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ناریا مدرم یخیرات یاه تداشر و اه یگتسجرب نایبهلباقم هار

�قیداصمزاریش و سراف مدرم یاه تدهاجم نایبهنو

بالقنا زا دعب یملع تکرح رد زاریش مدرم ندوب ورشیپ

یع6تجا-یسایس راوشد ثداوح رد زاریش مدرم تریصب و یهاگآ

توغاط میژر طسوت داسف زکرم ناونع هب زاریش باختنا اب مدرم هلباقم

�سدقم عافد رد یراکادف هب مدرم قشع و روش شیا

برغ ر6عتسا اب سراف مدرم و گرزب ی6لع تدهاجم

قادصم

دنتسه یهلا یایلوا زا ناریا ِدهاجم مدرم

 ثداوح رد ناریا تلم یرادیب و یرایشوه
یسایس ی هدیچیپ

یهلا یایلوا یارب اهنت داهج باب ندش زابلیلد

نمشد و تسود یارب ناریا تلم یدوجو تقیقح ندرک صخشملیلد

تلع

اه ناسنا تراسا یارب Kاع نادنمروز و نازودنارز شالت

ناشترخآ و ایند یارب دیفم ِقح ِفرح یاپ اه تلم یگداتسیاعنام

اه تلم تفرشیپ یلصا دیلکتیمها

درواتسد
فادها هب ندیسر

نارگید یارب ندش وگلا

ناریا گرزب تلم دیجS ندوبن هغلابمیریگ هجیتن

اه تلم هدوت اب Kاع نیربکتسم دودعم نیب گنجهجیتن

 یگژیو
تیانج یارب یگدامآ و یمحر یبنیربکتسم

خیرات لوط ماS رد گنج نیا موادتهقباس

دنلب یادص و لوپ ،حالسنیربکتسم رازبا

مدرم ناج و مزع و ن6یااه تلم رازبا

ناج و مزع ،ن6یا ندروآ نادیم هب و یگداتسیا طرش هب اه تلم یزوریپهجیتن

 هبرح
ناشعفانم نیمأت یارب دوخ سنج زا یسک ندر6گنیربکتسم

دهاش
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یمالسا یروهمج قح عضوم و هقطنم رد یمالسا یرادیب تکرح

:6نهار
تانایب روحم

هعومجمریز

دعب هحفص رد حرش



تلع

یمالسا یروهمج قح عضوم و هقطنم رد یمالسا یرادیب تکرح

نمشد هبرح

یریگ لفاغ مغریلع ،هنحص رب طلست یارب نارگر6عتسا شالت

  هجیتن
نارگر6عتسا هب هقطنم تاکرحت یناهگان ی هبرضیریگ لفاغ

یلعف تیعضو
روشک هس ود رد یعطق تسکش

اهروشک رگید رد اه شالت همادا

نمی و یبیل ،نیرحب یاهروشک رد راکشآ ملظهجیتن

یمالسا یرادیب ندشن ماS و مدرم ولج هبور تکرح ندرکن درگ بقعییاهن تشونرس

 یبیل و نمی ،نیرحب یاهروشک مکاح هاگتسد تیموکحمخساپ اهروشک رگید روما رد یمالسا یروهمج تلاخد ماهتا
شنیب بحاص ناسنا ره دزن

 هتساوخ
هقطنم تاکرحت هب تبسن یمالسا یروهمج یتوافت یبنمشد

ام عضوم

یبیل و نمی مدرم زا تی6ح

هقطنم ثداوح یلصا مرجم ،للملا نیب مسینویهصو Kاع نیربکتسم

نیرحب مدرم تاضارتعا lسناد قح هب

مدرم هب تبسن مکاح یاه هاگتسد یرگیشحو lسناد هابتشا

مدرم بوکرس یارب روشک جراخ زا ورین دورو lسناد هابتشا

هزغ رد لیئارسا درکلمع زا اه تلود و اه تلم ندرکن تلفغهفیظو

تاعالطا ترازو هلأسم رد نمشد یتاغیلبت لاجنجدهاش

یمالسا یروهمج ماظن ماکحتسا و یگداتسیا هب هبرضفده

هجیتن
نمشد غیت ندمآ دورف هرخص رب و ندش دنک

نمشد ندماین هاتوک و تلاذر موادت

ام هفیظو

روهمج سیئر و ربهر فالتخانمشد یاعدا

تلعماظن هیلع تاغیلبت یارب نمشد ندوب هناهب رظتنمیریگ هجیتن

یربهر عضوم

 تلود ت6یمصت هب lشادن دورو یانب
دوش تیوفت یرت گرزب تحلصم هک ییاج رگم

 رادشه
یتاغیلبت یاضف یگتفشآ هب یلخاد رصانع ندرکن کمکیربهر

یساسا نوناق  لوصاانبم

چوپ و چیه یارب فلتخم دارفا نداد رارق مه لباقمبیسآ

 هفیظو
نیلوئسم

تسا نایرج عورش یانعم هب لاس یاهراعشرکذترگیدکی یراکمه اب یداصتقا داهج میظع تکرح عورش

همزالیداصتقا داهج میظع تکرح رد ندرکن داجیا هرگ
 لاعتم یادخ هب ندرب هانپ

اه نآ ندرک فرطرب و دوخ صئاقن تخانش

تایح نامز ات اه نامرآ یوس هب تلم تکرح فارحنا زا یریگولج

 نونک ات دوخ مکحم حیحص عضاوم رب یگداتسیاهقباس

هلباقم هار
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هلباقم هار
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اه یبرغ طسوت یبیل مدرم نداد یزابتلع

فاکش و فالتخا زا یریگولج و ماکحتسا ظفح

نمشد یسایس یاه نیتفت و تاغیلبت اب هلباقم

تسا تمدخ و راک لوغشمً ا~اد تلود هکنیا lسناد

تمدخ یریگ تهج زا مدرم و یربهر تی6ح

نادیم رد مدرم تمه و تریصب ،روش اب مأوت روضح

نیلوئسم lفرن یصخش لئاسم غارس

 درواتسد
یعطق روط هب اه تلم ندیسر هجیتن هبییاهن

اه ناسنا تراسا یارب Kاع نادنمروز و نازودنارز شالت


