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 سیدمحمد تکریمی

 

 داراپ مواادریمه  اام اا یااهم ااا  یماا ارم  اامایسااد د سااماممه یاامیی  سااماممایمپ شیواار 

ماای دردااادر امرا اامای  اام ر ویاا  ااا  ر ا  اا  ر ا  یداار ااامر ماای ا  ااد   دی راااای ااا  در 

سااماممایمیی ااا  ر ی یاامپ ااا ی  در  یسااد د ساامی  امدماامد   اودااراب مدام اا  اممیاام  

درآماااد را یاااداین مااای ا  اااد  مامیاااد   ر ی یااامپ ددیاااد   دااا د مااای آ رااااد در ت ییااار 

 شمل دم یمپ اسمسی سماممه خ د شیودما   دم   شیرت داراد 

ساامخدمرای  سااماممایم  اار ما اامپ سااماممادیی  اار ما اامپ محساا  ر شمساا   یی سااری  

اصاا و    ااراپ ت لیاادات ددیااد ماای  مشااد   ماادیرین  اا  ت ییاارات محیناای م اناا   ااراپ 

ارای در ایاا  سااماممایم مامرتساان اا تاا ی تیماای  اام ر یکاارد سیساادمی  ااراپ  یااا د 

ایفیاان   ممرکاارد ام یاامر می دساای شاار مم یاام  اام امدااری  یهی اا  ارتااام ایفیاان ااااددی 

ساااماممای  ااار ما ااامپ ارای یااام رممیااان مااا اای  اخ رااای در تاممااا   ااام موااادریمه ر 

  ا مه   سمیر ذی فامه سماممه امر

ممااا دپ    ا اااای  ااا  لحااام  ت ایااا  رااادرت   م اااااا  آه    سااامخدمر رااادرتیمچ ااای  

 ری اام سااماممای مر یااو    ناا ر یممی اام مماا  ماای ا  ااد   مساال لین شاا یرپ در ا اا

تمایااد  اار ااامر تیماایر مساال لین شاا یرپر مواامران در تساامیو سااماپ در ایاا  سااماممایم 

 اسن  یرپ مسدمرر تو یق    ا آ رپر یمدد

 ر ااما  اا ده راییاامپ ارتااامعی   اع ماامتی  اای  امرا اامه  اام یااد  شااک  میی دمااای 

یاامددیرپ  دمااای  اام یااد  تامماا    تااامد  سااماممای میاامه تماامب  اوااد یاام    یااا د 

ش مساامیی   ماادیرین ساارممی  یاامپ  رمساادمر   وممیاان اا ت ر اا  یاامپ ددیدماادیرین 

ن ریااار ما مااا   اام یااد  ای اامد امدماامد   دساادری ال اا پ ماادیری   اع ماامتی سااماممه

تفاام ت . اا دی اار م لفاا  یاامپ یاا  سااماممه شیواار  اساانشاامخر ریااارپ در سااماممه 

در مساار صاا ان ا ااراد در ایاا  اساان ااا  سااماممایمپ ااا ی   اام سااماممایمپ مساار صاا ان 

را اسااد داب ماای ارداااد    ااراپ یاا  ااامر ااامم ی مو ااار   تااریااا  شااادم آماا ای 

داااد ر در سااماممایم ماماا  ی ا ا اامای  داا د داشااد د ااا  ت اااامیی تاریاا  ده یاامت ماای دا

امریاامپ تکاارارپ  را  ااا  امرا اامه  میااد  ا اا اه   یفاا  اا اامب ماای داداااد ر داشااد د   ایاا  

ا ا اامه ااا  اا  اای  ماادیراه یاام می دساامه  ردسااد  ااد اام  ماای شاادادر اساادمادا ردیاام 

مماام  اراامرت    اساان اعمی اامه اا صااحن را تاریااا  اماا دم   ر ی یااامپ ا داار     ا

ممرکاارد  اار اساامن اساادماداردیم را تاریاا  ماای ام داااد   امرا اامه راارار اااا در ااا   یواادر 

 اام ت داا   اا  ای کاا   در مساار اع ماامت    کاار ا  ااد  رکاا  ر راارار  اا د ااا   یواادر ااامر ا  ااد

امریاامیی ااا  تااااکرارپ اساان   شاارای  اا اامم   رایاا   رسااف  دی اار صاامد  ایسااان 

 ااا  شاای   ی اای   رامماا  ریااهپ اساان  اا  ممشاای  ساااردم ماای شاا د   ااامر اصااری رام

ااساامه  ا اا اه یاا  م ااا  ما اا پ  کاامر داار د  ذیاا  ر ای اامد  کاار   خ ریاان   ت لیااد 

 محس   اا ای  عریق اسن   


