
ردخم داوم اب هزرابم نوناق                            

یمالسا ماظن تحلصم صیخشت عمجم هبوصم

میحرلانمحرلاهللامسب

دروم یمالسا ماظن تحلصم صیخشت عمجم ددعتم تاسلج رد "ردخم داوم اب هزرابم" عوضوم

رد ریز حرش هب "ردخم داوم اب هزرابمنوناق" لصفم ياهثحب زا سپ و تفرگ رارق یسررب

:دیسر ییاهن بیوصت هب 167.8.3 خروم هسلج

ردخم داوم اب هزرابم نوناق

موکحم نوناق نیا رد ررقم ياهتازاجم هب بکترم و تسا مرج ریز لامعا - 1 هدام

:دوشیم

.ردخم داوم دیلوت روظنم هب هنادهاش تشک وً اقلطم شاخشخ تشک - 1

.ردخم داوم عاونا دیلوت و ندرک رداص ،ندرک دراو - 2

.ردخم داوم شورف و عیزوت ،دیرخ ،لمح ،يرادهگن - 3

.ردخم داوم لامعتسا يارب ناکم ندرک هرادا ای ندرک ریاد - 4

.دشاب هدرک ینثتسم نوناق هک يدراوم رد رگم قیرط و لکش ره هب ردخم داوم لامعتسا - 5

.ردخم داوم لامعتسا و دیلوت هب طوبرم رازبا و تاودا و تالآ دیلوت - 6

ای و دنابیقعت تحت هک ردخم داوم نامرجم ،نامهتم نداد هانپ ای نداد رارف - 7

.دناهدش ریگتسد

.نامرجم مرج هلدا ءافخا ای و وحم - 8

تشک هب ردخم داوم دیلوت يارب ای و دنک شاخشخ تشک هب تردابم سک ره - 2 هدام

ریز حرش هب تشک نازیمبسح رب ،راب ره رد تشک ءاحما رب هوالع دزادرپب هنادهاش

:دش دهاوخ تازاجم

.يدقن همیرج لایر نویلیم هد ات کی ،لوا راب - 1

.قالش هبرض داتفه ات یس و يدقن همیرج لایر نویلیم هاجنپ ات جنپ ،مود راب - 2

ات ود و قالش هبرض داتفه ات کی و يدقن همیرج لایر نویلیم دص ات هد ،موس راب - 3

.سبح لاس جنپ

.مادعا ،مراهچ راب - 4

ای و ناکلام ای کلام روتسد هب هنادهاش ای شاخشخ تشک هک دوش تباث هاگ ره - هرصبت

ببس هک هدنهد روتسد صخش،تسا هتفرگ تروص اهنآ ینوناق ماقم مئاق ای و کلم رجأتسم

موکحم هدام نیا رد ررقم ياهتازاجم هب ،دشاب رشابم زا يوقا هک نآ طرش هب تسا هدوب

و يدقن همیرج لایر نویلیم هس ات کی هب تسا هدوبتشک يدصتم هک رشابم و دوشیم

.دش دهاوخ موکحم قالش هبرض لهچ ات هدزناپ

هتسشن هویم هب ای و رادلگ ياههخاشرس ای و شاخشخ زرگ ای رذب سک ره - 3 هدام

همیرج لایر نویلیمهس ات رازه دص هب دنک لمح ای و یفخم ای و يرادهگن ار هنادهاش

هب ای و رادلگ ياههخاش رس دروم رد .دش دهاوخ موکحم قالش هبرض داتفه ات کی و يدقن

.دوش زارحا دیاب اهنآ زا ردخمداوم دیلوت دصق ،هنادهاش هتسشن هویم

رداص ای و روشک دراو ار كایرت هتخوس و هریش و كایرت و سرچ و گنب سک ره - 4 هدام

تیاعر اب دهد رارق شورفضرعم رد ای و دنک شورف و دیرخ ای و عیزوت ای دیلوت ای دنک

:دوشیم موکحم ریز ياهتازاجم هب روکذم داوم رادقم هب هجوت اب و بسانت

.قالش هبرض هاجنپ ات و يدقن همیرج لایر رازه دصناپ ات ،مرگ هاجنپ ات - 1

يدقن همیرج لایر نویلیم هد ات نویلیم راهچ زا ،مرگ دصناپ ات مرگ هاجنپ زا شیب - 2

.سبح لاس جنپ ات کی و قالش هبرض راهچ و داتفه ات تسیب و
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هاجنپ و يدقن همیرج لایر نویلیم لهچ ات هد ،مرگولیک جنپ ات مرگ دصناپ زا شیب - 3

.سبح لاس هدزناپ ات هس و قالش هبرض راهچ و داتفه ات

یگدنز نیمأت هنیزه ءانثتسا هب لاوما هرداصم و مادعا ،مرگولیک جنپ زا شیب - 4

.موکحم هداوناخ يارب فراعتم

نیا بکترم لوا راب يارب هدام نیا 4 دنب عوضوم مرج بکترم دوش زرحم هاگ ره - هرصبت

و دبا سبح هب ار يو هاگداد،تسا هدشن مه اهنآ شورف ای عیزوت هب قفوم و هدش مرج

يارب فراعتم یگدنز نیمأت هنیزه ءانثتسا هب لاوما هرداصم و قالش هبرض راهچ و داتفه

.دیامنیم موکحم شاهداوناخ

دنک لمح ای یفخم ای يرادهگن ار 4 هدام رد روکذم داوم رگید و كایرت سک ره - 5 هدام

:دوشیم موکحمریز ياهتازاجم هب داوم رادقم هب هجوت اب و بسانت تیاعر اب

.قالش هبرض یس ات و يدقن همیرج لایر رازه تسیود ات ،مرگ هاجنپ ات - 1

تصش ات هد و يدقن همیرج لایر نویلیم تفه ات هس ،مرگ دصناپ ات مرگ هاجنپ زا شیب - 2

.نادنز لاس هس ات هام شش و قالش هبرض

و يدقن همیرج لایر نویلیم یس ات نویلیم تفه ،مرگولیک جنپ ات مرگ دصناپ زا شیب - 3

.نادنز لاس هد ات ود و قالش هبرض راهچ و داتفه ات لهچ

جنپ و تسیب ات هد و يدقن همیرج لایر نویلیم هاجنپ ات یس ،مرگولیک جنپ زا شیب - 4

یگدنز نیمأت هنیزه ءانثتساهب لاوما هرداصم و مادعا ،رارکت تروص رد و نادنز لاس

.موکحم هداوناخ يارب فراعتم

راب يارب 5 و 4 داوم 3 و 2 و 1 ياهدنب رد روکذم میارج هب بکترم تازاجم - 6 هدام

رد ررقم نازیم ربارب ودموس راب يارب و دنب ره رد روکذم تازاجم مین و ربارب کی مود

تازاجم ربارب ...و مین و هس و هس و مین و ود بیترت هب دعب ياههبترم رد و دنب ره

راهچ و داتفه رثکادح ،دعب هب مود راب ياربقالش تازاجم .دوب دهاوخ دنب ره رد روکذم

.تسا هبرض

جنپ زا شیب هب ردخم داوم عومجم مرج رارکت هجیتن رد هچنانچ قوف رد روکذم دراوم رد

.دوشیم موکحم مادعا تازاجمهب و تسا ضرالایف دسفم مکح رد بکترم دسرب مرگ ولیک

.ددرگیم ارجا ماع ءالم رد و موکحم یگدنز لحم رد تحلصم تروص رد مادعا مکح

ای تلود نانکراک زا 5 و 4 داوم رد روکذم مئارج بکترم هک یتروص رد - 7 هدام

نیناوق قباطم و دشابتلود هب هتسباو اهتکرش و اهنامزاس و تاسسؤم و یتلود ياهتکرش

راب يارب و هام شش هب لوا راب يارب ددرگن یتلود تامدخ زا لاصفنا لومشم یمادختسا

.دوشیم موکحم مئاد لاصفنا هب موس راب يارب ویتلود تامدخ زا لاصفنا لاس کی هب مود

و نیفرم ییایمیش تاقتشم رگید و نوداتم و نییدک و نیفرم و نییوره سک ره - 8 هدام

عیزوت ای دیلوت ای دنک روشک دراوار شیشح نغور و شیشح ییایمیش هراصع زین و نییاکوک

ای و يرادهگن ای و دهد رارق شورف ضرعم رد ای و دنک شورف ای و دیرخ ای ،دنک رداص ای

:دش دهاوخ تازاجم ریز حرش هب داوم نازیمهب هجوت اب دنک لمح ای یفخم

هاجنپ ات تسیب و يدقن همیرج لایر رازه دصناپ ات تسیود زا ،مرگ یتناس جنپ ات - 1

.قالش هبرض

و يدقن همیرج لایر نویلیم هس ات نویلیم کی زا ،مرگ کی ات مرگ یتناس جنپ زا شیب - 2

.قالش هبرض داتفه ات یس

ات هس و يدقن همیرج لایر نویلیم تسیب ات هد زا ،مرگ هدزناپ ات مرگ راهچ زا شیب - 4

.قالش هبرض راهچ و داتفه ات یس و سبح لاس تشه

ات هد و يدقن همیرج لایر نویلیم یس ات تسیب زا ،مرگ یس ات مرگ هدزناپ زا شیب - 5

.قالش هبرض راهچ و داتفه ات یس و سبح لاس هدزناپ

فراعتم یگدنز نیمأت هنیزه ءانثتسا هب لاوما هرداصم و مادعا ،مرگ یس زا شیب - 6

.موکحم هداوناخ يارب
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بکترم لوا راب يارب هدام نیا 6 دنب عوضوم مرج بکترم دوش زرحم هاگ ره - 1 هرصبت

و دبا سبح هب ار يو هاگدادتسا هدشن مه اهنآ شورف ای عیزوت هب قفوم و هدش مرج نیا

يارب فراعتم یگدنز نیمأت هنیزه ءانثتسا هب لاوما هرداصم و قالش هبرض راهچ و داتفه

.دیامنیم موکحم شاهداوناخ

ای و یتلود ياهتکرش ای تلود نانکراک زا مهتم هچنانچ قوف دراوم هیلک رد - 2 هرصبت

هب هدام نیا رد روکذمياهتازاجم رب هوالع ،دشاب تلود هب هتسباو تاسسؤم و اهتکرش

.دش دهاوخ موکحم زین یتلود تامدخ زا مئاد لاصفنا

کی مود راب يارب 8 هدام 5 ات 1 ياهدنب رد روکذم مئارج هب بکترم تازاجم - 9 هدام

دنب ره رد ررقم نازیمربارب ود موس راب يارب و دنب ره رد روکذم تازاجم مین و ربارب

.تسا هبرض راهچ و داتفه رثکادح ،دعب هب مود راب يارب قالش تازاجم .دوب دهاوخ

مکح رد بکترم دسرب مرگ یس هب رارکت رثا رد ردخم داوم عومجم هچنانچ مراهچ هبترم رد

رد تحلصم تروص رد مادعا مکح.دوشیم موکحم مادعا تازاجم هب و تسا ضرالایف دسفم

هبترم رد ردخم داوم عومجم هچنانچ .تفای دهاوخ ماجنا ماع ءالم رد و موکحم یگدنز لحم

،يدقن همیرج لایر نویلیم یس ات تسیب هب بکترم دسرن مرگ یسهب رارکت رثا رد مراهچ

.دوشیم موکحم قالش هبرض راهچ و داتفه ات یس و سبح لاس هدزناپ ات هد

ای لمح ار اهنآ زا مرگ کی ات هک 8 هدام رد روکذم ردخم داوم هب ناداتعم - 10 هدام

.دش دنهاوخن موکحم 9 و 8 داوم ياهتازاجم هب دننک يرادهگن

مادعا هناحلسم روط هب نوناق نیا عوضوم ردخم داوم قاچاق هب مادقا تازاجم - 11 هدام

دهاوخ ماجنا ماع ءالم رد و بکترمیگدنز لحم رد تحلصم تروص رد مادعا مکح و تسا

.تفای

و يرورپزاب هاگودرا ای هاگتشادزاب ای نادنز لخاد هب ار داوم سک ره - 12 هدام

موکحم 9 ات 4 داومرد روکذم ياهتازاجم دشا هب دروم بسح دیامن دراو ناداتعم يرادهگن

یتلود لغاشم زا مئاد لاصفنا هب دشاب تلود نارومأم زا بکترم هک یتروص رد و ددرگیم

.دوشیم موکحم زین

دراو زکارم نیا لخاد هب ردخم داوم ،نارومأم هحماسم و يراگنالهس رثا رد هاگ ره

:تازاجم هب بسانت هب یطاخ نارومأم دوش

.دنوشیم موکحم ،مئاد لاصفنا - ج تقوم لاصفنا - ب هجرد لزنت - فلا

يارب ار دوخ ینوکسم لحم ای و یتامدخ ،يراجت ،یتعنص دحاو یسک هاگ ره - 13 هدام

ای و دهد رارق هدافتسادروم ای و دزاس دعم ردخم داوم عیزوت ای و دیلوت ،ندرک رابنا

ای عالطا اب کلام هدنیامن هاگ ره زین و دراذگب يرگید رایتخا رد ار اهنآ روظنم نیدب

ای یتعنص دحاو يرادربهرهب هناورپ ویلوصا تقفاوم ،دوش روما نیا بکترم يو هزاجا

هب هدام نیا رد روکذم ياهدحاو ای دحاو و وغل طوبرم یتامدخ و يراجت دحاو بسک زاوج

.ددرگیمطبض تلود عفن

هب دنک هرادا ای و ریاد ار یناکم ردخم داوم لامعتسا روظنم هب سک ره - 14 هدام

زا مئاد لاصفنا و سبحلاس راهچ ات کی و يدقن همیرج لایر نویلیم کی ات رازه دصناپ

لوا تازاجم ربارب راهچ ات ود ،مرج نیا رارکت تازاجم .دوشیم موکحم یتلود تامدخ

.دوب دهاوخ

یتامدخ ای و يراجیتسا و يدیلوت هدحاو هدام نیا رد روکذم ناکم هک یتروص رد - هرصبت

دحاو يرادربهرهب هناورپ ویلوصا تقفاوم هدام نیا رد ررقم تازاجم رب هوالع دشاب

رابتعا زا لاس کی تدم هب طوبرم یتامدخ و يراجت دحاو بسک هناورپ زین و يدیلوت

.دوشیم طبض تلود عفن هب روکذمدحاو ،مرج رارکت تروص رد و دتفایم

:نوناق نیا ندش ارجالامزال خیرات زا - 15 هدام

هب مادقا ،هام شش فرظ دنفظوم 8 هدام رد روکذم ردخم داوم هب ناداتعم هیلک - فلا

اهتیولا تیاعر اب و همانربقباطم خیرات نیمه زا تسا فظوم داتس و دنیامن دایتعا كرت
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.دنک یفرعم رابتعا كرت زکارم هب ار روکذم ناداتعم

دنفظوم دشاب لاس تصش زا رتمک اهنآ نس هک 4 هدام رد روکذم داوم هب ناداتعم هیلک - ب

كرت ررقم تلهم ياضقنا زا سپهچنانچ .دنیامن دایتعا كرت هب مادقا هام شش تدم فرظ

ات دارفا نیا و دنکیم مازعا يرورپزاب زکارم هب ار اهنآ ارسداد دنشاب هدرکن رابتعا

رب طوبرم يزیرهمانرب روما نیا ماجنا .دنامدنهاوخ یقاب زکرم رد دایتعا لماک كرت

.تسا داتس هدهع

هب 8 هدام رد روکذم ردخم داوم هب ناداتعم ،قوف هدام تلهم ياضقنا زا سپ - 16 هدام

:دش دنهاوخ موکحم ریز ياهتازاجم

هام هدزاود ات راهچ و يدقن همیرج لایر نویلیم کی ات رازه دصناپ هب ،لوا راب - 1

.سبح

و سبح لاس هس ات کی و يدقن همیرج لایر نویلیم راهچ ات نویلیم کی هب ،مود راب - 2

مئاد لاصفنا ،سبح و يدقن همیرجرب هوالع دشاب تلود نانکراک زا بکترم هک یتروص رد

.یتلود تامدخ زا

قالش هبرض هاجنپ و 2 دنب تازاجم ربارب راهچ ات ود ،دعب هب موس راب - 3

سپ هک 15 هدام ب دنب عوضوم 4 هدام رد روکذم ردخم داوم هب داتعم تازاجم - 17 هدام

:تساریز حرش هب ددرگ داتعم ًاددجم طوبرم زکارم رد يرورپزاب زا

.سبح هام هدزاود ات راهچ و يدقن همیرج لایر نویلیم کی ات رازه دصناپ لوا راب - 1

و سبح لاس هس ات کی و يدقن همیرج لایر نویلیم راهچ ات نویلیم کی ،مود راب - 2

.یتلود تامدخ زا مئاد لاصفنا

.قالش هبرض هاجنپ و 2 دنب رد ررقم تازاجم ربارب راهچ ات ود ،دعب هب موس راب - 3

ثعاب يرگید ندرک داتعم دصق هب و هزیگنا اب یصخش هک دوش زرحم هاگ ره - 18 هدام

لاس هد ات جنپ هب لواراب يارب تسا هدش 8 هدام رد روکذم ردخم داوم هب يو دایتعا

دهاوخ موکحم مادعا هب رارکت تروص رد و سبح لاس تسیب ات هد هب مود راب يارب و سبح

.دش

ای یتلود ياهتکرش ای و تاسسؤم ای تلود نانکراک زا بکترم هک یتروص رد - 1 هرصبت

تامدخ زا مئاد لاصفنا هب سبحتازاجم رب هوالع لوا راب نامه رد دشاب تلود هب هتسباو

.دوشیم موکحم زین یتلود

دارفا ای وجشناد ای زومآشناد ای دوخ هداوناخ وضع بکترم هک یتروص رد - 2 هرصبت

لاصفنا و سبح لاستسیب ات هد هب لوا راب دنک داتعم ار یماظتنا و یماظن ياهورین

.دش دهاوخ موکحم مادعا هب مود راب و یتلود تامدخ زا مئاد

هب دنیامن لامعتسا ار 4 هدام رد روکذم ردخم داوم هک يداتعم ریغ دارفا - 19 هدام

لایر رازه تفهو یس ات لایر رازه جنپ ای قالش هبرض راهچ و داتفه ات هد هب بسانت

ات تسیب هب دننک لامعتسا ار 8 هدام رد ردخم داوم هک يداتعم ریغ دارفا و همیرج

موکحم همیرج لایر رازهتفه و یس ات لایر رازه هد ای قالش هبرض راهچ و داتفه

.دنوشیم

دنک دیلوت ار ردخم داوم لامعتسا ای دیلوت و صوصخم تاودا و تالآ سک ره - 20 هدام

موکحم قالش هبرض تسیبات جنپ ای و روبزم تاودا و تالآ تمیق ربارب جنپ تخادرپ هب

.دوشیم

و دهد رارف ای و هانپ تسا بیقعت تحت هک ار نوناق نیا عوضوم مهتم سک ره - 21 هدام

یمرج تازاجم مود کیات مجنپ کی هب دنک يراکمه وا نداد رارف ای و نداد هانپ رد ای

نیا ماجنا رد هک نآ رگم دوشیم موکحم تسا هداد هانپ ای رارف ار نآ هب مهتم هک

ات راهچ هب بیترت هب بکترم مادعا ودبا سبح دروم رد .دشاب هتشادن یتین ءوس لامعا

.دوشیم موکحم سبح لاس هدزناپ ات هد و لاس هد

زا ای و نادنز نارومأم ای و یماظتنا نارومأم زا بکترم هک یتروص رد - هرصبت
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.دوشیم لصفنمزین یتلود تامدخ زا ،روکذم تازاجم رب هوالع دشاب ییاضق نارومأم

زین و يریگتسد زا سپ ای يریگتسد نیح رد ار نوناق نیا عوضوم مهتم سک ره - 22 هدام

نداد رارف ای و ندادهانپ رد ای و دهد رارف ای و هانپ ار نوناق نیا عوضوم موکحم

دبا سبح دروم رد .دش دهاوخ موکحم یلصا مرجم ای مهتم تازاجم فصن هب دنک يراکمه اهنآ

.دوشیم موکحم سبح لاس تسیب ولاس هد هب بیترت هب بکترم مادعا و

و نادنز نارومأم ای و یتینما و یماظتنا نارومأم زا بکترم هک یتروص رد - 1 هرصبت

تامدخ زا لاصفنازین و یلصا مرجم ای مهتم تازاجم هب دشاب ییاضق نارومأم زا ای

و سبح لاس جنپ و تسیب رومأم تازاجم هک مادعا دروم يانثتسا هب دوشیم موکحم یتلود

.دوبدهاوخ یتلود تامدخ زا مئاد لاصفنا

تسا هتفرگن رارق بیقعت تحت زونه هک نوناق نیا عوضوم مئارج بکترم رگا - 2 هرصبت

یلصا بکترم تازاجم مجنپکی ات مهد کی هب هدنهد رارف ای هانپ دوش هداد هانپ ای رارف

راهچ و لاس راهچ ات ود هب بیترت هب بکترم مادعا و دبا سبح دروم رد .دوشیم موکحم

.دوشیمموکحم سبح لاس تشه ات

کی هب دنک مادقا ردخم داوم مرج هلدا ءافخا ای وحم هب ،دصق اب سک ره - 23 هدام

هد ات راهچ هب بکترم دبا سبحدروم رد .دوشیم موکحم یلصا مهتم تازاجم فصن ات مجنپ

.دوشیم موکحم سبح لاس تسیب ات تشه هب مادعا دروم رد و سبح لاس

شاخشخ تشک زا یهاگآ ضحم هب تسا فظوم اتسور یمالسا ياروش ياضعا زا کی ره - 24 هدام

يرمرادناژ هاگساپ نیرتکیدزن و رادهدهب ًابتک ار بتارم اتسور هزوح رد هنادهاش ای

اب نامزمه و ًاروف دنفظوم هتیمک ای هاگساپ ياسؤر .دهد عالطا یمالسا بالقنا هتیمک ای

ای رادهد قافتا هب ناتسا و ناتسرهش ای شخب رد دوخ رتالابهدنامرف هب عوضوم شرازگ

و ءاحما ار نآ و دنوش رضاح تشک لحم رد اتسور یمالسا ياروش هدنیامن و رادشخب

ییاضق حالصیذ عجارم هب نامهتم ای مهتم اب هارمه و دننک هیهت ار رما هسلجتروص

.دنتسرفب

نارومأم ،دشاب هدش تشک يرهش ياههزوح رد هنادهاش ای شاخشخ هک یتروص رد - هرصبت

نیرتکیدزن هب ار بتارم یهاگآ ضحمهب دنفظوم جیسب ءاضعا و هتیمک ،ینابرهش و يرادرهش

طوبرم نالوئسم و دنهد عالطا هقطنم جیسب هاگیاپ ای یمالسا بالقنا هتیمک ای يرتنالک

.دنیامن مادقا هدام نیا تاررقم قفودیاب ناتسداد هدنیامن قافتا هب

ماجنا زا هجوم رذع نودب هک یتروص رد نآ هرصبت و 24 هدام رد روکذم صاخشا - 25 هدام

یتلود لغاشم زا تیمورحم لاس کیات هام شش هب لوا راب دننک یهاتوک ای يراددوخ هفیظو

زین یمالسا ياروش ياضعا .دنوشیم موکحم یتلود تامدخ زا مئاد لاصفنا هب مود راب و

یمالسا ياهاروش تیوضع زا هشیمه يارب مود راب و لاس کیات هام شش يارب لوا راب

.دنوشیم مورحم

ار نآ لامعتسا تاودا و تالآ و ردخم داوم يرگید ندرک مهتم دصق هب سک ره - 26 هدام

.دش دهاوخموکحم مرج نامه تازاجم رثکادح هب دهد رارق یلحم رد

فالخ هب و ًادمعت ،حالصیذ عجارم رد بیقعت روظنم هب ار يرگید صخش هاگ ره - 27 هدام

هبرض راهچ و داتفه ات تسیبهب دیامن نوناق نیا عوضوم میارج زا یکی هب مهتم عقاو

.دش دهاوخ موکحم قالش

.دوشیم طبض تلود عفن هب دشاب هدمآ تسد هب قاچاق هار زا هک یلاوما هیلک - 28 هدام

رد هک يزکرمتم باسح هب نوناق نیا يارجا زا لصاح هوجو رگید و اههمیرج - 29 هدام

داتس بیوصت اب هوجو نیا .ددرگیمزیراو دوشیم حاتتفا ییاراد و يداصتقا روما ترازو

.دوشیم هنیزه ریزو تسخن دییأت و 33 هدام رد روکذم

داتس بیوصت اب و دنوشیم طبض تلود عفن هب ردخم داوم لماح هیلقن طیاسو - 30 هدام

يدروم ءانثتسا هب ،دنریگیمرارق هدافتسا دروم ریزو تسخن دییأت و 33 هدام رد روکذم

.تسا هتفای ماجنا کلام هزاجا و عالطا نودب رما نیا هک
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و يزاساج هزاجا ،کلام هزاجا و عالطا نودب ای هزاجا و عالطا اب هدننار هک یتروص رد

رد و یلصا بکترم تازاجممود کی ات مهدکی هب بسانت هب دهدب ار ردخم داوم لمح ای

موکحم سبح لاس تسیب ات راهچ و لاس هد ات ود هب بیترت هب مادعا و دبا سبح دروم

رد و دوشیم طبض لاس هد ات کی تدم هب وا یگدننارهمانیهاوگ نآ رب هوالع و دوشیم

تازاجم رب هوالع دشاب ربتعم همانیهاوگ دقاف داوم لمح ماگنه روکذم هدننار هک یتروص

.دش دهاوخ موکحم زین همانیهاوگ نودب یگدننار تازاجم رباربود هب الاب

.دنوشیم مورحم همانیهاوگ نتشاد زا هشیمه يارب مرج نیا رارکت تروص رد ناگدننار

مکح دروم يدقن همیرج زا یشخب ای همه تخادرپ هب رداق هک یناموکحم - 31 هدام

ای و زابای زاب همین ياهنادنز رد زور هد ناموت رازه ره يازا هب دیاب ،دنشابن

رد ناموکحم راتفر و راک زرط هک یتروص رد .دنیامن تماقا يزومآهفرح و لاغتشا زکارم

زور هس ات تدم نیا ،زکارم هرادانالوئسم صیخشت هب انب دشاب هتسیاش روکذم تماقا تدم

.تسا لیلقت لباق ناموت رازه ره يازا رد

ناوید سییر دییأت زا سپ دوشیم رداص نوناق نیا بجوم هب هک یمادعا ماکحا - 32 هدام

مکح هچنانچ دراوم ریاس رد .تساارجالامزال و یعطق روشک لک ناتسداد ای و روشک یلاع

عرش فالخ رب هک دشاب نآ ناظم رد روشک لک ناتسداد ای و روشک یلاع ناوید سییر رظن هب

ای و روشک یلاع ناوید سییر ،تسین حلاص مکح هدننکرداص یضاقهک نآ ای و تسا نوناق ای

و تیعطقعنام قح نیا دوجو نکل دنراد ار مکح ضقن و رظن دیدجت قح روشک لک ناتسداد

.تسین مکح ندوب ارجالامزال

و دیلوت اب هزرابم و لیبق ره زا ردخم داوم قاچاق اب هزرابم روظنم هب - 33 هدام

يداتس تسا هدشرکذ نوناق نیا رد هک يرگید دراوم زین و اهنآ لامعتسا و شورف و دیرخ

زکرمتم داتس نیا رد ییاضق و ییارجا تایلمع هیلک و لیکشت ریزو تسخن تسایر هب

:دناریز حرش هب داتس ياضعا .دوشیم

.دوب دهاوخ داتس سییر هک ریزو تسخن - 1

روشک لک ناتسداد - 2

روشک ریزو - 3

تاعالطا ریزو - 4

یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ریزو - 5

امیس و ادص لماع ریدم - 6

یمالسا بالقنا هتیمک هدنامرف - 7

نارهت ردخم داوم اب هزرابم يارسداد و هاگداد تسرپرس - 8

یتیبرت و ینیمأت تامادقا و اهنادنز نامزاس تسرپرس - 9

وضع هک ياهرود رد نارهت ردخم داوم اب هزرابم يارسداد و هاگداد تسرپرس - هرصبت

.دنکیم لمع لقتسم روط هب ،تسا داتس

حرش و تالیکشت و یمادختسا ،یلام ،ییارجا ياههماننییآ تسا فظوم داتس - 34 هدام

داتس بیوصت هب غالبا خیراتزا هام ود فرظ رثکادح ار دوخ ياهدحاو و داتس فیاظو

.دیامن نوناق يارجا هب عورش و دناسرب

يارجا ،تدم نیا رد و تسا لاس ود ارجا خیرات زا نوناق نیا رابتعا تدم - 35 هدام

دهاوخ داتس اب ًارصحنمردخم داوم اب هزرابم رما و دوشیم فقوتم ریاغم نیناوق هیلک

.دوب

 نوناق پاچ
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