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 هنو� یمالسا یروهمج ییاوه یورین یگداتسیا

بالقنا زا لبق %یپاوه زا یاهعطق ریمعت یتح هزاجا مدع

زاسهیبش تخاس

قادصم

 یشزومآ یاه%یپاوه تخاس

 هدنگنج تخاس

یرادار مهم یاهراک ماجنا

راکتبا و قشع میظع نایرج

 هدیچیپ تاعطق دیلوت

ییافکدوخ و یروابدوخ تهج رد تکرح

هرB ناریا تلم طسوت هطلس ماظن ?سکش مهرد

روز و رز نابحاص و اهتردقربا تی%ح نودب تفرشیپ مدع ءاقلا فده تیمها تلع اهتلم رایتخا بحاصت یارب هطلس ماظن یعس

هرطیس تحت یاهتلم اب ناریا تلم هسیاقم
 دهاش هتشذگ لاس یس رد اکیرمآ

یروابدوخ
لماع

 تکرح

 لالقتسا

بالقنا تکربرپ هار همادا  امهفیظو

 دهاش ناوت ماN اب ریخا لاس دنچ و یس رد ناریا تلم نانمشد یعس

 ناوت همهاب ناریا تلم نانمشد زا تی%ح

 قادصم

 ناریا تلم هیلع گنج ?خادنا هار هب

  اه%یپاوه هب هلمح ،اتدوک و هئطوت ،مرن و تخسهضراعم

 هنحص زا ناریا تلم ندرک جراخ فده دیدش و تخس یاهمیرحت

بالقنا زا دعب یاهتفرشیپ دنور و یمالسا یروهمج همانراک دهاشعنام ناریا تلم تفرشیپ و یگداتسیا

 یهلا دادما ندید
 هجیتن

 نمشد رکم فعض ندش صخشم
 هتفریذپ ماجنا بالقنا زا دعب هک ییاهراک یبایزرا

یریگتهج یارب یلک لمعلاروتسد ?فرگ
رگیدکی زا نیلوئسم و مدرم ندرکادج فده هتشذگ هب هاگن زا هدنیآ تکرح

نمهب۲۲ یی%یپهار رد مدرم هدرتسگ روضح ینیبشیپ
 نانمشد هب هدنبوک باوج و

 هجیتن اهینمشد مغریلع ناریا روشک ندش رتلاعف ،رتمزاع ،رتباداش

شلاچ نمشد تیذا و رازآ

 ام هفیظو

عنام ناریا تلم ندوب رادیب و ریصب

 نمشد یتاغیلبت تاکرح لباقم رد تریصب

قادصم

 اهنآ یبایتهج و نمشد تاکرح یانعم کرد

 نمشد تهج لباقم ناریا تلم ندرک تکرح

 ادخ هب لکوت

 يورين نانكراك زا يعمج و ناهدنامرف راديد ردىمالسا بالقنامظعم ربهر تانايب ربيرورم
 ناريا يمالسا يروهمج شترا يئاوه

1391/11/19

 زیمآدیدهت یاهراتفر هنیمز رد اکیرمآ ندوب وگخساپ

 همزال

ربارب طیارش ،تین نسح یور زا هرکاذم تساوخ رد

مسیرورت اب هزرابم هناهب هب ناتسناغفا هب یشکرکشل

 دراوم

 نارگهنتف زا تی%ح

هیروس رد مسیرورت زا تی%ح

 ناریا تلم هیلع هدننکجلف ناشدوخ معز هب یاهمیرحت

 اکیرمآ تی%حو متسینویهص ناسوساج طسوت یناریا یاهدنمشناد رورتقادصم ناریا هیلع رب مسیرورت زا تی%ح

 داهنشیپ زا ضرغم ای حول هداس دارفا یخرب ندش لاحشوخهرکاذم یارب اهدیدهت لباقم رد ناریا تلم ندشن بوعرم
لباقمهطقن اکیرمآ اب هرکاذم

 اکیرمآ اب هرکاذم تروص رد تالکشم ندشن لح

  اههدعو هب اهیئاکیرمآندرکن لمع

ریخا لاس۶۰ رد اکیرمآ هب د%تعا زا ناریا تلم ندروخ هبرض
 ییورشوخ دوجو اب ناریا ندناوخ ترارش روحم

 بالقنا زا دعب یاههرب رد نیلوئسم

 اتدوک ماجنا و اکیرمآ هب قدصم د%تعا
اکیرمآ طسوت قدصم هیلعرب

 قادصم

اکیرما هب تبسن ناریا تلم نظ ءوس
 میژر زا تی%ح ،گنج ییاپرب لیلد هب اکیرمآ دوخ ندوب ترارش روحمتیعقاوعنام

یمالسا یرادیب بوکرس و یتسینویهص

یبایزرا

ناریا یوربآ ظفح و یلم لالقتسا ،یلم عفانم تیاعر  هفیظو
نیلوئسم

دناهتشادن زیمآ هئطوت تکرح هک ییاهروشک اب ناریا تلم هرکاذم و طابتراقادصم

Bراختفا هلق جوا هب یمالسا یاهروشک و ناریا ندیسرهر 

ناریا مدرم ندوب ملح و تملاسم لهالیلد

نیلوئسم یقالخادب یخربشلاچ

Bهر

 تیمها تلع

هدنیآ یاهلسن و ناریا تلم یارب یاهبرجت تیمها

دوخ یملع تفرشیپ و تزع ظفح یارب ناریا تلم یرادیب

فلتخم عطاقم رد اکیرمآ طسوت هرکاذم هلئسم رارکت هقباس

 هنایمرواخ هصرع رد اکیرمآ یاهتسکش ناربج
هرکاذم زیم یاپ ناریا ندیشک اب فده


