
يسب
ج

هاشنامرك ناتسا نايجيسب راديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب ربيرورم
1390/07/22

انبم

نآ یا هیاپ تارکفت ساسا رب »یزاس هژاو« ؛تضهن ره زاین

بلطم ندنام هتفگان و اضف ندش هتفشآنادقف هجیتن

دیدج رکف ره طسوت هعماج رد دیدج میهافم یاقلاترورض

قادصم
 یسارکومد لاربیل یاج هب »یمالسا یرالاس مدرم« هژاو باختنا

یتسیلایسوس تاحالطصا یاجب "ندوب یمدرم" و "فاعضتسا" ،"رابکتسا" حرط

نآ هیاپ ینابم ساسا رب »یزاسداهن« ؛تضهن ره زاین
انعم

قادصم
یبالقنا و نیدتم داهن کی هب شترا لیدبت

یمالسا بالقنازا هاپس یاپون داهن ندیئور

أشنم
 جیسب هب روشک هدنیآو لاح زاین تسرد تخانش

)هر(ماما طسوت یجیسب هیحور و
نمشد یتفلک ندرگ اب هلباقم یارب یگدامآ ناکرا زا یکی ؛جیسب تیمها

فلتخم فیراعت اب و جیسب هب تبسن)هر(ماما هنازرو مVتها هاگن تسا مانمگ نادیهش و نادهاش بتکم جیسبقیداصمهجیتن

تسادخ صلخم رگشل جیسب

تسا قشع هسردم جیسب

ماظن لئاسم اب بسانتم روشک یاهزاین هدننک نیمأت ،جیسبیریگ هجیتن
بالقنا یادتبا رد دیدج تیدوجوم ظفح رد نمؤم ناناوج یراکادف و یورشیپهمانراک

راکتبا و سفن هبدVتعا ،نVیا هب جیسب یاکتاتلع

۶۷رذآ هتشون رد هبلط و وجشناد جیسب لیکشت یارب )هر( ماما هبلاطمدهاش

هفیظو

یجیسب راک یلصا هیاپ ؛ندرک راک ادخ یارب و صالخا

 فادها هب هجوت
تریصب و رکف ،قمع اب هارمه هناهاگآ تکرح و

ندوبن ناشن و مان لابندانعمجیسب زا ریبعت رد مانمگ هژاو زا )هر(ماما هدافتسادیؤم

لاعتم یادخ دزن لمع ندشن عیاض هب هجوت و ادخ هب دVتعا هیحورأشنم

صالخا دوجو اب ناهنپ یاه کرش jفر نیب زاتلعدوخ یارب یزودنا تورث و یروحمدوخ ،یتسرپدوخ زا ناسنا یرودهجیتن

روشک یاه هصرع همه رد یجیسب هیحور شرتسگ ناکماهدیاف
اه هصرع

رکذت
،تسه اج همه جیسب مییوگ یم ام یتقو

مینک تلفغ ینویلیم اه هد جیسب زا هک تسین نیا شیانعم

قادصم
 ،رداق ِیعافد یورین ناونع هب یجیسب هیحور هب هاگن

راک هب هدامآ و مکحتسم و رادیب

لطاب و قح لباقت هصرع رد یزوریپ یارب مزال طورش ؛یگداتسیا و تیناقحترورض

هجیتن
 ،جیسب یاه ناگی ،هاپس ،شترا رد یجیسب هیحور دوجو ناکما

یسVلپید و یماظتنا ،یتلود یاه هاگتسد

یمالسا ریذپانرییغت و ملسم لوصا زا عافد و تیVحجیسب هفیظو

تانایرج هب الاب زا هاگن و ینامزارف ،یا هرودارف شقن یافیاهجیتن

انعم
تسرد ریسم زا ماظن و بالقنا یمومع تکرح فارحنا زا یریگولج

فلتخم یاه شخب تالاکشا یضعب مغریلع بالقنا میقتسم تکرح زا تبقارم

مظن تیاعر و اه شزرا ،نوناق هب یدنبیاپ
یروآون و راکتبا اب مأوت طابضنا و

هعماج رد رقتسم طباوض و تاررقم هب یجیسب یدنبیاپ مدع طلغ روصتیسانش بیسآ
رکذت

 ماظن هعومجم طسوت بسانمان نوناق و هطباض رییغت
یطابضنا یب و یگطباض یب زا زیهرپ و

هنیشیپ
 گنج رد نآ ندوب زمرت یب و جیسب ندرک تکرح اوه یب یقلت
نایجیسب یناوج و طاشن هیحور و مجاهت هب قایتشا رطاخ هب

»مكرما مظن و|ا ىوقتب مكيصوا«ثیدحملسم ِشزرا کی ؛مظن تیاعر و طابضنالیلد

یطابضنا یب رثا رب یماظن یورین کی ندش هدیاف یبقادصمیراجنهان داجیا و تسرد گنهآ jفر نیب زانادقف هجیتن

رادشه
 ریگاپ و تسد تاررقم هب کس~ زا زیهرپ

یجیسب و یراکتبا یاه تکرح ندنار هیشاح هب و اوزنا یارب
 هفیظو
نالوئسم

تفرشیپ و یروآون و راکتبا عنام تاررقم رییغت

تاررقم تیاعر و ینوناق یب زا زیهرپ

همزال
نوگانوگ یاه هصرع رد روشک زورما لئاسم هب سفن هبدVتعا هنارکتبم دروخرب

دیلوت و داصتقا ،یسVلپید ،حلسم یاهورین ،شزرو دننام

۲زا۱
يمالسا بالقنا تكرح تيقفوم

یلصا یگژيو

بالقنا ثداوح هعومجم رد ریظن یب و عیدب یا هثداحتیمها

هناگیب ناگژاو زا jفرگ ماولباقم هطقن

ندرک راک ادخ یاربینعم

جیسب راک یلصا هیاپتیمها

روشک یمومع یهدنامزاس و ماظن ،تیریدم

هعماج ِدوجوم یاه هاگتسد رد لوحت

بالقنا تساوخ اب بسانتم یاه هاگتسد داجیا



يقفوم
كرح ت

قنا ت
ال

سا ب
مال

ي

خساپشلاچ
 یمالسا ماظن هیلع نانمشد تاغیلبت

زرو ضرغ و هدولآ یاه نابز طسوت نآ رارکت و
 تایعقاو اب هاگن ساسا رب ماظن jسناد قفوم

مهوت و یفاب لایخ زا رود هب و

لیلد

 یمالسا یروهمج ماظن هیاس رد ناریا تلم نوزفازور تفرشیپ
هتشذگ لاس۳۲رد

بالقنا یاه شزرا و ینابم هب ناریا تلم یدنبیاپ

ایند لومعم و فراعتم یاه تفرشیپ زا رت هتفرشیپ رایسبتیمها

رکذت

هعماجرد تالکشم ندوبن اب تفرشیپ توافت

نالک یاه تیریدم و فلتخم یاه شخب ناریدم یارب یشخب ماهلا ناکماهدیافناریا تلم ندش رتهب هب ور و یلماکت تکرح ؛تفرشیپ یانعم

هتشذگ هب تبسن بالقنا یاهشزرا عب یدنبیاپ شیازفایربهر یبایزرا

بالقنا لئاوا هب تبسن وجشناد ناناوج هاگن ندوب رت قیمعدهاش

تیمها دهاش
ام �اس و نمؤم ناناوج هب نمشد ناوارف تاغیلبت مجاهت

بالقنا لوا یاهزور ناجیه نادقف

لح هارتاتبثم همه زا یشوپ مشچ و ییاهنت هب اه یراجنهان ندیدطلغ درکیور
 ماظن یریگ  تهج jفرگرظن رد اب بالقنا تکرح تیقفوم مهف

jفای تمالس و دوبهب تمس هب

 هفیظو
راکهارناناوج دوخ ینوماریپ طیحم رد یراذگرثا و قمعت شیازفا

دوخ یراک هزوح رد قیمع یمالسا یاه یهاگآ شرتسگ

لاعتم یادخ اب یصخش و یونعم طابترا تیوقت

دعاسم هنیمز
 یرگن هدنیآ اب هارمه ِینالقع و یونعم یاه هتشون و فراعم دوجو

یرهطم دیهش راثآ دننام

تیمها
 عرضت ای هثاغتسا ،ریبکت و لیلهت ،رافغتسا،ادخ اب jفگ نخس کی ناوارف یراذگرثا

هناناوج هاگن اب هارمه

اهنآ رب مالسا مچرپ ندیبوک و یناهج رادتقا یاه هلق حتفییاهن هجیتن

 هیصوت
یربهر

 اعد میهافم تخانش و تفرعم اب تیونعم و اعد تاسلج یهارمه
رکف بحاص و بوخ یVلع زا هدافتسا اب

شیپ لاس30 فالخرب رصم و سنوت رد نآرق و مالسا راعش هدهاشمدیؤم
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۲زا۲

جيسب


