
روشك رسارس نامّلعم زا يريثك هورگراديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب

1389/02/15

يرهطم ديهش تايح

قيداصم
ناميا نيرت فعاضم

لغش نيا بولطم هطقن و تيبرت و ميلعت شيامن
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هجيتن

ندشن هتسخ

هاوخدب و لددب ،ريرش ناسنا تيبرت لباقم هطقن

1 هحفص

يركف راك تامازلا

يگدنز يساسا ياه ناديم رد روضح

يملع راك

مّلعم

هعماج رد مّلعم ميظع و يتايح شقن هب هجوت هفيظو

يعامتجا ياه شقن رگيد اب مّلعم شقن ندوب سايق لباقريغ

شالت نيرت فعاضمدهد يم ماجنا يگرزب راك هچ دنادب ناسنا هكنيا راثآ

هزيگنا نيرت فعاضم

كرحت نيرت فعاضم

دناد يم يدوخ ههبج رد ار دوخ تدهاجم رثا و شقن هك يا هدنمزرلاثم

ندشن ديمون

بولطم ياه ناسنا هب هعماج زاين

ناوجون تيبرت و يشخب تيوه رد مّلعم درف هب رصحنم شقنلئالد

بولطم ياه يگژيو

روبص

نيبشوخ و راوديما

نمؤم

هزيگنارپ

قيقحت لها و ركفتم ،ركتبم

يورشيپ لها

يمومع عفانم هب دنمقالع

يعمج و يصخش لامك ياه هلق هب دنمقالع

تّلع

تيبرت هليسوب يقالخا يتثارو لماوع رب هبلغ يياناوت

اه هناسر و هداوناخ نوچمه يلماوع لباقم رد مّلعم لماع ندوب هتسجرب

 و دريگ يم رارق مّلعم رايتخا رد هك يسك يدوجو حول ندوب ماخ
شقن ره شريذپ يارب وا يگدامآ

ناوجون رد نوگانوگ تايصوصخ داجيا يياناوت

اه هناسر دننام تيبرت يجراخ لماوع رب هبلغ يياناوت

نيدلاو يتيبرت شقن رب هبلغ يياناوت

نوگانوگ ريبادت هليسوب يمسج يتثارو لماوع رب هبلغ يياناوتهباشم لاثم

شهوژپ و ريبدت هب دنمقالع و روكف ،ملاع ناسنا تيبرت

سفن كاپ و لدشوخ ،هاوخريخ ،بيجن ،فيرش ناسنا تيبرت

راك هب دنمقالع و راوديما ،سفن هبدامتعا ياراد ،نيبشوخ ناسنا تيبرت

قيداصم

نمادكاپ و اسراپ ،نيدتم ناسنا تيبرت

ينالوط ياه لاس رد ناوجون رمتسم ميلعتهمزال

ناوجون شريذپ هدامآ لدبسانم رتسب

يوزنم و سويأم ،ديماان ناسنا تيبرت لباقم هطقن

 هب يانتعا يب ،يلاباال ناسنا تيبرت
ينيد ميلاعت و يقالخا ياه شزرا

لباقم هطقن

 هقالع يب و يحطس ناسنا تيبرت
تامولعم و قمعت هب

لباقم هطقن

يرهطمديهش

نارياتلميخيراتتيلوئسم

روشك هدنيآ ندز مقر يياناوت

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش
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يركف ياه هنيمز
شنم و راتفر رد تيلوئسم ساسحااب و لماك مّلعم شيامن

داعبا

سرد

يهش
رهطم د

ي

 هحفص

قيداصم

 رد وا راكفا زا يركف فلتخم حوطس زا دارفا همه هدافتسا
نامز نامه

يمالسا ليصا رّكفتم كي روضح جاتحم ياه هصرع همه هب هظحالم نودب دورو

دوب هدرك لوغشم ار هرود نآ ناوج نهذ هك ينوگانوگ تالاؤس هب خساپ

نيبطاخم زاين و زور بسانتم ياهرتسب رد ينيد يقيقح ميهافم هئارا

ندوبن يصاخ هعومجم و هورگ نيسحت لابند

طاقتلا و تعدب اب هلباقم تدش نامه اب ينيد رجحت و يئارگسپاو اب هلباقم

ندشن هتسخ و يمئاد شالت

ندوبن يوزوح و يهاگشناد نيوانع لابند

هدنمزر كي ناونع هب لمأت و ركف هصرع ناديم هب دورو

صالخا اب هارمه قيمع ركف

يسايس ياه هنيمز

لباقم هطقن
ينيد باعل رد نيد زا يبنجا بلاطم هئارا

ينيد يركفنشور نايعدم طسوت

يهلا تاكرب بلج

هجيتن

ام يارب يندشن مامت هريخذ هب ديهش نآ شالت ليدبت
زورما تالاؤس هب ييوگخساپ و وا راكفا ندوب هدنز و هزات

ّلعم
روشك هدنيآ ندز مقر يياناوتم

رّكذت
!مينك افتكا فرح هب هك ميتسين يطيارش رد زورما

لمع هب ميراد زاين زورما

هجيتن

 هطقن هب شرورپ و شزومآ نديسر يارب ندنامن لطعم
شرورپ و شزومآ رد لوحت و بولطم

 تّلم نيا هتسياش هطقن هب نديسر يارب ميظع كرحت
يناملسم هيعاد هتسياش و

نامّلعم يوس زا زاين ساسحاهمزالتيبرت و ميلعت ناصصختم و ناركفتم ،نانيب نشور ييامنهارهمزال

روشك يناسنا تاناكما و الاو فادها ،اهزاين ساسارب يداينب رييغت

يندشن  مامت هزيگنا و فعاضم تمه اب ،تياهن ات راك ندركن اهر
لوحت تامازلا

هتشذگ ياه نرق يخيرات ياه تلفغ و گرزب ياه يگدنام بقع

يمالسا بالقنا شياديپ
يخيرات ترورض

روشك يادرف نتخاس يارب ام زاين دروم ناسنا هب هجوت نامّلعم هفيظو

شنم رازبا

راتفر

نخس

لمع ياه ناديم هب زومآ شناد ندرك هناور

قيداصم
تنايد حور قيرزت

ديما و سفن هبدامتعا داجيا

شالترپ و كريز ناسنا نتخاس

روشك حلاصم هب دنمقالع ناسنا نتخاس

زومآ شناد رد راكتبا حور ندرك هدنز

سرد سالك هدودحم رتسب

سرد

نارياتلميخيراتتيلوئسم
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هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

مّلعم زور تبسانم
يرهطم داتسا تداهش اب



تسا هداد خر ناريا رد مالسا زا سپ هك يا هثداح نيرت گرزببالقنا تيمها
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يركف تالوصحم و تاكرح ،راتفر رد ناناملسم تيعجرم هطقن هب نديسرقادصم

تّلم ناركفتم طسوت هدنيآ زادنا مشچ ندش صخشم

تامازلا

مكحم فراعم و نآرق دوجو اب مالسا يايند تتشت و يگدنام بقع لماوع تخانش

سفن هب نانيمطا اب و يتسردب هار نيا رد تكرح

تّلم نيا دادعتسا و يركف و يناسنا ناوت همه ندروآ ناديم هب

يمالسا بالقنا زا ههد هس تشذگترورض

ناهج يسايس تالداعم رد ريثأتبالقنا جياتن

نوگانوگ ياه شخب رد تّلم تفرشيپ

مالسا يايند ندرك هجوتم

اه تّلم ناركفتم و ناركفنشور طسوت هار ندركاديپ

جياتن

ايند تشونرس رييغتهجيتنمالسا يايند تشونرس رييغت

ايند رد تيقالخا ندش لاماپ و دنك يم تكرح نآ رد ايند هك يدب هار

ترورض

وا كانلوه تشونرس رييغت و دب هار نيا زا تيرشب تاجن

اه نآ تاملك و تاراهظا و دوجوم تيعضو رد اه تّلم ناركفتم ندرب جنردهاش

نامدوخ رد گرزب تكرح و ميظع لوحت تيبرت و ميلعتزاغآ هطقنلوا مدق

لاس30 نيا رد هدش مهارف ياه تخاسريز

بسانم رتسب

راگدرورپ فرط زا هدش هداد تينارون اب هار ياهتنا و قفا ييانشور

اه ينمشد دوجو عنام

ناريا تّلم تيقفوم ره اب ،يا هدع يماكان ساسحاقادصم

تّلع
ناشعفانم فلاخم تكرح ره اب اه تردق ييارآ فص

دوش تايح هزرابم دراو هك يتّلم ره هار رس رب تفلاخم ندوب راظتنا دروم

طرش تّلم تكرح رد اه تفلاخم نيا يريثأت يبيياهن هجيتن

دنادب ار دوخ شقن سكره

دنك لمع شا هفيظو هب تسه هك اج ره رد سكره

 تيلوئسم نيا و قياقح نيا هب هجوت اب راك ندرك لابند
شرورپ و شزومآ نالوئسم طسوت

نايگنهرف هفيظو

 لّكوت اب نامّلعم طسوت راك نيا درب شيپ
يهلا شاداپ و تياده ،تمحر هب يراوديما و
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دعب هحفص رد حرش

3 هحفصلبق هحفص رد حرش
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