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  رد  رشب قوقح تیعضو زا شرازگ ۴٣٧ زا شیب یروآعمج لصاح  یدیشروخ ١٣٩٨ ھنالاس شرازگ

 لوا زا نامرک بونج و ناگزمرھ قرش ناتسچولب و ناتسیس ناتسا لماش ناریا نیشن چولب قطانم

 رد  هدش تبث رشب قوقح ضقن دراوم اب ھسیاقم رد ھک ،تسا ١٣٩٨ لاس هامدنفسا نایاپ ات هامنیدرورف

 رشب قوقح ضقن ناینابرق زا یرایسب ،دوجو نیا اب ،تسا ھتشاد یدصرد ۴۶ شیازفا ابیرقت ١٣٩٧ لاس

 . دندشن  تایئزج ھئارا ای تبث ھب رضاح یتینما یاھورین دیدھت رطاخ ھب

 و راضحا ،ناینادنز ،نارگراک ،ناکدوک قوقح ھلمج زا یددعتم یاھ شخب لماش ور شیپ شرازگ

 یوس ھب حلسم یاھورین یوس زا ھلولگ میقتسم کیلش و یزرم ناربتخوس ندش ھتشک و تشادزاب

 .تسا نادنورھش

 ھقطنم نالاعف و مدرم یاھ ینارگن زا یکی نادنورھش یوس ھب حلسم یاھورین و نارومام یزادناریت

 یمالسا یاروش سلجم رد چولب ناگدنیامن یوس زا ھنیمز نیا رد یررکم یاھ ھیالگ و تاداقتنا و تسا

 .تسا ھتفرگن تروص اھراتفر نیا رد ینیبزاب رد ینادنچ یاھ ھناشن نونک ات اما هدش نادمتعم و املع و

 ھب و دنتسین ینثتسم ضیعبت زا مھ چولب ناکدوک ھک درک هراشا دیاب ناکدوک قوقح ضقن صوصخ رد

 قح زا نانچمھ حلسم یاھورین ھلولگ طسوت ندش ھتشک رب هوالع یکینتا یاھ تیلقا ناکدوک ریاس هارمھ

 ٣٠ هدام رظنم زا اریز .دنتسھ مورحم تیوھ نتشادن رطاخ ھب لیصحت قح و یردام نابز ھب شزومآ

 یگدنز یموب صاخشا ای و یبھذم و یموق یاھتیلقا ھک ییاھروشک رد« کدوک قوقح نویسناونک

 یرادروخرب قح زا شھورگ یاضعا ریاس هارمھ ھب دیاب تسا اھتیلقا نیا ھب قلعتم ھک یکدوک ،دننکیم

 .»دشاب رادروخرب شیوخ نابز ای و دوخ یبھذم لامعا ماجنا و میلعت و گنھرف زا

 و روشک زکرم زا ندوب رود ییاوھ و بآ طیارش رطاخ ھب ھک تفگ دیاب ناتسا یاھ نادنز هرابرد

 هاگدیعبت ناونع ھب ناتسچولب و ناتسیس یاھ نادنز زا روشک ییاضق متسیس الومعم ،دمآ و تفر یراوشد

 دنربیم جنر یلقادح تاناکما دوبن نوچ یفعاضم تالکشم زا ناینادنز اھنیا رب هوالع و دنکیم هدافتسا

 .تسا هدش ھتخادرپ زین ناینادنز تالکشم حرش ھب شرازگ نیا رد ھک

 لیلدھب ،یزاس دنتسم و تاشرازگ یروآ عمج رد چولب نیلاعف نیپمک یاضعا یزور ھنابش شالت دوجو اب

 قوقح یاھ ناگرا و دوشیم لامعا رشب قوقح نیلاعف یارب ناریا تموکح یوس زا ھک ییاھ تیدودحم

 رامش تسا نکمم ،ناتسا نیا ندوب یتینما نتفرگ رظن رد اب ،دنتسھ مورحم ناریا رد تیلاعف زا یرشب

 .دشاب هدیسرن ھعومجم نیا تسد ھب تاشرازگ زا یدایز

 چولب نیلاعف نیپمک ھیریرحت تئیھ

 ھمدقم
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 خرن رد ناتسچولب و ناتسیس ،درک رشتنم ھتشذگ لاس زییاپ رد ناریا رامآ زکرم ھک یشرازگ ساسارب

 یراکیب خرن نیرتالاب ،٩٨ ناتسبات لصف رد ،شرازگ نیا ِساسارب .تسا هدز »دروکر« ،یراکیب

 .تسا هدش تبث دصرد ١۵.٢ مقر اب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد روشک

 

 رتشیب نادنورھش نیا تشادزاب ،دندش تشادزاب چولب دنورھش ٨٠اعومجم یدیشروخ ١٣٩٨ لاس رد

 تشادزاب تاضارتعا رد زین نادنورھش زا یھجوت لباق رامش ؛تسا هدوب یتینما و یسایس مئارج اب طبترم

 و ھتشک یتینما و یماظتنا یاھورین یوس زا ھلولگ میقتسم کیلش اب دنورھش ١٠١ مکتسد نینچمھ .دندش

 ناج یا هداج تافداصت رد رفن ۴٧ مکتسد  .دنتسھ ناتسناغفا ھعبت زا دادعت نیا رفن ٢۵ ؛دندش یمخز

 .دندش یمخز رفن ٣۵ و ھتخاب

 

 ،یتسدگنت و یراکیب . دنتسھ ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد یزرم قطانم تسدیھت راشقا زا ناربتخوس

 نایم رد  .تسا هدرک لیمحت ار یربتخوس یاسرفتقاط و کانرطخ لغش ھقطنم نیا مورحم مدرم ھب

 روطھب ،دنراد دوجو یھاگشناد نالیصحتلاغراف و نایوجشناد و ھلاس٧٠ نادرم  ات ھلاس١٢ ناکدوک نانآ

 نوگژاو و فداصت ،یماظتنا و یتینما یاھورین میقتسم یزادناریت دننام یتارطخ ضرعم رد رمتسم

 .دنراد رارق وردوخ نانیشنرس نتخوس و نتفرگ شتآ ،زیرگ و بیقعت رثا رب وردوخ ندش

 رارما یارب و دنراد هدھعھب ار هداوناخ یتسرپرس ھک دنراد دوجو یناناوجون ،ناربتخوس نایم رد

 و راک .دننک باختنا لغش ناونعھب ار اسرفتقاط و قاش راک نیا دناھتشگ راچان دوخ ٔ هداوناخ شاعم

 .دوشیم متخ گرم ھب دراوم زا یرایسب رد نآ ماجنارس ھک یکانرطخ رایسب ھفرح

 ربتخوس ٣١ دادعت ،ھتشذگ لاس رد تسا هدیسر چولب نیلاعف نیپمک تسدب ھک هدش لیمکت یاھشرازگ ربانب

 وردوخ  نتفرگ شتآ ،زیرگ و بیقعت ماگنھ رد وردوخ ینوگژاو ای و میقتسم یزادنا ریت رثا رب ربالاک و

 یماظتنا یاھورین طسوت  اھ یمخز ھب یسناژروا ھیارا مدع ای و تخوس یاھنلاگ نتفرگ ھناشن رثا رب

 رب یناغفا ینوناق ریغ رجاھم ٢۵ نینچمھ ،دنا هدش یمخز رفن  ٣٢  و دنداد تسد زا ار شیوخ ناج

 .دندش یمخز و ھتشک یماظتنا  یاھورین طسوت اھنآ لماح یوردوخ زیرگ و بیقعت رثا

 تالدابم یھدناماس و نانیشنزرم تشیعم تیعضو نیسحت تھج ینوگانوگ یاھ ھبوصم ھکنیا ھب ھجوت اب

 ای فقوت زا یشان ھک ینوگانوگ للعب اما ،تسا هدش بیوصت ھک تخوس شورف حرط نینچمھ و یزرم

 .دراد ھمادا نانچمھ ناربتخوس تالکشم ،تابوصم و حرط حیحص یارجا مدع

 

v یدنورھش قوقح 
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 ھب سلجم ینلع نحص رد ناربتخوس یتشیعم تیعضو اھراب ھک'' ؛دوب هدرک حیرصت رھشناریا هدنیامن

 یربتخوس نوچ ییاھبیسآ موادت و دراد ھمادا لکشم اما ،میاهدش لحهار راتساوخ و هدش ھتشاذگ ثحب

 .''دریگیم ار یرتشیب دارفا ناج
 

 یو .تسا هدش "یربتخوس" ندش ریگھمھ ثعاب ناتسا حطس رد یراکیب ھک ،تسا ھتفگ نینچمھ یو

 مرگ حالس زا هدافتسا یاج ھب و دنکن کیلش ناربتخوس ھب ات میاھتساوخ یماظتنا یورین زا ھک داد ھمادا

 .دریگب هرھب یرترطخمک یاھشور زا ،ناربتخوس اب ھلباقم یارب

 یریگرد نایرج رد ،نابآ ١٣ خیرات رد ؛دریگیم ینابرق ناتسچولب رد نانچمھ یاھفیاط عازن و یریگرد

 دمحم زین هامنابآ ١۴ خیرات رد و دندش یمخز رفن ٣ و ھتشک رفن ١ یرماب و یزاونھش نیب یا ھفیاط

 .دش ھتشک یا ھفیاط یریگرد رثا رد نیسح جاح دنزرف یھز یسیع اضر

 رتشیب بتارم ھب یعقاو رامآ ھک دندش راضحا هاگداد و یتینما زکارم ھب دنورھش ٢٢ مکتسد نینچمھ

 هدمع .دوش یم ھنیمز نیا رد یرگشرازگ مدع ثعاب نآ نامتک یارب یتینما یاھداھن راشف اما ،تسا

 نیلاعف یور ھب رتشیب راشف لامعا یارب و ھتفرگ تروص تاعالطا ترازو یوس زا اھ راضحا نیا

 .تسا هدوب تنس لھا نویناحور و یبھذم

 »یرایتشد زگرد« یاتسور نینکاس زا رفن ١٠٠ مکتسد یدیشروخ ھتشذگ لاس رد ھک تفگ دیابنینچمھ

 .دندش التبمHIV  سوریو ھب راھباچ ناتسرھش عباوت زا

 لبق لاس زا« :تفگ چولب نیلاعف نیپمک ھب هراب نیا رد علطم عبنم کی یدیشروخ ھتشذگ لاس هامنابآ رد

 یتموکح نالوئسم یوس زا یھجوت چیھ اما تسا حرطم اتسور نیا رد رفن ١٠٠ زا شیب زدیا ثحب

 شیعقاو بابسا و للع و تسا کانتشحو یراوناخ ٨٠٠ یاتسور یارب زدیا دادعت نیا و ھتفرگن تروص

 ».تسین صخشم

 

 
 
 
 تاعمجت نیا رتشیب ؛تسویپ عوقو ھب یفنص باصتعا و عمجت ١۵ مک تسد یدیشروخ ھتشذگ لاس رد

 یمامت تسیل .تسا هدوب یزرم ناربتخوس تیعضو ھب یگدیسر مدع و یداصتقا دب طیارش اب طابترا رد

 :دیآیم ریز رد خیرات بیترت ھب ٩٨ لاس تاباصتعا و تاعمجت ھب طوبرم تاشرازگ

 راھباچ یرتسگداد لباقم رد دابآرز ناوراک ضرتعم مدرم زا یعمج تشھبیدرا ٢۴ ھبنش ھس •

 ھب یدرف یدازآ ییارچ صوصخ رد ییاضق تاماقم حیضوت راتساوخ ناضرتعم .دندرک عمجت

 .تسا رھش نیا تنس لھا یناحور ود لتق ھب مھتم ھک دندش ''یناوراک ییحی'' مان

v باصتعا و عمجت 
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 شروی ھب ضارتعا رد راھباچ رھش ھیشاح رد دابآریم ھقطنم مدرم ٩٨ تشھبیدرا ٢۶ ھبنشجنپ •

 دابآریم راھباچ ریسم یتینما و یماظتنا یاھورین تیامح اب یزاسرھش و نکسم هرادا نارومام

 .دنتسب ار

 راتساوخ یرادنامرف لباقم رد عمجت اب نادھاز رھش مدرم زا یعمج ،٩٨ دادرخ ۶ ھبنشود •

 .دندش ''شخب ھش یسوم'' مان ھب ینادھاز ناوج ندش ھتشک ھب تبسن نارومام ییوگخساپ

 اھتخوس تراک گنیدک حرط یارجا ھب ضارتعا رد شاخ مدرم زا یعمج ٩٨ دادرخ ٩ ھبنشجنپ •

 .دندز زیمآ ضارتعا عمجت ھب تسد رھش نیا یرادنامرف لباقم رد

 نارومام طسوت رھشناریا رد چولب دنورھش متش و برض یپ رد دادرخ ٢٩ ھبنشراھچ زور •

 .دندز عمجت ھب تسد مدرم ،یماظتنا

 هزاغم ھب نارومام هرابدنچ شروی ھب ضارتعا رد یروگیکج ناراد هزاغم ٩٨ ریت ٢٣ ھبنشکی •

 .دندز ناشیاھ هزاغم نتسب و باصتعا ھب تسد یاھ

 طسوت ناگزمرھ ناتسا بانیم عباوت زا ”یھالکردنب ”رد ناوج ود ندش یمخزو ھتشک زا سپ •

 ناگرک هاگساپ لباقم رد ھقطنم نیا نیگمشخ مدرم )رویرھش ٢۴ ، ھبنشکی ( ، ینابایرد یاھورین

 .دندرک ضارتعا ردنب نآ ناناوجراتشک ھمادا ھب تبسن و هدومن عمجت

 عمجت نیزنب تمیق یناھگان شیازفا ھب ضارتعا رد یرادنامرف ھکلف رد راھباچ مدرم ،نابآ 25 •

 .دنتسب ار هار و هدرک

 لضف یولوم مان ھب تنس لھا یناحور کی تشادزاب ھب ناضرتعم زا یھورگ رذآ ٨ ھعمج •

 .دنتسب ار )دابآرون( ند ریلک و ولب و دنم هداج یھوک نمحرلا

 ھب چولب سانشرس یناحور کی تشادزاب ھب ضارتعا رد زابرس مدرم زا یھورگ رذآ ٩ ھبنش •

 ھقطنم رد گماشپ دوراپ و راھباچ روگیکج یتالصاوم ریسم یھوک نمحرلا لضف یولوم مان

 .دنتسب ار زابرس

 زابرس گماشپ ھعمج ماما یھوک نمحرلا لضف یولوم تشادزاب ھب ناضرتعم رذآ ٩ ھبنش زور •

 .دنتسب ار یطابترا یاھ هار و هدرک عمجت گماشپ دوراپ و روگکیج یھارود رد

 ھعمج ماما تشادزاب زا روگیکج و ،کسار ،تالک زابرس یاھرھش ناراد هزاغم ٩٨ رذآ ٢١ •

 باصتعا ھب تسد بسک یاھ لحم نتسب اب شناھارمھ و یھوک نمحرلا لضف یولوم گماشپ

 .دندز

 اب چولب ربتخوس ،یحالم دیما ندش ھتشک زا سپ گرزب ترایز اتسور نینکاس :٩٨ هام نمھب ٨ •

 .دندرک ضارتعا و عمجت حلسم یاھورین یوس ھب یزادنا گنس و اھ هداج نتسب
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 یولوم ینارنخس روسناس ھب ضارتعا رد ،نادھاز رد نادنورھش زا یرامش ١٣٩٨ هامنمھب ١ •

 .دندز ضارتعا ھب تسد نوماھ ھکبش رد ناریا تنس لھا هدشھتخانش یاملع زا ،دیمحلادبع

 ندوب نییاپ ھب ضارتعا رد ضرتعم بونج رابدور ناتسرھش نازرواشک ،١٣٩٨ هامید٢۶ •

 .دندرک عمجت ناتسرھش نیا یرادنامرف لباقم ناشتالوصحم تمیق

 رثا رب چولب ناوجون ود ندش یمخز و ھتشک ھب ضارتعا رد مدرم زا یرامش :دنفسا ١٠ ھبنش •

 .دندرک عمجت راھباچ رد ھلولگ کیلش

 

 
 

 
 
 ھلمج زا یداصتقا و یگنھرف ،یعامتجا فلتخم لماوع ھک تسا هراشا ھب مزال چولب نانز صوصخ رد

 ،رقف ،تسرپرس و نامناخ یب نانز یارب هانپرس ندوبن ،ھمانسانش یب نادنزرف ،هدشن تبث یاھجاودزا

 ھمانسانش نادقف و اھرھش ھیشاح رد تمالس ھمیب ششوپ ندوب نییاپ ،یطابترا یاھھار بسانمان تیعضو

 دوشیم بوسحم یلیاسم ھلمج زا ،تسا هدرب نیب زا ار نانآ ھب یھد تامدخ ناکما ھک ناوناب زا یخرب

 .تسا هدش ناتسچولب و ناتسیس ناوناب یارب یدج و یداح تالضعم داجیا بجوم ھک

 ،رھوش ھب یداصتقا یگتسباو رطاخب ،دوخ کرتشم یگدنز زا یتیاضران دوجو اب چولب نانز زا یخرب

 دوخ رگرازآ رسمھ اب یگدنز ھب ،یتنس و یگنھرف موسر و بادآ تیاعر و نادنزرف نداد تسد زا سرت

 تیاکش زا ،رسمھ یاھشنکاو زا یھاگآ لیلد ھب هدید تنوشخ نانز زا یرایسب نینچمھ .دنھدیم ھمادا

 .دننکیم یراددوخ یماظتنا و ییاضق عجارم ھب

 دتفایم قافتا »یرسمھ کدوک« زونھ ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاھاتسور و قطانم یخرب رد نینچمھ

 نوچ ،دننک جاودزا دیاب ،دنشاب ھتشاد راگتساوخ نییاپ نینس رد نارتخد ھچنانچ ،ھقطنم نیا نانز و

 .دنکیم ادیپ شھاک قیرط نیا زا هداوناخ یاھھنیزھ

 

 ھفیاط زا یناتسچولب رھاوخ ھس ھک داد شرازگ یسراف تندنپیدنیا ھمانزور تیاسبو ،٩٨ هامدادرم رد

 اھنآ تسرپرس ییاد ،یناھد نارھاوخ ھتفگ ھب ؛دناھتخیرگ ناتسکاپ ھب دوخ ناج تاجن دصق ھب اھیناھد

 جاودزا ھب رابجا ھب ار )هریمس( نارھاوخ زا یکی ات ھتشاد دصق درم نیا .تسا هدرک لتق ھب دیدھت ار

 دایتعا لیلد ھب جاودزا نیا اب هریمس تفلاخم زا سپ یناھد لوسرمالغ .دروآرد یقارع داتعم درم کی

 زوین برع و ودرا تندنپیدنیا ھمانزور ،نامز نآ رد .تسا هدرک لتق ھب دیدھت ار نارھاوخ ،روکذم درم

 ِربخ ینرب میرس هاگھانپ نامزاس رقم رد ھظفاح و هدیشر ،هریمس اب یصاصتخا ھبحاصم کی راشتنا اب

 .دندرک رشتنم دوخ لوا ھحفص رد ار ناتسکاپ ھب یسومان لتق زا نارھاوخ نیا رارف

v نانز قوقح  
 



 9 

 

 

 نانز قوقح نالاعف یلصا یاھ ھغدغد ھلمج زا ھیذغت ءوس و ناردام و نادازون  ریم و گرم یالاب رامآ

 زا یرایسب ناتسا نیا رد یفاک ناتسرامیب و ینامرد زکارم دوبن رطاخ ھب ھکیروطب ،تسا ناتسچولب رد

 نامیاز اھاتسور نامھ رد دنروبجم و دنرادن یسرتسد سنالوبمآ ھب ناتسا یاھاتسور رد نکاس ناردام

 .دننک
 

 یاضف و یکشزپ تاناکما دوبن ھک تسا ھتشاد راھظا سلجم نامرد و تشادھب نویسمک وضع درف ینیما

 اب ناکشزپ ھک تسا هدوب یتالکشم ھلمج زا قطانم رد ینامرد و یتشادھب تامدخ ھئارا یارب بسانم

 تمالس داوس ھک تسا هدش بجوم ییاتسور قطانم رد یشزومآ متسیس فعض نینچمھ ،دنتسھ ھجاوم نآ

 .دشاب یروشک داوس لدعم طسوتم زا رت نیئاپ ناتسچولب و ناتسیس رد نایئاتسور

 

 نانز یتشادھب دب تیعضو ھب هراشا اب نادھاز ناتسرھش هدنیامن یدمحمرای میلع ھک تسیلاحرد نیا

 نیا فلتخم طاقن رد تاناکما ھنالداعان عیزوت و رقتسم تمالس هزوح نالوئسم یھجوتیب زا ییاتسور

 .تسا هدرک میدقت سلجم ھب ار شیوخ ضارتعا ناتسا
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 اذغ و بآ دوبمک ،یرامیب ،رقف اب ریگرد و ناریا قطانم نیرتمورحم زا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا

 زین یرگید شخب و دننکیم یگدنز ریقف ییاھهداوناخ رد ناناوجون و ناکدوک هدمع ،نیب نیا رد .تسا

 .دنتسھ تسرپرس یب ای تسرپرس دقاف

 ھب ھثداح نیا .تسا هدش تبث  »یناب اضریلع« تیوھ اب ھلاس ١١ کدوک کی مکتسد ھتشذگ لاس رد

 تشھبیدرا ١٩ خیرات رد تلکیس روتوم کی تمس ھب ناگلد یرواکت ناگی نارومام یزادناریت لابند

 .داد خر ٩٨

 اب یا ھبحاصم رد یدیشروخ ھتشذگ لاس رد ناتسچولب و ناتسیس دادما ھتیمک لکریدم یدابع یدھم

 .دراد یماح دقاف و تسرپرسیب کدوک ٣٩٠٠ ناتسا نیا ھک درک مالعا ناریا یاھ ھناسر

 ناونع ھب ھک دایماز وردوخ هدازیلع یھار ھس ھقطنم دابآریخ رھشناریا لصاف دح رد ٩٨ نابآ ۵ •

 تاحارج تدش رثا رد زومآ شناد کی و هدش نوگژاو دش یم هدافتسا نازومآ شناد سیورس

 .دندش حورجم رگید رفن ۵ و هداد ناج

v ناکدوک قوقح 

١٠٪ 

٨٣٪ 

٧٪ 

 ناکدوک قوقح ضقن

 رثا رب ندش یمخز و ھتشک
 یماظتنا یاھورین یزادناریت

 شناد ندش یمخز و ھتشک
 زا هدافتسا رثا رب نازومآ

 ریغ یا ھسردم یاھ سیورس
 درادناتساو نمیا

 و راوآ شزیر رثا رب ندش ھتشک
 لیس
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 ینوگژاو و هوک اب سوبینیم کی فداصت رثا رب رتخد زومآ شناد ١٠ مکتسد  ،٩٨ هامنابآ ٨ •

 .دندش یمخز ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد نآ

 و هدرک توف رھشناریا دابآریخ ریسم رد وردوخ ینوگژاو رثا رد چولب زومآ شناد ود نابآ ٩ •

 .دندش حورجم رگید رفن ٩

 رب رگید نت ۵ ندش یمخز و زومآشناد ود ندش ھتشک زا امیسوادص یرازگربخ ،هامنابآ ١۴ •

 .دادربخ درگاشب رد اتسور کی رد نازومآشناد لماح یاپیاس تناو ینوگژاو رثا

 رب )چوسکک( زاوگریش یاتسور لھا لدناج دنزرف ھلاس ۶ »ھسوک لیھس« ،٩٨ ید ٢٢ ھبنشکی •

 زا ار دوخ ناج دوب هدش اتسور میرح دراو نایغط لیلد ھب ھک تالکوھاب دور بآ رد لیس رثا

 .داد تسد

 کھک  رد راوآ شزیر ھک تفگ نادھاز یکشزپ یاھ تیروف و ثدوح زکرم ریدم ،هامید ٢٢ •

 .تفرگ ار ھلاس ۵ ھچب رتخد ناج ناوارس

 هرابرد ناتسچولب و ناتسیس ناتسا شرورپ و شزومآ لک ریدم ،یناشخر اضردیمح ،هامید ٢٧ •

 ناتسا رد یشزومآ دحاو ٣٢ دادعت رضاح لاح رد« :تفگ ناتسا نیا هدزلیس سرادم تیعضو

 .دنتسھ هدافتسا لباقریغ ناتسچولب و ناتسیس

 

 هدرک ادیپ یرتشیب تدش ناریا مورحم یاھناتسا رد لیصحت زا یگدنامزاب اھشرازگ ساسارب

 ھتفگ ھب اما تسا دصرد ٩٨,۶  ار روشک لک رد ییادتبا یلیصحت ششوپ ھک تفگ دیاب نینچمھ.تسا

 نیگنایم زا رتنییاپ دصرد ۴ ناتسچولب ناتسیس رد نازیم نیا ،راک ریزو رواشم یودھم ظعاو اضردمحم

 .تسا یروشک

 رطاخ ھب ھک درک هراشا ھمانسانش نودب ناکدوک ھب ناوتیم ناکدوک قوقح ضقن ھب هراشا دروم دراوم زا

 یدیشروخ ھتشذگ لاس رد.دنوشیم مورحم لیصحت زا ناتسا نیا طاقن یصقا رد ھلاس ھمھ تیوھ نتشادن

 ،کسار ،زابرس دننام ییاھرھش رد یلیصحت ششوپ مدع خرن یعامتجا هافر و راک ،نواعت ریزو رواشم

 رد ھک ھلئسم نیا ھب هراشا اب و دناوخ »الاب رایسب« ار ناتسچولب و ناتسیس ناتسا ِناتسرھم و یرایتشد

 ١۴ ینعی تسا دصرد ٨۶ زابرس رد ییادتبا ششوپ خرن« تفگ دوشیم هدید رتشیب رباربود اھرتخد

 ربارب ود اھ رتخد ششوپ مدع دصرد ١۴ نیا زا تفگ ناوتیم .دنوشیمن دراو ھسردم ھب ناکدوک دصرد

 .»تساھرسپ

 یاھاضف تیعضو و تسا جنرغب رایسب ناکدوک یارب طیارش رقف شرتسگ اب ناتسا یبونج تمسق رد

 ،یرپک ،مواقمریغ سرادم .تسا هدش شرازگ نزاوتمان رایسب ناتسچولبو ناتسیس ناتسا رد یشزومآ

 یبونج هزوح سرادم رد روضح یارب بولطم یملع ھبتر یاراد ناملعم زا ار هزیگنا یلگ و یتشخ
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 ناملعم زا یخرب هدش هدید زین یدراوم رد و هدرک گنریب و گنرمک ناتسچولب و ناتسیس

 .دنرادن طبترم کرادم ناتسا رد شرورپوشزومآ

 رطاخ ھب ھک یناناوجون و ناکدوک هرابرد نادھاز رد یمالسا یاروش سلجم هدنیامن یدمحمرای میلع

 ھمانزور اب یاھبحاصم رد ھتشذگ لاس رد دنوشیم یربتخوس ھب روبجم یداصتقا بسانمان تیعضو

 ھقطنم ،دننکیم راک نیا ھب مادقا و دنراد روضح ینس راشقا یمامت زا دارفا نیا نیب رد« دوب ھتفگ ناریا

 لاس ١٨ یلا ۶ ینس هدر اب لیصحت زا هدنامزاب رازھ ١٢٠ رضاح لاح رد یبونج و یزکرم ناتسچولب

 نازومآ شناد نیا هاوخان ای هاوخ ،دنا هدنامزاب ھسردم ھب نتفر و لیصحت زا دوجوم لیالد ربانب ھک دراد

 یم رب نآ اب ھلباقم ددص رد دراد دوجو قطانم نیا رد ھک یرقف تیعضو ھب ھجوتاب لیصحت زا هدنامزاب

 قطانم نیا رد تخوس قاچاق جاور ھب ھجوت اب ھجیتن رد،دننک کمک دوخ هداوناخ ھب دنراد دصق و دنیآ

 .دننک یم اھزرم یوس نآ ھب یتخوس داوم لاقتنا و ییاجباج ھب مادقا و دنوش یم هداد قوس نآ تمس ھب

  .تساریگمشچ تخوس قاچاق ریسم رد ھلاس ١٨ ناناوجون ات ھلاس ۶ ناکدوک روضح بیترت نیدب

 یلصاح دریگ یم تروص ناناوجون و ناکدوک یوس زا ھک تخوس قاچاق تمس ھب شیارگ نیا ھنافساتم

 و درادن یپ رد ار یراک ناکدوک دادعت نتفر الاب نینچمھ و روشک یاھ داوس یب رامآ شیازفا زج

 .»دراد دوجو ھقطنم رد ھک یتالکشم یقاب ھب ار رگید یتالکشم
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 ٢ ناینادنز نیا نایم زا ؛دیسر تبث ھب یدالیم ھتشذگ لاس رد مادعا مکح رودص ٢ و مادعا ١١ مکتسد

 .دندش مادعا ردخم و داوم یاھ ماھتا تباب زا زین رگید ینادنز ٨ و لتق ھب مھتم ینادنز

 چولب نادنورھش یارب بالقنا یاھ هاگداد رد مادعا مکح دروم ود مکتسد نینچمھ یسمش ھتشذگ لاس رد

 .تسا هدش رداص

 

 ھک دشاب »یتافارتعا« دانتسا ھب تسا نکمم ھک ھتفرگ تروص یلاح رد ناینادنز مادعا مکح یارجا

 هدمآ تسد ھب زیمآریقحت و یناسناریغ ،ھنامحریب یاھراتفر رگید ای ھجنکش قیرط زا دوریم لامتحا

 .تسا

 ھب هدام کی قاحلا ییارجا لمعلاروتسد قبط ھک ھتفرگ تروص یلاح رد ردخم داوم ناینادنز مادعا

 تاضق ،هدش غالبا روشک ییاضق عجارم مامت ھب ھییاضقهوق سییر طسوت ھک ردخم داوم اب هزرابم نوناق

 اھنآ هدنورپ ،مادعا ھب ناموکحم مکح یارجا فقوت نمض تقو عرسا رد دنفلکم یرفیک ماکحا یارجا

 رد مادعا حالصا ھب هراشا اب روشک لک ناتسداد رتشیپ دوجونیا اب اما .دنھد رارق یسررب دروم ار

v مادعا 
v 

۶٧٪ 
١۶٪ 

١٧٪ 

مادعا

 ردخم داوم ماھتا

 صاصق

 مادعا مکح رودص



 14 

 تبسن یمالسا یاروش سلجم رد ھک یحالصا ام رظن زا '' ھک تفگ ردخم داوم اب هزرابم دیدج نوناق

 .''تسا هدوب صقان حالصا کی دش ماجنا ردخم داوم نایچقاچاق مادعا تازاجم ھب

 :خیرات کیکفت ھب مادعا مکح یارجا تسیل

 

 دیجملادبع دنزرف لدبع ھب فورعم یناتھن هللادبع .١

 نیدرورف ٢۶ ھبنشود :مکح یارجا خیرات 

 ردخم داوم :ماھتا

 ناھفصا نادنز :مکح یارجا لحم

 

  بارھم دنزرف ،شخب ھش لامک .٢

 ٩٨ تشھبیدرا ٧ :مکح یارجا خیرات

 ردخم داوم شورف و لمح :ماھتا

 دش نامرک نادنز :مکح یارجا لحم

 

 شخبادخ دنزرف یرماب دمحم .٣

 ٩٨ تشھبیدرا ٨:مکح یارجا خیرات 

 ردخم داوم لمح :ماھتا 

 نامرک نادنز :مکح یارجا لحم

 

 یھزیلع هللا دسا .۴

 ٩٨ رھم ١۴ :مکح یارجا خیرات

 .نارومام اب یریگرد و ردخم داوم لمح :ماھتا

 

 شخب ھس میکحلادبع .۵

 ٩٨ رھم ١۴ :مکح یارجا خیرات

 نارومام اب یریگرد و ردخم داوم لمح :ماھتا
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 یردیح گنشوھ .۶

 ٩٨ رویرھش ٣ :مکح یارجا خیرات

 .ردخم داوم قاچاق :ماھتا

 

 روناقآ دنزرف ریبد دمحم .٧

 ٩٨ رذآ ٣ :مکح یارجا خیرات

 دنجریب نادنز :مکح یارجا لحم

 ردخم داوم :ماھتا

 

 یھز یتون سایلا .٨

 ٩٨ رذآ ١٣ :مکح یارجا خیرات

 لتق :ماھتا

 

 هدرمھد راتسلادبع .٩

 دمحم ضیف :مکح یارجا خیرات

 لتق :ماھتا

 

 یدرگشب یسیع .١٠

 ٩٨ نمھب ٣ :مکح یارجا خیرات

 ردخم داوم :ماھتا

 

 یمتاح حیسم .١١

 ٩٨ نمھب ۵ :مکح یارجا خیرات

 ردخم داوم:ماھتا

  

 مادعا مكح رودص

 »یچولب هللا نامأ« »یحالم دادھم« 
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 مدع رثا رب گرم نوچمھ یدراوم لماش  نارگراک قوقح ضقن صوصخ رد شرازگ ۶ ھتشذگ لاس رد

 لیلدھب جارخا ھب دیدھت ،ھمحزلاقح تفایرد مدع رطاخھب باصتعا ،نایامرفراک طسوت راک ینمیا تیاعر

 .دش رشتنم یدزم تاقوعم تفایرد مدع ھب ضارتعا

 فیعضت ثعاب ناتسا رد دوجوم یتینما وج و ناتسچولب رد یرگراک یاھاکیدنس دوبن تلع ھب

 .تسا هدش هزوح نیا رد یرگشرازگ

 

 هاچ رد طوقس رثا رب نادھاز رد رگراک ۴ ،راک طیحم ینمیا نادقف ھیاس رد  :٩٨ نیدرورف ٢ •

 .دنداد تسد زا ار دوخ ناج رگراک ٣ و مودصم رگراک ١ ھثداح نیا رد .دندش ھثداح راچد

 کی زا سپ ٩۶ هام رویرھش شولد دنزرف یعیفش دلاخ مان ھب چولب رگراک  :٩٨ تشھبیدرا ١ •

 .دش جارخا راھباچ زبس لحاس تکرش زا راک مین و لاس

vنارگراک قوقح ضقن 
 

٢۵٪ 

۶٢٪ 

۶٪ 
۶٪ 

نارگراک قوقح ضقن
 دوبن رثا رب نارگراک یناج تافلت
 ینمیا

 ،وضع عطق،یگتسکش
 تیمودصم،یگتخوس

 راک زا جارخا

 شخب نارگراک(ھقوعم قوقح
 و ردانب هرادا قرب تاسیسات
 )راھباچ یدرونایرد
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 طسوت کساج ناتسرھش رد رگراک کی ،راک طیحم ینمیا نادقف ھیاس رد :٩٨ تشھبیدرا ٩ •

 دش جنرآ ھیحان زا تسد عطق تیمودصم راچد نکدرخ خی هاگتسد

 ھک تسا هام ھس راھباچ یدرونایرد و ردانب هرادا قرب تاسیسات شخب نارگراک  :٩٨ هامید ٢١ •

 .دناهدرکن تفایرد یقوقح

 راھباچ لھا شخب لعل دنزرف »هدازرد دیما« تیوھ اب ینامتخاس رگراک کی :٩٨ هامید ٢٧ •

 .تسا هداد تسد زا ار دوخ تسد ناتشگنا لاسما هام ید ٢٧ خیرات رد یاھثداح یط راک ماگنھ

 یمخز تشھ و ھتشک کی شاخ نامیس ھناخراک رد رکنیلک هاگتسدراجفنا :٩٨ هامدنفسا ٢۶ •

 .تشاذگ یاجرب
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 ،متش و برض ھلمج زا ناینادنز قوقح ضقن اب طبترم دروم ٢٣ مکتسد یدیشروخ ھتشذگ لاس رد

 ھب نادنز بسانمان طیارش ھب تبسن ناینادنز ضارتعا لابند ھب ینیباک و یروضح تاقالم تیعونمم

 ضقن صوصخ رد .تخاب ناج یکشزپ روصق لیلدھب ینادنز کی مکتسد نینچمھ.تسا ھتسویپ عوقو

 بوصنم ناوارس نادنز تسایر ھب شخبرون جریا ھکینامز لبق لاسود زا ھک تفگ دیاب ناینادنز قوقح

 یدوعص دنور رما نیا و هدش رشتنم ناینادنز یور ھب ھجنکش و راشف شیازفا زا یددعتم تاشرازگ هدش

 یحور راشف لامعا رطاخ ھب نادنز نیا رد ینادنز ود مکتسد یدیشروخ ھتشذگ لاس رد .تسا هدرک ادیپ

 ھب تسد »یھزاکریم نارمع« و »ربنیسح میحر« یاھ مان ھب نادنز نارومام یوس زا یناور و

 .دندز یشکدوخ

 دنوشیم یرادھگن نادنز نیا رد یبسانمان رایسب طیارش تحت ناتسچولب و ناتسیس ناتسا ناینادنز امومع

 نیلوئسم یراتفردب ،یکشزپ یگدیسر مدع ،بسانم ھیذغت زا تیمورحم ھلمج زا یفعاضم تالکشم اب و

vناینادنز قوقح 
v 

٩٪  

٩٪  

۵٪  

٩٪  

۵٪  

۵٪  
١۴٪  

۵٪  

۵٪  

١۴٪  

۵٪  

١٠٪  
۵٪  

ناینادنز قوقح ضقن
 ناینادنز یارب یفاضا ماکحا رودص

 یگدیسر مدع و  ھجنکش رثا رب تافو
 یکشزپ

 رثا رب ناتسرامیب ھب مازعا و ندش یمخز
 ھجنکش

 ھجنکشو متشو برض

 یشکدوخ

 ماع ألم رد ینادنز قالش

 ناینادنز قح رد ینید ضیعبت دراوم
  تنسلھا

  ینفلت تاطابترا عطق

 یشکدوخ ھب مادقا

 ینادنز دیعبت

 یکشزپ یگدیسر مدع ھب ضارتعا

 اذغ باصتعا

 ناینادنز زا ینوناق ریغ غلابم تفایرد
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 رایسب دراوم رد یتح نادنز زا جراخ ینامرد زکارم ھب نارامیب مازعا مدع ،رامیب ناینادنز اب یرادھب

 نییاپ رایسب تیفیک و ییاذغ داوم یالاب تمیق ،نادنز هاگشورف رد زایندروم لیاسو ندوبن ،یرورض

 ،بسانم باوخ یاج زا تیمورحم ،یصخش یاھھنیزھ اب یتح یشیامرس و یشیامرگ لیاسو دوبن ،اھنآ

 و لاغتشا شخب رد ناینادنز راک تاعاس اب بسانتم قوقح ندادن ،ناینادنز اب نیلوئسم بسانمان راتفر

 .دنتسھ ھجاوم …و ضارتعا تروص رد ھنیطنرق ھب لاقتنا و جارخا ھب اھنآ دیدھت

 یاھنادنز رد تنس لھا تعامج زامن ھماقا زا تعنامم ھب ناوتیم ناینادنز قوقح ضقن یدراوم رگید زا

 .درک هراشا لباز و ناوارس ،ناجریس

 

 یسایس ینادنز ود ،یناریش دمحاریش و یسیئر کلم رباصدمحم هاگداد ھسلج :٩٨ نیدرورف ١٩ •

 ود نیا .دش رازگرب رھش نیا بالقنا هاگداد رد ھتشذگ زور لیبدرا نادنز رد سوبحم یدیعبت

 رخاوا دننک یم یرپس نادنز نیا رد ار دوخ تیموکحم هرود زا لاس نیمھن ھک یلاح رد ینادنز

 ھب تسا هدش حوتفم دارفا نیا ھیلع نادنز رد ھک یدیدج هدنورپ مود شخب تباب زا ھتشذگ لاس

 نیا لوا شخب تباب زا رتشیپ .دندوب هدش راضحا هاگداد ھب ”ماظن ھیلع یغیلبت تیلاعف“ ماھتا

 ماھتا زا یناریش دمحاریش و موکحم یریزعت سبح هام ۶ ھب یسیئر کلم رباصدمحم هدنورپ

 .دوب هدش ھئربت ھحورطم

 زاجم ریغ حالس لمح ماھتا ھب ھک »ییوران باون« مان ھب چولب دنورھش کی :٩٨ تشھبیدرا ١٣ •

 .تخاب ناج ناوارس یھاگآ هرادا رد ھجنکش رثا رب ،دوب هدش تشادزاب

 ترازو نارومام طسوت »ییوران دومحم« مان ھب چولب ربتخوس کی ھجنکش :٩٨ تشھبیدرا ١۴ •

 .دش رھشناریا ایبنالا متاخ ناتسرامیب ھب وا مازعا ھب رجنم تاعالطا

 شخب ھب لاقتنا زا سپ نادھاز نادنز رد سوبحم ینادنز »یدنبوید رصان« :٩٨ تشھبیدرا ٢٢ •

 و برض نیا .تفرگ رارق متش و برض دروم تدش ھب دنب نیا نیلوئسم طسوت نادنز ھنیطنرق

 زا سپ حورجم ینادنز و هدش یو مکش و تسار تسد ھیحان رد قیمع تاحارج ھب رجنم متش

 .دش لقتنم دنب ھب اددجم بسانم یکشزپ یگدیسر نودب و یحطس یاوادم

 ناوارس نادنز ناناوج کی دنب چولب ینادنز دیجملادبع دنزرف یھزکریم نارمع :٩٨ دادرخ ١١ •

 مادقا نادنز سیئر شخبرون جریا یھجوت یب مدع و شا هدنورپ تدم ینالوط یفیلکتالب تلعب

 .درک یشکدوخ ھب

 .دش هدز قالش ماع الم رد رھشناریا ناتسرھش رد تقرس ھب مھتم کی دادرخ ٢٧ ھبنشود •
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 یاھراتفر ھب تبسن ناوارس نادنز )راکاب( زاب یار ناینادنز ضارتعا زا دعب ٩٨ هامدادرم متفھ •

 نادنز ھنیطنرق لخاد ھب ضرتعم ناینادنز ،نادنز نالوئسم فرط زا ھناریگتخس و زیمآ ضیعبت

 .دندش لقتنم ناوارس

 دنبراھچ رھ نفلت یاھ کسویک هزور دنچ یبارخ زا ناوارس نادنز ناینادنز ٩٨ دادرم ١٣ •

 دنب و ود دنب ،ناناوج کی دنب ،ناناوجون یاھ دنب ھب طوبرم اھ کسویک نیا ،دنداد ربخ نادنز

 .دنتسھ ھس

 فرط زا یناور و یحور یاھراشف رثا رب ناوارس نادنز رد »رب نیسح میحر« ٩٨ دادرم ١٣ •

 .دز ار دوخ گرھاش و هدرک یشکدوخ ھب مادقا نادنز نیلوئسم

 ضارتعا رطاخب ناوارس نادنز ناناوج کی دنب چولب ینادنز دیجملادبع دنزرف یھزکریم نارمع •

 .دش دیعبت نادھاز نادنز ھب ٩٨ دادرم ٣١ ھبنشجنپ زور یرادھب نالوئسم یگدیسر مدع ھب

 یگدیسر مدع ھب تبسن ناوارس نادنز ینادنز بوقعی دنزرف یروصنم دازرف ٩٨ رویرھش ٣ •

 یلخاد تنوفع و یشراوگ یرامیب زا هدربمان ،درک ضارتعا ناوارس نادنز یرادھب رد یکشزپ

 .تسا هدنام مورحم بولطم ھجلاعم زا ررکم یاھ تساوخرد مغریلع اما درب یم جنر

 ار ”یھزیکاخ لامک“ ناینادنز ھمھ لباقم رد ناوارس نادنز سیئر شخبرون جریا رویرھش ٢۵ •

 .داد رارق ریقحت و نیھوت و متش و برض دروم

 یراج زور زابرس ناتسرھش عباوت زا ناشفاریا لھا ھلاس ٣۵ ،دمحمرون دنزرف ینارن رفعج •

 .دز اذغ باصتعا ھب تسد ناوارس نادنز رد ٩٨ رھم لوا

 نادنز رد یدیعبت یسایس ناینادنز زا نت ود ،لگژپ یلع و یھز نسح دمحارون ،هامرھم ٣ •

 ،مئارج کیکفت لصا تیاعر نودب ،نونکا مھ ینادنز ود نیا .دندش لقتنم لاخلخ نادنز ھب لیبدرا

 .دنوشیم یرادھگن لاخلخ نادنز رد نشخ و یمومع مئارج اب ناینادنز نایم رد

 نادنز یزکرم ھناخزامن رد زامن یرازگرب هزاجا ناوارس نادنز سیئر یزگرس یدھم :رذآ ١٢ •

 .درک دودحم ناینادنز یارب ار ناوارس

 رد ،»یلم تینما ھیلع ینابت و عامتجا« ھب مھتم چولب یسایس ینادنز ،جیگرگ لیعامسا :نمھب ٢ •

 .تسا هدرک اذغ باصتعا نیوا نادنز ٨ دنب

 لھا یناحور نیا ناھارمھ و یھوک یولوم لاقتنا یارب دھشم نادنز هرادا نارومام  :نمھب ١٩ •

 و هدرک تفایرد ناینادتز زا هار ھنیزھ ناونع ھب ناموترازھ ٧٠٠ غلبم ،نادھاز نادنز ھب تنس

 ھتفرگ تروص ینادنز نویناحور یصخش یوردوخ اب ،دارفا نیا لاقتنا ھک تسا یلاحرد نیا

 .تسا
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 ھیاس رد ،مب نادنز رد سوبحم ردخم داوم ھب مھتم ینادنز ،»یاهرم زیزعلادبع« :نمھب ٢٨ •

 .تخاب ناج نادنز رد و هدش نوخ ناطرس راچد نادنز رد شاتالکشم ھب یگدیسر مدع

 ھیاس رد ،مب نادنز رد سوبحم ردخم داوم ھب مھتم ینادنز ،»یاهرم زیزعلادبع« :نمھب ٢٨ •

 .تخاب ناج نادنز رد و هدش نوخ ناطرس راچد نادنز رد شاتالکشم ھب یگدیسر مدع

 
 

 
 
 ھک هدرک نیعم یساسا نوناق ١١۵ لصا رب انب و تسا هدادن ربارب قوقح اھ ّینُس ھب ناریا یساسا نوناق

 لباق ریغ لصا نیا و دشاب »ھعیش« ینعی روشک یمسر بھذم رب دیاب یروھمج تسایر یاھادیدناک

 .تسا هدش ناونع رییغت

 تنس لھا نیلاعف زا نت ۴٠ زا شیب تشادزاب و اھ راشف لامعا رب هوالع یدیشروخ ھتشذگ لاس رد

 مکتسد ھتشذگ لاس رد ؛دندنامن ناما رد تیذا و رازآ و تشادزاب رطخ زا زین ییاھب نادنورھش ،چولب

 .دندش ریگتسد نادھاز رد ییاھب دنورھش ٣

 تیمورحم نیا ،دنتسھ مورحم ینید یاھرواب ھب طبترم یاھیدازآ زا ناریا رد ییاھب نادنورھش

 یللملانیب قاثیم ١٨ هدام و رشب قوقح یناھج ھیمالعا ١٨ هدام قبط ھک تسا یلاح رد کیتامتسیس

 راھظا یدازآ نینچمھ و داقتعا اب نید رییغت و نید یدازآ زا دراد قح یصخش رھ یسایس و یندم قوقح

 .دشاب رادروخرب افخ رد ای ینلع روط ھب و یعمج ای یدرف روط ھب نآ

 
 
 
 
 زا یرایسب اما تسا تنرتنیا و نفلت ھب ھتسباو مدرم هرمزور اھ تیلاعف ھمھ ھک ینونک رصع رد

 ررکم یاھ هدعو ھک ؛دنا مورحم تاناکما نیا زا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاھرھش و اھاتسور

  لاتیجید رصع رد تنرتنیا ھلئسم ھک ارچ ،تسا هدرکن لح نونکا ات ار لکشم نیا نیلوئسم

 بجوم ،تسا تنرتنیا ھب ھتسباو مدرم یاھراک و بسک زا یرایسب ھکنیا رب هوالع ھک ،تسیرورض

 .تسا  تکلمم لاوحأ و عاضوأ زا ندوب زور ھب و یھاگآ نازیم شیازفآ

 نیا یطابترا یاھتخاسریز تیعضو حیرشت رد تاعالطا یروانف و تاطابترا ریزو یمرھج یرذآ

 اتسور ١٠٠ و رازھ ٧ دادعت نیا زا ھک دراد اتسور رازھ ٩ ناتسچولب و ناتسیس :تسا ھتفگ ناتسا

 .دنراد تیعمج راوناخ ٢٠ یالاب اتسور ١٠٠ و رازھ ۵ و تسا ھنکس یاراد

vیبھذم یاھ تیلقا 
v 

vتنرتنیا 
v 



 22 

 یطابترا تخاسریز ناتسچولب و ناتسیس یاھاتسور دصرد جنپ اھنت ھک :تسا هدرک نایب نینچمھ یو

 رتسب ھنوگ رھ دقاف اھاتسور نیا زا دصرد ١۴ و دنراد هارمھ نفلت و تباث نفلت ،تنرتنیا ینعی بسانم

 .دنتسھ یطابترا

 یطابترا یاھتخاسریز رظن زا رگید یاھناتسا اب ھسیاقم رد ناتسچولب و ناتسیس :دیوگ یم یمرھج

 .تسا هدرک ادیپ یرتمک ھعسوت

 میاد ندش لص و عطق و تنرتنیا فعض زا ناتسا یاھاتسور زا دصرد ٨١ زا شیب ھک تسیلاحرد نیا

 .دنراد تیاکش یھد نتنآ

 درک ھبرجت ار یعطق زور تسیب زا شیب  ناتسچولب ھقطنم رد تنرتنیا ٩٨ هامنابآ تاضارتعا نامز رد

 اب اما دمآ تسد ھب نادھاز و رھشناریا رد ناضرتعم زا یرامش تشادزاب زا ییاھشرازگ نامز نیا رد

 لکشم اب رابخا دییات و یتینما یاھورین بوکرس هوحن و تشادزاب تایئزج ھب یسرتسد تنرتنیا یعطق

 .دش ھجاوم

 یراوشد و تنرتنیا نییاپ بیرض ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد ھک تفگ دیاب تالکشم نیا مغریلع

 یدج تالکشم زورب بجوم تسا ریذپ ناکما تنرتنیا قیرط زا هزورما ھک یتاقیقحت عبانم ھب یسرتسد

 .تسا هدش یتنرتنیا یاھ راک و بسک و نایوجشناد یارب

 
  
 

 
 
 تافلت و ریم و گرم رامآ نیرتالاب ،روشک یمسر رامآ ربانب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا ھکنیا مغریلع

 نیلوئسم مامتھا مدع و یراک مک دھاش ناتسا نیا نانچمھ ،تسا هداد صاصتخا دوخ ھب ار روشک یا هداج

  .تسا ییاتسور یاھ هداج و یرھش نورد و یرھش نورب یاھ هار یدوبھب تھج یروشک و یناتسا

 

 ییاتسور هداج رتمولیک ۴٠٠٠ دوجو زا ناریا یاھھناسر اب وگتفگ رد ناوارس هدنیامن یھزارد طسابلادبع

 یم تافداصت ینابرق دنورھش ۵ لقادح ھنازور ھک ناتسا یاھ هداج یبارخ و یگدوسرف و ،هدشن ھتخاس

 یگدننار حناوس و تافداصت زا یریگشیپ هورگراک تسشن رد ھک تسیلاح رد نیا .تسا هداد رادشھ ،دنوش

 ١٣٩٨ لاس تسخن ام تفھ رد یا هداج تافداصت رثا رب ناگدش توف رامآ ،ناتسچولب و ناتسیس ناتسا

 .دندرک رکذ دروم ۶۵٧  ار

vیا هداج ریم و گرم 
v 
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 ،دوب هدش یا هداج تافداصت ینابرق زین دوخ ھک درف یمیعن دمحم رتکد رھشناریا قباس هدنیامن نینچمھ

 یاهداج تافلت ؛درک رکذ رفن ١٠٠٠ ھنالاس ار ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یا هداج تافلت سلجم قطن رد

 و ناتسیس ناتسا رد ھک تسا یلاح رد نیا و دراد رفن رازھ ١۶ لداعم یمقر ھنالاس روشک لک رد

 ییالاب رامآ ھک تسا لاس رد رفن رازھ یاهداج تافلت ،یرفن نویلیم ھس نییاپ تیعمج دوجو اب ناتسچولب

  .تسا

 تیعضو دیدشت یلصا للع زا یکی ار ناربتخوس ،یرادھار و یگدننار و ییامنھار نوچ یرادا یاھداھن

 لقنولمح و يرادھار لك ریدم ھک یرامآ ساسا رب ھک تفگ دیاب دننادیم ناتسا رد یا هداج تافداصت

 رد ناتسچولبوناتسیس یاھهداج رد تخوس قاچاق تافداصت ،هدرک رشتنم ناتسچولبوناتسیس ياهداج

 یتینما یاھورین هدنُشک و زیمآ تنوشخ لمعلا سکع اما ،تسا ھتشاد دشر دصرد ١۴ لبق لاس اب ھسیاقم

 ھک هدش بجوم تسا هارمھھب ناربتخوس یاھوردوخ تمس ھب میقتسم یزادناریت و زیرگ و بیقعت اب ھک

 یتینما یاھورین یاھریت تباصا دروم ات دننک تکرح اھ هداج رد الاب تعرس اب رابجا ھب ناربتخوس

 .دراد یپ رد ار نیشام نتخوس رثا رب ندش ھلاغزج ای و ریت تباصا رثا رب یمتح گرم ھک دنریگن رارق
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 دروم ناگتشک زرم رد تخوس راب اب ندش در نیح رد ربتخوس ''مدقم یناھایس نامثعدمحم'' •

 یو .دش ھتشک رس ھب ھلولگ تباصا اب و تفرگ رارق یزرم نارومام میقتسم یزادناریت

  .دوب دنزرف ۴ یاراد و لھاتم

 کیلش رثا رد ناگلک قلاج یھار ھس هدودحم رد یناتسناغفا رجاھم ٢۵ ندش یمخز و ھتشک •

 ینوگژاو ار ھعقاو نیا و .درک مالعا رفن ١۴ اھنت ار دادعت یکشزپ یاھ تیروف .نارومام

 ٩٨ نیدرورف ١۴ .دناوخ ناسنا قاچاق وردوخ

 طسوت تسیا رادشھ نودب ناوارس ھب ناگلک ریسم رد دمحم ریقف دنزرف یلضاف تیانع •

 ٩٨ نیدرورف ١٣ .دش ھتشک و هدش هدوشگ شتآ شتمس ھب یماظتنا نارومام

vیط ھک )هریغ ،رب الاک ،رب تخوس( چولب یندم نادنورھش ناگدش یمخز و ھتشک تاشرازگ یمامت 
 :تسا ریز حرش ھب ھتسویپ عوقو ھب حلسم یاھورین میقتسم یزادناریت اب ھتشذگ لاسکی

 

٣۵٪  

٣۶٪  

٢٨٪  

٪١  

)نارب الاک ،ناربتخوس( یندم نادنورھش قوقح ضقن

 یزادناریت طسوت ندش ھتشک
 نوگژاو ای نارومام میقتسم
 و بیقعت رثا رب وردوخ ندش
  زیرگ

 ناگدش یمخز

 نیرجاھم ندش یمخز و ھتشک
 ناغفا

  متشو برض
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 یارب ھنادماع یزرم ناھورگ طسوت ناگلک یزرم هدودحم رد چولب یروتوم ربتخوس کی •

 .دماین تسد ھب شتیوھ .دش حورجم تدش ھب و هدارک پچ ھک دش هدز ھنت شندرک فقوتم

 ٩٨ نیدرورف ٢٢

 نارومام ھلولگ تباصا رثا رد روگیکج لھا ربتخوس ھلاس ٢٠ بویا دنزرف یریقف ییحی •

 تشھبیدرا ١٢ .تخوس شتآ رد و هدش رجفنم وردوخ و هدرک پچ رھشکین یرواکت ناگی

٩٨ 

 سابعردنب ھب بانیم هداج رد یتینما نارومام طسوت ھلاس ٣٢ مالغ دنزرف یدارم ناسحا •

 دعب زور دنچ و هدش حورجم تشش ھب فارحنا زا سپ و ھتفرگ رارق نارومام کیلش دروم

 ٩٨ تشھبیدرا ١١ .داد تسد زا سابع ردنب یدمحم دیھش ناتسرامیب رد ار شناج

 .دش ھتشک یرواکت ناگی کیلش رثا رد ناگلد لھا ھلاس ١١ یگیر دنزرف یرماب اضریلع •

 ٩٨ تشھبیدرا ١٩

 ١٩ .دش ھتشک یرواکت ناگی کیلش رثا رد ناگلد لھا ھلاس ٢٣ شخبلال دنزرف یرماب دیما •

 ٩٨ تشھبیدرا

 .دش ھتشک یرواکت ناگی کیلش رثا رد ناگلد لھا ھلاس ٢٢ بویا دنزرف یرماب نامحر •

 چیھ اما دندوب ھتفر تاج یفیص تقرس یارب و دندوب حلسم رفن ھس نیا دش یعدم سیلپ

 .دندوب ھتفر یسورع یارب دنتفگ و هدرک در ار سیلپ تیاور اھ هداوناخ .درکن ھئارا یلیلد

 ٩٨ تشھبیدرا ١٩

 زرم رد یتینما نارومام طسوت ناوارس لھا ربتخوس نامیلس دنزرف یھزوراز ضوع دمحم •

 ٩٨ تشھبیدرا ٩ .دش ھتشک و ھتفرگ رارق کیلش دروم ناگلک

 ریسم رد تاعالطا ترازو یصخش سابل نارومام کیلش رثا رد ھلاس ٣٣ یھزیراچ مھدا •

 ٩٨ تشھبیدرا ٢٢ .دش ھتشک ناتسرھم

 ناتسرھم رد تاعالطا ترازو یصخش سابل نارومام کیلش رثا رد یھزیراچ رصان •

 ٩٨ تشھبیدرا ٢٢.دش یمخز

 یارب یزاگ رلوک هاگتسد دنچ راھباچ زا ھک یرماب ریما شردپ و ھلاس ١۴ یرماب شرآ •

 ھتشک شرآ نارومام کیلش رثا رد راشال پیپ ھقطنم رد دنتشاد هارمھ رھشناریا ھب شورف

 ٩٨ تشھبیدرا ٢٧ .دندرک کرت ار لحم نارومام .دش حورجم شردپ و هدش

 لیلد ھب یصخش سابل نارومام کیلش رثا رد نادھاز زرواشک نابایخ رد شخب ھش یسوم •

 عمجت ثعاب ھعقاو نیا دش ھتشک ھنیس ھب ھلولگ تباصا اب ھمانیھاوگ نتشادن رطاخب فقوت مدع

 ٩٨ دادرخ ۴ .دیدرگ نارومام ھب ھلمح و مدرم



 26 

 ھتشک یماظتنا نارومام کیلش تباصا رثا رد هوکسپ ھقطنم رد شاخ لھا ینیسح خیش ربکا •

 ٩٨ دادرخ ۶ .دش نفد شاخ دابا تمعن رد هزانج .دش

 هاپس نارومام کیلش رد ناوارس تشپمب مرن ھقطنم رد تشپمب لھا هدازیلوسر قاحسا •

 دادرخ ١٧ .دروخ ھلولگ شیاپ ود رھ دش لقتنم یکشزپ یاھ تیروف شخب ھب و هدش یمخز

٩٨ 

 و هدرک پچ کیتسال ھب کیلش و نارومام زیرگ و بیقعت رثا رد ربتخوس یدیشر ناویک •

 ٩٨ دادرخ ٢۶ .نامرک ناگیر ھقطنم رد .داد تسد زا ار شناج

 ودروخ ینوگژاو و زابرس یماظتنا نارومام زیرگ و بیقعت رثا رد ربتخوس یدیشر رداق •

 ٩٨ دادرخ ١۶ .داد تسد زا ار دوخ ناج

 ودروخ ینوگژاو و زابرس یماظتنا نارومام زیرگ و بیقعت رثا رد ربتخوس یدیشر شرآ •

 ٩٨ دادرخ ١۶ .داد تسد زا ار دوخ ناج

 میقتسم کیلش رثا رد زابرس ناشفاریا مرن ھقطنم رد تسودھش دنزرف یھزرداھب رسای •

 ٩٨ دادرخ ٢۵ .دش نفد کمتیھ یاتسور رد .دش ھتشک هاپس نارومام

 و یھاگآ هرادا یاھورین طسوت ناکھک قلاج لھا ناخ میظع دنزرف یدمحم کلم نامز •

 یو تشادزاب یارب ییاضق مکح نودب نارومام دش ھتشک ھلولگ میقتسم کیلش اب یرتنالک

 ٩٨ ریت ٣ .دنتفاین یزیچ لزنم یسرزاب زا سپ اما دندوب ھتفر

 یارب ھک ناوارس لھا زاریش هاگشناد یتیبرت مولع مشش مرت یوجشناد یدرو هللا سابع •

 کیلش رثا رد کھوک ناوارس ریسم رد دوب هدروآ یور یربتخوس راک ھب شاعم رارما

 ٩٨ ریت ١٩ .دش ھتشک وردوخ ندش نوگژاو و نارومام

 لوغشم یربتخوس راک ھب ھک ناتسکاپ ناتسچولب روگجنپ لھا ھلاس ١٧ ربکادمحم دنزرف دبعش •

 ٩٨ ریت ٢۶ .دش ھتشک هاپس نارومام کیلش رثا رد ناگلک ھقطنم رد دوب

 شورف و دیرخ لاح رد ناتسکاپ اب یزرم رفص ھطقن یقلاج ھقطنم رد چولب دنورھش ود •

 ٢٧ .دماین تسدب ناشیماسا .دندش یمخز هراپمخ نتخادنا و یزادناریت رثا ھک دندوب تخوس

 ٩٨ ریت

 وردوخ ینوگژاو و داصرم نارومام کیلش رثا رد دمحم لال دنزرف یھزرکش طسابلادبع •

 ٩٨ ریت ٣٠ .دش ھتشک ناوارس شاخ ریسم رد

 ریسم رد وردوخ ینوگژاو و داصرم نارومام کیلش رثا رد دادادخ دنزرف یھزرکش دیون •

 ٩٨ زیت ٣٠  .دش ھتشک ناوارس شاخ
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 ناگیر دادما ناگی نارومام کیلش رثا رد چولب نادنورھش زا یمخز رفن ۴ و ھتشک رفن ود •

 ٩٨ دادرم ١ .دماین تسدب تیوھ . نامرک ناتسا

 رھش نیا رد یتینما نارومام ھطباض یب کیلش رثا رد ناگرک لھا ھلاس ٢٢ یحالم رکبوبا •

 ٩٨ دادرم ۴ .دش یمخز

 ٩٨ دادرم ٨ .دش حورجم ینابایرد نارومام کیلش رثا رد گتسھوک لھا کنامیلس دمحم •

 یزادناریت دوب دابآریش ھقطنم رد دوخ هزاغم رد ھک ینامز طایخ و نادھاز لھا یوھارب بویا •

 ٩ .دش حورجم و درک تباصا یو ھب دندوب مھتم کی لابند ھب ھک ینارومام ھطباض یب

 ٩٨ دادرم

 راجفنا رثا رد ناوارس ناگلک ھقطنم ناگرک یاتسور لھا دمحمریش دنزرف یسیئر دادھللا •

 ٩٨ دادرم ١٢ .دش ھتشک ناگلک زرم رد هاپس نیم

 ٩٨ دادرم ١٢ .)دماین تسد ھب تیوھ(دش یمخز یسیئر دادھللا هارمھ •

 ناسین وردوخ ھب داصرم یرواکت نارومام کیلش رثا رد دیمحلادبع دنزرف یھز نسح مساق •

 ٩٨ دادرم ١۴ .دش ھتشک ربتخوس نیا

 ٩٨ دادرم ١۴ )دماین تسدب مسا(.دش یمخز ھعقاو نیا رد یھز نسح مساق هارمھ •

 تباصا رثا رد ناتروم یزرم گنھ نارومام طسوت )دماین تسد ھب تیوھ( چولب ناوج •

 ٩٨ دادرم ٨ .دش حورجم تدش ھب ھلولگ

 تسد ھب ھلولگ تباصا اب ینابزرم نارومام کیلش رثا رد زابرس دوراپ نکاس راکربا دیشر •

 ٩٨ دادرم ٨ .دش حورجم

 دح رد نادھاز دابآ ترصن لھا دنزرف ھس یاراد لھاتم دمحم لال دنزرف یوھارب هزمح •

 ٩٨ دادرم ٢٨ .دش ھتشک دابآ ترصن دادما ناگی کیلش رد ھغارگ لصاف

 نارومام کیلش رثا رد گوبراس ھقطنم رد دنقرصق لھا رکبابا دنزرف ناتساد مساج •

 ٩٨ رویرھش ۴ .دش لقتنم رھشکین یکشزپ یاھ تیروف شخب ھب و دش یمخز تاعالطا

 رویرھش ۴ .دش یمخز تاعالطا نارومام کیلش رثا رد دنقرصق لھا ناتساد مساج هارمھ •

٩٨ 

 نارادساپ هاپس نارومام کیلش رثا رد ناوارس قلاج لھا دمحم ریقف دنزرف یلضاف ملاس •

 ٩٨ رویرھش ١٢ .دش ھتشک ناوارس

 ٩٨ رویرھش ١٢ ،هاپس نارومام کیلش رثا رد یلضاف ملاس هارمھ ندش ھتشک •

 نارومام طسوت هدش کیلش ھلولگ جنپ تباصا اب لالج دنزرف ،یلضاف ملاس هارمھ یسیئر ایرآ •

 ٩٨ رویرھش ١٢ .دش حورجم تدش ھب قلاج رد هاپس
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 ٩٨ رھم ۵ .درب درد ھب ملاس ناج هدننار ھک ناگرک رد اپیاس وردوخ کی ھب نارومام کیلش •

 رد و هدش ھتشک نارومام یزادناریت رد ناوارس لھا ھلاس ١٨ نیسح دنزرف یھزتردن مثیم •

 ٩٨ رھم ٧ .تخوس شتآ

 ینالوط زیرگ و بیقعت زا سپ فدریل هاگساپ یرتنالک کیلش رثا رد ربتخوس ندش حورجم •

 نارومام .دش حورجم تدش ھب و نوگژاو وردوخ ھک دش کیلش شتمس ھب رسدنس ھقطنم رد

 ٩٨ هامرھم ٩ دماین تسد ھب شتیوھ .دندرک کرت ار ھنحص

 رھشناریا نامرک ریسم رد روپمب لھا دمحمرظن دنزرف ”ییارون اضریلع“ رھم ٢٨ خیرات رد •

 .دش یمخز نارومام یزادنا ریت رثا رب

 یورین نارومام کیلش رد رھشناریا رھش رد یھز حالص باھولادبع ٩٨ نابآ ٨ خیرات رد •

 .دش ھتشک یماظتنا

 .دش ھتشک نارومام یزادنا ریت رثا رب یراشال چولب رصان هام نابآ ١۴ خیرات رد •

 نارومام یزادناریت رثارب دمحمریش دنزرف ”یھزمارھب رباص دمحم“ ،هام نابآ ١٩ خیرات رد •

 .دش یمخز زابرس رد داصرم

 .دش یمخز ناگرک ردنب ینابایرد نارومام طسوت چولب دنورھش کی ،نابآ ٢٠ خیرات رد •

 نادھاز 19 یرتنالک طسوت داینب یجاح دنزرف ھلاس ٢٨ "یگیر ربکا یلع نابآ ٢٢ خیرات رد •

 .دش ھتشک

 یاھورین طسوت ،زابرس دابآریصن لھا رداق مالغ دنزرف یروبص رباج نابآ ٢۴ خیرات رد •

 .دش ھتشک روکرس هاپس

 .دش ھتشک ھلولگ برض ھب کیریس ینابایرد طسوت  ینامکرت نیسح رذآ ٧ خیرات رد •

 .دش ھتشک ھلولگ برض ھب کیریس ینابایرد طسوت یلالج دمحم ،رذآ ٧ خیرات رد •

 یزادناریت اب کساج رد یناربگ لھا یسوم دنزرف ”هدازرکشل شخب یبن“ رذآ ١٨ خیرات رد •

 .دش ھتشک یماظن یاھورین میقتسم

 یمخز نارومام یزادنا ریت رثا رب نادھاز لھا ”یھزوگنگ لداب“ ،هام رذآ ٢٧ خیرات رد •

 .دش

 .دش یمخز نارومام یزادنا ریت رثا رب نادھاز لھا ”نیسح ریما“ ،هام رذآ ٢٧ خیرات رد •

 رد ینابایرد نارومام یزادنا ریت رثا رب یدرمن دماح ندش ھتشک ،هام ید ٢٨ خیرات رد •

 .کیریس

 عباوت زا گرزب ترایز یاتسور نکاس یحالم فسوی ندش یمخز ،هام ید ٢٨ خیرات رد •

 .نارومام یزادنا ریت رثا رب کیریس
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 عباوت زا »گرزب ترایز« یاتسور نکاس »یحالم دیما« ندش ھتشک ،هام ید ٢٨ خیرات رد •

 .نارومام یزادنا ریت اب کیریس

 صخشم مان( ناگرک ردنبرد چولب ربتخوس تشادزاب و متش و برض نمھب ١٣ خیرات رد •

 .)تسین

 یاھورین میقتسم یزادناریت رثا رد »شخب لوسر دنزرف دمحم زرا« هام دنفسا ٨ خیرات رد •

 .دش یمخز هاپس

 یمخز هاپس یاھورین میقتسم یزادناریت رثا رد »ریکپ دنزرف لداد«  هام دنفسا ٨ خیرات رد •

 .دش

 ھتشک ھنیس ھب ھلولگ تباصا رثا رد ،ھلاس 15 دنسروخ رافغلادبع ،هام دنفسا ١٠ خیرات رد •

 .دش

 .دش حورجم ھلولگ تباصا رثا رد ھلاس 16 ،چولب ییحی ،هام دنفسا ١٠ خیرات رد •

 .دش حورجم ھلولگ تباصا رثا رد ھلاس 20 هداز لاگدج رفعج ،دنفسا ١٠ خیرات رد •

 یاھورین یزادنا ریت اب یھالک ردنب لھا قاحسا دنزرف "یحالم نیسح" دنفسا ١١ خیرات رد •

 .دش ھتشک ینابایرد

 رصان :ھمانسانش مسا( "رمع دمحم یجاح دنزرف یھوکراخ رھاظ" هام دنفسا ٢١ خیرات رد •

 .دش یمخز نارومام یزادنا ریت اب )یرکون

 )یددم دیحو :ھمانسانش مسا( ردان یجاح دنزرف "یھوکراخ رھاظ هام دنفسا ٢١ خیرات رد •

 .دش یمخز نارومام یزادنا ریت اب

 یمخز نارومام یزادنا ریت اب تسین صخشم ناش مسا دنورھش ٢ هام دنفسا ٢١ خیرات رد •

 .دندش

 رد  گنُھ نکاس لوسرلادبع دنزرف ھلاس ١٨ »یھز � فصاع« ،دنفسا ٢۴ خیرات رد •

 .داد تسد زا ار دوخ ناج نارومام یزادنا ریت اب "ند ریلک" یاتسور یکیدزن
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 هرادا طسوت زابرس ناتسرھش عباوت زا روگیکج لھا یناکسآ هللادیبع یولوم :٩٨ تشھبیدرا ٢۶ •

  .دش راضحا تاعالطا

 ارھزلا ھمطاف بتکم لوئسم نیدلا ثوغ دنزرف هدرمھد نیدلا سمش یولوم :تشھبیدرا ٢٧ •

 .دش راضحا تاعالطا ترازو یتینما نارومام طسوت لباز هدرمھد یاتسور

 زا سپ ،زابرس ناتسرھش دابآ ریصن ھعمج ماما یسیئر دمحم تسود یولوم ،١٣٩٨ هام ریت ۵ •

 .تفرگ رارق ییوجزاب دروم تعاس نیدنچ تدمب تاعالطا هرادا طسوت راضحا

 دروم و راضحا نادھاز تاعالطا ترازو طسوت یناشخر دمصلادبع یولوم ٩٨ هامریت ٢۵ •

 .تفرگ رارق دیدھت و ییوجزاب

 هژیو هاگداد ھب ناوارس یراخب ماما ھسردم ریدم یمیکح ملاع دمحم یولوم ٩٨ دادرم ١٢ •

 .دش راضحا تیناحور

 دنزرف ”یئز نیسح لیعامسا“ مان ھب ینوناق نس ریز ناوجون یا ھبلط رویرھش ٧ ،ھبنش چنپ •

 دروم و راضحا کسار تاعالطا هرادا ھب زابرس ناتسرھش کتاب یاتسور نکاس سنوی دمحم

 .تسا ھتفرگ رارق ییوجزاب

 دروم و راضحا زابرس تاعالطا هرادا ھب شمارآ دمحا دیشر یولوم ٩٨رویرھش ١١ھبنشود •

 .تفرگ رارق ییوجزاب

 ھتفھ یریلک نارقلاراد ھیملع هزوح ناوجون ھبلط ١٣٨٠ دلوتم یمزنھ ربکا دمحم :رویرھش ٢٣ •

 تفرگ رارق دیدھت دروم تاعالطا هرادا میقتسم سامت اب ھتشذگ

 دمحم یولوم و مولعلا عبنم داتسا شمارآ کلملادبع یولوم زا ینفلت یسامت رد تاعالطا هرادا •

 رد هرادا نیا رتفد ھب ییوجزاب یارب ھتساوخ ھسردم نیا ھقف و ثیدح داتسا یزابرس فسوی

 .دنوش رضاح کسار

 داتس ھب ،حبص ١٠ تعاس ٩٨ هامرھم ۴ ھبنش جنپ یراج زور حبص شمارآ کلملادبع یولوم •

 .دش راضحا تاعالطا هرادا یربخ

 ھسردم دیتاسا زا رگید یکی ،کسار ناتسرھش تاعالطا هرادا ،هامرھم ٣ ھبنشراھچزور •

 دودح و هدرک راضحا ار ھسردم نیا ثیدح و ھقف داتسا ”یزابرس فسوی ”یولوم مانب ،روکذم

 .تسا هداد رارق ییوجزاب دروم تعاس ۵

vراضحا یدیشروخ ھتشذگ لاس یط ییاضق و یتینما یاھورین یوس زا ھک ینادنورھش یماسا تسیل 
 :دندش
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 هژیو هاگداد یوس زا راضحا زا سپ زابرس گَماشَپ لھا ھعمج ماما یھوک نمحرلا لضف یولوم •

 .تفر دھشم ھب رذآ ۵ ھبنش ھس ھتشذگ زور تیناحور

 هللادیبع“ مانب ؛یھوک یولوم هدازردارب و داماد کسار ناتسرھش تاعالطاهرادا ،رذآ ١۴ ھبنشجنپ •

 .تسا داد رارق ییوجزاب دروم و راضحا ار ”یھزوریش

 خیرات رد شیپ هام شش مالسلادبع دنزرف یھز رفص یلع یولوم مان ھب تنس لھا یولوم کی •

 .دش تشادزاب نادھاز بالقنا هاگداد ھب راضحا زا سپ ٩٨ دادرخ ١٨

 یولوم ،یھزایریس هللاءاطع ظفاح ؛یاھمانب نو هوک مولعلا عبنم نیسردم زا یدادعت رذآ ١٨ •

 لاس ھبلط یرایتشد دمحا لیکش و نوهوک مولعلاعبنم ینید ھسردم نیسردم زا یھوک شخبمیرک

 .دندش راضحا ھناگادج ینفلت یاھسامت یط روکذم ھسردم زا یلوا

 داھن رتفد ھب ،”نارگ“ نآرقلا میلعت ینید ھسردم ریدم ،ینامعن لیلجلادبع یولوم :نمھب ٢۴ •

 .دش راضحا ،نادھاز رد تنس لھا روما رد یربھر یگدنیامن

 ھبعش ھب »بیذاکا رشن« ماھتا ھب زابرس ناتسرھش نکاس ،ھلاس ٢٢ »یھوکرس دجاس :نمھب ٢٩ •

 دش راضحا ناتسرھش نیا ود یرفیک هاگداد ١٠١

 هاپس تاعالطا ھب ١٣٩٨ هامنمھب ٢۶ ھبنش زور »یناکسآ رکاذ« مان ھب چولب یبھدم لاعف کی •

 .دش راضحا کسار ناتسرھش

 هللا مالسلادبع« ،»یھز هللا فیطللادبع«  ھلمج زا نادنورھش زا یرامش : ١٣٩٨ هامنمھب ٢۴ •

 زا یتینما یاھورین ییاوھ یرادرب ریوصت ھب ضارتعا زا سپ »یھزرانید مھدا« و »یھز

 تشادزاب رد دھشم نادنز رد نونکا ھک ضرتعم یناحور ،یھوک نمحرلا لضف یولوم لزنم

 .دندش راضحا نارادساپ هاپس تاعالطا طسوت ،دربیم رسب

 ھب هام دنفسا ١۵ ھبنش جنپ زور زابرس تنس لھا نویناحور زا یکی »لاغآ مویقلادبع یولوم« •

 .دش راضحا کسار تاعالطا هرادا

 
 
 

 
 

 رد یصخش لزنم زا یتینما نارومام طسوت ٩٨ هامنیدرورف ١ خیرات رد یبابرا هللا دیمح •

 .دش تشادزاب رھشکین چھکن یاتسور

 .دش تشادزاب کسار ناتسرھش شرورپ و شزومآ سیئر یناھرب هللادبع نیدرورف ٣٠ ھعمج •

vتشادزاب خیرات کیکفت ھب یدیشروخ ھتشذگ لاس رد هدش تشادزاب نادنورھش یمامت تسیل: 
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 تکرش ناناوج زا یدایز دادعت ،قلاج یرادشخب ھب ،هاپس یراذگ نیم ھب ناضرتعم ھلمح زا سپ •

 .دندش تشادزاب ھعقاو نآ رد هدننک

 رد ار ناناوج زا یدادعت قلاج ھب شروی اب هاپس تاعالطا نارومام ٩٨ تشھبیدرا ٩ دادماب •

 ،دیشمج دنزرف یرکاچ دیشرف :تسا هدش زارحا نونکات دارفا نیا یماسا.دندرک تشادزاب یلاح

 دنزرف یھزوگنگ مالسلادبع ،میحرداد دنزرف یسیئر یفطصم ،دیشمج دنزرف یرکاچ مارھش

 ھبلط ظیفح دنزرف دمحم لگ ،دیعس

 )قلاج رھش یاروش وضع(یسیئر شخب یھلا •

 یگیر لابقا دمحم شردارب و )قلاج رادرھش( یگیر بوقعی •

 )رسپ و ردپ( هدازالم محرادخ و هدازالم دمحمریخ •

 یگیر دیون •

 هدازالم دمحم تسود •

 یھاپس یداھ •

 یسیئر نارمع •

 ناخ لال یجاح دنزرف یسیئر ریزو •

 یناشک نمحرلادبعروضح دنزرف یرکاچ ریصن •

 مالسا دنزرف یناشک ناسحا •

 چولب دنزرف رکبوبا و اطع •

 یسیئر بویا •

 دیعس دنزرف یھزوگنگ مالسلادبع •

 یرکاچ مارھش •

 یرکاچ دیشرف •

 یرکاچ یفطصم •

 میحرداد دنزرف یسیئر یفطصم •

 ظیفح دنزرف دمحم لگ •

 نارومام طسوت ٩٨ تشھبیدرا / ١٣ زور حبص چولب تنس لھا یبھذم لاعف شنمایرآ دیمحلادبع •

 .دش تشادزاب نانمس یتینما

 هاپس طسوت راضحا زا سپ ٩٧ تشھبیدرا ٨ خیرات رد ھلاس ۴۵ قلاخلادبع دنزرف دبناور بویا •

 .دش تشادزاب و هدرک یفرعم ناگرا نیا ھب ار دوخ
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 تُشگ ھیملع هزوح لیصحتلا غراف ”یناھد رافغلادبع“ یولوم ٩٨ تشھبیدرا ٢۵ ھبنشراھچ •

 لقتنم مولعمان یناکم ھب و تشادزاب تاعالطا ترازو یصخش سابل نارومام طسوت ناوارس

 ھیملع هزوح سردم و تعامج ماما ”یراوھد دمحم“ یولوم زور نامھ رصع نینچمھ .دش

 .دش تشاد زاب یھباشم هویش ھب تاعالطا ترازو نارومام طسوت زین ناوارس چیپسآ لیلخلا

 ٩٨ تشھبیدرا ٣٠ ھخروم رد دابآزیزع یاتسور دنقرصق لھا نمحرلادبع دنزرف یزیزع لیلخ •

 .دش لقتنم مولعمان یناکم ھب و تشادزاب هاپس تاعالطا طسوت

 یتینما نارومام طسوت ٩٨ دادرخ ٧ ھبنش ھس زورما رصع ھلاس ٢٣ دمحم دنزرف شخب ھش رسای •

 .دش تشادزاب

 نارومام طسوت ھلاس ٣۴ )لاگدج( نوربآ دلاخ مانب یراھباچ دنورھش کی ٩٨ دادرخ ٩ ھبنشجنپ •

 .دش تشادزاب یتینما

 لامک دنزرف ”یھز لیعامسا مثیم“ مانب ینادھاز دنورھش کی یتینما نارومام ٩٨دادرخ ١١ ھبنش •

 .دندرک لقتنم مولعمان یناکم ھب و هدرک تشادزاب ار

 لامک دنزرف ”یھز لیعامسا مثیم“ مانب ینادھاز دنورھش کی یتینما نارومام ٩٨دادرخ ١١ ھبنش •

 لحم زا یربخ چیھ زور ١٠ تشذگ اب اما دندرک لقتنم مولعمان یناکم ھب و هدرک تشادزاب ار

 .تسین تسد رد یو تیعضو م و یرادھگن

 ھب راضحا زا سپ نادھاز یکم یشورف باتک بحاص یناشخر دمصلادبع یولوم :ریت ٢٨ •

 .تسا عالطا یب یو زا هداوناخ و ھتشگن زاب لزنم ھب ھظحل نیا ات تاعالطا ترازو

 نابایخ رد دوخ یصخش لزنم رد رھشناریا لھا چولب دنورھش یھز یسوم حلاص ٩٨ ریت ٣٠ •

 .دش تشادزاب رگراک

 ھبلط زابرس راشآ لھا ییازمیرک داوج تنس لھا ینید سرادم یلیطعت اب نامزمھ ٩٨ دادرم ١٧ •

 .دش تشادزاب تاعالطا ترازو نارومام طسوت نادھاز عباوت زا یداشروش ینید مولع ھسردم

 ھیملع هزوح رد ھک تنسلھا ھبلط کی نیشیپ رھش رد هاپس تاعالطا نارومام ٩٨ دادرم ٢۶ •

 .دندرک لقتنم مولعمان یناکم ھب و هدرک تشادزاب شلزنم زا ار دناوخیم سرد کرانک

 یلیطعت اب نامزمھ ٩٨ دادرم ١٧ خیرات رد یداشروش ینید مولع ھسردم ھبلط ییازمیرک داوج •

 .دش تشادزاب تاعالطا ترازو نارومام طسوت تنس لھا ینید سرادم

 لوئسم و نوهوک مولعلا عبنم ھیملع هزوح نیسردم زا یھزایریس �اطع ظفاح ٩٨ رویرھش ١١ •

 .دش تشادزاب رھشناریا ناتسرھش رد هزوح نیا تاکرادت

 نادھاز ریسم رد ”دمحمداد جاح دنزرف یگیر بویا“ مانب ینادھاز دنورھش کی ٩٨ رویرھش ١۵ •

 .دش تشادزاب )یھاگآ هرادا( یماظتنا نارومام طسوت نامرک ھب
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 یتینما یاھورین طسوت ٩٨ دادرم ١٨ خیرات رد نادھاز لھا ”نمحرلادبع دنزرف یچیرب دیعس“ •

 .دش لقتنم مولعمان یناکم ھب و تشادزاب نادھاز دابآ میرک رد

 ریسم رد ٩٧ تشھبیدرا ٢٢ ھعمج زور نادھاز یکم مولعلاراد ھبلط یھزمارھگ یا هدیلب دیما •

 .دش تشادزاب یتینما یاھورین طسوت ھناخ ھب تشگرب

 میھاربادمحم یولوم دنزرف ”ینماد نامثع دمحم“ یصخش سابل یتینما نارومام ٩٨ رویرھش ٢٧ •

 .دندوبر نادھاز رھش رد ار ینماد

 تاعالطا ترازو نارومام طسوت نادھاز کدنش لھا یھزربنق نیسای ٩٨ رھم ٣ ھبنشراھچ •

 .دش تشادزاب

 لحم زا تشگرب هار رد راھباچ نیمرحلا ھعماج ھیملع هزوح ھبلط چولب میھاربا ٩٨ هامرھم ٧ •

 لقتنم یمولعمان ناکم ھب و هدش هدز دنب مشچ تاعالطا هرادا نارومام طسوت لزنم ھب شلیصحت

 .دش

 .دش تشادزاب دنقرصق ناتسرھش رد ٩٨ رھم ١۴ خیرات رد دیجم دنزرف چولب نیبم •

 نابآ ١٨ ھبنش ھتشذگ زور کیریس رگزاب نآرقلاراد داتسا و ھعمج ماما یشبح میھاربا یولوم •

 .دش تشادزاب سابعردنب هاگدورف رد تاراما ھب رفس ماگنھ رد

 هژیو هاگداد ھب راضحا زا سپ زابرس گماشپ ھعمج ماما یھوک نمحرلا لضف یولوم :رذآ ۵ •

 دندوب هارمھ یو اب دھشم رفس رد چولب نادنورھش زا رفن ٨ .دش تشادزاب دھشم رد تیناحور

 .دندش تشادزاب زین

 زیزعلادبع ،یناکسآ رون دمحم جاح ،یتشد فوئرلادبع یولوم :یھوک یولوم ناھارمھ یماسا •

 .یبابرا لدبع ،ایلع یناکسآ بیبح ،نسح ظفاح ،یلوسر دلاخ ،یھوک رغصا ظفاح ،یھزوریش

 ھب چولب سانشرس یناحور کی تشادزاب ھب ضارتعا رد زابرس مدرم زا یھورگ رذآ ٩ ھبنش •

 ھقطنم رد گماشپ_دوراپ و راھباچ_روگیکج یتالصاوم ریسم یھوک نمحرلا لضف یولوم مان

 تشادزاب درف کی تیوھ ؛دندش تشادزاب دنورھش ھس مکتسد تاضارتعا نیا رد .دنتسب ار زابرس

 .دش زارحا نیپمک طسوت »یھز � دمحا الم« هدش

 ار یسوم دنزرف ”یحالم دماح“ مان ھب چولب ناوج کی ناگرک ردنب ینابایرد نیرومام :رذآ ١٠ •

 .دندرک لقتنم مولعمان یناکم ھب و هدرک تشادزاب هزاغم کی رد

 شتسود هارمھ ھب راھباچ لانیمرت رد یتینما نارومام طسوت سگرد لھا ”مرب میلحلادبع“ :رذآ ١١ •

 .دش تشادزاب لیعامسا

 یوس زا نادھاز نکاس ییاھب نادنورھش زا نت ود یقوش میسن و نایقداصروپ ایمیک :نابآ ٢٨ •

 .دندش لقتنم یمولعمان ناکم ھب و تشادزاب یتینما یاھورین
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 خیرات رد شیپ هام شش مالسلادبع دنزرف یھز رفص یلع یولوم مان ھب تنس لھا یولوم کی •

 .دش تشادزاب نادھاز بالقنا هاگداد ھب راضحا زا سپ ٩٨ دادرخ ١٨

 نمحرلا لضف یولوم تشادزاب ھب   ٩٨ رذآ ٩ ھبنشود خیرات تاضارتعا نایرج رد نارگ رغصا •

 سپ هدربمان.دش حورجم و ھتفرگ رارق نارومام کیلش دروم زابرس گماشپ یھارود رد یھوک

 نارومام طسوت ناتسرامیب نالوئسم شرازگ اب اما دش لقتنم راھباچ رد یناتسرامیب ھب نآ زا

 .دش لقتنم یمولعمان ناکم ھب و هدش تشادزاب ناتسرامیب زا یتینما

 ھئارا نودب تاعالطا ترازو یاھورین طسوت حلاص دمحم دنزرف یکُرپ نالسرا ،١٣٩٨ رذآ ۶ •

 لاقتنا یمولعمان ناکم ھب و تشادزاب ناگانروگ یاتسور رد شا ھناخ زا ،بلج ای و فیقوت مکح

 .دش هداد

 تشادزاب بالقنا هاگداد ھب ھعجارم یپ رد نادھاز نکاس دنورھش ییازخ دیعس ،١٣٩٨ هام ید ٧ •

 .تسا هدش لقتنم نادھاز رد تاعالطا هرادا هاگتشادزاب ھب و

 یولوم تشادزاب ھب یضارتعا یاھ تیلاعف ناگدننک رازگرب زا یکی ھک یھز � مھدا هامید ١٣ •

 .دش تشادزاب اددجم تاعالطا ترازو یاھورین طسوت ،تسا یھوک

 وگدابآ شوخ یاتسور لھا مھدازود سالک ھلاس١٨ زومآشناد ،سنوی دنزرف »ھلگنیس فسوی« •

 .دش تشادزاب شایصخش لزنم رد یتینما یاھورین یوس زا ٩٨ هامید ١٩ ھتشذگ زور

 یتینما یاھورین یوس زا چولب تنس لھا ھبلط یدیشمج هللا بیبح ٩٨ هامنمھب ١۵ ھبنشھس زور •

 .دش لقتنم یمولعمان ناکم ھب و تشادزاب ناوارس

 ناتسرھش عباوت زا بآ بیشرد یاتسور یلاھا زا »ییوھارب رکبوبا« تیوھ اب چولب دنورھش کی •

 تاباختنا رد یار ذخا بعش یرازگرب دنور ھب ضارتعا لیلدھب ١٣٩٨ هامدنفسا ٢ زور لباز

 .دش تشادزاب

 .دندرک تشادزاب ار  "یھزردنلق دمحم یولوم" یتینما نارومام :٩٨ دنفسا •

 

 

 


