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۱زا۱ هحفص

ترورض

ناریا تاباختنا هب ایند همه هجوت

تلع
ینید یرالاس مدرم هیرظن شیا�

تیمها

یریگ هجیتن

داعبا

 ،اکیرمآ یتلود یاه هاگتسد ،ایند گرزب یاه تردق هجوت
 اکیرمآ یا هقطنم ناور هلابند ،ییاپورا یاه تردق

ناریا رد تاباختنا هب یتسینویهص میژر و
ناریا هب تبسن هقطنم یاه تلم نیسحت

ناریا رد یرالاس مدرم و یدازآ هب تبسن اهنآ ندرب ترسح و

هجیتن

تسا روش و یداش و نشج زور یمالسا ماظن یارب تاباختنایریگ هجیتن

 روشکرد هنیکس و شمارآ و تینما دوجو
تسا ینماان رد قرغ ایسآ برغ هقطنم هکنیا مغریلع

 ینماان لماع
هقطنم

 حلسم رصانع و اه تسیرورت
دنوش یم زیهجت هاوخدب و لددب یاه تلود یوس زا هک

 هقطنم یاهروشک یضعب رد یلخاد یاه گنج دوجو
هدش داجیا رگرPعتسا یاه تردق طسوت هک

یمالسا یروهمج ماظن ی هلیسو هب دازآ یاضف داجیا
مدرم یراذگریثأت و

دننک یم هدافتسا دازآ یاضف زا و دننک یم یساپسان یضعب
دننک یم یفن ار یدازآ و

قادصم
 یرهش ناریدم و روشک ییارجا کی هجرد لوئسم باختنا

مدرم طسوت میقتسم تروص هب

 دهاش
تیمها

 اکیرمآ هیPحلا تحت یاهروشک یضعب رد نالوئسم باختنا
دنروخ یم هطبغ ناریا هب و تسایور کی لثم هقطنم رد

 یانعم
مدرم روضح

یمالسا یروهمج ماظن هب مدرم ی هقالع و دPتعا

یمالسا ماظن رد مدرم یریگ میمصت و  هدارا تردق شیا�

یمالسا یروهمج ماظن اب مدرم دنویپ هجیتن

تیمها

 تلع
 میهد یم ناشن تاباختنا رد تکرش اب

تسا مزاع و ممصم ،راک یاپ هدنز تلم کی ناریا تلم

لماع
 مارتحا و وربآ دشاب رتشیب یمدرم طابضنا و روضح هچره

دوب دهاوخ رتشیب یناهج نارظان مشچ رد ناریا تلم

همزال
یدPتم یاه لاس لوط رد ناریا تلم هبرجت

ینوناق یب ررض و طابضنا عفن رد

 دهاش
یعPتجا طابضنا و مظن زا اهروشک یرایسب تیمورحمتیمها

 هبلاطم
یربهر

دروایب یأر یسکره دننادب همه

 یتینما و یتراظن ،ییارجا یاه هاگتسد دننادب همه
رادشهدندPتعا دروم و راک لوغشم یدج روط هب

رادشه
 سفن هبدPتعا و میمصت رصنع ود دننک تبقارم همه

دنراذگب شیا� هب ناریا تلم زا ار
 تیعضو

یلعف
 شمارآ و هنیکس و خسار مزع ییاناوت و تردق ساسحا دوجو

ناریا تلم رد

دراد نمشد ناریا تلم هکنیا هب هجوتترورض

تیمها
 دش هدز ییاه فرح تاباختنا تباقر رد

 مدرم روضح یلو دوبن ناریا تلم هتسیاش هک

 هب هیصوت
 نارادفرط
اهدزمان

 دننک ظفح ار طابضنا و تناتم اهداتس مه و اهرادفرط مه
دنشاب دنبیاپ نوناق هب و

لیلد
 دنام یم هچنآ تشذگ دهاوخ یگدنز حابص دنچ نیا

میهد باوج دیاب یهلا هبساحم رد هک تسام لمع

داد دهاوخ تکرب راک هب لاعتم یادخهجیتن
دمآ دهاوخ شیپ تسا ناریا تلم عفن هب هچنآ و

 هفیحص
هیداجس

)۲۰ یاعد(هنَعً ادغ یُنَلأَست اoِ ینلِمَعتسا َو

ینیب شیپ
 یمالسا یروهمج نانمشد سأی

هقباسناریا تلم هیلع ییوگ هدایز و دیدهت زا vشادرب تسد و
 نوگانوگ طیارش و اه هرود رد یمالسا یروهمج تفرشیپ
نآ نیلوئسم درکلمع ندوبن عماج و لماک ،تبثم مغریلع

یساپسان و یرکشانتیهام

تاباختنا ره رد روشک یلم تزع و یلم تردق شیازفا


