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 : مالعتسا
، دھد رارق  مکح  دروم  مھ  ار  لام  در  دروم  رد  دھاوخب  هاگداد  رگا  تسا ، ریغ  لام  ھک  نیا  ھب  ملاع  هدنریگ  لاقتنا  هدنھد و  لاقتنا  ھک  ریغ  لام  لاقتنا  ھب  عجار  تازاجم  نوناق  داوم 1 و2  ھب  ھجوت  اب 

لام در  ھب  موکحم  ار  هدـنھد  لاقتنا  طقف  ھکنیا  ای  ینماضت ؟ تروص  ھب  ای  دـنوش  یم لام  در  ھب  موکحم  یواسم  تروص  ھب  ود  رھ  تروص  نیا  رد  دـنک و  لام  در  ھب  موکحم  ار  ود  رھ  یتسیاب  ایآ 
؟ دشاب هداد  لام  دادرتسا  تساوخداد  یکاش  ھک  نیا رگم  دنک ؛ یمن رداص  یمکح  لام  در  دروم  رد  هاگداد  ریغ ، لام  لاقتنا  ھب  عجار  تازاجم  نوناق  بیوصت  نامز  ھب  ھجوت  اب  ھکنیا  ای  دنک ؟ یم

 : خساپ
کی هدام  قبط  لام  در  رب  هوالع  بوسحم و  رادربھالک  بوصم 1308  ریغ  لام  لاقتنا  ھب  عجار  تازاجم  نوناق  کی  هدام  قبط  ود  رھ  ریغ  لام  هدنریگ  لاقتنا  هدـنھد و  لاقتنا  لاؤس ، ضرف  رد 

ھکیتروص رد  مرج  عوضوم  لام  لام ، در  ھب  مکح  رودص  اب  .دنوش  یم موکحم  هدام  نیا  رد  ررقم  تازاجم  ھب  بوصم 1367 ، یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا ، نیبکترم  تازاجم  دیدشت  نوناق 
ناربج رب  لصا  یندم  تیلوؤسم  رد  ھک  نیا ھب  تیانع  اب  دشابن ، دوجوم  ًانیع  مرج  عوضوم  لام  رگا  دوش و  یم درتسم  نآ  کلام  ھب  دشاب ، هدنریگ  لاقتنا  ای  هدنھد  لاقتنا  دی  رد  دـشاب و  دوجوم  ًانیع 
تسا یسک  هدھع  ھب  مرج  عوضوم  لام  تمیق  ای  لثم  در  تیلوؤسم  اذل  تسا ، نوناق  حیرصت  دنمزاین  ییانثتـسا و  تیلوؤسم  ندوب  ینماضت  هدرک و  دراو  نایز  لماع  ھک  تسا  یدودح  رد  تراسخ 
.تسا ریغ  لام  هدنریگ  لاقتنا  هدنھد و  لاقتنا  رفن  ود  رھ  هدـھع  ھب  یواسم  تبـسن  ھب  مرج  عوضوم  لام  تمیق  ای  لثم  در  تیلوؤسم  دوشن ، صخـشم  رما  نیا  رگا  تسا و  هدرک  لیـصحت  ار  نآ  ھک 

.دوش یم میمصت  ذاختا  یندم  نوناق  هدام 317  ھلمج  زا  طوبرم و  تاررقم  قباطم  دشاب ، بصغ  رد  ھنابصاغ  یدایا  بقاعت  قیداصم  زا  نامھتم  راتفر  ھچنانچ  ًانمض 
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