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۱زا۱

درکراک

فده
 نرق یادتبا زا یناریا یمالسا تفرشیپ یوگلا یارجا زاغآ

 بولطم تعرس و یفاک تامدقماب یسمش یرجه۱۵
نآ رادمرب روشک 1فرگرارقو

یمالسا یروهمج ماظن رد تفرشیپ یاه نامرآ و ینابم ّمها نیودت

هدنیآ ی ههد جنپ رد روشک بولطم قفا میسرت

بولطم قفا هب لین یارب رثؤم ریبادت یحارط

ققحت هجیتن
روشک رد تفرشیپ هار ندش هدومیپ

ناریا موب تسیز رد یناریا یمالسا نیون ندH کرابم هعیلط ندش رادیدپ

 عمجم هفیظو
 صیخشت
تحلصم

ماظن یلک یاه تسایس یتسدالاب بوچراچ ناونع هب وگلا 1فرگرظنرد

 یلیمکت یاهداهنشیپ هئارا
یتسدالاب هاگیاج رد وگلا دنس تیافک زا نانیمطا لوصح یارب

 ماظن یلک یاه تسایس یرگنزاب
نآ ییاهن هخسن غالبا زا سپ وگلا اب قابطنا یارب

 نآ یاقترا یارب یرورض تاکن داهنشیپ و وگلا دنس یسررب
روشک یا همانرب نیناوق یتسدالاب دنس ناونع هب  سلجم هفیظو

 یا همانرب حیاول و اه حرط بیوصت و هیهت یارب مزال تادیهHیمالسا یاروش
نآ ییاهن هخسن بوچراچ رد

 زا غراف ،ینیرفآ لوحت و ارجا تیلباق تهج زا وگلا دنس یسرربتلود هفیظو
نآ یاقترا یارب یلمع یاهداهنشیپ هئارا و رذگدوز تاظحالم

همزال
 تلود یسانشراک و یتیریدم هریخذ زا هدافتسا

روشک یاهناتسا و زکرم رد

  هفیظو
لوئسمدوخ هفیظو هطیح رد وگلا یلعف هخسن تبسن داهنشیپ هئارا و یسرربیلاعیاروش هس

یلم تینما یلاع یاروش

یگنهرف بالقنا یلاع یاروش

یزاجم یاضف یلاع یاروش

  هفیظو
 و اه هاگشناد

هیملع هزوح
روشک ریسم و فده میسرت رد تکراشم و وگلا دنس قیمع یسررب

 صخشم داهنشیپ هئارا اب

 زکرم  هفیظو
وگلا

 هدش نییعت عجارم طسوت وگلا رضاح هخسن یسررب ینامز همانرب میظنت
اهنآ تروشم اب

هدش نییعت عجارم تارظن زا یرادرب هرهب و قیقد یسررب ،تفایرد

تفرشیپ یناریا یمالسا یوگلا هتفایءاقترا هخسن هئارا
 غالبا و بیوصت یارب هدنیآ لاسود فرظ dکادح

 fیسوادص طسوت قوف یاه تیلاعف راشتنا
روشک یناسر عالطا و یغیلبت یاه هاگتسد و

 هفیظو
 زکرمتم هدشدای عجارم رد وگلا رضاح هخسن یاقترا و یسرربرکذتاه هناسر

ددرگن هرمزور تالداجم شوختسد مهم راک نیا ات دوب دهاوخ

 تامازلا
تفرشیپ

یعfتجا یاهراکوزاس و اهراجنه و یناسنا سوفنیجیردت وبولطم لوحت

یلم شالت و مزع و نfیا

یناگمه تموادم و ربص

 شا ییایربک هوق و لوح هب هک تسایهلا تالضفت ،رترب تامازلا همه زا
دومرف دهاوخ تیانع تلم نیا هب یمالسا بالقنا موادت رد هللاءاش نا

 روشک یاه هاگتسد همه یگدامآ یارب ینامز صاصتخادعب هلحرم
وگلا یارجا یارب مدرم یمومع کمک و


