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سدقم عافد هوکشاب نارود تارطاخ ظفح همزال

قادصم
دوخ رکف یاهقاتا رد رابکتسا ناحارط و ناراذگتسایس یزیر حرط

یمالسا یروهمج ماظن هیلع

ناناوجهفیظو

 رابکتسا یایند ع:تجا و هدرتسگ شالت
ناریا زرابم تلم یمالسا تیوه یاوزنا و راکنا یارب

ترورض

دننادب ار یمالسا ماظن یلعف تیعضو ردق

روشک دنلبرس و راختفارپ یهدنیآ یارب ندش هدامآ

 یگنهرف ریثأت ،ذوفن اب هزرابم و یگدامآ ظفح
هعماج رد نمشد طسوت هدننک تسس لماوع و

یونعم و یدام شخب تاجن ناونع هب مالسا تخانش

 نمشد مجاهت لباقم رد برغ نالیگ یگداتسیا یهرطاخ ظفح
طیارش نیرت تخس رد

Tهنو

 نمشد زابرس تراسا یهرطاخ ظفح
برغ نالیگ عاجش و ن:لسم یوناب کی طسوت

اهتلم نایم رد اکیرمآ و رابکتسا ندش روفنم و یوزنمیئاهن هجیتن

یساره ناریا ندرک یمومعدربهار

تلع
 ناریا تلم یمومع یگداتسیا شزرا و تیمها کرد

بالقنا یاهشزرا و اهنامرآ رس رب

دهاش
 یللملا نیب یاهتسایس یهصرع رد نیربکتسم ینارد هقی و یشکدوخ

ناریا تلم تمواقم ]سکش مهرد یارب

دهاش

زورما رصم رد اکیرمآ دض راعش ندوب دنلب

لاعتم دنوادخ طسوت نمشد میقع یاهحرط ندش یثنخ ییاهن درواتسد

 هقطنم یاهتلم مومع و رصم تلم یرادفرط مدع
رصم هب لبق لاس ود رفس رد اکیرمآ روهمج سیئر قل` و یزاسرهاظ زا

 ینعم یب تمهت نداد تبسن یارب یاهناسر یوهایه و لاجنج
اکیرمآ رد یناریا رفن دنچ هب مسیرورت لمهم و

قادصم

دوخ تلم تیdکا زا اکیرمآ روهمج سیئر سرت

 مارگب هاگیاپ زا جورخ زا اکیرمآ روهمج سیئر سرت
ناتسناغفا هب رفس رد تسا ناشدوخ هب قلعتم هک

 اکیرمآ یلعف روهمج سیئر هیلع مدرم تارهاظت
لبون حلص یهزیاج تفایرد رطاخ هب

اکیرمآ اب مدرم میظع یاههعومجم تفلاخم

 نیمولظم زا یمالسا یروهمج یرادفرط
ماظن خساپ یهاوخ هدایز و ییوگروز ،ملظ ابنآ تفلاخم و

 دهاش
یشخب تاجن

 یمالسا تکرح و یمالسا تضهن زور هب زور شرتسگ
هنایمرواخ میظعهقطنم رد

یروآ نف نادیم ندوب زاب
اهتصرف

ملع نادیم ندوب زاب

ناناوج هب روشک قلعت
ترورض

 ،تسا هتشاد ناوت رد هچنآ ید:تم یاهلاس لوط رد هتشذگ لسن
تسا هداد ماجنا

 یهفیظو
نیلوئسم

 ناناوج سفن هبد:تعا اب روضح یارب یداصتقا یاهنادیم ندرک زاب

 ناناوج و مدرم یزورما شقن
هناحلصم گنج و ییایفارغج یاهزرم زا عافد مغر یلع تیمها

ینید و یلم تیوه زا عافد هصرع رد ناگمه ندوب لوئسم

همزال
 یگداتسیا و تدهاجم یاضف رد وا شرورپ هب زورما ناوج هجوت

دوخ ناگتشذگ و ناردپ راک هب ندرک راختفا و ندیلاب و

برغ نالیگ ناناوج بطاخم

 برغ نالیگ مدرم یروالد و تعاجش و هنابیرغ تمواقم
نمشد ینیمز مجاهت و نارابp ربارب رد

Tهنو 
اهتدهاجم

یریگ هجیتن
 زورما ناناوج طسوت شقن یافیا ناکما

 یمالسا مکحتسم هدیقع و یلم تیوه ،تزع ،تیصخش زا عافد رد
هقطنم ره یحور و یونعم ،یناسنا شزرا اب یاه هنیمز هب هجوت

 نآ یدام یاه هنیمز نینچمه و
 هفیظو
نیلوئسم

 دایتعا جاور و زورب اب برغ نالیگ ناناوج هزرابم
هعماج رد زیگناداسف یاه گنهرف خوسر و یربهر هبلاطم

برغ نالیگ هقطنم رد یراکیب یالاب خرنشلاچ

یع:تجا راتفر و لمع ،هدیقع زا ِسدقم عافد هقطنم نارادزرم ؛ناناوجلیلد

 هفیظو
نکمم ردق هب مزال تامدخ هئارانالوئسم

همزال
 نادهاجم ،نادنمشناد تیلوئسم ساسحا

ناریا تلم یمالسا تیوه ظفح دایز تیمهایمالسا تیوه ظفح یارب هتسجرب یاهتیصخش و ترورض

برغ ناليگ مدرم عامتجا ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب
1390/07/23

برغ نالیگ نیلوئسم بطاخم

مسیرورت عفادم ناونع هب یمالسا یروهمج ندرک حرطم فده

اههئطوت هنوگنیا ندوب رثا یب و هدیاف یب یبایزرا

 یاهرهش رد نآ شرتسگ و تیرتسا لاو شبنج و تکرح
اکیرمآ رگید

هناشن

 یمالسا یروهمج هب اهتلم یدنمهقالع
اهنآ یارب نآ یاهراعش ندوب نیشنلد و دیؤم


