
���� ��
� �	
�

� ���
� �� ���
�

� �������
� ����

۲زا۱

���������
 ���� ���� !� !	����"��� #$%& 
!'
1395/05/11

تیمها
 یفرعم یارب ناریا تلم یاه هورگ و ماوقا ی همه یمومع تساوخ و یلاع فده

یمالسا روشک کی یوگلا ناونع هب زیزع ناریا

طلغ تشادرب
 روشک رد مدرم ی همه ینعی تفرشیپ

دنشاب تالسوت و اعد و هزور و زا3 لوغشم طقف

  هعماج تایصوصخیمالسا ی هعماج رد تیونعم ی هعسوت رانک رد هبناجدنچ و یدام تفرشیپحیحص یانعم
یمالسا

تلادع ی هعسوت

یتاقبط ی هلصاف شهاک

یدام تفرشیپ

یملع دشر

یرگیفارشا یاه هلق فذح

مدرم رد یتخبشوخ ساسحا

هعماج رد تینما ساسحا

راگدرورپ تدابع

نIلسم یاهتلم نیب رIعتسا و یناهج رابکتسا ینکفا فالتخاشلاچ
نونکات شیپ نرق ود زا

فده
نIلسم یاه تلم تورث تراغ

یمالسا یاهروشک تفرشیپ زا یریگولج

 تردق لماع
رIعتسا

برغ رد هدش هتخاس یاه حالس و یروانف و ملع

ققحت هجیتن

نIلسم رگید یاه تلم یارب هار ندش نشور

تسا یمالسا یوگلا داجیا ،مالسا یارب غیلبت نیرت گرزب

هجیتنیمالسا گرزب تما لیکشت
مالسا ناهج رسارس رد مالسا جیورت و مالسا تزع

یبرغ دساف و هدننک هارمگ یدام تیندم رب و یمالسا تیندم ی هبلغ

یگژیو
 تدمدنلب همانرب هب زاین و ندوب رب نامز

یرجه۵و۴یاه نرق رد یمالسا ندY یریگ جوادهاشنIلسم یاهروشک یوگلا هب یمالسا ناریا لیدبت یارب
یدام نادنمشناد و هفسالف و نیققحم ،Iلع شرورپ یگژیو

۴ نرق یمالسا ندY هب تبسن ام تعرس ندوب رتشیب یلعف تیعضو

ام درکلمع
بالقنا لوا زا ناریا تلم شخب تیاضر و یمومع تفرشیپ

لیلدریخا لاس۳۸ لوط رد
 مالسا نوگانوگ لئاسم و تسایس ،ملع رد تفرشیپ

بالقنا لبق هب تبسن

سیلگنا و اکیرمآ هب ی هتسباو لیلذ مانمگ ی هداتفا بقع ِناریا تیعضو رییغتدهاش

هعماج رد تالمجت و یرگ یفارشا یاه هناشن دوجومیراد هلصاف یلیخ یمالسا تلادع ات هتبلارکذت دهاش

تسرد هار

روشک یاه تیفرظ و یلخاد تاناکما و تارودقم رب هیکت

یلخاد تاناکما اب تفرشیپ یارب روشک رIشیب یاه تیفرظلیلد

راکتبا یاراد صصختم و داوساب و هدرک لیصحت رفن اه نویلیم

دنتسه ناناوج روشک تیعمج دصرد۳۰

روشک رد دمآراک و هداعلا قوف یاه تخاسریز

داصتقا هنیمز رد یدصرد۸ دشر ندوب ریذپ ناکما هب نیلوئسم یخرب ناعذا

زیگنا تربع هنو3
 ذوفن ریز لاس۳۰هک یروشک تختیاپ رد نا3اخ یب نیشن ناتسربق نویلیم۲ دوجو

تسا هتفرگ اکیرمآ ززا لوپ رالد نویلیمدصدنچ و هدوب اکیرمآ

نیلوئسم هفیظو

دننک کمک و دننکن فقوتم ار لسن نیلوئسم
دورن نیب زا ناوج تیعمج ریثکت

یلخاد لئاسم هب هیکت مدرم یتشیعم لئاسم لح هارتیمها

تسا یلخاد تیفرظ رب هیکت تفرشیپ تسرد هار
یریگ هجیتن

روشک کی رب اکیرمآ طلست و ذوفن ی هجیتن
تسین یگدنام بقع زج یزیچ

دراد یلخاد هباشم هک یتالوصحم قاچاق و تادراو زا یریگولج

یناریا رگراک و راک جیورت و یلخاد تادیلوت فرصم

هدش ماجنا ناینب شناد داصتقا هنیمز رد هک ییاهراک
دنک ادیپ هعسوت دیاب و

دننک ءایحا ار اهنآ دیاب نیلوئسم هک کچوک یدیلوت دحاو رازهدصدنچ

دنروآ یم تسد هب ناش شناد زا ناناوج هک یا یروانف

دنروآ یم تسدب ناناوج هک یشناد

دنهد یم زورب هک یتاراکتبا و ناناوج

دسرب مه نویلیم۱۵۰هب دناوت یم ینویلیم۸۰ تیعمجلیلد

 یراذگ هیامرس دیاب یجراخ راجت دمآ و تفر فده
دشاب دیاب میراد زاین دیدج یروانف هب هک ییاج رد دیلوت و

تسا ناریا رازاب فرصت یجراخ یاه تأیه فدهرکذت

دنورب و دنیایب یجراخراجت هکنیا
تسا هدیاف یب دوشن مرگ اهنآ زا مه یبآ چیه و

یرگ یفارشا زا یریگولج و فازگ یاه قوقح ،یلخاد داسف زا یریگولجقادصم

 یاضما زا هام۶ تشذگ مغریلع یلو دوب اه میرحت رابکی عفر رب رارق ماجرب رد
هدماین دوجو هب مدرم تشیعم رد یسوسحم رییغت ماجرب

 اب دنک یم تسرد روشک تفرشیپ هار رس رب نمشد هک یعناوم ندرک فرطرب
هنالقاع ریسم زا ریبدت

 قادصم
اه تیفرظ



 نمشد هک یعناوم ندرک فرطرب
هنالقاع ریسم زا ریبدت اب دنک یم تسرد روشک تفرشیپ هار رس رب

لیلد

درک نانیمطا دیابن نمشد هب

قادصم

مارح هام و ناضمر هام ندرکن هظحالم

دنراد روضح تارکاذم یادتبا زا هک یناسک ناعذا هب اکیرمآ دهع ضقن

هجیتن
 نابز ششوپ اب ایند رگید یاهروشک اب یداصتقا تاطابترا زا اکیرمآ تعنIم

مرن و برچ

رادشه
 یربهر ررکم رکذت

شیپ مین و لاسکی زا اکیرمآ ندوبن دIتعا لباق رب ینبم

هرابکی و اجکی تروص هب هناملاظ یاه میرحت ندش هتشادربفده

یریگ هجیتن

 اکیرمآ اب هرکاذم دیوگ یم ام هب یا هتسه تارکاذم هبرجت
تسا کلهم مس ام یارب رگید ِتاعوضوم رد

 اه ییاکیرمآ اب میناوت ی3 یرگید ی هلئسم چیه رد ام
مینک تبحص مینیشنب دIتعا دروم فرط کی لثم

 هدیاف یب دنهدن چیه و دنریگب ار زیچ همه دنهاوخ یم هک ییاه  ییاکیرمآ اب هرکاذم
یریگب یزیچ و یهدب یزیچ ینعی هرکاذم ،تسا

مینک باختنا ار نامدوخ هار دیاب ام دوش ی3 لح هرکاذم اب ام تالکشم

وا زا هک یناسک هک اه ییاکیرمآ راتفر ندوب یناطیش
دنک یم تمالم ار دنا هدرک تیعبت

تسا هبرجت کی اهنیا دننک هعلاطم روشک نالک لئاسم یور ناناوجیربهر هیصوت
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قادصم

یتسینویهص میژر اب یدوعس تلود ینلع دمآ و تفر
اه ییاکیرمآ یرگ هئطوت اب اهنآ اب هلزاغم و

مهم رکذت

تساکیرمآ ناهد هب شمشچ و اکیرمآ رّخسم و عبات یدوعس تلود

 و ناتسرIیب و رازاب یدوبان و نمی روشک مادم ناراب~ مین و لاس کی
اکیرمآ تیIح اب روشک نآ سرادم و اه هناخ

تیمها

ماجرب و یا هتسه تارکاذم

نمی رد ناتسبرع یشک کدوک

ییاکیرمآ تIهم و اه حالس ی هلیسو هب نمی ناراب~ لیلد

نمی رد ناتسبرع یشک مدآ و تیانج یارب اکیرمآ زبس غارچ

راتشک یارب نیرحب رد هناگیب رگشل کی روضح
اکیرمآ زبس غارچ اب نمی مدرم هب راشف و

 ینکفا فالتخا یارب یریفکت یاه هورگ داجیا
مالسا ندرک ماندب و یناورم و یوما مالسا جیورت و

تقیقحهقطنم لئاسم لح یارب اه یی اکیرمآ یزیر همانرب
 دشاب هقطنم یاه تلم دوخ تسد هب هقطنم روما رگا

دش دهاوخ لح تالکشم

طلغ یاعدا

هدننک دیدشت ای هدنروآدوجو هب ناشدوخ اه ییاکیرمآ
دنا تالکشم لح عنام و

یرایشوه هب یبرع و یمالسا یاه تلود ِتوعد
اکیرمآ ندوب دIتعا لباقریغ هب تبسن لیلدام عضوم

 میژر ظفح رازبا دنک یم هاگن هقطنم یاهروشک هب رازبا مشچ هب اکیرمآ
هجیتنهقطنم رد اکیرمآ عفانم و یوخ ظفح و یتسینویهص

هقطنم یاهروشک عفانم هب تبسن اکیرمآ ندوب هقالع یب

یبایتسد یارب هقطنم یاهروشک لوپ زا اکیرمآ ی هدافتسا ءوس
شدوخ فادها هب

نIلسم یاه تلود و نIلسم یاه تلم داحتا

هلباقم هار

هقطنم رد اکیرمآ نوزفا زور فعض

 اکیرمآ تیعضو
هقطنم رد

اکیرمآ یاه فده و یرابکتسا یاه فده لباقم رد یگداتسیا
رگید قادصمهقطنم یاه تلود یخرب و

 ناشدوخ یلو دنتشاد ام مدرم مشچ رد یمارتحا کی ییاپورا یاه تلود یخرب
دندرک حضتفم ار

رادشه
نمشد یمالسا یروهمج اب طقف اه ییاکیرمآ هک تسین روجنیا

دنشاب تسود نارگید اب و

یریگ هجیتنهیکرت رد ریخا یاتدوک رد تلاخد ی هرابرد اه ییاکیرمآ ندوب مهتمقادصم
 نیرتمک و دنراد یبوخ طباور اه ییاکیرمآ اب هک ییاه نایرج ندرکن لمحت

دنشاب هتشاد یمالسا شیارگ

للم نامزاس لک ریبد هب راشف
نمی رد یشک کدوک هیلع همانعطق بیوصت زا یریگولج یارب

هقطنم یاهروشک اب ینمشد و تلاخد یارب اکیرمآ یزیر همانرب
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تسرد هار

روشک یاه تیفرظ و یلخاد تاناکما و تارودقم رب هیکت
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تیمها

طلغ تشادرب

حیحص یانعم

شلاچ

ققحت هجیتن

یگژیو

ام درکلمع


