
ىگداوناخ مان و مان
ىرجاقآ مشاهديس

ىنالصا رايزام
ىراشفا ىلع

ماظتناريما سابع

ىبطاب دمحا

ىرايتخب تجح

دنزروپ كمايس
ىنارهت ديواج زورهب

ىرابج اضريلع

ىديشمج جريا

ىديمح دازرف
ىقلاخ دوعسم
ىراسناوخ ربكا

رادلد سابع
ىتسود داهرف
ىنامحر ىقت

هداز9عراز نسح

ىدهاز شويراد
ناشفارز رصان

ىرگسعديس دادرهم
رباص ىده

ىتحص شوروك

ردص ديعس

نيمن9ىميمص باراف
ىدزربط هللا9تمشح

داژن9ىلقسابع ديما
ىدبع سابع

ىناجيلع اضر

روآرخف سابعريما

نايضاق نيسح
ىجنگ ربكا

ىبسارهل دادرهم
ىدمحم ربكا

ىدمحم رهچونم
ىفسوي نسح
ىروكشا

تشادزاب خيرات
١٣٨١٫٠٥٫١٧

١٣٨٢٫٠٥٫١٧
١٣٨٠٫١٢٫٠٨

١٣٥٨٫٠٩٫٢٨

١٣٧٨٫٠٤٫١٨

٨١ هام ىد

١٣٧٨٫٠٤٫١٨
١٣٨١٫١٢٫٢٥

١٣٨٢٫٠٤٫١٥

١٣٨٢٫٠٣٫٢٩
٨٢ دادرم

١٣٧٨٫٠٤٫٢٢

١٣٨٢٫٠٣٫٢٤

١٣٨٢/٠٤/١٨
١٣٨١٫٠٥٫١٦

١٣٨٢٫٠٥٫١٧
١٣٨٢٫٠٣٫٢٤

٨٢ هامريت
١٣٨٢٫٠٤٫٠١

١٣٧٩٫٠٤٫١٨
١٣٨١٫٠٨٫١٣

١٣٨٢٫٠٣٫٢٤

١٣٨٠٫٠٩٫٢٧

١٣٨١٫٠٨٫١٥
١٣٧٩٫٠٢٫٠٣

١٣٧٨٫٠٤٫٢٢
١٣٧٨٫٠٢٫٢٣
١٣٧٨٫٠٤٫٢٤
١٣٧٩٫٠٥٫١٥

تاليصحت
خيرات ىارتكد

ىجارخا ىوجشناد -ملپيد
عيانص ىسدنهم سناسيل قوف

هاگشناد زا نيشام و قرب ىسدنهم
هدرشف  شيپ نوتب ىسدنهم  نارهت

تابساحم رد MS هسنارف زا هدش
ىلكرب هاگشناد زا نامتخاس

ىسانش هعماج -امنيس ىنادرگراك

ىيادتبا مود

ملپيد
ىرادا روما و داصتقا سناسيل

ىراگن همانزور

ىكشزپ
ملپيد

ىيامنهار لوا

خيرات

كيتامروفنا

ىسايس مولع ىارتكد
قوقح سناسيل - داصتقا ىارتكد

داصتقا سناسيل
داصتقا سناسيل

ىزرواشك ىسدنهم

راك تشادهب و تظافح
نارمع سدنهم

ىجارخا ىوجشناد
رميلپ ىسدنهم

ىكشزپ

ىسانش هعماج ىارتكد
تاطابترا سناسيل قوف

ناتسريبد مود
ىعامتجا ىراكددم هتشر

داصتقا
هزوح ىملع حطس ناياپ -ىناحور

مق هيملع

دلوت خيرات
١٣٣٦٫٠٨٫١٥

١٣٥٣٫٠٤٫١٥
١٣٥٢٫٠١٫٣٠

١٣١١٫٠٥٫٢٧

١٣٥٦/٠٣/٠٤

١٣٥٦
١٣٢٣٫١١٫١٨

١٣٢٧٫١١٫١٢

١٣٤٨ نابآ
١٣٥٦

١٣٥٧٫١٠٫١٠

١٣٣٨٫٠٨٫١٤

١٣٥٦

١٣٢٥٫١٢٫٠٣

١٣٥٢٫٠٣٫٢٤
١٣٣٨٫٠١٫٠١

١٣٥٧٫٠١٫١٨

١٣٣٨

١٣٥١٫١١٫٢٢
١٣٣٥٫٠٤٫٠١

١٣٤١٫٠٢٫٠٢

١٣٥٤٫٠٤٫١٥

١٣٣٩٫٠١٫٢٧
١٣٣٨٫١١٫٠٧

١٣٤٨
١٣٤٦

لغش
وضع و راگن همانزور - هاگشناد داتسا

ام رصع هيريرحت
دازآ

وجشناد

تقوم تلود ريزو تسخن نواعم

وجشناد

هداس رگراك

راگن همانزور
دازآ

راتساريو و مجرتم

ايسآ همانزور ىريبدرس

وجشناد
دازآ

)ىزاسd9يك ،ىزاس9ىدنبولج(رگراك

راگن همانزور و هدنسيون
)ادرف ناريا ىريبدرس ىاروش وضع(

راگن همانزور و وجشناد
همانزور و شيوخ تيوه  همان هتفه(

)زور شرازگ

ىلكرب هاگشناد داتسا
مجرتم -ليكو

ىزير همانرب هسسوم دنمراك
راگن همانزور و رگشهوژپ

)ادرف ناريا ىريبدرس ىاروش وضع( 
راگن همانزور و وجشناد

)زور شرازگ همانزور ىسايس ريبد(

مجرتم

وجشناد
راگن همانزور و هدنسيون

همان هتفه و وجشناد ىادن ىريبدرس(
)شيوخ تيوه

رازاب رگراك
راگن همانزور و هدنسيون

راگن همانزور و هدنسيون
)ادرف ناريا هلجم ريبدرس(

راگن9همانزور و وجشناد
همانزور ىارب هلاقم و ىراگنربخ(

)٧٩ و ٧٨ لاسرد تكراشم

راگن همانزور و رگشهوژپ
راگن همانزور و هدنسيون

شورفباتك
راگن همانزور
راگن همانزور

راگن همانزور و هدنسيون

هرشتنم راثآ
،ىنيد تموكح -ادرف ركفتم ىتعيرش

تورث ،تردق ،نيد -كيتاركومد  تموكح

تاعفادم -نادنز تارطاخ

شياريو و همجرت ناونع ىس

-ناـريا رد ىساركومد رارقتسا ىراتخاس عناوم
تردق ىداقن

رد ىراد هيامرس -فده مادك اب ندش ىناهج
مسيلايسوس هدنيآ -ندش ىناهج رصع

بالقنا خيرات رامشزور

ـگنهرف ،نوناق ،تردق -ىنادنز رب نادنز ريثات

ـىسانش9ىتعيرش -ىژولوئديا هيلع ىژولوئديا
ىژولوئديا زيرگ و ترورض -

نيمز مشچ نيرتزبس -تسين هاچ اجنيا

اه همانلصف و تاعوبطم رد ددعتم تالاقم
ىرتسكاخ بانجيلاع - حابشا هناخكيرات

ىياهنت تالمات -ىدازآ ىوپاكترد 
تنس دقن و ىتعيرش

ىهورگ قلعت
نامزاس تيزكرم وضع

بالقنا نيدهاجم
ناريا تلم بزح

تدحو ميكحت رتفد

كيتاركمد ههبج

ناريا ناگدنسيون نوناك

كيتاركومد ههبج ىوگنخس
ناريا تلم بزح
كيتاركومد ههبج

كيتاركومد ههبج
ىبهذم ىلم

ىيوجشناد دحتم ههبج

ناريا ناگدنسيون نوناك

ناريا تلم بزح
ىبهذم ىلم

ىيوجشناد دحتم ههبج

ناريا كيتاركومد دحتم ههبج

ناريا كيتاركمد ههبج
تكراشم ههبج

ىبهذم ىلم

ىلم هيداحتا وضع
نايوجشناد ىلم هيداحتا

ىبهذم ىلم

ماهتا
تاسدقم هب تناها

ىلم تينما هيلع مادقا
بيذاكا رشن -ماظن هيلع غيلبت

اكيرمآ و تقوم تلود طبار

ىلم تينما هيلع مادقا

ىلم تينما هيلع مادقا

ىلم تينما هيلع مادقا
،جرـاخ ىسايس ىتنرتنيا ىاه تياس اب طابترا

عورشمان طابترا

همانزور رد ىوجر ميرم سكع پاچ

ىلم تينما هيلع مادقا
روشك تينما هيلع مادقا

ىلم تينما هيلع مادقا

-ماظن هيلع غيلبت -ىتلود رارسا ىاشفا
حالس ىرادهگن

روشك تينما هيلع مادقا

هناگيب اب طابترا

ىلم تينما هيلع مادقا

ىلم تينما هيلع مادقا
ناگناگيب هب تاعالطا شورف

ىربهر هب تناها - ماظن هيلع غيلبت

ـمصاختم تلود اب ىراكمه -ماظن هيلع غيلبت
ماظن هيلع غيلبت -هنامرحم نتلوب ىرادهگن

ىلم تينما هيلع مادقا
ىلم تينما هيلع مادقا
ىلم تينما هيلع مادقا

غيلبت -بيذاكا رشن -تاسدقم هب تناها 
ماظن هيلع

تشادزاب اي تيموكحم تدم
ىعطق لاس راهچ

ىعطق لاس كي

رييغت لباق ريغ دبا سبح

ىعطق لاس ١٥

لاس ٤

ىعطق لاس ٨ 
لاس ٣

تقوم تشادزاب

تقوم تشادزاب

لاس ١٥

تقوم تشادزاب

تقوم تشادزاب
ىعطق لاس ٥

تقوم تشادزاب

ىعطق لاس ٦

ىعطق لاس ٨

تقوم تشادزاب

لاس ٣
هفاضا هب ىعطق لاس ٤٫٥

ىودب لاس ٥
تقوم تشادزاب

ىعطق لاس ٨

ىعطق لاس ٤٫٥
ىعطق لاس ٦

لاس ١٥
لاس ١٥
لاس ١٣

ىعطق لاس ٧

ىلبق ىاه تيموكحم اي اه تشادزاب
رد و هامكي تدم هب ١٣٥٥ نمهب
دش ىنادنز هام ود تدم هب ٥٧ لاس

- ٧٥٫٥٫١٠ ات ٧٥٫٥٫١
-٧٦٫٢٫٣١ ات ٧٦٫٢٫٣٠

-٧٩٫٤٫٥ ات ٧٩٫٢٫١٦
٨٠٫١٠٫١٧ ات ٧٩٫٩٫٢٧

هاش ميژر رد هاتوك تبون هس

 ٧٧/١٢/١٥-٧٨/١/١
٧٨/٢/١٥-٧٨/٣/١
٧٨/٣/٤-٧٨/٤/١٢

٢٦ هبعش طسوت ىريگتسد راب ٢
بالقنا هاگداد

لـاس - بالقنا زا لبق تعاس ٤٨ 
٨١ـنمهب ١٦ ات ىد٧ -زور ٢١،٥٩9

هب موكحم و تشادزاب ٥٢ رهم١٠
هب نآ زا دعب و دبا هب سپس مادعا

رخاوا رد و تفاي ليلقت لاس ١٠
دش دازآ  ٥٦ لاس

... خيرات رد نيوا نادنز رد لاسكي

١١ اعومجم ٧٢ ات ٦٥ و ٦٣ ات ٥٩
٨١٫١٫٢٩ ات ٧٩٫١٢٫٢١  و لاس

رد تكرش رطاخ هب هام هس ٧٩ لاس
زا سپ و ىنادنز هاگشناد ىوك عياقو

عياقو رد اددجم و دش دازآ هام ١٦
دش تشادزاب ٨٢ ريت و دادرخ

٥٠ ات ٤٩ ،لاس كي ١٣٤٦
زا و هامكي ٥٤ ،مين و لاسكي

هامكي زين ١٣٧٩٫٩٫٢٠

٨٠٫١٢٫٢١ - ٧٩٫١١٫١٩
هام ود و لاسكي

تارهاظت رطاخ9هب ٧٩ لاس رد هام ٧
اب سپس نارهت هاگشناد لباقم رد
٤ تيموكحم زا سپ و دازآ هقيثو
.تفر نادنز هب نآ همادا ىارب لاس
سنارفنك ليكشت رد تكراشم

تسا ىلصا ماهتا نيلرب

٦-٨ تدم هب لاس ره ٧٧ لاس زا
ىپ رد راب نيرخآ و تشادزاب هام

دش ريگتسد ٨٢ ريت و دادرخ عياقو
لاسكي تدم هب ٧٩ رذآ زا

هام ٨ تدم هب ٧٢ لاس رد

-لاس ٤ تدم هب ٦٩ ات ٦٥ لاس
٨٠ نابآ ات ٧٩٫١٢٫٦

ماهتا هب نادنز مين و هامكي ٧٥ لاس
لاس ٤٫٥ هب سپس ماظن هيلع غيلبت

٧٩ لاس رد ،موكحم ىقيلعت سبح
ىدارفنا هام ٨ و تشادزاب اددجم

١٣٧٧ لاس رد هام ٣

-١٣٥٤ نيدرورف ات ١٣٥٣ ىد
١٣٥٥ تشهبيدرا ات ١٣٥٤ دنفسا

تاظحالم
دوب مادعا ىودب هاگداد مكح

لاسكي هب مادك ره هدنورپ ود
و هدش رجنم ىعطق تيموكحم

رخآ ىلبق تشادزاب دروم ود
تساهنآ هب طوبرم

در ار ماهتا نيا هراومه ماظتنا
تسا هدرك

دوب مادعا ىودب هاگداد مكح

رازه ٦٠٠ و قالش هبرض ٢٥٣
.تازاجم هيقب هميرج ناموت
لاوئس ىقالخا تاماهتا حرط

تسا زيگنارب

دوب مادعا ىودب هاگداد مكح

لاس ١١ هب رجنم موس تشادزاب
زونه و هدش نادنز تيموكحم

هدماين رظن ديدجت ىار

9

جياتن ،ماهتا تادنتسم
ىجنسرظن زا ىجارختسا

ىدبع سابع هدنورپ9مه
ديدجت رد لاس  ١٠ ىودب مكح
هب اددجم و ليلقت هام ٦ هب رظن

دش ليدبت لاس ٦
دوب مادعا ىودب هاگداد مكح
دوب مادعا ىودب هاگداد مكح

و مادعا ىودب هاگداد مكح
دوب دادترا ماهتا

لهات

+

ـ

+

ـ

+

ـ
+

+

ـ
+

ـ

+

+

+

+

+

+99

ـ

+

+

+

+

+

ـ

+

+

ـ
ـ
ـ
+

نادنز
نيوا

نيوا

نيوا

نيوا

رصق

نيوا
رهش ىياجر

رصق

نيوا

رصق
نيوا
نيوا
نيوا
نيوا
نيوا

نيوا

نيوا
نيوا

نيوا
نيوا

رصق

هواس

نيوا

نيوا
نيوا

نيوا

رصق

نيوا
نيوا 

نيوا
نيوا
نيوا
نيوا

dيدر
١

٢
٣

٤

٥

٦

٧
٨
٩

١٠

١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

١٧

١٨
١٩

٢٠
٢١

٢٢

٢٣
٢٤
٢٥

٢٦
٢٧

٢٨
٢٩

٣٠

٣١

٣٢
٣٣

٣٤
٣٥
٣٦
٣٧

ندانيان سياسى ـ� عقيدتى و مطبوعاتىجدول ز


