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 یاروش درکلمع
تاغیلبت یگنه�ه

 یمالسا تاغیلبت یلاع یاروش بوخ تیریدم
رکذترگید نوگانوگ مسارم و ید۹رد

 نابایخ هب مدرم هدنروآ لماع لاعتم یادخ
نوگانوگ مسارم رد یمدرم میظع روضح و

ترورض
 مدرم میظع یاهروضح رد تیریدم دوجو موزل

یرفنرازه ع�تجا کی یتح و

ید�تم یاه لاس لوط رد هفیظو ساسحا ساسا رب نادیم هب دوروهنیشیپ

سدق زورقادصم

نآ لاثما و ید۹

نمهب۲۲

تقیقح
Jمدرم یاه لد رب مکاح تناید حور شیا 

۵۷ لاس رد مدرم یخیرات ریظن یب میظع روضحهباشم درومتسا یمالسا بالقنا حور ن�ه هک

 نانمشد و ناتسود ،ناهاوخدب یارب دیدرت و راکنا یاج ندناJ یقابهجیتن

بالقنا تیهام و تیوههشیر

رصانع

 مدرم روضح

مدرم ینید ن�یا

مدرم روضح رثا رب یروشک ره تالکشم همه ندش لحتیمها

 نانآ یاه هلابند و نادنUردق ،یناهج یسایس نارگ لیلحت همه یروابانتیمها دهاش
ید۹ هس�ح هب تبسن

تریصبطرش

لمع نادیم هب دورو

تمه

تیمها
 هدشن کرد اما راکشآ تقیقح

نارگید و یمالسا یاهروشک نارگ لیلحت زا یرایسب یارب

راوگرزب)هر(ماما Zه رثا رب۵۷ لاس رد هنحص رد مدرم روضح هبرجتدهاش

یریگ هجیتن
دنمفده دورو طرش هب اه تلم لباقم رد عناوم همه یناوتان

»حلاص لمع« و »خسار ن�یا« ،نادیم هب

هنحص رد مدرم cشاد هگن

مدرم یارب اه یتخس یزاس ناسآ و راومه

هنحص هب نانآ ندروآ و مدرم همه جیسب

درادن ار ینید ن�یا تایصوصخ یرگید ن�یا چیهزایتما

اوتحم
دیشکب هچ ؛هفیظو هب لمع اب یعطق یزوریپ هب داقتعا

دیوش ینادنز ای هتشک هچ و

ید۹ هس�ح تشادگرزب و ظفحام هفیظو

نارگ هنتف و هنتف طاسب ندیچیپ مهرد یارب ید۹ یمدرم میظع تکرح ترورضتیمها
 تیهام
۸۸ هنتف

دوبن نابایخ رد مدآ یدادعت روضح اهنت۸۸ هنتف
اه هنیمز اب هدش مهارف دنمفده و راد هشیر ،قیمع یر�یب

ناوارف تامدقم و

یراعش یاه هبنج ندادن هبلغ و ید۹ تشادگرزب نایرج تیریدماروش هفیظو

رکذت
تسادخ تسد اه لد و دننک یم مدرم ار راک

یهلا دییأت و قیفوت ،ن�یا و لاعتم یادخ طسوت مدرم ندمآ هنحص هب

اهراعش هب یشخب قمع لاح نیع رد و ناجیه و روش و راعش ندوب مزالترورض

تسا نید هیاس رد تکرح ن�ه هک ناریا تلم یلصا فرح نییبتانعم

بالقنا لوا ثداوح دنن�ه ید۹ هس�ح رد اروشاع هلئسم ندوب حرطم هب هجوتهمزال

هجیتن
تسکش ندش انعم یب

اه نادیم هب مدرم دورو

شقن

قادصم
مالسا ردص یاه یزوریپ

یمالسا بالقنا یزوریپ

حلاص لمع هب اهنآ مادقا و مدرم رد هفیظو ساسحا داجیاشقن

Jهنو 
یراذگرثا

۸۸ید۹ رد نمشد تاغیلبت ِندش بآ رب شقن
بالقنا و ماظن زا اه نآ تشگزاب و ناریا مدرم ندرک یفرعم رگ هنتف رب ینبم


