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بالقنا یاههزومآ یراگدنام و یندشن شومارف

یگژیو

دنلب یاه هلق تمس هب نیلوئسم و مدرم تیادههر�

ینیع نادهاش همه ناعذا هب رت نامداش،رتروشرپ،رتشیب تیعمج

هقباس
ریوزت و بلقت و هعدخ و غورد ندوبن مک

یمالسا بالقنا هب تبسن نمشد

یگژیو

)۱۳۹۰(لاسما نمهب۲۲ میظع یی>یپهار زراب قادصم

یمالسا ماظن و تلم هطبار ندش تسس یارب نمشد عیسو تاغیلبت

رتشیب روضح یارب ماظن زاین هب ناریا تلم ساسحاتلع

گرزب و تخس یاه هصرع رد ناریا مدرم ندوS تسسفدهشلاچ

ناریا تلم روآ باجعا  یسانش عقوم و تریصب لماع

اهنآ یفنم تاغیلبت ندوS یثنخ و نمشد هب مدرم هبرض ناوج و ریپ و درم و نز روضح اب روشک رهش۸۵۰ رد یی>یپهارتیمها دهاشرثا

ناریا تلم ندوبریذپان تسکش حیضوتمایپ
 ناریا تلم مایپ ندیمهف

دنا هتشاد ناریا تلم یارب یتالایخدوخ نهذ رد هک یناسک طسوت

نمهب۲۲ یی>یپهار زا ایند یمومع راکفا عالطا مدع یارب شالت نمشد شنکاو
رابخا و تاطابترا  ِیدازآ نایعدم ییاوسرهجیتن

تلم کی لد زا هتساوخرب و هناقداص مایپ یراذگرثا زاتمم یگژیِو

یرگ یبالقنا و روضح ساسحا ذوفن
یراهب شوخ یاوه دننام اج همه رد تکرح ساسحا و

ساسح یا هطقن هب دوخ میظع تکرح رد مالسا ندیسر تیمها

ناریا تلم تمواقم و یگداتسیا

دنتیلقا نان>لسم هک ییاهروشک رد

یبرع یاهروشک و اقیرفا ل>ش

دنمشوه و رکف بحاص ن>لسم ره لد و مالسا یایند همه هرتسگ تلع

هدنیآ یاه لسن  طسوت مهم و گرزب تاقافتا هدهاشم

ینیب شیپ

هناربکتسم یدام طلسم یاه تسایس یجیردت ندش  لحمضم

ایند ندش ور نآ هب ور نیا زا
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وکابنت میرحت رد یزیربتدهتجم داوج ازریم جاح دورو

قادصم

ششوج نوناک ،زیربت و ناجیابرذآ
 ریغص دادبتسا زا دعب و لوا تیطورشم رد

دادرخ۱۵ مایق و یمالسا تضهن عورش رد ینیرفآ شقن

یمالسا بالقنا عورش ردزیربت نمهب۲۹ ندوب صخاش

یلیمحت گنج و بالقنا زا دعب لئاسم رد لاعف روضح

 زیربت رادمان نانامرهق طسوت گرزب ی>لع ماکحا sشاد هارمه
نانامرهق و ناگدنمزر یخرب طسوت دیلقت عجارم زا یوریپ هب حیرصت و دهاش

ناجیابرذآ ی>لع ندش دیعبت و ینادنز دهاش

زیربت نمهب۲۹نودب مق ید۱۹ یراذگرثا مدع ل>تحا تیمها

روالد یرکشل داجیا لماع مدرم تهج مه یاه لد لماع نآ نارادرس و اروشاع رگشل ندوب هتسجرب

بارحم یادهش زا نت ود و بارحم دیهش نیلوا ندوب یزیربت
قادصم

نمهب۲۹تکرح طسوت ید۱۹ یادهش نوخ ندرک هدنز تلع
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هاش میژر نارود رد ناریا تلم ریقحت

اهنآ قح ندروخ و ناریا تلم ندش لیلذ

هشیر

 ناریا تفن ندرب

 هنمیهرپ هکبش زا همهاو مدع و یگداتسیا
یگژیو نمشد یوهایهرپ و

 ناریا sشادهگن بقع و ناوج یاهدادعتسا ندرک هفخ
 یروانف و ملعرد

یللملا نیب یزرو تسایس رد ناریا ندنام بقع
ناهج یاه تلم رب ریثات مدع و

ناریا تلم ندرک دنب رد

یع>تجا لئاسم و داصتقا و ملع رد یورشیپ

درواتسد
ناناوج یهاگآ

اه تلم ریاس رب یراذگرثا

 ایند لک رد ناریا تلم نیدو راعش و رکف یریگارف

ناریا تلم رتشیب ماکحتسا

یگدنزاس و داصتقا و ملع رد تفرشیپزادنا مشچ

لالقتسا و تمه اب روشک sخاس
 میقتسم طارص و حیحص طخ زا یور هلابند

فیاظو هب لمع و یرایشوه اب همزال
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 قنور یب یارب نمشد یزاب بش همیخ یاه کسورع یعس
تاباختنا ندرک

شلاچ

تیمها روشک تفرشیپ لماع ،تاباختنا رد مدرم روضح

تاباختنا نیا رد مدرم هب دنوادخ کمکتلع

ادخ هار رد تلم تکرح هطساو هب مدرم هب یهلا ددمتلع

اه هئطوت رد نمشد ینیشن بقع و لزلزتهر�

نمشد ناهد هب مکحم تشم

هر� تمدخ نادیم رد بوخ یناگدنیاS اب بوخ یسلجم ندمآ راک یور مدرم ناوارف روضح و تریصب اب روشرپ یتاباختنا ینیب شیپ

نمشد تسد زا روشک ندنام ظوفحم و نوصم

یهلا تردق عونصم ؛مدرم هدارا و مزع أشنم


