
 ،مارتحا میدقت و دورد اب

 

 »مهاوخب هک مهاوخ یمن ،مهاوخن هک مهاوخیم«

 

 لمع ۀماج ناهج نیا هب ندمآ زا یلصا روظنم هب هظحل نیا رد ،میروآرد لعف هب ار قوف ۀلمج هظحل نیا رگا دیاش

 .میناشوپب

 

 :هلمج زا ،دراد يددعتم یناعم ،»نتساوخ« ةژاو

 

 .رگید یناعم و نتشاد راظتنا ،نتشاد وزرآ ،نتشاد دصق ،نتشاد لیم ،ندرک بلط ،ندرک تساوخرد

 

 .دشاب یم قوف یناعم زا یکی ریگرد نامرکف هظحل نیا رد هک میبای یمرد نامدوخ يور زکرمت و هبقارم اب

 

 .میشاب نام ینهذ ِيادخ زا ای یسک زا يزیچ ِبلط ای و تساوخردِ لاح رد ًانهذ تسا نکمم

 .دشاب هدرک بذج شدوخ تمس هب ار نامساوح ۀمه يدیدش ِلیم تسا نکمم ای

 

 .مینارورپ یم رس رد ار يزیچ نتشاد يوزرآ مه دیاش

 ياهتروص هب هک یناسفن ياه شهاوخ نیا و میشاب هتشاد يدایز تاراظتنا ،ناهج زا ام دوشیم ثعاب اهنیا ۀمه هک

 .مینک ادیپ رارقتسا و مینامب يدبا ۀظحل نیا رد میناوتن ام دنوش یم ثعاب درذگ یم ام ِرس رد ینوگانوگ

 

 :دیامرفیم 412 تیب يونثم لوا رتفد رد انالوم

 

 لایخ ِبوکدگل زا زور همه ناج

 لاوز ِفوخ زو ،دوس و نایز زو

 

 رَف و فطل ین شدنام یم افص ین

 رفس ِهار ،نامسآ ِيوس هب ین

 

 و دریگیم رارق هلمح دروم تسا يزیچ ِنتساوخ زا یشان هک رکف کی رطاخ هب ام ِفیطل ِناج هظحل نیا ینعی

 .ددرگ یم ینهذ نم ِریذپان نایاپ ياه شهاوخ ِبوکدگل



 ددنبیم رب تخر ام ناج زا يدزیا يافص و فطل نآ و دوشیم هدش تیوه مه ياهرکف ةدولآ ام ِكاپ ِناج ،نیاربانب

 .مینامیم زاب يونعم كولس و ریس زا ام و

 

 یلادتعا چیه نآ رد هک ینتساوخ .تسا »یگدش تیوه مه کی ساسا رب نتساوخ« نآ و میدش هلأسم هجوتم سپ

 .تسا هدشن هتفرگ رظن رد

 .تسا هدشن هدیجنس ناج ِيوزارت اب هک ینتساوخ ،رگید ترابع هب

 .دیآ یم دوجوب ام ِنورد رد وزارت و هنیآ ندوبن زا لکشم ینعی 

 .دنک یم زواجت لادتعا دح زا ام نتساوخ دشابن ام رد وزارت یتقو

 

 .دراد دوجو هوقلاب ام نورد رد وزارت و هنیآ نیا هناتخبشوخ

 .دنک یمن زواجت نتساوخ رد هک تسا ییوزارت هب زهجم ام یلصا ِناج ینعی

 

 هب هجوت موزل نَمحَّرلا ةروس هب هراشا اب 1400 تیب ،مجنپ رتفد رد انالوم هک سب نیمه وزارت نتشاد تیمها رد

 :دوش یم روآدای ار يرایشه ّمهم تیصاخ نیا

 
 نابز ار نازیم داد یلاعت قح

 ناوخب نامحر ةروس نآرق ز نیه

 

 9 و 8 ،7 هیآ ،)55(نمحرلا ةروس ،میرک نآرق

 

 َنازیمْلا َعضَو َو اهَعَفَر َءامَّسلاَو

 .داهنرب ار وزارت و تخارفا رب ار نامسآ

 

 ِنازیمْلا یِف اْوَغْطَت اّلَا

 .دینکم زواجت وزارت رد ات

 

 َناَزیمْلا اورِسْخُت َال َو ِطْسِقْلاِب َنْزَوْلا اومیقَأَو

 .دینکم یتسردان نازیم رد چیه و دینک تیاعر تلادع هب ار ندرک نزو

 

 

 .تسا ناسنا نورد رد نازیم و وزارت زا تبحص سپ



 ارنآ هظحل نیا رد ییاشگاضف اب دیاب ام و تسا هدوشگ تسا تیاهن یب ياضف هک ار ام ِنورد ِنامسآ ادخ دیوگ یم

 .میشخب تعسو

 .دتفا یم راکب رتشیب ام رد مه وزارت ،دوش رت عیسو اضف نیا هچره

 .دوش یم لاعف ینهذ نم نتساوخ روتوم نآ ياجب و دتفا یم راک زا وزارت میدنبیم ار اضف یتقو نیاربانب

 

 نودب ،رظان روضح شجنس و سایقم نودب ِنتساوخ ینعی ییادگ ؛میوش یم ناهج نیا يادگ ام ،ضابقنا تلاح رد

 .هنیآ و وزارت

 

 .دهد همادا دوخ تایح هب دناوتب ات دشاب نتساوخ ِلاح رد مئاد هک تسا روبجم تسا هشیر یب نوچ ینهذ نم

 .مینک هتشابنا مه ار درد هک میراد لیم ینهذ نم نیب طلغ دید اب یتح ام

 ،ام دوجو رد تسا مس دننام هک درد يدایز رادقم نتشاد هگن هک میهدیمن صیخشت تسین راک رد وزارت یتقو

 .درادن ام هب ندناسر بیسآ زج يا هجیتن

 

 يدج هک يزیچ نآ سکع رب و .میریگیم يدج تدش هب دنتسین يّدج هک ار یلئاسم ام تسین راک رد وزارت یتقو

 .میریگ یم يزاب هب ًالماک ار تسادخ هب ندش هدنز نامه هک تسا

 

 یناسک سکعرب و میرادنپیم دوخ تسود دننکیم رت گرزب ار نام ینهذ نم هک یناسک تسین راک رد وزارت یتقو

 .میرادنپیم دوخ نمشد ار دنناسریم بیسآ میا هتخاس دوخ زا هک ینهذ لآ هدیا ریوصت هب هک

 
 قح داهنب نیا رهب وزارت نیا

 قَبَس رد ار ام فاصنا دَوَر ات

 

 منک مک نم ینک مک وزارت زا

 منشور نم ینشور نم اب وت ات

 

 1899 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 

 شومارف و تسین فاصنا ِطرش نیا مینک تمواقم و تواضق هظحل نیا قافتا ربارب رد و میدنبب ار اضف رگا ینعی

 .دشاب یم تسلا دهع ندرک

 

 .دنک یم نام یلصا و هیلوا سنج زا ار ام ،قافتا هب ارچ و نوچ یب ۀلب و ییاشگاضف هکیتروص رد



 

 .ینهذ نم ِنتساوخ و تلاخد نودب دهد یم و دهاوخ یم هک تسا یگدنز ِدوخ ،هدش هدوشگ ياضف رد

 
 تسام ۀفیظو اعد تسود يا

 ؟یبیرفیم هچ اعد هب ار ام

 

 2740 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 میوشیم يزاوم یگدنز اب ام یتقو و دهدیم ام هب ادخ هک تسا يرمتسم و قوقح ،نتساوخ و ندرکاعد ینعی

 .تسا بسانم ام يارب يزیچ هچ هظحل نیا رد دناد یم هک تسوا

 هچ ره« راعش اب و نامیاه یگدش تیوه مه ساسا رب و دهد یم بیرف شیاه شهاوخ اب ار ام ینهذ نم یلو

 .دنکیم بلط ار اهزیچ ادخ زا »رتهب ،رتشیب

 

 .دنکیم مورحم ادخ هب ندش هدنز ینعی ّلک تمعن زا ار ام ،ندوزفا مهوت و هفقو یب ياهنتساوخ نیا

 
 نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا

 نتساک یّلک و تسینوزفا ّنظ

 

 773 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 کی ًامتح ،میهاوخب و مینک اعد ینهذ نم اب رگا هک تسنیا دشاب یم رظن دم نتم نیا زا هک يا هجیتن نایاپ رد

 ار ام یلو دشاب ام عفن هب نهذ دید اب تسا نکمم دنچ ره و دوش هفاضا نامیاههتشاد هب هک میهاوخیم يدام زیچ

  یمن ناهج نیا هب ندمآ زا روظنم هب و دنک یم رود یگدنز اب تدحو زا

 .میسر

 

 كاله و تسا نایز نآک اهاعد سب

 كاپ ِنادزی دونشنیم مَرَک زَو

 

 140 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دنکیم مه تباجا و دنکیم اعد هک تسوا ِدوخ نیا ،میسرب تدحو هب یگدنز ای ادخ اب و مینک زاب ار اضف رگا یلو



 

 تسرگید دوخ نادوخیب ياعد نآ

 تسرواد ِتفگ ،تسین وز اعد نآ

 

 تسانف وا نوچ دنکیم قح اعد نآ

 تسادخ زا تباجا نآ و اعد نآ

 

 2219 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رکشت اب                                                             

 كرامناد زا یلع                                                      


