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نابطاخم
ناريا زيزع روشك رسارس رد زيزع نانهيم مه يهمه

لاس زاغآ رد مدرم طسوت روشك و بالقنا خيرات لوط رد هقباس يب يتاباختنا يهدناماس

 ،اهزور نيرتهب هب ،اهلاح نيرتهب هب ار امينعم
ناسرب اهتيعضو نيرتهب هب

 زاغآ و زورون ديعس ديع كيربت
ون لاس

مايپ
تبسانم هب

لاس زاغآ
1389

تلع

دنا هتخود روشك هب راظتنا و ديما مشچ هك ناهج زا يا هطقن ره رد نايناريا يهمه

هژيو نابطاخم

 ياه يراكادف روشك و بالقنا يلاع فده يارب هك يا هتشذگ ناج زا ِنانز و نادرم و ناناوج
دنا هداد ماجنا گرزب

اه نآ راكادف ياه هداوناخ و نازابناج

نارگراثيا ي همه

دننك يم شالت ناريا يدنلبرس يارب هك يناسك همه

 رهطم حور هب مالس و دورد
)هر(ماما شقن)هر(ماما

يمدرم ميظع تكرح نيا نابنج  هلسلس

ناريا يمالسا گرزب روشك يالتعا و تفرشيپ ي هيام

1388 لاس

ناريا گرزب تّلم يزوريپ و تمظع لاستيمها

تشاد يگتسب روشك و بالقنا تشونرس هب هك يياه هصرع رد تّلم راذگرثا و يخيرات روضح لاس
 ثداوحرد زاس تشونرس و گرزب يناحتما رد مدرم روضح و هدارا ،يگداتسيا ،يّلم مزع ،تريصب شيامن

تاباختنا زا دعب

نورد زا بالقنا تسكش يارب ماظن و روشك ِنانمشد ياهورين و شالت يهمه زكرمت

 تربع و سرد زا رپ يا هبرجت

رد ثداوح ريسفت
هلمج كي

ثداوح تيمها
ناريا تّلم يدنلبرس ي هيام

ام تّلم لباقم رد تسكش

روشك تفرشيپ و ينادابآ و نارمع يارب گرزب و هدنزرا ياه شالتنيلوئسم همانراك

اه شالت نيا زا ينادردق  نارظان هفيظو
فصنم

يملع

يتعنص

يعامتجا ياه تيلاعف

يجراخ تسايس

اه هصرع

ميا هداد ماجنا هتشذگ رد هچنآ زا شيب ،شالتناگمه ي هفيظو1389 لاس

لباقم رد مدرم و نيلوئسم طسوت هتفرگ تروص ياهراك ندوب زيچان
تّلم و روشك لد رد هتفهن ميظع ياه تيفرظ ترورض

تلادع و تفرشيپ هب نديسر

اه هصرع همه رد اه نيرتهب هب نتفاي تسد فده

همزال
تمه ندرك ربارب دنچ

رت شالترپ و رت مكارتم راك

»لاحلا نسحا ىلا انلاح لوح«لاس ليوحت ماگنه ياعدديؤم

ناملسم ناسنا كي يالاو تمه اب بسانتمتيمها

»فعاضم راك و فعاضم تمه« لاس هب1389 لاس يراذگ مان يريگ هجيتن

اه هصرع
يسايس

ينارمع

يعامتجا

اه هصرع رياس

ترورض
فعاضم راك و تمه هب روشك زورما يدنمزاين

ام ي هعماج ناميا و ملع اب نانمشد ينمشد

يداصتقا

يگنهرف

 ؛»راهّنلا و ليّللا ربدم اي .راصبألا و بولقلا بّلقم اي«

!بش و زور هب ىهدنهدناماس ىا !اههديد و اهلد ىهدننكنوگرگد ىا

؛»لاوحألا و لوحلا لوحم اي«

!اهلاح و اهلد و اهلاس ىهدننادرگ ىا

 ؛»لاحلا نسحا ىلا انلاح لوح«

. امرف ليدبت اهلاح نيرتهب هب ار امِ لاح

ناديهش زيزع ياه هداوناخ

ناريا تّلم لاس

هجيتن

 روشك ىاهتيفرظ و تائاضتقا قبط رب تكرح


