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یعیمس ناهیک موحرمقیداصم

 دازهب هللادی موحرم

 یناولهپ تایقلخ و رعش عبط زا یرادروخرب
یگژیو

هعطق و هدیصق صوصخ هب رعش رد روشک هتسجرب هرهچ

دهاش
ناشیا ندوب بیقعت تحت مغریلع دهشم رد یربهر اب تاقالم

راک نیا ندوب کانرطخ مغریلع

 ریظن مک ققحم و دنمشناد کی

یگژیو

یبدا رترب یاه تیصخش و ینیوزق دمحم زارط رد یتیصخش

خیرات و تایبدا رد عیسو تاعالطا و قیقحت رظن زا هتسجرب تیصخش

یگژیو یموجن یاقآ موحرم
دنمHه و بیدا ،هیقف عماج تیصخش

نایناحور نیب رد ریظن مک یتیصخش

دنوخآ جاح یبتجم اقآ  جاح یاقآ موحرم

یقارع یدمحم ءاهب اقآ جاح موحرم

یسانش بیسآ
ِیقیقح هرهچ زا هتسیاش تخانش نادقف

 هفیظوهاشنامرک یبدا و یHه یملع
هقطنم نیمه ناگبخن و ناگدبز کمک هب هاشنامرک یفرعمنیلوئسم

 دهاش
هاشنامرک دادعتسا تخانش مدع Sشاد سوسفا و غیرد یاجتیمها

Wیس و ادص و روشک تاغیلبت نیلوئسملوئسم

دنروشک رخافم وزجً اعقاو هک روپ یسمش روسفورپ یاقآقادصمهاشنامرک تاراختفا و دعتسم دارفا دادعت یناوارف

هاشنامرک ناگبخن اب یلعف رادید رد هدش حرطم تانایبدیؤم

روشک لک یارب رتهب هدنیآ یارب یشخبدیونهجیتن

دنلب یاه قفا Sفرگرظنرد یارب ناناوج هزیگنا و تمه
یلم ناوراک نداتفا هار هب روشک یملع تکرح زاینتیمها اه نآ تمس هب تکرح و

هنیشیپ
 نوگانوگ یاهدادعتسا دشر هنیمز ندوبن مهارف

توغاط نارود رد

یریگ هجیتن
 ،یبدا ،یملع رخافم دادعت ندش ربارب دنچ هب یراودیما

نمؤم نانز و نادرم ،ناناوج ششوک و شالتهمزالیهلا قیفوت هب هدنیآ رد ینید و یHه
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ترورضتیقالخ و شناد نابحاص و ناگدیزگرب میرکت
 تدهاجم و شالت و هشیدنا رد ناهنپ یلو هتسجرب طاقن دوجو

روشک رد

هعماج رد تنس کی تروص هب ناگدیزگرب زا ریدقت جیورتفده

مدرم یارب هتسجرب یاه هرهچ یزاسوگلاهجیتنروشک هتسجرب یاه هرهچ اب مدرم ییانشآلوا هلحرم

 دنمشزرا یاه باتک بحاص هتسجرب نیفلؤم مسا یتح ندوب هدینشاندهاش
اه ناتسا یضعب رد

 یرکف و یملع نارگشالت طسوت یسانشردق عقوتتیمها
یدام شاداپ هب تبسن یعقوت یب مغریلع

 روشک لاهنون یاه لسن یارب یزاسوگلا
فلتخم یاه شخب رد

نوگانوگ یاه لکش هب یزاسوگلا یارب اه تسینویهص شالتشلاچ

اپورا دعب و اکیرمآ یاه هناسر رد ادتبایسنجود فرحنم دوجوم کی ندرک حرطمقادصم

یگژیو
یفداصتریغ و یرکف هناوتشپ یاراد

ناریا هب نمشد یاه تسایس ندوبن رصحنم

 رب ینبم یتسینویهص یاه لکتورپ داوم زا یکیانبم
فراعتم یناسنا یاه هیور زا یرشب یاه لسن ندرک رود و یقالخا تافارحنا جیورت

نیبطاخم

یملع یاهراک هب نادنمقالع

تایبدا و Hه هب نادنمقالع

خیرات هب نادنمقالع

یروانف و تعنص ،یزرواشک هب نادنمقالع

lام تلم و روشک یتاذ دادعتسا شیا
نامدوخ هب هکلب ناگناگیب هب هن

ترورض

 یناریا یدمآراکان هلاس اه هد تاغیلبت
 نارگید هب وا لسوت و دیلقت موزل و

دهاش
 فلتخم یاه هصرع رد یگدنزاس ندوب یندشن رواب جاور

یربهر یناوجون و یناوج نارود رد

نامدوخ یاه تیعقوم هب تبسن یرایشوهام هفیظو

توغاط نارود رد اهدس و اه لپ Sخاس یارب یجراخ روضح موزلهجیتن

یملع تاراختفا زا ام هتشذگ ثاریم ندوب راشرسخساپ

فده
 ،ملع یزرم طوطخ هب یبایتسد یریذپ ناکما هب یناریا ناناوج رواب

 اه نآ زا Sفر رتولج و Sسکش

لیلد
 ام یملع یاه تفرشیپی ناوارف تعرس

rاع طسوتم تعرس هب تبسن

یملع یاه تفرشیپ دوجوم تعرس شیازفا و ظفحام هفیظو

 یرکف ینهذ یاه یگتسجرب Sفرگ رارق موزل
ترورضناسنا یلاعت تمدخ رد هعماج کی یملع و

 نداد رارق فده موزل
یتاذ و یعیبط روط هب Hه و ملع ندوب یهلا تبهوملیلدیهلا یاه تبهوم زا هدافتسا رد »ناسنا یلاعت«

لباقم هطقن
 یهلا یاه تمعن Sفرگرارق ادخریغ تمدخ رد

Hه و ملع هلیسو هب یرکف و یقالخا یاه ناینب بیرخت و

 هفیظو
یدادعتسا یاه یرترب و اه یگتسجرب ،غوبن ینادردقنیلوئسم

 هب هیصوت
ناگبخن

تصرف

هدیاف

نامدوخ طسوت ناریا تلم رترب و راشرس یدادعتسا هریخذ ندش شومارف

لوئسم

 یلباک رادرس لاح حرش رد یباتک Sشون
تسا نومضم و قیقحت و بلطم زا رپ ندوب لاح حرش مغریلع هک

»یبدا تاقیقحت« باتک Sشون

بالقنا لئاوا زا یموجن یاقآ اب یربهر ییانشآدیؤم

هجیتن


