
يمالسا يروهمج فعض و توق طاقن
تلادع و تفرشيپ ههد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب رد هدش حرطم

فعض طاقن :مود روحم
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)۱( اهدیدهت و شلاچ یضعب رب هبلغ رد یناوتان ۱

)۱( دراوم یضعب رد هفیظو قبط رب ندرکن لمع ۲

یقالخا لئاضف جاور مدع و یمومع قالخا رد فعض
)۲(و)۱( یملع تفرشیپ تازاوم هب ۱۲

)۲( مالسا رظن دروم یع;تجا تلادع هب ندیسرن ۱۳

 نامدوخ یاهیهاتوکتلع

)۱(دوخ زا تبقارم مدع و اهیگتسباو Cشاذگناپریز ۳

)۲(و)۱(یفارشا یاهشنم و یبلطهافر ،یبلطایند هب نالوئسم شیارگ ۴

)۱( یسایس تارجاشم و تاعزانم هب یمرگرس ۵

 نیلوئسم هنابلطهافر یگدنز زا مدرم یریگوگلابیسآ

هافر داجیا تهج رد شالت و هنابلطهافر یگدنز زا نیلوئسم ضارعا
لباقم هطقن مدرم یارب تورث دیلوت و یلم دمآرد شیازفا و

)۱( تلفغ ۶

)۱( لاملاتیب ظفح هب تبسن یتالابمیب ۷

)۱( داصتقا و تسایس نادیم رد یاهلیبق یاهراتفر هب لیم ۸

ساسا رب نارگید راک دییأت ای هئطختانعم
وا لمع تیهام هن و صخش نالف اب وا طابترا هوحن

نالطب لیلد یاهلیبق راتفر ندوبن یبالقنا و یمالسا

دارفا یضعب رد نآ دوجو اما ؛راتفر نیا ندوبن ریگ همه

 یداصتقا لئاسم یخرب ندشن لح
)۱( هزوح نیا رد هدش ماجنا دایزیاهتیلاعف مغریلع قادصم۱۰

 مروت هلئسم

 راک گنهرف هلئسم

راک دیفم تاعاس هلئسم

 راک Cسناد تدابع
زادنامشچ

نارگید هب تبسن ناسحا و رکذ ،رکش ،ربص جیورت هنیمز رد یهاتوک
قادصم

نارگید هب تمدخ هب لیم دشر و نارگید ءاذیا زا بانتجا هنیمز رد یهاتوک

رکذت

)۲(و)۱( هعماج رد tارگلمجت و یگدزفرصم ،فارسا گنهرف جاور ۹

)۱( روشک ناوج هندب زا یخرب رد تنوشخ هب لیم فقوت مدع ای دشر ۱۴

 ناوج لسن ندرک هابت اب یقطنم و تسرد هلباقم مدع
)۱( یسنج یهزیرغ جیورت و یتعنص ردخم داوم اب ۱۵

هعماج رد تنوشخ دلوم یاهملیف راشتنا ندوبرضمرکذت
 اهملیف نیا ناگدنزاس دوخ رادشه مغریلع

)۱( بالقنا و مالسا هب طوبرم یداقتعا ینابم تسرد حرط مدع ۱۱

۱۳۹۰/۰۵/۱۶ ـ ماظن نالوئسمرادید رد تانایب-۱
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ـ نارهت هعمج زا} یاه هبطخ رد تانایب-۲

تعاس کی ره رد هدش ماجنا راک رادقم شیازفا یارب راک هب قایتشا

قادصم
 نمشد یگنهرف مجاهت زا تلفغ

 نمشد ندوب نیمکرد زا تلفغ

 روشک یاهناسر یاضف رد نمشد ذوفن زا تلفغ

 راثیا و یداهج هیحور زا تلفغ


