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هنیشیپ
هواپ مدرم یگداتسیا یندشن شومارف تارطاخ

قادصمنمشد ربارب رد تاناماروا و

 روشرپ و ناوج تع(ج اب یربهر تاقالم یارجام
بالقنا یاروش رد بالقنا لوا یاهه هام رد هواپ رظنم شوخ و

 هزیگنا
هواپ رد بالقنادض لباقمرد یگداتسیا یارب حالس تفایرد یاضاقتناناوج

هواپ زا عافد یارب درک نمؤم ناناوج یگدامآ ندوب روصت زا رودتیمها

هجیتنهقطنم زا عافد یارب ناناوج طسوت هواپ و تاناماروا رد نارادساپ هاپس سیسأت
نآ ناناوج تعاجش و هنادرم تمه لباقم رد تاناماروا و هواپ ندش عضاخ

لوئسم یاه هاگتسد دورو زا لبق بالقنادض لباقم رد مدرم تمواقم

 یمالسا یروهمج مودنارفر رد هواپ مدرم روشرپ تکرش
بالقنادض طسوت نآ میرحت مغریلع۱۳۵۸ نیدرورف رد

 هواپ نمؤم ناناوج و مدرم یگداتسیا
نمشد طسوت ینماان داجیا مغریلع گنج نارود رد

 زاتمم یگژیو
هواپ مدرم

تیوقت لماع

»یرکفنشور« و »یرادنید«

 »یرداق اتسومام« رکفنشور و دهاجم ،Xاع یناحور روضح
ساسح عطاقم رد هژیوب زاتمم تایصوصخ اب یمدرم یاه تع(ج یارب دمآراکتیمها

نادیم طسو رد روضح دعب و لئاسم تریصب اب و هناهاگآ کرد و صیخشتزاتمم یگژیو

یربهر مادقاشلاچ نیلوئسم اب مه و هاشنامرکرد یمومع یناdخسرد مه عوضوم حرط یراکیب هلئسم

لاغتشا لکشم لح یارب هواپ ناتسرهش یاه هنیمز زا هدافتسا یارب ریبدتلح هار

یراکیب  هغدغد زا یشخب hساک و زاسراک یاه میمصت ذاختافده
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تلع

 ناریا تلم یمالسا ـ یناریا تیوه شریذپ
هداتفا اج تیعقاو کی ناونع هب

تلع
نانآ تکارش و تلاخد و هنحص رد مدرم روضح

ماظن یساسا لئاسم رد

انعم

 تیمها تلع
ناریا تلم طسوت نآ رد شقن یافیا ناکما و یمالسا یاه تکرح زاغآفعاضم

لیلداه تلم رگید یربهر hفرگ تسد رد دروم رد یمالسا یروهمج ندرکن اعدارکذت
نآ ندومیپ و هار ندرک ادیپ رد اه تلم ییاناوت

دوخ یاه یدنmاوت و اه تیصخش ،اهدادعتسا هب اکتا اب

هجیتن  تفرشیپ ،تینالقع اب هارمه نآ یاه نامرآ و مالسا هب یدنبیاپ
تیمهاناریا تلم هبرجت زا اه تلم هدافتسا و یرادرب هرهب نادیم رد روضح و

هقطنم یاه تلم و ناریا تلم یارب ندوب دیفم

هدنیآ رد »یمالسا دحتم تما« لیکشت یارب یدنمدوس

نمشد دربهار
 هلیسو هب ناریا تلم زا هقطنم یاه تلم تیعبت زا یریگولج

فالتخا داجیا و ینکفا هقرفت

صخاش ناونع هب نآ یلجت تروص رد ناریا تلم ندش وگلاتلع

ینس و هعیش یبهذم فالتخا هب ندز نمادرازبا

تیمها
ینکفا فالتخا هنیمز رد نمشد یاه هئطوت ندوب یoاد

لاح و هتشذگ رد

هبرح
داحتا و کارتشا دراوم ندرک گنر مک و فیعضت

فالتخا ندرک گرزب اب فالتخا و اوعد داجیا

 زور نیلوا زا یمالسا یروهمج یگداتسیا
ینس و هعیش نیب ینکفا هقرفت هئطوت لباقم رد

تدحو هب یمالسا ماظن داقتعاتلع

دهاش
یمالسا بالقنا تضهن ناگرزب شالت

یمالسا ماظن لیکشت زا لبق ینس و هعیش تدحو تهج رد

لباقم هطقن

 عفانم و اه نامرآ ،فادها ندوب هتسویپ هب و نانمشد ندوب یکیلیلد
ینس و هعیش نیب

جح و هزور ،زاm ،توبن ،داعم ،دیحوت ،فراعم ،ینابم رد کارتشا

قادصم
ینیطسلف ناردارب زا تی(ح

تسا مک یلیخ ای درادن دوجو ای اه نآ نیب هعیش هکنیا اب

یعفاش ینس درک مدرم هژیوب ینس و هعیش تمه اب اه هئطوت ندش یثنخدرواتسد

یربهر هیصوت
 دننک راتفر یروط دننک یم یگدنز مه رانک رد ینس و هعیش هک یقطانم رد

دنک داجیا بهاذم نایم فالتخا دناوت یm دمهفب نمشد هک یمالسا تما یگچراپکی زا یریگولج فده

هتشذگ لاس۳۲ لوط رد مدق کی یتح نمشد لباقم رد ینیشن بقع مدعنمشد لباقم رد ندرکن ینیشن بقع مدق کی یتحهمزال ماظن همانراک

ینیشن بقع تروص رد نمشد عیجشت لیلد

میرحت و یتاغیلبت ،یسایس ،یتینما ،یماظن نوگانوگ یاهراشف دوجوتیمها

 و یهاوخ جاب لباقم رد مه نیا زا دعب روشک نیلوئسم و ناریا تلم دینادب
درک دهاوخن ینیشن بقع مه مدق کی نانمشد راشف

ماظن عضوم

 هیصوت
یگنهرف و ینید یاه یهاگآ شرتسگ و موادتهواپ مدرم هب

اه مایق هریجنز ندرک شوماخ رد ناربکتسم یناوتانمدرم یارب رتهب هدنیآ دوجو و یرادیب تکرح موادتینیب شیپ
هقطنم رد یمالسا یاه یرادیب و تلع

زاتمم یگژیو هاشنامرک ناتسا یعقاو و مهم تالکشم زا یکیتیمها
نادیم طسو رد روضح دعب و لئاسم تریصب اب و هناهاگآ کرد و صیخشت

دهاش

تاناماروا و هواپ ناناوج ندوبرکفنشور

تاناماروا و هواپ رد تامولعم و داوس حطس ندوبالاب

تاناماروا و هواپ ناناوج ندوب هدرک لیصحت و هاگآ ،نیدتم

»فلتخم یاه نادیم رد تفرشیپ و یماگشیپ« هب ناریا تلم ندش هتخانش

»تریصب و یهاگآ اب هارمه ین(لسم« هب ناریا تلم ندش هتخانش


