
 898 همانرب زا یتاکن

 

 :يرارکت ِهابتشا کی ینهذ نم اب ندرک هلجع

 

 هنیزه رپ ِهابتشا کی موش وربور تاقافتا اب ات ماهتخومآ ینهذ ِتروص هب هک هچنآ ِمامت و اههتسناد اب نم هک نیا

 .منکیم رارکت ار نآ مراد اهلاس نم هک تسا

 

 ّلح يارب هک ییاههراچ و منادیم لک ِلقع ار دوخ و مراد یگدنز بناوج ِیمامت يور نم هک يدیدش ِلرتنک نیا

 .تسا هدش میاهلکشم ِیگدیچیپ ندش رتدیدش ِثعاب مشیدنایم اهشلاچ

 

 بولطم هجیتن هب ای هک ماهتفرگ راک هب هتشذگ رد ار اهنآ همه هک تسيرارکت ًابلاغ نم ِینهذ ِدودحم ياهشور

 .دوش هداز میارب تاقافتا ِلد زا يدّدعتم ِعناوم و لئاسم هک تسا هدش ثعاب ای و تسا هدیسرن

 

 لیدبت يارب نم ِزاین اب بسانتم ار تاقافتا یگدنز هک مسرب نامیا نیا هب دیاب هک تفگ نم هب 898 همانرب رد انالوم

 .دتسرفیم لماکت و

 

 ینعی نیا ؛مهدن ماجنا ار يراک هلجع اب و منک ربص ادتبا رد قافتا اب ههجاوم رد نم هک دهدیم خر ینامز هزجعم

 .تسا هتفهن يریخ قافتا نیا رد هک یگدنز هب نامیا ینعی ،ییاشگاضف نامه

 

 .مسرتب ینهذ ِكراپ ِندروخ مه هب و رییغت زا دیابن نم

 

 .دزومایب نم هب متیاده و دشر يارب یسرد قافتا نیا اب دهاوخیم یگدنز

 

 اهتیعضو دزومآیم نم هب هک ییونعم ياهسرد ِسپ رد شدوخ مشاب هتشاد نامیا یگدنز هب و مشاب روبص رگا

 .داد دهاوخ ناماس دنکیم میلعت هک يدَرِخ اب مه ار

 

 يارب یقطنم یلیلد لابند هب و دوشیم مگ تاقافتا رد ینهذ نم .تسین شدوخ ياج رس زیچ چیه نهذ ِدید اب

 ار نآ ات درک دهاوخ ار دوخ شالت ِمامت هک دراد مدنگ هناد دص لاثم يارب ؛دنکیم لالدتسا و ددرگیم اههدیدپ

 دوخ ياهمدنگ هب و دروایب رد ناشگنچ زا مه ار نارگید ياهمدنگ هک تسین لیمیب دناوتب رگا یّتح .دنک ظفح

 .دنک هفاضا

 



 دراد نامیا ؛دنادیم یتسه مامت رب ِطیحم و مکاح ار ادخ ِلقع و دراد نامیا یگدنز هب مدع ِدید دیوگیم انالوم اما

 .دراد رارق شدوخ ياج رس زیچ همه هک

 

 هعرزم ات دورب یهدب ار مدنگ هناد دص دیاب ییاهاج کی و تسا راک رد هظحل ره یگدنز هک دنادیم نیب مدع هدید

 .دروآ راب هب نامیا و تکرب ياههشوخ ات ینک رب اههناد زا لد دیاب ؛دوش قنور رپ تروضح

 

 تسرد ادخ ياهتمعن زا متسین دلب و مرادن هنیآ و وزارت يّدام ِتاناکما زا هدافتسا يارب یّتح ینهذ نم رد نم

 .منک هدافتسا

 

 .دوش هنهک ادابم ات مناشوپیم یشرفور اب ار نآ يور اهلاس اما مرخیم یلاق و شرف ما هناخ يارب لاثم يارب

 

 طقف و مناشوپیم رواک اب ار نآ يور اهتّدم دعب منک يرادیرخ مراد تسود هک ار یناملبم ات مدرگیم ار رهش ّلک

 نامهم ِكدوک ادابم هک سرتسا و صرح یّلک اب مهنآ منکیم يرادربهدرپ اهنآ زا یشورفرخف يارب ینامهم ِزور

 .دزیرب يزیچ نآ يور

 

 نآ يور یشخ و ّطخ ادابم ات منکیم چیودناس سَلِگ و باق اب ار نآ يور و ریز ًاروف و مرخیم ون ِلیابوم ِیشوگ

 .دتفیب

 

 منک هدافتسا تسا ندش یناف و ندش هنهک ناشتاذ هک ارذگ ياهزیچ نیا زا تّذل اب هکنیا ياج هب ییاهزور هچ

 .مدنارذگ عنام و هلئسم اب ار متاظحل نیرتهب

 

 .ددنگب ات دنامب ردقنیا اج کی دهاوخیم ،دراد لکشم يزاب اب ،دراد لکشم نتفر اب ،دراد لکشم رییغت اب ینهذ نم

 

 ِيرایشوه هک ارچ دندزدیم ارم ِروضح هظحل نیا یگدش تیوهمه نارازه هک تفگ نم هب 898 همانرب رد انالوم

 .ماهدرک يراذگهیامرس اهنآ ِنورد ار دوخ

 

 هنارایشوه هرابود هک دنک داجیا یتصرف ات درک دهاوخ لوغشم ار اهنآ شدوخ مشاب هاگآ یگدنز زا هظحل نیا نم رگا

 .موش یکی وا اب

 

 .تسیمسج يزیچ لابند هب دخرچیم نم ِرود هب هک یسک ره

 .دهاوخیم هجوت و دییات ،رابتعا ،لوپ ،دهاوخیمن ار نم عقاو رد .دهاوخیم نم زا يزیچ کی



 

 صاخشا ِيرکف ِمرف و اهرکف همه روطنیمه

 

 .دنتسه يرایشوه ِدزد اهنآ ،دنتسه راّرَط اهیگدینامه

 

 اهیگدینامه یگدنز ِدوخ منامب مدق تباث راک نیا رد يدایز ِرادقم و موش هدنز یگدنز هب هک مهاوخب هنادّهعتم نم رگا

 .دنک رتراومه نم يارب ار هار ات درک دهاوخ لوغشم ارذگ ياهزیچ نیمه هب ار

 

 نآ هب هک ییاهمرف هب ار رایغا ات دهدیم هزاجا وا هب و دراد رظن تسیگدنز هک تسود هب طقف یعقاو ِراّیع عقاو رد

 .دوش اهنت وا اب شدوخ ات دنک لوغشم دناهدیبسچ

 

 .دنکیم باختنا ار ادخ اب تولخ هنادرمناوج یعقاو ِراّیع

 

 اهتیعضو نارگن دیابن سپ ،دنکیمن راک یمسج ِببس و لیلد اب یگدنز ِجوم هک تفگ نم هب 898 همانرب رد انالوم

 .مشاب

 

 لیوحت ار اهتیعضو ؛دربیم دنتسه هک یلعف ياج نیا زا رتفرط نآ اهگنسرف ار اهمرف دیآیم یتقو یگدنز ِجوم

 .دناوخیمن ینهذ ِقطنم و لیلد اب زگره هک دنکیم نوگرگد ياهنوگ هب ،دنکیم بیلقت و

 

 ناردنزام زا ماسح ،امش دنمتدارا


