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همدقم همدقم . . 11

هب رما  نیا  ناگدننک  دیلوت  زا  تراظن  تیامح و  روظنم  هب  كدوک ، تیبرت  میلعت و  يزاس و  گنهرف  رد  يزاب  بابسا  مهم  شقن  هب  تیانع  اب    
هیلک يارب  دیلوت  زوجم  تفایرد  هب  مادقا  دحاو  نیا  هب  هعجارم  اب  دنناوت  یم  ناحارط  ور  نیا  زا  .تسا  هدش  لوحم  دیلوت  زوجم  رودص  دحاو 

.دنیامن دوخ  تالوصحم 

 

فده فده . . 22

، يزاب بابسا  رب  تراظن  ياروش  طسوت  هدش  هئارا  تمدخ  تیفیک  اب  هئارا  روظنم  هب  هک  تسا  نیا  تمدخ  حطس  همانقفاوت  نیا  زا  فده    
نیا صوصخ  رد  هبناج  ود  قفاوت  حطس  هینایب ، نیا  .دریگ  رارق  قفاوت  دروم  ناگدننک  دیلوت  يارب  يزاب  بابسا  دیلوت  زوجم  رودص  دنیآرف  تیفیک 

.دنک یم  صخشم  موزل  تروص  رد  ار  ینامزاس  ياه  تیلوئسم  تراظن و  ياه  شور  تمدخ ،

 

تیلوئسم   تیلوئسم . . 33

.دیامن هئارا  ریز  بیترت  هبار  يزاب  بابسا  دیلوت  زوجم  رودص  ینابیتشپ  تمدخ و  هک  دنک  یم  تقفاوم  تراظن  ياروش  هناخریبد   

دیلوت زوجم  رودص  هزوح  ياه  تسایس  يارجا  داجیا و  زوجم  ياراد  يزاب  بابسا  عیزوت  تادراو و  یحارط ، تخاس ، رب  تراظن  ياروش  * 
یم یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  خروم 77/04/16  هسلج 422  بوصم  اروش ، همانساسا  ساسا  رب  ناگدننک  دیلوت  هیلک  يارب  يزاب  بابسا 

.دشاب

.دوش یم  ماجنا  اروش  هناخریبد  رد  هزوح  نیا  ياه  تیلوئسم  هیلک  دیلوت ، زوجم  رودص  هچرتفد  ساسا  رب  * 

 

ییارجا ییارجا هاگتسد   هاگتسد وو   هدنریگ   هدنریگ تمدخ   تمدخ لباقتم   لباقتم تادهعت   تادهعت . . 44

.دیامن هئارا  هاگتسد  نیا  هب  يروضح  ای  تسپ  هناماس ، قیرط  زا  ار  دوخ  كرادم  تسا  فلکم  زوجم  نیا  تفایرد  یضاقتم  * 

ار تاحالصا  ای  هدرکن  يریگیپ  یضاقتم  زور  ات 45  هچنانچ  دوش  مالعا  یضاقتم  هب  يزاب  بابسا  يارب  دودرم  ای  طورشم  يار  هکیتروص  رد  * 
.دش دهاوخ  ماجنا  ددجم  اه  هنیزه  هیلک  يرادا و  لحارم  هدش و  لاطبا  هدنورپ  دهدن ، ماجنا 

رد يرادا  لحارم  و  هجو ، زیراو  هوحن  باسح و  هرامش  زاین ، دروم  كرادم  دیلوت ، مرف  زا : معا  دیلوت  زوجم  رودص  هب  طوبرم  دراوم  هیلک  * 
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یکلم ادیو 
، تخاس رب  تراظن  یاروش  ھناخریبد  سیئر 

یزاب بابسا  عیزوت  تادراو و  یحارط ،
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