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هنو�مهم دعب
 اه هظحل زاین هب ییوگخساپ و یسانش تصرف

زاین هظحل رد مادقا و تکرح اب
 دندیمهف دوخ نامز رد ار زاین هک یراکادف و نمؤم ،تریغاب ،عاجش ناناوج

قادصمدنتفگ خساپ نآ هب و
 یهاشنامرک ناناوج زا یعمج و یرفعج دیعسدمحمدیس دیهش

دندرک عافد جدننس ناگداپ زا بالقنا لئاوا رد هک

تیمها
 صیخشت تردق نودب دارفا یضعب رد تیلوئسم ساسحا دوجو

 زاین هظحل رد نآ هب لمع و

ترورض

 اه تصرف Jخانشن و تیعقوم Jسنادن زا عماوج ندروخ هبرض
تلعدراوم بلغا رد

 یعالطا یب اب بسانم ماگنه رد جالع هار ندشن هئارا
هتفرگ نیمک نمشد Jخانشن ای و

هتفرگ نیمک نمشد ندرکن تلفغ و وا تخانش و نمشد ندید رود زا موزل

قادصم
 هک یهاشنامرک یاه هداوناخ هتفگ

»میگنجب هناخ رد مد نمشد اب دیاب ادرف میتسرفن نوریب هناخ زا ار هدنمزر نیا رگا«

ثیدح
 یتعVج تسکش رب ینبم نینمؤملاریما هلمج

دننک تلفغ و دنریگب رارق مجاهت دروم دوخ هناخ رد هک

 یلیمحت گنج زاغآ زا شیپ نمشد یماظن شیارآ و تاکرحت رابخا راکناتلفغ قادصم
روشک نالوئسم و نویسایس طسوت

یریگ هجیتن
 مظعا رادساپ ؛مدرم یهاگآ و نVیا

نانمشد دیک زا نآ تاجن و تلم کی تیوه زا عافد رد

هجیتن

 یرگراثیا و یراکادف یارب اه لد ندنا� قاتشم و تدهاجم یاضف یدرس
اه هداوناخ یتریصب یب و یتفرعم یب ،یربص یب تروص رد

اه شلاچ تلع
نآ فادها و اه نامرآ و ماظن گرزب هیعاد

یللملا نیب یاه تردق هناربکتم یهاوخ هدایز و رابکتسا ،ملظ اب ماظن ینمشد

هجیتن

اه فده نآ هب ندیسر هار و اه فده صیخشت رد ندشن دیدرت راچدام توق هطقن

بسانم هنیمزروما ندش رت هدیچیپ و تیفرظ هب هجوت اب شالت و راکام هفیظو
هتشذگ یاه لاس هب تبسن مدرم رتشیب بتارم هب ِیدنمشوه

 روشک رد دهعتم و دقتعم ،دنبیاپ ،نمؤم نامدرم یناوارف
هاشنامرک زیزع ناتسا و

ریخا لاس۳۲ رد یمالسا یروهمج ماظن یپرد یپ یاه تیقفوم

 هلباقم هار
 نانآ تسد هب راک ندرپس و اهدادعتسا هب نداد نادیم و مدرم روضحتلفغ اب

نوگانوگ یاه شلاچ ربارب رد یمالسا ماظن یگدامآ

 نالوئسم طسوت مدرم هب یهد شقن طرش هب گنج رد ام قفوم هبرجت رارکتیریگ هجیتنیلیمحت گنج رد ام هبرجتدیؤم

یمالسا یرالاس مدرم یعقاو یانعمتقیقح

سدقم عافد نومزآ رد اهنآ یاه هداوناخ و ناگدازآ ،نازابناج ،ادهش تیقفومهنو�
نادیهش یاه هداوناخ دنمشزرا و میظع ربصقادصم

تیمها


