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ربهر مايپ
 هب يمالسا بالقنا

 نيمهد دروم رد مدرم
تاباختنا هرود
يروهمج تساير

جياتن
تناتمتّلعخيرات رد ناريا تّلم ّتزع و رادتقا تبث

يربهر ياه هيصوت

جياتن

 تردق تسد تيامح و يهلا تمحر تابجوم ظفح
روشك يالتعا و تفرشيپ زا دنوادخ

يسايس دشر شيامن

يندم تيفرظ و ناوت شيامن

تاباختنا هدننك نييعت هصرع رد مدرم روضحتّلع

تيمها

نمشد يناور گنج راب شتآ نايم رد ناريا تّلم ريذپان للخ هدارا شيامن

فراعتم و يلومعم نايب اب فيصوت لباق ريغ

لامك

شمارآ

 و ،يناور و يسايس مجاهت ربارب رد ناريا تينوصم تابثا
 دوخ هار همادا هب نانمشد و ناتسود نتخاس نئمطم

تّلع

تينوصم تّلع

تيمها

تيمهابختنم روهمج سيئر هب ينويليم24يأر و مدرم يدص رد80 زا شيب تكراشم
 يّلم ياه باختنا هلسلس رد يا هزات باصن ندمآ ديدپ

يعقاو نشج كي

يمالسا بالقنا ياه شزرا و اهراعش دوجو

روشك رد ينيد يرالاس مدرم زاغآ زا لاس يس تشذگ

وا هب كمك و بختنم روهمج سيئر زا همه هچراپكي تيامح

 زيهرپ و هناهاوخدب تاكيرحت ربارب رد لماك يرايشوه
هنانامگدب و زيمآ كيرحت راتفگ و راتفر هنوگره زا

هجيتن

تلع

تاباختنا زا سپ ي هبنش ندش يرابدرب و ينابرهم زور

 نانيرفآ شقن زا يربهر رّكشت
بطاخمدادرخ22 گرزب هثداح

ناگديزگرب و ناگبخن

نآ نادنمرنه و نايرجم ،ناحارط ،ناريدم ،يّلم هناسر

تاباختنا ياهدزمان

نابهگن ياروش و روشك ترازو

تينما ظفاح ياه هاگتسد و يماظتنا يورين

ناگدنهد  يأر كياكي

ركشت تّلع

ركشت تّلع

قيداصم

يداصتقا و يسايس ياهرظن هطقن حرط اب يعامتجا نوگانوگ قيالس ندروآ هنحص هب

گرزب نومزآ نيا رد روضح هب دوخ نابطاخم توعد

مالعا ياملع و ماظع عجارم

يسايس و يگنهرف ياه تيصخش

يهاگشناد ناگنازرف

ركشت تّلع

ركشت تّلع

ركشت تّلع

يندشن شومارف هثداح نيا رد زيگنارب نيسحت ياه يروآون اب هدننك نييعت شقن

يگژيودوخ ريطخ ي هفيظو هب لمع
هناقداص

هناصلخم

هناشوك تخس

لماك يرادتناما اب

مدرم يارب مارآ و زاب ،ملاس ياضف نيمأت

روشك و دوخ يارب تينما و تابث ،وربآ ندروآ مهارفركشت تّلع

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

تاباختنا نابيقرهژيو بطاخم

تسا ناريا تلم ي همه روهمج سيئر ،مرتحم و بختنم روهمج سيئر

.دنك يم بلج ار دنوادخ تمحر نآ رد تيقفوم هك يهلا ناحتما كيتيمها

نايناهج مشچ ربارب رد ناريا تّلم تايصوصخ شيامن

رادياپ طاشن و روش ،يّلم تينما ،روشك تفرشيپ نيمضت

راگدرورپ  يرازگركش و يهلا فطل نيا يناد ردق


