
���� ���
	��




���
�� ������ ���� ����� ����� ������� �����  ��!"  ��#$��#�" �%& ��
 ���	��

1390/05/26

داصتقا هار زا روشک ندز نیمز یارب نمشد شالتترورض

نانمشد طسوت روشک یداصتقا میرحتقادصم

هلباقم هار
وا حالس و لباقم ههبج تخانش

نمشد لباقم رد زیهجت

روشک داصتقا ندرک جلففده

اه میرحت لباقم رد ماظن ندش هبرضدضهجیتن

هلباقم هار
اه میرحت ندز رود

ینورد یاه تیفرظ هب ندروآور

داهج طیارش
نمشد هن?صخ یریگ تهج لباقم رد کرحت

یراد فده و صالخا ،یدنمشوه ،یگبناج همه ،رارمتسا

زادنا مشچ دنس رد هدش صخشم لوا هبتر هب ندیسرفده

ام ندش لوا یارب رگید یاهروشک ندناI رظتنمشلاچ

ناگناگیب طسوت روشک لواطت زا یریگولجترورض

روشک ینورد ماکحتسا داجیا

ندش لوا هب روشک تشونرس یگتسباو

نارگر?عتسا طسوت روشک لواطت لاس۲۰هقباس

یمالسا بالقنا نیدالوپ دسعنام

داصتقامهم هیاپ

تامازلا

قیداصمروشک تیفرظ همه Uفرگراکهب

روشک یناسنا یورین یاه تیفرظ

روشک یداصتقا یاه تیفرظ

دشاب دوجوم نآ تخاسریز هک راکره ماجنا یارب روشک ناناوج یگدامآلیلد

قیداصم
روشک یتایح عبانم و نداعم یالاب تبسن

مراهچ همانرب زا هدنامیقاب یاهدوبمک ناربج
فعاضم تمه و شالت اب

ماظن یلک یاه تسایس قبط اه همانرب یارجا و میظنتتامازلا

قیداصم

یدصرد۸ دشر

یراکیب شهاک

هدش نیعت یراذگ هیامرس دصرد

مروت خرن شهاک

 یگژیو
یگنه?ه و ماجسنااه تسایس

 قیداصم
اه تسایس

فرصم یوگلا حالصا یاه تاسیس

لاغتشا یلک یاه تسایس

یرادا ماظن یلک یاه تاسیس

۴۴ لصا یلک یاه تاسیس

یصوصخ شخب هیامرس روضح اب یتباقر داصتقا داجیافده

یمک فده
لاس رد یراذگ هیامرس رالد درایلیم۱۶۰ نیمأت

یصوصخ شخب و تلود یراکمه اب

 تیعضو
یفاکان اما بوخ یاهراک ماجنایلعف

تامازلا

یصوصخ شخب ندش دنIاوت

یصوصخ شخب طسوت تیریدم ناکما داجیا

 هدافتسا ءوس زا یریگولج رب تراظن و یداصتقا دسافم اب هزرابم
یسانش بیسآ

یداصتقا نالاعف ندیسرت روصت
یداصتقا دسافم اب هزرابم تروص رد

یداصتقا lاس نالاعف قیوشترثا

یداصتقا نالاعف طسوت هدش حرطم یاهداهنشیپ هب هجوت
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دراوم

تادراو لرتنک و میظنت

هدننکرداص و  تارداص هب کمک

دیلوت شخب زا یتی?ح یاه تسایس لماک یارجا

روشک داصتقا هqاق ؛ديلوتترورض

دیلوت هب اه هنارای یدنمفده یدصرد۳۰ مهس ققحتقادصم

دنروخ یم همدص دیلوت زا هک ییاه هاگنبتیولوا

 شخب فیاظو
یصوصخ

یژرنا فرصم رد ییوج هفرص

یرو هرهب حطس شیازفا

تالآ نیشام یزاسون

رگید یاج رد یزاسون تالیهست ندرک جرخشلاچ
عیانص یخرب طسوت

یزاسون تالیهست زا هدافتسا هوحن رب تلود تراظنهمزال

تالآ نیشام یزاسون زا عیانص یخرب بانتجا

 یسانش بیسآ
الاک زا رازاب ندناI یلاخ هیجوت اب تادراو

یلخاد دیلوت یریذپ تباقر هیجوت اب تادراو شیازفا

لخاد دیلوت هظحالمهمزال

یزرواشک شخبهژیو قادصم

یسانش بیسآ
لخاد زا رت نییاپ تیفیک اب نیتال یاکیرمآ یاهروشک زا تادراو

یلخاد تادیلوت شیازفاهمزال

یزرواشک تالوصحم یلعف تادراو یارب یوق هیجوت نادقف

موزل تروص رد تفن تارداص فقوت ییاناوتزادنا مشچ

تارداص و دیلوت رد لمع نسح گنهرف داجیاهمزال

ایند رد میظع ثداوح داجیاهجیتن

روشک یداصتقا ییاناوتینعم

 بطاخم
ناگدننکرداص دوخیلصا

ریخأت اب هارمه و دب یدنب هتسب اب بوغرمان سنج لاسرالباقم هطقن

Iهنو 
یسیئوس و یناملآ یاه تکرش طسوت یرتشم ندرک یضاربولطم

یتلود یاه هاگتسد رد داسف ذوفن هب تبسن نالوئسم دیدش تیساسحقادصمیداصتقا دسافم اب هزرابم

عیرس و دیدش رایسب یراد ریگاوداسف رطخ

یتلود زکارم رد اپ یاج داجیادسافم بیسآ

یکناب تالیهست زا فانصا هدافتسا هار نیرتهب ؛نواعتتیمهانواعت دشر عماج همانرب

روشک یراذگ هیامرس یاه تصرف یفرعم
تاعالطا رصح رثا رب یراوخ هژیونادقف هجیتنیصوصخ شخب هب

 تیعضو
یفاکان اما یياهراک ماجنایلعف

روشک یراذگ هیامرس یاه تصرف زا همه عالطافده

یا هقطنم و ییایفارغج زاتمم تیعقوم

یساسا نوناق۴۴ لصا یارجا

یسانش بیسآ
یداصتقا یاه هاگنب یراذگاو هب هیضق ندوب دودحم روصت

اه نآ زا یصالخ و

!تسین یوق یلیخ قطنم نیایبایزرا


