
مهدزاي تلود نيزاغآ دركلمع

تلود تئیه رتدوز هچره لیکشت یارب روهمج سیئر رارصاقادصم

تقو توف نودب ناریزو داهنشیپدهاش
سلجم هب فیلحت زا دعب نکمم هظحل نیلوا رد و

سلجم درکلمع
بوخ یأر اب یداهنشیپ ناریزو دییأت

الاب رایسب یأر یدراوم رد و

تلود توق طاقن زوربیربهر راظتنا

خاش
زورما طيارش رد يمالسا تلود ياه ص

دراوم

نالوئسم یدرکلمع و یقالخا ،یداقتعا تمالس .۱

قلخ هب تمدخ هیحور .۲

 ،یدرکلمع تمالس أشنمهتکن
هعماج قیاقح هب تسرد هاگن و تسرد داقتعا

تسرد داقتعا یارب یمگردرس و ماهبا مدعبسانم هنیمز

یهلا یاه هدعو و دنوادخ هب دتعاقادصم

 ُهللا َّنَُرصنََيل َو«،»ُمكُرصَني َهللا اوُُرصَنت ِنا« نآرق رد دنوادخ تحارصتیمها دهاش
»هُُرصَني نَم

قیداصم

یلاخ تسد اب هاش دبتسم ماظن ینوگنرس رد ام هبرجت
اه نابایخ رد روضح و

 یمالسا ماظن لیکشت رد ام هبرجت
یبرغ یاهرایعم اب قبطنمریغ یتهاقف و

نودب بالقنا لوا یاه شروش رب ندمآ قئاف رد ام هبرجت
شترا دوجو

یللملا نیب یلیمحت گنج یزوریپ رد ام هبرجت

راگدرورپ هب لسوتطرشدنوادخ یوس زا هار ندش زابهر
لاعتم یادخ هب دتعا و دیما

هنادرخب هناملاع تسرد هاگن

رثالسوت و اعد و نآرق اب طابتراهیصوت

راک یاه یتخس و راشف ندرک مک
 طاشن داجیا

گرزب عناوم اب ههجاوم یارب یگدامآ داجیا
دقتعم ناسنا حور ندروآ لاح رس

تیمها
یمالسا تلود یلصا نتفگ ،تمدخ

یمالسا ماظن رد نیلوئسم یدوجو هفسلف ،تمدخ

یناسر تمدخ رد یصخش یاه یگتسبلد و اه هقیلس شاذگنرثارادشه

تامازلا

نوناق بوچراهچ رد یداهج راک

 یرادا موسرم راک و فرط کی زا ینوناق یب یانعم هب یداهج راکرکذت
تسین رگید فرط زا

انعم

عناوم زا روبع
کچوک عناوم ندیدن گرزب

تکرح تهج و اه نامرآ ندرکن شومارف
راک هب قوش

تلادع هلئسم هب یاد هجوت .۳
داسف اب هزرابم و یداصتقا تمالس .۴

ییارگ نوناق .۵
اهراک رد ییارگدرخ و تمکح .۶

نوریب هب هاگن مدع و روشک یاز نورد تیفرظ هب هیکت .۷

،سلجم دییأت و روهمج سیئر عقوم هب داهنشیپیبایزرا
هوق ود یگنهه و راک مزع هناشن

 عناوم زا روبع و گرزب یاهراک هب مدرم دیما شیازفا هماداهر

یهلا فده شاد و ادخ یارب راکمازلا

 قادصم
لیلدیناحور یاقآ صخشتوقهطقن

یبالقنا تازرابم و بالقنا رد هقباس

هتشذگ لاس دنچ و یس لوط رد تسرد و بوخ عضاوم

روهمج سیئر ندوب دتعا دروم و بولطم
 یارب ناشیا ناراکمه و یناحور یاقآ خسار مزع

اهراک تسرد دربشیپ

یمالسا عبانم دوجو
 لوصا ناونع هب  )هر(ماما یاهدومنهر هعومجم

یناهج شریذپ دروم و بالقنا یاه شزرا و

 رد ... و تاراکتبا ،راکفا زا معا هدمآ شیپ یاه تصرف زا هدافتسا
هلاس۸ای۴ دودحم تقو
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دراوم

تلادع هلئسم هب مئاد هجوت .۳

دهاشتلادع نودب تفرشیپ هب داقتعا مدعیربهر عضوم
 تلود رد زورما نیلوئسم زا یضعب اب یصوصخ تاسلج رد ندرک حرطم

اه لاس لوط رد
"تلادع و تفرشیپ ههد" مان هب ههد نیا یراذگمان

 تیعضو
برغ

برغ هولجرپ ند رد تلادع دوبن
دهاشیروانف و ملع و تردق و تورث دوجو اب

برغ یاعدا فالخ رب یناتساد و یینیس تاغیلبت ،ییاضق تلادع دوبن
هوبنا یاه تورث دوجو نیع رد امرس و یگنسرگ رثا رد مدرم ندرم

 ینعی برغ تایبدا زورما یانعم نه هب تفرشیپ یهارمه موزلمالسا هاگن
بتک لازنا و لسر لاسرا فده ،طسق اب هعماج یگدنزدهاشتلادع اب هعسوت

داسف اب هزرابم و یداصتقا تمالس .۴

یتموکح بصانم یزیگنا هسوسوحرط تلع

اه هسوسو نیا اب هلباقم رد نییاپ هجرد اب یاهناسنا یناوتانهجیتن

 هفیظو
نالوئسم

یا هشوگ کی رد یداصتقا یتمالسان داجیا زا یریگولج
اه هسوسو یراذگرثا و

 ناشتیریدم تحت هعومجم لک رب ناریدم تراظن
رگید یاوق تراظن رب هوالع

قادصم

تلود هعومجم همه تحز فر نیب زا و ندش ماندب
تلود رد رفن دنچ داسف رثا رد

 روهمج سیئر فرط زا حرطم یداصتقا لئاسم زا یشخب جالعراکهار
داسف اب هزرابم و ییوج هفرص هطساو هب

بویعم نوناق هب لمع اب هسیاقم رد ینوناق یب ررض ندوب رتشیبلیلدنآ ندوب بویعم و صقان تروص رد یتح نوناق هب لمعرایعمییارگ نوناق .۵

نوناق لیر زا جورخ رثا رد ندید بیسآتیمها تلع

تامازلا
اه هاگتسد هعومجم رد ییارگ نوناق ندش هنیداهن

زادنا مشچ دنسدانسا قادصمیتسدالاب دانسا تیاعر
یزاجم و یگنهرف بالقنا یلاع یاهاروش تابوصم

یلک یاه تسایس

اهراک رد ییارگدرخ و تمکح .۶

روشک لئاسم رد یسانشراک یالاب تیفرظ زا هدافتسامازلا

انعم
تسرد هعلاطم

یسانشراک راک

رظن راهظا کی تاعبت هظحالم

مادقا کی راثآ و بناوج هظحالم

 نیلوئسم تاراهظا یخرب ءوس تاریثأت و تالکشمتورض
نوبیرت و هاگیاج یاراد

 هاگن مدع و روشک یاز نورد تیفرظ هب هیکت .۷
نوریب هب

 یرادیاپ مدع یارب نوریب ههبج هلاس دنچ و یس شالتترورض
نآ هنصخ یاه شور و نمشد زا تبحم و یتسود راظتنا مدعیریگ هجیتنناریا ندش وگلا و تفرشیپ و

اهنآ تاناکما زا هدافتسا نیع رد نوریب هب دتعا و نانیمطا مدعانعم

 ،یداصتقا یاه هنیمز رد نوگانوگ تاناکمابسانم هنیمز
روشک لخاد رد ...و یگنهرف

روشک یلخاد تاناکما زا هنادنمدرخ یرادرب هرهب و ییاسانشمازلا

یللملا نیب تابسانم رد ام مهس فر الابققحت هجیتن
یللملا نیب تابسانم رد نآ مهس نازیم اب روشک ره ینورد تردق میقتسم هطبارلیلد

اه لاس نیا لوط رد یمالسا یروهمج تیعقوم و رادتقا شیازفایلعف تیعضو

نالوئسم یدرکلمع و یقالخا ،یداقتعا تمالس .۱
قلخ هب تمدخ هیحور .۲

خاش
زورما طيارش رد يمالسا تلود ياه ص

رکذت

تلود تأيه ياضعا و روهمج سيئر راديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب
1392/06/06

لیلد
یتموکح بصانم رد تردق زکر

یتموکح بصانم رد یلام عبانم دوجو

لمجت و فارسا و یزاب  یتراپ ،هوشر ،داسف ذوفن زا یریگولج
تلود هاگتسد رد دایز یاه جرخ و

"یرادا ماظن لوحت" یلک تسایس

تیمها



مهدزاي تلود رد اهتيولوا تياعر

ترورض

دمایپ

دارفا تمه تیدودحم

مه اب روما همه هب یگدیسر هب زاینلیلدرگید یاهراک یخرب عورش و اهراک یخرب ماا ناکما مدع

بطاخم
لوا هجرد رد هیرجم هوق
هیئاضق و هننقم یاوق

ریخا لاس هدزاود هد رد هدمآ دوجو هب یاهتخاسریزبسانم هنیمز

اه تیولوا

یداصتقا هصرع مطالت ندرک شوماخ و تابث

مروت راهم

مدرم یساسا یاهزاین نیمأت

یلم دیلوت هب ندیشخب کرحت

دراوم
ینهذ مطالت ندرک شوماخ
رازاب مطالت ندرک شوماخ

اه یتلود عیرس تامادقا و رظن راهظا ،اه تسایس رد هتفایزورب ریبدتطرش

اهتیولوا هب خادرپ اب یداصتقا هسح عورش

یتمواقم داصتقا هب ندیسر قادصم

بسانم هنیمز

ملع هنیمز رد اه تیولوا تیاعر

نونکات شیپ لاس هدزاود هد زا روشک نوزفازور باتشرپ تکرح

داصتقا هلأسم رد اه تیولوا تیاعر

ینونک یاه یشورف ماخ هب تبسن یملع رتالاب یداصتقا هفرصترورض

دراوم

روشک یملع باتشرپ تکرح ندش دنک زا یریگولج

هژیو روط هب یملع تفرشیپ هلئسم یور راک

یملع زکارم و اه هاگشناد نیب یراکمه یعقاو ققحت
اه هناخترازو لثم یتامدخ یاه هاگتسد اب

رازاب ات هدیا زا یروانف و ملع هریجنز لیمکت

لوئسم
مولع ترازو
تشادهب ترازو

یتامدخ و یزرواشک ،یتعنص یاه ترازو

تاناکما تیدودحم

تقو تیدودحم

تیمها

فده

یداصتقا هسح ندوب تدمدنلبمهم هتکن

ناینب شناد یاه تکرش داجیا
 و تمکح ،تزع راعش ندرک یتایلمع و مهف
یمالسا یروهمج یجراخ تسایس رد تحلصم

هقطنم لئاسم يسررب

قادصم

رصم یایاضق

هیروس هلأسم

ناریا عضوم

رصم یلخاد روما رد تلاخد هب لیا مدع

نآ قلطم تیموکحم و رصم مدرم راتشک زا ندرکن یشوپ مشچ

هقطنم و مالسا یایند یارب یلخاد گنج ندوب هعجافلیلدرصم رد یلخاد گنج زا زیهرپ رب ینبم ناریا داقتعا

یبایزرا
 هقطنم یارب هعجاف کی

ناتسناغفا و قارع دننه اه ییاکیرمآ ندش ررضتم

یبلط گنج و یزورفا شتآانعم

اکیرمآ هب تبسن اه تلم ترفن شیازفادمایپ

 هب هقطنم ینونک تیعضو ندوب هیبش لیلد هب اکیرمآ مادقا هدنیآ رد ماهباینیب شیپ
توراب رابنا

هیروس رد یماظن تلاخد هب اکیرمآ دیدهتروحم

یللملا نیب یاهدم و رذج لباقم رد مواقم داصتقا کی داجیاانعم

یمالسا یرادیب تکرب هب دادبتسا تیمکاح اه لاس زا دعب تاباختنا ققحترصم رد مدرم یأر و یسارکومد هب تشگزاب رب ینبم ناریا رظن لیلد
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