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 ییت گورستان روستایریو مد یجاد، ساماندهیا دستورالعمل

 

مراسم  یت و برگزاریت، گزاردن نماز میفن و دفن مکشستشو،  یرا برا ییه فضاهاکدفن مردگان است  یبرا یعموم یانکگورستان م

و اثرات آن بر  یعموم گورستان در اذهان یت معنویاهم. روستاهاست یزات عمومیاز تجه یگورستان بخش. ردیگ یدربر م یسوگوار

، یو عرف یو توسعه آن را براساس مقررات و ضوابط فن یجاد، نگهداریدر ا یست و بهداشت روستا، اهتمام جدیط زینان و محکروان سا

ن ناکاز عموم سا یندگید به نمایروستا با یاسالم یها و شوراها یاریمتعلق به همگان است، ده یان عمومکن میه اکاز آنجا . طلبد یم

 .رندیامور مرتبط با گورستان را بر عهده بگ یزیر ت و نظارت و برنامهیفه هدایروستا، وظ

 یروستا و گاه کیمنحصر به  ین گورستان گاهیا. نندک یدفن مردگان خود از گورستان استفاده م یران برایا یهمه روستاها یلک به طور 

د در یجاد گورستان جدیدر ارتباط با گورستان شامل ا یاسالم یراو شو یاریف دهیوظا. هم استه ب کینزد ین چند روستایب کمشتر

حاضر به  ین اساس، راهنمایبر ا .موجود در روستاهاست یها گورستان یو سامانده یا بهسازیا توسعه و یفاقد گورستان  یروستاها

ت گورستان یریز و مدی، تجهیطراح ،یابی انکامور مرتبط با گورستان شامل م یزیر ها در برنامه یاریت دهیفعال ین محورهایمهمتر

 .پرداخته خواهد شد کیکن محورها در ادامه به تفیاز ا کیبه هر. پردازد یم

 گورستان یابی انکم.  1

گورستان،  یو اجتماع یطیست محیبا توجه به اثرات ز. ا توسعه آن استیجاد گورستان یا یانتخاب محل مناسب برا یبه معن یابی انکم

نه اندازه مطلوب یدر زم یمختلف یهاید بررسیگورستان با یابی انکدر م. دارد یادیت زیگورستان اهم یان مناسب براکاب مدقت در انتخ

منابع  یریپذ بیروستا، آس یمیت اقلینده روستا، وضعیت آیو برآورد جمع ینونکت یگورستان، تعداد جمع کخا یکیزیف یها یژگیگور، و

ا و ین مزایشتریه بکن نقطه روستا یتر انجام شود تا گورستان در مطلوب یو عرف یشرع یتهایحدودو م کخا ،(ینیرزمیو ز یجار)آب 

 :ر استیگورستان به شرح ز یابی انکدر م یبررس ین محورهایمهمتر. جاد شودیب را دارد، این معایمترک

 از گورستانین مورد نیوسعت زم. 1-1

ت ین تعداد جمعییق تعیگورستان از طر یاز برایوسعت مورد ن. به گورستان دارد ییاز جامعه روستایزان نیبه م یوسعت گورستان بستگ

و  یشهر یالبدک یها یزیر در برنامه. شود ین مییگورستان، تع یاز هر فرد در فضاین مورد نیدر وضع موجود و افق طرح و متوسط زم

ن ین مقدار سرانه زمیا. شود ین استفاده میر سرانه زمیمقاد ر گورستان ازینظ یاربرکاز هر ین مورد نین مقدار زمییتع یبرا ییروستا

 یجوامع شهر ین گورستان برایمقدار سرانه زم. است از هر فرد از جامعه مورد مطالعه مانند روستاین مورد نیانگر مقدار مطلوب زمیب

ق یگورستان از طر یاربرک راساس سرانهاز گورستان بین مورد نیمحاسبه مقدار زم. ن شده استییمتر تع یسانت 05برابر  ییو روستا

 .شود ین مییر تعیرابطه ز

 وسعت مطلوب گورستان= ت یتعداد جمع ×گورستان  یاربرکسرانه 

گورستان به  یزیر ا مدت زمان دوره برنامهین افق طرح ییتع. ت روستا در افق طرح استیانگر تعداد جمعیت، بین رابطه، تعداد جمعیدر ا

ت ین با محاسبه تعداد جمعیبنابرا. سال در نظر گرفته شود 05ن دوره یه طول اکمناسب است  یدارد ول یا بستگروستاه یط محلیشرا

در طرح . افتیا توسعه آن دست یجاد گورستان یا ین برایتوان به اندازه زم یم ،نیزم یاربرکروستا در افق طرح و ضرب آن در سرانه 

ن طرح یز در این مساحت مطلوب گورستان نیشود، عالوه بر ا ین مییساله طرح تع 15فق ت روستاها در ایزان جمعی، مییروستا یهاد

 .شود یر مکذ

با محاسبه . ر در روستا در طول چند سال گذشته استیزان مرگ و میم یاز گورستان، بررسین مورد نیمحاسبه زم یتر برا روش ساده

استفاده  یت واقعینده به عنوان تعداد جمعیآ یها سال ین مقدار برایرفتن همر در روستا در گذشته و در نظر گین تعداد مرگ و میانگیم

ن یا. افتیل گورستان دست کبخش حفر گور از  یاز براین مورد نیتوان به زم ین متوسط مساحت هر گور مییننده از گورستان و تعک

 .شود یر نشان داده میروش در رابطه ز



0 

مساحت مطلوب =  55یر در سالهایتعداد مرگ و م÷ یمورد بررس یتعداد سالها× مساحت مطلوب گور× یزیر طول دوره برنامه

 .گورستان

رات مقدار ییگر در تغیل عدم دخالت عوامل موثر دیاد شده به دلی ی، استفاده از روشهاییو روستا یشهر یزیر برنامه بر اساس تجارب

ت، استفاده از یمقدار جمع ینیب شیبه پ یالبدک یزیر از هر برنامهیل نیبه دل یانجامد ول یجه مناسب نمینده، همواره به نتیت روستا در آیجمع

 .ر استیناپذ اجتناب یمحاسبات ین روشهایا

 روستا یالبدکتوجه به جهت توسعه . 0-1

 یابی انکن در میبنابرا. گر روستا، ناسازگار استید یها یاربرکاز  یاریه با بسکن در روستاست یزم یها یاربرکگورستان از جمله 

ان بافت روستا قرار خواهد ینده در میدر آ هکچرا . ردینده روستا قرار نگیر توسعه آیان گورستان در مسکه مکد توجه داشت یگورستان با

از  ییبخشها ییق شناساین جهات توسعه روستا از طرییتع. د خواهد آوردیرا پد یخاص یو اجتماع ی، روانیالت بهداشتکگرفت و مش

آن بخش وجود ونت در کن و سید زمیبه خر یادیل زیدر آن صورت گرفته و تما یادیه در طول چند سال گذشته ساخت و ساز زکروستا 

خالف  یانکد در مین گورستان بایبنابرا. ندک ینده مشخص میز جهات توسعه روستا را در آیروستا ن یطرح هاد. ر استیپذ انکدارد، ام

 .ابدیجاد شود و توسعه ینده ایجهت توسعه روستا در آ

 فاصله گورستان از روستا. 3-1

. روستا داشته باشد یالبدکاز بافت  ید فاصله مناسبیه باکخاص روستاست حساس و  یها یاربرکر شد، گورستان جزو که ذکهمچنان 

 یاریت در بسیه حمل مکاز آنجا . ر باشدیپذ انکاده امیپ به طورر آن یردن مسک یه طکمطلوب است  یا فاصله گورستان از روستا به اندازه

براساس . باشد یطوالن یلید خیصله گورستان از روستا نباشود، فا یه انجام میل نقلیو بدون استفاده از وسا یاز روستاها بصورت سنت

نندگان به ک سته شدن نماز و باطل شدن روزه مراجعهکه موجب شکباشد  یا د به اندازهیز فاصله گورستان تا روستا باین یام شرعکاح

 .گورستان نشود

 گورستان کخا. 4-1

حاصل از  یها یآلودگ. ا رفته باشندیل امراض مختلف، از دنیت به دلن اسکه ممکهاست  ه شدن اجساد انسانیگورستان محل دفن و تجز

ن روشها، یاز ا یکی. گذارد یر منفیست و بهداشت روستا تأثیط زیتواند بر مح یاجساد درون گورها از طرق مختلف م یدگیه و پوسیتجز

ننده در گورستان ک و منابع آلوده ینیرزمیآب ز ن سطحیه فاصله بکشود  یعمق گورها سبب م. است ینیرزمیز یها به آب یانتقال آلودگ

ن عامل یبر سطح گورها مهمتر یحاصل از بارندگ یها آب. ردیتر صورت گ عیسر ینیرزمیز یها به آب یابد و انتقال آلودگیاهش ک

ان کند، امکگورها نفوذ به داخل  یمترکن هرچه آب یبنابرا. است ینیرزمیز یها ه اجساد به سمت آبیاز تجز یناش یها یآلودگ یندگکپرا

دهد  یرا از خود عبور م یمترکدر هنگام جذب رطوبت، آب  یشدگ ل سفتیبه دل یشن -یرس یها کخا. ابدی یاهش مکز یها ن یانتشار آلودگ

زار، بافت  هسنگالخ و شور ،یباتالق یها نیزم. دهند  ین نفوذ میاد، آب را به سرعت به داخل زمیل تخلخل زیبه دل یشن ینهایو در مقابل زم

ز توجه شود یگورستان ن کاهان در خایت رشد گیان گورستان، به قابلکدر انتخاب م. محافظت اجساد در برابر نفوذ آب ندارند یبرا یمناسب

 .ر شودیپذ انکسبز در گورستان ام یجاد و توسعه فضایتا ا

 ن گورستانیب زمیش. 0-1

ز ین نیاد تند زمیب زین شیعالوه بر ا. است یسطح گورستان در هنگام بارندگبر  یجار یها ه آبیت و تخلیدر هدا یب عامل مهمیش

ع آب یه سریه هم موجب تخلکباشد  یم یا ب گورستان به اندازهین آسیبنابرا. شود یب گورستان میتخر ،شیان آب و فرسایموجب سرعت جر

و  یفصل یها ه رودخانهیگورستان در حاش یابی ناکاز م. ب گورها شودیگورستان و تخر یسطح کش خایشود و هم موجب فرسا یجار

 .شود، اجتناب گردد یم  ن گورستانیزم یداریه موجب ناپاکها  وهکب یپرش یها ، نقاط پست و گود و دامنهیمیدا

 فاصله گورستان از منابع آب.  6-1



3 

ن یبنابرا. گورستان به سمت منابع آب وجود داردمختلف از  یها یان انتشار آلودگکان گورستان، باز امکاد در انتخاب میبا وجود دقت ز

ن آب یتأم یها دور از چاه ییها انکدارند و در م ینیرزمیز یها با سطح آب یادیه فاصله زکبلند  یها نیه گورستان در زمکمناسب است 

 .ردیر قنات روستا قرار گیا مسیو سرچشمه  یدنیآشام

 ت گورستان نسبت به جهت وزش بادهایموقع.  7-1

 یر وزش بادهاید در مسین گورستان نبایبنابرا. نامطبوع و متعفن است یگورستان بخصوص بوها یها یاز عوامل انتشار آلودگ یکیباد 

از  ،رانیغالب در ا یاز بادها یکی.وزد یسال م یشتر روزهایه در بکشود  یاطالق م یباد غالب به باد. ردیغالب به سمت روستا قرار گ

شور کدر  یادیز یمحل ین بادهایعالوه بر ا. شود یسال مشاهده م یبارندگ یفصول دارا ز درین وزش آن نیشتریب ورزد و یسمت غرب م

 .ر استیپذ انکشاورزان امکنان و بخصوص کا رجوع به تجارب سایق استفاده از بادنما یه شناخت آنها از طرکوجود دارد 

 ها یاربرکر یگورستان با سا یهمجوار.  8-1

ها و  کپار ،یید مواد غذایتول یها ارگاهک، ی، آموزشیونکمس یواحدها نظیراطراف  یها یاربرکبر  یگوناگون یرات منفیثگورستان تأ

ناسازگار در روستا  یها یاربرکر یاز سا یاربرکن یت فاصله مناسب ایگورستان، رعا یابی انکن در میبنابرا. دارد یمحل تجمع عموم

 .با گورستان دارند یمطلوب یها، سازگار ر امامزادهینظ یذهبم یها انکدر مقابل م. است یضرور

 ن گورستانیت زمیکمال.  9-1

ف یلکبالت ینهایز زمیاند و ن ت شدهیر از دفن میغ یه وقف امورک ییها نیو زم یغصب یها نیت در زمی، دفن م یام شرعکبر اساس اح

 .ستان وجود داردجاد گوریان اکها، ام نیر زمیدر سا. باشد یز نمیجا

 گورستان یطراح. 0

 یثر از فضاکحدا یبردار ت بهرهیو قابل ییاراکردن گورستان به منظور باالبردن کدن و آماده یل دادن، نظم آفرکش یبه معن یطراح

 .شوند یان مین آنها در ادامه بیه مهمترکاست  یها و اقدامات گوناگون تیگورستان شامل فعال یطراح. افته به گورستان استیص یتخص

 ن گورستانیردن زمکمشخص .  1-0

رفته در  به کارجنس مصالح . شود یاستفاده م یشکمختلف حصار یها، از روشها نیر زمین سایگورستان در ب یو مرزبند کیکتف یبرا

 یردرختیبت و غثا یارتفاع مطلوب حصارها. ، باشدیو چوب یها، درختان، نرده فلز ، درختچهیتواند مصالح ساختمان یساخت حصار م

ز در یگورستان ن یورود. ندیافزا یآن م یف هوایگورستان و تلط ییبایسبز بر ز یحصارها. شود یم  متر در نظر گرفته 1-0/1ن یب

 .ن شودییه تعیل نقلیاستفاده از وسا ین بخش برایتر ا مناسبین قسمت گورستان به روستا و یتر کینزد

 ص فضاها در گورستانیتخص. 0-0

 یمناسب برا ین فضاییتع. از استیمورد ن یت و سوگوارینماز، دفن م یت، برگزاریم یشستشو یبرا یمختلف یگورستان فضاها در

گورستان پس از حفرگورها  ییمات فضایر تقسییه تغکچرا . است یاز گورستان ضرور یبردار تها، قبل از بهرهین فعالیاز ا کیانجام هر 

ن یبه ا. شود ین مییش فضاها در درون گورستان تعین مرحله نحوه آرایدر ا. به همراه خواهد داشت یالتکگر، مشیزات دیا ساخت تجهیو 

 ینماز و انجام مراسم سوگوار یاز گورستان به محل برگزار یجا ساخته شود، چه بخشکجا حفر شوند، غسالخانه در که قبرها در ک یمعن

، ییزات روشنایگورستان، محل نصب تجه ییش فضایدر آرا. …ره شوند و یجا ذخکاز در یمازاد بر ن یابد، مصالح ساختمانیص یتخص

 .شود ین مییز تعینندگان نک نشستن مراجعه یوهاک،سیدنیآشام آب

 در گورستان یساز محوطه. 3-0

 ییه روشناکو شبآب  یشکمانند لوله  یساتیجاد تأسیو ا یساز فک، یگذار جدول ،یبند بین، شیح زمیگورستان شامل تسط یساز محوطه 

ن یهمچن. د باشدیتواند مف یمحوطه گورستان م یز در ساماندهیبان ن هینشستن و سا یبرا ییوهاکارها در نظر گرفتن سکن ینار اکدر . است

ا خودرو آنه کپار یبرا یمناسب یر الزم در نظر گرفته شده و جایند تدابیآ یه با خودرو به گورستان مک یافراد یدسترس یالزمست برا

 .جاد شودیا

 سبز در گورستان یجاد فضایا. 4-0
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ط گورستان یمح ینتیاهان زیتوان با استفاده از درختان و گ یم. دهد یاهش مکرا  یبخش است و آالم روح ه رنگ سبز آرامشکبا توجه به آن 

. ردیز مورد استفاده قرار گیبان ن هیان ساتواند بعنو یط، میمح یو آراستگ یبائیاشت درختان در گورستانها عالوه بر زک .نمود یبا سازیرا ز

در گورستانها استفاده ( مثمر)دار   وهیبهتر است از درختان م. ردکتوان از درختان استفاده  یگورها م یگذار ردن قطعات و نشانهکجدا  یبرا

 .نشود

 زات گورستانیتجه. 3

از  ییرایساخت گور، پذ و ت، حفریم یشستشو یبرا زات مناسب و الزمیانات و تجهکردن امکفراهم  یز گورستان به معنیتجه

در حفظ بهداشت  یادیه نقش زکدر گورستان است  یزاتیتجه ین فضایغسالخانه مهمتر. گر استینندگان و سوگواران و اقدامات دک عییتش

ط یمحافظت از محو  یت مقررات بهداشتیرعا یه براکت است یفن مکشستشو و  یبرا یانکغسالخانه م. ست داردیط زیو مح یعموم

ه فاقد غسالخانه هستند، ک ییدر روستاها. شود یت در گورستان ساخته میفن و دفن مکمرتبط با  یها یست روستا در برابر انواع آلودگیز

را به همراه  ینامناسب یبهداشت یامدهایه پکرد یگ یها صورت م ها و قنات و مظهرچشمه یجار یها ا محل آبیت در منازل یم یشستشو

ه کزات گورستان است یگر تجهیآب از د یشک لوله. ردیت قرار گیه ساخت آن در اولوکت غسالخانه، مطلوب است یبا توجه به اهم. رددا

ع و یسر یان دسترسکام ید دارایهر گورستان با. شود یسبز و ساخت گورها استفاده م یفضا یاریدن و آبیت، آشامیم یشستشو یبرا

 .ره آب در گورستان باشدیا منبع ذخیروستا  یشک تواند چاه، آب لوله یمنابع آب قابل استفاده م .از باشدیراحت به آب مورد ن

 یل صوتینگ خودرو، وسایک، پار(زباله)د یمواد زا یآور ، سطل جمعیی، روشنایعموم ییتوان به دستشو یزات گورستان میگر تجهیاز د

 .ردکنشستن اشاره  یبرا ییوهاکو س

 ستانت امور گوریریمد. 4

بر اساس مصوبه . ت امور مربوط به گورستان داشته باشندیریدر مد یتوانند نقش مهم ینان روستاها مکاز عموم سا یندگیها به نما یاریده

ل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور یه وسایغسالخانه و گورستان و ته یجاد و سازماندهیا» ها یاریالت و سازمان دهیکاساسنامه، تش«

ها  یاریفه، دهین وظیدر چارچوب ا. ت در روستا محسوب شده استیغسالخانه و دفن م ،ها در ارتباط با گورستان یاریف دهیجزو وظاآنها 

ها در  یاریت دهیفعال یها نهیاز زم یبعض. و انتظام امور مربوط به گورستان انجام دهند یسامانده یرا برا یتوانند اقدامات گوناگون یم

 .ر استیان به شرح زارتباط با گورست

 صدور جواز دفن. 1-4

در روستا . هاستیصدور جواز دفن در محدوده شهرها برعهده شهردار( 1319مصوب" )خانه و گورستانها ینامه مرده شو نییآ" بر اساس 

هر .نندکاقدام  یشتریت بمسئول با دق یاران در دادن گزارش به دستگاههایرد تا دهید صورت پذیبا یاریز امر دفن با نظارت و اطالع دهین

ه یات را به اداره ثبت احوال ارایه آمار متوفک، موظف است "هایاریالت و سازمان دهیکاساسنامه تش"ف مندرج در یبراساس وظا یاریده

 .ن اداره گزارش شودیثبت و با یه مشخصات فرد متوفکن الزمست یبنابرا. دینما

 تانزات الزم در گورسیالت و تجهیجاد تسهیا.  0-4

در  یافکرا به مقدار  کلنگ، آجر، سنگ و آهکل و یر تابوت، بیت و ساخت گورها نظیدفن م یاز برایتواند لوازم مورد ن یم یاریده

عالوه بر . ندکره یچند قبر آماده را در گورستان ذخ ،ر منتظرهیو غ یط بحرانیمقابله با شرا یتواند برا ین میهمچن. دیره نمایگورستان ذخ

بان،  هی، سایعموم ییزباله، دستشو یآور ظروف جمع ،یدنیر آب آشامیرا نظ یالت مناسبیانات و تسهکتوانند ام یها م یراین دهیا

 .دی، در گورستان فراهم نمایینشستن و روشنا یبرا ییوهاکس

 قبور یگذار ثبت و شماره.  3-4

توان  یپس از آن م. آن نشان داد یو شماره هر قبر را بر رو ردکه یاز آن ته یا توان نقشه یدن به اطالعات گورستان مینظم بخش یبرا

 .ردکندگان فراهم یآ یبرا یاطالعات مربوط به فرد دفن شده در هر قبر براساس شماره آن ثبت و مرجع با ارزش

 گورستان یطیت محیفیکارتقاء .  4-4
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ف، یمردم در تنظ کمکتواند به  یم یاریدارد و ده قرار یاریطه نظارت دهیروستا در ح یعموم یر فضاهایگورستان مانند سا یفضا

 .سبز است یجاد فضایاشت درختان و اک یبرا یان مناسبکبه عالوه گورستان م.وشدکهرز آن ب یمراقبت از درختان و قطع علفها

 گورستان یانتخاب نام مناسب برا.  0-4

در . شود یان دفن مردگان گذاشته مکران بر مینار اکه در گوشه و کاست  یی، تربت،آرامگاه از جمله نامهاکگورستان، مزار، خا ،قبرستان

و باغ جنت به احترام ( ع)، بهشت رضا(س)همچون باغ بهشت، باغ رضوان، بهشت زهرا  ییبایز یز در شهرها نامهایر نیاخ یسالها

 ینام مناسب ،روستا یاسالم یمردم و شورا از یتوانند با نظرخواه یاران میده. شود یردن گورستانها استفاده مکمشخص  یقبور شهدا برا

 .نندکخود انتخاب  یگورستان روستا یبرا

 به مقام شهدا یگذار ارج.  6-4

دان و ین شهیاحترام به ا یتوانند جهت ادا یها م یاریده. دان هستندیرشده شهیپر یها زبان گلیشور، مک ییروستا یها ثر گورستانکا

 .دان انجام دهندیز گور شهیجاد تمایو ا یباسازیز یراب یدات خاصیتمه ،آنان یها خانواده

 حفظ آثار ارزشمند در گورستان. 7-4

و  ی، سنگ نوشته، اجسام هنریمیار قدیبس یشامل مقابر اشخاص معروف، گورها ی، آثار ارزشمندییروستا یها گورستان یدر برخ

توانند با  یها م یاریده. دارد یادیت زیب افراد، اهمیو آسو دستبرد  یعیب طبیه حفظ آنها از خطر تخرکوجود دارد  ییسنگ گورها

ن آثار ارزشمند، اقدامات الزم را یت و ارزش ایردن مردم از اهمکامل درباره آنها، ضمن آگاه کاطالعات  ین ارزشها و گردآوریا ییشناسا

 .ها انجام دهند بیغ ارزش آنها و حفظ آنها در برابر انواع آسیتبل یبرا

 یمذهب یها تیاقل یانات براکام جادیا. 8-4

در ارتباط با  یه آداب و رسوم خاصکنند ک یم یز زندگین یگرید یمذهب -ینید یها شور، عالوه بر مسلمانان، گروهک یروستاها یدر بعض

جاد گورستان یا یبرا انات الزم راکاحترام گذاشتن به آداب و رسوم خاص آنها، ام یتوانند برا یها م یاریده. فن و دفن مردگان خود دارندک

 .دیها فراهم نما ن گروهیاز گورستان روستا به مردگان ا یص بخشیا تخصی یاختصاص

 در اداره گورستان یعموم یاریاز هم یریگ بهره.  9-4

 ین متوفیثر روستاها، عموم مردم و بخصوص خانواده آخرکدر ا. نان روستاهاستکهمه سا یمورد احترام و توجه برا یانکگورستان م

نه یدر زم یخودجوش عموم یارکنه همیبا توجه به زم. نندک یفا میگورستان ا یو نگهدار یزگیکدر پا یدفن شده در گورستان، نقش مهم

ها  یاریت، دهیفن مکط گورستان، احداث غسالخانه، حفر و ساخت گور و شستشو و یاز مح یساخت گورستان، نگهدار ین برایوقف زم

گورستان،  یه در نگهدارک یا ن مسالهیمهمتر. در ارتباط با گورستان باشند یعموم یها تیتگر فعالیننده و هداک نگتوانند به عنوان هماه یم

. روستا است کمنابع آب و خا یرانه در ارتباط با آلودگیشگیو اقدامات پ یت مقررات بهداشتیرد، رعایگ یمتر مورد توجه عموم قرار مک

ت آنها یاز عدم رعا یو خطرات ناش یل بهداشتیت مسایت رعایردن آنها از اهمکعموم و آگاه  ییا راهنماتواند ب یم یارین موارد، دهیدر ا

 ٭٭٭.ها آماده سازند نهین زمیها، مردم را در ا در گورستان


