ـ صا اب  قبطنم  هدیدرگ  رداص  بتارم  نیا  ظاحل  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدفه  هبعش  یأر  هدش ، دای  تاهج  هب  ـت  یانع اب  هدوب ، تارظن 

: دنا هداد یأر  حرش  نیدب  ءارآ  تیرثکا  هب  هدو و  ـ من هروا  ـ شم .تسا » دییأت 
٨٣/٢٢ فیدر :

٢٣/٣/١٣٨۵ ۶٨٨  ـ  هرامش : یأر 
( یقوقح  ) روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو  یأر 

٢ هدام دنب ٨  عوضوم  تاورب ، هب  طوبرم  دعاوق  لومشم  تراجت ، نوناق  هدام ٣١۴  هب  ًاهجوت  یوعد  هماقا  تهج  زا  یراجت ، عبط  نادقف  فصو  اب  کچ  هکنیا  هب  رظن 
رامش هب  یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ نوناق  هدام ١٣  زارف  تمسق  قیداصم  زا  تیحالص  ظاحل  هب  رظنم  نیا  زا  تسا و  تراجت  نوناق 

هک تسا  بوسحم  هلاوح  یعون  تراجت  نوناق   ٣١٠ هدام رد  هیلع » لاحم   » بیکرت رب  هیکت  اب  ثلاث ، هجو  رد  کچ  رودص  لحم  لاح ، نامه  رد  هکنیاب  رظن  .دور  یم
رکذ ـ لا قوبسم  ١٣ هدام زا  یقادصم  نانچمه  هدوب و  لوقنم  لاوما  ءزج  نآ  رد  دیقم  غلبم  هب  هجوت  اب  رظن  نیا  زا  و  دشاب ، یم نآ  رب  مکاح  یندم  نوناق  هدام ٧٢۴  دعاوق 

لحم ینعی  دهعت ، ماجنا  لحم  هاگداد  هب  ای  کچ ، رودص  لحم  ینعی  دادرارق  ای  دقع  عوقو  لحم  هاگداد  هب  ًاری  ـ یخت دناوت  یم کچ  هدنراد  دیدرت  یب دشاب ، ـد  ناوت یم
یارب یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ نوناق   ١١ هدام عوضوم  یبسن  تیحالص  یمومع  هدعاق  هب  تیانع  اب  ای  هیلع و  لاحم  کناب  رارقتسا 
یسرداد نییآ نوناق  هدام ٢۶  هب  ًاهجوت  هدش  دای  یاههاگداد  زا  کی  ره  هب  کچ  هدنراد  عوجر  بتارم  فصو  اب  .دنک  هعجارم  هدناوخ  تماقا  لحم  هاگداد  هب  یوعد  هماقا 
یلاع ناوید  هیور  تدحو  یمومع  تأیه  ءاضعا  تیرثکا  هجیتن  رد  .درک  دهاوخ  تیحالص  داجیا  اوعد  هب  یگدیسر  رد  هاگداد  نآ  یارب  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 

یسرداد نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  دانتساب  یأر  نیا  تسا و  هداد  صیخشت  ینوناق  حیحص و  تسا  ینعم  نیا  نمضتم  هک  ار  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ١٧  یأر  روشک 
.تسا عابتالا  مزال اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 

یعرش ١٣/١٠/١٣٨۵ تاریزعت  فیرعت  صوصخ  رد  روشک  یلاع  ناوید  هیور  تدحو  یار 

۵۶۴٧/ه ـ هرامش :
                                                            ١٣/١٠/١٣٨۵

یمومع تأیه   ٨١/٨ فیدر : هیور  تدحو  هدنورپ 
هتاکرب تماد  دیفم  هللا  تیآ ترضح 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  مرتحم  تسایر 
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؛ تیحت مالس و  اب 
اب سنایغادب  کیشوش  مناخ  سنایازریم و  روگیرگ  یاقآ  نینچمه  لوتک ، دابآ  یلع یمومع  هاگداد  مجنپ  هبعش  سیئر  ییاضق و  مرتحم  تنواعم  دناسر : یم راضحتساب 

.دنا هدومن فیلکت  نییعت  یاضاقت  دنشاب  یم یدحاو  عوضوم  رد  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  هبعش  ود  زا  توافتم  یأر  ود  یواح  هک  یا  هدنورپ همان و  لاسرا 
سپس سکعنم  ار  رظندروم  یاه  هدنورپ نایرج  زا  یا  هصالخ ادتبا  دش  هداد  صیخشت  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  رد  حرط  لباق  عوضوم  هک  اجنآ  زا 

: دیامن یم رظنراهظا 
یرادربهالک رب  ینبم  یتیاکش  هریغ  غیت و  ناهج یلعناجازریم  نایاقآ  هیلع  سنایغادب  کیشوش  مناخ  سنایازریم و  روگیرگ  یاقآ  هسالک ٢۴٧/٧۴/ش٢  هدنورپ  رد  ١ ـ

هبعش سرداد  دنا ، هدومن لوتک  دابآ  یلع یمومع  هاگداد  میدقت  کرادم  دانسا و  تقرس  قیرحت و  بیذاکا و  رشن  لوعجم و  دنس  زا  هدافتسا  لعج و  و  ریغ ) لام  شورف  )
لاس رد  هدش  حرط  تایاکش  نوچ  تسا : هدومن  رارق  رودص  هب  تردابم  لیذ  حرش  هب  خروم ٣/١٣٧٩/١۶  هرامش ١۴٨  همانداد  یط  یگدیسر  زا  سپ  هاگداد  مود 

عون دح ، تابثا  ارجا و  ینوناق  یعرش و  طیارش  نادقف  ظاحلب  زین  تقرس  دروم  رد   ) دشاب یم هدنرادزاب  عون  زا  هک  نام  هتم ماهتا  عون  هب  هجوت  اب  هدش و  عورش   ١٣٧٠
اذل هدش  یضقنم  مکح  رودص  تهج  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق   ١٧٣ هدام رد  روکذم  دعاوم  هکنیا  هب  رظن  و  دشاب ) یم هدنرادزاب  عاونا  زا  ماهتا 

اب ضارتعا و  هرداص  رارق  هب  تاکش  .ددرگ  یم مالعا  رداص و  هدنورپ  تاکش  طسوت  یناونع  تاعوضوم  نام و  هتم هیلک  بیقعت  یفوقوم  رارق  روکذم  هدام  هب  ًادنتسم 
هب خروم ١٨/٧/١٣٨٠  هرامش ١١١٩/١ت/٨٠  همانداد  یط  روبزم  هبعش  لاسرا و  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  لوا  هبعش  هب  هدنورپ  نانآ  رظندیدجت  یاضاقت 

: تسا هدومن  یأر  ءاشنا  لیذ  حرش 
نییآ تافیرشت  تیاعر  اب  تاررقم و  اب  قبطنم  همانداد  هدیدرگن و  هیارا  ددرگ  همانداد   خسف  بجوم  هک  یللدم  هجوم و  لیالد  هاوخرظندیدجت  هیحان  زا  هکنیا  هب  رظن 

.دیامن یم ماربا  دییأت و  ًانیع  ار  هتساوخ  رظندیدجت  مکح  ضرتعم  ضارتعا  در  اب  دش  هداد  صیخشت  ینوناق  رثؤم  لاکشا  زا  یلاخ  یسرداد و 
کیشوش مناخ  سنایازریم و  روگیرگ  یاقآ  هیلع  هریغ  یردان و  نیسحمالغ  جاح  نایاقآ  یوس  زا  تلاکو  هب  یحور  مساقلاوبا  یاقآ  هسالک ۵/۶٩٢/٨٠  هدنورپ  رد  ٢ ـ

خروم هرامش ٧٠٧  همانداد  یط  یگدیسر ، زا  سپ  هاگداد  مجنپ  هبعش  سیئر  هتشاد و  لوتک  دابآ  یلع یمومع  هاگداد  میدقت  ریغ  لام  شورف  رب  ینبم  یتیاکش  سنایغادب 
: تسا هدومن  رارق  رودص  یأر و  ءاشنا  هب  تردابم  لیذ  حرش  هب   ١۴/۵/١٣٨٠

هک یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٧٣  تاررقم  هب  هجوت  اب  لاس ١٣۶٠ و  رد  اعدا  دروم  هزب  عوقو  لاس  هب  هجوت  اب  …. 
زا لاس  هد  تدم  یاضقنا  اب  دشاب  لایر  نویلیم  کی  زا  شیب  یدقن  یازج  ای  سبح  لاس  هس  زا  شیب  ررقم  تازاجم  رثکادح  رگا )  ) هک تسا  هدش  دیق  هدام  نآ  فلا  دنب  رد 

بیقعت هدش و  نامز  رورم  لومشم  دشاب  هدشن  یهتنم  مکح  رودص  هب  روکذم  دعاوم  یاضقنا  ات  یبیقعت  مادقا  نیلوا  خیرات  زا  ای  هدشن و  بیقعت  مرج  عوقو  خیرات 
یتیبرت ینیمأت و  تامادقا  ای  هدنرادزاب  تازاجم  صوصخرد  راعشالا  قوف نوناق  هدام ١٧٣  نوناق و  مشش  لصف  رد  نامز  رورم  دیق  هچ  رگا  .دشدهاوخ  فوقوم 

بوسحم هدنرادزاب  مئارج  زا  زین  ار  یرادربهالک  سالتخا و  ءاشترا و  نیبکترم  تازاجم  دیدشت  نوناق  کی  هدام  رد  ررقم  تازاجم  لیذ  بتارم  هب  انب  نکل  دشاب  یم
: هدیدرگ دیق  هدنرادزاب  تازاجم  فیرعت  رد  .م ا  .ق  هدام ١٧  رد  اریز  دناد  یم

« ددرگ یم نییعت  یتموکح  تاماظن  تاررقم و  زا  فلخت  لابق  رد  عامتجا  تحلصم  تاعارم  مظن و  ظفح  روظنم  هب  تموکح  فرط  زا  هک  تسا  یتبوقع  ای  بیدأت  »
ماظن و  تحلصم  صیخشت  عمجم  بیوصت  دییأت و  هب  هک  تسا  ینیناوق  زا  دیدشت ، تازاجم  نوناق  تسا  یهیدب 

زا کی  چیه  رد  نوناق  رد  نکل  هدش  نیودت  هدنرادزاب  یاه  تازاجم تاریزعت و  ناونع  تحت  .م ا  .ق  مجنپ  باتک  تسا و  یتموکح  نیناوق  زا  هدمآرد و  ارجا  هلحرم  هب 
یاهتازاجم هک  تسا  نیا  رب  لیلد  عوضوم  نیا  هک  هدیدرگ  دیق  یریزعت  تازاجم  ناونع  داوم  زا  یضعب  رد  طقف  هدشن و  هدنرادزاب  تازاجم  تحارص  زا  یرکذ  داوم ،

، داد اه  نآ هب  هدنرادزاب  ناونع  ناوت  یم تسا  هدشن  هراشا  تازاجم  ندوب  یریزعت  هب  تحارص  هب  هک  یداوم  زا  هتسد  نآ  دنتسین و  یریزعت  ًامامت  نوناق  نیا  رد  ررقم 
یفوقوم رارق  .د ک  .آ  .ق  هدام ١٧٣  فلا  دنب  دانتساب  هداد و  صیخشت  نامز  رورم  لومشم  ار  هدنورپ  یاعدا  دروم  عوضوم  هاگداد  قوف  بتارم  عومجم  هب  انب  اذل 

.دیامن یم رداص  بیقعت 
همانداد یط  روبزم  هبعش  لاسرا و  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  موس  هبعش  هب  هدنورپ  هتفرگ و  رارق  تاکش  یهاوخرظندیدجت  ضارتعا و  دروم  هرداص  یأر 

: تسا هدومن  یأر  ءاشنا  لیذ  حرش  هب  خروم ٢١/٩/١٣٨٠  هرامش ١۴٠١ 
لئاسم رد  هقباس  نودب  اه  تازاجم عون  نیا  اریز  ددرگ  یمن یقلت  هدنرادزاب  یاهتازاجم  قیداصم  زا  ریغ ، لام  شورف  هزب  یارب  هدش  نییعت  تازاجم  هکنیا  هب  رظن 
شورف هب  هدننک  مادقا  زین  عرش  هدوب و  لطاب  هب  لام  لکا  قیداصم  زا  ریغ  لام  شورف  هک  یتروص  رد  هدش ، نیود  هعماج تـ روما  ماظتنا  مظن و  تهج  ًافرص  یهقف ،
نییعت سدقم  عرش  رد  نآ  رادقم  عون و  هک  تسا  یتبوقع  ای  بیدأت و  هک  ریزعت ، ثحبم  رد  .م ا  .ق   ١۶ هدام فیرعت  قیداصم  زا  هتسناد و  ریزعت  لباق  ار  ریغ  لام 

داجیا تهج  صوصخ  نیا  رد  هدش  نییعت  تازاجم  هتسناد و  ریزعت  قحتسم  ار  بکترم  عراش  ریغ ، لام  شورف  زارحا  تروص  رد  تسا  ملسم  هچنآ  اریز  هدوب ، هدشن 
نتشادزاب یکی  فلتخم  مئارج  هب  نیبکترم  تازاجم  هفسلف  دنچ  ره  نآ ، ندوب  هدنرادزاب  تازاجم  ثیح  زا  هن  دشاب و  یم تازاجم  ندومن  ظاحل  عون و  رد  تدحو 

هکلب هدشن  ینیب  شیپ عرش  فالخ  مارح و  لمع  هجیتن  ناونعب  عرش  رد  هدنرادزاب  تازاجم  نینچمه  دشاب و  یم زین  هزب  عون  نامه  باکترا  زا  عامتجا  داحآ  بکترم و 
هجیتن یریزعت  تازاجم  نییعت  هکنآ  هچ  هدوب ، روما  هرادا  مزال  مظن  یعامتجا و  روما  رد  تنایص  ظفح  یارب  ًافرص  هدنرادزاب  تازاجم  فیرعت  هب  هجوت  اب 

اریز دومن  یقلت  ناوت  یمن هدش  فیرعت  نآ  زا  .م ا  .ق  هدام ١٧  رد  هک  یوحنب  هدنرادزاب  تازاجم  هلزنم  هب  ار  ینعم  نیا  اما  تشاددهاوخ  یپ  رد  زین  ار  یگدنرادزاب 
یتح هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  هدمآ  لمعب  ءاتفتسا  هب  ًاتیانع  هدنرادزاب و  یاه  تازاجم زا  هن  تسا و  یعرش  ریزعت  قیداصم  زا  ریغ  لام  شورف  بکترم  ریزعت 

زین طابنتسا  هیرظن و  نیا  هتسناد و  عنامالب  هدنرادزاب  یاه  تازاجم هب  ار  نیفلختم  تازاجم  دشاب ، هیعرش  تاریزعت  زا  جراخ  هک  یتموکح )  ) هیناطلس ماکحا  دروم  رد 
، بتارم هب  انب  اذل  مییامنن  بوسحم  هدنرادزاب  یاه  تازاجم ءزج  مینادب و  یعرش  ریزعت  لباق  ار  ریغ  لام  شورف  رشابم  تازاجم  هک  تسا  نآ  هیجوت  رب  دیؤم  دوخ 
هنع ضرتعم همانداد  رکذلاریخا  نوناق   ٢۵٧ هدام دنب ب  زا   ٢ قش هب  ًادنتسم  هدوب و  .د ک  .آ  .ق   ٢۴٠ هدام زا  دنب ب  اب  قبطنم  صیخشت و  دراو  هدمآ  لمعب  ضارتعا 

.ددرگ یم هداعا  یودب  هاگداد  هب  یوهام  یگدیسر  تهج  هدنورپ  ضقن و  رارق ) )
، دنا هتسناد نامز  رورم  لومشم  ار  نآ  هدننک  یگدیسر یاههاگداد  یودب  بعش  هک  ریغ  لام  شورف  تازاجم  صوصخرد  دییامرف  یم هظ  ـ حالم هک  هنوگنامه  هیرظن :
داوم دانتساب  ًاتیاهن  هتسناد و  یمالسا  تازاجم  نوناق   ١٧ هدام قیداصم  زا  ار  نآ  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  یاههاگداد  بعش  زا  یکی  نآ ، مقس  تحص و  زا  رظنفرص 

هب هتسناد و  .د ک  .آ  .ق  هدام ٢۴٠  دنب ب  اب  قبطنم  هکلب  هتسنادن  روبزم  نوناق   ١٧ هدام قیداصم  زا  رگید  هبعش  دییأت و  ار  یودب  هاگداد  رارق  .د ک  .آ  .ق  ۶ و ١٧٣ 
یدحاو عوضوم  رد  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  هبعش  ود  نیب  تهج  نیدب  .تسا  هدومن  ضقن  ار  هرداص  رارق  نوناق  نامه  هدام ٢۵٧  دنب ب  زا   ٢ قش دانتسا 

بالقنا یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  یارجا  رد  اذل  تسا ، هدش  یتوافتم  ءارآ  رودص  هب  یهتنم  هدمآ و  دوجوب  نوناق  زا  طابنتسا  رد  فالتخا 
.دریگ رارق  روشک  یلاع  ناوید  مرتحم  یمومع  تأیه  راک  روتسد  رد  عوضوم  ییاضق  هیور  تدحو  داجیا  روظنم  هب  دییامرف  ررقم  تسا  دنمشهاوخ  یرفیک  روما  رد 

روشک لک  ناتسداد  لوا  نواعم 
روضح اب  و  روشک ، یلاع  ناوید  سیئر  دیفم  هللا  تیآ ترضح  تسایر  هب  روشک ، یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو  هسلج  هبنش ٩/١٣٨۵/١۴  هس زور  خیراتب 
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.دیدرگ لیکشت  روشک  یلاع  ناوید  یرفیک  یقوقح و  بعش  نواعم  ءاضعا  ناراشتسم و  اسؤر و  نایاقآ  نابانج  روشک و  لک  ناتسداد  یدابآ  فجن یرد هللا  تیآ ترضح 
رظن فالتخا  عوضوم   ٨١/٨ فیدر هیور  تدحو  هدنورپ  صوصخرد  ًامارتحا ؛ رب …« : ینبم  هدنورپ  قاروا  یسررب  شرازگ و  تئارق  عوضوم و  حرط  زا  سپ 

یسرداد نییآ  نوناق   ١٧٣ هدام تاررقم  لومش  ثیح  زا  ریغ  لام  شورف  مرج  تازاجم  تیهام  دروم  رد  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  یاههاگداد  بعش ١ و ٣  نیب 
: ددرگ یم رظنراهظا  لیذ  حرش  هب  رما  قباوس  یمیدقت و  شرازگ  هب  هجوت  اب  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 

تحلصم و یاهریغتم  زا  تاریزعت  لامعا  هوحن  نازیم و  عون ، یریذپریثأت  تیعبت  نیا  همزال  تسا  یصخش  یعامتجا و  دسافم  حلاصم و  زا  یعبات  تاریزعت  ماکحا 
.دنراد یصخش  یصوصخ و  هبنج  رتشیب  هک  دح  دراوم  رثکا  تاید و  صاصق ، فالخرب  تاریزعت  تهج  نیدب  تسا  روما  رد  هدسفم 

.دشاب یم ناکم  نامز و  طیارش  زا  رثأتم  هدوبن و  یصخشم  نازیم  عون و  یاراد  ردان  دراوم  رد  زج  ًالوا :
.تسا شیازفا  هبور  عونتم و  ریزعت  بجوتسم  مئارج  نامز  تایضتقم  ربانب  ًایناث :

هب دراد  هک  نساحم  همه  اب  مکاح  قادصم  ناریا  یمالسا  یروهمج  ماظن  رد  .دشاب  یم دی  هدهع و  رد  رقتسم  مکاح و  رظن  هب  لومحم  روکذم  بتارم  ظاحل  اب  ًاثلاث :
یارب ییاهرایعم  ناکم  نامز و  بسحرب  حلاصم و  ظاحل  اب  وا  ذیفنت  اب  رما و  تیالو  رظن  تحت  هک  یعجرم  هب  رتشیب  دوش و  یم قالطا  تیانع  یعون  اب  یضاق 

لامعا صاخ و  لامعا  یارب  یرفیک  فصو  نییعت  نمض  هک  دشاب  یم قبطنم  هننقم  هوق  دننام  دیامن  یم نییعت  نآ  رثکادح  لقادح و  نازیم  لیبق  زا  یریزعت  تازاجم 
.دراد یم مالعا  تازاجم  لباقریغ  ار  لمع  نآ  ماظن  عفانم  حلاصم و  نتفرگ  رظن  رد  اب  مه  یتقو  دیامن و  یم بیوصت  ار  نآ  رثکادح  لقادح و  ظاحل  اب  نیعم و  تازاجم 

: دیامن یم حیرصت  خروم ٢١/١٠/١٣۶٢  همان   ۴٢ دنب حرشب  دراد  رظن  نیمه  مکاح  قادصم  زا  رظن  فرص  تاریزعت  تیهام  رد  نابهگن  مرتحم  یاروش  و 
( تسا ربتعم  ًاعرش  مرجم  وفع  رادقم و  عون و  نییعت  رد  مکاح  رظن  تاریزعت  رد  )

ماکحا رادم  رب  ریاد  ای  تسا  یعرش  نیزاوم  رب  ینتبم  نآ  هنامرجم  فصو  ایآ  هک  تشاد  تیانع  دیاب  ریغ  لام  شورف  یرفیک  فصو  دوجو  ضرف  رد  بتارم  نیاربانب 
.دشاب یم یتموکح  هیناطلس و 

نیزاوم بجوم  هب  .تسا  هدش  فیرعت  یندم  نوناق  یهقف و  عبانم  رد  بوصغم  لام  شورف  یلوضف و  هلماعم  تروص  ود  هب  ریغ  لام  شورف  دنراد  راضحتسا 
مه هدنشورف  هدوب و  نآ  عفانم  نیع و  نماض  عیب  هب  تبسن  فرصتم  هدوب  ذفانریغ  یلوضفریغ و  لام  هب  تبسن  هلماعم  یندم  نوناق  هدام ٢۴٧  تاررقم  یعرش و 

.دشاب یم یرتشم  لماعتم و  لابق  رد  یلوضف  هلماعم  نمث  نماض 
هب ملع  هلمج  زا  یطیارش  تحت  زین  یرتشم  بوصغم و  لام  هدنشورف  یندم  نوناق  داوم ٣١١ و ٣١٢ و ٣١۵  تاررقم  بسح  یعرش و  نیزاوم  قبط  نینچمه 

تقرس و سالتخا ، هزب  فالخرب  نآ  زا  یشان  تامازلا  قوف و  حرش  هب  یقوقح  عیاقو  لامعا و  یلک  روطب  .دنشاب  یم نآ  عفانم  نیع و  نماض  لام  ندوب  هبوصغم 
دنشاب و یم روکذم  حرش  هب  یرهق  نامض  باب  زا  دوخ  صاخ  تامازلا  یاراد  یهقف  عبانم  رد  هدوب و  لطاب  هب  لام  لکا  قیداصم  نیوانع و  زا  جراخریغ  لام  ندوبر 

هدراو تاراسخ  ناربج  لام و  در  نماض  روکذم  نایعا  کلام  لابق  رد  طقف  دشاب و  یمن روصتم  ررقم و  اه  نآ یارب  یرفیک  یندم و  زا  معا  یتیلوئسم  نآ  زا  ریغ 
.دنشاب یم

یروشک هعوضوم  نیناوق  یتموکح و  تاررقم  قیداصم  زا  ًاعون  هک  دنیامن  یم ریغ  لام  شورف  هب  تردابم  هک  یدارفا  تازاجم  هب  رظان  یرفیک  تاررقم  تهج  نیدب 
یتموکح ماکحا  زا  یمالسا و  تازاجم  نوناق  هدام ١٧  رد  ررقم  فیرعت  لومشم  قادصم  تاررقم  نیا  دنتسه و  یعرش  یانبم  یهقف و  هقباس  دقاف  دسر  یم رظن  هب 

رد بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٧٣  تاررقم  لومشم  نآ  هب  تبسن  نامز  رورم  هدعاق  لومش  تهج  زا  هدوب و  روما  ماظتنا  هب  طوبرم 
.دشاب یم یرفیک  روما 

تازاجم لامعا  رایتخا  قوف  رد  روکذم  حرش  هب  نوچ  دشاب  هدوب  مه  هملک  عیسو  موهفم  هب  یعرش  تاریزعت  باب  زا  ریغ ، لام  شورف  مرج  تازاجم  هک  ضرفرب  و 
یروهمج رد  مکاح  قادصم  نوچ  دشاب و  یم مکاح  دی  هب  نآ  دننام  نامز و  رورم  لومش  ظاحلب  یریزعت  تازاجم  لامعا  لیطعت  مرجم و  وفع  یتح  نآ و  نازیم  عون و 
نیبکترم درگیپ  یفوقوم  ماقم  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٧٣  تاررقم  بیوصت  اب  هک  دراد  یتموکح  ماظن  رد  روهظ  ناریا  یمالسا 

درادن دارفا  یصخش  قح  یصوصخ و  هبنج  هب  یطابترا  ًاعون  ریغ  لام  شورف  یارب  ررقم  تازاجم  هکنیا  هب  هجوت  اب  تهج و  نیدب  تسا  هدوب  ریغ  لام  شورف  لعف 
زا یشان  تاراسخ  دوخ و  کلمیام  نیع  هبلاطم  قح  دوخ  یصخش  قوقح  ثیح  زا  یکاش  بکترم ، درگیپ  بیقعت و  یفوقوم  یرفیک و  بیقعت  تیلباق  لاوز  ضرف  رب 

رداص بتارم  نیا  ظاحل  هب  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  لوا  هبعش  یأر  نوچ  تاهج  نیدب  تشاددهاوخ  ار  بکترم  یرهق  نامض  یندم و  تیلوئسم  باب  زا  نآ 
.دشاب یم دییأت  دروم  صیخشت و  نیزاوم  اب  قبطنم  هدیدرگ 

٨١/٨ فیدر : هرامش 
١۴/٩/١٣٨۵ ۶٩۶  ـ  هرامش : یأر 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو  یأر 
هدام قباطم  تسا و  جردنم  لاس ١٣٧٨  بوصم  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢  کی  هرصبت  رد  یعرش  تاریزعت  فیرعت 

.ددرگ یم ررقم  عامتجا  تحلصم  تاعارم  مظن و  ظفح  روظنم  هب  تموکح  فرط  زا  هک  تسا  یتبوقع  ای  بیدأت  هدنرادزاب ، یاهرفیک  یمالسا  تازاجم  نوناق   ١٧
زا ًاتیهام  زین  رما  نیا  هب  مادقا  هتسناد و  نآ  تازاجم  لومشم  یرادربهالک و  مکح  رد  تسا ، ریغ  لام  هکنیا  هب  ملع  اب  ار  ریغ  لام  لاقتنا  راذگنوناق  هکنیا  هب  رظن 

ریغ لام  لاقتنا  هزب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  یاضعا  تیرثکا  رظن  هب  اذل  هدیدرگ ، بوسحم  مارح  ًاعرش  هک  دیآ  یم رامش  هب  لطاب  هب  لام  لکا  قیداصم 
.ددرگ یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  موس  هبعش  یأر  تسا و  جراخ  موقرم  نوناق  هدام ١٧٣  تاررقم  لومش  زا  ًاعوضوم 
.تسا عابتالا  مزال اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  یأر  نیا 

اه و لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  یارجا  یفالتخا  یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  هب  هدراو  تاضارتعا  صوصخ  رد  روشک  یلاع  ناوید  هیور  تدحو  یار 
هطوبرم ١١/١٣٨۵/٢۴ یضارا  عوقو  لحم  زا  غراف  عتارم ـ 

ـ٩/١٢/١٣٨۵                                                                            ۴۶٨٩/ه ـ هرامش :
همدقم فلا :

تسایر هب  هخروم ١١/١٣٨۵/٢۴  هبنش  هس زور  دادماب  تعاس ٩  سأر  هیور ، تدحو   ٨۵/١۵ فیدر هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 
نلاس رد  روشک  یلاع  ناوید  فلتخم  بعش  یاضعا  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  یدابآ  فجن یرد هللا  تیآ روضح  اب  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  دیفم  هللا  تیآ ترضح 

هدننک تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یرتسگداد  تاعامتجا 
۶٩٧ هرامش ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  یاقآ  بانج  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد 

.دیدرگ یهتنم  ـ١١/١٣٨۵/٢۴ 
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هدنورپ شرازگ  ب :
مکی و تسیب و  بعش  زا  کارا  یمومع  هاگداد  مجنپ  هبعش  مرتحم  سیئر  خروم ١٨/١٢/١٣٨٣  هرامش ٨٣/٧٣١  شرازگ  ساسارب  دناسر : یم راضحتسا  هب  ًامارتحا 

عتارم اه و  لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  هدام ۵۶  یارجا  هب  طوبرم  ضارتعا  هب  هدننک  یگدیسر عجرم  نییعت  هب  تبسن  روشک  یلاع  ناوید  متشه  یس و 
تسا هدیدرگ  رداص  فلتخم  ءارآ  هسالک ٣/١۶٧٨ و ١٩/١۵٨۶  یاه  هدنورپ یط  اه ، رهش ینوناق  هدودحم  لخاد  رد  عقاو  یضارا  دراوم  رد  بوصم ١٣۴۶  روشک 

: ددرگ یم سکعنم  لیذ  حرش  هب  رما  نایرج  هک 
هدام ۵۶ نویسیمک  یأر  هب  نسح  یلع  دنزرف  یدرجرهش  اضر  مالغ یاقآ  روشک ، یلاع  ناوید  مکی  تسیب و  هبعش  هسالک ٣/١۶٧٨  هدنورپ  تایوتحم  تلالد  هب  ١ ـ

یفالتخا یضارا  هدحاو  هدام  نویسیمک  رد  کارا  شخب ٢  هموح  یلصا  زا ٢  یعرف   ١٣۶٣ کالپ ندوب  یّلم  دروم  رد  اه ، لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق 
رهش ینوناق  هدودحم  رد  هنع  ضرتعم یضارا  هکنیا  ظاحل  هب  هدنورپ ۴٨٣/٧٨  یط  خیرات ٣٠/٩/١٣٧٨  رد  نویسیمک  یضاق  هدومن و  ضارتعا  موقرم  هدام  عوضوم 
هدومن و تیحالص  یفن  دوخ  زا  دشاب ، یم رهش  ینوناق  هدودحم  زا  جراخ  یضارا  هب  طوبرم  ًافرص  تاضارتعا  هب  یگدیسر  رد  نویسیمک  تیحالص  هدیدرگ و  عقاو 

همانداد یط  زین  هبعش  نیا  عاجرا و  ناتسرهش  نیا  یمومع  هاگداد  متشه  هبعش  هب  رظنراهظا  یگدیسر و  تهج  عوضوم  .تشاد  لاسرا  کارا  یرتسگداد  هب  ار  هدنورپ 
یأر ١۶/٧/١٣٧٣ و  بوصم یفالتخا  یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  ییارجا  همان  نییآ یحالصا  همان  نییآ هدام ٩  تارّرقم  هب  ًادنتسم  خروم ١٠/١٣٨٣/١۵   ٨٣/١١۶۴

، نویسیمک یضاق  یأر  هب  تبسن  ضارتعا  هب  ًافرص  ییاضق  عجارم  هکنیا  روشک و  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ٢۵/٧/١٣٧۴ ـ  ۶٠١ هرامش ییاضق  هیور  تدحو 
زا ار  یعیبط  عبانم  صیخشت  هب  ضارتعا  قح  هلحرم  کی  صوصخ ، نیا  رد  هدحاو  هدام  یضاق  هیحان  زا  هرداص  تیحالص  مدع  دنراد و  یگدیسر  تیحالص 

یارب ار  هدنورپ  یفالتخا ، یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  هدحاو  هدام  نویسیمک  یگتسیاش  هب  داقتعا  اب  هتسنادن و  یگدیسر  هب  حلاص  ار  دوخ  دیامن ، یم بلس  ضرتعم 
.تسا هدومن  لاسرا  روشک  یلاع  ناوید  هب  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٨  یارجا  رد  حلاص  عجرم  نییعت 

ذاختا لیذ  بیترت  هب   ٢۴/١١/١٣٨٣ همانداد ٩٩٢ ـ  یط  هک  هدیدرگ  عاجرا  روشک  یلاع  ناوید  مکی  تسیب و  هبعش  هب  ینوناق  رظنراهظا  یگدیسر و  تهج  هدنورپ 
رد ننقم  نایب  تحارص  هب  هک  دشاب  یم اه  لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  هدام ۵۶  نویسیمک  یأر  هب  ضارتعا  ناهاوخ  هتساوخ  دنا ..……« : هدومن میمصت 

بحاص نیعراز  ضارتعا  هب  اهنت  روبزم  هدام  عوضوم  تأیه  عتارم ، اه و  لگنج نوناق  هدام ۵۶  یارجا  عوضوم  یفالتخا  یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  هدحاو  هدام 
دیامن و یم یگدیسر  یتلود  تاسسؤم  اه و  نامزاس اه ، اتسور میرح  اه و  رهش نوناق  هدودحم  زا  جراخ  رد  تاسیسأت  تاغاب و  نابحاص  نیکلام و  یقسن و  یضارا 

رد حورطم  یوعد  هب  هک  دراد  ءاضتقا   ١٩/٩/١٣٧٠ ٢٠/١٠/١٣۶٧ و ۵۶٨ ـ  ۵١۶ ـ  ، ١٩/١١/١٣۶٠ هیور ۴٠ ـ  تدحو  ءارآ  قباطم  یرتسگداد  ماع  تیحالص 
هدوب و حیرص  دروم  نیا  رد  ننقم  نایب  دشاب و  یم عجارم  ریاس  تیحالص  مدع  رب  لصا  دوش و  یگدیسر  یرتسگداد  رد  روبزم  نویسیمک  یأر  هب  ضارتعا  دروم 

قوقح بلس  هب  کّسمت  ای  باحصتسا  لصا  هب  دانتسا  ای  هدوب  بلاغ  دیق  روبزم  هدودحم  رکذ  لالدتسا  تسین و  روبزم  صن  لباقم  رد  طابنتسا  داهتجا و  یارب  ییاج 
٢٧/٩/١٣٨٠ هرامش ۶۵۵ ـ  هیور  تدحو  یأر  مکح  هب  هکلب  تسا ، ینوناق  یقوقح و  هیجوت  دقاف  هیف  نحنام  رد  تسین ، یدعام  یفن  یئیش  تابثا  هکنیا  هبستکم و 
هکنیا امک  دیامن ، یمن یفتنم  ار  یرتسگداد  عجارم  ماع  تیحالص  یرتسگداد ، ریغ  عجارم  تیحالص  تسا و  تایاکش  هب  یگدیسر  تامّلظت و  یمسر  عجرم  یرتسگداد 

هک رگید  زیچ  هن  دشاب  یم هدحاو  هدام  عوضوم  یضاق  یأر  زا  تیاکش  ناونع  دروم  رد  اهنت  نآ  عوضوم  هک   ٢۵/٧/١٣٧۴ هرامش ۶٠١ ـ  هیور  تدحو  یأر  هب  دانتسا 
بلس یارب  یفاک  ییارجا  یاه  همان نییآ هب  کّسمت  هکنیا  امک  دشاب ، یمن ماقم  رد  یفاک  زین  دوش ، ـی من بوسحم  یهاوخرظندیدجت  روبزم  یأر  زا  تیاکش  نآ  ساسارب 

شودخم  ١۵/١٠/١٣٨٣ ١١۶۴ ـ همانداد یندم ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٨  یارجا  رد  اذل  تسین ، یرتسگداد  تیحالص 
.ددرگ یم هداعا  کارا  یمومع  مکاحم  متشه  هبعش  هب  یگدیسر  تهج  هدنورپ  .ددرگ  یم ضقن  صیخشت و 

یارجا عوضوم  یفالتخا  یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  هب  طوبرم  تأیه  یضاق  یاقآ  روشک ، یلاع  ناوید  متشه  یس و  هبعش  هدنورپ ١٩/١۵٨۶  تایوتحم  قبط  ٢ ـ
دصشش تحاسم  زا  گناد  ود  ندش  مالعا  یّلم  هب  تبسن  یمرک  یلعناضمر  یاقآ  ضارتعا  هب  یگدیسر  ماقم  رد  کارا  ناتسرهش  رد  عتارم  اه و  لگنج نوناق  هدام ۵۶ 

رکذلا قوف نوناق  عوضوم  تأیه  یگدیسر  هکنیا  رابتعا  هب  خروم ٢٢/١٠/١٣٨٠  یأر  حرش  هب  کارا  کی  شخب  هعطق ٧۶۴   ٣٩۶٧ کالپ یضارا  زا  عبرم  رتم 
یلعناضمر یاقآ  ضارتعا  عوضوم  نیمز  هعطق  هک  یتروص  رد  اه ، اتسور میرح  اه و  رهش ینوناق  هدودحم  زا  جراخ  تاسیسأت  تاغاب و  یضارا و  هب  تسا  عجار 

یسررب دشاب و  یم کارا  رهش  نوناق  هدودحم  رد  لخاد  کارا و  یماظتنا  یورین  یگیاسمه  رد  رادرب  هشقن سانش  راک فرط  زا  هدش  هئارا  هشقن  قباطم  یمرک 
ناتسرهش یرتسگداد  یمومع  مکاحم  یگتسیاش  هب  تیحالص  مدع  رارق  دشاب ، یمن تأیه  نیا  تیحالص  هطیح  رد  اه  اتسور اه و  رهش لخاد  یضارا  هب  تبسن  ضارتعا 

هدنورپ عاجرا و  روبزم  ناتسرهش  یمومع  هاگداد  متشه  هبعش  هب  خیرات ١٣٨٣/۵/٣١  رد  هک  هداتسرف  کارا  ناتسرهش  یرتسگداد  هب  ار  هدنورپ  هدومن و  رداص  کارا 
ًاتصالخ خروم ١٣٨٣/۶/١١  یأر  حرش  هب  مالعا و  یگد  ـ یسر مت  هداعلا خـ قوف تقو  رد  خیرات ١٣٨٣/۶/١١  رد  روبزم  هاگداد  هدش و  تبث   ٨ هسالک ٨٣/۵٩۴ ـ  هب 

تیحالص مدع  رارق  اه ، لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  هدام ۵۶  یارجا  عوضوم  یفالتخا  یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  هدحاو  هدام  تأیه  یگتسیاش  هب 
یلاع ناوید  موس  هبعش  هب  لاسرا و  روشک  یلاع  ناوید  هب  ار  هدنورپ  یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٨  یارجا  رد  رداص و 

: تسا هدیدرگ  یهتنم   ٢۶/٨/١٣٨٣ همانداد ۵١٣ ـ  رودص  هب  ریز  حرش  هب  عاجرا و  تسا  هدش  لیدبت  متشه  یس و  هبعش  هب  ًابقاعتم  هک  روشک 
نابحاص نیکلام و  یقسن و  یضارا  بحاص  نیعراز  عتارم ، اه و  لگنج نوناق  هدام ۵۶  یارجا  عوضوم  یفالتخا  یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  هدحاو  هدام  قباطم  »
بوصم روشک  عتارم  اه و  لگن زا جـ یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  هدام ۵۶  یارجا  هب  هک  اه  اتسور میرح  اه و  رهش نوناق  هدودحم  زا  جراخ  رد  تاسیسأت  تاغاب و 

رد غاب  ای  نیمز و  ًادعب  هک  بلطم  نیا  دنیامن و  هعجارم  یراعشا  هدحاو  هدام  رد  روکذم  تأیه  هب  دنناوت  یم دنشاب ، هتشاد  ضارتعا  نآ  یدعب  یاه  هیحالصا ١٣۴۶ و 
نوناق هدام ٢٠  یرادا و  تلادع  ناوید  یمومع  تأیه   ١٠/١٠/١٣٧۶ ه ـ ـ هرامش ٧۶/٣ ـ  یأر  هدحاو و  هدام  لیذ   ٢ هرصبت قالطا  ظاحل  اب  دریگ ، رارق  رهش  هدودحم 

یندم و روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ١٠  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسین ، روکذم  تأیه  تیحالص  لاوز  بجوم  یرادا  تلادع  ناوید 
ماع تیحالص  هطیح  زا  روشک  عتارم  اه و  لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  هدام ۵۶  عوضوم  نویسیمک  یأر  قلطم  هب  تبسن  ضارتعا  هب  یگدیسر  هکنیا 

صیخشت اب  یندم ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق   ٢٨ هدام یارجا  رد  نیاربانب  تسا ، هتشاد  یعوضوم  جورخ  یمومع  یاههاگداد 
فالتخا لح  کارا ، ناتسرهش  رد  رقتسم  هام ١٣۶٧  رویرهش  بوصم  یفالتخا ..… یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  هدحاو  هدام  عوضوم  تأیه  تیحالص 

…..«. دیامن یم
یگدیسر راد  تیحالص عجرم  نییعت  رد  روشک ، یلاع  ناوید  متشه  یس و  مکی و  تسیب و  بعش  زا  موقرم  هدحاو  هدام  زا  طابنتسا  رد  هکنیا  هب  رظن  قوف  بتارم  هب  انب 

ءارآ دشاب ، هتفرگ  رارق  اه  رهش هدودحم  رد  ضارتعا  دروم  یضارا  هک  یدراوم  رد  راعشالا ، قوف نوناق   ۵۶ هدام نویسیمک  یأر  هب  تبسن  صاخشا  ضارتعا  هب  هدننک 
رودص یارب  ار  عوضوم  حرط  یاضاقت  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  هب  ًادنتسم  اذل  تسا ، هدیدرگ  رداص  فلتخم 

.دراد ییاضق  هیور  تدحو  یأر 
یرّین یلعنیسح  روشک ـ  یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم 

روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :
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روشک یلاع  ناوید  مرتحم ٢١ و ٣٨  بعش  نیب  رظن  فالتخا  عوضوم  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  فیدر ١۵/٨۵  هیور  تدحو  هدنورپ  صوصخرد  ًامارتحا ؛
رد عقاو  یضارا  دروم  رد  روشک  عتارم  اه و  لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  هدام ۵۶  یارجا  هب  طوبرم  ضارتعا  هب  هدننک  یگدیسر عجرم  نییعت  هب  تبسن 

.ددرگ یم رظنراهظا  یتآ  حرش  هب  یمیظنت  شرازگ  هب  هجوت  اب  اه  رهش ینوناق  هدودحم 
یلگنج ریاخذ  یعیبط و  عبانم  زا  تیامح  ظفح و  نوناق   ٢ هدام ١٣۶۴ و  بوصم عتارم  اه و  لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  هدام ۵۶  تاررقم  هب  هجوت  اب 

، تسا یعیبط ) عبانم  یناب و  لگنج نامزاس  یزرواشک و  داهج  ترازو   ) موقرم داوم  رد  ررقم  عجارم  اب  نآ  تاینثتسم  یّلم و  عبانم  صیخشت  بوصم ١٣٧١ ، روشک 
۵۶ هدام یارجا  عوضوم  یفالتخا  یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق  رد  روکذم  تأیه  هب  رکذلاریخا   ٢ هدام  ١ هرصبت زیوجت  هب  روکذم  عجارم  تامیمصت  هب  نیضرتعم 
تایاکش هب  یگدیسر  عجرم  اهنت  ریاغم ، تاررقم  نیناوق و  هیلک  ءاقلا  نمض  ریخا  نوناق   ۵ هرصبت بجوم  هب  دنیامن و  هعجارم  بوصم ١٣۶٧  عتارم  اه و  لگنج نوناق 
.دشاب یم …..( ۵۶ هدام یارجا  عوضوم  یفالتخا  یضارا  فیلکت  نییعت  نوناق   ) نوناق نیا  عوضوم  تأیه  عتارم و .… اه و  لگنج نوناق  هدام ۵۶  یارجا  هب  طوبرم 

تیاعر مدع  یّلحم و  ینوناق ، تیحالص  دودح  زا  نآ  تاینثتسم  یعیبط و  عبانم  صیخشت  عجرم  جورخ  یاعدا  صاخشا  ضارتعا  تاهج  تایاکش و  هلمج  زا  نوچ 
هدام رد  ررّقم  تأیه  مه  دراوم  نیا  رد  تاضارتعا  تایاکش و  هب  یگدیسر  عجرم  روکذم ،  ۵ هرصبت قالطا  حیرصت و  هب  هجوت  اب  دشاب ، یم اه  نآ هب  طوبرم  تاررقم 

زا سپ  هدش و  روظنم  زین  یگدیسر  ریسم  رد  هلحرم  کی  هک  دوش  یمن عیاض  مدرم  زا  یقح  اهنت  هن  تروص  نیا  رد  هوالع  هب  ریغال ، دوبدهاوخ و  هدشدای  نوناق  هدحاو 
دیدج و یاهرهش  ثادحا  اه و  کرهش اه و  رهش هعسوت  تهج  رد  روشک  طیارش  هکنیا  هب  تیانع  اب  دومن و  هعجارم  ییاضق  عجارم  هب  ناوت  یم روکذم  تأیه  یگدیسر 

رد دریگ و  یم رارق  اه  رهش هدودحم  لخاد  رد  رگید و  یاه  یربراک ای  عتارم و  اه و  لگنج یعیبط ، عبانم  هب  طوبرم  یاهنیمز  ًاعون  دشاب ، یم ینیشنرهش  هعسوت 
قفوا هک  هدشن  عیاض  یقح  اهنت  هن  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  زین  یرتسگداد  ماع  عجارم  تیحالص  ًاتیاهن  هعجارم و  روبزم  تأیه  هب  دناوت  یم یکاش  فالتخا  تروص 

عرش فالخ  دراوم  زج  هدش  بیوصت  مدقتم  نوناق  یاتسار  رد  زین  رخأتم  نوناق  مییامنن و  بلس  نایکاش  زا  ار  ناکما  نیا  هک  تسا  نآ  زین  طایتحا  لوصا و  دعاوق و  هب 
نمضتم روشک  یلاع  ناوید   ٣٨ هبعش یأر  نوچ  نیاربانب  .دشاب  یم ییاضق  عجارم  هب  هعجارم  ناکما  نیمه  هجیتن  حالصا و  نابهگن  مرتحم  یاروش  رظن  ساسارب  هک 

.دشاب یم دییأت  دروم  صیخشت و  نیزاوم  اب  قبطنم  دسر  یم رظن  هب  روکذم  بتارم 
یمومع تأیه  هیور  تدحو   ٢۴/١١/١٣٨۵ هرامش ۶٩٧ ـ  یأر  د :

نییعت نوناق  عوضوم  تاضارتعا  هب  حلاص  عجرم  یرادا  تلادع  ناوید  یمومع  تأیه   ١٠/١٠/١٣٧۶ ه ـ ـ هرامش ٧۶/٣ ـ  یأر  بجوم  هب  هکنیا  زا  رظن  عطق  »
نییعت نوناق  هدحاو  هدام  عوضوم  تأیه  هطوبرم ـ  یضارا  عوقو  لحم  زا  غراف  عتارم ـ  اه و  لگنج زا  یرادرب  هرهب تظافح و  نوناق  یارجا  یفالتخا  یضارا  فیلکت 

تیرثکا یأر  یرادا  تلادع  ناوید  نوناق  هدام ٢٠  ریخا  تمسق  بجوم  هب  هدش و  هتخانش  عتارم  اه و  لگنج نوناق  هدام ۵۶  یارجا  عوضوم  یفالتخا  یضارا  فیلکت 
، تسا عابتالا  مزال هباشم  دراوم  رد  رکذلا  قوف هدحاو  هدام  عوضوم  تأیه  هلمج  نم هطوبرم  عجارم  ریاس  ناوید و  بعش  یارب  یرادا  تلادع  ناوید  یمومع  تأیه 

نیا اب  ریاغم  یاه  همان نییآ تارّرقم و  نیناوق و  هیلک  هدحاو  هدام  نآ  بیوصت  خیرات  زا  رکذلا  قوف هدحاو  هدام   ۵ هرصبت مومع  قالطا و  ٢ و  هرصبت ظاحل  اب  ًاساسا 
هب انب  دوبدهاوخ ، نوناق  نیا  عوضوم  تأیه  نآ  یاه  هیحالصا عتارم و  اه و  لگنج نوناق  هدام ۵۶  یارجا  هب  طوبرم  تایاکش  هب  یگدیسر  عجرم  اهنت  وغل و  نوناق 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  ءاضعا  عطاق  تیرثکا  رظن  زا  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٣٨   ٢۶/٨/١٣٨٣ ةرامش ۵١٣ ـ  یأر  بتارم 
.تسا دییأت  دروم  صیخشت و  حیحص 

هباشم دراوم  رد  اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  رب  یأر  نیا 
«. تسا عابتالا  مزال

هیور ٢/١٩/٨۶ تدحو  فیدر ١٠/٨۵  هدنورپ  یمالسا –  تازاجم  نوناق 
دادماب تعاس ٩  سأر  هیور ، تدحو  فیدر ١٠/٨۵  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج  همدقم  فلا : یلاعت  همسب  ١٩/٢/١٣٨۶ ۵۴۴٧/ه ـ هرامش

روشک و لک  ناتسداد  یدابآ  فجن یرد هللا  تیآ ترضح  روضح  اب  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  دیفم  هللا  تیآ ترضح  تسایر  هب  هخروم ٢١/١/١٣٨۶  هبنش  هس زور 
حرط و هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یرتسگداد  تاعامتجا  نلاس  رد  روشک  یلاع  ناوید  فلتخم  بعش  یاضعا  تکرش 

رودص هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  یاقآ  بانج  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخ  رد  هدننک  تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب 
.دیدرگ یهتنم   ٢١/١/١٣٨۶ هرامش ۶٩٨ ـ  ییاضق  هیور  تدحو  یأر 

مکاحم رد  نارهت  ناتسا  یرتسگداد  لک  سیئر  مرتحم  نواعم   ٢٧/٢/١٣٨۵ شرازگ ٨۵/١/٣٠۶/ک ت/١٩ ـ  قبط  دراد ؛ یم ضورعم  ًامارتحا  هدنورپ  شرازگ  ب :
هدام ۶١٢ زا  طابنتسا  رد  هسالک ٢٧/٢٣/١٠٠٧١ و ٩٨۴٠/٣٧/٢۵  یاه  هدنورپ یط  روشک  یلاع  ناوید  متفه  یس و  متفه و  تسیب و  بعش  زا  ناتسا ، نیا  یرفیک 

رما نایرج  هک  تسا  هدیدرگ  رداص  فلتخم  ءارآ  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  یحالصا ١٣٨١   ٢١ هدام ٢٠ و  هدام  ۴ هرصبت یمالسا  تازاجم  نوناق 
: ددرگ یم شرازگ  ًالیذ 

یارسداد زا  هرداص   ۴/٧/١٣٨۴ هرامش ١۴٨٧ ـ  تساوخرفیک  ساسارب  روشک ، یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  هبعش  هسالک ٢٣/١٠٠٧١  هدنورپ  تایوتحم  بسح  ١ ـ
تحت یناجاو  دیفسا  ینیما  ا … حور دوخ  ردارب  یدمع  لتق  ماهتا  هب  دلوتم ١٣۵٨  اضردمحم  دنزرف  یناجاو  دیفسا  ینیما  اءاشام … یاقآ  نارهت  بالقنا  یمومع و 

مدرک تبحص  وا  اب  تسا ، نیئوره  فرصم  لاح  رد  مردارب  مدید  متفر ، لزنم  هب  هک  دوب  رهظزادعب  هتشاد  راهظا  ًاحیرص  فوصوم  مهتم  هتفرگ و  رارق  ینوناق  درگیپ 
دنا هتشاد مالعا  لوتقم  نیدلاو  مدرک ، هفخ  ار  وا  متسد  اب  دعب  داتفا و  نیمز  هب  وا  مدز و  هبرض  وا  رس  تشپ  هب  نادلگ  اب  نم  دش ، ریگرد  نم  اب  درک و  یشاحف  نم  هب  هک 

ناتسا یرفیک  هاگداد  کی  داتفه و  هبعش  رد  یگدیسر  یارب  عوضوم  .دراد  ناور  باصعا و  یرامیب  هقباس  مهتم  هک  دنا  هدرک هفاضا  دنرادن و  یتیاکش  هنوگچیه  هک 
ظاحل هب  مهتم ، هب  یباستنا  ماهتا  ندوب  ملسم  زرحم و  مغریلع  نآ  بجوم  هب  یهتنم و   ١٣/٩/١٣٨۴ همانداد ١١٧ ـ رودص  هب  هتفرگ و  رارق  یگدیسر  دروم  نارهت 

مهتم یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۶١٢  دانتسا  هب  نآ  یمومع  تهج  زا  نکیل  رداص و  بیقعت  یفوقوم  رارق  مرج ، یصوصخ  هبنج  زا  مد  یایلوا  یعطق  تشذگ 
هجرف رد  غالبا و  هیلع  موکحم هب   ٧/١٠/١٣٨۴ خیرات رد  هرداص  یأر  .دنا  هدومن موکحم  یلبق  تشادزاب  مایا  باستحا  اب  یریزعت  سبح  لاس  تشه  لمحت  هب  ار  هدربمان 

لیذ حرش  هب  عاجرا و  متفه  تسیب و  هبعش  هب  لاسرا و  روشک  یلاع  ناوید  هب  هلومعم  یهاوخرظندیدجت  هب  یگدیسر  تهج  هدنورپ  هتفرگ ، رارق  ضارتعادروم  ینوناق 
زا کی  چیه  اب  رظندیدجت  تساوخرد  نآ ، رد  سکعنم  لاوحا  عاضوا و  هدنورپ و  تایوتحم  هب  هجوت  اب  : » تسا هدیدرگ  یهتنم   ١۴/١/١٣٨۵ همانداد ۶ ـ  رودص  هب 

رد هتساوخرظندیدجت  همانداد  اذل  تسا و  دودرم  هتشادن و  قابطنا  یرفیک  رومارد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢۴٠  رد  روکذم  قوقش 
ناوید متفه  یس و  هبعش  هسالک ٩٨۴٠/٢۵  هدنورپ  تایوتحم  ربارب  ٢ ـ .ددرگ » یم هداعا  هطوبرم  عجرم  هب  هدنورپ  ماربا و  یریزعت  سبح  هب  مهتم  تیموکحم  دروم 

حرش نیا  هب  ار  نایرج  هتفرگ و  رارق  ییازج  بیقعت  تحت  یراتس  دمحم  لاخ موحرم  یدمع  لتق  ماهتا  هب  ناتسناغفا  هعبت  دمص  دنزرف  یدیشر  دمحا  یاقآ  روشک ، یلاع 
تلاوت نم  دیهدب  هزاجا  متفگ  نم  دروآرد و  ار  شراولش  تشاد  دصق  هعقاو  بش  دنک و  زواجت  نم  هب  فنع  هب  تشاد  دصق  لوتقم )  ) ناشیا تسا ..…« : هداد  حیضوت 

زارد کشت  یور  هدروآرد و  ار  مراولش  مدید  متشگرب  متفر و  نم  مراد ، هچب  نز و  نم  نوچ  ییوگن  یسک  هب  هکنآ  طرش  هب  نکب  یتساوخ  یراکره  مدرگرب  مورب و 
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، دیشک دایرف  مدز ، وا  مکش  هنیس و  هب  مدز ، وا  هب  یناوارف  یوقاچ  مدز و  ار  وا  وقاچ  اب  مه  نم  دش  دنلب  وا  متشادرب ، کشت  ریز  زا  ار  وقاچ  مدش و  دراو  نم  هدیشک ،
ـ  همانداد ٨ یط  مزال  یاه  یگدیسر زا  سپ  نارهت ، ناتسا  یرفیک  هاگداد  مکی  داتفه و  هبعش  مدرک ..… هفخ  ار  وا  هتسب و  ار  شندرگ  قرب  میس  اب  ًاعیرس  نم 

نوناق هدام ۶   ٢ دنب دانتسا  هب  یدمع  لتق  صوصخرد  لوتقم ، مد  یلو  تشذگ  ظاحل  هب  یمالسا  تازاجم  نوناق  داوم ٢٠۵ و ٢٠۶  اب  دروم  قابطنا  اب   ٢٧/١/١٣٨۴
درارق رظن  ظوحلم  اب  هدش ، مظن  لالخا  بجوم  مهتم  مادقا  نوچ  یلو  هدومن  رداص  بیقعت  یفوقوم  رارق  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ 

.تسا هدومن  موکحم  یلبق  تشادزاب  مایا  باستحا  اب  یریزعت  سبح  لاس  جنپ  لمحت  هب  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۶١٢  دانتسا  هب  ار  هدربمان  یو ، یرجت  میب  ندا 
عاجرا و متفه  یس و  هبعش  هب  لاسرا و  روشک  یلاع  ناوید  هب  هدنورپ  هک  هدومن  ضارتعا  سبح  هب  تیموکحم  ثیح  زا  هرداص  مکح  هب  ینوناق  ررقم  تلهم  رد  مهتم 

ثارو اهنت  هک  لوتقم  مد  یلو  تشذگ  هدنورپ و  تایوتحم  هب  هجوت  اب  : » تسا هدیدرگ  یهتنم  یأر  رودص  هب  لیذ  حرش  هب   ۵/١/١٣٨۵ خروم کی  هرامش  همانداد  یط 
جنپ هب  یو  ندومن  موکحم  نکل  هدشن ، مه  ضارتعا  تسا و  حیحص  یرفیک  روما  رد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۶   ٢ دنب قبط  یدمع  لتق  ماهتا  زا  مهتم  هئربت  تسا ، هدوب 

تیحالص رد  جراخ و  روشک  یلاع  ناوید  تیحالص  زا  هیلع  موکحم ضارتعا  هب  یگدیسر  هدوب و  قبطنم  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۶١٢  اب  یریزعت  سبح  لاس 
دروم رد  هاوخرظندیدجت  ضارتعا  هب  یگدیسر  هب  عجار  دییامرف  یم هظحالم  هک  روط  نامه  .دوش  » یم هداد  عاجرا  عجرم  نآ  هب  اذل  تسا ، ناتسا  رظندیدجت  هاگداد 
هدام زا  طابنتسا  اب  راعشالا  قوف یاه  همانداد یط  روشک  یلاع  ناوید  بعش ٢٧ و ٣٧  زا  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۶١٢  عوضوم  یریزعت  سبح  هب  تیموکحم 
ناوید متفه  تسیب و  هبعش  هدیدرگ و  رداص  تفاهتم  ءارآ  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  لاس ١٣٨١  یحالصا  هدام ٢١  هدام ٢٠ و  هرصبت ۴  موقرم و 

هب یدمع  لتق  باستنا  عبت  هب  هک  ار  راعشالا  قوف نوناق  هدام ۶١٢  عوضوم  یریزعت  سبح  لمحت  هب  تیموکحم  دروم  رد  هلصاو  ضارتعا  هب  یگدیسر  روشک  یلاع 
دروم یریزعت  سبح  هب  تیموکحم  روشک  یلاع  ناوید  متفه  یس و  هبعش  هک  یلاح  رد  هتسناد  روشک  یلاع  ناوید  تیحالص  رد  تسا  هدیدرگ  رداص  هاوخرظندیدجت 
یسرداد نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  هب  ًادنتسم  اذل  .تسا  هداد  عاجرا  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  هب  ار  نآ  هب  طوبرم  تاضارتعا  هب  یگدیسر  یقلت و  لقتسم  تازاجم  ار  ثحب 

.دراد یم میدقت  ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  یارب  ار  عوضوم  حرط  یاضاقت  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 
رظن فالتخا  عوضوم  فیدر ١٠/٨۵  هیور  تدحو  هدنورپ  صوصخرد  ًامارتحا ؛ روشک  لک  ناتسداد  هیرظن  یرّین ج : یلعنیسح  روشک ـ  یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم 

یاههاگداد لیکشت  نوناق  یحالصا  هدام ٢١  دافم  هدام ٢٠ و  هرصبت ۴  یمالسا و  تازاجم  نوناق  هدام ۶١٢  زا  طابنتسا  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعش ٢٧ و ٣٧  نیب 
: ددرگ یم رظنراهظا  یتآ  حرش  هب  یمیظنت  شرازگ  دافم  رما و  قباوس  هظحالم  اب  بالقنا  یمومع و 

نآ عبت  هب  یرفیک و  لامعا  نیوانع  ییاضق ، عجارم  یاههاگداد و  تیحالص  زارحا  یارب  نیناوق  رد  حرصم  یاهکالم  هلمج  زا  دنراد  راضحتسا  هکیروطنامه 
، یگدیسر هب  عورش  تیحالص و  زارحا  اب  تسا  هدننک  یگدیسر  هاگداد  ییاضق و  عجرم  اب  رما  نیا  صیخشت  دشاب و  یم روکذم  لامعا  یارب  ررقم  ینوناق  تازاجم 

عجارم اه و  هاگداد تیحالص  ینابم  رد  رثؤم  یصوصخ  یکاش  تشذگ  یباستنا و  ماهتا  یرفیک  فصو  لاوز  رجح ، یمومع ، وفع  لومش  لیبق  زا  یقافتا  روما  ثودح 
ناونع شرازگ ، حرشب  هیف  نحنام  رد  دنیامن  ذاختا  ییاهن  میمصت  دوخ  تیحالص  باحصتسا  اب  دنراد  ینوناق  فیلکت  روکذم  عجارم  اه و  هاگداد هکلب  دشاب  یمن ییاضق 

تسا و صاصق  بجوم  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٢٠۵  تاررقم  بسح  هک  دشاب  یم یدمع  لتق  یتامکاحم  هدنورپ  ود  ره  رد  نیمهتم  هب  یباستنا  لامعا  هنامرجم 
هاگداد رد  .تسا  سفن و ..… صاصق  نآ  ینوناق  تازاجم  هک  یمیارج  هب  یگدیسر  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ۴  هب  یقاحلا  هرصبت  بجومب 

تسا ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  نامه  ناسرداد  تأیه  بیکرت  ظاحل  اب  ناتسا  یرفیک  هاگداد  رکذلاریخا  نوناق  هدام ٢٠  هرصبت ١  حیرصت  هب  دیآ و  یم لمعب  ناتسا  یرفیک 
اب بتارم  نیاربانب  دشاب  یم روشک  یلاع  ناوید  رد  رظندیدجت  لباق  نوناق  نامه  هدام ٢١  دافم  هدام ٢ و  هرصبت ۴  تاررقم  قبط  ررقم  تلهم  فرظ  نآ  تامیمصت  و 

لاوز بجوم  مد ، یایلوا  یصوصخ و  یکاش  یدعب  تشذگ  مهتم و  هب  یباستنا  یدمع  لتق  ماهتا  هب  یگدیسر  هب  عورش  ناتسا و  یرفیک  هاگداد  تیحالص  زارحا 
ناتسا یرفیک  هاگداد  ماکحا  زا  رظندیدجت  هب  یگدیسر  یارب  روشک  یلاع  ناوید  تیحالص  رد  یریثأت  زین  تیاهن  رد  ددرگ و  یمن ناتسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص 
لیکشت نوناق  هدام ٢٠  هرصبت ١  رد  حرصم  حرش  هب  هک  دشاب  یم ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  یارب  تیحالص  داجیا  نآ  فالخ  هیرظن  شریذپ  هجیتن  .تشاددهاوخن 

نآ ناسرداد  بیکرت  یدمع  لتق  میارج  هب  یگدیسر  عقوم  رد  هک  هدوب  ناتسا  یرفیک  هاگداد  ضرع  مه  لدع و  فراعتم  یداع  طیارش  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 
یرفیک هاگداد  تامیمصت  هب  تبسن  رت  دودحم بیکرت  اب  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  تیعجرم  شریذپ  تسا  نآ  زا  رت  لماک ناتسا و  رظندیدجت  هاگداد  بیکرت  زا  رتشیب 

مرج اه  هدنورپ عون  نیا  رد  هوالعب  دسر  یم رظن  هب  یقطنم  یلوصا و  یقوقح ، هیجوت  دقاف  ننقم و  داوم  فالخ  تروص  ره  رد  هک  دوبدهاوخ  نآ  لماک  بیکرت  اب  ناتسا 
تیحالص ساسارب  نوگانوگ  عجارم  رد  یگدیسر  مئارج و  کیکفت  هدوب و  یلصا  تیانج  مرج و  عبات  رت  کبس مئارج  تسا و  یگدیسر  کالم  رت  نیگنس یلصا و 

هلاطا بجوم  تحلصم  هن  تسا و  حیحص  هن  هباشم  دراوم  یئابر و  مدآ  فنع و  هب  زواجت  یاعدا  هلمج  زا  نآ  یا  هیشاح لئاسم  دم و  لتق ع  دننام  یدراوم  رد  فلتخم 
رداص بتارم  نیا  ظاحل  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٢٧  یأر  نوچ  نیاربانب  دشدهاوخ  یرگید  ناوارف  یفنم  تاعبت  یگدیسر و  ماقم  رد  یمگردرس  یسرداد 

.دشاب یم دییأت  دروم  صیخشت و  نیزاوم  لوصا و  اب  قبطنم  تسا  هدیدرگ 
هب لتق  ندوب  یدمع  زارحا  اب  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۶١٢  تاررقم  دودح  رد  رفیک  نییعت   » یمومع تأیه  هیور  تدحو   ٢١/١/١٣٨۶ هرامش ۶٩٨ ـ  یأر  د :
زا بالقنا ، یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  هدام ٢٠   ١ هرصبت ساسارب  زین  نآ  هب  یگدیسر  هتشاد و  همزالم  هدام  نیا  رد  روکذم  طیارش  ریاس  یضتقم و  قیرط 

رد یگدیسر  لباق  هدیدرگ  ررقم  یهاوخرظندیدجت  یارب  هک  یتلهم  فرظ  زین  ناتسا  یرفیک  هاگداد  زا  هدش  رداص  یأر  دشاب و  یم ناتسا  یرفیک  هاگداد  صئاصخ 
تازاجم نوناق  هدام ۶١٢  عوضوم  سبح  هب  تیموکحم  مکح  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  یاضعا  تیرثکا  رظن  هب  بتارم  هب  انب  .تسا  روشک  یلاع  ناوید 

صیخشت ینوناق  حیحص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  هبعش  یأر  هدوب و  روشک  یلاع  ناوید  رد  یگدیسر  لباق  زین  یمالسا 
یلاع ناوید  بعش  اه و  هاگداد یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  یأر  نیا  « » .ددرگ یم

دشاب یم عابتالا  مزال روشک 

هاگداد رد  رت  مهم مرج  عبت  هب  نکیل  هدوب  ود  یماظن  یاههاگداد  زا  هرداص  ءارآ  زا  رظندیدجت  عجرم  صوصخرد  روشک  یلاعناوید   ٧٠۶ هرامش هیور  تدحو  یأر 
دوش ٢٠/٩/١٣٨۶ یم یگدیسر  کی  یماظن 

١١/١٠/١٣٨۶ ۵۵٠٧/ه ـ هرامش
همدقم فلا :

ترضح تسایر  هب  هخروم ١/٨/١٣٨۶  هبنش  هس زور  دادماب  تعاس ٩  سأر  هیور ، تدحو  فیدر ١٢/٨۶  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 
نلاس رد  روشک  یلاع  ناوید فلتخم  بعش  یاضعا  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  یدابآ  فجن یرد هللا  تیآ ترضح  روضح  اب  روشک و  یلاع  ناوید سیئر  دیفم  هللا  تیآ

هدننک تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یرتسگداد  تاعامتجا 
هرامش ٧٠۶ـ ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  یاقآ  بانج  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد 

.دیدرگ یهتنم   ٢٠/٩/١٣٨۶
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هدنورپ شرازگ  ب :
موسو یس  مکیو و  یس  بعش  زا  حلسم ، یاهورین  ییاضق  نامزاس  یقوقح  تنواعم   ٧/۴/١٣٨۵ شرازگ ٣٢۵٠۶/٨۵/٣۴/٧ ـ  ساسارب  دراد : یم ضورعم  ًامارتحا 

یاه ١٣/٩۴۵٧ـ٣١ و هدنورپ رد  هدش  رداص  یاه  همانداد یط  بوصم ١٣٧٢  اه  هاگداد ءارآ  رظندیدجت  نوناق  هدام ٣  لیذ  هرصبت  زا  طابنتسا  اب  روشک  یلاع  ناوید 
.ددرگ یم سکعنم  ًالیذ  نآ  نایرج  هک  تسا  هدیدرگ  رداص  فلتخم  ءارآ  ١۴/٩٧۶۵ـ٣٣ 

تحت هوشر  ذخا  قوفام و  هب  تناها  ماهتا  هب  لیعامسا  دنزرف  یوایخ  میرک  درگرس  روشک  یلاع  ناوید  مکی  یس و  هبعش  هدنورپ ١٣/٩۴۵٧  تایوتحم  تیاکح  هب  ١ ـ
ناتسا کی  یماظن  هاگداد  لوا  هبعش  هب  تساوخ  رفیک  رودص  اب  یگدیسر  تهج  هدنورپ  یتامدقم  تاقیقحت  ماجنا  زا  سپ  هک  هتفرگ ، رارق  لیبدرا  یماظن  یارسداد  بیقعت 

بوصم حلسم  یاهورین  میارج  تازاجم  یلبق  نوناق  هدام ٣١  دانتسا  هب  قوفام  هب  تناها  ماهتا  صوصخرد  ار  مهتم  یگدیسر  زا  سپ  هاگداد  .تسا  هدش  لاسرا  لیبدرا 
بوصم حلسم  یاهورین  میارج  تازاجم  نوناق  هدام ١١٨  هب  دنتسم  هوشر  ماهتا  ثیح  زا  یدقن و  یازج  لایر  رازه  تسیود غلبم  تخادرپ  هب  فیفخت  لامعا  اب   ١٣٧١

هدش رداص  یأر  هب  یسرداد  هنیزه  تخادرپ  اب  هیلع  موکحم .تسا  هدرک  موکحم  هجرد  کی  لیزنت  هذوخأم و  هجو  لداعم  یدقن  یازج  سبح و  لاس  کی  هب   ١٣٨٢
۴/٢/١٣٨۴ همانداد ٩١ ـ ربارب  زین  روبزم  هبعش  .ددرگ  یم عاجرا  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٣١  هب  هدربمان  ضارتعا  هب  یگدیسر  تهج  هدنورپ  هک  هدرک  ضارتعا 

نیزاوم اب  هاگداد  مکح  قابطنا  مدع  ظاحل  هب  ار  هتساوخ  رظندیدجت  همانداد  یگدیسر و  ماهتا ، ود  ره  دروم  رد  هیلع  موکحم  یهاوخرظندیدجت  یاضاقت  هب  تبسن 
.دیامن یم لوحم  ضرعمه  هاگداد  هب  ار  یگدیسر  ضقن و  ینوناق 

لوعجم و دنس  زا  هدافتسا  لعج ، تاماهتا  هب  هللا  حیبذ دنزرف  یریخ  نیسح  رادساپ  مکی  ناوتس  روشک ، یلاع  ناوید  موسو  یس  هبعش  هدنورپ ٩٧۶۵/١۴  تلالد  هب  ٢ ـ
تاقیقحت ماجنا  زا  سپ  هدنورپ  هک  هتفرگرارق  یوضر  ناسارخ  ناتسا  یماظن  یارسداد  بیقعت  تحت  شرسمه  روپرظن و  یاقآ  ینامرد  هچرتفد  زا  گرب  هس  تقرس 
ار مهتم  یگدیسر ، زا  سپ  هاگداد  .ددرگ  یم عاجرا  یوضر  ناسارخ  ناتسا  کی  یماظن  هاگداد  مود  هبعش  هب  یگدیسر  تهج  تساوخرفیک  رودص  اب  یتامدقم 

فوصوم و نوناق  داوم ٣ و ۴  تیاعر  حلسم و  یاهورین  میارج  تازاجم  نوناق  ١٠۴ و ١٠۵  داوم ١٠٣ ، هب  ًادنتسم  لوعجم ، دنس  زا  هدافتسا  لعج و  صوصخرد 
ینامرد تامدخ  هچرتفد  قاروا  تقرس  هب  عجار  دنک و  یم موکحم  هجرد  عیفرت  زا  تیمورحم  لاس  کی  تمدخ و  زا  تقوم  لاصفنا  لاس  کی  هب  هففخم  تایفیک  لامعا 

اب هیلع  موکحم .دیامن  یم موکحم  عیفرت  زا  تیمورحم  لاس  راهچ  هب  ار  یو  هففخم  تایفیک  لامعا  اب  حلسم و  یاهورین  میارج  تازاجم  نوناق  هدام ٩١  هب  دنتسم  زین 
ـ  همانداد ۴٢٩ ربارب  زین  روبزم  هبعش  .دوش  یم عاجرا  روشک  یلاع  ناوید هبعش ٣٣  هب  یگدیسر  تهج  هدنورپ  هک  دنک  یم ضارتعا  هرداص  مکح  هب  یا  هحیال میدقت 
دنب دانتسا  هب  ار  هرداص  یأر  دودرم و  حلسم  یاهورین  میارج  تازاجم  نوناق  هدام ٩١  عوضوم  دانسا  تقرس  دروم  رد  ار  هاوخرظندیدجت  یاضاقت   ٢٣/۵/١٣٨۴

یاهورین میارج  تازاجم  نوناق  ١٠۴ و ١٠۵  داوم ١٠٣ ، عوضوم  لوعجم  دنس  زا  هدافتسا  لعج و  دروم  رد  دییأت و  ًانیع  اه  هاگداد ءارآ  رظندیدجت  نوناق  هدام ۵  کی 
مه یماظن  هاگداد  تیحالص  رد  ار  عوضوم  اه ، هاگداد ءارآ  رظندیدجت  نوناق  هدام ٣  لیذ  هرصبت  تاررقم  روبزم و  میارج  ینوناق  تازاجم  نازیم  ظاحل  اب  ار  حلسم 

ینوناق تازاجم  نازیم  ظاحل  هب  هک  یدراوم  رد  ددعتم ، تاماهتا  هب  تبسن  یهاوخرظندیدجت  تساوخرد  هب  هدننک  یگدیسر عجرم  تیحالص  دروم  رد  هتسناد و  ضرع 
هب تبسن  یهاوخرظندیدجت  هب  یگدیسر  کی و  یماظن  هاگداد  تیحالص  رد  تاماهتا  زا  یضعب  هب  تبسن  یهاوخرظندیدجت  یاضاقت  هب  یگدیسر  میارج ، زا  کی  ره 
ءارآ رظندیدجت  نوناق  هدام ٣  لیذ  هرصبت  زا  طابنتسا  اب  روشک  یلاع  ناوید  بعش ٣١ و ٣٣  زا  قوف  بیترت  هب  دشاب ، روشک  یلاع  ناوید  تیحالص  رد  رگید  تاماهتا 

تأیه رد  حرط  یاضاقت  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٠  تاررقم  یارجا  رد  هک  هدیدرگ  رداص  فلتخم  ءارآ  اه  هاگداد
.دراد ار  ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  روشک و  یلاع  ناوید  یمومع 

روشک یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم  یرّین ـ  یلعنیسح 

روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :
یلاع ناوید  مرتحم ٣١ و ٣٣  بعش  نیب  رظن  فالتخا  عوضوم  روشک  یلاع  ناوید یمومع  تأیه  فیدر ١٢/٨۶  ییاضق  هیور  تدحو  هدنورپ  صوصخرد  مارتحا ؛ اب 

: ددرگ یم رظنراهظا  یتآ  حرش  هب  یمیظنت  شرازگ  دافم  هب  هجوت  اب  بوصم ١٣٧٢  اه  هاگداد ءارآ  رظندیدجت  نوناق  هدام ٣  لیذ  هرصبت  تاررقم  زا  طابنتسا  رد  روشک 

.حلسم یاهورین  مئارج  تازاجم  نوناق  ١٠۵ و ١١٨  ، ١٠۴ ، ١٠٣ داوم ٣١ ، نتم  ٭ 
بوصم ١٣٧٢: حلسم  یاهورین  مئارج  تازاجم  نوناق  هدام ٣١   ـ

.دوش یم موکحم  لاس  کی  ات  هام  کی  زا  سبح  هب  دیامن  تناها  احنا  زا  یوحن  هب  دوخ  قوفام  هب  نآ  اب  طابترا  رد  ای  تمدخ  نیح  یماظن  ره 
بوصم ١٣٨٢: حلسم  یاهورین  مئارج  تازاجم  نوناق  هدام ١٠٣   ـ

یماظن و روما  هب  طوبرم  یمسر  قاروا  اه و  هتشون زا  اه  نآ ریغ  رت و  افد تابساحم و  رامآ و  تالجس و  دانسا و  اه و  هتشون تاریرقت و  ماکحا و  رد  هک  یماظن  ره 
یماسا ای  دنک  قاحلا  ار  یا  هملک ای  هدرک  فیرحت  ار  یطوطخ  ای  رهم  ای  ءاضما  ای  هتخاس و  ار  یرهم  ای  ءاضما  هکنیا  زا  معا  دنک  ریوزت  ای  لعج  شفیاظو  هب  عجار  ای 

.ددرگ یم موکحم  لاس  جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دهد  رییغت  ار  صاخشا 
بوصم ١٣٨٢: حلسم  یاهورین  مئارج  تازاجم  نوناق  هدام ١٠۴   ـ

ای دهد  رییغت  ار  نآ  نومضم  ای  عوضوم  هکنیا  زا  معا  دوش  ریوزت  ای  لعج  بکترم  شفیاظو  هب  عجار  یاه  همان هلواقم اه و  دادرارق اه ، هتشون ریرحت  رد  هک  یماظن  ره 
هدشن رارقا  نآ  هب  هک  ار  یزیچ  ای  لطاب  ار  یحیحص  ای  حیحص و  ار  یلطاب  رما  ای  دنک  فیرحت  ار  اه  فرط زا  یکی  تاریرقت  ای  تاماقم  زا  یکی  هتشون  هتفگ و 

.دوش یم موکحم  لاس  جنپ  ات  ود  زا  سبح  هب  دهد  هولج  هدشرارقا 
بوصم ١٣٨٢: حلسم  یاهورین  مئارج  تازاجم  نوناق  هدام ١٠۵   ـ

لاس هس  ات  هام  شش  زا  سبح  هب  دهد  رارق  هدافتسا  دروم  ریوزت  لعج و  هب  ملع  اب  ار  نوناق  نیا  ( ١٠۴  ) و ( ١٠٣  ) داوم رد  روکذم  لوعجم  قاروا  هک  یماظن  ره 
.ددرگ یم موکحم 

بوصم ١٣٨٢: حلسم  یاهورین  مئارج  تازاجم  نوناق  هدام ١١٨   ـ
یلام میلست  ای  هجو  تخادرپ  دنس  ای  لام  ای  هجو  تسا  حلسم  یاهورین  نانکراک  زا  رگید  یکی  ای  وا  فیاظو  زا  هک  یرما  ماجنا  زا  یراددوخ  ای  ماجنا  یارب  یماظن  ره 

لیذ بیترت  هب  تسا و  یشترم  مکح  رد  دشابن  نوناق  فالخ  رب  رما  ماجنا  زا  یراددوخ  ای  ماجنا  هچرگا  دیامن  لوبق  ناونع  ره  هب  لومعم  تمیق  زا  رتمک  ای  ضوعالب  ار 
: دوش یم موکحم 

ذوخأم و لام  تمیق  ای  هجو  لداعم  یدقن  یازج  لاس و  جنپ  ات  کی  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠ . ٠٠٠ . ١  ) نویلیم کی ات  ذوخأم  هجو  ای  لام  تمیق  هاگره  فلا ـ 
.هبتر ای  هجرد  کی  لیزنت 

یدقن یازج  لاس و  هد  ات  ود  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠ . ٠٠٠ . ١٠  ) نویلیم هد ات  لایر  ( ٠٠٠ . ٠٠٠ . ١  ) نویلیم کی زا  شیب  ذوخأم  هجو  لام  تمیق  هاگره  ب ـ 
.هبتر ای  هجرد  ود  لیزنت  ذوخأم و  لام  تمیق  ای  هجو  لداعم 
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ذوخأم و لام  تمیق  ای  هجو  لداعم  یدقن  یازج  لاس و  هدزناپ  ات  هس  زا  سبح  هب  دشاب  لایر  ( ٠٠٠ . ٠٠٠ . ١٠  ) نویلیم هد زا  شیب  ذوخأم  هجو  ای  لام  تمیق  هاگره  ج ـ 
.حلسم یاهورین  زا  جارخا 

دوش یگدیسر  اج  کی  ًامأوت و  دیاب  مهتم  ددعتم  تاماهتا  هب  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ١٨٣  تاررقم  بسح  هکنیا  هب  رظن 
هدوب و هاگداد  تیحالص  صیخشت  یارب  کالم  نیلوا  یباکترا  میارج  زا  یکی  تیمها  ددعتم  میارج  عوقو  لحم  ددعت  دراوم  رد  نوناق  نامه  هدام ۵۴  تاررقم  بسح  و 

هدام تاررقم  زا  طبنتسم  هکنیا  هب  رظن  دوب و  دهاوخ  هاگداد  تیحالص  کالم  یرفیک  بیقعت  عورش  رد  هاگداد  مدقت  ای  مهتم  یریگتسد  لحم  فصو  نیا  دقف  تروص  رد 
هلحرم زا  هناگادج  یرما  رظندیدجت  عجرم  یگدیسر  یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٧  تاررقم  زین  راعشالا و  قوف نوناق  کی 
هلحرم رد  ار  ددعتم  تاماهتا  هب  مأوت  یگدیسر  یاهکالم  نیاربانب  دشاب ، یم یودب  یگدیسر  همادا  عقاو  رد  نیتسخن و  هلحرم  رد  یگدیسر  لوط  رد  هکلب  هدوبن ، یودب 

یلیلد تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  هدیدرگ  ررقم  نآ  فالخ  هکنیا  رگم  دوب ، دهاوخ  لامعا  لباق  یرورض و  زین  یدعب  لحارم  رد  دیامن و  یم یرورض  هیجوت و  یودب 
هکنیا ًاصوصخ  تسا ، نآ  زا  فرصنم  هدوبن و  دروم  هب  رظان  اه  هاگداد ءارآ  رد  رظندیدجت  نوناق  هدام ٣  لیذ  هرصبت  تاررقم  اذلف  درادن ، دوجو  نآ  زا  لودع  یارب 

نیا رب  یلیلد  هیف  نحنام  رد  هک  دراد  یم ررقم  نوناق  ار  ءانثتسا  دراوم  تسا و  مکاح  مه  یدعب  لحارم  یارب  یودب  هلحرم  رب  هوالع  یسرداد  نییآ تاررقم  تامومع 
خسن یرفیک  یسرداد  نییآ نوناق  هدام ۵  تاررقم  حیرصت  بسح  زین  راعشالا  قوف نیناوق  اب  موقرم  هدام ٣  تریاغم  یلامتحا  دراوم  رد  دسر و  یمن رظن  هب  عوضوم 
لوصا و اب  قبطنم  هدیدرگ ، رداص  بتارم  نیا  ظاحل  اب  یلاع  ناوید  کیو  یس  مرتحم  هبعش  یأر  نوچ  بتارم  نیاربانب  دشاب ، یم لمتحم  موقرم  هدام ٣  ینمض 

.دشاب یم دییأت  دروم  صیخشت و  نیزاوم 

یمومع تأیه  هیور  تدحو   ٢٠/٩/١٣٨۶ هرامش ٧٠۶ ـ  یأر  د :
هک یهاگداد  رد  دشاب ، هفلتخم  تاجرد  زا  مرج  دنچ  باکترا  هب  مهتم  یسک  هاگره  نآ ، یدعب  تاحالصا  بوصم ١٢٩٠ و  یرفیک  یسرداد  نییآ نوناق  هدام ١٩٧  قبط 

هاگداد یلحم  رد  رگا  بوصم ١٣٧٢ ، اه  هاگداد ءارآ  رظندیدجت  نوناق  هدام ٣  لیذ  هرصبت  قباطم  ددرگ و  یم همکاحم  دراد  ار  مرج  نیرت  مهم هب  یگدیسر  تیحالص 
ینیشناج هب  هک  کی  یماظن  یاه  هاگداد ماکحا  تروص  نیا  رد  دوش و  یم یگدیسر  کی  یماظن  هاگداد  رد  زین  اه  هاگداد نیا  تیحالص  رد  مئارج  هب  دشابن  ود  یماظن 

موقرم و نوناق  هدام ١٩٧  دانتسا  هب  کی  یماظن  هاگداد  رگا  یلو  دوب ، دهاوخ  ضرع  مه  کی  یماظن  هاگداد  رد  ضارتعا  لباق  هدیدرگ ، رداص  ود  یماظن  یاه  هاگداد
یماظن یاه  هاگداد ماکحا  رظندیدجت  تیلباق  رابتعا  هب  دیامن  یگدیسر  ًامأوت  ود  کی و  یماظن  یاه  هاگداد تیحالص  رد  مئارج  هب  رت  مهم مرج  عبت  هب  نآ و  لیذ  هرصبت 
یاضعا قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  رظن  هب  اذل  دوش ، یگدیسر  روشک  یلاع  ناوید رد  دیاب  هلصاو  تاضارتعا  هیلک  هب  مأوت ، یگدیسر  موزل  روشک و  یلاع  ناوید  رد  کی 

.ددرگ یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  دراد  قابطنا  رظن  نیا  اب  هک  مکیو  یس  هبعش  یأر  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه
یلاع ناوید  بعش  اه و  هاگداد یارب  هباشم  دراوم  رد  بوصم ١٣٧٨  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٠  قباطم  یأر  نیا 

.دشاب یم عابتالا  مزال روشک 

ظفح نوناق  حالصا  نوناق   ٣ هدام عوضوم  انب  عمق  علق و  تساوخداد  میدقت  هب  زاین  مدع  صوصخرد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧٠٧  هیور  تدحو  یأر 
اه ٢١/١٢/١٣٨۶ غاب یعارز و  یضارا  یربراک 

یلاعت همسب 
٢۴/١/١٣٨٧ ۵٩٣٣/ه ـ هرامش

ظفح نوناق  حالصا  نوناق   ٣ هدام عوضوم  انب  عمق  علق و  تساوخداد  میدقت  هب  زاین  مدع  صوصخرد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧٠٧  هیور  تدحو  یأر 
اه غاب یعارز و  یضارا  یربراک 

همدقم فلا :
تسایر هب  هخروم ٢١/١٢/١٣٨۶  هبنش  هس زور  دادماب  تعاس ٩  سأر  هیور ، تدحو  فیدر ٢٧/٨۶  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 

روشک یلاع  ناوید  فلتخم  بعش  یاضعا  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  یدابآ  فجن یرد هللا  تیآ ترضح  روضح  اب  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  دیفم  هللا  تیآ ترضح 
هدننک تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یرتسگداد  تاعامتجا  نلاس  رد 

ـ  هرامش ٧٠٧ ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  یاقآ  بانج  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد 
.دیدرگ یهتنم   ٢١/١٢/١٣٨۶

هدنورپ شرازگ  ب :
مود و بعش  زا  سوواکدبنگ ، ناتسرهش  بالقنا  یمومع و  ناتسداد  مرتحم  نواعم  هخروم ٩/١٣٨۶/٢۶   ۶٢ هرامش شرازگ  ساسارب  دراد : یم ضورعم  ًامارتحا 

یربراک ظفح  نوناق  یحالصا ١/٨/١٣٨۵  موس  هدام  زا  طابنتسا  اب  ٩٩۵/٨۶/ش و ٨/١٠٩٧/٨۶  یاه ١٠٠٣ ـ  هدنورپ رد  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  یاه  هاگداد متشه 
.ددرگ یم سکعنم  ًالیذ  اه  هدنورپ نایرج  ةصالخ  هک  هدیدرگ ، رداص  یفلتخم  ءارآ  بوصم ٣١/٣/١٣٧۴  اه  غاب یعارز و  یضارا 

اه هدنورپ نایرج  هصالخ 
دنزرف قجوق  یدلگ  جاح  یاقآ  ماهتا  صوصخرد   ١١/۴/١٣٨۶ همانداد ۵٧۶ ـ  یط  هسالک ٢١٢/٨۶  ةدنورپ  رد  سوواکدبنگ  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠١  ١ ـ
مالعا تیاکش و  هب  دنتسم  یمیظنت  تساوخرفیک  هدنورپ ، تایوتحم  هب  هجوت  اب  یراجت ، هب  عبرمرتم  داتشه  تحاسم  هب  یعارز  یضارا  یربراک  رییغت  هب  ریاد  گیب

نوناق  ٣ هدام اب  نآ  قابطنا  فوصوم و  مهتم  یراکهزب  زارحا  اب  هاگداد ، رد  یو  هجومریغ  تایعافد  ارسداد و  رد  مهتم  رارقا  یزرواشک ، داهج  ةرادا  شرازگ 
یدقن و یازج  لایر  نویلیم  کی  تخادرپ  هب  یرفیک  ةقباس  نادقف  مهتم و  صاخ  تیعضو  ظاحل  هب  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٢٢  تیاعر  اب  ار  هدربمان  راعشالا  قوف

همانداد ١١٠۵ و یط  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مود  هبعش  ینوناق  هجرف  رد  هیلع  ٌموکحم یهاوخرظندیدجت  زا  سپ  هک  هدومن ، موکحم  یثادحا  یانب  عمق  علق و 
یسرداد نییآ  نوناق  داوم ٢۴٨ و ٢۵٧  هب  ًادنتسم  ار  یدقن  یازج  تخادرپ  هب  هاوخرظندیدجت  تیموکحم  تمسق  رد  ار  هتساوخ  رظندیدجت  مکح   ٨۶ ١١٠۴ ـ 

دراد یقوقح  تساوخداد  میدقت  هب  زاین  انب  عمق  علق و  نوچ  یثادحا ، یانب  عمق  علق و  هب  تیموکحم  صوصخرد  دییأت و  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد
.تسا هدومن  ضقن  ار  همانداد  رکذلاریخا  نوناق   ٢۵٧ هدام دنب ب  دانتسا  هب  صیخشت و  دراو  صوصخ  نیا  رد  ار  هیلع  ٌموکحم ضارتعا 

دانتسا هب  ار  قازق  دنزرف  زاددمحم  یدرد  یاقآ   ١١/۴/١٣٨۶ همانداد ۵٧۵ ـ  یط  هسالک ٢١٣/٨۶  ةدنورپ  رد  سوواکدبنگ  ییازج  یمومع  هاگداد  ةبعش ١٠١  ٢ ـ
کی تخادرپ  هب  ینوناق  زوجم  نودب  یعارز  یضارا  عبرم  رتم  یربراک ١۶٠  رییغت  ظاحل  هب  تاغاب  یعارز و  یضارا  یربراک  ظفح  نوناق  حالصا  نوناق   ٣ هدام

رظندیدجت هاگداد  متشه  هبعش  رد  هدنورپ  فوصوم ، هیلع  ٌموکحم یهاوخرظندیدجت  رثارب  هک  هدومن ، موکحم  یثادحا  یانب  عمق  علق و  یدقن و  یازج  لایر  نویلیم 
: تسا هدیدرگ  یهتنم   ٣٠/۵/١٣٨۶ همانداد ١٣۵۵/٨۶ ـ  رودص  هب  لیذ  حرش  هب  ناتسلگ  ناتسا 
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تیموکحم رب  رعشم  هک  دبنگ  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠١  همانداد ٨۶/۵٧۵  هب  تبسن  قازق  دنزرف  زاد  دمحم  یدرد  یاقآ  یهاوخرظندیدجت  صوصخرد  »
همانداد هک  ـ نیا هب  رظن  دشاب ، یم یزرواشک  یضارا  یربراک  رییغت  باب  زا  یثادحا  یانب  عمق  علق و  تلود و  قح  رد  یدقن  یازج  تخادرپ  هب  هاوخرظندیدجت 

اذلف هدماین ، لمع  هب  ددرگ  نآ  ضقن  بجوم  هک  یرثؤم  دیفم و  ضارتعا  داریا و  مه  هاوخرظندیدجت  هیحان  زا  هدیدرگ و  رداص  نوناق  اب  قباطم  هنع  ضرتعم
ار هنع  ضرتعم همانداد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢۵٧  فلا »  » تمسق دانتسا  هب  هدوب و  دراوریغ  یهاوخرظندیدجت 

…..« دیامن یم راوتسا  دییأت و 
، هتسناد یقوقح  تساوخداد  میدقت  مزلتسم  ار ، زاجمریغ  ةدش  یربراک  رییغت  یضارا  رد  یثادحا  یانب  عمق  علق و  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مود  هبعش  نوچ  هک 
زا طابنتسا  اب  بیترت  نیا  اب  هداد و  رارق  دییأت  دروم  ار  هناگادج  تساوخداد  میدقت  نودب  انب  عمق  علق و  هب  مکح  هدیدرگ  سکعنم  هک  یحرش  هب  متشه  هبعش  هک  یلاح  رد 
رد بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  دانتسا  هب  اذل  دنا ، هدومن رداص  توافتم  ءارآ  تاغاب  یضارا و  یربراک  ظفح  نوناق  یحالصا   ٣ هدام

.دیامن یم تساوخرد  ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  تهج  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  رد  ار  عوضوم  حرط  یرفیک  روما 
روشک یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم  یرّین ـ  یلعنیسح 

روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :
هاگداد متشه  مود و  بعش  نیب  رظن  فالتخا  عوضوم  روشک ، یلاع  ناوید  مرتحم  تأیه  فیدر ٢٧/٨۶  ییاضق  هیور  تدحو  هدنورپ  صوصخرد  مارتحا ؛ اب 

هب هجوت  اب  بوصم ١/٨/١٣٨۵ ، اه  غاب یعارز و  یضارا  یربراک  ظفح  نوناق  حالصا  نوناق  یحالصا  هدام ٣  تاررقم  زا  طابنتسا  رد  ناتسلگ ، ناتسا  رظندیدجت 
: ددرگ یم رظنراهظا  یتآ  حرش  هب  ینوناق  تاررقم  ظاحل  یمیظنت و  شرازگ 

اه نآ مزاول  راثآ و  عیمج  ظاحل  اب  هیف  عزانتم  روما  فیلکت  نییعت  تایاکش و  هب  یگدیسر  ییاضق ، عجارم  فیاظو  هلمج  زا  ینوناق  تامومع  یلک و  لوصا  زا  طبنتسم 
.دشاب یم

هب لوحم  ار  یفیاظو  اه  نآ زا  لصاح  ای  میارج و  هب  طوبرم  لیاسو  ءایشا و  لاوما و  فیلکت  نییعت  یارب  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٠  تاررقم  رابتعا  نیمه  هب 
هب نآ  زا  لصاح  ای  مرج و  هب  عجار  لاوما  تیفیک  هنامرجم و  لامعا  تایضتقم  بسح  ننقم ، یلک  مکح  نیا  رب  هوالع  مه  یدراوم  رد  تسا و  هدومن  اه  هاگداد هدهع 
هدهع هب  ار  یفیاظو  اه  نآ دادرتسا  ءاحما و  ءاقبا ، تهج  زا  لاوما  فیلکت  نییعت  تهج  نوناق  نامه  هدام ۶٩٠  ریخا  تمسق  تاررقم  هلمج  زا  صاخ  تاررقم  بجوم 

تساوخرد هب  لوکوم  هفیظو  ققحت  مه  یدراوم  رد  دشاب و  یم یکاش  تساوخداد  زا  ینغتسم  هدوب و  هاگداد  فیلکت  هفیظو  نیا  ماجنا  ًاعون  .تسا  هدرک  لوحم  هاگداد 
٣ هدام حیرصت  هب  روکذم  بتارم  رب  هوالع  هیف  نحنام  رد  .دشاب  یم تساوخداد  میدقت  هلمجزا  یندم  یسرداد  نییآ  نوناق  تافیرشت  زا  فرصنم  ننقم  رظن  تسا ، یکاش 

یاه نویسیمک زا  زوجم  ذخا  نودب  هک  تسا  یصاخشا  ینوناق  یاه  تیموکحم هلمج  زا  یدقن  یازج  تخادرپ  اب  مأوت  یثادحا  یانب  عمق  علق و  راعشالا  قوف یحالصا 
ظاحلرب هاگداد  فیلکت  هدافا  هک  تسا  یوحن  هب  هدام  نیا  رد  لمعتسم  ظافلا  تارابع و  قایس  دنیامن ، یم اه  غاب ای  یعارز  یضارا  یربراک  رییغت  هب  مادقا  طبریذ 

ًالوصا دشاب  یمن دروم  نیا  رد  تساوخداد  میدقت  یارب  یکاش  فیلکت  دیفم  یترابع  هب  دیامن  یم هرداص  ماکحا  رد  روکذم  یضارا  رد  یثادحا  یانب  عمق  علق و  عوضوم 
ننقم و ضارغا  هدننک  نیمأت هک  دشاب  یوحن  هب  دیاب  اه  نآ یارجا  تسا و  یتموکح  ماکحا  روما و  ماظتنا  هب  طوبرم  تاررقم  هلمجزا  یربراک  ظفح  نوناق  تاررقم 

تیاعر تساوخداد و  میدقت  هب  تاغاب  یعارز و  یضارا  یربراک  رییغت  زا  لصاح  یانب  عمق  علق و  فرصت و  راثآ  هلازا  یارب  یکاش  مازلا  نوچ  دشاب و  عراش  دارم 
رظن هب  روکذم  ضارغا  ضقان  یدراوم  رد  دراد و  تافانم  روما  رد  لیهست  نوناق و  تعرس  موزل  ضارغا و  فادها و  اب  یندم  یسرداد  هب  طوبرم  تافیرشت  عیمج 

مدع زین  تمکح  تامدقم  یاضتقم  .دوش  یمن ساسحا  تساوخداد  عون  ود  هب  زاین  هباشم  دراوم  رد  هدوب و  راوتسا  ساسا  نیمه  رب  زین  ییاضق  هیور  هوالع  هب  دسر  یم
دهدب رظن  عمق  علق و  هب  تبسن  طوبرم  یاه  هرصبت ٣ و  هدام ساسا  رب  یضاق  رگا  دومن و  یم راهظا  ننقم  دیاب  دوب  مزال  رگا  تسا و  یرگید  تساوخداد  هئارا  هب  زاین 
نشور عوضوم  رظن  هب  تروص  ره  رد  .دوش  دروخرب  وا  اب  دیاب  دوبدهاوخ و  هذخاؤم  لباق  رظنراهظا  زا  عانتما  تروص  رد  هکلب  هدرک  فلخت  یضاق  تفگ  ناوت  یمن

علق و مکح  اب  یدقن  یازج  همیرج و  نامأوت  ییاضق  رظنراهظا  موزل  رب  .تسایوگ  هباشم  نیوانع  اه و  هوالع هوالع ، دننام : نآ  رد  روظنم  تادیکأت  نوناق و  قایس  و 
هجوم تسا  هدش  رداص  نیزاوم  لوصا و  تیاعر  دراوم و  نیا  ظاحل  اب  هک  ار  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  متشه  هبعش  یأر  تهج  نیدب  زاین ، تروص  رد  انب  عمق 

.دهد یم رارق  دییأت  دروم  صیخشت و 

یمومع تأیه  هیور  تدحو   ٢١/١٢/١٣٨۶ هرامش ٧٠٧ ـ  یأر  د :
یاه غاب یعارز و  یضارا  نافرصتم  ای  ناکلام  هیلک  ، ٣١/٣/١٣٧۴ بوصم اه  غاب یعارز و  یضارا  یربراک  ظفح  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٣  قباطم  نوچ 

یاه تازاجم ریاس  هب  انب  عمق  علق و  رب  هوالع  دنیامن ، یربراک  رییغت  هب  مادقا  هطوبرم  نویسیمک  زا  زوجم  ذخا  نودب  زاجمریغ و  تروص  هب  هک  نوناق  نیا  عوضوم 
هدام رگید  یاه  تازاجم هب  تبسن  نآ  مدقت  هب  هررقم  یاه  تازاجم ردص  رد  انب »…… عمق  علق و  رب  هوالع  ترابع ..…«  دنوش و  یم موکحم  هدام  نیا  رد  روکذم 
تایلمع همادا  زا  یریگولج  زین  نوناق  نیا   ١٠ هدام  ٢ هرصبت رد  هکنیاامک  تسا ، یرفیک  مکح  کفنیال  ءزج  انب  عمق  علق و  هک  دراد  یم مولعم  دیامن و  یم تلالد  روبزم ،

، تسا هدیدرگ  فیلکت  فوصوم  هزب  بیقعت  فشک و  نیرومأم  هب  ینوناق  تاررقم  تیاعر  اب  هتبلا  زاجمریغ ، یانب  عمق  علق و  تروص  هب  یتح  نآ ، فقوت  زاجمریغ و 
، ینوناق فیلکت  ناونع  هب  زاجمریغ ، یانب  عمق  علق و  هب  مکح  رودص  راعشالا ، قوف ینوناق  تحارص  اه و  غاب یعارز و  یضارا  یربراک  ظفح  تیمها  هب  هجوت  اب  اذل 

یمومع تأیه  یاضعا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  رظن  هب  اذل  درادن ، یکاش  ةرادا  یوس  زا  تساوخداد  میدقت  هب  یزاین  هدوب و  یرفیک  مکح  هدننکرداص  هاگداد  هفیظو 
قبط یأر  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  دشاب  هتشاد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  یدح  رد  ناتسلگ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  متشه  هبعش  یأر  روشک ، یلاع  ناوید 

عابتالا مزال روشک  یلاع  ناوید  بعش  روشک و  رسارس  یاه  هاگداد یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق   ٢٧٠ هدام
.دشاب یم

.دشاب یم یقوقح  یار ٧٠٨ 

ناتسا ١/١١/١٣٨٧ یرفیک  هاگداد  تیحالص  صوصخرد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧٠٩  هیور  تدحو  یأر 
٣/١٢/١٣٨٧ ۵٩٣۴/ه ـ هرامش

: ددرگ یم دافیا  رشن  پاچ و  تهج  میظنت و  لیذ  حرش  هب  نآ  یأر  هطوبرم و  همدقم  اب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  فیدر ٢٨/٨۶  هیور  تدحو  شرازگ 
یمیهاربا میهاربا  روشک ـ  یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم 

همدقم فلا :
ترضح تسایر  هب  خروم ١/١١/١٣٨٧  هبنش  هس زور  دادماب  تعاس ٩  سأر  هیور ، تدحو  فیدر ٢٨/٨۶  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 
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نلاس رد  روشک  یلاع  ناوید  فلتخم  بعش  یاضعا  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  یدابآ  فجن یرد هللا  تیآ ترضح  روضح  اب  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  دیفم  هللا  تیآ
هدننک تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یرتسگداد  تاعامتجا 

هرامش ٧٠٩ـ ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  یاقآ  بانج  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد 
.دیدرگ یهتنم   ١/١١/١٣٨٧

هدنورپ شرازگ  ب :
موس یس و  متفه و  تسیب و  بعش  زا  دزی  ناتسرهش  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠٣  مرتحم  تسایر  شرازگ ٩/١٣٨۶/٢۴  قبط  دراد : یم ضورعم  ًامارتحا 

رو ـ ما رد  بالقنا  ـی و  مومع یاهها  ـ گداد یسرداد  ـن  ییآ نونا  داوم ۵۴ و ١٨٣ قـ زا  طابنتسا  اب  یاه ٢٧/١٠/٧۶٩ و ٣٣/٧٨٧/١۵  هدنورپ رد  روشک  یلاع  ناوید 
.ددرگ یم شرازگ  هدشدای  یاه  هدنورپ نایرج  هصالخ  ریز  حرش  هب  هک  تسا  هدیدرگ  رداص  فلتخم  ءارآ  بوصم ١٣٧٨  یرف  ـ یک

ماجنا و  ب » فلا ـ   » مانب هلاس  لفط ١١  ندوبر  ماهتا  هب  ح »  » دنزرف غ » م ـ   » یاقآ روشک  یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  هبعش  هدنورپ ٢٧/١٠/٧۶٩  تایوتحم  قبط  ١ ـ
رظندیدجت هاگداد  لوا  هبعش  رد  کیکفت و  طاول  لمع  هب  طوبرم  یبا  ـ ستنا ماهتا  دروم  رد  هد  ـ نورپ تسا ، ـه  تفرگ رارق  ینوناق  درگیپ  ـت  حت یو  اب  طاول  عینش  لمع 

عوقو رب  یتابثا  هلدا  نادقف  ظاحلب   ١٠/۴/١٣٨۶ همانداد ٣٨۴ ـ یط  هتفاین ، ققحت  یباقیا  طاول  یکاش  تاراهظا  هب  هجوت  اب  نوچ  هک  لالدتسا  نیا  اب  دزی  ناتسا  یرفیک ) )
زا رظنفرص  ذیخفت  رب  ریاد  مهتم  رگید  ماهتا  صوصخرد  رداص و  درگیپ  عنم  رارق  یرفیک  روما  رد  موقرم  یاههاگداد  یسرداد  نییآ نوناق  هدام ١٧٧  دانتسا  هب  نآ 

قبط هک  لالدتسا  نیا  اب  زین  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠٣  ًالباقتم  هدومن و  رداص  دزی  ییازج  یمومع  مکاحم  یگتسیاش  هب  تیحالص  مدع  رارق  نآ  مقس  تحص و 
فالتخا ثودح  اب  هک  هدومن  تیحالص  یفن  دوخ  زا  دوش  یگدیسر  اجکی  ًامأوت و  مهتم  ددعتم  تاماهتا  هب  دیاب  هک  یرفیک  روما  رد  یسرداد  نییآ نوناق  داوم ۵۴ و ١٨٣ 

: تسا هدیدرگ  یهتنم   ٢١/٨/١٣٨۶ همانداد ٨٨٠ ـ  رودص  هب  لیذ  حرش  هب  حرطم و  روشک  یلاع  ناوید  هبعش ٢٧  رد  هدنورپ 
تسا رکذ  نایاش  .ددرگ  یم فالتخا  لح  دزی  ناتسا  یرفیک  هاگداد  لوا  هبعش  یگدیسر  تیحالص  مالعا  اب  دزی  ییازج  یمومع  مکاحم  هبعش ١٠٣  لالدتسا  دییأت  نمض  »

« .دوش رداص  تئارب  هب  یأر  دیاب  یتابثا  هلدا  دقف  تروص  رد  هک  ارچ  تسا  یقوقح  تهاجو  دقاف  شودخم و  مه  یباقیا  طاول  دروم  رد  هرداص  بیقعت  عنم  رارق 
ناتسا یرفیک  هاگداد  لوا  هبعش   ٢٨/۵/١٣٨۶ همانداد ۶١۴ و ۶١۵ ـ  بجوم  هب  ح » م ـ   » یاقآ روشک  یلاع  ناوید  موس  یس و  هبعش  هدنورپ ٧٨٧/١۵  تیاکح  هب  ٢ ـ

هبعش هدیدرگ ، رداص  تیحالص  مدع  رارق  دزی  ییازج  یمومع  هاگداد  یگتسیاش  هب  ذیخفت  ییابر و  مدآ هب  رئاد  یو  ماهتا  صوصخرد  یربم و  یباقیا  طاول  ماهتا  زا  دزی 
هک ناتسا  یرفیک  هاگداد  دوش و  یگدیسر  اجکی  دیاب  مهتم  ددعتم  تاماهتا  هب  هکنیا  هب  هجوت  اب   ١٢/٨/١٣٨۶ همانداد ١٠۴٧ ـ یط  زین  دزی  ییازج  یمومع  هاگداد   ١٠٣

تیحالص یفن  دوخ  زا  رکذلا  قوف نوناق  داوم ۵۴ و ١٨٣  دانتسا  هب  اذل  تسه ، زین  طبترم  میارج  هب  یگدیسر  هب  حلاص  دراد و  ار  مها  مرج  هب  یگدیسر  تیحالص 
: هک تسا  هدش یأر  مالعا  حرش  نیدب   ۵/٩/١٣٨۶ هما ۵۶٩ ـ  ـ نداد یط  یگدیسر و  روشک  یلاع  ناوید  موس  یس و  هبعش  رد  هدنورپ  هک  هدومن 

لیکشت نوناق  یحالصا  هدام ٢٠  کی  هرصبت  هدام ۴ و  هرصبت  رد  حّرصم  ناتسا  یرفیک  مکاحم  تیحالص  ینوناق  هدودحم  ظاحل  هدنورپ و  تایوتحم  هب  هجوت  اب  »
ناوید موس  یس و  متفه و  تسیب و  بعش  هکنیا  هب  رظن  .ددرگ  یم فالتخا  لح دزی  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠٣  تیحالص  دییأت  اب  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد 
یمومع هاگداد  نیبام  یف تیحالص  رد  فالتخا  ققحت  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  یمومع  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  داوم ۵۴ و ١٨٣  زا  طابنتسا  اب  روشک  یلاع 

نوناق هدام ٢٧٠  دانتسا  هب  اذ  لـ دنا ، هدر رداص کـ یتوافتم  ءارآ  نا  ـ تسا نآ  ییا  ـ ضق هزو  رد حـ رقتسم  نا ) ـ تسا یر  ـ فیک  ) رظندیدجت هاگداد  اب  ناتسرهش  کی  ییازج 
.دیامن یم تساوخرد  ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  تهج  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  رد  ار  عوضوم  حرط  یاضاقت  موقرم 

یرّین یلعنیسح  روشک ـ  یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم 

روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :
رظن فالتخا  عوضوم  فیدر ٢٨/٨۶  هیور  تدحو  هدنورپ  حرط  هب  عجار  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  خروم ١/١١/١٣٨٧  هسلج  صوصخرد  مارتحا  اب 

رد بوصم ١٣٨٧  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  داوم ۵۴ و ١٨٣  زا  طابنتسا  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعش ٢٧و ٣٣  نیبام  یف
.میامن یم مالعا  هسلج  رد  هدننک  تکرش مرتحم  تاضق  یلاعترضح و  راضحتسا  تهج  روشک  لک  ناتسداد  ناونع  هب  ار  دوخ  هیرظن  ًالیذ  شخب  ود 

سپ یحالصا ٢٨/٧/١٣٨١  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  لیکشت  نوناق  زا   ٢٠ هدام هدام ۴ و  دافم  ساسارب  ناتسا  یرفیک  یاه  هاگداد دناسر  یم راضحتسا  هب  ًاتمدقم 
یبعش ناتسا  یرفیک  یاه  هاگداد .داهن  دوجو  هصرع  هب  اپ  یضاق  ددعت  متسیس  زا  یریگ  هرهب اب  ناریا  یمالسا  یروهمج  ییاضق  ماظن  رد  راب  نیلوا  یارب  بالقنا و  زا 
هتسد ود  اب  ههجاوم  مکاحم  عون  نیا  هب  یعاجرا  یاه  هدنورپ رد  یسررب  اب  .دنیامن  یم نیتسخن  یگدیسر  میارج  زا  یا  هراپ هب  هک  دنتسه  اه  ناتسا رظندیدجت  مکاحم  زا 
سبح ای  مادعا  بلص و  سفن ، صاصق  وضع ، صاصق  تازاجم  بجوتسم  هدنورپ  مجر ٢ ـ ای  مادعا  تازاجم  بجوتسم  تفع  یفانم  یاه  هدنورپ .میوش ١ ـ یم هدنورپ 

.تسا دبا 
ماجنا و ناتسا  یرفیک  هاگداد  مرتحم  تاضق  میلاعت  رظن و  تحت  ًامیقتسم  یسرداد  هلحرم  یتامدقم و  تاقیقحت  هلحرم  عاجرا و  اه  هاگداد هب  میقتسم  روطب  لوا  هتسد 

.ددرگ یم عاجرا  ناتسا  یرفیک  هاگداد  هب  تساوخرفیک  رودص  ارسداد و  رد  یتامدقم  تاقیقحت  هلحرم  ندومن  یط  اب  مود  هتسد 
باصندح هب  مهتم  ریراقا  دراوم  یخرب  رد  حرطم و  مه  حرج  برض و  تقرس ، ییابر ، مدآ لیبق  زا  یرگید  میارج  لوا  هتسد  یاه  هدنورپ رد  ًاضعب  هدش  هظحالم 

مرج هکلب  دیامن  یمن ار  لتقدح  بجوتسم  هزب  تابثا  هدمآ  لمع  هب  تاقیقحت  ای  و  یمالسا ) تازاجم  نوناق  هدام ۶۴  عوضوم   ) دسر یمن دح  ءارجا  تهج  رد  یعرش 
رد هک  یماظتنا  یماظن و  صاخ  میارج  ای  ردخم  داوم  لیبق  زا  یتاماهتا  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  .ددرگ  یم تابثا  تسا  تاریزعت  ای  قالشدح  بجوتسم  هک  یرگید 

لتق ریظن  ددرگ  یم عاجرا  ناتسا  یرفیک  هاگداد  هب  تساوخرفیک  میظنت  اب  هدنورپ  هک  مه  دراوم  یخرب  رد  .ددرگ  یم حرطم  تسا  یصاصتخا  مکاحم  رگید  تیحالص 
ار یفلتخم  یاه  هیور دراوم  لیبق  نیا  اب  ههجاوم  رد  مکاحم  تاضق  .ددرگ  یم تابثا  یأطخ  ای  دمع  هبش  لتق  دوش و  یمن دمع  لتق  تابثا  هب  رجنم  هاگداد  تاقیقحت  دمع ،

یگدیسر اجکی  مها  مرج  هب  یگدیسر  رد  تیحالص  ظاحل  هب  ار  ددعتم  میارج  یرفیک  یسرداد  نییآ نوناق  زا  داوم ۵۴ و ١٨٣  دانتسا  هب  یخرب  دنا  هتفرگ شیپ  رد 
هدوب صوصنم  تیحالص  زا  جراخ  هچنآ  هب  تبسن  هداد و  صیخشت  نوناق  رد  یدانتسا  هدودحم  رد  ًافرص  ار  ناتسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص  یخرب  دنیامن و  یم

ار نامأوت  یگدیسر  بعش  یخرب  .هدیدرگ  رداص  یفلتخم  ءارآ  زین  روشک  یلاع  ناوید  مرتحم  بعش  رد  دنیامن و  یم رداص  تیحالص  مدع  رارق  هدومنن و  یگدیسر 
ناتسا یرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  هک  ار  یمیارج  هدش و  کیکفت  هب  لئاق  دنناد و  یمن روشک  یلاع  ناوید  رد  دحاو و  تروص  هب  ار  رظندیدجت  عجرم  اما  هتشاد  لوبق 

داوم ۴ و رد  حرصم  دراوم  رد  ًافرص  ار  ناتسا  یرفیک  مکاحم  تیحالص  یخرب  .دنا  هداد عاجرا  اه  ناتسا رظندیدجت  مکاحم  هب  ضارتعا  هب  یگدیسر  یارب  ار  هدوبن 
.دنیامن یم عاجرا  ییازج  یمومع  یاههاگداد  هب  ار  یگدیسر  ضقن و  ار  میارج  ریاس  هب  تبسن  هرداص  ءارآ  هتسناد و  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق   ٢٠

رد .دنا  هدومن هدمآ  لمع  هب  ضارتعا  هب  یگدیسر  هب  تردابم  حیحص و  ار  مهتم  ددعتم  میارج  هب  نامأوت  یگدیسر  رد  ناتسا  یرفیک  یاههاگداد  یأر  بعش  زا  یخرب  و 
لیالد هب  لیصفت  هب  هسلج  رد  رضاح  مرتحم  تاضق  هکنآ  نمض  .تسین  ریذپ  ناکما دوجوم  تصرف  رد  اه  نآ هب  نتخادرپ  هک  دراد  دوجو  یتاهیجوت  دراوم  همه 

یضعب رد  ینعی  هناگود  تروص  هب  اه  هدنورپ هب  یگدیسر  هدش ، توافتم  یاه  هیور بجوم  زیچ  ره  زا  رتشیب  هچنآ  .دندومرف  تبحص  هورگره  ءارآ  هب  تبسن  یدانتسا 
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یگدیسر مدع  ای  نامأوت  یگدیسر  دروم  رد  میمصت  ذاختا  دسر  یم رظنب  هک  .دشاب  یم تساوخرفیک  رودص  اب  دراوم  یخرب  رد  تساوخرفیک و  نودب  میقتسم و  دراوم 
هب تبسن  دننک و  یگدیسر  میقتسم  روط  هب  ار  مجر  ای  مادعا  دح  بجوتسم  تفع  یفانم  ماهتا  تسیاب  یم تاضق  اریز  .دشاب  یمن دوجوم  تالکشم  همه  عفار  زین  نامأوت 

مرج عوقو  لحم  رگا  لاح  .دنهد  رارق  یگدیسر  دروم  تساوخرفیک  میظنت  زا  سپ  ار ، لیبق  نیا  زا  تقرس و  حرج ، برض و  ییابر ، مدآ ریظن  رگید  یاهاعدا 
یط راب  نیدنچ  ار  ناتسا  زکرم  ات  یرتمولیکدص  دنچ  هلصاف  دنروبجم  هدنورپ  نیفرط  دشاب  ناسارخ  ناتسا  رد  فاوخ  ای  ناتسچولب و  ناتسیس و  ناتسا  رد  رهشناریا 

اب دریذپ و  تروص  یا  هتسیاش ینوناق  تامادقا  دوجوم  عضو  حالصا  تهج  رد  تسا  دیما  تشاددهاوخ و  لابند  هب  ار  یتامحز  یتالکشم و  هچ  ریسم  نیا  دننک و 
.دریذپ ماجنا  یمومع  فافع  مدرم و  قوقح  زا  تنایص  لیهست و  یارب  یمزال  ریبادت  یلعف  نوناق  زا  هبناج  همه  یبایزرا 

جیاتن راثآ و  أشنم  دحاو  تروص  هب  ییاضق  عجرم  کی  رد  مهتم  ددعتم  میارج  هب  نامأوت  یگدیسر  دسر  یم رظن  هب  روکذم  تاهج  عیمج  هب  هجوت  اب  لاحیا  یلع  هیرظن :
نیع رد  .دریگن  رارق  یگدیسر  دروم  ددعتم  عجارم  رد  فلتخم و  یاه  تمسق هب  هدنورپ  هک  تسا  نآ  حجرا  تالکشم  دوجو  مغریلع  تسا و  یبولطم  لوبق و  لباق 

ییاضق و یاه  هیور یمومع و  حلاصم  یعرش و  ینابم  نوناق و  حور  هب  تیانع  اب  هتفریذپ و  ماجنا  یاه  یسررب هب  هجوت  اب  فصولا  عم فلاخم  تارظن  هب  هجوت 
زین کی  یرفیک  هاگداد  رد  هتشاد و  دوجو  مکح  نیمه  زین  هتشذگ  ییانج  یاههاگداد  رد  هکنانچ  دنراد  ناتسا  یرفیک  یاههاگداد  هک  معا  تیحالص  یقوقح و  نیرتکد 

دییأت هتسناد و  حجار  ار  ناتسا  یرفیک  هاگداد  رد  ددعتم  میارج  هب  نامأوت  یگدیسر  رب  ینبم  روشک  یلاع  ناوید  مرتحم ٢٧  هبعش  رظن  .هدوب  ارجم  روکذم  هیور 
.میامن یم

یمومع تأیه  هیور  تدحو   ١/١١/١٣٨٧ ةرامش ٧٠٩ ـ یأر  د :
تاجرد زا  مرج  دنچ  باکترا  هب  مهتم  هاگره  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  داوم ۵۴ و ١٨٣  یقوقح و  یلک  لوصا  زا  دافتسم 

ناوید یمومع  تأیه  ءاضعا  تیرثکا  رظن  هب  بیترت  نیا  اب  .دراد  ار  مرج  نیرت  مهم هب  یگدیسر  تیحالص  هک  دیامن  یگدیسر  وا  تاماهتا  هب  دیاب  یهاگداد  دشاب  فلتخم 
وا رگید  تاماهتا  هب  دیاب  هاگداد  نیا  تسا ، ناتسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  نآ  هب  یگدیسر  هک  دشاب  یمیارج  زا  مهتم  تاماهتا  زا  یکی  هک  یتروص  رد  روشک  یلاع 

هدام ۴ هب  یقاحلا  هرصبت  رد  جردنم  یاه  تازاجم زا  یکی  بّترت  رابتعا  هب  یهزب  هچنانچ  نینچمه  .دیامن  یگدیسر  تسا  یمومع  هاگداد  تیحالص  رد  هک  زین 
لمع دهد  صیخشت  یگدیسر  زا  سپ  هاگداد  ددرگ و  حرطم  ناتسا  یرفیک  هاگداد  رد  بّوصم ٢٨/٧/١٣٨١  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  یحالصا 

نیا هب  دیاب  دوبدهاوخن و  هاگداد  تیحالص  یفن  بجوم  رما  نیا  تسا ، ییازج  یمومع  هاگداد  تیحالص  رد  نآ  هب  یگدیسر  هک  دراد  یرگید  هنامرجم  ناونع  یباکترا 
.تسا روشک  یلاع  ناوید  رد  رظندیدجت  لباق  قوف  دراوم  رد  ناتسا  یرفیک  هاگداد  ءارآ  .دیامن  رداص  یضتقم  مکح  یگدیسر و  هزب 

عابتالا مزال اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٠ قبط  یأر  نیا 
.تسا

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو   ١٨/١/١٣٨٨ هرامش ٧١٠ ـ  یأر 
یلاعت همساب

.ددرگ یم دافیا  رشن  پاچ و  تهج  میظنت و  لیذ  حرش  هب  نآ  یأر  هطوبرم و  همدقم  اب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  فیدر ٨٧/٢٢  هیور  تدحو  شرازگ 
یمیهاربا میهاربا  روشک ـ  یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم 

همدقم فلا :
ترضح تسایر  هب  خروم ١٨/١/١٣٨٨  هبنش  هس زور  دادماب  تعاس ٩  سأر  هیور ، تدحو  فیدر ٨٧/٢٢  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 

نلاس رد  روشک  یلاع  ناوید  فلتخم  بعش  یاضعا  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  یدابآ  فجن یرد هللا  تیآ ترضح  روضح  اب  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  دیفم  هللا  تیآ
هدننک تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یرتسگداد  تاعامتجا 

هرامش ٧١٠ـ ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سک  ـ عنم لیذ  ـب  یترت هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  یاقآ  بانج  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد 
.دیدرگ یهتنم   ١٨/١/١٣٨٨

هدنورپ شرازگ  ب :
دنب زا  طابنتسا  رد  هسالک ٢٠/١١/١٠١٢ و ۴٠/١٢/١٠١١٢  یاه  هدنورپ تایوتحم  حرش  هب  روشک  یلاع  ناوید  ملهچ  مهدزای و  بعش  زا  دراد : یم ضورعم  ًامارتحا 

سکعنم یتآ  حرش  هب  نآ  نایرج  هک  تسا  هدیدرگرداص  تفاهتم  ءارآ  بّوصم ٢٨/٧/١٣٨١  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٣  «ن »
: ددرگ یم

نایاقآ ماهتا  صوصخرد  زاریش  ییانج  روما  هژیو  یارسداد  مهدزناپ  هبعش  سرپزاب  یاقآ  روشک  یلاع  ناوید  مهدزای  هبعش  هدنورپ ٢٠/١٠١٢  تایوتحم  بسح  ١ ـ
بیقعت عنم  هزب ، باستنا  رب  یفاک  لیلد  دقف  ظاحل  هب  رارق ٢۴١/٨۶  یط  یروش  هرد جویف دمحم  موحرم  یدمع  لتق  رد  تکرش  رب  ینبم  عراز  نارهم  رگزرب و  خرف 

هب ضارتعا  هب  یگدیسر  تهج  ار  هدنورپ  ـی  سرپزاب هبعش  هت ، ـ فرگ رار  مد قـ یایلوا  یالکو  ضارتعا  درو  ارسداد مـ تقفاوم  زا  سپ  رارق  نیا  هدومن ، رداص  یرفیک 
زا سپ  هک  هتسناد ، یمومع  هاگداد  تیحالص  رد  ار  هلصاو  ضارتعا  هب  یگدیسر  سراف  ناتسا  یرفیک  هاگداد  مجنپ  هبعش  هدومن ، لاسرا  سراف  ناتسا  یرفیک  هاگداد 

رظنراهظا ناتسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص  هب  همانداد ٨٧/١٨  یط  رکذلاریخا  هبعش  هدیدرگ و  حرطم  زاریش  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠٨  رد  ارسداد  هب  هداعا 
ـ  همانداد ٨٧/١٨٣ رودص  یط  حرطم و  روشک  یلاع  ناوید  مهدزای  هبعش  رد  عوضوم  هلصاح  فالتخا  هطساو  هب  هک  هدرک ، هداعا  عجرم  نیا  هب  ار  هدنورپ  هدومن و 

: دنا هدومن میمصت  ذاختا  لیذ  حرش  هب   ٢٨/٢/١٣٨٧
یکاش ضار  ـ تعا هب  یگدیسر  دیام ، نـ یم هفیظو  ماجنا  ناتسره  بالقنا شـ یمومع و  یاه  هاگداد تیعم  رد  ناتسرهش  ره  بالقنا  یمومع و  یارسداد  هکنیا  هب  رظن 

هبع ًاحیجرت شـ  ) ییازج یموم  هاگداد عـ ـت  یحالص رب  ینبم  سراف  ناتسا  یرفیک  هاگداد هیرظن  دییأت  اب  هدوب و  یمومع  هاگداد تیحالص  رد  بیقعت ، عنم  رارق  هب  ـت  بسن
.دریذپ یم تروص  فالتخا  لح  زاریش ) یمومع  هاگداد   ١٠٨

هب رارق ۴ـ٣٠/٧/١٣٨۴  بجوم  هب  تشد  نیرز بالقنا  یمومع و  هاگداد  سرداد  یاقآ  روشک ، یلاع  ناوید  ملهچ  هبعش  هدنورپ ١٢/١٠١١٢  تایوتحم  تلالد  هب  ٢ ـ
رداص یرفیک  بیقعت  عنم  رارق  یرفعج  گنشوه  موحرم  یدمع  لتق  باکترا  رب  ینبم  دیشروخ  دنزرف  ناگلزفا  نسحم  یاقآ  ماهتا  صوصخرد  سرپزاب  ینیشناج 
هاگداد تیحالص  رد  عوضوم  حرطم و  باراد  یئازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠١  رد  مد  یایلوا  لیکو  یاقآ  ضارتعا  رثا  رد  ناتسداد  تقفاوم  زا  سپ  هک  هدومن ،

ار هدنورپ  دوخ  تیحالص  شریذپ  مدع  اب  زین  هبعش  نیا  حرطم و  سراف  ناتسا  یرفیک  هاگداد  مجنپ  هبعش  رد  تیحالص  مدع  رارق  اب  هدنورپ  صیخشت و  ناتسا  یرفیک 
هدومن رداص  یأر  لیذ  حرش  هب   ٢٨/١/١٣٨۵ همانداد ١۵ ـ  بجوم  هب  روشک  یلاع  ناوید  ملهچ  هبعش  هک  هتشاد ، لاسرا  روشک  یلاع  ناوید  هب  فالتخا  لح  تهج 

: تسا
ـع جرم هیرظن  نو  چـ باراد ، ناتسرهش  یمومع  هاگداد  سراف و  نا  ـ تسا یر  ـ فیک یاه  هاگداد نیب  یگدیسر  تیحالص  هب  ـع  جار ییاضق  رظن  فال ـ تخا صوص  رد خـ
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یرفیک هاگداد  تیحالص  صیخشت  باراد و  یمومع  هاگداد  رظن  دییأت  اب  دشاب ، یم ناتسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  ماهتا  لصا  هب  یگدیسر  بئاص و  رظن  هب  ریخا 
.ددرگ یم فالتخا  لح  سراف  ناتسا 

یمومع و یاه  هاگداد نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٣  ن »  » دنب زا  طابنتسا  اب  روشک  یلاع  ناوید  ملهچ  مهدزای و  بعش  هکنیا  هب  رظن  روکذم ، بتارم  هب  هجوت  اب  هک 
یمومع و یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ۴  هرصبت  عوضوم  میارج  صوصخرد  یسرپزاب  عنم  رارق  هب  یگدیسر  یارب  حلاص  عجرم  نییعت  رد  بالقنا 

ار عوضوم  حرط  یاضاقت  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  هب  ًادنتسم  اذل  تسا ، هدیدرگ  رداص  تفاهتم  ءارآ  بالقنا 
.دراد ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  تهج 

یرّین یلعنیسح  روشک ـ  یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم 
روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :

نیب رظن  فالتخا  عوضوم  فیدر ٨٧/٢٢  هیور  تدحو  هدنورپ  حرط  هب  عجار  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  خروم ١٨/١/١٣٨٨  هسلج  صوصخرد  مارتحا  اب 
شخب ود  رد  بّوصم ٢٨/٧/١٣٨١  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٣  ن »  » دنب زا  طابنتسا  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعش ١١ و ۴٠ 

: میامن یم مالعا  هسلج  رد  هدننک  تکرش مرتحم  تاضق  یلاع و  ترضح راضحتسا  تهج  روشک  لک ناتسداد  ناونع  هب  ار  دوخ  هیرظن  ًالیذ 
هک سرپزاب  یاهرارق  تسا : هدیدرگ  مالعا  یمالسا ٢٨/١/١٣٨١  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  هدام ٣  زا  ن »  » دنب رد  دناسر  یم راضحتسا  هب  ًاتمدقم 

هب ناتسداد  روضح  نودب  تبون و  زا  جراخ  یرادا  هسلج  رد  هک  هاگداد  رظن  هدوب و  هحلاص  هاگداد  رد  ضارتعا  لباق  لیذ  دراوم  رد  دشاب  قفاوم  اه  نآ اب  ناتسداد 
اتسار نیمه  رد  زین  هلصاح  رظن  فالتخا  هدیدرگ و  ییاضق  فلتخم  یاه  تشادرب بجوتسم  نتم  نیا  رد  هحلاص  هاگداد  ترابع  رکذ  دوبدهاوخ .… یعطق  دیآ  یم لمع 

.دشاب یم
نوناق نامه  زا  هدام  نامه  زا  ل »  » دنب رد  راذگنوناق  ًالوا  .تسا  تیمها  زئاح  لیذ  تاکن  هب  هجوت  هدوب  هچ  هحلاص  هاگداد  زا  ننقم  دارم  هک  عوضوم  نییبت  یارب 

ار نآ  سکع  هدیقع  یرگید  مهتم و  بیقعت  عنم  ای  یفوقوم و  ای  تیمرجم  هب  هدیقع  یکی   ) دشابن هدیقع  قفاوت  ناتسداد  سرپزاب و  نیب  هاگره  دراد .…« : یم مالعا 
نتم نیا  رد  ددرگ  یم هظحالم  .دوش » یم راتفر  هاگداد  میمصت  قفاوم  دیآ و  یم لمع  هب  لحم  بالقنا  یمومع و  هاگداد  رد  دروم  بسح  فالتخا  عفر  دشاب ) هتشاد 

ای دشاب  ناتسا  یرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  هک  دشاب  ییاه  هدنورپ هب  طوبرم  سرپزاب  ناتسداد و  نیبام  یف رظن  فالتخا نیا  تسا  نکمم  تسا  حرطم  رظن  فالتخا قلطم 
هب رظندیدجت  هاگداد  ناتسا  ره  زکرم  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد ءارآ  رد  رظندیدجت  روظنم  هب  : » هدش مالعا نوناق  نامه  زا  هدام ٢٠  ردص  ساسا  رب  ًایناث  .ریخ 

: دیامن یم مالعا  راذگنوناق  نوناق  نامه  زا   ٢٠ هدام زا  کی  هرصبت  رد  دوش ».… یم لیکشت  راشتسم  وضع  ود  سیئر و  رفن  کی  زا  بکرم  زایندروم  دادعت 
یتاعوبطم و میارج  هب  یگدیسر  زین  دشاب و  دبا  سبح  ای  بلص و  ای  مجر  ای  مادعا  ای  سفن  صاصق  ای  وضع  صاصق  اه  نآ ینوناق  تازاجم  هک  یمیارج  هب  یگدیسر  »

راذگنوناق دن  ـ یامرف یم هظحالم  دوش ».… یم هدیمان  ناتسا ) یرفیک  هاگداد   ) روکذم هاگداد  دروم  نیا  رد  دمآدهاوخ و  لمع  هب  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  رد  ًائادتبا  یسایس 
ار یمیارج  ءانثتسا  تروص  هب  کی  هرصبت  رد  یفرعم و  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد ءارآ  رد  رظندیدجت  تهج  ًاتلاصا  ار  رظندیدجت  یاه  هاگداد هدام  نیا  ردص  رد 

هاگره هک  اجنآ  زا  .ددرگ  یم یگدیسر  دوش ، یم هدیمان  ناتسا  یرفیک  هاگداد  دروم  نیا  رد  هک  رظندیدجت  بعش  رد  ییادتبا  تروص  هب  هک  دراد  یم مالعا  ًاحیرصت 
هب تبسن  ناتسا  یرفیک  یاه  هاگداد یگدیسر  رب  یحیرصت  نوناق  نیا  رگید  داوم  هدام و  نیا  رد  ددرگ  یم هظحالم  دراد و  حیرصت  هب  زاین  دوش  دراو  لصارب  ءانثتسا 

یاهرارق هب  تبسن  ضارتعا  هب  یگدیسر  رما  ود ، یرفیک  یاه  هاگداد بالقنا  زا  دعب  یراذگنوناق  یخیرات  قباوس  رد  ًاثلاث  .درادن  دوجو  یسرپزاب  یاهرارق  هب  ضارتعا 
هن ناتسا و  ًاضعب  ناتسرهش و  مکاحم  زین  بالقنا  زا  لبق  رد  دوب و  کی  یرفیک  هاگداد  تیحالص  رد  مهتم  ماهتا  هب  یگدیسر  دنچره  دنتشاد  هدهعرب  ار  یسرپزاب 

تیحالص ًاعبار  .دنا  هتشاد هدهعرب  ار  سرپزاب  یاهرارق  هیلک  هب  تبسن  ضارتعا  هب  یگدیسر  رما  تسا  یلعف  ناتسا  یرفیک  یاه  هاگداد لداعم  هک  ییانج  یاه  هاگداد
حیرصت میکح  راذگنوناق  دیاب  الاو  دنشاب  هتشاد  ار  نآ  هب  تبسن  ضارتعا  سرپزاب و  یاهرارق  هب  یگدیسر  تیحالص  هک  دراد  ءاضتقا  اه  هاگداد یرتسگداد و  یمومع 

یمومع و مکاحم  رد  اه  رارق عون  نیا  هب  ضارتعا  هک  دیامن  یم باجیا  یسرداد  هلاطا  زا  یریگولج  یمومع و  مکاحم  هب  یسرتسد  تلوهس  ًاسماخ  .دومن  یم فالخرب 
.دراد نقیتم  ردق  ءانثتسا و  ناتسا  یرفیک  یاه  هاگداد یهگناو  .دریگ  رارق  یگدیسر  دروم  بالقنا 

ذاختا ناکما  مدع  یحالصا ٢٨/٧/١٣٨١ و  بالقناو  یمومع  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  زا  هدام ٣  زا  ل »  » دنب دافم  هب  تیانع  اب  روکذم و  همدقم  هب  هجوت  اب  هیرظن :
رکذ دراد  رارق  ناتسا  یرفیک  یاه  هاگداد تیحالص  رد  هک  یدراوم  ًاحیرصت  هک  نوناق  نامه  زا  هدام  نامه  کی  هرصبت  هدام ٢٠ و  دافم  زین  دنب و  نیا  اب  ریاغم  میمصت 

هک دراد  نآ  زا  تیاکح  زین  یراذگنوناق  یخیرات  هقباس  نینچمه  تسا و  هدشن  یسرپزاب  یاهرارق  هب  تبسن  ضارتعا  هب  یگدیسر  رما  هب  یا  هراشا نآ  رد  هدیدرگ و 
یمومع و مکاحم  هب  یسرتسد  تلوهس  یسرداد و  هلاطا  زا  یریگولج  هب  هجوت  دندومن و  یمن یگدیسر  تاضارتعا  نیا  هب  کی  یرفیک  یاه  هاگداد ای  ییانج  مکاحم 

تاضق رظن  یأر و  بناجنیا  اذلف  دریگ ، رارق  یگدیسر  یسررب و  دروم  ییازج  یمومع  مکاحم  رد  سرپزاب  یاهرارق  هب  ضارتعا  ات  دیامن  یم باجیا  زین  ییازج 
.میامن یم دییأت  هتسناد و  یقوقح  یاهرایعم  نوناق و  اب  قبطنم  تسا  هدشدای  تاهج  ساسارب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدزای  هبعش  مرتحم 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هیور  تدحو   ١٨/١/١٣٨٨ هرامش ٧١٠ ـ  یأر 
هدیقع قفاوت  ناتسداد  سرپزاب و  نیب  هاگره  بوصم ٢٨/٧/١٣٨١ : بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  یحالصا  هدام ٣  ل »  » دنب بجوم  هب  هکنیا  هب  رظن 
مئارج هیلک  رب  ینوناق  روتسد  نیا  دیآ و  یم لمعب  لحم  بالقنا  یمومع و  هاگداد  رد  دروم  بسح  فالتخا  عفر  دشابن ، مهتم  بیقعت  یفوقوم  ای  عنم و  ای  تیمرجم  رد 

هاگداد هدام  نامه  ل  »  » دنب ریخا  تمسق  ةنیرق  هب  روکذم  نوناق   ٣ هدام ن »  » دنب رد  جردنم  هحلاص » هاگداد   » ترابع اذل  دراد ، قالطا  نآ  عون  زا  رظن  فرص
اب قبطنم  حیحص و  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  رد  رضاح  ءاضعا  تیرثکا  رظن  هب  روشک  یلاع  ناوید  مهدزای  هبعش  یأر  نیاربانب  تسا ، بالقنا  یمومع و 

.ددرگ یم صیخشت  نوناق 
عابتالا مزال اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق   ٢٧٠ هدام قبط  یأر  نیا 

.تسا

بوصم ١٢/١٣۶١/١۶ بآ  هنالداع  عیزوت  نوناق  هدام ۴۵  رد  ررقم  تازاجم 
۶۶١٨/هـ هرامش  ١٧/١١/١٣٨٨

بوصم بآ  هنالداع  عیزوت  نوناق  هدام ۴۵  رد  ررقم  تازاجم  صوصخرد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  خروم ١٠/١٣٨٨/١۵  هرامش ٧١٣  هیور  تدحو  یأر 
١۶/١٢/١٣۶١

همدقم فلا :
تسایر هب  هخروم ١٠/١٣٨٨/١۵  هبنش  هس زور  دادماب  تعاس ٩  سأر  هیور ، تدحو  فیدر ٨٨/١۶  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 

یلاع ناوید  فلتخم  بعش  یاضعا  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  هیژا  ینسحم هللا  تیآ ترضح  روضح  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یناکرگ  ینسحم هللا  تیآ ترضح 
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هدننک تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ،
هرامش ٧١٣ـ ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  ـب  یترت هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  یاقآ  بانج  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد 

.دیدرگ یهتنم   ١۵/١٠/١٣٨٨
هدنورپ شرازگ  ب :

رظندیدجت هاگداد  مهدزاود  مهدزای و  بعش  هک  تسا  هتشاد  مالعا  هیردیح  تبرت  ناتسرهش  یمومع  هاگداد  لوا  هبعش  مرتحم  سرداد  دناسر : یم ضرع  هب  ًامارتحا 
یمومع تأیه  رد  ار  عوضوم  حرط  یاضاقت  هدشرداص ، ءارآ  ریواصت  لاسرا  نمض  دنا و  هدرک رداص  یفلتخم  ءارآ  یدحاو  عوضوم  رد  یوضر  ناسارخ  ناتسا 

: تسا لیذ  حرش  هب  اه  هدنورپ نایرج  هصالخ  .تسا  هدومن  روشک  یلاع  ناوید 
هتساوخ هب  رجاهم  هلازیزع  یاقآ  تیفرط  هب  یتساوخداد  هیردیح ، تبرت  بآ  روما  هرادا  هیردیح ، تبرت  یمومع  هاگداد  لوا  هبعش   ٨۵ هرامش ١۶۴٣ ـ هدنورپ  بسح  ١ ـ
هب هک  هاچ  هقلح  کی  ندومندودسم  زاجمریغ و  تابوصنم  یروآ  عمج هواز و  تشد  ناوخ  بآ هب  هدشدراو  تاراسخ  تخادرپ  هب  هدناوخ  تیموکحم  رب  مکح  رودص 
.تسا هتفرگ  رارق  یگدیسر  تحت  هدیدرگ و  عاجرا  لوا  هبعش  هب  هک  هتشاد  میدقت  هیردیح  تبرت یمومع  هاگداد  هب  یسرداد  تاراسخ  باستحا  اب  رفح  زاجمریغ  تروص 

٢٩/٩/١٣٨۶ هرامش ١٣٢٩ ـ  همانداد  بجوم  هب  ناسانش  راک تأیه  رظن  بلج هدناوخ و  تاعفادم  ناهاوخ و  هدنیامن  تاراهظا  عامتسا  نیفرط و  توعد  زا  سپ  هاگداد 
نییآ نوناق   ۵١٩ ، ۵١۵ ، ١٩٨ یندم ، تیلوؤسم  نوناق  ١ و ٢  بآ ، هنالداع  عیزوت  نوناق  داوم ٢١ و ۴۵  دانتسا  هب  هتسناد و  تحص  هب  نورقم  ار  ناهاوخ  یوعد 

عوضوم هاچ  ندومن  هعفنملا  بولسم دادسنا و  رب  مکح  روشک ، لک  لاس ١٣٣٩  هجدوب  نوناق   ٣٠ هرصبت یندم و  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد 
هلاکولا قح یسرداد و  هنیزه  تباب  لایر  غلبم ٠٠٠/١٧٢ تخادرپ  ینیمزریز ، ناوخ  بآ هب  هدشدراو  تراسخ  تباب  لایر  غلبم ۵٩٢/٢٨٢/٨٠٠  تخادرپ  یوعد ،

رظندیدجت هاگداد  هبعش ١٢  هدرک و  یهاوخرظندیدجت  یأر  نیا  زا  هدناوخ  .تسا  هدومن  رداص  یسانش  راک هنیزه  تباب  لایر  غلبم ۵٠٠/٢/٠٠٠  تخادرپ  لیکو و 
.تسا هدومن  دییأت  ار  نآ  هخروم ١٣٨٧/۵/٢٨  هرامش ٨٧٠٩٩٧۵١٣٣٢٠٠٨٧٨  همانداد  ربارب  یوضر  ناسارخ  ناتسا 

هتساوخ هب  یناضمر  دمحم  یاقآ  تیفرط  هب  یتساوخداد  هیردیح  تبرت  بآ  روما  هرادا  هیردیح ، تبرت  یمومع  هاگداد  لوا  هبعش  هرامش ١٠١١/٨۶  هدنورپ  قبط  ٢ ـ
لاح هب  عضو  هداعا  هناورپ و  نودب  هاچ  هقلح  کی  زا  یرادرب  هرهب قیرط  زا  هواز  تشد ناوخ  بآ هب  هدشدراو  تاراسخ  تخادرپ  هب  هدناوخ  تیموکحم  رب  مکح  رودص 

نیفرط و توعد  زا  سپ  هاگداد  هدش و  عقاو یگدیسر  دروم  عاجرا و  لوا  هبعش  هب  هک  هدومن  میدقت  هیردیح  تبرت  یمومع  هاگداد  هب  یسرداد  تاراسخ  باستحا  اب  قباس 
هب هتسناد و  دراو  ار  ناهاوخ  یوعد   ٢٠/٩/١٣٨٧ هرامش ٩۵١ ـ  همانداد  بسح  ناسانش ، راک رظن  بلج  هدناوخ و  تاعفادم  ناهاوخ و  هدنیامن  تاراهظا  عامتسا 

یندم تیلوؤسم  نوناق  بآ و ١ و ٢  هنالداع  عیزوت  نوناق   ۴۵ یندم ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ نوناق  ۵١۵ و ۵١٩  ، ١٩٨ ، ٢ داوم دانتسا 
ینیمزریز و ناوخ  بآ هب  هدشدراو  تاراسخ  تباب  لایر  غلبم ٠٠٠/٠٠١/١٠ تخادرپ  یوعد ، عوضوم  هاچ  ندومندودسم  رپ و  هب  هدناوخ  تیموکحم  رب  مکح 

هبعش ١١ رد  هک  هدومن  رظندیدجت  تساوخرد  یأر  نیا  زا  هدناوخ  .تسا  هدومن  رداص  ناهاوخ  قح  رد  یسرداد  تاراسخ  تباب  لایر  غلبم ۴/١٠٠/١۵٣  تخادرپ 
یأر هخروم ٣٠/١١/١٣٨٧  هرامش ٨٧٠٩٩٧۵١٣٣١٠١٨٠٧  همانداد  قبط  هبعش  نیا  هتفرگ و  رارق  یگدیسر  دروم  یوضر  ناسارخ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد 
هب هدشدراو  تراسخ  تخادرپ  هب  وا  تیموکحم  تمسق  رد  یلو  هدومن  دییأت  یوعد  عوضوم  هاچ  دادسنا  هب  هدناوخ  تیموکحم  تمسق  رد  ار  هتساوخ  رظندیدجت 

همانشخب ٢۴٧٨/۵٠۵ نآ  بجوم  هب  هک  یرادا  تلادع  ناوید  یمومع  تأیه   ٨/٣/١٣٧٩ هرامش ١٠۴ ـ  همانداد  دافم  هب  ًاهجوت  : » لالدتسا نیا  هب  ینیمزریز ، ناوخ  بآ
ار یهاوخرظندیدجت  هدش » هداد  صیخشت  نوناق  فالخ  ینیمزریز  بآ  هرفس  تفا  ناربج  تباب  صاخشا  زا  هجو  تفایرد  ًاتجیتن  لاطبا و  ورین  ترازو   ١/٩/١٣٧١  ـ
بعش ١١ و دوش  یم هظحالم  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  زا  .تسا  هدومن  رداص  یودب  ناهاوخ  یوعد  در  رب  مکح  هتساوخ  رظندیدجت  یأر  ضقن  نمض  هتسناد و  دراو 

تیاعر نودب  هک  ار  یصخش  هبعش ١٢  دنا : هدرک رداص  یفلتخم  ءارآ  بآ  هنالداع  عیزوت  نوناق  هدام ۴۵  زا  طابنتسا  اب  یوضر  ناسارخ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد   ١٢
هدرک دییأت  ار  وا  تیموکحم  یأر  هتسناد و  ینیمزریز  بآ  هرفس  هب  هدش  هدراو تراسخ  ناربج  لوؤسم  هدرک  نآ  زا  یرادرب  هرهب هاچ و  رفح  هب  مادقا  نوناق  تاررقم 

وا تیموکحم  یأر  هداد و  صیخشت  نوناق  فالخ  تباب  نیا  زا  ار  وا  تیموکحم  هتسنادن و  ینیمزریز  بآ  هرفس  تفا  ناربج  لوؤسم  ار  یصخش  نینچ  هبعش ١١  یلو 
روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  رد  عوضوم  حرط  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  دانتسا  هب  اذل  تسا ، هدرک  ضقن  ار 

.تساضاقت دروم  ییاضق  هیور  تدحو  داجیا  تهج 
روشک یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم  یرّین ـ  یلعنیسح 

روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :
رظن فالتخا اب  طابترا  رد  هیور ، تدحو  فیدر ٨٨/١۶  شرازگ  عوضوم  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هخروم ١٠/١٣٨٨/١۵  هسلج  صوصخرد  مارتحا  اب 
لک ناتسداد  ناونع  هب  بناجنیا  رظن  بآ ، هنالداع  عیزوت  نوناق  هدام ۴۵  زا  طابنتسا  رد  یوضر  ناسارخ  ناتسا  رظندیدجت  یاههاگداد  بعش ١١ و ١٢  نیبام  یف

: ددرگ یم مالعا  حرش  نیدب  هسلج  رد  هدننک  تکرش دنمجرا  تاضق  یلاعترضح و  راضحتسا  تهج  روشک 
هدیشوپ یسک  رب  تعنص  یرادماد و  یزرواشک ، برش ، تهج  رد  طوبرم  یاهتیولوا  نتفرگ  رظن  رد  اب  یبآ  عبانم  زا  هدافتسا  تیریدم  بآ و  عوضوم  تیمها  هیرظن :

تاررقم و بوچراهچ  رد  ًاترورض  بآ  هنالداع  عیزوت  یرادرب و  هرهب یروآ ، عمج رما  روشک  یبآ  عبانم  یوج و  تالوزن  تیعضو  تلع  هب  صوصخ  هب  دشاب  یمن
زاجمریغ رفح  هب  تردابم  تاررقم  زا  لودع  اب  دارفا  دوش  ثعاب  تسا  نکمم  ییاهشخب  رد  یبآ  مک .دشاب  یم ریذپان  بانتجا ورین  ترازو  تیریدم  اب  هطوبرم و  نیناوق 

نازیم تیاعر  زوجم و  ذخا  مغریلع  هک  ییاهشخب  ریاس  هب  ار  تراسخ  دورو  تابجوم  رما  نیا  هدومن و  یبآ  عبانم  ریاس  زا  زاجمریغ  یرادرب  هرهب ای  هاچ و 
هنالداع عیزوت  نوناق  بیوصت  اب  راذگنوناق  اذلف  دنیامن ؛ یم وربور  یتالکشم  اب  زین  ار  ینیمریز  بآ  عبانم  دنیامن و  نیمأت  ار  زایندروم  بآ  دنناوتن  زاجم  یرادرب  هرهب

هبوصم بآ  هنالداع  عیزوت  نوناق  زا  هدام ۴۵  ساسارب  دنراد  راضحتسا  هک  یروطنامه  .دروآ  مهارف  ار  دنمنوناق  یرادرب  هرهب تابجوم  هامدنفسا ١٣۶١  رد  بآ 
هام هس  ات  زور  زا ١۵  ای  قالش و  هبرض  ات ۵٠  هب ١٠  هدراو  تراسخ  ناربج  قباس و  عضو  هداعا  رب  هوالع  ریز  صاخشا   » یمالسا یاروش  سلجم   ١۶/١٢/١٣۶١
زا یرادرب  هرهب ای  تانق و  ای  هاچ و  رفح  هب  نوناق  نیا  تاررقم  تیاعر  نودب  یسکره  ه ـ ـ دنوش … یم موکحم  عرش  مکاح  رظن  هب  مرج  دراوم  بسحرب  یبیدأت  سبح 

یسانش راک رظن  بلج  موزللادنع  یندم و  یسرداد  نیئآ  تافیرشت  یرج  تراسخ و  یاعدا  حرط  زا  سپ  تراسخ  ناربج  صوصخ  رد  هک  .دنک » تردابم  بآ  عبانم 
یأر رد  یرادا  تلادع  ناوید  یمومع  تأیه  هک  هچنآ  .دیامن  یم میمصت  ذاختا  راعشالا  قوف هدام  ردص  قفو  نآ  ناربج  هب  تراسخ  دورو  زارحا  تروص  رد  هاگداد 

ورین تقو  مرتحم  ریزو  هخروم ١/٩/١٣٧١  هرامش ٢۴٧٨/۵٠۵  همانشخب  هب  تبسن  تسا  هداد  رارق  میمصت  ذاختا  یسررب و  دروم  هخروم ٨/٣/١٣٧٩   ١٠۴ هرامش
: ددرگ یم تئارق  راضحتسا  تهج  روکذم  همانشخب  نتم  هک  هدوب 

هنالداع عیزوت  نوناق   ٣ هدام هرصبت  هب  طوبرم  یاهدادرارق  یارجا  رد  یهوجو  بآ ، ینیزگیاج  ینیمزریز و  بآ  هرفس  تفا  ناربج  یارب  هک  یدراوم  رد  : » همانشخب
بناجنیا بیوصت  هظحالم و  یارب  ار  روکذم  هوجو  تفایرد  طباوض  تسا  مزال  ددرگ  تفایرد  یتسیاب  یم روکذم  نوناق  مود  لصف  یئارجا  همان  نیئآ هدام ١٢  بآ و 

ترازو بآ  روما  تنواعم  هفاضاب  تکرش  نآ  زاجم  تاماقم  ءاضما  اب  اهنت  نآ  زا  تشادرب  دوش و  زیراو  یصاخ  باسح  رد  دیاب  هدشدای  هوجو  ًانمض  .دیئامرف  لاسرا 
زا رگید  فراصم  یارب  تشادرب  هنوگره  زین  قوف و  بیترت  هب  مادقا  مدع  .دریگ  تروص  بآ  نیزگیاج  تفا و  ناربج  یاهحرط  رد  ندش  هنیزه  یارب  ًافرص  ورین و 
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« ءاضما ورین ـ  ریزو  هنگنز  نژیب  .تسا  هطوبرم  نیناوق  رد  ررقم  تیلوؤسم  بجوتسم  هدش و  یقلت  یتلود  لاوما  هوجو و  رد  ینوناقریغ  فرصت  روکذم  باسح 
قوقح یقوقح  ای  یقیقح  صاخشا  زا  هجو  هنوگره  ذخا  هکنیا  هب  رظن  : » تسا هدومن  دانتسا  نینچ  روکذم  یأر  رد  یرادا  تلادع  ناوید  یمومع  مرتحم  تأیه 

زاوج نمضتم  زین  بآ  هنالداع  عیزوت  نوناق  هدام ٣  هرصبت  تسا و  راذگنوناق  حیرص  مکح  هب  طونم  یناوید  قوقح  اه و  هنیزه ضراوع ، تایلام ، زا  معا  یصوصخ 
تباب صاخشا  زا  یهوجو  ذخا  موزل  رب  ینبم  ورین ، ترازو  هخروم ١/٩/١٣٧١  هرامش ٢۴٧٨/۵٠۵  همانشخب  نیاربانب  دشاب ، یمن صاخشا  زا  یهجو  تفایرد 

دانتسا هب  دوش و  یم هداد صیخشت یتلود  تاررقم  عضو  رد  هیرجم  هوق  تارایتخا  دودح  زا  جراخ  نوناق و  ریاغم  بآ  ینیزگیاج  ینیمزریز و  بآ  هرفس  تفا  ناربج 
« .ددرگ یم لاطبا  یرادا  تلادع ناوید نوناق   ٢۵ هدام مود  تمسق 

عیزوت نوناق  هدام ۴۵  رد  حرصم  تراسخ  ناربج  عوضوم  هب  یطابترا  نآ  لاطبا  رب  یرادا  تلادع  ناوید  یمومع  تأیه  یأر  روکذم و  همانشخب  دیئامرف  یم هظحالم 
تراسخ نازیم  نییعت  مسیناکم  تراسخ و  دورو  زارحا  دریگ  رارق  هجوتدروم  تسیاب  یم هدوب و  تیمها  زئاح  یسرداد  نایرج  رد  هچنآ  نکیل  درادن ، بآ  هنالداع 

رظندیدجت هاگداد  هبعش ١٢  یأر  هکیئاجنآ  زا  بتارم  ربانب  .دشدهاوخ  نییعت  یئاضق  مرتحم  ناراکمه  قیقدت  هطوبرم و  تاررقم  ینوناق و  نیزاوم  تیاعر  اب  هک  تسا 
.مقفاوم روکذم  هبعش  یأر  اب  هدنب  تسا و  هدیدرگ  ءاشنا  ًاحیحص  هطوبرم و  تاررقم  قفاوم  یوضر  ناسارخ  ناتسا 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ١۵/١٠/١٣٨٨ ٧١٣ ـ  هرامش هیور  تدحو  یأر  د :
روبزم ینوناق  تاررقم  تیاعر  نودب  بآ  عبانم  زا  یرادرب  هرهب ای  تانق  ای  هاچ  رفح  بوصم ١٢/١٣۶١/١۶  بآ  هنالداع  عیزوت  نوناق  هدام ۴۵  رد  ررقم  مکح  هب  انب 

تیرثکا رظن  هب  بتارم  هب انب  ددرگ ، یم موکحم  زین  هدام  نآ  رد  ررقم  تازاجم  هب  هدشدراو  تاراسخ  ناربج  قباس و  عضو  هداعا  رب  هوالع  بکترم  تسا و  عونمم 
هاچ ندومن  هعفنملا  بولسم هب  ار  بکترم  تیموکحم  هک  یوضر  ناسارخ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  هدزاود  هبعش  یأر  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه یاضعا 

.ددرگ یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  تسا  هدومن  دییأت  ینیمزریز  ناوخ  بآ  هب  هدشدراو  تراسخ  تخادرپ  یوعد و  عوضوم 
عابتالا مزال اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه هاگداد یسرداد  نییآ نوناق   ٢٧٠ هدام قبط  یأر  نیا 

.تسا

مرج ینوناق  تازاجم  هک  یدراوم  رد  بالقنا  یئازج و  یمومع  یاههاگداد  ءارآ  هکنیا  صوصخرد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧١۵  هیور  تدحو  یأر 
تسا روشک  یلاع  ناوید  رد  رظندیدجت  لباق  دشاب  مادعا 

یمسر ٣/١٣٨٩/۶ همانزور  رد  جردنم 
روشک یمسر  همانزور  مرتحم  لماعریدم 

.ددرگ یم دافیا  رشن  پاچ و  تهج  میظنت و  لیذ  حرش  هب  نآ  یأر  هطوبرم و  همدقم  اب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  فیدر ٨٨/١۴  هیور  تدحو  شرازگ 
یمیهاربا میهاربا  روشک ـ  یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم 

همدقم فلا :
ترض ـت حـ سایر هب  هخروم ١/١٣٨٩/٢۴  هبنش  زور سـه تعاس ٩  سأر  فیدر ٨٨/١۴  هیور  تدحو  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 

ناوید فلتخم  بعش  یاضعا  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  هدنیامن  یوضترم  دمحادیس  یاقآ  بانج  روضح  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یناکرگ  ینسحم دم  ـ حا هللا  ـت یآ
یاضعا فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ، یلاع 

ییاضق هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  یاقآ  بانج  هدنیامن  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد  هدننک  تکرش
.دیدرگ یهتنم   ٢۴/١/١٣٨٩ هرامش ٧١۵ ـ

هدنورپ شرازگ  ب :
هخروم ١٣٨۶/۵/٩ هرامش ٧٠٣  هیور  تدحو  یأر  رودص  زا  سپ  نارهت  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  هبعش ۵۴  سیئر  مالعا  بسح  دناسر : یم راضحتسا  هب  مارتحا ، اب 

یاههاگداد زا  هک  مادعا  ماکحا  زا  یهاوخرظ  ـ ندیدجت هب  یگدیسر  ماقم  رد  روشک  یلاع  ناوید  مکی  یس و  متفه و  تسیب و  بعش  روشک ، یلاع  ناوید  یمومع  تأیه 
هدناسر ضرع  هب  راصتخا  وحن  هب  ار  اه  هدنورپ نایرج  ادتبا  .دنا  هدرک رداص  یفلتخم  ءارآ  هدشرداص ، ضرالا  یف داسفا  هبراحم و  هب  نام  ـه تم هرابرد  یمالسا  بالقنا 

: دیامن یم رظنراهظا  سپس 
هب یکاش  دیدهت  هدنورپ و  یکاش  اب  دوخ  عورشمان  طابترا  زا  ملیف  هیهت  قیرط  زا  ضرالا  یف داسفا  ماهتا  هب  یرذآ  اضردمحم  یاقآ  هرامش ٢٠/٢٧/١٣٢۴  هدنورپ  رد  ١ ـ

هب هدنورپ  رداص و  تساوخرفیک  وا  هرابرد  هتفرگ ، رارق  نارهت  بالقنا  یمومع و  یارسداد  بیقعت  تحت  یسنج  طابترا  یرارقرب  هب  وا  رابجا  فده  اب  نآ  راشتنا 
دانتسا هب  ار  وا  هداد و  صیخشت  مّلسم  زرحم و  ار  هدربمان  یراکهزب  یگدیسر  زا  سپ  هبعش  نیا  هدیدرگ و  عاجرا  هبعش ٢٩  هب  لاسرا و  نارهت  یمالسا  بالقنا  هاگداد 
مادعا هب  لاس ١٣٨۶  بّوصم  دنیامن  یم زاجمریغ  یاه  تیلاعف یرصب  یعمس و  روما  رد  هک  یصاخشا  تازاجم  هوحن  نوناق  زا   ۵ هرصبت ٣ و  هدام فلا  دنب  مود  تمسق 

هب هبعش  نیا  هدیدرگ و  عاجرا  روشک  یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  هبعش  هب  هدنورپ  هدرک ، رظندیدجت  یاضاقت  هاگداد  یأر  زا  مهتم  لیکو  .تسا  هدومن  موکحم  راد  هبوچ اب 
نوناق هدام ٢١  هدشرداص و  بالقنا  هاگداد  یوس  زا  هتساوخرظندیدجت  یأر  هکنیا  هب  هجوت  اب  : » تسا هداد  یأر  نینچ   ٧/١١/١٣٨٧ هرامش ١٢۴٠ ـ همانداد  بجوم 

ناتسا رظندیدجت  هاگداد  ار  بالقنا  یمومع و  مکاحم  ءارآ  رظندیدجت  عجرم  قالطالا  یلع لاس ١٣٨١  بّوصم  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  حالصا 
روما رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٣٣  هلمج  زا  ریاغم  تاررقم  نیناوق و  هیلک  موقرم  یحالصا  نوناق  هب  یقاحلا  هدام ٣٩  هداد و  رارق 

تلالد نآ  رب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ٩/۵/١٣٨۶ هرامش ٧٠٣ ـ هیور  تدحو  یأر  هکنانچ  تسا  هدومن  یغلم  دراد  تریاغم  هک  تمسق  نآ  رد  ار  یرفیک 
…« ددرگ یم هداعا  رظندیدجت  هاگداد  رد  یگدیسر  تهج  دشاب و  یمن روشک  یلاع  ناوید  رد  حرط  لباق  هدنورپ  اذل  دراد ،

ماهتا هب  ـی  هز حالص دیجملادبع  یروک ۴ ـ ـ چم هلادیبع  یعراز ٣ ـ هلا  لی ـ لخ یدیس ٢ ـ نیدلا  حالص نایاقآ ١ ـ هرامش ٨٧٠٩٩٨٠٠٠٢٠٠۵٣٨٩/٣١  هدنورپ  رد  ٢ ـ
تکرح ریسم  رد  بمب  نتشاذگراک  قیرط  زا  هورگ  فادها  دربشیپ  رد  رثؤم  شالت  ماظن و  اب  هناحّلسم  هلباقم  دصق  هب  کلاملادبع  براحم  هورگ  رد  تیو  ـ ضع

هب هک  زاورپ  شخب  میحر یاقآ  رورت  یارب  ماجرفان  مادقا  زابرس و  رفن  کی  ندرک  حورجم  هار و  سیلپ  یوردوخ  فرط  هب  یزادناریت  یماظتنا ، یورین  یوردوخ 
بجوم هب  هبعش  نیا  هتفرگ و  رارق  یگدیسر  دروم  نادهاز  یمالسا  بالقنا  هاگداد  رد  هدنورپ  .دنا  هتفرگ رارق  یرفیک  بیقعت  تحت  هدرک  ادیپ  شیارگ  هعیش  بهذم 

هدام دنب ١  ١٨۶ و  ، ١٨۵ داوم ١٨٣ ، دانتسا  هب  زارحا و  ضرالا  یف داسفا  هبراحم و  تباب  زا  ار  نام  هتم یراکهزب  هرامش ٨٧٠٩٩٧۵۴١٢١٠٠٣٨٨/٨٧  همانداد 
بارس و یاه  نادنز رد  بیترت  هب  دلب  یفن لاس  هدزناپ  هب  ار  مراهچ  موس و  یاه  فیدر مادعا و  هب  ار  مود  لوا و  یاه  فیدر نام  هتم یمالسا ، تازاجم  نوناق   ١٩٠

همانسانش لعج  ظاحل  هب  ار  موس  فیدر  مهتم  سبح و  لاس  ود  هب  زرم  زا  زاجمریغ  جورخ  ظاحل  هب  ار  نام  هتم زا  کی  ره  نآ  رب  هوالع  .تسا  هدرک  موکحم  لاخلخ 
هدشرداص یأر  زا  نام  هتم .تسا  هدومن  موکحم  سبح  لاس  ود  هب  لوعجم  دنس  زا  هدافتسا  ظاحل  زا  ار  مراهچ  فیدر  مهتم  یدقن و  یازج  لایر  نویلیم  هس  تخادرپ  هب 

هرامش همانداد  ربارب  هبعش  نیا  هدیدرگ و  عاجرا  مکی  یس و  هبعش  هب  لاسرا و  روشک  یلاع  ناوید  هب  هدنورپ  .دنا  هدرک رظندیدجت  یاضاقت 
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رثوم هک  یضارتعا  نام  هتم هیحان  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  نام … هتم ضارتعا  دروم  رد  : » تسا هداد  یأر  نینچ  هخروم ٢٣/١١/١٣٨٧   ٨٧٠٩٩٨٠٠٢٠٠۵٣٨٩/٣١
لاکشا داریا و  دقاف  یسرداد  طباوض  لوصا و  تیاعر  یباکترا و  لامعا  قابطنا  نام و  هتم یراکهزب  زارحا  هوحن  ثیح  زا  همانداد  هدماین و  لمع  هب  دشاب  ماقم  رد 

« .دیامن یم ماربا  ار  هتساوخرظندیدجت  همانداد  مالعا ، دودرم  ار  نانآ  ضارتعا  تسا ،
هخروم ١٣٨٨/۴/٣ هرامش ٨٨٠٩٩٧٠٩٠٨٧٠٠٢۵٨/٣١  همانداد  قبط  روشک  یلاع  ناوید  مکی  یس و  هبعش  روشک ، یلاع  ناوید  رتفد  هرادا  مالعا  بسح  نینچمه 

هب ضرالا  یف داسفا  هبراحم و  ماهتا  هب  مادعا  هب  وا  تیموکحم  رب  هک  نارهت  یمالسا  بالقنا  هاگداد  هبعش ٣٠  یأر  زا  یربکا  لیعامسا  یاقآ  یهاوخرظندیدجت  هب 
تیمرجم زارحا  یارب  لیالد  تیافک  مدع  تهج  هب  ار  هتساوخ  رظندیدجت  یأر  یگدیسر و  هدشرداص  یمالسا  تازاجم  نوناق  ١٩٠ و ١٩١  ، ١٨٩ داوم ١٨٢ ، دانتسا 

.تسا هدومن  عاجرا  ضرعمه  هبعش  هب  ار  ددجم  یگدیسر  ضقن و  وا 
بالقنا یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  یحالصا   ٢١ هدام زا  طابنتسا  اب  روشک  یلاع  ناوید  مکی  یس و  متفه و  تسیب و  بعش  دییامرف  یم هظحالم  هک  روطنامه 

هب متفه  تسیب و  هبعش  دنا : هدرک رداص  یفلتخم  ءارآ  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٣٣  لاس ١٣٨١ و  بّوصم 
حلاص ار  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  هدومنن و  یگدیسر  هدش  موکحم  مادعا  هب  ضرالا  یف داسفا  هبراحم و  ماهتا  هب  بالقنا  هاگداد  مکح  هب  هک  یصخش  یهاوخرظندیدجت 

ییاه یسررب اب  دیامن  یم هفاضا  .تسا  هدومن  یأر  رودص  هب  تردابم  یگدیسر و  یهاوخرظندیدجت  هباشم  دراوم  رد  مکی  یس و  هبعش  یلو  هداد ، صیخشت  یگدیسر  هب 
هبعش هنومن  ناونع  هب  دنا : هدرکرداص یتفاهتم  ءارآ  هتشاد و  رظن  فالتخا صوصخ  نیا  رد  زین  اه  ناتسا رظندیدجت  یاه  هاگداد تسا  هدیدرگ  صخشم  هدمآ  لمع  هب  هک 

هدشرداص هبراحم  ماهتا  هب  وا  مادعا  رب  هک  یوخ  یمالسا  بالقنا  هاگداد  مکح  هیلع  موکحم یهاوخرظندیدجت  هب  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مهد 
ناتسا رظندیدجت  هاگداد  هبعش ١٨  یلو  هدومن  دییأت  هخروم ١/١٣٨٨/٢۶  هرامش ٨٨٠٩٩٧۴۴١۴۴٠٠١١٠  همانداد  قبط  ار  هتساوخرظندیدجت  یأر  یگدیسر و 
ترورض روشک و  قوقح  تحلصم  هب  لالدتسا …« : نیا  اب  هخروم ١٣٨٨/۵/١١  هرامش ٨٨٠٠٩٩٧٠٣٧٠٢٠٠۴٨٣  همانداد  بسح  هباشم  دروم  رد  ناهفصا 

رد سپس  یودب و  یاه  هاگداد رد  ًاودب  روشک  یئاضق  ماظن  رد  مرج  نیرت  مهم دوشن و  یگدیسر  روشک  یلاع  ناوید رد  مادعا  مکح  رظندیدجت  هک  تسین  ءامد  رد  طایتحا 
یلاع ناوید  هحص  نودب  مادعا  هب  طوبرم  ماکحا  ایند  یاجک  چیه  رد  دوش و  هتسب  صوصخ  نیا رد  ناوید  رظنراهظا  باب  دوش و  یگدیسر ناتسا  رظندیدجت  هاگداد 
هخروم هرامش ۶٨٩  یأر  دشاب و  مادعا  هرداص  ءارآ  زا  فرصنم  هخروم ١٣٨۶/۵/٩  هرامش ٧٠٣  هیور  تدحو  یأر  دسر  یم رظن  هب  درادن و  تیعورشم  روشک 

اب هطبار  رد  ار  بالقنا  هاگداد  ینمض  روط  هب  هخروم ٣٠/١٠/١٣٨٢  هرامش ۶۶۴  هیور  تدحو  یأر  نیا  رب  هوالع  دشاب ، یم هیف  نحنام ینمض  دییأت   ٢٠/۴/١٣٨۵
.تسا هدومن  لاسرا  روشک  یلاع  ناوید  هب  ار  هدنورپ  هتسنادن و  یگدیسر  هب  حلاص  ار  دوخ  هدومن ».… دادملق  ناتسا  یرفیک  هاگداد  تازاوم  هب  مادعا  ءارآ  رودص 

ناوید یمومع  تأیه  رد  ار  عوضوم  حرط  یاضاقت  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  یارجا  رد  قوف  بتارم  هب  هجوت  اب 
.دراد ییاضق  هیور  تدحو  داجیا  تهج  روشک  یلاع 
یرّین یلعنیسح  روشک ـ  یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم 

روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :
: میامن یم مالعا  ار  دوخ  رظن  روشک  لک  مرتحم  ناتسداد  هدنیامن  ناونع  هب  مارتحا ، اب 

دوبدهاوخ و هطوبرم  یسرداد  نییآ  رد  روبزم  تاررقم  قبط  اه  هاگداد رد  یگدیسر  بیترت  تسا  هدمآ  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  هدام ١۶  رد  فلا ـ 
ناتسا نامه  رظندیدجت  هاگداد  ییاضق  هزوح  ره  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد رظندیدجت  عجرم  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٣٣  قبط 

راذگ نوناق لاس ١٣٨١  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  رد  ینوناق  هدام  نیمه  لیذ  فلا و ب و ج  دنب  عوضوم  یاه  تازاجم رگم  تسا 
زا یریگولج  ءارآ و  ماکحتسا  یارب  رتشیب  تقد  یضاق و  ددعت  فده  هکلب  هتشادن ، ار  صاصق  مادعا و  تازاجم  اب  میارج  صوصخ  رد  یگدیسر  رما  لیهست  دصق 
.تسا هداد  لیکشت  روبزم  میارج  هب  یگدیسر  یارب  یضاق  رفن  جنپ  روضح  اب  ار  ناتسا  یرفیک  یاه  هاگداد ءایحا و  ار  اه  ارسداد تهج  نیمه  هب  اذل  تسا ، هدوب  هابتشا 
ریغ رد  مادعا  تازاجم  اب  هاگداد  یأر  دهاوخ  یمن راذگ  نوناق هک  دوش  یم طابنتسا  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  حالصا  فده  هفسلف و  زا  بیترت  نیدب 

.دیامن عضو  نوناق  دوخ  فده  فالخرب  دهاوخ  یمن راذگ  نوناق دوش و  یعطق  روشک  یلاع ناوید
بالقنا یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق   ۴ هدام هرصبت  عوضوم  میارج  دروم  رد  دوش و  یم لیکشت  یضاق  رفن  جنپ  اب  هک  ناتسا  یرفیک  یاه  هاگداد ءارآ  ب ـ 

زا .تسا  راذگ  نوناق فده  فالخ  تازاجم  عون  کی  یارب  رظندیدجت  عجرم  ود  نییعت  .تسا  روشک  یلاع  ناوید  نآ  رظندیدجت  عجرم  تسا و  ییادتبا  دنک  یم یگدیسر 
مادعا تازاجم  اب  میارج  یار  راذگ بـ نوناق هک  دوش  یم هدافتسا  هدام ٢٠  کی  هرصبت  لیذ  تمسق  هژیو  هب  هدشرارکت  زین  هدام ٢٠  کی  هرصبت  رد  هک   ۴ هدام هرصبت  دافم 

.دوش لیکشت  یضاق  رفن  جنپ  ای  تشه  اب  نآ  هب  یگدیسر  یارب  ناتسا  یرفیک  هاگداد  هک  هدرک  حیرصت  دراد و  صاخ  هجوت  بلص  صاصق و  و 
بلص و مادعا و  تازاجم  اب  میارج  هب  یگدیسر  ییادتبا  عجرم  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٢٠  کی  هرصبت  رد  ادتبا  راذگ  نوناق ج ـ 

مرج هب  یگدیسر  تیحالص  رگا  تسا و  هداد  رارق  رظندیدجت  هاگداد  ار  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد ءارآ  رظندیدجت  عجرم  هدام ٢١  رد  سپس  نییعت و  ار  صاصق 
یمومع و یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  همان  نییآ هدام ٢٠  دافم  .دنز  یمن صیصخت  ار  رظندیدجت  عجرم  تیحالص  رما  نیا  هدش  هداد  بالقنا  هاگداد  هب  ًاتحلصم  یصاخ 
مادعا تازاجم  اب  ماکحا  رظندیدجت  عجرم  دراد و  مکاحم  ءارآ  رب  هیلاع  تراظن  یساسا  نوناق  لصا ١۶١  قباطم  روشک  یلاع  ناوید  تسا و  رظن  نیمه  دیؤم  بالقنا 
اذهیلع تسا ؛ ءامد  رد  طایتحا  فالخ  تسا و  راذگ  نوناق فده  روظنم و  فالخ  عجرم  نیا  رظن  زا  اه  تازاجم هنوگ  نیا  ندنامرود  هب  اذل  تسا ؛ صاصق  بلص و  و 

هن تسا  یمومع  یاه  هاگداد تیحالص  دیدحت  ماقم  رد  راذگ  نوناق اریز  مناد ، یمن خوسنم  ار  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق   ٢٣٣ هدام
.مناد یم بئاص  ار  روشک  یلاع  ناوید  مکی  یس و  مرتحم  هبعش  یأر  هجیتن  رد  نآ ، هعسوت 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  ٧١۵ـ١/١٣٨٩/٢۴  هرامش هیور  تدحو  یأر  د :
هب نینچمه  دوش ، ماجنا  یسرداد  نییآ  نوناق  تاررقم  قبط  دیاب  اه  هاگداد نیا  یگدیسر  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  هدام ١۶  رد  ررقم  مکح  هب  انب 
دیاب بالقنا  ییازج و  یمومع  یاه  هاگداد رظندیدجت  لباق  ماکحا  زا  رظندیدجت  تساوخرد  هب  رظندیدجت  هاگداد  یگدیسر  هدشدای  نوناق  یحالصا  هدام ٢٢  تحارص 

یاه هاگداد لیکشت  نوناق  یحالصا  هدام ١٨  دیآ و  لمع  هب  بّوصم ١٣٧٨/۶/٢٨  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  تاررقم  قفو 
یهاوخ ماجرف رظندیدجت و  هک  تسا  هدرک  دیکأت  حیرصت و  هدیدرگ  بیوصت  هدشدای  نوناق  هدام ٢١  رب  رخؤم  خیرات ٢۴/١٠/١٣٨۵ و  رد  هک  زین  بالقنا  یمومع و 

ءارآ هک  تسا  نیا  روکذم  داوم  زا  دافتسم  نیاربانب  دوش ، یم ماجنا  یسرداد  نییآ  نوناق  تاررقم  قبط  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد ماجرف  ای  رظندیدجت  لباق  ءارآ  زا 
تأیه ءاضعا  تیرثکا  رظن  هب  تسا و  روشک  یلاع  ناوید  رد  رظندیدجت  لباق  دشاب  مادعا  مرج  ینوناق  تازاجم  هک  یدراوم  رد  بالقنا  ییازج و  یمومع  یاه  هاگداد

قبط یأر  نیا  .تسا  ینوناق  نیزاو  اب مـ قبطنم  حیحص و  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  ًاتجیتن  هک  روشک  یلاع  ناوید  مکی  یس و  هبعش  یأر  روشک  یلاع  ناوید  یمومع 
.تسا عابتالا  مزال اه  هاگداد هیلک  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠ 

لتق هب  یهتنم  هیلقن  هلیسو  دنچ  ای  ود  دروخرب  رد  ناگدننار  زا  کی  ره  تیلوؤسم  صوصخ  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧١٧  هیور  تدحو  یأر 
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روشک یمسر  همانزور  مرتحم  لماعریدم 
.ددرگ یم دافیا  رشن  پاچ و  تهج  میظنت و  لیذ  حرش  هب  نآ  یأر  طوبرم و  همدقم  اب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  فیدر ٨٧/٢٠  هیور  تدحو  هدنورپ  شرازگ 

یمیهاربا میهاربا  روشک ـ  یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم 
همدقم فلا :

ا… تیآ ترضح  تسایر  هب  خروم ٢/١٣٩٠/۶  هبنش  هس زور  تعاس ٩  سأر  فیدر ٨٧/٢٠  هیور  تدحو  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 
یلاع ناوید  فلتخم  بعش  یاضعا  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  هیژا  ینسحم نیملسملاو  مالسالا  هجح روضح  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یناکرگ  ینسحم دمحا 

هدننک تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ،
ـ  هرامش ٧١٧ ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  یاقآ  بانج  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخ  رد 

.دیدرگ یهتنم   ۶/٢/١٣٩٠
هدنورپ شرازگ  ب :

تبث خروم ٣١/٢/١٣٨۵  هرامش ٣٧١٩  تحت  هک  زیربت  ییازج  یمومع  هاگداد  هدفه  دصکی و  مرتحم  هبعش  سیئر  شرازگ  ساسارب  دناسر : یم راضحتسا  هب  ًامارتحا 
هدام ٣٣٧ زا  طابنتسا  اب   ١٨/۵/١٣٧٩ ٢٨/٧/١٣٨٢ و ١۵٩/٢٧ ـ یاه ١١٢٠/۵ ـ  همانداد یط  روشک  یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  مجنپ و  بعش  زا  تسا  هدیدرگ 

.ددرگ یم سکعنم  ًالیذ  رما  نایرج  هصالخ  هک  تسا  هدیدرگ  رداص  فلتخم  ءارآ  یمالسا  تازاجم  نوناق 
زا تکرح  ماگنه  یریصن ، لیلخ  یاقآ  یگدننار  هب  ناکیپ  یراوسوردوخ  صیخشت )  ) روشک یلاع  ناوید  مجنپ  هبعش  هسالک ٨٢/٢۶۵٩  هدنورپ  قاروا  تلالد  هب  ١ ـ
طیاسو نانیشنرس  زا  رگید  رفنکی  ادزم و  تناو  هدننار  هحناس  نیا  رثا  رد  هک  تسا  هدومن  فداصت  شک  نیز ماشتحا  رداق  یاقآ  یگدننار  هب  ادزم  تناو  اب  رها ، هب  زیربت 

لیلخ یاقآ   ) یراوس ناکیپ  هدننار  فداصت ، همات  تلع  هب  حیرصت  نودب  تافداصت  ناسانش  راک .دنا  هدش حورجم  اه  نآ نانیشنرس  زا  رگید  یدادعت  توف و  هیلقن 
یاقآ یراکهزب  هدننک ، یگدیسر ییازج  یمومع  هاگداد  دنا و  هداد صیخشت  رصقم  ار ٢٠ % شک ) نیز ماشتحا  رداق  موحرم   ) ادزم تناو  هدننار  و  ار ٨٠ % یریصن )

تارظن هب  ًادنتسم  رگید  رفن  تفه  هب  تبسن  یدمعریغ  همدص  داریا  شک و  نیز ماشتحا  رداق  ناخاباب و  مدقا  هداز ، نیریش نسح  یدمعریغ  لتق  رد  ار  یریصن  لیلخ 
وا %( ٨٠ ، ) فداصت عوقو  رد  یو  ریصقت  تبسن  هب  زارحا و  هدنورپ  رد  دوجوم  ریراقا  یکشزپ و  یاه  یهاوگ هثداح و  نیمودصم  مد و  ءایلوا  تیاکش  یسانش ، راک

ناحورجم قح  رد  هدراو  تاحارج  هید  مدص  داتشه  و   ] نالوتقم زا  کی  ره  مد ] یایلوا  قح  رد  ناملسم  درم  کی  لماک  هید  مدص  داتشه   ] هرقف هس  تخادرپ ] هب  ار 
.تسا هدومن  موکحم  یتلود  تاماظن  تیاعر  مدع  تهج  زا  سبح  لمحت  رگید و 

: هداد یأر  نینچ   ٨/٢/١٣٨١ همانداد ١١٧ ـ یط  ماکحا ، یارجا  یضاق  یاقآ  ضارتعا  هب  یگدیسر  ماقم  رد  ناتسا  رظندیدجت  مهن  هبعش 
متشه یس و  هبعش  زا  هرداص  هخروم ١٣٨٠/۴/٩  هرامش ٣٢٢ و ٣٢٣  همانداد  هب  تبسن  ماکحا  یارجا  یضاق  یاقآ  هخروم ١٣٨٠/۶/٢٧  رکذت  صوصخ  رد  ))
مداصت فداصت و  رد  یطایتحا  یب ماهتا  هب  یاخرس  دنزرف  یریصن  لیلخ  یاقآ  نآ  یط  هک  هسالک ٣٨/٧٨ و ٢٢١٩  یاه  هدنورپ رد  زیربت  ناتسرهش  یمومع  هاگداد 

تخادرپ سبح و  هام  هدجه  لمحت  هب  یودب  یاه  همانداد رد  جردنم  حرش  هب  تاکش ، هب  یدمعریغ  تامدص  داریا  لتق و  هب  رجنم  خروم ١٠/١٣٧٨/١۴  یگدننار 
یارجا یضاق  یاقآ  تسا و  هدش  موکحم  دنا ، هداد صیخشت  رصقم  هثداح ٨٠ % نتسویپ  عوقو  هب  رد  ار  یو  ناسانش  راک تأیه  هکنیا  ظاحل  هب  هقلعتم  تاید  % ٨٠

لوبقدروم هک  هدش  رکذتم  ار  هابتشا  عوقو  .م ١ ) .ق  هدام ٣٣٧  عوضوم   ) هید تخادرپ  رد  فیص  ـ نت هدعاق  تیا  ـ عر مدع  ظاحل  هب  را  ـ عشالا قوف رکذت  بس  ماکحا حـ
لوبق اب  هدوبن ، هیلقن  هلیسو  رد  مداصت  تروص  هب  هک  فداصت  تیفیک  هژیو  هب  هدنورپ  تایوتحم  یسررب  اب  هاگداد  .تسا  هتفرگنرارق  یأر  هدننکرداص  مرتحم  همکحم 
رد هررقم  تاید  تخادرپ  رد  یریصن  لیلخ  یاقآ  تیموکحم  لیدعت  نمض  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق   ٢۵٠ هدام دانتسا  هب  ماکحا ، یارجا  مرتحم  یضاق  یاهرکذت 

(( .تسا یعطق  یأر  نیا  .دیامن  یم دییأت  ار  هرداص  همانداد  یمالسا ، تزاجم  نوناق  ( ٣٣٧ هدام  ) دصرد هاجنپ  هب  دصرد  داتشه  زا  یودب  همانداد 
ناجیابرذآ ناتسا  رظندیدجت  مهن  هبعش   ٨/٢/١٣٨١ همانداد ١١٧ ـ هب  تبسن  هداعلا  قوف یهاوخرظندیدجت  هب  یگدیسر  ماقم  رد  روشک  یلاع  ناوید  صیخشت  مجنپ  هبعش 

: تسا هدومن  میمصت  ذاختا  لیذ  حرش  هب   ٢٨/٧/١٣٨٢ همانداد ١١٢٠ ـ یط  یقرش ،
مناخ قح  رد  هنّیعم  شرا  هید و  دییأت  هبنج  زا  مه  تسا  دراو  رکذلا  قوف همانداد  رد  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یرتسگداد  لک  سیئر  هیحان  زا  یمالعا  هنونعم و  هابتشا  ))

هک تسا  حیحص  ینامز  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٣٣٧  هب  دانتسا  اریز  هید ، هب ۵٠ % زا ٨٠ % هیلع  موکحم  تیموکحم  لیدعت  رظن  زا  مه  روپدمحا و  هبیبح 
صخشم جارختسا و  ار  ریصقت  نازیم  ًاقیقد  سانش  راک هیف  نحنام رد  یلو  دشاب ، رفن  ود  ره  هب  لمع  دانتسا  طقف  تیموکحم  دنتسم  دشابن و  ریصقت  دصرد  نییعت  ناکما 

تاید و فصن  هب  روپدمحا  هبیبح  مناخ  دروم  رد  یودب و  همانداد  رد  هدش  نییعت یاه  شرا تاید و  هب  ار  هیلع  موکحم ضقن و  رکذلا  قوف همانداد  اذهیلع  تسا ، هدرک 
(( .تسا رظندیدجت  لباقریغ  یعطق و  مکح  نیا  .دیامن  یم موکحم  روکذم  شرا 

یگدننار رما  رد  یطایتحا  یب رثا  رد  هداز ، نیسح رذابا  هدازدمحا و  اباب  نایاقآ  روشک  یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  هبعش  هسالک ٢٣/٧٢۶  هدنورپ  تایوتحم  قبط  ٢ ـ
یمومع هاگداد  لوا  هبعش  رد  عوضوم  .دنا  هدش یدمعریغ  همدص  یدمعریغ و  لتق  بکترم  ریصقت  و ١۵ % اب ٨۵ % بیترت  هب  مادک  ره  یروتوم  هیلقن  هلیسو 
هاگداد مود  هبعش  رد  یأر  نیا  دنا و  هدش موکحم  شرا  هید و  تخادرپ  هب  ناشریصقت  تبسن  هب  همانداد ١٠/٧٧ـ٢۴١٩  یط  نانآ  زا  مادکره  حرطم و  دورتشه 

یاه هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٣۵  یارجا  رد  یأر  نیا  زا  .تسا  هتفرگ  رارق  دییأتدروم   ٢٢/١/١٣٧٨ ـ  همانداد ۶٨ یط  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  رظندیدجت 
هب ١٨/۵/١٣٧٩ همانداد ١۵٩ ـ بجوم  هب  روشک  یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  هبعش  هک  هدمآ  لمع  هب  هداعلا  قوف یهاوخرظندیدجت  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و 

: دنا هدومن میمصت  ذاختا  لیذ  حرش 
دانتسا قدص  نازیم  هدیدرگ  موقرم  ًاباوج  ددرگ  یم همیمض  هک  هنیمز  نیا  رد  هرس  سدق ینیمخ  ماما  زا  ءاتفتسا  یپکوتف  هب  تیانع  اب  هدنورپ و  تایوتحم  هب  هجوت  اب  ))

ضارتعا و نیاربانب  تسا ، نیمه  مه  یمالسا  تازاجم  نوناق   ٣٣٧ هدام ددرگ و  یم فیصنت  هید  دشاب ) مادکره  هب  هک  تبسن  ره  هب   ) تسا فرط  ود  ره  هب  یفرع 
رظندیدجت مرتحم  هاگداد  مود  هبعش  رد  هک  ( ١۶/١٠/١٣٧٧ ٢۴١٩ ـ  ) دورتشه لوا  هبعش  مرتحم  هاگداد  زا  هرداص  یأر  هب  دورتشه  ماکحا  یارجا  مرتحم  یضاق  داریا 

یأر بّوصم ١٣٧٨  یرفیک  روما  رد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٣۵  هرصبت ۴  قبط  اذل  صیخشت ، دراو  ۶٨ـ٢٢/١/١٣٧٨ )  ) هتفرگ رارق  دییأت  دروم  ناتسا 
(( .ددرگ یم عاجرا  ضرع  مه هاگداد  هب  یگدیسر  تهج  هدنورپ  ضقن و  هتساوخرظندیدجت 

هبعش هیلقن ، هلیسو  ود  ره  ناگدننار  هب  یگدننار  هحناس  زا  هلصاح  جیاتن  دانتسا  هجیتن  رد  فداصت و  همات  تلع  ندشن  مولعم رثا  رد  دییامرف ، یم هظحالم  هک  روط  نامه
فرط ود  ره  هب  یفرع  دانتسا  قدص  نازیم  هب  روشک  یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  هبعش  ناسانش و  راک هیرظن  رد  هدش  نییعت تبسن  هب  روشک  یلاع  ناوید  صیخشت  مجنپ 

هتفریذپ تروص  فلتخم  طابنتسا  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٣٣٧  زا  روکذم  بیترت  هب  هجیتنلاب  دنا و  هدومرف هدیقعراهظا  نام  هتم تیموکحم  هب  هید ) فیصنت  )
ییاضق هیور  تدحو  یأر  رودص  یارب  ار  عوضوم  حرط  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  زیوجت  هب  اذل  تسا ،

.دیامن یم تساوخرد 
یرّین یلعنیسح  روشک ـ  یلاع  ناوید ییاضق  نواعم 
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روشک یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  هبعش  یأر  دییأتروشک  لک  ناتسداد  هیرظن  ج :

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ۶/٢/١٣٩٠ هرامش ٧١٧ ـ  هیور  تدحو  یأر  د :
زا کی  ره  تیلوؤسم  ددرگ ، اه  نآ نانیشنرس  ای  نیشنرس  لتق  هب  یهتنم  هیلقن  هلیسو  دنچ  ای  ود  دروخرب  هاگره  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٣٣٧  زا  دافتسم  بسحرب 

رظن نیا  قباطم  هک  روشک  یلاع  ناوید  متفه  تسیب و  هبعش  یأر  نیاربانب  دوبدهاوخ ، یواست  وحن  هب  دشاب ـ هک  نازیم  ره  هب  ریصقت ـ  تروص  رد  ناگدننار 
رد یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  یأر  نیا  .ددرگ  یم دییأت  صیخشت و  نوناق  قفاوم  ءارآ  تیرثکا  هب  هدشرداص ،

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  .تسا  عابتالا  مزال اه  هاگداد هیلک  روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم 

حالس و نتشادهاگن  ندرک و  یفخم لقن ، لمح و  تازاجم  هب  یگدیسر  هاگداد  تیحالص  هب  عجار  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧٢٧  هیور  تدحو  یأر 
زاجمریغ روط  هب  تامهم 

۴/١/٧ ١٠/١٣٩١۶١۶/١۵٢/١١٠ هرامش
روشک یمسر  همانزور  مرتحم  لماعریدم 

.ددرگ یم دافیا  رشن  پاچ و  تهج  میظنت و  لیذ  حرش  هب  نآ  یأر  طوبرم و  همدقم  اب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  فیدر ٩١/٧  هیور  تدحو  شرازگ 
یمیهاربا میهاربا  روشک ـ  یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم 

همدقم فلا :
هللا تیآ ترضح  تسایر  هب  خروم ٢١/٩/١٣٩١  هبنش  هس زور  تعاس ٩  سأر  فیدر ٩١/٧  هیور  تدحو  هدنورپ  درومرد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 

، ءاسؤر نایاقآ  نابانج  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  هدنیامن  مدقم  یوضترم  دمحادیس  یاقآ  بانج  روضح  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یناکرگ  ینسحم  دمحا 
هدنورپ و شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ، یلاع  ناوید  بعش  هیلک  نواعم  ءاضعا  ناراشتسم و 
هب ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  نواعم  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخ  رد  هدننک  تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و 

.دیدرگ یهتنم   ٢١/٩/١٣٩١ هرامش ٧٢٧ ـ  یئاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص 
هدنورپ شرازگ  ب :

بّوصم ١٣٩٠/۶/٧ زاجمریغ  تامهم  حالس و  ناگدنراد  تامهم و  هحلسا و  قاچاق  تازاجم  نوناق  ندشارجالا  مزال بیوصت و  زا  دعب  دناسر : یم ضرع  هب  ًامارتحا ،
، یراکش  ) فلتخم عاونا  زا  حالس  زاجمریغ  یرادهگن  لمح و  میارج  هب  یگدیسر  یارب  هدیدرگ ، رشتنم  پاچ و  یمسر  همانزور  رد  خیرات ١٨/٧/١٣٩٠  رد  هک 

فالتخا فلتخم  یاه  ناتسرهش بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد نیب  یقرب ) رکوش  روآ ، کشا زاگ   ) لرتنک تحت  داوم  مالقا و  و  یگنج ) گنشف   ) تامهم شالک ) یرمک ،
: حرش نیا  هب دنا  هدرک رداص  یفلتخم  ءارآ  روبزم ، نوناق  زا  طابنتسا  اب  تیحالص  رد  فالتخا  لح  ماقم  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعش  هدش و  لصاح  تیحالص  رد 

هبعش فکنیشالک ، زاجمریغ و  یگنج  حالس  یرادهگن  لمح و  هزب  هب  یگدیسر  مهدزناپ  هبعش  زاجمریغ ، یراکش  حالس  لمح  هزب  هب  یگدیسر  مشش  هبعش  فلا :
هس اب  شالک  زاجمریغ ، یراکش  حالس  یرادهگن  لمح و  هزب  هب  یگدیسر  مراهچ  تسیب و  هبعش  یرمک ، حالس  یگنج و  گنشف  یرادهگن  هزب  هب  یگدیسر  مهدزناش 

هتسناد و یمومع  هاگداد  تیحالص  رد  ار  یگنج  تامهم  مرگ و  حالس  یرادهگن  هزب  هب  یگدیسر  مود  یس و  هبعش  زاجمریغ و  یگنج  ریت  طوبرم و ۴٢  باشخ 
ـ  ٩١/۶۶۵/١۵ ، ٢٩/۶/١٣٩١ ٩١/۶٠٢/١۵ ـ ، ١٨/١٠/١٣٩٠ یاه ۶/۶٩٧ ـ  هرامش هب  روبزم  بعش  یاه  همانداد ریواصت  .دنا  هدرک دییأت  ار  هاگداد  نیا  تیحالص 

.تسا تسویپ   ٣٠/١/١٣٩١ ٢٨/۴/١٣٩١ و ٠٠٠٨٧ ـ  ٠٠٣١۶ ـ  ، ٢٩/١/١٣٩١ ٠٠٠۴۶ ـ  ، ١۴/۵/١٣٩١ ٠٠٣۵٧ ـ  ، ١٠/٧/١٣٩١
بّوصم زاجمریغ  تامهم  حالس و  ناگدنراد  تامهم و  هحلسا و  قاچاق  تازاجم  نوناق  هک  تسا  نیا  یمومع  هاگداد  تیحالص  دییأت  رد  بعش  زا  هتسد  نیا  لالدتسا 

ریخا هزب  هدش و  لئاق  کیکفت  حالس  یرادهگن  لمح و  قاچاق و  نیب  هتسناد و  زرم  زا  ندرک  جراخ  ای  ندرک و  دراو  رد  رصحنم  ار  هحلسا  قاچاق  هام ١٣٩٠  رویرهش 
.تسا بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  هدام ۵  دنب ۵  تاررقم  لومش  زا  جراخ  هک  هتسناد  یلقتسم  مرج  ار 

یرمک هحلسا  لمح  زاجمریغ ، یراکش  هحلسا  لمح  هزب  هب  یگدیسر  مهن  تسیب و  هبعش  زاجمریغ ، یراکش  هحلسا  یرادهگن  دیرخ و  هزب  هب  یگدیسر  مود  هبعش  ب ـ 
بالقنا هاگداد  تیحالص  رد  ار  گنشف  باشخ و  تلک و  لمح  هزب  هب  یگدیسر  مکی  یس و  هبعش  فکنیشالک و  یگنج  حالس  لمح  یگنج و  گنشف  اب  زاجمریغ 

١۵/۶/١٣٩١ و ٣٨١/٢٩ ـ  ، ٢٧/٣/١٣٩١ ١۶٨/٢٩ ـ  ، ٢٧/١/١٣٩١ ٣٣/٢٩ ـ  ، ٢٧/٢/١٣٩١ یاه ٨٩ ـ  هرامش هب  طوبرم  یاه  همانداد ریواصت  هک  دنا  هتسناد
.تسا تسویپ   ٢١/١/١٣٩٠ ٧٢۴ ـ 

بّوصم زاجمریغ  تامهم  حالس و  ناگدنراد  تامهم و  هحلسا و  قاچاق و  تازاجم  نوناق  هک  تسا  نیا  بالقنا  هاگداد  تیحالص  دییأت  رد  بعش  زا  هتسد  نیا  لالدتسا 
راصحنا تسا و  هدیدرگن  بالقنا  هاگداد  تیحالص  ضرعتم  هدرکن و  نوناق  رد  روکذم  میارج  هب  هدننک  یگدیسر عجرم  تیحالص  نوماریپ  یرکذ  هام ١٣٩٠  رویرهش 

.درادن دوجو  روبزم  نوناق  رد  هک  دشاب  یم ینوناق  صن  لیلد و  جاتحم  قاچاق  هزب  هب  بالقنا  هاگداد  تیحالص 
هرامش همانداد  قبط  مهدزناپ  هبعش  زاجمریغ و  یرپسا  یرادهگن  هب  یگدیسر   ٢٧/٢/١٣٩١ هرامش ٩١/١٢٣/١۴ ـ  همانداد  بجوم  هب  مهدراهچ  هبعش  ج ـ 

ربارب مهن  تسیب و  هبعش  یلو  دنا  هتسناد یمومع  هاگداد  تیحالص  رد  ار  زاجمریغ  یقرب  رکوش  یرادهگن  لمح و  هزب  هب  یگدیسر   ٨/٧/١٣٩١ ٩١/۶۴١/١۵ ـ 
هب یگدیسر   ٢۶/١/١٣٩١ هرامش ٢۴/٢٩ ـ  همانداد  ـب  سح زاجمریغ و  روآ  ـک شا زاگ  یرادهگن  لم و  هزب حـ هب  یگدیسر   ۶/۶/١٣٩١ هرامش ٣۵٩/٢٩ ـ  همانداد 

.تسا تسویپ  زین  روبزم  یاه  همانداد ریواصت  .تسا  هتسناد  بالقنا  هاگداد  تیحالص  رد  ار  زاجمریغ  یقرب  رکوش  یرادهگن  هزب 
هیور تدحو  داجیا  روظنم  هب  عوضوم  یرفیک ، روما  رد  بالقناو  یمومع  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  یارجا  رد  دراد  اضاقت  قوف  بتارم  هب  هجوت  اب 

روشک یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم  یرّین ـ  یلعنیسح  .ددرگ  حرطم  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  رد  یئاضق 
روشک لک  ناتسداد  هدنیامن  هیرظن  ج :

یگنج یاه  هحلسا .دراد  طابترا  روشک  تینما  مظن و  ظفح  اب  ًامیقتسم  تامهم  هحلسا و  قاچاق  هک  دنراد  راضحتسا  روشک  یلاع  ناوید  فیرش  مرتحم و  تاضق  فلا :
یرادهگن هحلسا و  قاچاق  نیب  بیوصتلاریخا  نوناق  ناونع  رد  دنچره  راذگ  نوناق اذل  دشاب ، یم بالقنادض  رارشا و  حّلسم ، ناقراس  هدافتسا  دروم  ًامومع  زاجمریغ 

.تسا هدوبن  یئاضق  عجرم  تیحالص  کیکفت  ماقم  رد  یلو  هدش  لئاق  کیکفت 
فیدر رد  ار  یرادهگن ) قاچاق و  زا  معا   ) مرج دراوم  مامت  زاجمریغ ، تامهم  حالس و  ناگدنراد  تامهم و  هحلسا و  قاچاق  تازاجم  نوناق  هدام ۴  رد  راذگ  نوناق ب ـ 
بجوم هب  هک  تسا  هتسناد  قاچاق  هب  طوبرم  میارج  زا  ار  یرادهگن  هزب  راذگ  نوناق هک  دوش  یم هدافتسا  هدام  نیا  دافم  زا  .تسا  هدرکن  کیکفت  ار  تازاجم  هدروآ و  مه 

یس و مهن و  تسیب و  مود و  مرتحم  بعش  زا  هرداص  ءارآ  نیاربانب  تسا ؛ بالقنا  هاگداد  تیحالص  رد  یگدیسر  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  هدام ۵ 
.مناد یم بئاص  ار  روشک  یلاع  ناوید  مکی 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ٢١/٩/١٣٩١ هرامش ٧٢٧ ـ  هیور  تدحو  یأر  د :
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دیرخ و ای  نآ  زا  ندرکرداص  ای  تکلمم و  هب  ندرک  دراو  ار  هحلسا  قاچاق  زا  دوصقم  هک  بّوصم ٢٩/١٢/١٣١٢  قاچاق  نیبکترم  تازاجم  نوناق  هدام ۴۵  نوچ 
ناگدنراد تامهم و  هحلسا و  قاچاق  تازاجم  نوناق  هدام ٢١  قبط  دوب ، هدرک  ناونع  تکلمم  لخاد  رد  نآ  نتشادهاگن  ندرک و  یفخم  ای  لقن و  لمح و  ای  شورف و 

ای روشک  هب  اه  نآ ندرکدراو  لرتنک  تحت  داوم  مالقا و  تامهم ، حالس ، قاچاق  نوناق  نیا  کی  هدام  رد  هدیدرگ و  وغل  بّوصم ١٣٩٠/۶/٧  زاجمریغ  تامهم  حالس و 
، لقن لمح و  شورف ، دیرخ و  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  یاضعا  تیرثکا  رظن  هب  اذل  تسا ، هدش  فیرعت  زاجمریغ  روط  هب  روشک  زا  اه  نآ ندومن  جراخ 
هاگداد تیحالص  رد  میارج  نیا  هب  یگدیسر  جراخ و  قاچاق  ناونع  لومش  زا  زاجمریغ  روط  هب  لرتنک  تحت  داوم  مالقا و  تامهم ، حالس ، نتشادهاگن  ندرک و  یفخم 
روشک و یلاع  ناوید  بعش  یارب  هدش و  رداص  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  دانتسا  هب  یأر  نیا  .تسا  یمومع 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  .تسا  عابتالا  مزال هباشم  دراوم  رد  اه  هاگداد

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧٢٨  هیور  تدحو  یأر 

١٣٩١/١١/٣٠

تسا رظن  دیدجت  لباق  زرا  الاک و  قاچاق  یاه  هدنورپ
یاه هدنورپ هب  یگدیسر  هوحن  عوضوم  اب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧٢٨  هیور  تدحو  یأر  ناریا  یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  شرازگ  هب 

.دش غالبا  رداص و  روشک  یلاعناوید  یمومع  تئیه  رد  زرا  الاک و  قاچاق 

یلاع ناوید  یمومع  تأیه  فیدر ٨٩/٢٩  هیور  تدحو  هدنورپ  شرازگ  تسا : هدمآ  روشک  یمسر  همانزور  لماعریدم  هب  روشک  یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم  همان  رد 
.دوش یم دافیا  رشن  پاچ و  تهج  میظنت و  لیذ  حرش  هب  نآ  یأر  طوبرم و  همدقم  اب  روشک 

یمیهاربا میهاربا  روشک ـ  یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم 

همدقم فلا :
دمحا هللا  تیآ تسایر  هب  خروم ٢٨/٩/١٣٩١  هبنش  هس زور  تعاس ٩  سأر  فیدر ٨٩/٢٩  هیور  تدحو  هدنورپ  درومرد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 
، ءاسؤر نایاقآ  نابانج  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  هیژا  ینسحم  یاقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا تج روضح حـ روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یناکرگ  ینسحم 

هدنورپ و شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ، یلاع  ناوید  بعش  هیلک  نواعم  ءاضعا  ناراشتسم و 
رودص هب  ددر ، گ  یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخ  رد  هدننک  تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و 

.دش یهتنم   ٢٨/٩/١٣٩١ هرامش ٧٢٨ ـ  یئاضق  هیور  تدحو  یأر 

هدنورپ شرازگ  ب :
یلاع ناوید  مکی  یس و  مهدزناش و  بعش  روشک ) یلاع  ناوید  مهدراهچ  هبعش  مرتحم  تسایر   ) یزاین دمحم  یاقآ  مالعا  ساسارب  دناسر : یم راضحتسا  هب  مارتحا  اب 
قاچاق هب  عجار  یتموکح  تاریزعت  لامعا  هوحن  نوناق  هدام ۴  هرصبت ١  زا  طابنتسا  اب  ناتسدرک  یبرغ و  ناجیابرذآ  یاه  ناتسا رظندیدجت  یاه  هاگداد نینچمه  روشک ،

ءارآ رظندیدجت  تی  ـ لباق دروم  رد  هیئاضق ، هوق  تقو  تسایر  بّوص ٩/٣/١٣٧۴  زرا مـ الاک و  قاچاق  یاه  هدنورپ هب  یگدیسر  هوحن  لمعلاروتسد  زرا و  الاک و 
.دنا هدرک رداص  یفلتخم  ءارآ  الاک ، قاچاق  هزب  صوصخ  رد  هد  ـ شرداص

.دوش یم نایب  ًالیذ  هک  تسا  یحرش  هب  رما  نایرج 
همانداد زا  ..یاقآ  تلاکو  هب  یرتسگداد ـ  لیکو  ..یاقآ ـ  خیرات ١٣٨٨/۵/٧  رد  روشک  یلاع  ناوید  مکی  یس و  هبعش  هرامش ١١/٣١/١۵٩٠  هدنورپ  بجوم  هب  ١ ـ

لمعلاروتسد هدام ١١  دانتسا  هب  رداص و  الاک  قاچاق  ماهتا  هب  هدربمان  تیموکحم  رب  هک  نارهت  یمالسا  بالقنا  هاگداد  هبعش ١۵   ١٩/١٢/١٣٨٨ هرامش ٨٨/٨/٧ ـ 
هبعش هب  یگدیسر  یارب  روبزم  تساوخرد  تسا ، هدرک  یسرداد  هداعا  تساوخرد  هدش ، مالعا  ارجالا  مزال یعطق و  زرا  الاک و  قاچاق  یاه  هدنورپ هب  یگدیسر  هوحن 
یاه هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق   ٢٧٧ هدام قوقش  اب  ار  دروم   ١١/٧/١٣٨٨ هرامش ۵٩/٣١ ـ همانداد  حرش  هب  هبعش  نیا  هدش و  عاجرا  روشک  یلاع  ناوید  مکی  یس و 

.تسا هدرک  مالعا  دودرم  ار  یسرداد  هداعا  زیوجت  یاضاقت  هتسنادن و  قبطنم  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و 

هرا ـ مش همانداد  زا  ..یاقآ  تلاکو  هب  یرتسگداد ـ  لیکو  ..یاقآ ، خیرات ٣/١١/١٣٨٨  رد  روشک  یلاع  ناوید  مهدزناش  هبعش  هرامش ٢٠/١٨۶٢/١۶  هدنورپ  قبط  ٢ ـ
هب یگدیسر  هوحن  لمعلاروتسد  هدام ١١  دانتسا  هب  رداص و  الاک  قاچاق  ماهتا  هب  وا  تیموکحم  رب  هک  نارهت  یمالسا  بالقنا  هاگداد  هبعش ٢٣   ١/۵/١٣٨۶ ٨۶/٣٨٠٧ ـ

ناوید مهدزناش  هبعش  هب  یگدیسر  یارب  هدشدای  تساوخرد  .تسا  هدرک  یسرداد  هداعا  تساوخرد  هدش ، مالعا  ارجالا  مزال یعطق و  زرا  الاک و  قاچاق  یاه  هدنورپ
بجوم هب  هاگداد  یوس  زا  یأر  تیعطق  مالعا  تسا …« : هداد  یأر  نینچ   ٢٨/١/١٣٨٩ هرامش ٣۶/١۶ ـ همانداد  بجوم  هب  هبعش  نیا  هدیدرگ و  عاجرا  روشک  یلاع 

هرامش یریسفت  هیرظن  زرا و  الاک و  قاچاق  یاه  هدنورپ هب  یگدیسر  هوحن  دروم  رد  هییاضق  هوق  تسایر   ٩/٨/١٣٧٩ هرامش ١١۶٨٠/٧٩/١ ـ یحالصا  لمعلاروتسد 
ینوناق لمحم  تهاجو و  دقاف  یرادا  تلادع  ناوید  یمومع  تأیه   ١٠/۴/١٣٨٠ هرامش ١١۴ ـ  یأر  لاطبا  رب  ینبم  نابهگن  یاروش   ٢١/١٠/١٣٨٣ ٩٣٨٧/٣٠/٣ ـ 

ار ناهاوخ  تساوخرد  هب  یگدیسر  تهج  روشک  یلاع  ناوید  رد  حرط  تیلباق  هدنورپ  ظاحل  نیدب  دشاب  یعطق  یأر  زا  دیاب  یسرداد  هداعا  زیوجت  تساوخرد  تسا و 
ار یسرداد  هداعا  تساوخرد  تیلباق  یودب  یأر  ندش  یعطق  تروص  رد  ات  دریگ  رارق  یگدیسر  دروم  حرطم و  هطوبرم  رظندیدجت  عجرم  رد  تسیاب  یم درادن و 

« .دیامن ادیپ  تارقم  قبط 

هب هتسناد و  یعطق  هدشرداص  الاک  قاچاق  هزب  صوصخ  رد  هک  ار  نیتسخن  هاگداد  یأر  روشک  یلاع  ناوید  مکی  یس و  هبعش  دییامرف  یم هظحالم  هک  روط  نامه   
هب ظاحل  نیدب  هداد و  صیخشت  رظندیدجت  لباق  ار  یأر  هباشم  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  مهدزناش  هبعش  یلو  هدرک  یگدیسر  نآ  زا  یسرداد  هداعا  تساوخرد 

هاگداد یأر  زا  یهاوخرظندیدجت  هب  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مهد  هبعش  نینچمه  تسا ، هدرکن  یگدیسر  هیلع  موکحم یسرداد  هداعا  تساوخرد 
٢٢/۶/١٣٨٨ هرامش ٠١٠٣٣ ـ همانداد  حرش  هب  ار  نآ  یگدیسر و  هدشرداص  الاک  قاچاق  ماهتا  هب  ناهاوخرظندیدجت  تیموکحم  رب  هک  رهش  ناریپ  یئازج  یمومع 

تاریزعت لامعا  هوحن  نوناق   ۴ هدام هرصبت ١  دانتسا  هب  ار  نیتسخن  هاگداد  یأر  هباشم  دروم  رد  ناتسدرک  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مراهچ  هبعش  یلو  هدرک  دییأت 
همانداد بجوم  هب  هتسناد و  ارجالا  مزال یعطق و  زرا  الاک و  قاچاق  یاه  هدنورپ هب  یگدیسر  هوحن  لمعلاروتسد  هدام ١١  زرا و  الاک و  قاچاق  هب  عجار  یتموکح 
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.تسا هدرک  رداص  ار  یهاوخرظندیدجت  در  رارق   ٩/١٠/١٣٨٨ هرامش ٠١١٧٢ ـ

یمومع تأیه  رد  ار  عوضوم  حرط  یاضاقت  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  یارجا  رد  قوف  بتارم  هب  هجوت  اب 
.دراد یئاضق  هیور  تدحو  داجیا  روظنم  هب  روشک  یلاع  ناوید 

روشک یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم  یرّین ـ  یلعنیسح 

روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :
روشک یلاع  ناوید  مکی  یس و  هبعش  یأر  دییأت 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ٢٨/٩/١٣٩١ هرامش ٧٢٨ ـ  هیور  تدحو  یأر  د :
هب یگدیسر  هک  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  بّوصم ١٣٧۴/۴/١٢  زرا  الاک و  قاچاق  هب  عجار  یتموکح  تاریزعت  لامعا  هوحن  نوناق  هدام ۴  هرصبت ١ 
عوضوم میارج  صوصخ  رد  اه  هاگداد ءارآ  ندوب  رظندیدجت  لباقریغ  رب  تلالد  تسا ، هدادن  رارق  یسرداد  نییآ  تافیرشت  عبات  ار  نوناق  نیا  عوضوم  یاه  هدنورپ

رب یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٣٢  ماکحا ،» رظندیدجت   » یقوقح یلک  لوصا  زا  دافتسم  بسحرب  درادن و  روبزم  نوناق 
ینوناق حیحص و  ءارآ  تیرثکا  هب  دراد ، قابطنا  رظن  نیا  اب  هک  یدح  رد  روشک  یلاع  ناوید  مهدزناش  هبعش  یأر  نیاربانب  تسا ، مکاح  دراوم  نیا  رد  اه  هاگداد ءارآ 

روشک یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  یأر  نیا  .دوش  یم هداد  صیخشت 
روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  .تسا  عابتالا  مزال اه  هاگداد و 

هرامش ٧٢٩ یئاضق  هیور  تدحو  یأر 

١/٧٨٢٧/١ ١٨/٢/١٣٩٢۵٢/١١٠ هرامش

روشک یمسر  همانزور  مرتحم  لماعریدم 

.ددرگ یم دافیا  رشن  پاچ و  تهج  میظنت و  لیذ  حرش  هب  نآ  یأر  طوبرم و  همدقم  اب  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  فیدر ٩١/٢١  هیور  تدحو  شرازگ 

یمیهاربا میهاربا  روشک ـ  یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم 

همدقم فلا :

هللا تیآ ترضح  تسایر  هب  خروم ١/١٢/١٣٩١  هبنش  هس زور  تعاس ٩  سأر  فیدر ٩١/٢١  هیور  تدحو  هدنورپ  درومرد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 
ناراشتسم و ءاسؤر ، تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  هیژا  ینسحم  یاقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا  ةجح  روضح  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یناکرگ  ینسحم  دمحا 

یسررب حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ، یلاع  ناوید  بعش  هیلک  نواعم  ءاضعا 
هیور تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد  هدننک  تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن 

.دیدرگ یهتنم   ١/١٢/١٣٩١ هرامش ٧٢٩ ـ  یئاضق 

هدنورپ شرازگ  ب :

یاه هزوح رد  نآ  دصقم  هجو و  لاقتنا  أدبم  هک  یدراوم  رد  یکینورتکلا  یرادربهالک  هزب  هب  یگدیسر  یارب  هدیسر ، شرازگ  ساسارب  دناسر : یم ضرع  هب  ًامارتحا 
یارسداد نییعت  فالتخا و  لح  ماقم  رد  روشک  یلاع  ناوید  بعش  هدش و  لصاح تیحالص  رد  فالتخا  هطوبرم  یاه  ناتسرهش یاهارسداد  نیب  هدوب  فلتخم  ییاضق 
نایب ًالیذ  نآ  نایرج  هصالخ  هک  دنا  هدرک رداص  تفاهتم  ءارآ  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ۵۴  زا  طابنتسا  اب  حلاص 

: ددرگ یم

دصقم  » جرک یمومع  یارسداد  و  هجو » لاقتنا  أدبم  / یکاش تماقا  لحم   » ناهفصا بالقنا  یمومع و  یارسداد  نیب  هک  یدرومرد  روشک  یلاع  ناوید  مهدزای  هبعش  ١ ـ
لحم یکاش ، تماقا  راک و  لحم   » هک لالدتسا  نیا  اب   ١٠/١٠/١٣٩١ هرامش ٠٠٩٩٠ ـ  همانداد  بجوم  هب  هدیدرگ ، داجیا  تیحالص  رد  فالتخا  هجو » لاقتنا 

هدوب ناهفصا  مهتم ، رظن  دروم  باسح  هب  یکاش  باسح  زا  هجو  لاقتنا  یکناب و  تایلمع  ماجنا  لحم  نینچمه  یکاش و  ندروخ  بیرف  ینفلت و  سامت  ندشرارقرب 
یارسداد تیحالص  هب  هدیقع  دراوم  نیا  رد  زین  روشک  یلاع  ناوید  مود  یس و  هبعش  .تسا  هدرک  دییأت  ار  ناهفصا  بالقنا  یمومع و  یارسداد  تیحالص  تسا »…

زیراو نآ  هب  روکذم  هجو  هک  دصقم  باسح  هتفای و  ققحت  أدبم  رد  یکاش  باسح  زا  هجو  تشادرب  ضحم  هب  اعدا  دروم  مرج   » هک لالدتسا  نیا  اب  هتشاد و  مرج  أدبم 
.تسا هداد  رارق  دییأت  دروم  ار  ارسداد  نآ  تیحالص  تشاذگ » دهاوخن  یریثأت  تیحالص  رد  هدش 

نیب هک  هباشم  دروم  رد  هتشاد و  هجو  لاقتنا  دصقم  یارسداد  تیحالص  هب  داقتعا  مود  یس و  مهدزای و  بعش  هدیقع  سکعرب  روشک  یلاع  ناوید  مهدفه  هبعش  ٢ ـ
ـ  هرامش ٠٠۶۴٣ همانداد  قبط  هدش  لصاح تیحالص  رد  فالتخا  هجو » لاقتنا  دصقم   » نارهت و  هجو » لاقتنا  أدبم   » نیارفسا بالقنا  یمومع و  یاهارسداد 
هجیتن هد و  کرادت شـ نارهت  ییاضق  هزوح  رد  ییارجا  تایلمع  هشقن و  یحارط  هلمج  زا  هدش و  ناونع  هزب  باکترا  تامدقم   » هک لالدتسا  نیا  هب   ٣/١١/١٣٩١

اب تسا »… هدیدرگ  مهارف  هوجو  لیصحت  تشادرب و  ناکما  هدمآ و  تسدب  هزوح  نیمه  رد  تسا  هدو  هنابل بـ ـ قتم وحن  هب  ـر  یغ لام  ندرب  زین کـه  روبز  تا مـ ـ مادقا
هدرک فالتخا  لح  وحن  نیمه  هب  دراوم  نیا  رد  روشک  یلاع  ناوید  مشش  هبعش  ـن  ینچمه .تسا  هدو  ـ من فالتخا  لح  نارهت ، بالقنا  یمومع و  یارسداد  تیحالص  مالعا 

.تسا

ناوید یمومع  تأیه  رد  ار  عوضوم  حرط  یاضاقت  یرف  ـ یک روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  یارجا  رد  قوف  بتارم  هب  هجوت  اب 
.دراد یئاضق  هیور  تدحو  داجیا  روظنم  هب  روشک  یلاع 
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یرّین یلعنیسح  روشک ـ  یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم 

روشک لک  ناتسداد  هیرظن 

روشک یلاع  ناوید  مهدفه  هبعش  یأر  دییأت  ج :

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ١/١٢/١٣٩١ هرامش ٧٢٩ ـ  هیور  تدحو  یأر  د :

دیکأت دروم  هدام ٢٩ ـ  زا  دافتسم  زین ـ  یا  هنایار میارج  نوناق  رد  لصا  نیا  تسا و  مرج  عوقو  لحم  هاگداد  تیحالص  لصا  یلحم ، تیحالص  رد  هکنیا  هب  رظن 
هتفرگ تروص  فلتخم  یئاضق  یاه  هزوح رد  نآ  زا  لصاح  هجیتن  تامدقم و  دیهمت  هاگره  هنایار  اب  طبترم  یرادربهالک  مرج  رد  نیاربانب  هتفرگ ، رارق  راذگ  نوناق

هب انب  .تسا  یگدیسر  هب  حلاص  دراد  رارق  نآ  هزوح  رد  هدش  تشادرب  نآ  زا  هنابلقتم  روط  هب  لوپ  هک  هزب  زا  هدید  نایز باسح  هدننک  حاتتفا کناب  هک  یهاگداد  دشاب ،
یأر نیا  .ددرگ  یم دییأت  صیخشت و  ینوناق  حیحص و  ءارآ  تیرثکا  هب  هدشرداص  رظن  نیا  ساسارب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مود  یس و  مهدزای و  بعش  ءارآ  بتارم 

.تسا عابتالا  مزال اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط 
روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه 

هرامش ٧٣٠ هیور  تدحو  یأر 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ٢٨/٣/١٣٩٢

رهم ١٣٩٢  ٨ هبنشود ،
اه غاب یعارز و  یضارا  یربراکرییغت  عوقو  نامز  رد  مکاح  نوناق  عوضوم  روشک ، یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧٣٠  هیور  تدحو  یأر 

همدقم فلا :
هللا تیآ ترضح  تسایر  هب  خروم ٢٨/٣/١٣٩٢  هبنش  هس زور  تعاس ٩  سأر  فیدر ۵۴/٨٩  هیور  تدحو  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 

ناراشتسم و ءاسؤر ، نایاقآ  نابانج  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  هدنیامن  مدقم  یوضترم  یاقآ  بانج  روضح  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یناکرگ  ینسحم  دمحا 
یسررب حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ، یلاع  ناوید  بعش  هیلک  نواعم  ءاضعا 

هیور تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخ  رد  هدننک  تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن 
.دیدرگ یهتنم   ٢٨/٣/١٣٩٢ هرامش ٧٣٠ ـ  یئاضق 

هدنورپ شرازگ  ب :
ظفح نوناق  یحالصا  هدام ٣  زا  طابنتسا  رد  نادمه  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  بعش  زا  روشک  یلاع  ناوید  هب  هدیسر  شرازگ  ساسارب  دراد : یم ضورعم  ًامارتحا 

رداص یفلتخم  ءارآ  هدش ، عقاو  نآ  بیوصت  خیرات  رب  مدقم  هک  یمیارج  هب  تبسن  هدام  نیا  لومش  صوصخ  رد  بّوصم ١/٨/١٣٨۵  اه  غاب یعارز و  یضارا  یربراک 
: دوش یم نایب  ًالیذ  هک  تسا  یحرش  هب  رما  لیصفت  .تسا  هدیدرگ 

زا رتم  رازهود  رادقم  یربراک  رییغت  ماهتا  هب  ینامحرلادبع  فسوی  یاقآ  نادمه ، ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  لوا  هبعش  هرامش ٠٠٨٣٠  هدنورپ  تایوتحم  بسح  ١ ـ
اب هدنورپ  .تسا  هتفرگ  رارق  نادمه  یارسداد  بیقعت  دروم  اه ـ  غاب یعارز و  یضارا  یربراک  ظفح  نوناق  هدام ٣  حالصا  زا  لبق  نامز  رد  یعارز ـ  یضارا 

یراکهزب زارحا  اب   ٢۴/٩/١٣٨٨ هرامش ٠٠٨۶۶ ـ  همانداد  بجوم  هب  هبعش  نیا  هدیدرگ و  عاجرا  هبعش ١٠۴  هب  لاسرا و  نادمه  یمومع  هاگداد  هب  تساوخرفیک 
هدام ندرک  قبسام  هب  فطع  و  مرج ) عوقو  نامز  رد  مکاح  نوناق   ) لاس ١٣٧۴ بّوصم  اه  غاب یعارز و  یضارا  یربراک  ظفح  نوناق  داوم ٢ و ٣  دانتسا  هب  هدر  ـ بمان

تخادرپ هب  ار  وا  دشاب  یم مهتم  لاح  هب  دعاسم  روکذم  هزب  یاه  تازاجم رامش  زا  ضراوع  فذح  هک  تهج  نیا  هب  بّوصم ١/٨/١٣٨۵  روبزم  نوناق  یحالصا   ٣
هاگداد لوا  هبعش  رد  هدنورپ  هدرک ، یهاوخرظندیدجت  یأر  نیا  زا  نادمه  یزرواشک  هرادا  .تسا  هدرک  موکحم  تلود  قح  رد  یدقن  یازج  لایر  نویلیم  یس  غلبم 

.تسا هدرک  دییأت  ار  نیتسخن  هاگداد  یأر   ١٢/١١/١٣٨٨ هرامش ٠٠٧١۶ ـ  همانداد  قبط  هبعش  نیا  هتفرگ و  رارق  یگدیسر  دروم  نادمه  ناتسا  رظندیدجت 
یعارز نیمز  عبرمرتم  دصکی  رادقم  یربراک  رییغت  ماهتا  هب  یفیس  مساق  یاقآ  نادمه ، ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مشش  هبعش  هرامش ٠٠١١٠  هدنورپ  تایوتحم  قبط  ٢ ـ

هدیدرگ و عاجرا  هبعش ١٠۵  هب  لاسرا و  نادمه  یمومع  هاگداد  هب  هدنورپ  رداص ، تساوخرفیک  وا  هرابرد  هدش ، عقاو  نادمه  یارسداد  بیقعت  تحت  لاس ١٣٨۴ ، رد 
بّوصم اه  غاب یعارز و  یضارا  یربراک  ظفح  نوناق  داوم ١ و ٣  دانتسا  هب  هتسناد و  راکهزب  ار  هدربمان   ١۴/۴/١٣٨٨ هرامش ٠٠٣٣٩ ـ  همانداد  بسح  هبعش  نیا 

یزرواشک هرادا  یهاوخرظندیدجت  رثا  رب  .تسا  هدرک  موکحم  تلود  قودنص  قح  رد  یدقن  یازج  لایر  رازهدصناپ  نویلیم و  ود  غلبم  تخادرپ  هب  لاس ١٣٧۴ 
هاگداد نوچ   ٣٠/٩/١٣٨٨ هرامش ٠١۵۶۴ ـ  همانداد  یط  هبعش  نیا  هتفرگ و  رارق  یگدیسر  حرطم  نادمه  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مشش  هبعش  رد  هدنورپ  نادمه 

هب روبزم  ضراوع  تخادرپ  ندومن  هفاضا  اب  ار  هتساوخرظندیدجت  یأر  هدرکن ، موکحم  روکذم  نوناق  هدام ٢  عوضوم  ضراوع  تخادرپ  هب  ار  مهتم  نیتسخن 
.تسا هدرک  دییأت  فصو  نیا  اب  حالصا و  مهتم  تیموکحم 

بّوصم اه  غاب یعارز و  یضارا  یربراک  ظفح  نوناق  یحالصا  هدام ٣  نادمه  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  لوا  هبعش  دییامرف  یم هظحالم  قوف  بتارم  هب  هجوت  اب 
نامز رد  هک  ار  یصخ  هداد و شـ صیخشت  مهتم  لاح  هب  دعاسم  هزب ، ینوناق  یاه  تازاجم رامش  زا  نوناق  هدام ٢  عوضوم  ضراوع  فذح  ظاحل  هب  ار   ١/٨/١٣٨۵
ار روبزم  هدام  هباشم  دروم  رد  هاگداد  نامه  مشش  هبعش  یلو  تسا  هدرک  موکحم  یدقن  یازج  تخادرپ  هب  ًافرص  هدیدرگ  هزب  بکترم  روبزم  هدام  حالصا  زا  لبق 

یارجا رد  بتارم  هب  انب  تسا ؛ هدرک  موکحم  هدام  نآ  رد  ررقم  یاه  تازاجم هب  ار  مهتم  هتسناد و  ارجا  ـل  باق ار  بّوصم ١٣٧۴  نوناق  هدام ٣  هکلب  هدرکن ، لامعا 
ناوید یمومع  تأیه  رد  ییاضق  هیور  تدحو  داجیا  روظنم  هب  عوضوم  دراد  اضاقت  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠ 

.ددرگ حرطم  روشک  یلاع 
یرّین یلعنیسح  روشک ـ  یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم 

روشک لک  ناتسداد  هدنیامن  هیرظن  ج :
رد راذگ  نوناق .تسا  لاس ١٣٧۴  بوصم  اه  غاب یعارز و  یضارا  یربراک  ظفح  نوناق  تیمکاح  نامز  هب  طوبرم  یعارز  یضارا  یربراک  رییغت  رد  مهتم  تامادقا 

لاس بوصم  رخؤم  یحالصا  نوناق  رد  اما  ددرگ ، موکحم  یدقن  یازج  تخادرپ  هب  ضراوع  تخادرپ  هب  مازلا  رب  هوالع  بکترم  هدرک : ررقم  نوناق  نیا  هدام ٣ 
.تسا هدرک  هدافتسا  عمق  علق و  هلمج  زا  ضراوع » تخادرپ  هب  مازلا   » هلمج یاج  هب   ١٣٨۵
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مشش هبعش  یلو  هدرک  دییأت  تسا  هداد  مکح  ار  یدقن  یازج  تازاجم  طقف  هک  ار  یودب  همانداد  نادمه  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  لوا  هبعش  ًالوا : هحورطم ، هدنورپ  ود  رد 
رد تسا  ییاضق  عجرم  صیاصخ  زا  رابجا  مازلا و  هکنیا  هب  هجوت  اب  اذل  تسا ، هداد  رارق  مکح  دروم  زین  ار  هقلعتم  ضراوع  یدقن  یازج  رب  هوالع  روبزم  هاگداد 

.میامن یم دییأت  ار  نادمه  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مشش  هبعش  مکح  هجیتن 
د:

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ٢٨/٣/١٣٩٢ هرامش ٧٣٠ ـ  هیور  تدحو  یأر 
یارب تازاجم  مکح  رودص  نمض  هدرک  فلکم  ار  هاگداد  هک  بّوصم ٣١/٣/١٣٧۴  اه  غاب یعارز و  یضارا  یربراک  ظفح  نوناق  یحالصا ١/٨/١٣٨۵ )  ) هدام ٣

یحالصا ( ١  ) هرصبت عوضوم  نویسیمک  زا  زوجم  ذخا  نودب  زاجمریغ و  تروص  هب  هک  نوناق  نیا  عوضوم  یاه  غاب یعارز و  یضارا  نافرصتم  ای  ناکلام 
، تسا یرفیک  مکح  کفنیال  ءزج  انب  عمق  علق و  هکنیا  هب  هجوت  اب  دیامن  رداص  زین  انب  عمق  علق و  رب  مکح  دنیامن ، یربراک  رییغت  هب  مادقا  نوناق  ( ١  ) هدام  ١/٨/١٣٨۵
هب دراد  قابطنا  رظن  نیا  اب  هک  نادمه  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مشش  هبعش  یأر  نیاربانب  .درادن  تیمکاح  هدام  نآ  ندش  ارجالا  مزال زا  شیپ  هدش  عقاو  میارج  هب  تبسن 
یارب هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  یأر  نیا  .دوش  یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  ءارآ  تیرثکا 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  .تسا  عابتالا  مزال اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش 

هرامش ٧٣١ هیور  تدحو  یأر 

٢٨/٨/١٣٩٢ خروم هبنش  هسروشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه 

ید ١٣٩٢  ٢۵ هبنشراهچ ، راشتنا :

طورشم یدازآ  دروم  رد  رظنراهظا  عجرم  نییعت  صوصخ  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧٣١  هیور  تدحو  یأر 
همدقم فلا :

هللا تیآ ترضح  تسایر  هب   ٢٨/٨/١٣٩٢ خروم هبنش  هس زور  تعاس ٩  سأر  فیدر ٩٢/٢١  هیور  تدحو  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 
نایاقآ نابانج  تکرش  روشک و  لک  ناتسداد  هیژا  ینسحم نیسحمالغ  یاقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا  ةجح  روضح  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یناکرگ  ینسحم  دمحا 
هدنورپ شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ، یلاع  ناوید  بعش  هیلک  نواعم  ءاضعا  ناراشتسم و  اسؤر ،

رودص هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد  هدننک  تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  و 
.دیدرگ یهتنم   ٢٨/٨/١٣٩٢ هرامش ٧٣١ ـ ییاضق  هیور  تدحو  یأر 

هدنورپ شرازگ  ب :
زا طورشم ، یدازآ  دروم  رد  رظنراهظا  عجرم  نییعت  بوصم ١٣٩٢ و  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۵٨  زا  طابنتسا  فالتخا  رثا  رد  دراد : یم ضورعم  مارتحا ، اب 

.تسا هدیدرگ  رداص  فلتخم  ءارآ  لیذ  حرش  هب  نارهت  ناتسا  رظندیدجت  یاه  هاگداد مهدزون  مهن و  بعش 
ذاختا لیذ  حرش  هب  همانداد ٩٠٠۴٢۴ـ١٣٩٢/٢۶/۴  یط  هسالک ٢٢٠٠٠٢۴٢۶ و  هدنورپ  بجوم  هب  دروم  صوصخرد  نارهت  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مهن  هبعش  ١ ـ

: تسا هدومن  میمصت 
یمیرک و دمحمریش  لضفلاوبا  یاقآ  صوصخرد  هدنورپ ، هحفص ٢٣٧  حرش  هب  ناتسداد  نیشناج  مرتحم  رایداد  یوس  زا  طورشم  یدازآ  داهنشیپ  هب  تافتلا  اب  »

هاگداد طورشم  یدازآ  اب  هطبار  رد  میمصت  ذاختا  یارب  حلاص  عجرم  قباس  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٣٨  رد  ًالوا : هکنیا  هب  رظن  هبعش ، نیا  هب  نآ  لاسرا 
یعطق مکح  هدننکرداص  هاگداد  زا  فرصنم  تیعطق ، دیق  فذح  اب  بیوصتلاریخا  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۵٨  رد  هدوب و  یعطق  تیموکحم  همانداد  هدننکرداص 

« یعطق  » دیق هب  تحارص  هب  تسا  هدوب  یعطق  مکح  هدننکرداص  هاگداد  مکح ، هدننکرداص  هاگداد  زا  راذگ  نوناق دارم  هک  اجک  ره  نوناق  نیا  رد  ًایناث : دشاب و  یم
هدام بجوم  هب  هک  اجنآ  زا  ًاثلاث : هدومن و  هراشا  ۵٠ و ۵٧  داوم ۴۶ ، هب  ای  هدام ١١ و  لیذ  هرصبت  هدام ١٠ ، ب »  » دنب هب  ناوت  یم هلمجلا  یف هک  تسا  هدش  حیرصت 
رد یودب  هاگداد  رظنراهظا  اذل  دریگ ، یم ماجنا  هاگداد  نیا  رظن  تحت مکح و  هدننکرداص  یودب  هاگداد  اب  لاح  ره  رد  مکح  یارجا  یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق   ٢٨١

تازاجم نوناق  هدام ۵٨  فلا  دنب  رد  جردنم  طیارش  هب  تافتلا  اب  صوصخ  نیا  رد  هیلع  ٌ موکحم قاقحتسا  مدع  ای  قاقحتسا  طورشم و  یدازآ  زا  هدافتسا  اب  هطبار 
زا یقلت  یودب و  هاگداد  طورشم ، یدازآ  دروم  رد  رظنراهظا  عجرم  هاگداد  نیا  هدیقع  هب  نیاربانب  دوش ، یم هداد  صیخشت  رت  بسانم دادرخ ١٣٩٢  بوصم  یمالسا 
مکح هدننکرداص  یودب  هاگداد  هب  رسک و  رامآ  زا  هدنورپ  رتفد  تسا  یضتقم  اذل  دشاب ، یم روکذم  هاگداد  رکذلارام  نوناق  هدام ۵٨  رد  مکح  هدننکرداص  هاگداد  ترابع 

« .ددرگ لاسرا 
یأر نینچ  دوخ  هسالک ٩٠٢٨۵  هدنورپ  هرامش ١٩٠٠۵٩۶ـ١٣٩٢/۵/١٢  همانداد  بجوم  هب  روکذم ، دروم  رد  زین  نارهت  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مهدزون  هبعش  ٢ ـ

: تسا هداد 
ماهتا هب  نارهت  رظندیدجت  هاگداد  هبعش ١٩  زا  هرداص  خروم ١٨/١٠/١٣٨٩  هرامش ١۵۶١  یعطق  همانداد  بجوم  هب  رفعج  دنزرف  جزید  یمیرک  زیزع  یاقآ  »

لاس کی  لمحت  هب  لوا  فیدر  مهتم  اب  سرادم  رهم  نازومآ و  شناد یلیصحت  تارمن  زیر  لعج  ماهتا  هب  عورشمان و  لام  لیصحت  نآ  قیرط  هب  لعج و  رد  تنواعم 
هدنورپ و رد ص ١٠٢٣  یو  دوخ  یوس  زا  ینامیشپ  تمادن و  راهظا  هلمحتم و  سبح  تدم  هب  هجوت  اب  نادنز  مرتحم  تسایر  یوس  زا  کنیا  هدیدرگ  موکحم  سبح 

یارجا  ) خیرات نیا  زا  هیلاراشم  طورشم  یدازآ  هب  مکح  هاگداد  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۵٨  هب  ًادنتسم  تساوخرد  لوبق  یرفیک و  تیموکحم  هقباس  نادقف  ظاحل 
.دیامن لمحت  زین  ار  هدنامیقاب  سبح  یرفیک  یعطق  تیموکحم  لوصح  یدمع و  ددجم  مرج  باکترا  تروص  رد  هک  دراد  یم مالعا  رداص و  لاس  جنپ  تدم  هب  مکح )

« .تسا یعطق  هرداص  یأر 
نییعت لاس  جنپ  ًاهابتشا  ار  قیلعت  تدم  بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۵٩  ریخا  تمسق  قفو  طورشم  یدازآ  تدم  نییعت  یاج  هب  هبعش ١٩  هک  دنچره 

لیذ هرصبت  هدام ١٠ ، ب »  » دنب قباس و  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٣٨  هب  دانتسا  اب  رظندیدجت  هاگداد  مهن  هبعش  دنیامرف  یم هظحالم  هک  روط  نامه اما  تسا ، هدرک 
فیاظو زا  ار  طورشم  یدازآ  داهنشیپ  دروم  رد  رظنراهظا  هام ١٣٩٢  دادرخ  بوصم  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۵٨  فلا  دنب  ۵٧ و  ، ۵٠ داوم ۴۶ ، هدام ١١ و 

هک تسا  هدومن  میمصت  ذاختا  طورشم  یدازآ  داهنشیپ  هرابرد  ًاسأر  موقرم  نوناق  هدام ۵٨  هب  دانتسا  اب  مهدزون  هبعش  یلو  هتسناد  یودب  مکح  هدننکرداص  هاگداد  ینوناق 
ییاضق هیور  تدحو  یأر  رودص  یارب  ار  فالتخا  عوضوم  یسررب  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  هب  دانتسا  اب 

یمیرک نیسح  روشک ـ یلاع  ناوید  یئاضق  نواعم  .دیامن  یم تساوخرد 
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نارهت ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  هبعش ٩  یأر  دییأت  روشک : لک  ناتسداد  هیرظن  ج :

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ٢٨/٨/١٣٩٢ هرامش ٧٣١ ـ  هیور  تدحو  یأر 
هاگداد اب  لوصالا  یلع مه  دروم  صوصخرد  ینوناق  رظنراهظا  تسارجالا و  مزال یعطق و  ماکحا  یارجا  هب  رظان  طورشم  یدازآ  داهنشیپ  هب  طوبرم  تاررقم 

زین بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۵٧  عوضوم  یدازآ  همین  تاررقم  رد  هک  نانچمه  دوب  دهاوخ  رظندیدجت ) ای  یودب  زا  معا   ) یعطق مکح  هدننکرداص 
صیخشت ینوناق  حیحص و  دراد  قابطنا  رظن  نیا  اب  هک  یدح  رد  نارهت  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مهدزون  هبعش  یأر  اذل  تسا ، هتفرگ  رارق  حیرصت  دروم  رما  نیا 

اه هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قباطم  یأر  نیا  .ددرگ  یم
روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  .تسا  عابتالا  مزال

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧٣۵  هیور  تدحو  یأر 

دوب دهاوخن  هیلا  عوجرم هاگداد  تیحالص  یفان  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  هدننکرداص  یضاق  رییغت  عوضوم 

ید ١٣٩٣  ١٧ هبنشراهچ ،

٨ ٣/١٠/١٣٩٣۵٠١/١۵٢/١١٠ هرامش
همدقم فلا :

ترضح تسایر  هب  خروم ٢٠/٨/١٣٩٣  هبنش  هس زور  تعاس ٩  سأر  فیدر ٩٣/٣۵  هیور  تدحو  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 
ناتسداد هدنیامن  مدقم  یوضترم دمحادیس  یاقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا تجح روضح  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یمیرک  نیسح  یاقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا تجح

زا یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ، یلاع  ناوید  بعش  هیلک  نواعم  ءاضعا  ناراشتسم و  ءاسؤر ، نایاقآ  نابانج  تکرش  روشک و  لک 
هک روشک  لک  ناتسداد  هدنیامن  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد  هدننک  تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق  دیجم و  هللا  مالک

.دیدرگ یهتنم   ٢٠/٨/١٣٩٣ هرامش ٧٣۵ ـ یئاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب 
هدنورپ شرازگ  ب :

همانداد یط  لیبدرا  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مود  هبعش  تاضق  هدرک  مالعا  یشرازگ  یط  یمرگ ، بالقنا  یمومع و  مرتحم  ناتسداد  دناسر  یم راضحتسا  هب  مارتحا ، اب 
یلاح رد  هتسنادن ، هیلا  عوجرم عجرم  یضاق  تیحالص  رد  رییغت  بجوم  ار  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  هدننکرداص  یضاق  رییغت   ١٣/٧/١٣٩١ هرامش ۴٠٣۵٠٠٧٧۶ ـ

تیحالص رد  رییغت  بجوم  ار  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  هدننکرداص  یضاق  رییغت   ٩/٣/١٣٩١ هرامش ٣۴٠٠٢۴٠ ـ یأر  یط  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  لوا  هبعش  هک 
.تسا هدومن  ار  یمومع  تأیه  رد  عوضوم  حرط  یاضاقت  تیاهن  رد  هتسناد و  هیلا  عوجرم عجرم 

: تسا نیا  هیضق  لامجا 
رفن دنچ  لباقتم  تیاکش  قح و  زا  تعنامم  رب  ریاد  هریغ  ینالصا و  نیسح  ناج نایاقآ  ماهتا  عوضوم  توگنا  شخب  یمومع  هاگداد  هسالک ٩١٠۵٢۵  هدنورپ  رد  فلا :
دنب هـ دانتسا  هب  دشاب  یم حرطم  نایکاشتم  تاکش و  زا  یخرب  هیلع  یتیاکش  بناجنیا  هیحان  زا  نوچ  هک  هدرک  لالدتسا  هداد و  یأر  نینچ  هاگداد  سرداد  یاقآ  رگید 

یمومع یارسداد  هب  ار  هدنورپ  ددرگ و  یم مالعا  رداص و  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ۴۶ 
هب ار  هدنورپ  رداص و  ار  دوخ  تیحالص  مدع  رارق  یمرگ  یمومع  یارسداد  رایداد  توگنا  شخب  هاگداد  یضاق  رییغت  اب  یتدم  زا  سپ  اما  تسا ، هداتسرف  یمرگ 

یضاق تیحالص  مدع  بجوم  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  هدننکرداص  یضاق  رییغت  هکنیا  هب  لالدتسا  اب  توگنا  یمومع  هاگداد  سیئر  .تسا  هداد  هداعا  روبزم  هاگداد 
هبعش تسا و  هدومن  لاسرا  لیبدرا  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  هب فالتخا  لح  تهج  ار  هدنورپ  هتسنادن و  حلاص  ار  توگنا  هاگداد  دوش  یمن هدنورپ  هداعا  هیلا و  عوجرم

تاضق لالدتسا  هدنورپ و  قاروا  رد  هقادم  هدنورپ و  تایوتحم  هب  تیانع  اب  تسا : هداد  یأر  نینچ  ًالامجا  رکذلارودص  همانداد  یط  لیبدرا  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مود 
رد بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد  ] یسرداد نییآ نوناق  زا  هدام ۴۶  رد  ننقم  هک  یدر  تاهج  ظاحل  هب  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  هکنیا  زا  رظن  فرص  یودب  مرتحم 

یارسداد یگتسیاش  هب  توگنا  شخب  هاگداد  زا  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  رودص  فرص  هکنیا  هب رظن  .دشاب  یمن یهاوخرظندیدجت  لباق  هدرک  ءاصحا  یرفیک  روما ]
جراخ و هاگداد  نآ  تیحالص  زا  هحورطم  یوعد  دوش  یم هرادا  مکاح  کی  اب  توگنا  شخب  یمومع  هاگداد  هکنیا  ضرف  اب  یمرگ  ناتسرهش  بالقنا  یمومع و 

رارق رودص  زا  یشان  تیحالص  مدع  طانم  دشاب و  یم یگدیسر  هب  فلکم  هدش  داجیا  یو  یارب  هک  یتیحالص  ظاحل  هب  یمرگ  ناتسرهش  بالقنا  یمومع و  یارسداد 
قباس هدش  ققحم  یاه  تیحالص رد  یرییغت  توگنا  شخب  یضاق  رییغت  ای  دیدج  سیئر  باصتنا  دشاب و  یم رارق  رودص  نامز  طیارش  هظحالم  یگدیسر ، زا  عانتما 

هفیظو ماجنا  ییاضق  هزوح  نآ  یئازج  یمومع  هاگداد  تیعم  رد  هک  یمرگ  بالقنا  یمومع و  یارسداد  نتسناد  حلاص  اب  یمالعا  بتارم  هب  رظن  .دیامن  یمن داجیا 
.دیامن یم فالتخا  عفر  دیامن  یم

یگدیسر هکنیا  هب  رظن  تسا : هداد  یأر  نینچ  ًالامجا   ٩/٣/١٣٩١ هرامش ٣۴٠٠٢۴ ـ همانداد  یط  لیبدرا ، ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  لوا  هبعش  هباشم  دروم  رد  ب :
هزوح هب  هاگداد  نیرت  کیدزن ناونع  هب  رین  یمومع  مرتحم  هاگداد  لوا  هبعش  قباس  سیئر  یوس  زا  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  رودص  ظاحل  اب  یودب  مرتحم  هاگداد 

خیرات ١٧/٧/١٣٩٠ رد  تسا ) هدش  هتشون  یضاق  مان  مکح  رد   ) زین هاگداد  سیئر  لیبدرا  ناتسا  لک  یرتسگداد  یرادا  روما  مالعا  بسح  هدمآ و  لمع  هب  زین  ییاضق 
هب هکلب  هدش ، مالعا  هک  یتاهج  هب  هن  یهاوخرظندیدجت  دشاب  یم عنتممریغ  ییاضق  راکمه  اب  زین  هاگداد  یدصت  رضاح  لاح  رد  هدیدرگ و  کفنم  زین  ییاضق  هزوح  زا 
هب ًادنتسم  یندم و  روما ] رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد  ] یسرداد نییآ نوناق  هدام ٣۵٨  زا  لصاح  هزاجا  اب  اذل  تسا ، دراو  حلاصریغ  هاگداد  زا  یأر  رودص  تهج 

مرتحم هاگداد  هب  یگدیسر  تهج  ار  هدنورپ  لاسرا  هنع  ضرتعم همانداد  ضقن  نمض  عونمملاداع ) عناملا  لازا  اذا   ) دعاق موقرم و  نوناق  هدام ٣۵٢  هدام ٣۴٨ و  دنب د 
لیبدرا ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مود  لوا و  مرتحم  بعش  هک  دییامرف  یم هظحالم  اذه  یلع دیامن ؛ یم ررقم  حالص  یذ هاگداد  ناونع  هب رین  ناتسرهش  یمومع 

تهج یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٠  هب  ًادنتسم  بتارم  اذل  دنا ، هدرک رداص  توافتم  یأر  عوضوم  کی  صوصخرد 
.ددرگ یم مالعا  تمدخ  هب روشک  یلاع  ناوید مرتحم  تاضق  رظن  بسک  یمومع و  تأیه رد  حرط 

یسیئر میهاربادیس  روشک ـ  لک  ناتسداد 
روشک لک  ناتسداد  هدنیامن  هیرظن  ج :

ندوبن یمومع و  هاگداد  هدننک  یگدیسر یضاق  طسوت  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  رودص  اب  دوش و  یم صخشم  نوناق  بجوم  هب  ییاضق  عجارم  تیحالص  هکنیا  هب  رظن 
رما نیا  نکل  هدش ، هداعا  هاگداد  تیحالص  دنچ  ره  أدبم  هاگداد  یضاق  رییغت  اب  اذل  ددرگ ؛ یم عاجرا  ییاضق  هزوح  نیرت  کیدزن هب  هدنورپ  لحم ، رد  ضرع  مه هبعش 
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ناتسا رظندیدجت  هاگداد  مود  هبعش  رظن  اب  اذل  تسین ، نآ  تیحالص  بلس  یانعم  هب  دنک و  یمن داجیا  تیحالص  مدع  رارق  رودص  رد  هیلا  عوجرم هزوح  یارب  ار  یفیلکت 
.مقفاوم تسانعم ، نیا  رب  رعشم  هک  لیبدرا 

روشک یلاع  ناوید یمومع  تأیه   ٢٠/٨/١٣٩٣ هرامش ٧٣۵ ـ  هیور  تدحو  یأر  د :
هب هدنورپ  رگید ، هبعش  ای  سرداد و  ندوبن  تلع  هب  دیامن و  یم رداص  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  در ، تاهج  زا  یکی  دوجو  ببس  هب  هاگداد  سرداد  هک  یدراوم  رد 
یمومع یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢۶  کالم  هب  هجوت  اب  یگدیسر  زا  عانتما  رارق  هدننکرداص  سرداد  رییغت  ددرگ ؛ یم عاجرا  ضرع  مه هاگداد  نیرت  کیدزن

رب دوب ؛ دهاوخن  هیلا  عوجرم هاگداد  تیحالص  یفان  روشک  یلاع  ناوید یمومع  تأیه   ٣٠/٣/١٣۵٢ هرامش ٣٣ ـ هیور  تدحو  یأر  ظاحل  یندم و  روما  رد  بالقنا  و 
یسرداد نییآ نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  یأر  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  نوناق  اب  قبطنم  حیحص و  ءارآ  تیرثکا  هب  لیبدرا  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  مود  هبعش  یأر  ساسا  نیا 

روشک یلاع  ناوید یمومع  تأیه  .تسا  عابتالا  مزال اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧٣۶  هیور  تدحو  یأر 

عونمم یاهالاک  قاچاق  نیبکترم  میارج  هب  هدننک  یگدیسر عجرم  تیحالص  نییعت  عوضوم 

ید ١٣٩٣  ١٧ هبنشراهچ ،

هرامش ٨۵٠٠/١۵٢/١١٠ ٣/١٠/١٣٩٣
همدقم فلا :

ترضح تسایر  هب  خروم ٩/١٣٩٣/۴  هبنش  هس زور  تعاس ٩  سأر  فیدر ٩٣/٣٩  هیور  تدحو  هدنورپ  دروم  رد  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هسلج 
روشک لک  ناتسداد  یسیئر  میهاربادیس  یاقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا  تجح روضح  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یمیرک  نیسح  یاقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا  تجح

دیجم و هللا  مالک زا  یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ، یلاع  ناوید  بعش  هیلک  نواعم  ءاضعا  ناراشتسم و  اسؤر ، نایاقآ  نابانج  تکرش  و 
سکعنم لیذ  بیترت  هب  هک  رو  ـ شک لک  ناتسداد  هیرظن  عامتسا  دروم و  صوصخرد  هدننک  تکرش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یسررب  حرط و  هدنورپ و  شرازگ  تئارق 

.دیدرگ یهتنم  هرامش ٧٣۶ـ٩/١٣٩٣/۴  یئاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم
هدنورپ شرازگ  ب :

یاهالاک قاچاق  نیبکترم  میارج  هب  هدننک  یگدیسر عجرم  تیحالص  نییعت  دروم  رد  تسا  هدمآ  لمع  هب  هک  ییاه  یسررب قبط  دناسر : یم یلاع  ضرع  هب  مارتحا ، اب 
زا یدادعت  رد  هک  یروط  هب  تسا  هدیدرگ رداص  روشک  یلاع  ناوید  بعش  زا  یفلتخم  ءارآ  زرا ، الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق  داوم ٢٢ و ۴۴  زا  طابنتسا  اب  عونمم ،

سبح مزلتسم  میارج  ینوناق  تازاجم  هک  یتروص  رد  رگید ، یدادعت  رد  یلو  هدش  مالعا  بالقنا  هاگداد  تیحالص  رد  قلطم  روط  هب  میارج  لیبق  نیا  هب  یگدیسر  اه  نآ
نایرج هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هدیدرگ  صیخشت  یتموکح  تاریزعت  تارادا  تیحالص  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  هاگداد و  تیحالص  رد  دشاب  تمدخ  زا  لاصفنا  و 

: ددرگ یم سکعنم  لیذ  حرش  هب  ثحب  دروم  یاه  همانداد هدننکرداص  بعش  یاه  هدنورپ زا  یتمسق 
عونمم یاهالاک  قاچاق  میارج  نیبکترم  ماهتا  هب  یگدیسر  رد  یمالسا  بالقنا  یاه  هاگداد قلطم  تیحالص  هب  طوبرم  یارآ  لوا : شخب 

یدهم یاقآ  ماهتا  هب  یگدیسر  صوصخرد  جدننس  یمالسا  بالقنا  هاگداد  مود  هبعش  روشک ، یلاع  ناوید  مهدزای  هبعش  هسالک ٣٠٠١١۶  هدنورپ  تایوتحم  تلالد  هب  ١ ـ
یجراخ تابورشم  لمح  یباستنا  ماهتا  هکنیا  الاک و  عون  نیا  قاچاق  هب  یمالسا  بالقنا  مکاحم  تیحالص  نتسناد  رصحنم  اب  یلکلا  تابورشم  قاچاق  رب  ریاد  یدهاز 

هدام ٢٢ هب  ًادنتسم  زین  هرد  ناوید ییازج  یمومع  هبعش ١٠١  هتشاد و  لاسرا  هرد  ناوید  ناتسرهش  یمومع  مکاحم  هب  تیحالص  مدع  رارق  رودص  اب  ار  هدنورپ  تسا 
روشک یلاع  ناوید  هب  فالتخا  لح  تهج  ار  هدنورپ  جدننس ، یمالسا  بالقنا  هاگداد  تیحالص  مالعا  اب  دوخ و  تیحالص  یفن  اب  زرا  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق 
همانداد یط  یگدیسر  زا  سپ  هبعش  نیا  مرتحم  یاضعا  هدیدرگ و  عاجرا  روشک  یلاع  ناوید  مهدزای  هبعش  هب  روکذم  هسالک  هب  تبث  زا  سپ  هک  تسا  هدومن  لاسرا 

لومشم ار  یجراخ  تابورشم  زرا ، الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق  هدام ٢٢  هکنیا  هب  رظن  هدنورپ ، تایوتحم  هب  هجوت  اب  : » دنا هداد یأر  نینچ  ١٣٢۴ـ١٣٩٣/۶/١٧ 
؛ هدادرارق یمالسا  بالقنا  مکاحم  تیحالص  رد  ًاقلطم  ار  اه  الاک لیبق  نیا  عوضوم  اب  یاه  هدنورپ هب  یگدیسر  زین  روکذم  نوناق  هدام ۴۴  هتسناد و  عونمم  یاهالاک 

لح جدننس  یمالسا  بالقنا  هاگداد  مود  هبعش  تیحالص  مالعا  صیخشت و  هرد و  ناوید  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠١  لالدتسا  شریذپ  اب  هلیسونیدب  اذه  یلع 
« .دیامن یم فالتخا 

بویادمحم یاقآ  ماهتا  دروم  رد  هیمورا  ناتسرهش  بالقنا  یمومع و  یارسداد  روشک ، یلاع  ناوید  مهدراهچ  هبعش  هدنورپ ٨٠٠٨٠٢  تایوتحم  تیاکح  هب  ٢ ـ
هاگداد هب  یلحم ، تیحالص  مدع  رارق  رودص  اب  ار  هدنورپ  هرک ، روشک  تخاس  شالف ) یو  یت ـ  ددع   ۶٣  ) یجراخ یالاک  قاچاق  هب  ریاد  حلاص  دنزرف  نایمیرک 

قاچاق اب  هزرابم  نوناق  هدام ۴۴  دانتسا  هب  همانداد ٩١١٧٨٢ـ٢/١٣٩٣/١۵  حرش  هب  زین  ولزان  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠١  هدرک و  لاسرا  ولزان  شخب  یمومع 
هژیو یتموکح  تاریزعت  هرادا  مراهچ  هبعش  هدومن و  رداص  تیحالص  مدع  رارق  هیمورا  یتموکح  تاریزعت  نامزاس  یگتسیاش  هب  بوصم ١٣٩٢  زرا  الاک و 

ولزان شخب  هاگداد  هک  یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٨  رد  ننقم  مکح  هب  رکذت  نمض  زین  زرا  الاک و  قاچاق  هب  یگدیسر 
عاجرا و مهدراهچ  هبعش  هب  قوف  رد  روکذم  هسالک  هب  تبث  زا  سپ  لا و  ـ سرا رو  ـ شک ـی  لاع ناوید  هب  ار  هدنورپ  شیوخ  تیحالص  یفن  اب  تسا  هدرکن  تاعارم 

ییازج یمومع  هاگداد  هبعشزا ١٠١  هدش  رداص  رارق  صوصخرد  : » دنا هدرک میم  ـ صت ذاختا  لیذ  حر  هب شـ همانداد ۴٠٠۶۵٠ـ١٣٩٣/۶/١  یط  هبعش  مرتحم  یاضعا 
هدام ٢٨ حیرص  فالخ  روشک  یلاع  ناوید  یوس  زا  نآ  ماربا  نودب  تاریزعت  هب  هدنورپ  لاسرا  ًالوا ، هیمورا  یتموکح  تاریزعت  نامزاس  تیحالص  هب  ولزان  شخب 

ناوید یمومع  تأیه   ١٩/١/١٣٨٢ هرامش ۶۶٠ ـ  هیور  تدحو  یأر  لولدم  بوصم ١٣٧٨ و  یندم   ] روما رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد ] نییآ  نوناق 
هب هدنورپ  عوضوم  ًایناث ، تسا  یفتنم  ییاضق  رابتعا  یرترب  ظاحل  هب  ییاضقریغ  ییاضق و  عجرم  نیب  فالتخا  ثودح  هکنیارب  ًافاضم  دشاب ، یم روشک  یلاع 

زرا الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  ریخا  نوناق  هدام ۴۴  تلالد  هب  هک  دشاب  یم دورولا  عونمم یاهالاک  هلمج  زا  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  تاکرمگ  لکریدم  همان  تحارص 
تاریزعت زا  هرداص  رارق  زا  رظنفرص  نیاربانب  تسا ؛ جراخ  یتموکح  تاریزعت  تیحالص  زا  یمالسا و  بالقنا  هاگداد  ارسداد و  تیحالص  رد  بوصم ١٣٩٢ 

نییآ نوناق  هدام ٢٨  دانتسا  هب  صیخشت و  ینوناق  نیزاوم  تاررقم و  فالخ  ولزان  شخب  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠١  زا  هرداص  رارق  هیمورا ، یتموکح 
هداعا هدش  دای  هاگداد  هب  ینوناق  یضتقم و  مادقا  تهج  هدنورپ  روبزم  رارق  خسف  نمض  بوصم ١٣٧٩  یندم   ] روما رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد ]

« .ددرگ یم
ریاد یدهم  دنزرف  ول  خیش دیعس  یاقآ  ماهتا  هب  هیمورا  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١١٠  روشک ، یلاع  ناوید  مهدراهچ  هبعش  هدنورپ ٣٠٠٠٠٨٢  تایوتحم  بسح  ٣ ـ

نوناق هدام ٧٠٣  زا  کی  هرصبت  هدام ٧٠٢ و  دانتسا  هب  زارحا و  ار  یو  تیمرجم  یگدیسر و  تساوخرفیک ، عوضوم  یلکلا  تابورشم  قاچاق  یرادهگن و  رب 
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یریزعت و قالش  هبرض  یریزعت و ۵٠  سبح  لاس  کی  لمحت  قاچاق و  لماح  وردوخ  طبض  هفوشکم و  تابورشم  ندومن  مودعم  رب  هوالع  یمالسا  تازاجم 
هاگداد مهد  هبعش  موقرم  یأر  زا  هیلع  موکحم لیکو  یهاوخرظندیدجت  اب  هدومن و  موکحم  هفوشکم  تابورشم  یفرع  شزرا  ربارب  جنپ  یانبم  رب  یدقن  یازج  تخادرپ 

الاک قاچاق  اب  هزرابم  بیوصتلاریخا  نوناق  هدام ۴۴  هب  دانتسا  اب  همانداد ١۴۵٧ـ٢١/١٢/١٣٩٢  حرش  هب  هدش و  یگدیسر  راد  هدهع یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  رظندیدجت 
هدومن لاسرا  هیمورا  یتموکح  تاریزعت  هب  ار  هدنورپ  یودب  همانداد  ضقن  نمض  صیخشت و  یتموکح  تاریزعت  تیحالص  رد  ار  ماهتا  عوضوم  هب  یگدیسر  زرا  و 
یگدیسر بوصم ١٣٩٢  زرا  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق  داوم ٢٧ و ۴۴  قفو  هک  لالدتسا  نیا  اب  هدش  دای  ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  یودب  متشه  هبعش  و 

ناوید هب  ادتبا  ییاضق  عجرم  طسوت  تسیاب  یم هدنورپ  هک  بلطم  نیا  رکذت  اب  دشاب ، یم یمالسا  بالقنا  هاگداد  ارسداد و  تیحالص  رد  عونمم  یاهالاک  قاچاق  میارج  هب 
حرش هب  عاجرا و  مهدراهچ  هبعش  هب  قوف  هسالک  هب  تبث  زا  سپ  هک  هدرک  لاسرا  روشک  یلاع  ناوید  هب  ار  هدنورپ  شیوخ  تیحالص  یفن  اب  دش  یم لاسرا  روشک  یلاع 

هدام یارجا  رد  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  ًالوا ، هک  دوش  یم رکذتم  هلصاح  فالتخا  صوصخرد  : » تسا هدش  یهتنم  همانداد ۴٠٠۵٧١ـ١٣٩٣/١۴/۵  رودص  هب  لیذ 
عجرم یگدیسر  تیحالص  ییاضق و  مکاحم  زا  تیحالص  یفن  هب  داقتعا  اب  بوصم ١٣٧٩  یندم   ] روما رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد ] نییآ  نوناق   ٢٨

نایب تحارص  هب  هجوت  اب  ًایناث ، تشاد  یم لاسرا  روشک  یلاع  ناوید  هب  ار  هدنورپ  تیحالص  مدع  رارق  رودص  اب  تسیاب  یم ًاموزل  یتموکح  تاریزعت  ییاضقریغ و 
هب یگدیسر  رد  شیوخ  تیحالص  مدع  هب  یتموکح  تاریزعت  نامزاس  داقتعا  اب  بوصم ١٣٩٢  زرا  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  هدام ۴۴  لیذ  هرصبت  رد  ننقم  ریخا 
یگدیسر ًاثلاث ، تسا  یگدیسر  هب  فلکم  ییاضق  عجرم  تسین و  روشک  یلاع  ناوید  هب  هدنورپ  لاسرا  یارب  یبجوم  ییاضق  مکاحم  تیحالص  هب  رارق  رودص  هدنورپ و 
فالتخا هدعاقلا  یلع بتارم  هب  انب  دشاب ؛ یم یمالسا ) بالقنا  هاگداد  ارسداد و   ) ییاضق مکاحم  تیحالص  رد  یلکلا  تابورشم  لیبق  زا  عونمم  یاهالاک  قاچاق  میارج  هب 

ییازج یمومع  هاگداد  هب  رسک و  رامآ  زا  هدنورپ  تسا  ررقم  رتفد  .دوش  یم در  تسین و  روشک  یلاع  ناوید  رد  حرط  لباق  رضاح  هدنورپ  قاروا  حرش  هب  هلصاح 
« .ددرگ هداعا  هیمورا 

.تسا هدومن  حیرصت  عونمم  یاهالاک  قاچاق  میارج  نیبکترم  هب  یگدیسر  رد  یمالسا  بالقنا  یاه  هاگداد اه و  ارسداد تیحالص  هب  زین  میمصت  نیا  رد  مرتحم  هبعش  هک 
یداه یریما و  داهرف  نایاقآ  هب  قلعتم  نیباک  زا  یجراخ  یلکلا  تابورشم  یرادقم  فشک  یپ  رد  روشک  یلاع  ناوید  متفه  یس و  هبعش  هدنورپ ۵۴۴۵  ساسارب  ۴ ـ

هبعش زا  تیحالص  مدع  رارق  رودص  اب  خیرات ٣١/٣/١٣٩٣  رد  رما  هدنورپ  یلزناردنب ، بالقنا  یمومع و  یارسداد  هب  نآ  شرازگ  کی و  ناهج  یتشک  رد  هدازدمحم 
یط زین  یلزنا  یتموکح  تاریزعت  زرا و  الاک و  قاچاق  هب  یگدیسر  هژیو  هبعش  هدش و  لاسرا  یلزناردنب  یتموکح  تاریزعت  هرادا  هب  ناتسرهش  نآ  یرایداد  مراهچ 
یلاع ناوید  هب  ار  هدنورپ  شیوخ ، تیحالص  یفن  اب  تسا  عونمم  یاهالاک  رامش  رد  هفوشکم  یلکلا  بورشم  هکنیا  لیلد  هب  هرامش ٣٠٠٠٢٩۵ـ١٣٩٣/١۴/۴  همانداد 

مالعا صوصخرد  : » تسا هدش  میمصت  ذاختا  نینچ  هرامش ٢٣٩۴ـ١٣٩٣/٢۴/۶  همانداد  یط  هک  هدیدرگ  عاجرا  متفه  یس و  هبعش  هب  تبث  زا  سپ  لاسرا و  روشک 
عجرم نآ  یوس  زا  هدش  رداص  رارق  رد  هک  یحرش  هب  یتموکح  تاریزعت  نامزاس  تیحالص  رابتعا  هب  یلزناردنب  بالقنا  یمومع و  یارسداد  یرایداد  تیحالص 

یتموکح تاریزعت  هب  ًامیقتسم  یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٨  تاررقم  فالخرب  رما  هدنورپ  هچرگا  تسا  هتفای  باتزاب 
هدام ۴۴ هب  ًادنتسم  نکیل  درادن  ار  ییاضق  عجرم  اب  فالتخا  لاجم  ییاضقریغ  عجرم  دنچره  تسا ، هدش  هجاوم  نامزاس  نآ  شریذپ  مدع  اب  تسا و  هدش  هداتسرف 

یارسداد تیحالص  مالعا  اب  تسا  هتسناد  عونمم  یاهالاک  قیداصم  زا  ار  یلکلا  تابورشم  هک  نوناق  نآ  هدام ٢٢  هرصبت ۴  زرا و  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق 
« .دوش یم فالتخا  لح  یلزنا  ردنب  بالقنا  یمومع و 

.تمدخ زا  لاصفنا  سبح و  تازاجم  دقاف  میارج  هب  یگدیسر  رد  یتموکح  تاریزعت  نامزاس  ریاود  تیحالص  هب  طوبرم  یارآ  مود ـ  شخب 
رادقم هدنبادخ  فسرک  هاگساپ  نارومأم  خروم ٢٣/٧/١٣٩٢  سلجم  تروص ربارب  روشک ، یلاع  ناوید  متفه  یس و  هبعش  هدنورپ ٢٠٠٧۶٢  تایوتحم  بسح  ۵ ـ 

زا تساوخرفیک  رودص  اب  .تسا  هدش  شرازگ  هدنبادخ  بالقنا  یمومع و  یارسداد  هب  فشک و  یرباص  لامج  مان  هب  یصخش  زا  یجراخ  یلکلا  بورشم  یرطب   ١١۶
همانداد ربارب  ناجنز  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد  متفه  هبعش  یلو  هدرک  موکحم  ینوناق  تازاجم  لمحت  هب  ار  مهتم  هدنبادخ  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠١  ارسداد  نیا  یوس 

رظن ناعما  یارب  ار  هدنورپ  هتساوخ ، رظندیدجت  همانداد  ضقن  اب  هتسناد و  یتموکح  تاریزعت  نامزاس  تیحالص  رد  ار  عوضوم  هب  یگدیسر  ٠٠٩٢١ـ٢/٧/١٣٩٣ 
تیحالص مدع  مالعا  صوصخرد  : » دنا هدرک میمصت  ذاختا  لیذ  حرش  هب   ۵/٨/١٣٩٣ همانداد ٣١٠١ ـ یط  متفه  یس و  هبعش  تسا و  هداتسرف  روشک  یلاع  ناوید  هب 

تسا هتفای  باتزاب  هاگداد  نآ  رارق ٠٠٩٢١ـ٢/٧/١٣٩٣  رد  هک  یحرش  هب  ناجنز  یتموکح  تاریزعت  نامزاس  تیحالص  رابتعا  هب  ناجنز  ناتسا  رظندیدجت  هاگداد 
ظاحل اب  زرا و  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق  داوم ٢٢ و ۴۴  هب  ًادنتسم  نکیل  تسا ؛ هدمآ باسح  هب  هعونمم  یاهالاک  رامش  رد  هفوشکم  یالاک  نوناق ، بسحرب  هچرگا 

« .دوش یم رظن  مالعا  فوصوم  رارق  ذیفنت  دییأت و  هب  یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاههاگداد  یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٨  هب  ًاهجوت  الاک  شزرا 
یلکلا بورشم  یرادقم  یفیرش  یفطصم  مان  هب  یصخش  زا  خیرات ٢٣/١٠/١٣٩٢  رد  روشک ، یلاع  ناوید  متفه  یس و  هبعش  هدنورپ ٩٠٠٩٣٨  تایوتحم  بسح  ۶ ـ 

بورشم ندوب  قاچاق  ظاحل  هب  رارق ٣٠٠٠٢٨ـ٩/١/١٣٩٣  یط  رقنس  ناتسرهش  یمومع  هاگداد  .تسا  هدوب اکدو  زاس و  تسد بورشم  زا  یبیکرت  هک  دوش  یم فشک 
هب خروم ٢٣/١٠/١٣٩٣  همانداد  بجوم  هب  زین  رقنس  رد  رقتسم  یمالسا  بالقنا  هاگداد  هبعش  هتسناد ـ  بالقنا  هاگداد  تیحالص  رد  ار  یگدیسر  هدش ، فشک  یلکلا 

دوخ تیحالص  یفن  اب  تسین  لاصفنا  سبح و  مزلتسم  نآ  یرادهگن  تازاجم  دوش و  یمن بوسحم  قاچاق  ًافرع  یجراخ  یلکلا  بورشم  یرطب  یرادهگن ۵  هکنیا  لیلد 
هبعش همانداد ٢٠٠٩٠۵ـ١٠/٣/١٣٩٣  هک  هدیدرگ  عاجرا  متفه  یس و  هبعش  هب  روبزم  هسالک  هب  تبث  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  لاسرا  روشک  یلاع  ناوید  هب  ار  هدنورپ 
یوس زا  هدش  رداص  یاهرارق  رد  هک  یوحن  هب  رقنس  یمومع  یمالسا و  بالقنا  یاه  هاگداد نیب  تیحالص  رد  فالتخا  صوصخرد  : » ددرگ یم لقن  ًانیع  هیلا  عوجرم

عجرم نوناق  لاصفنا ، سبح و  اب  تازاجم  ندوبن  هارمه  ضرف  رب  هکنیا  یمومع و  هاگداد  رظن  ندوب  بئاص  هب  تیانع  اب  هتفای و  ساکعنا  روکذم  ییاضق  عجارم 
بالقنا هاگداد  تیحالص  مالعا  اب  یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٨  هب  ًادنتسم  تسا ؛ هدرک نییعت  یگدیسر  یارب  ار  یرگید 

« .دوش یم فالتخا  لح  رقنس  رد  رقتسم  یمالسا 
زا کایرت  لامعتسا  صوصخم  نایلق  یتکاپ و  یاکدو  یرادقم  فشک  لابند  هب  روشک  یلاع  ناوید  متفه  یس و  هبعش  هسالک ١٠٠٠٢۵۵  هدنورپ  تایوتحم  تلالد  هب  ٧ ـ

نیا بالقنا  هاگداد  رد  نآ  حرط  تیمرجم و  رارق  تساوخرفیک و  رودص  هغارم و  بالقنا  یمومع و  یارسداد  هب  نآ  ساکعنا  روپ و  یلع دمحم  مان  هب  یصخش 
هدرک تردابم  یمومع  هاگداد  یگتسیاش  هب  تیحالص  مدع  رارق  رودص  هب  همانداد ۴٠٠٣٩٢ـ١٩/٣/١٣٩٣  یط  هغارم  یمالسا  بالقنا  هاگداد  لوا  هبعش  ناتسرهش ،

ار هدنورپ  دوخ  تیحالص  یفن  اب  رارق  نتم  رد  روکذم  لیالد  هب  هجوت  اب   ٢۴/٣/١٣٩٣ رارق ۶٠٠٢٩٩ ـ  بجوم  هب  هغارم  ییازج  یمومع  هبعش ١٠١  ًالباقتم  تسا و 
حرش هب  ار  همانداد ١٧١۵ـ١٣٩٣/۴/۵  هبعش  نیا  عاجرا و  روشک  یلاع  ناوید  متفه  یس و  هبعش  هب  موقرم  هسالک  هب  تبث  زا  سپ  هک  لاسرا  روشک  یلاع  ناوید  هب 

: تسا هدرک  رداص  لیذ 
داوم ٢٢ و ۴۴ هب  تیانع  اب  یجراخ  بورشم  یرادهگن  ماهتا  هب  یگدیسر  رد  هغارم  یمومع  یمالسا و  بالقنا  یاه  هاگداد نیب  تیحالص  رد  فالتخا  صوصخرد  »
زج هتسناد و  بالقنا  هاگداد  تیحالص  رد  ار  تمد  زا خـ لاصفنا  ـس و  بح مزلتسم  عونمم  یاهالاک  هب  یگدیسر  هک  بوصم ١٣٩٢  زرا  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق 
لح هغارم  بالقنا  هاگداد  تیحالص  مالعا  اب  یندم  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٨  هب  ًادنتسم  تسا ، هدروآ  رامش  هب  فلخت  ار  نآ 

هب زاین  نودب  دهد  صیخشت  فلخت  ار  یباکترا  لعف  هاگداد  هک  یتروص  رد  الاک  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق  زا  موقرم  یاه  هدام دودح  رد  تسا  یهیدب  .دنک  یم فالتخا 
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« .درک دهاوخ  میمصت  ذاختا  روشک  یلاع  ناوید  هب  هدنورپ  ددجم  لاسرا 
١٩٧٠ـ١٣٩٣/٢۵/۵، ١٩١٠ـ١٣٩٣/۵/٢١ ، ، ٢۵/۵/١٣٩٣ یاه ١٩۵٠ ـ همانداد یط  روشک  یلاع  ناوید  متفه  یس و  مرتحم  هبعش  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

بالقنا هاگداد  رگا  هک  هدرک  حیرصت  هدومن و  میمصت  ذاختا  هتفای  ساکعنا  شرازگ  متفه  دنب  رد  هک  هچنآ  ریظن  زین  هبعش  نیا  زا  هدش  رداص  ٢٠٠٧٣۴ـ٣٠/٢/١٣٩٣ 
زا یریگولج  یارب  هک  دیامن  لاسرا  لحم  یتموکح  تاریزعت  هب  ار  نآ  روشک ، یلاع  ناوید  هب  هدنورپ  ددجم  نداتسرف  نودب  دیاب  دهد  صیخشت  فلخت  ار  یباکترا  لعف 

.دوش یم افتکا  اه  نآ ریواصت  ندرک  تسویپ  اه و  همانداد هرامش  رکذ  هب  یراددوخ و  اه  نآ لقن  زا  شرازگ  هلاطا 
مهدراهچ و هبعش  ۴٠٠۵٧١ـ١٣٩٣/١۴/۵  مهدزای و ۴٠٠۶۵٠ـ١٣٩٣/۶/١ ، هبعش  یاه ١٣٢۴ـ١٣٩٣/۶/١٧  همانداد قباطم  دنیامرف ، یم هظحالم  هک  هنوگنامه 

بالقنا یاه  هاگداد اه و  ارسداد تیحالص  رد  ًالک  عونمم  یاهالاک  قاچاق  نیبکترم  میارج  هب  یگدیسر  روشک  یلاع  ناوید  متفه  یس و  هبعش  ٢٣٩۴ـ١٣٩٣/٢۴/۶ 
هرامش ١٩۵٠ـ یاه  همانداد هرقف  هس  ریواصت  ١٧١۵ـ۴/۵/١٣٩٣ و  ٢٠٠٩٠۵ـ١٠/٣/١٣٩٣ ، یاه ١٧٧٧ـ١٣٩٣/۶/۵ ، همانداد قبط  یلو  تسا  هدیدرگ صیخشت 
دجاو میارج  طقف  تسا  هدیدرگ  رداص  روشک  یلاع  ناوید  متفه  یس و  هبعش  زا  هک  تسویپ  حرش  هب   ٢۵/۵/١٣٩٣ ٢٠١٩٧٠ ـ ١٩١٠ـ١٣٩٣/۵/٢١ ، ، ٢۵/۵/١٣٩٣

لاصفنا سبح و  تازاجم  دقاف  میارج  هب  دشاب و  یم بالقنا  یاه  هاگداد تیحالص  رد  عونمم  یاهالاک  قاچاق  میارج  نیبکترم  تمدخ  زا  لاصفنا  سبح و  یاه  تازاجم
داوم زا  طابنتسا  رد  بیترت  نیا  اب  نوچ  هک  دوش  یگدیسر  یتموکح  تاریزعت  نامزاس  ریاود  رد  فلخت  ناونع  هب  دیاب  اه  یراکهزب زا  لیبق  نیا  نیبکترم  تمدخ  زا 

اذل تسا ، هدش  رداص  ریاغم  ءارآ  دیدرگ  ضورعم  هک  یحرش  هب  روشک  یلاع  ناوید  فلتخم  بعش  زا  زرا  الاک و  قاچاق  نیبکترم  یمالسا  تازاجم  نوناق  ٢٢ و ۴۴ 
یأر رودص  یارب  عوضوم  حرط  بالقنا ، یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  هب  دانتسا  اب  تفاهتم ، تتشتم و  ءارآ  رودص  زا  یریگولج  یارب 

یراتخم نیسح  روشک ـ  یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم  .دیامن  یم اضاقت  ار  هیور  تدحو 
روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :

تشادرب کی  دراد : دوجو  تشادرب  ود  بوصم ٣/١٠/١٣٩٢  زرا  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق  هدام ۴۴  هب  تبسن  روشک  یلاع  ناوید  هبعش  هس  زا  هرداص  ءارآ  رد 
مه عونمم  یاهالاک  قاچاق  لماش  دیق  نیا  هک  تسا  نیا  مود  تشادرب  .دوش  یم طوبرم  ریخا  شخب  هب  ًافرص  لاصفنا » ای  سبح  مزلتسم   » دیق هک  تسا  نآ  زا  ترابع 

قاچاق میارج  هب  یگدیسر  لماش  مود  دنب  هتفای و  نامزاس  تروص  هب  زرا  الاک و  قاچاق  میارج  هب  یگدیسر  لماش  لوا  دنب  دوش  یم هظحالم  هدام ۴۴  هعلاطم  اب  .دوش  یم
.دشاب یم قلطم  هدوبن و  یدیق  هب  دیقم  عونمم  یاهالاک  قاچاق  دروم  رد  نکیل  تسا ؛ هدش  فیرعت  نوناق  رد  نآ  هجو  ود  ره  هک  تسا  یا  هفرح تروص  هب  زرا  الاک و 

عونمم یاهالاک  قاچاق  .تسا  هدش  رکذ  مه  یدراوم  یلیثمت  روط  هب  نآ  قیداصم  زا  دشاب و  یم عونمم  شرودص  دورو و  هک  ییالاک  تسا  هدمآ  مه  نیا  فیرعت  رد 
: تسا هجو  ود  هب  زرا  الاک و  قاچاق  نکیل  دشاب ؛ یم یمالسا  بالقنا  هاگداد  ارسداد و  اب  نآ  هب  یگدیسر  تیحالص  درادن و  دیق  تسا ، قلطم 

.لاصفنا سبح و  تازاجم  مزلتسم  ١ ـ

.عونمم یاهالاک  هن  تسا و  زرا  الاک و  قاچاق  هب  طوبرم  طقف  دیق  نیا  هک  تسا  لیلد  نیا  تسا  هدش  نایب  هک  ریاس »  » ترابع نیا  هنیرق  هب  .اه  تازاجم ریاس  ٢ ـ
بوصم بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد لیکشت  نوناق  زا  هدام ۵  بوصم ١٣٩٢ و  زرا  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق  زا  هدام ۴۴  هب  هجوت  اب  لاح  یا یلع

ظفح اب  دشاب و  یم دییأت  لباق  هدوب و  حیحص  دشاب  یم قبطنم  نوناق  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدراهچ  مهدزای و  بعش  زا  هرداص  ءارآ  بناجنیا  رظن  هب   ١۵/۴/١٣٧٣
.دوش یمن عونمم  یاهالاک  قاچاق  لماش  روکذم  هدام  رد  ریخا  دیق  مدقتعم  روشک  یلاع  ناوید  متفه  یس و  هبعش  مرتحم  تاضق  هب  مارتحا 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   ۴/٩/١٣٩٣ هرامش ٧٣۶ ـ  هیور  تدحو  یأر  د :
تامدخ زا  لاصفنا  ای  سبح و  مزلتسم   » ترابع یمالسا ، یاروش  سلجم  بوصم ٣/١٠/١٣٩٢  زرا  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق  هدام ۴۴  رد  هکنیا  هب  رظن 

( تسا یتموکح  تاریزعت  نامزاس  تیحالص  رد  نآ  هب  یگدیسر  بوسحم و  فلخت  زرا  الاک و  قاچاق  یاه  هدنورپ ریاس  : ) ترابع نیا  اب  نآ  دعب  هلمج  هنیرق  هب  یتلود »
الاک و قاچاق  هزب  هب  یگدیسر  دننامه  عونمم  یاهالاک  قاچاق  هزب  هب  یگدیسر  نیاربانب  تسا ، عونمم  یاهالاک  قاچاق  زا  فرصنم  زرا و  الاک و  قاچاق  هب  فوطعم 

ساسا نیارب  تسا ؛ بالقنا  هاگداد  ارسداد و  تیحالص  رد  ًاقلطم  یتلود  تامدخ  زا  لاصفنا  ای  سبح و  مزلتسم  زرا  الاک و  قاچاق  هزب  یا و  هفرح هتفای و  نامزاس  زرا 
نوناق هدام ٢٧٠  قبط  یأر  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  ءارآ  تیرثکا  هب  دراد  قابطنا  رظن  نیا  اب  هک  روشک  یلاع  ناوید  مهدراهچ  مهدزای و  بعش  ءارآ 

یلاع ناوید  یمومع  تأیه  .تسا  عابتالا  مزال اه  هاگداد روشک و  یلاع  ناوید  بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ
روشک

روشک یلاع  ناوید  هرامش ٧٣٧  هیور  تدحو  یأر 

هدوب مامت  لاس  هدجه زا  رتمک  مرج  باکترا نامز  رد  نانآ  نس  هک  سفن  صاصق هب  ناموکحم  یارب  یسرداد  هداعا  تساوخرد  هوحن 

ید ١٣٩٣  ٢٩ هبنشود ،

٨ ٢٢/١٠/١٣٩٣۵٢۶/١۵٢/١١٠ هرامش
همدقم فلا :

١١/٩/١٣٩٣ هرامش ٧٣٧ ـ یئاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت  هب  هک  روشک  لک  ناتسداد  هیرظن  عام  ـ تسا دروم و  صو  ـ صخرد
.دیدرگ یهتنم 

هدنورپ شرازگ  ب :
بوصم یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٩١  هدام ١٠ و  ب »  » دنب زا  طابنتسا  اب  روشک  یلاع  ناوید مجنپو  یس مراهچو و  یس بعش  زا  دراد : یم ضورعم  مارتحا ، اب 

روشک یلاع  ناوید مراهچو  یس هبعش  هدنورپ ٧٩۵٧  تایوتحم  بسح  فلا ) دوش : یم شرازگ  لیذ  حرش  هب  رما  نایرج  هک  تسا  هدیدرگ  رداص  تفاهتم  ءارآ   ١٣٩٢
همانداد بجوم  هب  هتفرگرارق و  بیقعت  تحت  یریگناهج  اضر  موحرم  دمع  لتق  ماهتا  هب  هدوب  هلاس  هدفه  هک  لاس ١٣٨٠  هام  تشهبیدرا  رد  یرصاون  بویا  یاقآ 
دروم یأر  نیا  .تسا  هدش  رداص  وا  سفن  صاصق  رب  مکح  صیخشت و  راکهزب  لافطا ) هژیو   ) زاوها یمومع  هاگداد  هبعش ٢٣   ٢۶/٨/١٣٨٠ هرامش ١٩۶۵ ـ 

بقاعتم .تسا  هدرک  دییأت   ١۶/٢/١٣٩١ هرامش ٠٠١٨٩ ـ همانداد  یط  ار  نآ  یگدیسر  زا  سپ  روشک  یلاع  ناوید مهنو  یس هبعش  هتفرگرارق و  مهتم  یهاوخرظندیدجت 
هبعش نیدنچ  رد  هیئاضق  هوق  سیئر  تارایتخا  فیاظو و  نوناق  هدام ٢  لامعا  هیلع و  موکحم یسرداد  هداعا  تساوخرد  هلمج  زا  فلتخم  تاهج  هب  هدنورپ  نآ 

ضقن هیلع  موکحم تیموکحم  یأر  نکل  هدش ، عقاو  ییاضق  رظنراهظا  یگدیسر و  دروم  حرطم و  زاوها  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش  دنچ  روشک و  یلاع  ناوید
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رد نانآ  لکوم  نوچ  دنا  ه درک مالعا  میدقت و  روشک  یلاع  ناوید هب  یتساوخرد  هیلع  موکحم تلاکو  هب  یریما  یلعلادبع  یدیعس و  لصیف  نایاقآ  رمالارخآ  .تسا  هدیدرگن 
یسرداد نییآ نوناق  هدام ٢٧٢  دنب ٧  لاس ١٣٩٢ و  بوصم  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٩١  دانتسا  هب اذل  هتشاد ، مامت  لاس  هدجه  زا  رتمک  مرج  باکترا  نامز 

هبعش مرتحم  تأیه  هدیدرگ و  عاجرا  مراهچو  یس هبعش  هب  تبث  زا  سپ  تساوخرد  نیا  .دنراد  یسرداد  هداعا  تساوخرد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد
یسرداد هداعا  تساوخرد  صوصخرد  : » دهد یم یأر  نینچ   ١٣/٨/١٣٩٢ هرامش ٠٠۵٨ ـ همانداد  یط  هدنورپ  قاروا  یسررب  زیمم و  وضع  شرازگ  تئارق  زا  سپ 

یسرداد نییآ نوناق  هدام ٢٧٢  دنب ٧  دانتسا  هب قوف  حرش  هب  هدربمان  تیموکحم  یأر  زا  یرصاون  بویا  یاقآ  تلاکو  هب  یریما  یلعلادبع  یدیعس و  لصیف  نایاقآ 
بوصم یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٠  دنب ب  بجوم  هب  هکنیا  هب  رظن  قحال ) نوناق  بجوم  هب  تازاجم  فیفخت   ) یرفیک روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد

ار مکح  حالصا  تساوخرد  یعطق  مکح  هدننکرداص  هاگداد  زا  هدیدرگ  فلکم  ماکحا  یارجا  یضاق  قحال  نوناق  بجوم  هب  تازاجم  فیفخت  تروص  رد   ١/٢/١٣٩٢
رد بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٢  دنب ٧  دیامن ، اضاقت  ار  تازاجم  فیفخت  مکح  هدننکرداص  هاگداد  زا  دراد  قح  زین  موکحم  دیامنب و 

یباکترا مرج  تازاجم  فیفخت  بجوم  بوصم ١/٢/١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٩١  هک  ضرف  رب  نیاربانب  ددرگ ، یم یقلت  خوسنم  یرفیک  روما 
هیلع موکحم .دیامن  یم مالعا  رداص و  ار  هدربمان  تساوخرد  در  رارق  اذل  تسین ، روشک  یلاع  ناوید رد  یگدیسر  لباق  هیلع  موکحم تساوخرد  ددرگ ، یقلت  هیلع  موکحم

کباب یاقآ  روشک  یلاع  ناوید مجنپو  یس هبعش  هدنورپ ٢۶٧٣  تاجردنم  ساسارب  ب ) .ددرگ » یم ینوناق  تلالد  مکح  هدننکرداص  هاگداد  هب  هعجارم  هب 
یرفیک هاگداد  مهدزناش  هبعش  رد  یبلق ، قیمع  یگدیرب  وقاچ و  اب  یدمع  حرج  داریا  هلیسو  هب  ینازار  اضر  موحرم  یدمع  لتق  باکترا  تلع  هب  یاقچرهوگ  یدالوپ

یلاع ناوید مراهچو  تسیب هبعش  .تسا  هدیدرگ  موکحم  سفن  صاصق  هب  ٢٣/۵/١٣٩٠ هرامش ٠٠١١۶ ـ همانداد  بجوم  هب  هتفرگرارق و  بیقعت  تحت  ناتسزوخ  ناتسا 
ار وا  یسرداد  هداعا  تساوخرد  هدومن و  دییأت  ًانیع  ار  هتساوخ  رظندیدجت  یأر  یگدیسر و  هلومعم  تاضارتعا  هب   ١۴/١٢/١٣٩٠ هرامش ١۶٣٨ ـ همانداد  یط  روشک 

هب هدوب و  مامت  لاس  هدجه  زا  رتمک  لتق  باکترا  نامز  رد  یو  نس  هک  اعدا  نیا  اب  هیلع  موکحم یلو  هدرک  مالعا  دودرم   ٣١/٢/١٣٩١ همانداد ١۴۶ ـ رودص  اب  زین 
یمومع یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٢  دنب ٧  بیوصتلاریخا و  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٩١  تاررقم  هب  دانتسا  اب  هتشادن  یهاگآ  یباکترا  لعف  تمرح 

مرتحم یاضعا  تیرثکا  هدش و  عاجرا  روشک  یلاع  ناوید مجنپو  یس  هبعش  هب  تبث  زا  سپ  هک  تسا  هدومن  یسرداد  هداعا  تساوخرد  ًاددجم  یرفیک  روما  رد  بالقنا  و 
لتق هزب  باکترا  نامز  رد  یاقچرهوگ  یدالوپ کباب  یاقآ  هیلع  موکحم هکنیا  هب  رظن  : » دنا هدرک میمصت  ذاختا  لیذ  حرش  هب   ٨/۶/١٣٩٣ همانداد ٠٩۴٠ ـ یط  هبعش 

هب یباستنا  دمع  لتق  تابثا  لاس ١٣٩٢  بوصم  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ٩١  تاررقم  رد  ننقم  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هتشاد  نس  لاس  زا ١٨  رتمک  یباستنا 
ریغ رد  تسا ، هتسناد  اه  نآ لقع  لامک  دشر و  توبث  یباکترا و  لعف  ماجنا  تمرح  تیهام و  کرد  طرش  ود  ققحت  هب طونم  ار  اه  نآ صاصق  تازاجم  ای  دارفا  هنوگنیا 
[ تسا رت  حیحص دندرگ  دندرگ ] یم فاعم  صاصق  تازاجم  زا  موکحم و  هدش  ینیب  شیپ نوناق  نامه  هدام ٨٩  رد  هک  یرگید  یاه  تازاجم هب  تسیاب  یم تروص  نیا 

تازاجم ترابع  رگید  هب  .ددرگ  یم یقلت  بوسحم و  تازاجم  رد  فیفخت  یعون  عقاو  رد  لاس  زا ١٨  رتمک  دارفا  هب  تبسن  دوخ  عضوم  رد  نوناق  عضو  رد  هاگن  نیا 
هدام ٢٧٢ دنب ٧  قباطم  هک  تسا  هدیدرگ  ررقم  نیزگیاج  تازاجم  صاصق ، ندش  یفتنم  اب  لیدعت و  یطیارش  تحت  لاس  زا ١٨  رتمک  نیمرجم  اب  هطبار  رد  صاصق 

یوهام یر  ـ ما روکذم  طیارش  زار  ـ حا یسررب و  هک  اجنآ  زا  دشاب و  یم یسرداد  هداعا  تابجوم  زا  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق 
قوف تاررقم  قفو  یسرداد  هداعا  زیوجت  مزلتسم  رما  یسررب  رد  مکاحم  ددجم  هلخادم  تفای و  تسد  نآ  هب  دیاب  یضتقم  قیرط  زا  ییاضق و  یگدی  ـ سر اب  هک  تسا 

تأیه  ۶۵/١٠/١٣٢۵ هرامش ۴۵ ـ  هیور  تدحو  یأر  دافم  ظاحل  هب  زین  روکذم و  تازاجم  نوناق  هدام ١٠  ردص  تحارص  هب  صاصق  تازاجم  یفرط  زا  دشاب و  یم
یاضاقت اب  تقفاوم  نمض  اذل  دشاب ، یم یسرداد  هداعا  زیوجت  ًافرص ، ددجم  یسررب  ءاضتقا  جراخ و  موقرم  هدام  دنب ب  لومش  زا  روشک  یلاع  ناوید یمومع 

« .ددرگ یم عاجرا  ناتسزوخ  ناتسا  یرفیک  مکاحم  ضرع  مه هبعش  هب  یگدیسر  تهج  هدنورپ  ددجم ، همکاحم  زیوجت  نوناق و  نامه  هدام ٢٧۴  هب  دنتسم  هحورطم ،
یمومع و یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٢  متفه  دنب  روشک  یلاع  ناوید مراهچو  یس  هبعش  زا  هدش  رداص  همانداد  حرش  هب  دییامرف  یم هظحالم  هک  روط  نامه

تازاجم فیفخت  ضرف  اب  یسرداد  هداعا  تساوخرد  یقلت و  خوسنم  بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٠  دنب ب  بجوم  هب  ار  یرفیک  روما  رد  بالقنا 
هدام ١٠ دنب ب  لومشم  ار  صاصق  تازاجم  مجنپو ، یس  هبعش  همانداد  رد  یلو  تسا  هدش  مالعا  دودرم  ریخا  نوناق  هدام ٩١  بجوم  هب هیلع  موکحم یباکترا  مرج 

یمالسا تازاجم  نوناق  هدام ٩١  عوضوم  تازاجم  ندوب  فیفخ  رابتعا  هب  قوف  رد  روکذم  یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٢  دنب ٧  ساسارب  هتسنادن و  موقرم  نوناق 
رد عوضوم  حرط  یرفیک ، روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢ ٧٠  هب  دانتسا  اب  ساسا  نیا  رب  هک  دنا  هدومن زیوجت  ار  یسرداد  هداعا 

روشک یلاع  ناوید ییاضق  نواعم  .دیامن  یم تساوخرد  ار  ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  یارب  روشک  یلاع  ناوید یمومع  تأیه  هسلج 
روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :

نوناق هدام ٢٧٢  زا  دنب ٧  لاس ١٣٩٢ ، بوصم  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٠  دنب ب  بیوصت  اب  ایآ  هک  تسا  زکرمتم  عوضوم  نیا  رب  بعش  رد  فالتخا 
ات بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٠  لومش  هریاد  رگید  عوضوم  ریخ ؟ ای  تسا  هدش  خسن  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ

هنوگ نیا هدمآ  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٠  رد  هک  هچنآ  مدقتعم  هدنب  .تسا  تاریزعت  صتخم  ًافرص  ای  دوش  یم لماش  ار  تاید  صاصق و  دودح و  ایآ  تساجک و 
زا لبق  .تسا  هدش  دودحم  تاریزعت  هب  تبسن  لقادح  هدام ٢٧٢  دنب ٧  لومش  هنماد  هتشاد و  ریثأت  ًامتح  تسا ؛ هتشادن  هدام ٢٧٢  دنب ٧  رد  یریثأت  چیه  هک  تسین 

نیا بیوصت  اب  دمآ و  یم لمع  هب  دوب  هتفای  فیفخت  قحال  نوناق  اب  اه  نآ تازاجم  هک  یمیارج  تازاجم  رد  فیفخت  یاضاقت  روشک  یلاع  ناوید زا  هدام ١٠  بیوصت 
نیا هب  زاین  هیلاح  دوب و  روشک  یلاع  ناوید هزاجا  هب  زاین  ًالبق  .دنک  اضاقت  ار  مکح  حالصا  یعطق  مکح  هدننکرداص  هاگداد  زا  ات  هدیدرگ  فظوم  ماکحا  یارجا  هدام 
لباق اه  تازاجم نیا  ًالوصا  هک  ارچ  دوش  یمن تاید  صاصق و  دودح و  لماش  .تسا  یتاریزعت  یاه  تازاجم لومشم  هدام ١٠  ردص  نیقتم  ردق  هتبلا  .تسین  هزاجا 

یمالسا تازاجم  نوناق  هدام ٩١  دافم  تسا  یرورض  نآ  هب  هجوت  هک  رگید  هتکن  .تسا  هدش  نییعت  سدقم  عراش  طسوت  اه  نآ هدودحم  دنشاب و  یمن فیفخت  رییغت و 
ینوناق تازاجم  لامعا  ثیح  زا  مرج  بکترم  طیارش  فاصوا و  نییبت  ماقم  رد  راذگ  نوناق هدام  نیا  رد  دوش  یم هدافتسا  هدام  نیا  قوطنم  زا  هک  یروطنامه  .تسا 

خسان نآ  یاهدنب  یمالسا و  تازاجم  نوناق  هدام ١٠  مدقتعم  بناجنیا  بتارم  هب رظن  لاحیا  یلع .دشاب  یمن حرطم  تازاجم  رد  فیفخت  عوضوم  هجو  چیه  هب  تسا و 
هک خوسنم  خسان و  هن  تسا  دیقم  قلطم و  هطبار  هکلب  هدوبن ، قلطم  روط  هب  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٢  زا  دنب ٧ 

تسا و یریزعت  یاه  تازاجم لماش  هدام ٢٧٢  ردص  هب  هجوت  اب  هدام ١٠  دنب ب  لامعا  هدومن و  قیض  ار  لومش  هنماد  یوحن  هب هداد و  رییغت  ار  نآ  لامعا  هدودحم 
تسا یبئاص  رظن  هک  روشک  یلاع  ناوید مجنپو  یس  مرتحم  هبعش  رظن  هدام ٢٧٢  دنب ٧  خسن  مدع  ثیح  زا  ًاتجیتن  .ددرگ  یمن تاید  صاصق و  دودح ، تازاجم  لماش 

هدومن دودحم  یسرداد  هداعا  هب  تبسن  ار  روشک  یلاع  ناوید تارایتخا  هریاد  یریزعت  تازاجم  اب  طابترا  رد  هدام  نیا  دافم  هک  حیضوت  نیا  اب  .دشاب  یم دییأت  دروم 
.دوب دهاوخ  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٢  دنب ٧  قالطا  یارب  یدیق  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٠  عقاو  رد  تسا و 

روشک یلاع  ناوید یمومع  تأیه   ١١/٩/١٣٩٣ هرامش ٧٣٧ ـ هیور  تدحو  یأر  د :
دراد و فارصنا  صاصق  دودح و  میارج  زا  هدام  ردص  ترابع  هب  هجوت  اب  بوصم ١/٢/١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٠  ب »  » دنب تاررقم  هکنیا  هب  رظن 

هک یوحن  هب  تازاجم  فیفخت  یارب  هاگداد  هب  هیلع  موکحم هعجارم  قح  ای  مکح و  حالصا  تساوخرد  دروم  رد  ماکحا  یارجا  یضاق  یارب  هدش  ینیب  شیپ تارایتخا 
اذل تسا ، هدومنن  خسن  ار  نآ  هتشادن و  یتریاغم  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٢  دنب ٧  اب  تسا  هدش  ررقم  روکذم  دنب  رد 
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نوناق ندشءارجالا  مزال زا  لبق  نانآ  تیموکحم  یعطق  ماکحا  هدوب و  مامت  لاس  هدجه  زا  رتمک  مرج  باکترا  نامز  رد  نانآ  نس  هک  سفن  صاصق  هب  ناموکحم 
بیترتهب تازاجم  رییغت  لیدبت و  هکنیا  ظاحل  هب  دنشاب  نوناق  نیا  هدام ٩١  رد  ررقم  طیارش  لومش  یعدم  هچنانچ  هدش ، رداص  بوصم ١/٢/١٣٩٢  یمالسا  تازاجم 

قوف رد  روکذم  یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٢  دنب ٧  ساسارب  دنناوت  یم دیآ ، یم رامش  هب مهتم  لاح  هب  رت  دعاسم رفیک  نییعت  تازاجم و  فیفخت  ًالآم  هدام  نیا  رد  روکذم 
صیخشت حیحص  ءارآ  تیرثکا  هب  دراد  قابطنا  رظن  نیا  اب  هک  یدح  رد  روشک  یلاع  ناوید  مجنپو  یس  هبعش  یأر  بتارم  هب  انب  .دنیامن  یسرداد  هداعا  تساوخرد 

اه هاگداد روشک و  یلاع  ناوید بعش  یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  یأر  نیا  .ددرگ  یم
روشک یلاع  ناوید یمومع  تأی  .تسا  عابتالا  مزال

هرامش ٧٣٨ یئاضق  هیور  تدحو  یأر 

ردخم داوم  هب  طوبرم  یاه  هدنورپ رد  بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٣۴  لامعا 

خروم ٣٠/١٠/١٣٩٣ هبنش  هس

هدنورپ شرازگ 

بالقنا یاه  هاگداد هکنیا  مالعا  همانداد و  هرقف  دنچ  ندومن  همیمض اب  یا  همان یط  روشک ، لک  ناتسداد  ییاضق  مرتحم  تنواعم  دناسر  یم راضحتسا  هب  مارتحا ، اب 
حرط یاضاقت  دنا ، هدرک رداص  یفلتخم  ءارآ  ردخم  داوم  هب  طوبرم  یاه  هدنورپ رد  بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٣۴  لامعا  صوصخرد  یمالسا 

.دنا هدومن ار  هیور  تدحو  یأر  رودص  روشک و  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  رد  عوضوم 

یرو ـ میت چولب  زرمارف  ماهتا  صوصخرد  خروم ١٣٩٣/۶/٢٨  هرامش ٢٠٩٩٧۵١۵٠١٠٠٧٠۶  همانداد  بجوم  هب  دهشم  یمالسا  بالقنا  هاگداد  مرا  ـ هچ هبعش  فلا )
هشیش یرادقم  یرادهگن  شیشح ، یرادهگن  کایرت ، یرادهگن  کایرت ، لامعتسا  رب  ریاد  یبوقعی  دمحم  ماهتا  کایرت و  هریش  کایرت و  یرادهگن  رد  تکراشم  رب  ـر  یاد
لاس ردخم  داوم  اب  هزرابم  نوناق  حالصا  نوناق  هدام ٢٠  هدام ٨ و  دنب ٢  هدام ١٩ و  هدام ۵ و  دنب ٢  هب  ًادنتسم  یباستنا  یاه ]  ] هزب زارحا  زا  سپ  روفاو  ددع  کی  و 
مود هبعش  نینچمه  .تسا  هدرک  رداص  بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٣۴  لامعا  اب  ددعتم  یاه ]  ] تازاجم هب  مکح  لاس ١٣٨٩  هیحالصا  ١٣٧۶ و 

هدام ١٣۴ هب  ًادنتسم  ییازریم  یدهم  مهتم  ددعتم  تاماهتا  دروم  رد  خروم ٩/١٣٩٢/۴  هرامش ٩٢٠٩٩٧٨۶١۵۵٠١٨٨٠  همانداد  یط  کارا ، یمالسا  بالقنا  هاگداد 
هطوبرم تازاجم  هب  ار  مهتم  ردخم  داوم  اب  هزرابم  حالصا  نوناق  هدام ۶  هرصبت ٢  هدام ٨ و  دنب ۴  هدام ١٩ و  دنب ٢  بوصم ١٣٩٢ و  یمالسا  تازاجم  نوناق 

ماهتا رد  خروم ١٠/١٣٩٢/١۶  هرامش ٩٢٠٩٩٧٨١١٧١٠١٣٢٠  همانداد  یط  نادمه ، یمالسا  بالقنا  هاگداد  لوا  هبعش  رگید  هدنورپ  رد  .تسا  هدرک  موکحم 
.تسا هدرک  لامعا  ار  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٣۴  ددعتم  یاه ]  ] تازاجم نییعت  نمض  ددعتم ، تاماهتا  صوصخرد  یهباشم 

یمالسا بالقنا  هاگداد  متفه  هبعش  خروم ١٨/٨/١٣٩٢ و  هرامش ٩٢٠٩٩٧٠٣۶٧٢٠١٢٠٠  همانداد  یط  ناهفصا ، یمالسا  بالقنا  هاگداد  لوا  هبعش  ًالباقتم  ب )
هرامش ٩٢٠٩٩٧۶۶٣۶٨٠٠٣٠٠ همانداد  یط  تشدهوک ، یمالسا  بالقنا  هاگداد  خروم ٢٣/۴/١٣٩٢ و  هرامش ٩٢٠٩٩٧۵١۵۴٠٠۴٢۵  همانداد  یط  دهشم ،

هب داوم  نیا  رد  هک  ردخم  داوم  اب  هزرابم  نوناق  ۵ و٨  داوم ۴ ، هب  دانتسا  اب  ار  ددعتم  یاه  تازاجم نیمهتم  ددعتم  تاماهتا  صوصخرد  خروم ١٩/٩/١٣٩٢ 
مرتحم ناتسداد  ییاضق  رظن  ًانمض  دنا ؛ هدادرارق مکح  دروم  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٣۴  لامعا  نودب  تسا و  هدش  دیکأت  تازاجم  نییعت  رد  بسانت  ترورض 

مرج ددعت  دروم  رد  هدام ١٣۴  لامعا  موزل  مدع  تازاجم و  نییعت  رد  بسانت  ترورض  رب  ینتبم  ردخم  داوم  اب  هزرابم  نوناق  ۵ و ٨  داوم ۴ ، دانتسا  هب  مه  تقو  لک 
صوصخ نیا  رد  یقوقح  هرادا  زا  لک  ناتسداد  ییاضق  مرتحم  نواعم  یاقآ  ًافاضم  تسا ؛ هدوب  یراج  نونکات  ردخم  داوم  یاه  هدنورپ رد  هیور  نیمه  تسا و  هدوب 

: تسا نینچ  هلصاو  خساپ  هک  دنا  هدروآ لمع  هب  مالعتسا 

: ددرگ یم مالعا  لیذ  حرش  هب  لک  هرادا  نیا  یتروشم  هیرظن  خروم ٢٧/٨/١٣٩٣  هرامش ۴٠۴٣/٩٠٠٠/۵٢/١۴٠/١٣٩٢  مالعتسا  هب  تشگزاب 

لمع نوناق  نیا  ساسارب  دیاب  دراد  دوجو  یصاخ  مکح  تسا  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم  هک  ردخم  داوم  اب  هزرابم  حالصا  نوناق  رد  هک  دروم  ره  رد  »
رد صاخ  تاررقم  ددعت ، صوصخرد  نوچ  دشاب و  یم بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  تامومع  لومشم  تسا  تکاس  نوناق  نیا  هک  یدراوم  رد  دوش و 

حالصا نوناق  عوضوم  میارج  ددعت  صوصخرد  بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٣۴  تاررقم  قبط  اذل  درادن ، دوجو  ردخم  داوم  اب  هزرابم  نوناق 
تبسن بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٣۴  لامعا  صوصخرد  فلتخم  یارآ  رودص  هب  هجوت  اب  اذه  یلع  دوش » لمع  دیاب  ردخم  داوم  اب  هزرابم  نوناق 

مرتحم تاضق  رظن  بسک  اب  هیور  تدحو  یأر  رودص  روشک و  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  رد  حرط  تهج  بتارم  ردخم ، داوم  میارج  هب  طوبرم  یاه  تازاجم هب 
یسیئر میهاربا  دیس  روشک ـ  لک  ناتسداد  .ددرگ  یم مالعا  روضح  هب  روشک  یلاع  ناوید 

روشک لک  ناتسداد  هدنیامن  هیرظن 

.دریگ یم ربرد ]  ] ار ریزعت  دراوم  مامت  نآ  لومش  هریاد  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٣۴  قالطا  هب  رظن  ًالوا :

قیلعت و ثحبم  نآ  هلمج  زا  هدومن  فیلکت  نییعت  هراشا و  ردخم  داوم  هب  طوبرم  روما  هب  تبسن  یددعتم  دراوم  رد  بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  ًایناث :
.دنام یمن یقاب  یا  ههبش زین  هدام ١٣۴  لومش  رد  نیاربانب  تسا ، نامز  رورم  طورشم و  یدازآ 

عمجم بوصم  هک  روبزم  نوناق  حالصا  هزاجا  یمالسا  یاروش  سلجم  هب  بو ١٣٨٩  ـ صم ردخم ) داوم  اب  هزرا  ـ بم نو  ـ ناق هب  یقاحلا   ) هدام ۴۵ بجوم  هب  ًاثلاث :
نوناق ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم  نوناق  فالخرب  دناوت  یمن یمالسا  یاروش  سلجم  هکنیا  ههبش  نیاربانب  تسا ؛ هدش  هداد  تسا  ماظن  تحلصم  صیخشت 

؛ تسا یفتنم  دنک  بیوصت 

یراج و زین  ردخم  داوم  نوناق  هب  تبسن  ار  هدام ١٣۴  هک  ییاه  هاگداد رظن  دییأت  هب  هدیقع  اذه  یلع  درادن ، رکذلاریخا  نوناق  اب  مه  یتریاغم  هدام ١٣۴  هکنیا  ًافاضم 
.مراد دنناد  یم یراس 
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هرامش ٧٣٨ـ٣٠/١٠/١٣٩٣ هیور  تدحو  یأر 

نیاربانب هدرکن ، عضو  مرج  ددعت  دروم  رد  یصاخ  مکح  بوصم ١٣٨٩  نآ  هیحالصا  بوصم ١٣٧۶ و  ردخم  داوم  اب  هزرابم  نوناق  حالصا  نوناق  هکنیا  هب  رظن 
هنوگنیا نیبکترم  یارب  تازاجم  نییعت  رد  هدوبمکاح و  زین  ردخم  داوم  میارج  رد  نآ ، ندوب  هرمآ  هب  هجوت  اب  بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ١٣۴ 

تیرثکا هب  دراد  تقباطم  رظن  نیا  اب  هک  نادمه  دهشم و  کارا ، بالقنا  یاه  هاگداد ءارآ  ساسا  نیارب  .تسا  هیاعرلا  مزال یباکترا  یاه  هزب ددعت  تروص  رد  میارج ،
عابتالا مزال اه  هاگداد یارب  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠  قبط  یأر  نیا  .ددرگ  یم صیخشت  ینوناق  حیحص و  ءارآ 

« روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه   » .تسا

هرامش ٧۴٠ هیور  تدحو  یأر 

لاحط ندرب  نیب  زا  هید  نازیم  نییعت 

٢٩/٢/١٣٩۴ ٨۶٨٣/١۵٢/١١٠ هرامش

همدقم فلا :

ترـضح تسایر  هب  خروم ١٨/١/١٣٩۴  هبنـش  هس زور  تعاـس ٩  سأر  فیدر ١/٩۴  هیور  تدـحو  هدـنورپ  دروم  رد  روشک  یلاـع  ناوید  یموـمع  تأـیه  هسلج 
ناتسداد یسیئر  میهاربادیس  یاقآ  بانج  نیملسملاو  مالسالا  تجح ترضح  روضح  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  یمیرک  نیسح  یاقآ  بانج  نیملسملاو  مالـسالا  تجح

زا یتایآ  توالت  زا  سپ  لیکـشت و  یمومع  تأیه  نلاس  رد  روشک ، یلاع  ناوید  بعـش  هیلک  نواعم  ءاضعا  ناراشتـسم و  اسؤر ، نایاقآ  نابانج  تکرـش  روشک و  لک 
هب هک  روشک  لک  ناتـسداد  هیرظن  عامتـسا  دروم و  صوصخرد  هدـننک  تکرـش یاضعا  فلتخم  تایرظن  یـسررب  حرط و  هدـنورپ و  شرازگ  تئارق  دـیجم و  هللا  مـالک

.دیدرگ یهتنم  هرامش ٧۴٠ـ١٨/١/١٣٩۴  یئاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص  هب  ددرگ ، یم سکعنم  لیذ  بیترت 

هدنورپ شرازگ  ب :

تشد جرک ، نادابآ ، ییازج  یمومع  یاه  هاگداد زا  هک  تسا  هدومن  مالعا  همان ٢١٢٠٨/١٠٠/٩٣ـ١٣٩٣/۴/٢٣  یط  ناریا  یزکرم  همیب  دراد  یم ضورعم  ًامارتحا 
ءارآ لاحط ، نتفر  نیب  زا  هب  یهتنم  یگدـننار  رما  رد  یطایتحا  یب زا  یـشان  یدـمعریغ  همدـص  داریا  نیبکترم  تازاجم  نییعت  هرابرد  ناـکوب  داـبآ و  فجن ناـگدازآ ،
ییازج یمومع  یاه  هاگداد بعـش ١٠٢ و ١٢١  زا  هک  دیدرگ  هظحالم  اه ، نآ لوصو  دانتـسا و  دروم  یاه  هدنورپ یدادعت  هبلاطم  زا  سپ  هک  هدـیدرگ  رداص  فلتخم 
هتفای تیعطق  یاه  همانداد یط  بیترت  هب  رگید  یوس  زا  ناگدازآ  تشد  ناکوب و  یاه  ناتسرهش ییازج  یمومع  یاه  هاگداد بعش ١٠١  وس و  کی  زا  جرک  نادابآ و 
همدـص رثا  رد  لاحط  نتفر  نیب  زا   ) دـحاو عوضوم  هراـبرد  و ١٧٢١ـ١٢/١٣٩٢/١۴  و ١٣٧٩ـ١٠/٧/١٣٩٣  و ٢۵١١ـ٢٨/٨/١٣٩٢  ١٠٣٩ـ٧/١٣٩٢/١۵ 

هـصالخ هک  تسا  هدـیدرگ ذاختا  یفلتخم  یاه  هیور و ۵٣۶ ) داوم ۴۴٩   ) یمالـسا تازاجم  نوناق  تاررقم  اب  نآ  قابطنا  و  یگدـننار ) هحناـس  زا  یـشان  یدـمعریغ 
: ددرگ یم میدقت  میظنت و  لیذ  حرش  هب  قوف  رد  روکذم  یاه  همانداد زا  کیره  نایرج 

رد یطایتحا  یب رثا  رد  خـیرات ١٢/١٣٩١/۵  رد  شیبغوبلآ  نسح  یاقآ  نادابآ ، ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٠٢  هسالک ٢۵٢۵  هدـنورپ  تایوتحم  ساسارب  فلا )
داریا بکترم  یدرواش  هجیدخ  مناخ  هب  تبسن  روبع  مدقت  قح  تیاعر  مدع  ولج و  هب  یفاک  هجوت  مدع  تلع  هب  دیارپ ۴٩/۶۴۵ ب٣۶  یراوس  لیبموتا  یگدننار  رما 
فتک پچ ، یاپ  یاه  ناوختـسا یگتـسکش  رب  هوالع  لحم  ینوناق  یکـشزپ  خروم ٩/١٢/١٣٩١  یهاوگ ۴٠١٢/٩١/۵٠٧٧  بسح  هک  هدیدرگ  یدـمعریغ  همدـص 

زین یکـشزپ ١٣٩٢/١۶/۶  یهاوگ  رد  دـنا و  هدرک جراخ  مکـش  ندرکزاب  یحارج و  لمع  اب  هدراو  یاه  بیـسآ تلع  هب  زین  ار  مودـصم  لاـحط  نگل ، هناـع  تسار و 
درف کی  لماک  هید  زا  ًاعومجم ٨ % هرداص  یهاوگ  نیلوا  تاعیاض  شرا  نازیم  .تسا  هتفای  میمرت  بویعم  تروص  هب  پچ  قاس  یاه  یگتسکش : » تسا هدش  هتشون

لیمکت زا  سپ  هک  .تسا » هدیسر  مامتا  هب  نامرد  .ددرگ  هبـساحم  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام ۵۶٣  اب  ربارب  ندـب  لاحط  ندرک  جراـخ  هید  نازیم  .ددرگ  یم نییعت 
: هدیدرگ یهتنم  همانداد ١٠٣٩ـ٧/١٣٩٢/١۵  رودص  هب  لیذ  حرش  هب  تاقیقحت 

داریا هب  رجنم  یگدننار  رما  رد  یطایتحا  یب رب  ریاد  هقباس  دقاف  نادابآ  نکاس  لها و  دازآ  لغـش  دلوتم ١٣۵٨  یرابلادبع  دنزرف  شیبغوبلآ  یاقآ  ماهتا  صوصخرد  »
ریراقا تافداصت ، سانـش  راک هیرظن  ینوناق و  یکـشزپ  یهاوگ  یماظتنا ، عجرم  شرازگ  یکاش ، تیاکـش  هدـنورپ ، تایوتحم  هب  هجوت  اـب  یدـمعریغ ، یندـب  همدـص 

.۵۶٣ . ٧٠٩ داوم دانتسا  هب  هتسناد و  مّلسم  زرحم و  ار  فوصوم  مهتم  هب  یباستنا  ماهتا  هاگداد  نیا  اذل  هرداص ، تساوخرفیک  دافم  مهتم و  عقاو  هب  نورقم  حیرص 
تازاجم هب  ار  هدربمان  نیعم ، دراوم  رد  نآ  فرصم  تلود و  یاهدمآرد  یخرب  لوصو  نوناق  هس  هدام  کی  دنب  تیاعر  یمالسا و  تازاجم  نوناق  ١٩ و٧١۴  . ۴۴٩

تباب ١ـ لماک  هید  مرازه  شش  لماک و  هید  مدص  یس  نازیم  هب  هید  تخادرپ  تلود و  قودنص  قح  رد  یدقن  یازج  لایر  نویلیم  جنپ  تخادرپ  لمحت  هب  متشه  هجرد 
ییالاب و هخاش  پچ  تمس  نگل  هناع  ناوختـسا  یگتـسکش  .تسار ٣ ـ فتک  ناوختسا  یگتـسکش  .پچ ٢ ـ یاپ  قاس  ین  کزاـن  ین و  تشرد  ناوختـسا  یگتـسکش 

لماک هید  کی  پچ و  جنرآ  پچ و  هناش  یور  یدوبک  .تسار ۶ ـ  مشچ  رود  یدوبک  ۵ ـ  هصراحود .)  ) تسار هنوگ  یور  تسار و  یوربا  یالاب  یگدییاس  .ینییاپ ۴ ـ
تدـم فرظ  بوسحم و  یروضح  هرداص  یأر  .دـیامن  یم مالعا  موکحم و  یدرواش  هجیدـخ  مناخ  قح  رد  مکـش ، ندرکزاب  یحارج  لمع  اب  لاحط  ندرک  جراخ  تباب 

هـسالک هدنورپ  یط  زین  جرک  ییازج  یمومع  هاگداد  هبعش ١٢١  .دشاب  یم ناتـسزوخ  ناتـسا  رظندیدجت  مرتحم  مکاحم  رد  ضارتعا  لباق  غالبا  خیرات  زا  زور  تسیب 
حرش هب  صیخشت و  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام ۵۶٣  قیداصم  زا  ار  عوضوم  نادابآ ، ییازج  هبعـش  دـننامه  لاـحط ) نتفر  نیب  زا   ) دروم ریظن  رد   ۵٠٠٠۶۶٣

: تسا هدیزرو  تردابم   ٢٨/٨/١٣٩٢ همانداد ٢۵١١ ـ رودص  هب  لیذ 

هداز و ناملـس دـیجم  هب  تبـسن  یگدـننار  رما  رد  یطایتحا  یب زا  یـشان  یدـمعریغ  یندـب  همدـص  داریا  رب  ریاد  رفظم  دـنزرف  یراـگدای  اضردـیمح  ماـهتا  صوصخرد 
، یسرداد هسلج  رد  مهتم  حیرص  رارقا  ینوناق ، یکـشزپ  یهاوگ  یـصوصخ ، یکاش  تیاکـش  یتامدقم ، تاقیقحت  هدنورپ و  تایوتحم  هب  رظن  هاگداد  یتمعن  اضر  یلع
هب اذل  صیخشت ، مّلـسم  زرحم و  ار  مهتم  هب  تبـسن  یباستنا  ماهتا  هدنورپ  رد  دوجوم  تاراما  نیارق و  ریاس  بالقنا و  یمومع و  یارـسداد  زا  هرداص  تساوخرفیک 

داوم ١٩و ٣٧ و ٣٨ و ۶٨ و٧٠ و دانتسا  هب  هدربمان  صاخ  عضو  یرفیک و  هقباس  نادقف  هب  رظن  بوصم ١٣٧۵ و  یمالسا  تازاجم  نوناق  زا  هدام ٧١٧  دانتسا 
ار فوصوم  مهتم  بوصم ١٣٩٢  یمالسا  تازاجم  نوناق  زا  هدام ٨٣ و ۴۴٩ و ۵۵٩ و ۵۶٣ و ٧٠٩ و ٧١٠ و ۶٢٣ و ۶١۶  دنب ب  هب  رظان  هدام ٨۶  دنب ب 
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لماک هید  هرقف  کی  تلود و  قح  رد  یریزعت  سبح  زور  هن  تسیب و  زا  لدـب  یدـقن  یازج  لایر  رازهدـصناپ  نویلیم و  تشه  غلبم  تخادرپ  هب  فیفخت  هجرد  کی  اب 
ود یناشیپ و  هصراح  یگدییاس  تباب  لماک  هید  دصرد  کی  پچ و  قاس  تسار و  یاپ  تشپ  هصراح  یگدییاس  تباب  لماک  هید  دـصرد  کی  لاحط و  ندرک  جراخ  تباب 

یزیر نوخ هب  رجنم  یا  هدند نیب  قورع  یگراپ  قافص و  فلخ  یزیر  نوخ شرا  تباب  لماک  هید  دصرد  هن  تسار و  مشچ  لخاد  هیماد  تحارج  تباب  لماک  هید  دصرد 
هرقف کی  هداز ، ناملس دیجم  قح  رد  هنیس  هسفق  فرط  ود  یبنج  هرفح  هلول  هیبعت  مکش و  تسار  هیلخت  هلول  هیبعت  یمکش و  عیسو  لمع  ماجنا  یبنج و  هرفح  لخاد 
تباب لماک  هید  دصرد  کی  هیماد و  ّدح  رد  یناتحت  بل  طاخم  یناشیپ و  یور  هناچ و  ریز  تحارج  تباب  لماک  هید  دصرد  شـش  لاحط و  ندرک  جراخ  تباب  لماک  هید 
نییاپ مود  لوا و  نادند  یدصرد  جنپ  تسیب و  یگتسکش  تباب  لماک  هید  متسیب  کی  زا  دصرد  جنپ  تسیب و  هرقفود  تسار  یاپ  یور  پچ و  قاس  هصراح  یگدییاس 

رادج ماکحتسا  شهاک  شرا  تباب  لماک  هید  دصردراهچ  ینیب و  همحالتم  تحارج  تباب  لماک  هید  دصرد  هس  نییاپ و  مود  نادند  طوقس  تباب  لماک  هید  متسیب  کی  و 
دصرد مین  کی و  ینگل و  تسار  هناع  ناوختسا  یناتحت  یناقوف و  خاش  یگتسکش  شرا  تباب  لماک  هید  دصرد  تشه  یمکـش و  عیـسو  یحارج  لمع  ماجنا  مکش و 

رد ینگل  تسار  تمـس  یا  هسفق هرفح  یگتـسکش  شرا  تباب  لماک  هید  دصرد  تشه  لوا و  یمادق  نادند  یوضع  شزرا  یدصرد  یـس  شهاک  شرا  تباب  لماک  هید 
زربلا ناتـسا  رظندـیدجت  مرتحم  مکاحم  رد  یهاوخرظندـیدجت  غالبا  زا  سپ  زور  تسیب  تدـم  فرظ  یروضح و  هرداص  یأر  .دـیامن  یم موکحم  یتمعن  اـضریلع  قح 

هبعش هسالک ٢۵٢۵  هدـنورپ  دروم  رد  نادابآ  ینوناق  یکـشزپ  و ٢٧٣۶/۶٣٠/٩٢ـ١٣٩٢/١۶/۶  یاه ۵٠٧٧/۴٠١٢/٩١ـ٩/١٢/١٣٩١  یهاوگ ریواـصت  .تسا 
طوبرم زربلا  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  ناتسرهش و ١٩١۶٢/م/٢/٣١ـ١۶/۵/١٣٩٢ و ٢٩١٢١/م/٢/٣١ـ٢٢/٧/١٣٩٢  نیا  ییازج  یمومع  هاگداد   ١٠٢

.دشاب یم تسویپ  هدنورپ ۵٠٠٠۶۶٣  هب 

خیراـت رد  نـسح  دـنزرف  یوازیرح  مـیهاربا  یاـقآ  ناتـسزوخ  ناـگدازآ  تـشد  ییازج  یموـمع  هاـگداد  هبعـش ١٠١  هسـالک ١٠٠۶٨٠  هدـنورپ  تاجردـنم  قـبط  ب )
هب یفاک  هجوت  مدـع  تلع  هب  ناریا ١۴  دـیارپ ۴٩۴ ب ٧١  یراوس  لیبموتا  یگدـننار  رما  رد  یطایتحا  یب رثا  رد  ار  هداز  یفرط هبیرخ  یدـهم  یاقآ   ٣١/۴/١٣٩٢

لاحط ندش  هتشادرب  هب  یا  هدور یگراپ  پچ و  یاپ  ناوختسا  یاه  یگتسکش زورب  رب  هوالع  هدراو  یاه  بیسآ هک  هدومن  ددعتم  تامدص  راچد  یگدننار  نیح  رد  ولج 
هید زین ١٠ % لاحط  نتفر  نیب  زا  یارب  تامدص ، هب  طوبرم  شرا  نازیم  هب  حیرصت  نمض   ٣/١٢/١٣٩٢ فلا ـ  یکشزپ ١٢/٩٢/ یهاوگ  رد  هدیدرگ و  رجنم  زین 

: دنا هدومن میمصت  ذاختا  لیذ  حرش  هب  همانداد ١٧٢١ـ١٢/١٣٩٢/١۴  یط  تساوخرفیک  رودص  تاقیقحت و  لیمکت  زا  دعب  هک  دنا  هدرک نییعت  شرا  لماک 

یگدـننار رما  رد  یطایتحا  یب ماهتا  هب  نسح  دـنزرف  یوازیرح  میهاربا  یاقآ  هیلع  ناگدازآ  تشد  بالقنا  یمومع و  یارـسداد  زا  هرداـص  تساوخرفیک  صوصخرد  »
هیرظن ینوناق ، یکـشزپ  یهاوگ  یماظتنا ، عجرم  شرازگ  هب  تیانع  اب  هاگداد  هداز ، یفرط هبیرخ  یدـهم  یاـقآ  تیاکـش  عوضوم  یدـمعریغ  یندـب  همدـص  هب  رجنم 

رد مهتم  تحـص  هب  نورقم  حیرـص  رار  ـ قا دـنا و  هدـنام ضارتعا  هنوگره  زا  نوصم  یگمه  ناشیا  طسوت  یمیـسرت  فداصت  یکورک  تافداصت و  ینف  نادراـک  رـسفا 
،٨۶ ، ٨٣ ، ۶٨ ، ٣٨ داوم ٣٧ ، یمالـسا و  تازاجم  نوناق  بوصم ١٣٧۵  هب ٧١۴  رظان  داوم ٧١٧  دانتـسا  هب  هدوب و  مّلـسم  زرحم و  قوف  ماهتا  اذل  ارـسداد ،

یدقن یازج  لایر  نویلیم  ود  تخادرپ  هب  مرج  یمومع  هبنج  ثیح  زا  ار  مهتم  یمالسا  تازاجم  نوناق  زا  یگمه  ٧٠٩ و ٧١٠  ، ۴۴٩ ، ۴٨٨ ، ۴۶٢ ، ۵۵٩ ، ۵۵٨
اب هدـش ) لمع   ) پچ نار  هدـش  دوخ  یگتـسکش  تباب  لماک  هید  مود  کی  زا  موس  کـی  زا  مجنپراـهچ  تخادرپ ١ ـ هب  هید ) هبلاـطم   ) مرج یـصوصخ  هبنج  ثیح  زا  و 

هدـشرخ یگتـسکش  تباب  لماک  هید  مود  کـی  زا  موس  کـی  .لمع ٣ ـ یاج  ندوب  رظنمدـب  جیـسن  بیـسآ  شرا  تباب  لماک  هید  دـصرد  کـی  .بیع ٢ ـ نودـب  یدوبهب 
هارمه هب  قاس  یحارج  لمع  شرا  تباب  لـماک  هید  دـصردراهچ  .هدـش ۴ ـ لمع  بویعم  یدوبهب  اب  ینایم  موس  کی  تمـسق  رد  پچ  یاپ  قاـس  ین  تشرد  ناوختـسا 
دصرد تشه  .بیع ۶ ـ  نودب  یدوبهب  اب  هدش  لمع  پچ  یوناز  ککشک  یگتـسکش  شرا  تباب  لماک  هید  دصرد  تشه  پچ ۵ ـ  یوناز  هیحان  رد  ین  تشرد  بیـسآ 

اب یا  هدور یگراپ  میمرت  هارمه  هب  یصیخشت  مکش  ندرکزاب  شرا  تباب  لماک  هیددصردراهچ  .یدوبهب ٧ ـ اب  پچ  یاپ  ین  کزان  ناوختسا  یگتسکش  تباب  لماک  هید 
هد .دیدش ٩ ـ یرایشوه  حطـس  شهاک  شرا  تباب  لماک  هید  دصرد  هد  .یرـس ٩ ـ سپ  هیحان  یناشیپ و  هیحان  رد  هیماد  تشت  اب  لماک  هید  دصردراهچ  .یدوبهب ٨ ـ 
هید دصرد  هد  .پچ ١١ ـ تسد  جـنرآ  پچ و  تسد  فک  هیحان  هصراح  تباب  لماک  هید  دـصرد  کی  .دیدش ١٠ ـ یرایشوه  حطـس  شهاک  شرا  تباب  لماک  هید  دصرد 

اب هدش  لمع  تسار  یاپ  قاس  ین  تشرد  ناوختسا  هدش  درخ  یگتـسکش  تباب  لماک  هید  مود  کی  زا  موس  کی  زا  مجنپراهچ  .لاحط ١٢ ـ نتشادرب  شرا  تباب  لماک 
یأر .دیامن  یم موکحم  هداز  یفرط هبیرخ  یدهم  قح  رد  لمع  یاج  ندوبرظنمدـب  یتسوپ  جیـسن  بیـسآ  شرا  تباب  لماک  هید  دـصرد  کی  .بیع ١٣ ـ نودب  یدوبهب 

ییازج یمومع  هاگداد  هبعـش ١٠١  .دشاب  یم ناتـسزوخ  ناتـسا  رظندیدجت  مرتحم  مکاحم  رد  رظندیدجت  لباق  غالبا  زا  سپ  زور  تسیب  تدم  فرظ  یروضح  هرداص 
نآ یارب  صیخشت و  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۴۴٩  قیداصم  زا  ار  لاحط  نتفر  نیب  زا  همان ٩٠٠٧٩ـ١٠/٧/١٣٩٢  یط  هسالک ١٣٧٩  هدنورپ  رد  زین  ناکوب 

.دنا هدومن نییعت  شرا  لماک  هید  دصرد  لداعم ١۵/۵ 

یاـه یهاوـگ و ٣/١٢/١٣٩٢ و  خروـم ١٣٩٢/۵/٢٧  فـلا  و ١٢/٩٢/ فــلا  یاـه ٩٢/۵/١٧ هرامـش هـب  ناـگدازآ  تـشد  دـمتعم  کـشزپ  یاـه  یهاوـگ ریواـصت 
.تساتسویپ ـز  ین ناکو  ـی بـ نوناق ـی  کشزپ ٢۴١٩/٣/١٠ـ٨/٧/١٣٩١ و ٢٨۶٠/٣/١٠ـ١١/٨/١٣٩١ و ٣۵٩١/٣/١٠ـ١١/١٠/١٣٩١ 

: تسا هدومن  هئارا  ار  لیذ  تاحیضوت  همان ٧۶۶ـ٩/١/١٣٩۴  یط  تسا  هدش  هجاوم  لکشم  اب  هنیمز  نیا  رد  رهاظ  بسح  هک  زین  ینوناق  یکشزپ  نامزاس 

ینیعم راک  هک  اه  تفاب زا  یا  هعومجم هب  یکـشزپ  فیرعت  ساـسارب  دـناسر  یم راضحتـسا  هب  خروم ٨/١/١٣٩۴  همان ١١٠/۶٢/٢٠/١٣٩۴  هب  فطع  ًاـمارتحا ،
رد .دوش  یم بوسحم  ینمیا  هاگتسد  زا  یئزج  لاحط  دوش ، یم بوسحم  وضع  زین  لاحط  فیرعت  نیا  اب  هک  دوش  یم هتفگ  وضع  دبک و … بلق ، دننام  دنهد  یم ماجنا 
خر لاحط  یگراـپ  هبرـض ، تباـصا  لاـبند  هب  هک  یدراوم  رد  .دراد  هدـهعرب  ار  ندـب  ینمیا  هب  کـمک  هفیظو  یلاـسگرزب  رد  دراد و  یزاـس  نوخ هفیظو  ینینج  هرود 
رظن روکذم  بتارم  هب  هجوت  اب  .تسا  زاین  نسکاو  یعون  قیرزت  هب  طقف  دوش و  یمن داجیا  یا  هدمع لکـشم  هک  دـنیامن  یم جراخ  ار  لاحط  یحارج  لمع  یط  دـهد  یم
نتفر نیب  زا  یارب  بوسحم و  درف  وضع  ار  لاحط  دنا  هدرک رداص  هک  ییاه  همانداد ساسارب  جرک  نادابآ و  ییازج  یمومع  یاه  هاگداد بعش ١٠٢ و ١٢١  هکنیا  هب 
جراخ موقرم  هدام  لومش  زا  ار  نآ  ناکوب  ناگدازآ و  تشد  ییازج  یمومع  یاه  هاگداد یلو  دنا  هدومن نییعت  لماک  هید  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام ۵۶٣  قباطم  نآ 

میمصت ذاختا  فلتخم  داوم  قبط  دحاو  عوضوم  هب  تبسن  بیترت  نیا  اب  نوچ  دنا و  هدرک ررقم  شرا  فلتخم  یاه  نازیم هب  نوناق  نیمه  هدام ۴۴٩  قباطم  هتسناد و 
یارب عوضوم  حرط  یاضاقت  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یـسرداد  نییآ  نوناـق  هدام ٢٧٠  دانتـسا  هب  اذل  دـنا ، هدومن رداص  تفاهتم  ءارآ  هدرک و 

.دیامن یم تساوخرد  ار  ییاضق  هیور  تدحو  یأر  رودص 

یمیهاربا میهاربا  روشک ـ  یلاع  ناوید  ییاضق  نواعم 

روشک لک  ناتسداد  هیرظن  ج :
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رظن هس  ماظع  اه  قف نیبام  یف  لاحط  ندومن  جراخ  هب  رجنم  همدص  داریا  دروم  رد  شرا  هید و  نییعت  هب  تبسن  مکاحم  ءارآ  رد  هدمآ  دوجو  هب  فالتخا  صوصخرد 
: دراد دوجو 

.دندقتعم شرا  هب  یلخاد  یاضعا  دروم  رد  یلخاد ، یاضعا  هن  دنناد  یم ینوریب  یاضعا  صوصخم  ًارصحنم  ار  هردقم  هید  ١ ـ

.دنناد یم یلخاد  هسیئر  یاضعا  هردقم و  هید  اب  ینوریب  یاضعا  صوصخم  ار  هید  ٢ ـ

.دنناد یم یلخادریغ  یلخاد و  زا  معا  ءاضعا  لماش  قلطم  روط  هب  هردقم  هید  ٣ ـ

.تسا هدش  رظنراهظا  تموکح  شرا و  هب  یلخاد  یاضعا  صوصخرد  یزاریش ) مراکم  هللا  تیآ و  هر )  ) ماما ترضح  رهاوج ، بحاص   ) تارظن یخرب  رد 

دادع رد  ار  نآ  ًاثیدحو  ًامیدق و  اه  قف دراد و  هردقمریغ  هید  هک  یلخاد  یاضعا  دادع  رد  لاحط  هک  تسین  یدیدرت  اواتف ، نیا  میشاب و  ام  رگا  تارظن  نیا  هب  هراشا  اب 
تازاجم نوناق  هدام ۵۶٣  اب  ههجاوم  رد  اما  تسا ، یتسرد  بلطم  نیا  دوش و  دانتسا  تموکح  شرا و  هب  تسیاب  یم ًاعبط  هک  دنا  هتسنادن هردقم  هید  یاراد  یاضعا 

یتاحیـضوت اب  .میرادن  نآ  رب  یلیلد  ام  هک  تسا  لیلد  جاتحم  یمالـسا  تازاجم  نوناق  زا  هدام  نیا  قالطا  هب  ندز  دیق  تسا و  توافتم  عوضوم  نآ  قالطا  یمالـسا و 
زا یخرب  تسا  نکمم  هدـش و  ناـیب  قلطم  روط  هب  مه  روکذـم  هداـم  دـشاب و  یم ندـب  یلخاد  یاـضعا  زا  یوضع  لاـحط  دـنداد  ینوناـق  یکـشزپ  مرتحم  نواـعم  هک 
هب تبـسن  قالطا  نیا  هک  دراد  دوجو  یلیلد  مینیبب  میهاوخ  یم میتسین و  رتهب  نییعت  ماقم  رد  اجنیا  رد  ام  یلو  مییامن ، روظنم  شرا  ام  تسا  رتهب  دننک  نایب  ناراکمه 

هلماک هید  نییعت  ندب  یلخاد  یاضعا  قیداصم  زا  یکی  ناونع  هب  لاحط  ندرب  نیب  زا  صوصخرد  هدام ۵۶٣  مینک  لمع  نوناق  هب  میهاوخب  رگا  دوشن ؟ تیاعر  لاحط 
مشچ و اپ ، تسد ، لثم  دراد  لماک  هید  کـی  دوب  دـحاو  رگا  دراد و  هید  فصن  ناـنثاوهف … ناـسنالا  یف  اـمّلک  هقف  رد  دانتـسا  دروم  هدـعاق  تسا و  هتـسناد  ضرف  ار 

.تسا هلماک  هید  دوب  یکی  رگا  تسا و  هلماک  هید  کی  نآ  یاتود  .تسا  ات  ود  هک  شوگ 

درادن و یدیق  تسا  قالطا  تسا  تیاور  نتم  هک  هدعاق  یاضتقا  سپ  یجراخ ، ای  یلخاد  یاضعا  هک  درادن  یدیق  دراد و  قالطا  زین  هدعاق  نیا  تسا و  هدعاق  کی  نیا 
اب مه  رظن  نیا  .دراد  لماک  هید  کی  ندـب  یلخاد  یاضعا  زا  یکی  ناونع  هب  تفگ  دـیاب  ًاعبط  .درادـن  یدـیق  دراد  قالطا  زین  تسا  هدـعاق  رب  ینتبم  هک  نوناق  یاـضتقا 

یلاعلا هلظدم یربهر  مظعم  ماقم  یهقف  هیرظن  اب  ام  نکل  .دومن  هشدخ  ناوت  یمن هبعش  یأر  رد  دراد و  یراگزاس  مه  تیاور  اب  نوناق  قالطا  دزاس و  یم هدعاق  قالطا 
ناشیا رظن  رگا  هک  نومـضم ) بیرق  « ) .تسا رتهب  دوش  هحلاصم  رگا  نکل  دشاب  یم شرا  ًارهاظ  لاحط  نتفر  نیب  زا  رد  : » دندومرف دـیق  ود  اب  هک  میـشاب  یم هجاوم 

.مینادب باطخلا  لصف دادرارق و  لمع  دروم  ار  رظن  نیا  دیاب  مکاح  هیقف  ناونع  هب  دشاب  شرا  عطاق  تروص  هب  باب  نیا  رد 

روشک یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  هرامش ٧۴٠ـ١٨/١/١٣٩۴  هیور  تدحو  یأر  د :

هدام ۵۶٣ مکح  هب  رظن  ءاضعا و  هید  یمومع  دـعاوق  رد  بّوصم ١٣٩٢  یمالـسا  تازاجم  نوناق  تاید  باتک  مود  شخب  زا  مود  لصف  تاررقم  تلالد  هب  هجوت  اـب 
رد هکنیا  لاحط و  ندرب  نیب  زا  یارب  شرا  نییعت  رب  ینبم  یهقف ، ربتعم  یواتف  هب  تیاـنع  اـب  تسا و  هدـش  عضو  جوز  درف و  یاـضعا  هید  شجنـس  ماـقم  رد  هکنآ 

عوضوم رب  مکاح  نوناـق  ناـمه  هداـم ۴۴٩  وـضع ، نیا  ندرب  نیب  زا  تروـص  رد  نیارباـنب  تسا ؛ هدـشن  روـظنم  ردـقم  هید  لاـحط  یارب  ءاـضعا  ردـقم  هید  لـصف 
هک ناگدازآ  تشد  ناکوب و  ییازج )  ) یمومع یاه  هاگداد بعش ١٠١  ءارآ  اذل  دنک ، نییعت  شرا  نآ  یارب  هدام  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  دیاب  هاگداد  دوش و  یم صیخشت 

تاررقم قباطم  یأر  نیا  .دوش  یم صیخـشت  نوناق  قفاوم  حیحـص و  روشک  یلاع  ناوید  یمومع  تأیه  یاـضعا  تیرثکا  رظن  هب  تسا  هدـش  رداـص  ساـسا  نیا  رب 
تأیه .تسا  عابتالا  مزال روشک  یلاع  ناوید  بعش  اه و  هاگداد یارب  هباشم  دراوم  رد  یرفیک  روما  رد  بالقنا  یمومع و  یاه  هاگداد یسرداد  نییآ  نوناق  هدام ٢٧٠ 

روشک یلاع  ناوید  یمومع 
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