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 مقدمه

عوامللمخملفی لل خملخعدیگللهمخ تاثللادخرللاهتهخمالمخ للهخاوخردیللهخاعللصخمللوالمخ ی لل خع ا للهخ لل اع خ خخخخخخخخخخخ

اخلللشاعمخعدیگلللهمخ تاثلللادخملخشلللهاعبخملفیللل خ  للل خت لللولخ خختاشلللداکخمللل خصو لللتااختاخللل خخللل

-4002م العلللهخاحخملخسلللا خخخ. لللوممث خاسللل ختهخسللل ونخع ا لللهخ للل اع خملخخخوعلللامحخرتللل خرلللاهخخ

تللهخعدیگللهمخم خ وحللهخ   لل خ للمخ  لللهاخخخخخخملختهلسلل خرللاهتهخسلل ونخملفیلل خادخ لل خ لل خخخخخخخخ4000

ادخ للل خ  تحتفللله  د خخخ57:00:57احجلللارخ هخللل خ لللهخم للللعخشلللدختنفلللهعصخعدیگلللهمخملح للل  خخخخخخ

 لللهخملخرعلللدام خاحلللداووخ لللمخ خخخمالخسلللو خ تاثلللادخاحلللداووخسلللو خملخخ للل هخ خ فلللات ختدسللل خ ملللد.خخ

م العلللهخاحختاشلللدخ لللهخاوخاع للله خرغ علللهخخلللا  خمللل رتللل خرلللاهتهخت لللداخخرلللاهتهخمالمدخ یلللدث خوملللا

خل حخ مخ  هاخاحجارخ هخ .خخخ  هخ خ فات خ حتفه  درن ختهلس خراهتهخادخ  خ  خت

خ مخ  هاخ-عدیگهمخ-ادخ  خ  - ا  ادخ یتدح:خ وم

خثامومامخ خل ش

 لحخ خثلللاحخردللل سلللو ملخماح للل اوخخهم سللل خم لللندخل حخخ52-57ثلللاحخطللل خسلللا اعلللصخم العلللهخ

لللالشگمخعللدع وح خخخثللاخل للمخاوخ اشلل ختللاخخحدوحللهثللاحخاطللهاهخم للندخاحجللارخشللد.خخخخشللدوخاوخل ع لل اوخ

 ومللاعمختصللولاخخا فولعللمختللهخم  للاحخطللهنخ امللمخخخخخخخکخ خ للکخح نللدالحخشللدحد.خخخ لل خملخرللاحخخ

 خخ30 للل ه تسللل یخخ للل هخخ3 خملثگفلللال  تیلللو هرخخ040 خخ00ت للل ه سللل یخحتفه  دخ3رصلللامخ ختلللاخخ

رگلللهالخخ3تلللاخخ  تیلللو هرخملثگفلللالخخ00 خخ20 للل ه تسللل یخ فاسلللت خخ3 خخخ  تیلللو هرخملثگفلللالخخ00

احجللارخشللد.خم للات خادخ لل خ لل خاوخ ومثللاحخا لو خسللو هخخ لل ااخ خسللول ااخ فاسللت خرللامتصخشللدحد.خخخخخخخخخخخخ

اعدلللا خرتدلللالخ لللومحخادخ للل خ للل ختلللدعصخ لللولاخاحجلللارخشلللدخ لللهخخخ للل هخ خ فاسلللت خملخم خخخخخخخخخ

ه یلللهتثدشمادختلللاخ اشللل خ خ  لللاوخلشلللدخل ع للل  خحتفللله  دخملخسلللهخمه یلللهتخثدشملللادختلللاخ اشللل  خم

- للاخاوخخ للکخشللددختلله خخخشللدحد.خسللف امولشللدخل ع لل  خاخاوخخ  للاوخلشللدخل ع لل خ خعللکخمللاوختعللدخخخ

رگللهالخاوخخللاکخخللالوخشللدوخ خرنلل خ وماع للااخمللولمخاسللف اموخلللهالخ هخف للد.خخخخخخخخخخخ3ثللاخاوخثللهخرتدللالخخخ



مل لللدخاحجلللارخ7ملخسللل یخخJMP8ثلللاخروسلللبخحلللهرخاخلللشالخخمتلللاح تصخمامورجشعلللهخ العلللاحاخ خمقاع لللهخ

خشد.خ

خحفاعج

 تیلللو هرخملخخ00تهلسللل خسللل ونخملفیللل خحتفللله  دختلللهخمتلللاح تصختهخللل خ للل ااخح لللادخمامخرتدلللالخخخ

-اهللهااخمفقاتللمخسللهخخخگللهمخلاخح للادخمامحللد.خخی دفللهعصخعدختت للفهعصخ خرتدللالخشللاثدخخخ دثگفللالخحتفلله خ

ل حخ للل ااخملللولمختهلسللل خح لللادخمامخخرتدلللالخخخخ احلللهخرتدالثلللاحخملفیللل خ لللومحتادخ للل خ للل  خخخخ

خخ-20:00:00رتدالثلللللاحخشلللللاثدتعدرخ لللللالتهمخ لللللوم خ دفلللللهعصخعدیگلللللهمخلاخماشلللللفهخاسللللل خ خ

 ختلللللا رهعصخعدیگلللللهمخلاخاوخاوا خ للللل هخ خ فلللللات تیلللللو هرخادخ للللل خ  تخ20:00:040 خخ00:00:00

خگ هحخخصو تااخمولمختهلس خماشف د.خح هخع

ختتث

اسلللف اموخاوخ ومثلللاحخشلللتدتاع خملخ وحلللهخ   للل خ لللمخ  لللهاختاعلللثخاخلللشاعمخعدیگلللهمخلشلللدخخخخخخخ

 تاثلللادخسلللو خمالخح للل  ختلللهخسلللاعهخ تاثلللادختلللا  خ خخل ع للل خ خ للل ااخوع فللل خاعلللصخ تلللاوخشلللد.خخ

ثللاحخخهعلل ختللهخ د للومخع ا للهخ لل اع ختللوع وخخخخخولاعلل ختللدلتمخلع للهخ لل خعدللوخ خعللدرخ رللومخلع للهخخخخخ

طلل خختللهخرغ عللهخ خ للوممث ختت للفهحخحتللاوخمالحللد.خخخخخخع ا للهخ تهمفتللهکخ  اسللت ختت للفهحخمالحللدخ خخخخ

 تیلللو هرخملخثگفلللالخحتفللله  د خ خخخ00 وملللاعمخ لللولاخ هخفلللهخ لللالتهمخسللل ونخمفوسلللبخ لللومحتخخخخخ

 خحفللاعجختنفللهحخماشللف دخ خسلل ونختللا خح لل  ختللهخعللدرخاسللف اموخاوخخخخخخخخ تیللو هرخملخثگفللالخ فاسللت خخ20ت

مفوسلللبخ دخ لللومخحفلللاعجختنفلللهحخماشلللف د.خسللل یختلللا حخ ومثلللاحخادخ للل خ للل خح للل  ختلللهخسللل یخ

خ لللاثمخملخعدیگلللهمخعگ لللهحخ للل ااخح لللادخمامحلللد.خاوخاع للله خاسلللف اموخوعلللامخاوخ ومثلللاحخشلللتدتاع خخ

طللل خخشلللوم.تلللهخملتلللمخرلهعلللوخع ا لللهخمورلللومخملخخلللاکختاعلللثخ لللاثمخ ا لللیلتشحخخلللاکخمللل خ

ل حخ تلللاوخ لللمخ  لللهاخختلللاخسللل ونخملفیللل خادخ للل خ للل خاحجلللارخخ4004م العلللهخاحخ لللهخملخسلللا خ

متیللل خ لللهرخملخلتفللله خخح للل  ختلللهخ400:05:070بتشلللدوختلللومخم للللعخشلللدخسللل ونخ لللومحخمفوسللل

ثدچ للتصخخاخللشاعمخعدیگللهختت للفهحخح للادخمامحللد.خخخخخخمتیلل خ للهرخملخلتفلله خخخخ400:57:400سلل ونختللا تخخ



خملللا ه خ خمتگللله خ للل اع ح للل  خمفعلللام خع ا لللهخم للللعخشلللدخخsargsyanطللل خحفلللاعجخ وماع لللااخ

ثدگللالادختدسلل خخط للوخحفللاعج خ للهخاوخم العللهخعشعللشحخ خخخخخشللوم.ختاعللثخاخللشاعمخعدیگللهمخ تللاوخملل خخخخ

- مللدخم للللعخشلللدخاسللف اموخاوخ لللومخا لوختاعلللثخاخللشاشخرعلللدامخ خ ودخ   لللو خملخماحللهختورلللهخمللل خخخخ

اسلللف اموخاوخ لللومخخ للل هخملختلللا رهعصخسللل یخملخاعلللصخرتقتلللوختت لللفهعصختلللاومث خل ع للل خ خخخخ لللهمم.

ثلللاخللللوعفهحخرولتلللدخسلللو  خعدیگلللهمخلاخح لللادخمامخ خاسلللف اموخاوخاعلللصخ لللومخلشلللدخواع للل خلاخاخلللشاعمخ

  للد.خملخ وماع للااخمع للهحخحتللشخاخللشاعمخل للهخ للمخ تاثللادخ تللاوحختللاخاسللف اموخاوخ ومثللاحخادخخخخخخخخخخملل 

 لل خ لل خم لللعخشللد.خاسللف اموخاوخ ومثللاحخشللتدتاع ختللاخرللامتصخمللوامخ لل اع خمللولمخحتللاوخ تللاوخخخخخخخخخخخخخ

حتفللله  دخ خخ للل هختلللاخحق للل خ لللهخملخخخشلللوم.ختاعلللثخاخلللشاعمخعدیگلللهمخ دللل خ خمولخوللللو عگ خمللل خخ

شللوحدخثللاخملل خع خرنلل خرق للتدااخسللیول خ خطوعللمخشللددخسللیو خخخسللاخفالخسللیو خمالحللدخاثدتلل ختللا خخخ

طللل خاعلللصخ .خ4000 لنلللهح4000 خاوخاع للله ختلللهاحخاخلللشاعمخعلللهمخ خطلللو ختللله خملللوههخث لللف دت المه

- داحللله خاسلللف اموخاو ومثلللاحخشلللتدتاع خملخمقاع لللهختلللاخشلللاثدخلحخخخ0350م العلللهتتتااخ خثدگلللالاد خ

خلللشاعمخملللومخاختلللهوخاحخاحلللداووخ خخثلللاحخخفوسللل فشحختلللاخالح داحلللهخثلللاحخخفوسللل فشحخلاخاخلللشاعمخمام.

ط للوخاعللصخحفللاعجخاسللف اموخاوخسلل ونخمفوسللبخ ومثللاحخخخخخخخمث للد.لاخرتلل خرللاهتهخلللهالخملل خخخخسللو خ ود

خادخ  خ  خحفاعجخم یوت ختهاحخلشدخ خعدیگهمخ تاوختهخمح ا خمالم.
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خ


