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رامآ هب اه یزیر همانرب همه �شاد یگتسبرامآ تیمها

نادقف هجیتن
تیعقاو اب نآ قابطنا مدع رثا رب اه یزیر همانرب یاوتحم ندمآرد طلغ

 هکنیا زا عالطا نودب هدنیآ یارب تسرد یزیر همانرب ندوبن ریذپ ناکما
»میراد یتایصوصخ هچ اب« و »میراد هنوگچ« ،»میراد هچ«

 قیداصم
اه هصرع

یداصتقا یزیر همانرب

یگنهرف یزیر همانرب

یعAتجا یزیر همانرب

یسایس یزیر همانرب

یسAلپید یزیر همانرب

یریگ هجیتن

 یرAشرس و اه یریگرامآ رد ناگمه یراکمه موزل
طبترم یاه هاگتسد صوصخ هب

روشک هدنیآ یارب نآ ترورض و یرAشرس تیمها

لیلد
 مدرم شقن ندوب یعفد مغریلع طبترم یاه هاگتسد شقن ندوب رمتسم

رامآ یزکرم هاگتسد اب یراکمه رد

 هفیظو
اه هاگتسد

نآ یاه هداد زا هدافتسا و رامآ ساسا رب اه کرحت میظنت
اهدروخزاب ندنادرگرب و

لیلد
قیقد و تسرد رامآ هب یبایتسد هار اهنت و هار نیرتهب یرAشرس

بولطم و لوقعم ،یقطنم هدنیآ زا روشک یدنم هرهب یارب یرAشرس موزل

مدرم ی هفیظو

همزال

 حیحص رامآ هئارا و تسرد و قیقد ییوگخساپ
اه شخب همه رد

 ،یرAشرس رومأم اب زیزع مدرم لماک یراکمه
تالاؤس هب ییوگخساپ و وا �فریذپ

 هفیظو
رامآ نیلوئسم

انعم

 ،یملع ،قیقد تروص هب رامآ هب طوبرم روما یریگیپ
هنافرط یب و یعقاوً الماک

 یریگرامآ رد... و یسایس نوگانوگ یاه هزیگنا یراذگرثا زا زیهرپ
اهروشک همه رد اهرامآ زا یشخب یارب یتاعالطا یدنب هقبط دوجورکذتتاعالطا یدنب هقبط یاه لکش همه رد نآ جاتنتسا و شزادرپ و

cه شیاAتیعقاو زا تیعبت و تسه هک یزیچ ن

هجیتن
 زیر همانرب فلتخم یاه هاگتسد رد دAتعا داجیا

رامآ زکرم دوخ طسوت

اه هصرع

 اهراوناخ رامآ

اه شیارگ رامآ

اه ییاراد رامآ

یراکیب و لاغتشا رامآ

یداوس یب و داوس رامآ

 هب هیصوت
همزالنیلوئسم

 رامآ یزکرم هاگتسد هب دAتعا
فلتخم تاعوضومرد رامآ هئارا رد ندرکن هلجع و

 رامآ یزکرم هاگتسد زا فلتخم یاه هنیمز رد رامآ تفایرد
ناکما تروص رد نآ مالعا و

 نارومأم هب هیصوت
یرAشرس

 ماh هلصوح اب اه هداوناخ اب ههجاوم
یمالسا قالخا تیاعر و

 رامآ نامزاس زا یتفایرد یاه همانرب ساسا رب یزیر همانرب
ناکما تروص رد

رامآ یزکرم نامزاس هب اهدروخزاب ندنادرگرب

حیحص وحن هب یرAشرس مرف ندش رپهجیتن


