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 هدناماجهب ِیگداتفا بقع ناربج یارب فعاضم شالتتفرشیپ همزال
توغاط نارود زا

 تلع
یگداتفا بقع

زیزع ناریا ِییایرد روضح و یدرونایرد تفرشیپ هنیمز ندرکن مهارف
یتوغاط یاه تموکح طسوت

روشک کی یلم عفانم ظفح و تفرشیپ یارب ایرد ندوب تصرفترورض

 یللملا نیب نارگ هطلس تردق طلستتیمها هناشن
هتشذگ نرق۴ رد ایرد رب طلست اب

هجیتن
 Fسبورف مد هب هقطنم یاه تلم ِتداع

تسد رود زا هدمآ ِیگنج یاه وانرب ِراوس نایوگروز ِلباقم

اه نیمزرس بصغراثآ

اه تلم عبانم عییضت

اه تلم هب ملظ

قادصم
سراف جیلخ لخاد یسیلگنا وان ی هدنامرف تاروتسد یارجا

 هقطنم نادرمتلود طسوت

توق هطقن
 یمالسا یروهمج روضح

سراف جيلخ ینالوط و دتمم لحاس رد

لاعتم ادخ هب ناریا تلم یاکتازاتمم یگژیو

نآ هب راختفا و دوخ یاهورین زا ناریا تلم تخانش

 یماظن یسایس یاه تردق زیمآ مکحت هدارا رب ناریا تلم هدارا ليمحت

ناریا تلم یزارفارس و یرادیب

یمالسا یروهمج تلود لالقتسا

یماظن روضح هلیسو هب هقطنم تشونرس نیمأت نارود ندش یرپستیوقت لماع

تلع
هقطنم یاه تلم یرایشوه و یرادیب

 تسا ینماان هیام هقطنم ره رد ناگناگيب روضح هکنیا مهف

ترورض

یلم عفانم عفن هب ایرد تاکرب زا هدافتسا

نآ یاه تلم همه هب سراف جیلخ و ن^ع یایرد تاناکما قلعتلیلد

 یمالسا یروهمج ییایرد یاهورین Fفرگ وخبسانم هنیمز
یگتشذگدوخزا و داهج میهافم هب

 تفرشیپ نیمأت یارب نمشد ی هدارا
یماظن روضح و لومعم یاه ییوگروز هلیسو هب

 عضوم
نمشد اب یفداصت ای هدش باسح یماظن ییورایور ره زا زیهرپیمالسا ماظن

یریگهجیتن
 ییایرد یاهوaن مادقا ره ندوب هنسح

 یمالسا یروهمج عفانم و یدنلبرس یارب

نونکات ماظن لیکشت یادتبا زا گنج و ییورایور هب اه تردق ندرکن قیوشتدیؤم

ناریا تلم یبلط حلصتلع

ینابیتشپ یاه تیلوئسم   اه هصرع

یشزومآ یاه تیلوئسم

یتایلمع یاه تیلوئسم

لاعتم یادخ دزن ییایرد یاهورین لنسرپ تدهاجم ندوب روجأمهجیتن

ییایرد یاهورین سدقم شالت هار رد ناوت همه اب و هناصلخم ،هناقداص تدهاجمیربهر هیصوت

ییایرد یاهورین ناناوج شالت اب تلم و ماظن رادتقا مسجتتلع

 نوگانوگ نالوئسم و یتلود یاه هاگتسد یراکمهیربهر هبلاطم
سراف جیلخ و ن^ع یایرد هقطنم حلسم یاهورین اب

ن^ع یایرد و سراف جیلخ هقطنم رد حلسم یاهورین گرزب یاه تیرومأمتلع

 حلسم یاهورین ناهدنامرف و ناناوج روضح زا یدنسرخیربهر یبايزرا
سراف جیلخ رد

سراف جیلخ هقطنم رد رضاح حلسم یاهورین هب یتوقادخ Fفگ یربهر عضوم

هناگيب یاهروشک روضح مغaلع ن^ع یایرد و سراف جيلخ لالقتسا و یدازآهجیتن


