
 
 

 

 

 

 



 
 

 شهید

 مهدی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 

 مقدمه

زض ٔيب٘سٚآة ثٝ ز٘يب آٔس ؛ ضٟطي سطزسيط زض آشضثبيؼبٖ غطثي وٝ  3111ضٟيس ٟٔسي ثبوطي سبَ 

آة ٚ ٞٛاي سطزش ٔطزٔي ضا وٝ زض آٖ ظ٘سٌي ٔي وٙٙس ٔحىٓ ٚ دطغالثز ثبض آٚضزٜ اسز . زض ٕٞبٖ 

زٚضاٖ وٛزوي ٔبزضش ضا اظ زسز زاز ٚ زٚض اظ زأٗ ٔحجز اٚ ثعضي ضس . ذب٘ٛازٜ اش ٍٕٞي ٔصٞجي 

زض يه ٌطٜٚ ٔرفي ػّيٝ ضغيٓ ضبٜ ٔجبضظٜ ٔي وطز . ٟٔسي سبَ آذط «  ػّي» ثٛز٘س ٚ ثطازض ثعضٌص 

زثيطسشبٖ ثٛز وٝ ٘يطٚٞبي سبٚان ثطازضش ػّي ضا زض يه زضٌيطي ثٝ ضٟبزر ضسب٘س٘س ٚ ايٗ ٚالؼٝ 

سأطيط ثعضٌي ثط ضٚحيٝ اٚ ٌصاضز . اظ آٖ دس ٟٔسي ٕٞچٖٛ ثطازضش ٚاضز ٔجبضظٜ ٔسشميٓ ثب ضغيٓ ضس 

 ي ذٛزش ضا آغبظ وطز .ٚ فؼبِيز ٞبي ا٘مالث

  

 مذهبي -سياسي فعاليتهاي 

يه سبَ ثؼس اظ آٖ وٝ زيذّٕص ضا ٌطفز زض وٙىٛض ٚضٚزي زا٘طٍبٜ سجطيع لجَٛ ضس ٚ سحػيالسص ضا 

زض ضضشٝ ٟٔٙسسي ٔىب٘يه ضطٚع وطز ، أب سحػيُ زض زا٘طٍبٜ ٔٛػت زٚض ضسٖ اٚ اظ ٔجبضظٜ ا٘مالثي 

ثٝ ذبضع اظ وطٛض ضفشٝ ثٛز ثطاي اسشفبزٜ ا٘مالثيٖٛ اسّحٝ  اش ٘طس . زض آٖ سبِٟب ثطازضش حٕيس وٝ

سٟيٝ ٔي وطز ٚ ٟٔسي زض ٔطظ سطويٝ اسّحٝ ٞب ضا اظ اٚ ٔي ٌطفز ٚ ثٝ ايطاٖ ٔي آٚضز . ثب آٖ وٝ ايٗ 

فؼبِيشٟب وبٔالً ٔرفي ا٘ؼبْ ٔي ضس ، سبٚان ثٝ ٟٔسي ٔطىٛن ضسٜ ثٛز ٚ اٚ ضا ظيط ٘ظط زاضز . چٙس 

وطز ِٚي ٞط ثبض ٟٔسي ثب ظيطوي ٚ ضؼبػز ثب ثبظػٛٞب ثطذٛضز وطز ٚ ٍ٘صاضز ٞيچ ثبض ٞٓ اٚ ضا احؿبض 

 سط٘ري اظ اٚ ثٝ زسز ثيبٚض٘س .

 أب.  ضس دبزٌبٖ ضاٞي ػٛاٖ ٟٔٙسس دس.  ضفز ٔي سطثبظي ثٝ ثبيس ضس سٕبْ وٝ زا٘طٍبٞص زضس 

 فطٔبٖ زاضز ا٘مالة ٌطٚ زض زَ وٝ اٚ ٚ اسالٔي ا٘مالة ٚلبيغ ضطٚع ثب ثٛز ٔػبزف دبزٌبٖ ثٝ ٚضٚزش

طاض سطثبظاٖ اظ ذسٔز ٘ظبْ اػبثز وطز ٚ اظ دبزٌبٖ ٌطيرز . اظ آٖ دس ف ثط ٔجٙي ضا( ضٜ) ذٕيٙي أبْ
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ظ٘سٌي اش ٔرفيب٘ٝ ثٛز . زض ايٗ زٚضاٖ فؼبِيز ٞبي ا٘مالثي اش ضا ازأٝ ٔي  75سب ثيسز ٚ زْٚ ثٟٕٗ 

 ي وطز .زاز ٚ سب آ٘ؼب وٝ ٔي سٛا٘سز ثٝ حطوز ا٘مالثي ٔطزْ وٕه ٔ

  

 انقالب پيزوسي اس پس 

ا٘مالة وٝ ديطٚظ ضس ٟٔسي ثبوطي ذٛز ضا يىسطٜ ٚلف سظجيز ٘ظبٔي وطز وٝ طٕطٜ ذٖٛ ضٟسا ثٛز . 

ثٝ ػٟبزسبظ٘سٌي  ثٝ سذبٜ ضفز ٚ زض سبظٔب٘سٞي آٖ وٕه وطز . زض ضٟطزاضي ٔطغَٛ ثٝ وبض ضس ،

ػًٙ ٔسيط اغّي اٚ ضا ٔطرع وطز ضفز ٚ ػبِت اسز وٝ اظ ٞيچ وساْ حمٛق ٕ٘ي ٌطفز . أب ضطٚع 

ٟٕٔشطيٗ ػبيي ثٛز وٝ ٟٔسي ٔي ثبيسز سٕبْ ٘يطٚي ذٛز ضا زض آ٘ؼب غطف وٙس . چُٟ « سذبٜ . » 

ضٚظ اظ ػًٙ ٌصضشٝ ثٛز وٝ ٟٔسي اظزٚاع وطز . ثب ٔؼطفي يىي اظ زٚسشب٘ص ثب ذب٘ٓ غفيٝ ٔسضس آضٙب 

ٚ اظ دي آٖ ػطٙي ثسيبض سبزٜ ٌطفشٙس ضس . يه ٔاللبر سبزٜ ظ٘سٌي ٔطشطن آٖ زٚ ضا دي ضيعي وطز 

» وٝ زض ذٛض ظ٘سٌي ػبضفب٘ٝ ضبٖ ثبضس . ٟٔطيٝ ٕٞسطش يه ػّس لطآٖ ثٛز ٚ يه اسّحٝ وٕطي : 

 «ٔيبٖ ٔب آ٘چٝ ديٛ٘سٔبٖ ٔي زٞس ايٕبٖ ثٝ ذساسز ٚ ٔجبضظٜ زض ضاٜ اٚ . 

ثب ذٛز ثٝ اٞٛاظ ٟٔسي اظزٚاع وطزٜ ثٛز أب ثيطشط ٚلشص زض ػجٟٝ ٔي ٌصضز . ٔسسي ثؼس ٕٞسطش ضا 

ثطز ٚ زض آ٘ؼب ذب٘ٝ اي ٌطفز سب وٙبض ٞٓ ثبضٙس ، أب اٞٛاظ ويّٛٔشطٞب زٚضسط اظ ذف ٔمسْ ػجٟٝ ثٛز ٚ 

 زٚضي ٕٞچٙبٖ ازأٝ زاضز .

  

 مقدس دفاع در شهيد نقش 

زض ػّٕيبر فشح إِجيٗ زض ٔٙكمٝ ضلبثيٝ ٟٔسي ثبوطي ٔؼبٖٚ سيخ ٘ؼف اضطف ثٛز ٚ زض ٕٞيٗ 

اظ ٘بحيٝ وٕط ظذٕي ضس . أب ظذٓ وٕط اٚ ضا اظ دب ٘يٙساذز . يه ٞفشٝ زض ذب٘ٝ ػّٕيبر ثٛز وٝ 

اسشطاحز وطز ٚ زٚثبضٜ ثٝ ػجٟٝ ثطٌطز . زض ػّٕيبر ضٔؿبٖ فطٔب٘سٜ سيخ ػبضٛضا ثٛز . زض ايٗ 

 ػّٕيبر ٕ٘بيطي ٔمشسضا٘ٝ اظ فطٔب٘سٞي ػًٙ اضائٝ زاز. ثبظ ٞٓ ٔؼطٚح ضس أب اظ دب ٘يفشبز .
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سّٓ ثٗ ػميُ ثٛز . حبال زيٍط سيخ ػبضٛضا سجسيُ ثٝ ِطٍط ضسٜ ثٛز ٚ فطٔب٘سٞي اش ػّٕيبر ثؼسي ٔ

ضا ٟٔسي ثط ػٟسٜ زاضز . ايٗ ِطٍط سٛا٘سز ثرطٟبي ٟٕٔي اظ ذبن ٔيٟٕٙبٖ ضا اظ زسز ٘يطٚٞبي 

ثؼظي ذبضع وٙس . ثؼس اظ آٖ ػبضٛضاييبٖ آشضثبيؼبٖ زض ػّٕيبر ٚاِفؼط ٔمسٔبسي ٚ ٚاِفؼط يه ٚ چٟبض 

 ٞب آفطيس٘س ٚ ؾطثٝ ٞبي ّٟٔىي ثط ديىط زضٕٙبٖ ٔشؼبٚظ ٚاضز وطز٘س .حٕبسٝ 

  

 اخالقي ويژگيهاي 

ضٟيس ثبوطي ، دبسساضي ٕ٘ٛ٘ٝ ، فطٔب٘سٞي ٚ ايظبضٌط ذسٔشٍعاضي غبزق ، غٕيٕي، ٔرّع ٚ ػبضك 

حؿطر أبْ ذٕيٙي ) لسس سطٜ ( ٚ ا٘مالة اسالٔي ثٛز . ثب سٕبْ ٚػٛز ذٛز ضا ديطٚ ذف أبْ ٔي 

لز اش ضا ثطاسبس ضٕٞٙٛزٞب ٚ فطٔبيطبر آٖ ثعضٌٛاض سٙظيٓ ٕ٘بيس ، ثب ز زا٘سز ٚ سؼي ٔيىطز ظ٘سٌي

٘ٛضز ٚ زض ٔؼطؼ زيس ذٛز لطاض  زاز ، آٟ٘ب ضا ٔي ثٝ سرٙبٖ حؿطر أبْ ) لسس سطٜ ( ٌٛش ٔي

اش سفبضش وطزٜ ثٛز وٝ سرٙطا٘ي آٖ  زاز ٚ آ٘مسض ثٝ ايٗ أط حسبسيز زاضز وٝ ثٝ ذب٘ٛازٜ ٔي

 حؿطر ضا ؾجف وٙٙس ٚ اٌط ٔٛفك ٘طس٘س . ٔشٗ غحجز ضا اظ قطيك ضٚظ٘بٔٝ ثٝ زسز آٚض٘س .اٚ ٔؼشمس

ثٛز سرٙبٖ أبْ اِٟبْ ٌطفشٝ اظ آيبر اِٟي اسز ، ثبيس ػّٛ چطٕبٖ ٔب ثبضس سب ٕٞيطٝ آٟ٘ب ضا ثجيٙيٓ ٚ 

ٞبي  اي ثٛز وٝ ثب فطاٞٓ ثٛزٖ ظٔيٙٝ اظ يبز ٘جطيٓ .ضٟيس ثبوطي اظ ا٘سبٟ٘بي ٚاضسشٝ ٚ ذٛز سبذشٝ

ضيبي اٚ ظثب٘عز ٕٞٝ ٔسبػس ، ثٝ ٔظبٞط ٔبزي ز٘يب ٚ ِصايص آٖ دطز دب ظزٜ ثٛز .ظ٘سٌي سبزٜ ٚ ثي 

سٛا٘سز ٔطفٝ سطيٗ ظ٘سٌي ضا زاضشٝ ثبضس .أب ٕٞٛاضٜ ٔظُ  آضٙبيبٖ ثٛز . ثب سٛا٘بييٟبيي وٝ زاضز ٔي

دٛضيس.سٛاؾغ ٚ  اش ٘يع ثٛز چطٓ ٔي وطز . اظ أىب٘بسي وٝ حك قجيؼي يه ثسيؼي ظ٘سٌي ٔي

زاضشٙس ٚ اظ  ٕٞٝ زٚسشص ٔيضس وٝ اغّت اٚ ضا ٘طبسٙس . اٚ ٔحجٛة زِٟب ثٛز .  اش ثبػض ٔي فطٚسٙي

زَ ٚ ػبٖ ٌٛش ثٝ فطٔبٖ اٚ ثٛز٘س . اٚ ٘يع ثسيؼيبٖ ضا زٚسز زاضز ٚ ثٝ آٟ٘ب ػطك ٔي ٚضظيس . 

وٙٓ ، ٞط ٌبٜ ذسشٝ ٔي ضْٛ  ضْٚ ، حبَ ٚ ٞٛاي زيٍطي ديسا ٔي ٞب ضاٜ ٔي ٌفز : ٚلشي ثب ثسيؼي ٔي

قطف ضٛز.ٕٞٝ ٔب زض ثطاثط ػبٖ ايٗ اْ ثط ضْٚ سب اظ آٟ٘ب ضٚحيٝ ثٍيطْ ٚ ذسشٍي ديص ثسيؼيٟب ٔي 
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ثسيؼي ٞب ٔسئِٛيٓ ، ثطاي حفظ ػبٖ آٟ٘ب اٌط ٔشحٓ يه ٔيّيٖٛ سٛٔبٖ ٞعيٙٝ ثطاي سبذشٗ يه 

ثطٛيٓ ، يه ٔٛي ثسيؼي ، غس ثطاثطش اضظش زاضز .ثب زضٕٙبٖ  -سٍٙط وٝ حبفظ ػبٖ آٟ٘ب ثبضس 

بٖ ذسا ، سيٕبيي ػصاة ٚ ٟٔطثبٖ اسالْ ٚ ا٘مالة چٖٛ زغي دٛالزيٗ ٚ سسريط ٘بدصيط ثٛز ٚ ثب زٚسش

ٕ٘ٛز ٚ ثطبش . ا٘سب٘ي ثٛز ٕٞيطٝ آٔبزٜ ثٝ ذسٔز  زاضز . ثب ٚػٛز ا٘سٜٚ زائٕص ، ٕٞيطٝ ذٙساٖ ٔي

زاض٘س : ٚي ٕ٘ٛ٘ٝ  ٚ دطسٛاٖ .حؼز االسالْ ٚ إِسّٕيٗ ضٟيس ٔحالسي زض ٔٛضز ضٟيس ثبوطي اظٟبض ٔي

. ذطٓ ٚ ذطٚضص فمف ٚ فمف ثطاي زضٕٙبٖ ٚ ٔظٟط غؿت ذسا زض ثطاثط زضٕٙبٖ ذسا ٚ اسالْ ثٛز 

ثٛز ٚ ثٝ ػٙٛاٖ فطٔب٘سٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ثب سمٛا ، اٍِٛي ضافز ٚ ٔحجز زض ثطذٛضضز ثب ظيط زسشبٖ ثٛز .ٕٞسط 

ضٟيس ثبوطي زض ٔٛضز اذالق اٚ زض ذب٘ٝ ٔي ٌٛيس: ثب ٚػٛز ٕٞٝ ذسشٍي ٞب ، ثي ذٛاثي ٞب ٚ زٚيسٖ 

ي ثٝ ذب٘ٝ ٚاضز ٔي ضس ٚ اٌط ٔمسٚض ثٛز زض وبضٞبي ذب٘ٝ ٞب ، ٕٞيطٝ ثب حبِشي ضبز ثسٖٚ اثطاظ ذسشٍ

ثٝ ٔٗ وٕه ٔيىطز؛ ِجبس ٔي ضسز ٚ ذٛزش وبضٞبي ذٛزش ضا ا٘ؼبْ ٔي زاز.اٌط اظ ٔسئّٝ اي 

ػػجب٘ي ٚ ٘بضاحز ثٛزْ ، ثب غجط ٚ حٛغّٝ سؼي ٔيىطز ثب ذٛ٘سطزي ٚ ثب زاليُ ٔىشجي ٔطا لب٘غ وٙس . 

ٝ ٕٞبٖ ٔيعاٖ وٝ ثٝ ا٘ؼبْ فطايؽ زيٙي ٔميس ثٛز ٘سجز ثٝ وٙٙس :ث زٚسشبٖ ٚ ٕٞسٍٙطا٘ص ٘مُ ٔي

ٔسشحجبر ٞٓ سميس زاضز . ٘يٕٝ ٞبي ضت اظ ذٛاة ثيساض ٔي ضس ، ثب ذساي ذٛز ذّٛر ٔي وطز ٚ 

اش ثٛز ٚ  ٕ٘بظ ضت ضا ثب سٛظ ٚ ٌساظ ٚ ٌطيٝ ٔي ذٛا٘س . ذٛا٘سٖ لطآٖ اظ وبضٞبي ٚاػت ٚ ضٚظٔطٜ

وطز ٚ اٌط  ٕ٘ٛز .ٕٞٛاضٜ ضسيسٌي ثٝ ذب٘ٛازٜ ضٟسا ضا سبويس ٔي يزيٍطاٖ ضا ٘يع ثٝ ايٗ وبض سفبضش ٔ

ضفز ٚ اظ آ٘بٖ زِؼٛيي  ثطايص ٔمسٚض ثٛز ثٝ ٕٞطاٜ ٔسئِٛيٗ ِطىط ثؼس اظ ٞط ػّٕيبر ثٝ ٔٙعِطبٖ ٔي

وطز. اٚ ٔي ٌفز : أطٚظ زض ظٔطٜ ذب٘ٛازٜ ضٟسا لطاض ٌطفشٗ  وطز ٚ زض ضفغ ٔطىالر آٟ٘ب الساْ ٔي ٔي

 سز ٚ ايٗ ٘ٛع ظ٘سٌب٘ي اظ ثب فؿيّيز سطيٗ ظ٘سٌيٟبسز .ػعٚ افشربضار ا

  

 بدر عمليات اس قبل شهيد بيان 
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وٙٓ . ضٕب ثبيس  ا٘س ، ِٚي ٔٗ ثٝ ذبقط سرشي ػّٕيبر سبويس ٔي ٕٞٝ ثطازضاٖ سػٕيٓ ذٛز ضا ٌطفشٝ

ٔظُ حؿطر اثطاٞيٓ )ع( ثبضيس وٝ ضحٕز ذسا ضبُٔ حبِص ضس . ٔظُ اٚ زض آسص ثطٚيس. ذساٚ٘س اٌط 

 ٔػّحز ثسا٘س ثٝ غفٛف زضٕٗ ضذٙٝ ذٛاٞيس وطز . ثبيس زض حُ ٟ٘بيي اظ سالح ٔمبٚٔز اسشفبزٜ

ٌطزا٘س . اٌط اظ يه زسشٝ  وٙيٓ .ٞطٌبٜ ذساٚ٘س ٔمبٚٔز ٔب ضا زيس ضحٕز ذٛز ضا ضبُٔ حبَ ٔب ٔي

ثيسز ٚ زٚ ٘فطي ، يه ٘فط ثٕب٘س ثبيس ٕٞبٖ يه ٘فط ٔمبٚٔز وٙس ٚ اٌط فطٔب٘سٜ ضٕب ضٟيس ضس 

ظٔبٖ )  ٍ٘ٛييس فطٔب٘سٜ ٘ساضيٓ ٚ ٘ؼٍٙيس وٝ ايٗ ٚسٛسٝ ضيكبٖ اسز . فطٔب٘سٜ اغّي ٔب ، ذسا ٚ أبْ

ػغ (، اسز اغُ ، آٟ٘ب ٞسشٙس ٚ ٔب ٔٛلز ٞسشيٓ ، ٔب ٚسيّٝ ٞسشيٓ ثطاي ثطزٖ ضٕب ثٝ ٔيساٖ ػًٙ . 

ٚظيفٝ ٔب ٔمبٚٔز سب آذطيٗ ٘فس ٚ اقبػز اظ فطٔب٘سٞي اسز . سب ٔٛلؼي وٝ زسشٛض حّٕٝ زازٜ ٘طسٜ 

ٞٓ ثفطبضز ٚ فطيبز  وسي سيطا٘ساظي ٘ىٙس . حشي اٌط ٔؼطٚح ضس سىٛر ضا ضػبيز وٙس . ز٘ساٟ٘ب ضا ثٝ

٘ىٙس .ثب ٞط ضٌجبض سجحبٖ اهلل ثٍٛييس . زض ػّٕيبر ذسشٝ ٘طٛيس . ثؼس اظ ٞط زضٌيطي ٚ ػّٕيبر ، ضٟسا 

ٚ ٔؼطٚحيٗ ضا سرّيٝ وطزٜ ٚ ثب سبظٔب٘سٞي ٔؼسز وبض ضا ازأٝ زٞيس .حساوظط اسشفبزٜ اظ ٚسبيُ ضا 

٘ساضز . ثب ٕٞيٗ لبيمٟب ثبيس ػّٕيبر ثىٙيٓ  ثىٙيس . اٌط ايٗ دبضٚ ثطىٙس ثٝ ػبي آٖ دبضٚي زيٍطي ٚػٛز

. ِجبسٟبي غٛاغي ضا ذٛة ٍٟ٘ساضي وٙيس . يه سبَ اسز ز٘جبَ ايٗ أىب٘بر ٞسشيٓ .ٟٔسي زض ضت 

زٞس. ٔساْ سٛغيٝ ٔي وٙس:  ٌيطز ٚ ٕٞٝ ٌطزاٟ٘ب ضا يه يه اظ ظيط لطآٖ ػجٛض ٔي ػّٕيبر ٚؾٛ ٔي

ػغ ( ضا ظٔعٔٝ وٙيس. زػب وٙيس وٝ وبض ٔب ثطاي ذسا ثبضس.اظ  ثطازضاٖ! ذسا ضا اظ يبز ٘جطيس ٘بْ أبْ ظٔبٖ)

وٙس. ِطىط ػبضٛضا زض  دطز ثي سيٓ ٘يع ٕٞٝ ضا ثٝ شوط ال حَٛ ٚ ال لٜٛ اال ثبهلل سحطيؽ ٚ سطٛيك ٔي

وٙبض سبيط يٍبٟ٘بي ػُٕ وٙٙسٜ ٘يطٚي ظٔيٙي سذبٜ ، زض اِٚيٗ ضت ػّٕيبر ثسض ، ٔٛفك ثٝ ضىسشٗ 

دطزاظز. زض ٔطحّٝ زْٚ ػّٕيبر ، اظ  ثؼس ثٝ سظجيز ٔٛاؾغ زض سبحُ ضٚز ٔيضٛز ٚ ضٚظ  ذف زضٕٗ ٔي

سٛي ِطىط ػبضٛضا حّٕٝ اي ٘فس ٌيط ثٝ ٚاحسٞبيي اظ زضٕٗ وٝ ػبُٔ فطبض ثطاي ػٙبح چخ ثٛز٘س، 

ضٛز. حّٕٝ اي وٝ لّغ ٚ لٕغ زضٕٗ ٚ ٌطفشٗ ا٘شمبْ ٚ لكغ وبُٔ زسز زضٕي اظ سؼطيؽ ثٝ  آغبظ ٔي

 ٕٞطٜ آٖ ثٛز.٘يطٚٞب زض ػٙبح چخ 
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 شهادت نحوه 

ثطازض ٟٔسي ثٝ ضٟبزر ضسيس . ٟٔسي حشي ثطاي ضطوز زض ٔطاسٓ  «حٕيس » زض ػّٕيبر ذيجط 

ثعضٌساضز ثطازض ٞٓ ػجٟٝ ضا سطن ٘ىطز . اٚ فمف ضىط حك ضا ثٝ ػب آٚضز ٚ افسٛس ذٛضز وٝ چطا 

 سبَ ثٟٕٗ ض ثيسز ٚ دٙؼٓديص اظ ثطازض ثٝ ضٟبزر ٘طسيسٜ اسز أب زَ سٍٙي اٚ زيطي ٘ذبييس . ز

 دٙؼٝ زض دٙؼٝ زضٕٗ ثب زػّٝ سبحُ زض ثسض ػّٕيبر زض ػبضٛضا ِطٍط ضضيس ٘يطٚٞبي وٝ ٚلشي 3131

ب٘ي اٚ ٘طسز ٚ اٚ ضا اظ ػبِٓ ذبن ضٞب٘يس . ديىطش ضا زض لبيمي ديط ٔيبٖ اي ٌِّٛٝ ، ثٛز٘س ا٘ساذشٝ

ٌِّٛٝ آضدي ػي لبيك ضا زض ٞٓ ضىسز ٚ  ٌصاضشٙس سب ثٝ سٛي زيٍط زػّٝ ثجط٘س ، أب زض ٔيب٘ٝ ضاٜ يه

 ٟٔسي ثٝ ٕٞطاٜ أٛاع زػّٝ ضفز سب ثٝ زضيب ثذيٛ٘سز .

  

 يار ياد 

ػعيعا٘ٓ! اٌط ضجب٘ٝ ضٚظ ضىطٌعاض ذسا ثبضيٓ وٝ ٘ؼٕز اسالْ ٚ أبْ ) لسس سطٜ( ضا ثٝ ٔب ػٙبيز 

فطٔٛزٜ ، ثبظ ٞٓ وٓ اسز. آٌبٜ ثبضيٓ وٝ سطثبظ ضاسشيٗ ٚ غبزق ايٗ ٘ؼٕز ضٛيٓ . ذكط ٚسٛسٝ ٞبي 

سبظ  زضٚ٘ي ٚ ز٘يب فطيجي ضا ضٙبذشٝ ٚ ثط حصض ثبضيٓ وٝ غسق ٘يز ٚ ذّٛظ زض ػُٕ ، سٟٙب چبضٜ

ٔبسز. ... ثسا٘يس اسالْ سٟٙب ضاٜ ٘ؼبر ٚ سؼبزر ٔبسز...ٕٞيطٝ ثٝ يبز ذسا ثبضيس ٚ فطأيٗ ذسا ضا 

ػُٕ وٙيس. دطشيجبٖ ٚ اظ سٝ لّت ، ٔمّس أبْ ) لسس سطٜ( ثبضيس، إٞيز ظيبز ثٝ زػبٞب ٚ ٔؼبِس يبز 

ثيز حسيٙي ٚ ظيٙجي اثب ػجساهلل )ع( ٚ ضٟسا ثسٞيس وٝ ضاٜ سؼبزر ٚ سٛضٝ آذطر اسز. ٕٞٛاضٜ سط

ثيبثيس ٚ ضسبِز آٟ٘ب ضا ضسبِز ذٛز ثسا٘يس ٚ فطظ٘ساٖ ذٛز ضا ٘يع ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ سطثيز وٙيس وٝ سطثبظا٘ي ثب 

ايٕبٖ ٚ ػبضك ضٟبزر ٚ ػّٕساضا٘ي غبِح ٚ ٚاص حؿطر اثٛاِفؿُ) ع( ثطاي اسالْ ثبض ثيبيٙس. آييٙٝ ٚ 
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بن وٝ اظ سط٘ٓ دط اسز زفشطچٝ آة حبغُ يبز ضٕبسز آٔيعٜ زضز ٚ زاؽ ٕٞعاز ضٕبسز ايٗ ذ

ذبقطار فطيبز ضٕبسز سجعيٓ وٝ اظ ٘سُ ثٟبضاٖ ٞسشيٓ دبويٓ وٝ اظ سجبض ثبضاٖ ٞسشيٓ زٚض اسز ظ ٔب 

سٗ ثٝ ٔصِز زازٖ ٔب ٚاضص ذٖٛ سطثساضاٖ ٞسشيٓ اظ ذيُ زالٚضاٖ ٌسسشٗ ٘شٛاٖ ايٗ اسز ديبْ ذٖٛ 

دبسساض سحط٘س ضيطاٖ حطيٓ ثيطٝ ظاض  يبضاي ضٟيس ػًٙ اسز ثطازضاٖ ٘طسشٗ ٘شٛاٖ ذػٓ ضت سبض ٚ

سحط٘س ثب حٙؼطٜ ضبٖ سطٚز سطخ فّك اسز فطيبز ثّٙس آثطبض سحط٘س سط زازٜ ٔٙٓ وٝ سطفطاظْ ٌٛيٙس 

آٞسشٝ ثٝ ايٗ ٚ آٖ چٛ ضاظْ ٌٛيٙس چٖٛ آيٝ ضظْ زض ػٟبزْ ذٛا٘ٙس چٖٛ سٛضٜ حٕس زض ٕ٘بظْ ٌٛيٙس 

ٓ ضس زض آسص ػبضمي ثسط ذٛاٞٓ ضس ٔٗ ٕٞسفط ثبز سحط ذٛاٞٓ ضس ذبن ٌصض اُٞ ٘ظط ذٛاٞ

دٛالزْ ٚ آثسيسٜ سط ذٛاٞٓ ضس سب ذبن ظ ذٖٛ دبن ضٍ٘يٗ ٘طٛز ايٗ زضز ثطٞٙٝ ، الِٝ آشيٗ ٘طٛز سب 

 الِٝ ضذبٖ ثبً٘ ا٘ب اِحك ٘ع٘ٙس زيجبچٝ سطخ ػطك سسٚيٗ ٘طٛز

  

 باکزي مهدي شهيد سزدار نامه وصيت اس قسمتي

 ثبوطي ٟٔسي وبض ٌٙٝ ثٙسٜ ٘بٔٝ ٚغيز

 اِطحيٓ اِطحٕٗ اهلل ثسٓ

 يب ػّي يب ٔٛسي يب ػؼفط يب ٔحٕس يب ػّي يب حسيٗ يب حسٗ يب اِعٞطا يبفبقٕٝ يبػّي ٔحٕس يب يباهلل »

 ذسايب ضٟيساٖ غبزق ديطٚاٖ اي ضٕب ٚ اِٝ ضٚح ٔبٖ ِٚي سٛ(  ػغ) ٟٔسي يب حسٗ يب ػّي يب ٔحٕس

.  ٞسشٓ ٘بفطٔب٘ي ٚ سمػيط سطادب ٚ ٔؼػيز ٚ ٌٙبٜ دب سطسب وٝ حبِي زض ثٙٛيسٓ ٘بٔٝ ٚغيز چٍٛ٘ٝ

 سطسٓ ٔي ثطْٚ ز٘يب اظ ٘يبٔطظيسٜ وٝ اسز ايٗ اظ سطسٓ ِٚي ٘يسشٓ ٘بأيس سٛ ثرطص ٚ ضحٕز اظ ٌطچٝ

 ضاؾي ٔب اظ وٝ حبِي زض ٕ٘يطْ ذسايب اِؼفٛ ضة يب.  ٘طْٛ زضٌبٞز دصيطفشٝ ٚ ٘جبضس ذبِع ضفشٙٓ

 وٝ ٞيٟبر.  ٞسشي دطسشيس٘ي ٚ زاضشٙي زٚسز چمسض ذسايب. ثٛز ذٛاٞٓ ضٚظ سيٝ وٝ ٚاي اي.  ٘جبضي

 يب.  ٌفز ٔي ضة يب ضة يب ٞبيٓ سَّٛ ٚ يبفشي ٔي ػطيبٖ ضٌٟبيٓ زض ٚ ضسي ٔي ثبيس ذٖٛ.  ٘فٟٕيسْ
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 وٙٓ چٝ ِٚي«  ضثص»  زيساض ثطاي ثبضس آٔبزٜ ا٘سبٖ اسز ثرص ِصر چمسض آٜ.  ضفبػز اثبػجساهلل

 ػػط ٚ حبؾط ػػط ٔٙؼالة اظ ٔب زٞٙسٜ ٘ؼبر ذسا ضٚح ثط سالْ.  وٗ لجِٛٓ سٛ ذسايب.  زسشٓ سٟي

 ضٚظ ضجب٘ٝ اٌط ػعيعا٘ٓ.  اش ٚالؼي ديطٚاٖ ٚ اسالْ ٔظّٛٔيز ػػط اِحبز ٚ وفط ػػط.  سشٓ ٚ ظّٓ

 وٝ ثبضيٓ آٌبٜ.  اسز وٓ ٞٓ ثبظ فطٔٛزٜ ػٙبيز ٔب ثٝ ضا أبْ ٚ اسالْ ٘ؼٕز وٝ ثبضيٓ ذسا ضىطٌصاض

 ثبضيٓ ثطحصض ٚ ضٙبذشٝ ضا ز٘يبفطيجي ٚ زضٚ٘ي ٞبي ٚسٛسٝ ذكط.  ضٛيٓ ٘ؼٕز ايٗ ضاسشيٗ ٚ غبزق

 آغٛش زض ضا ضٟبزر ثبيسشي اثبػجساِٝ ػبضمبٖ اي.  ٔبسز سبظ چبضٜ ػُٕ زض ذّٛظ ٚ ٘يز غسق وٝ

 فطأيٗ ٔحشٛاي ثبيسشي. ثع٘س سٙسسط لّت ؾطثبٖ ٚ ضٛز سطخ ضٛق ٚ حطاضر اظ ثبيس ٞب ٌٛ٘ٝ.  ٌطفز

 . ثبضيٓ آٚضزٜ ػب ثٝ ضىطٌعاضي زض ضا ذٛز سىّيف اظ لسضي ثّىٝ سب ٕ٘بييٓ ػُٕ ٚ زضن ضا أبْ

 

 فاميل اهل و بزادرانم و خواهز و مادر به وصيت

. وٙيس ػُٕ ضا ذسا فطأيٗ ٚ ثبضيس ذسا يبز ثٝ ٕٞيطٝ.  ٔبسز سؼبزر ٚ ٘ؼبر ضاٜ سٟٙب اسالْ ثسا٘يس

 ضٟسا ٚ اثبػجساهلل يبز ٔؼبِس ٚ زػبٞب ٚ ٕ٘بظ ثٝ ظيبز إٞيز. ثبضيس أبْ ٔمّس لّت سٝ اظ ٚ دطشيجبٖ

 ضا آٟ٘ب ضسبِز ٚ. ثيبثيس ظيٙجي ٚ حسيٙي سطثيز ٕٞٛاضٜ.  اسز آذطر سٛضٝ ٚ سؼبزر ضاٜ وٝ ثسٞيس

 ضٟبزر ػبضك ٚ ايٕبٖ ثب سطثبظا٘ي وٝ زٞيس سطثيز ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ ٘يع ضا ذٛز فطظ٘ساٖ ٚ ثسا٘يس ذٛز ضسبِز

 ٚ ا٘س ض٘ؼيسٜ وٝ وسب٘ي ٕٞٝ اظ. آيٙس ثبض اسالْ ثطاي(  ع) اثٛاِفؿُ حؿطر ٚاضص غبِح ػّٕساضا٘ي ٚ

 ٔطا ذسايب»  ثيبٔطظز ثسيبض ٌٙبٟٞبي ثب ٔطا ذساٚ٘س أيسٚاضْ ٚ زاضْ ثرطص قّت زاض٘س ثطٌطز٘ٓ حك

 « . ثذصيط دبويعٜ

 ضطلي آشضثبيؼبٖ زض اسالٔي ػٕٟٛضي ضٚظ٘بٔٝ سطدطسشي زفشط

 ػبضٛضا ٔىب٘يعٜ 13ِطىط ػٕٛٔي ضٚاثف غٕيٕب٘ٝ ٕٞىبضي ثب
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 آغبظ(  س)اِعٞطا فبقٕٝ يب ٔمسس ضٔع ثب«  ثسض»  ػّٕيبر وٝ ٌصضز ٔي 3131 ٔبٜ اسفٙس اظ ضٚظ ٘ٛظزٜ

 .ضس

 ثٛز ػبضٛضا 13 ِطىط ثٛز ٌطزيسٜ ٚاٌصاض آٖ ثٝ ٟٕٔي ٔبٔٛضيز ػّٕيبر ايٗ زض وٝ ِطىطٞبيي ػّٕٝ اظ

 دُ ضٚي زٚيسٖ ٚ ضٚي ديبزٜ وّي اظ ثؼس ضص(  3)دس اظ وٝ ثٛزيٓ(  ع)اغغط ػّي ٌطزاٖ ػٕؼي ٔب. 

 ي ٌِّٛٝ ا٘فؼبض ثب لبيمٟب اظ يىي ِٚي ضفشيٓ ٔي ػّٛ ثٝ ٚ ضسيٓ ٔي لبيمٟب سٛاض ثبيسز ٔي ضٙبٚض

 زض ٘طس فطغز ضٚ ٕٞيٗ اظ ثٛز٘س ضسيسٜ ضٟبزر ثٝ اسالْ ضظٔٙسٌبٖ اظ سٗ چٙس ٚ ٚاغٌٖٛ ذٕذبضٜ

 لبفّٝ حطوز ٔسيط زض.  ٕ٘ٛزيٓ ٚحطوز ضسٜ لبيمٟب سٛاض غجح ِصا وٙيٓ حطوز ٔمطض ٔٛػس

 ثٛز ايسشبزٜ ضٙبٚضي ضٚي ثط وٝ زيسيٓ ضا 13 ِطىط زالٚض فطٔب٘سٜ ضٟيسثبوطي ػبضٛضائيبٖ سبالضوبضٚاٖ

 .وطز ٔي ٞسايز زضٕٗ سٕز ثٝ ديططٚي ثطاي ضا ِطىط ضظٔٙسٌبٖ ٚ يٍبٟ٘ب لجُ ضت اظ ظبٞطا ٚ

 اِٚيٗ ثٝ ٔسبفشي قي اظ ثؼس ٚ ػجٛض آ٘ؼب اظ ايطبٖ ثٝ زسز زازٖ ثبسىبٖ ٘جبضيس ذسشٝ ػالٔز ثٝ

 لجُ سبػز چٙس سٍٙطٞب ٚ ضىسشٝ زضٕٗ ذف!  آضي ضسيسيٓ ذطىي زض زضٕٗ سٍٙطٞبي ٚ ذبوطيع

 زاضشٙس حؿٛض ٔٙكمٝ زض ػطالي ثؼظي ٘يطٚٞبي ٞٙٛظ ِٚي ثٛز ضسٜ ٌطزاٟ٘بفشح زيٍط ضظٔٙسٌبٖ سٛسف

 ثٝ ضٚضٗ ضٚظ زض ضس زازٜ زسشٛض ٔب ٌطزاٖ ثٝ ػٟز ثٟٕيٗ ثٛز ٘ىطزٜ سمٛـ وبُٔ ثكٛض زضٕٗ ذف ٚ

 ثٝ ثشٛا٘ٙس ِطىط زيٍطضظٔٙسٌبٖ سب ثطا٘يٓ ػمت ثٝ ضا آٟ٘ب ٚ ثطزٜ يٛضش زضٕٗ ٔٛاؾغ ٚ ٘يطٚٞب سٕز

 زضٕٗ سٛي ثٝ يبحسيٗ ٚ يبٟٔسي اوجط اهلل ثبً٘ سطزازٖ ثب ٔب. ثٍيط٘س ٔٛؾغ ذطىي زض آسب٘ي

 ٔب ٔمبثُ زض سؼٟيعار ٚ أىب٘بر سٕبْ ثب زضٕٗ.  ضا٘سيٓ ػجك ضا آٟ٘ب ويّٛٔشط سٝ حسٚز ٚ ثطزٜ ٞؼْٛ

 ضا ضسٜ سػطف ٔٛاؾغ ِصا ثطٚيٓ ػّٛسط ٘شٛا٘سشيٓ زيٍط ػّز ٕٞيٗ ثٝ وطز ٔي ٔمبٚٔز ٚ آضايي غف

 . زازيٓ ا٘شمبَ ػمت ثٝ ثطازضاٖ وٕه ثٝ ضا ٚٔؼطٚحيٗ ضٟسا دبوسبظي

 يه ٌطفز ٔي ا٘ؼبْ ػٟز زٚ زض ثبيس ٔب ديططٚي. ضس زازٜ زسشٛضديططٚي ٔؼسزا ٕٞب٘طٚظ ظٟط ثؼساظ

 ػٍٙي آضايص ايٗ وٝ زػّٝ ػٙٛة قطف ثٝ زْٚ ٌطٜٚ ٚ«  زػّٝ»  ي ضٚزذب٘ٝ ضطق قطف ثٝ ٌطٜٚ
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 زفبػي سٍٙطٞبي ٚ ٔٛاؾغ ثٝ ٞؼْٛ ثب ٔسبفشي قي اظ ثؼس زْٚ ٌطٜٚ ٔؼيز زض ٔب ٚ ٌطفز ا٘ؼبْ

 ٘يع اَٚ ٌطٜٚ.  ثبظٌطشيٓ ذٛز لجّي ٔٛلؼيز ثٝ الػطْ ٚ ٘طسيٓ ديططٚي ثٝ ٔٛفك ٔشبسفب٘ٝ زضٕٗ

 ايٙىٝ ثب ٕ٘ٛزيٓ آغبظ ضا ديططٚي زٚثبضٜ ضت ضسيسٖ فطا ثب. ثبظٌطشٙس اَٚ ػبي ثٝ ٔب ٌطٜٚ ٔظُ

 ػجبضسي ثٝ ٚ ٚسرز ٘بثطاثط ػٍٙي اظ دس ثبالذطٜ ِٚي ثٛز ٕ٘بيبٖ ضظٔٙسٌبٖ ٕٞٝ ي زضچٟطٜ ذسشٍي

 ثٟٕيٗ ٌصضز ٔي غجح اشاٖ اظ زلبيمي. ضسيسيٓ زػّٝ ضٚز وٙبض ثٝ غجح ي سذيسٜ زض سٗ ثٝ سٗ

(  اِرؿطػطاق ضٚسشبي وٙبض) ضٚزذب٘ٝ حبسيٝ زض ضا غجح ي فطيؿٝ ٚ سبذشٝ ٚؾٛ زػّٝ وٙبض زض ػٟز

 ضا زضٕٗ ٘يطٚٞبي ٘فطاظ زٟٞب ٚ ٕ٘ٛزٜ ذٛز ٚديطأٖٛ ٔٙكمٝ دبوسبظي ثٝ ضطٚع ٕ٘بظ اظ ثؼس.  ازاوطزيٓ

 ٔطغَٛ ضٚظ سٕبْ.  زضآٚضزيٓ ذٛز اسبضر ثٝ ثٛز٘س ضسٜ ٔرفي ضٚزذب٘ٝ حبضيٝ ٘يعاضٞبي زاذُ زض وٝ

 ثكطف ضٚزذب٘ٝ ي حبضيٝ اظ زٚثبضٜ ضت سبضيىي ضسيسٖ فطا ثب ايٙىٝ سب ثٛزيٓ ٔٙكمٝ آٖ زض دسافٙس

 سب٘ه زٟٞب اٟ٘ساْ ٚ زضٕٗ ثب سٍٙيٗ زضٌيطي اظ دس.  زازيٓ ازأٝ ذٛزٔبٖ ديططٚي ثٝ ػٙٛة

 اي ٘مكٝ يه زض ثبض ايٗ.  سطٌصاضشيٓ دطز ضا ويّٛٔشط دٙغ حسٚز ٔسبفشي آٟ٘ب ثٝ ٔشؼّك ٚذٛزضٚي

 زػّٝ ي ضٚزذب٘ٝ ػٙٛة ٚ غطة ػٟز اظ«  ٕٞبيٖٛ»  ثٝ ٔٛسْٛ ضٚسشبيي اظ ػّٛسط ويّٛٔشط زٚ حسٚزا

 ٔٛاػٝ زضٕٗ ٚظضٞي ديبزٜ ثب٘يطٚٞبي ٔب.  ٌطفشيٓ لطاض زضٕٗ ٌيط ٘فس ٚ سٍٙيٗ ظيطآسص ضسيسا

 وٙبض زض ٚ ضسيٓ ٘طيٙي ػمت ثٝ ٔؼجٛض زٚثبضٜ ٟٕٔبر وٕجٛز ػّز ثٝ ػب٘ب٘ٝ ٘جطزي اظ دس وٝ ثٛزيٓ

 زضٕٗ ضس غجح ٚلشي.  وطزيٓ ايؼبز ذٛز ثطاي دسافٙسي ذف يه ٚ ٌطفشٝ ٔٛؾغ ٕٞبيٖٛ ضٚسشبي

 اػطا ي ٔطحّٝ ثٝ ضا ضسيسي دبسه ثٛز زضآٔسٜ ٔب سػطف ثٝ وٝ ذٛز سٍٙطٞبي ٌيطي ثبظدس ثطاي

 ٚ سٍٙيٗ سالحٟبي ا٘ٛاع ثب سٕبْ سبػز يه اظ ثيص زضٕٗ ٘يطٚٞبي ٔشمبثُ ي حّٕٝ زضايٗ. ٌصاضز

 زضٕٗ ٘يطٚٞبي ٔٛع. ٕ٘ٛز٘س ديططٚي ثٝ ضطٚع ثؼس ٚ زازٜ لطاض ٞسف ٔٛضز ضا ٔب ٔٛاؾغ سٍٙيٗ ٘يٕٝ

 ثي ٚ ٔفطـ ذسشٍي ػّيطغٓ اسالْ ضظٔٙسٌبٖ ٔطحّٝ ايٗ زض. ضس ٔي ٘عزيىشط ٔب ثٝ ِحظٝ ثٝ ِحظٝ

 ذٛز اظ ٔٛػٛز أىب٘بر ٚ سٛاٖ سٕبْ ثىبضٌيطي ثب ٚ ذساٚ٘س اظ ػسشٗ يبضي ثب لجُ ضت سٝ ذٛاثي

.  دي.  آض ٔٛضه) ٟٕٔبر وٕجٛز ػّز ثٝ. ٌطزيس٘س زضٕٗ دبسه زفغ ثٝ ٔٛفك ٚ زازٜ ٘طبٖ ايسشبزٌي
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 ثٝ ٚ ضىبفشٝ ضا ذبوطيعٞبيٕبٖ زضٕٗ سب٘ه چٙسيٗ... (  ٚ 3۰3 سٛح ٚ ذٕذبضٜ ٌِّٛٝ ٚ 5 ػي

 ضىبض زيٍطي اظ دس يىي ضا آٟ٘ب زسشي ٘بض٘ؼه ثب ضظٔٙسٌبٖ ِٚي. ضسيس٘س ٔب سٍٙطٞبي

 ػػجب٘يشطبٖ اظ ٘طبٖ وٝ حٕالسي ٘ٛع ثب ثٛز٘س آٌبٜ ٔب ٟٕٔبر ٘ساضشٗ اظ وٝ زضٕٗ ٘يطٚٞبي.وطز٘س

 اظ سٗ چٙس ثٟٕطاٜ وٝ ٔب ذبوطيع اظ ػّٛسط ٔشط چٙس زضسز. سبذشٙس ٔي ػّٛ ثٝ ٚاض زيٛا٘ٝ زاضز

 اظ ظيبزي سؼساز وٝ ضٚسشبثٛز آضبٔيس٘ي آة ي ٔٛسٛضذب٘ٝ ثٛزيٓ ٌطفشٝ ٔٛؾغ آٖ زض ضظٔٙسٌبٖ

 ٔي زسشي ٘بض٘ؼه ثب فمف آ٘بٖ ثب ٔب. ٌطفشٙس سٍٙط آ٘ؼب زض ٚ ضسيسٜ سبذشٕبٖ آٖ ثٝ ػطالي ٘يطٚٞبي

 .ضس لجُ اظ ثٟشط ٚ يبفشٝ سغييط وٕي ٔب ٚؾغ ٟٕٔبر ٔمساضي ضسيسٖ ثب ذٛضجرشب٘ٝ وٝ ػٍٙيسيٓ

 

 ثٝ اٟ٘ساْ ثيٓ اظ ٘يع ثميٝ ٚ سبذشيٓ ٟٔٙسْ ضا زضٕٗ اظسب٘ىٟبي زسشٍبٜ چٙسيٗ اِٟي ي لٜٛ ثحَٛ

... ٚ ٘رّسشبٟ٘ب ٘يعاضٞب الثالي زض ٘بآٌبٞب٘ٝ يب ٚ آٌبٞب٘ٝ زضٕٗ ديبزٜ ٞٙٛظ٘يطٚٞبي ِٚي ٌطيرشٙس ػمت

 ٔب سط ثبالي زض ٘يع زضٕٗ ثبٍِطزٞبي ٚ ٞٛاديٕبٞب ٘بٌٟبٖ زضٕٗ ثب ظٔيٙي ٘جطز ذالَ زض. ثٛز٘س ٔب٘سٜ

 وٝ ٔٛػٛز سالحٟبي سٟٙب ثب ٞٓ ٔب وطز٘س دصيطايي ٔب اظ ذٛز سيطثبضٞبي ٚ ٔٛضه ضاوز ثب ٚ ظبٞطضسٜ

 دي زض دي ضّيىٟبي ثب ٚ ٍ٘صاضشٝ دبسد ثسٖٚ ضا آٟ٘ب ي حّٕٝ ثٛز ٌطيٙٛف ٚيبسيطثبض والضيٙىف ٕٞبٖ

 ٕ٘ب٘سٜ ٘ػيت ثي ذٕذبضٜ فطاٚاٖ سطوطٟبي اظ ٟٔٙٓ وٝ ثٛز ظٟط حٛاِي.  زازيٓ فطاضي ٔٙكمٝ اظ ضا آٟ٘ب

 ػجٟٝ دطز ثٝ ضا(  ٔؼطٚحيٗ) ٔب فطاٚاٖ ٔطىالر ثب ٚ زضٕٗ ظيطآسص زض أسازٌطاٖ.  ضسْ ٔؼطٚح ٚ

 . زاضز ازأٝ آسص سجبزَ ٞٙٛظ ِٚي. زاز٘س ا٘شمبَ

 ضضبزسٟبي ٚ ايظبض ػبٚزا٘ٝ ٘بْ ٞطٌع وٝ آٔس٘س ٘بئُ ضٟبزر ػظٕبي فيؽ ثٝ ضظٔٙسٌب٘ي ػّٕيبر ايٗ زض

 .ضس ٘رٛاٞس ٔحٛ ؾٕيطٔبٖ ِٛح اظ آ٘بٖ

 ثبوـــــطى ٟٔــسى   - ثذصيط دبويعٜ ٔطا ذسايب
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 ٔٙبثغ ٚٔآذص:

  ػًٙ سحميمبر ٚ ٔكبِؼبر ٔطوع ، ضضيس ٔحسٗ ، ػطاق ٚ ايطاٖ ػًٙ اقّس .3

  اسالٔي ا٘مالة دبسساضاٖ سذبٜ فطٍٞٙي ٔطوع ، ٔمسس زفبع سبَ ٞطز ػّٕيبر وبض٘بٔٝ .2

  ٟٔطثبٖ ا٘شطبضار ، لسيطيبٖ احٕس ، ٔمسس زفبع سبَ ٞطز حٕبسٝ .1

  دبسساضاٖ سذبٜ زض فميٝ ِٚي ٕ٘بيٙسٌي سيبسي زفشط ، ػًٙ سبَ زٚ .4

  ػًٙ سحميمبر ٚ ٔكبِؼبر ٔطوع ، زضٚزيبٖ ٔحٕس ، فبٚ سب ذطٔطٟط اظ .7

  ػًٙ سحميمبر ٚ ٔكبِؼبر ٔطوع ، ٘ساف ٔؼيس ، فبٚ ٘جطز .3

 ػًٙ سحميمبر ٚ ٔكبِؼبر ٔطوع ، ػبغي ػجساِمٟبض ، دبيبٖ سب آغبظ .5

 


