
ینیبعقاو اب ییارگنامرآ یراگزاسان ندرک دو�او

شلاچ

 اهتیعقاو هب هجوت نودب اهنامرآ رکذ
اهنآ نیب یقطنم یاهراکوزاس و

هتشذگ لاس  هسویسرد بالقناتکرح زاین
ترورض

۲زا۱
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اهنامرآ تمس هب تکرح رد ناریا تلم تیفرظ و ییاناوت بسانمهنیمز

اهنامرآ و هعماج و ناهج دوجوم یاهتیعقاو هب نامزمه هجوت

روشک تایعقاو هدهاشم همزال

هدش ریبدت بوچراچ کی رد هنادهاجم تکرح هجیتن

یلم تزع

رادمنید و رادمن?یا یگدنز

 روشک تیریدم رد ندوب میهس

تفرشیپ

یداصتقا و یسایس لالقتسا

یللملانیب یوربآ

قیداصم نآ یاهتیعقاو اب هعماج یاههتساوخ تقباطم

خساپ

ینیبعقاو اب ییارگنامرآ یهارمه ناکما

راعش دح رد اهنامرآ ندنام یقاب هجیتن

اهیعقاو ریغ  یرادنپتیعقاویسانشبیسآ

هنیزه نودب اهنامرآ هب یبایتسد ناکما روصت

تیعقاو زا یشخب ندید

 تسا هتشاذگ ام یولج بالقنا هک یهار همادا رد ندش نئمطم
Kهر

اهنامرآ یوس هب ناریا تلم هار ندوب هدوشگ ساسحا

نانمشد ییا�تیعقاو و یزاستیعقاو

یدام لئاسم هب یگتسبلد
لماع

ربكتسم تلود دنچ ییامزآروز اب روشك ندوب وربور

یناهج هعماج ناونع هب ربکتسم تلود دنچ یفرعم و یاهناسر تردق

ام اب ییامزآروز رد ربکتسم تلود دنچ رستشپ رکشل یهایس
نمشدتوقهطقن

اهمیرحت و اهراشف یی?نگرزب نمشد حرط

 ناریا اب برغ ییامزآروز یاعدا ندوب غورد
رشب قوقح ای یاهتسه هلئسم رطاخ هب

یمالسا ماظن لیکشت و بالقنا لصا اب رابکتسا تفلاخم تقیقح

 یمالسا یروهمج یارب دوجوم یاهشلاچ ندوبن دیدج

 و اه یراوشد ی همه زا یمالسا یروهمج روبع
اه نامرآ هب هشدخ نودب تخس یاه هندرگ

گنج نارود رد یتعنص زکارم و یتفن یاههنایاپ و اهیتشک نارا̀ب

 ناریا هیلع مادص هلیسوب یللملانیب گنج bخادناهار
هنیشیپ

مالسا یایند رد یزاسوگلامیرحت و دیدهت طیارش رد تفرشیپ Kهر

 اهدیدهت و اه شلاچ اب ههجاوم رد روشک ندش رتیوق
بالقنا لوا یاه لاس اب هسیاقم رد

سوملم و ینیع یاهییاناوت ندش رتشیب
لیلد

ادخ هب لکوت و سفن هب د?تعا ندش رتشیب

ریخا یاهلاس لوط رد رابکتسا ههبج ندش رتفیعض
اقیرفآ ل?ش ثداوح زا دعب یتسینویهص میژر ندش رتفیعض

ناگیر نامز هب تبسن اکیرمآ ندش رتفیعض
دهاش

 نارحب رد یمالسا یروهمج ماظن فلاخم یاهمیژر ندوب ریگرد

ناشنایفارطا و یبرغ تلود دنچ رد یتابثیب و یداصتقا نارحب

اکیرمآ رد تیرتسا لاو دض تکرح و مدرم راشف ،هجدوب یرسک ،ضرق
قادصم

نانمشد یداصتقا تالکشم و ناریا یداصتقا تالکشم ندوب توافتم رکذت

هقطنم هعومجم و اقیرفآ ل?ش تالوحت

یمالسا یروهمج ینورد ناوت شیازفا

زاگ و تفن و یندعم ریاخذ لثم یدام عبانم

ینویلیم جنپ و داتفه تیعمج و یناسنا عبانم
داعبا

لسن دیدحت تسایس رد رظن دیدجت مازلا

 نمشد ندش رتراکبلط و رتخاتسگ
نمشد زا هناهب bفرگ یارب اهینیشن بقع رثا رد

نیلوئسم زیمآقلr تایبدا نیع رد ،ناریا ندش یفرعم ترارش روحم
برغ گنهرف و برغ هب تبسن

ام ینیشن بقع ماگنه ژویفیرتناس۳ یتح هب  ندادن تیلاعف هزاجا
دهاش

ههرب نیا زا روشک روبع و اهراشف نیا ندوب هاگرذگهناربدم تمواقم تروص رد نمشد یاهمیرحت و اهراشف زا روبع

اهمیرحت زا یتسینویهص میژر و اکیرما زجب رگید یاهروشک ندوبن عفنیذ
لیلد

اهمیرحت رارکت ناکما bفر نیب زا و نمشد هبرح ندش دنک Kتواقمهر

راک نادیم رد  بسانتم تلاح ندماین دوجو هب

لمع و هبرجت نادیم هب اهدادعتسا ندشن دراو و ندوب یلبنت راچد

دادبتسا نارود رد روشک رب یروتاتکید طلست

هناشن

مزال ریبدت و ادخ هب لکوت اب هعماج یاهشخب همه رد یریذپرطخ داجیا مازلا

هشیر

ربیخ و ردب تیعضو رد روشک bشاد رارق
تیفرظ و ناوت دوجو

شلاچ و دیدهت دوجو نیع رد هار ندوبن تسب نب
انعم

قادصم

یدنب عمج
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۲زا۲

تقا
تمواقم داص

ي

 ریخا یاهلاس یاهراعش bفرگ رظن رد
هیصوت داصتقا لئاسم هنیمز رد لماک هموظنم کی ناونع هب

 داصتقا ندرک یمدرم

تامازلا

 تفن هب یگتسباو شهاک

فرصم تیریدم

 تاناکما و عبانم و نامز زا یvکادح هدافتسا

 همانرب ساسارب تکرح

 همزال
یداصتقا تیلاعف هب یصوصخ شخب قیوشت

یصوصخ شخب ندرک دن�وناق و۴۴ لصا یاهتسایس یارجا قادصم

هناگهس یاوق و یکناب متسیس ندرک کمک
داصتقا نادیم هب مدرم دورو یارب

رگید یازدمآرد یداصتقا یاهتیلاعف اب تفن ینیزگیاج راک هار

 داعبا

 ریذبت و فارسا زا زیهرپ و لداعتم فرصم

 یلخاد دیلوت زا هدافتسا

 یداصتقا یاهحرط ندیسر یرادرب هرهب هبیبایزرا
 هتشذگ یاهلاس هب تبسن رتمک ینامز هلصاف رد

تاررقم رییغت و هعاسلاقلخ یاهمیسقتبیسآ

 تیمها فرصم رد لداعت و فارسا زا زیهرپ bِشاد داهج رجا

 نیلوئسم

 اههداوناخ و مدرم داحآ
 بطاخم

 یناریا ریغ دیلوت فرصم مدع یارب یتیمکاح یاههاگتسد شالت

 مدرم داحآ طسوت یجارخ کرام اب یاهالاک هب یلخاد دیلوت فرصم حیجرت
 هفیظو

 هنو� ناینبشناد عیانص

 قادصم

نالوئسم یگتسبمه و تدحو

نمشد یداصتقا راشف اب هلباقم  داصتقا رب زکرr قیرط زا یمالسا ماظن زا مدرم ندرکادجترورض
یلم هافر و لاغتشا هب ندزهمطل و فده

 نیزنب یدنبهیمهس

 اههنارای ندرک دنمفده

طرش
 تلم داحتا مهم درواتسد زا تنایص

 رگیدکی ندرک مهتم ،ندرک فلاخم زا زیهرپ
هوقهس نالوئسم طسوت اهریصقت bخادنامه ندرگ هب و

ترورض

 هدیافیب ،درومیب ؛نالوئسم هدش یاهناسر تافالتخا
 یلم داحتا رب هدننز هبرض و

 مدرم نیب رد نالوئسم یارب وربآ ندماین تسدب
رگیدکی هب ینزماهتا رثا رد

نیزنب تادراو هب زاین مدع زادنا مشچ

 زور رد رتیل نویلیم دص زا نیزنب فرصم bفر رتالاب
یدنبهیمهس یارجا مدع تروص رد

 نیزنب میرحت ندرک یثنخ
 تیمها

 لاغتشا و دیلوت رد قنور داجیا

روشک یداصتقا دشر و هافر بجوم
 تیمها

ماظن نارازگراكاب راديد رد بالقنا ربهر تانايب رب يرورم
1391/05/03


