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 هفیظو
ناراکردناتسد

هر�

یا هتسه یژرنا ورملق رد راک تیمها هب هجوت
هجو نیرتهب هب راک ندرک ادیپ همادا

راک تیمها هب هجوت مدع تروص رد تلفغ زوربیسانش بیسآ

تیمها تلع

تلع

یدامی هبساحم اب تیمها شجنس ناکما مدع

 یدام شزرا زا یادج نادنمشناد شزرا ندوب هبساحم لباقریغ

یلم عفانم اب یاهتسهی هلئسم رد تفرشیپ طابترا

تیمها دهاش

 روشک رد یلم تزع ساسحا داجیا

  دوخ شزرا یشومارف
ناشسفن تزع Bفر تسد  زا اب

ناشتزع ندش لEیاپ ساسحا هطساوب مولظم یاه تلم شزیخهباشم دروم
نامز لوط رد

ناگیار هب نارگید یرکون شریذپهجیتن

لیلد
 تدایس هب یاهبرض ،یا هتسه یژرنا رد تفرشیپ

ایند رب ناربکتسم یردلق و نایوگروز
 یروآ نف و ملع راصحنای هطساو هب ایند رب Pاع ناربکتسمطلست

 یمالسا یروهمج یملع تفرشیپ اب تفلاخمیریگ هجیتن
ملع راصحنا تسکش زا یریگولج یارب

 ،یتعنص بالقنا زا دعب ،ملعی هلیسوب ییوگروز
تیرشب هیلع اه تنایخ نیرتگرزب زا

 یا هتسه یساسا و مهمی هلئسم یدج یریگیپیربهر هیصوت
تصرفیهلا کمک هب دEتعا و ادخ هب لکوت اب

تیمها تلع
یناسنا و یعیبط راک تیفرظ ندوب مهارف

یسایس تیفرظ رانک رد

اه تیفرظ ریاس ندماین نادیم هب لماع یسایس تیفرظ نادقف

یمالسا بالقنا عوقو اب تفرشیپ یارب یسایس یاه تیفرظ دوجولیلد

ماظن عضومشلاچ یا هتسه حالس ی هناهب هب  نمشد یزاس لاجنج

یهقف و یرکف ظاحل زا یا هتسه حالس ندوبن هفرص هب

تالکشم نیرت تخس رد یا هتسه حالس یاراد یاهروشک یراتفرگلیلد

 نمشد زاس میمصت و یریگ میمصت یاه هاگتسد عالطانالطب لیلد
ناریا ندوبن یاهتسه حالس لابند زا

ماظن یبایزرا

  گرزب یهانگ ،یا هتسه تاحیلست یریگراک هب

یا هتسه حالس یرادهگن ندوب رطخرپ و هدوهیب

یا هتسه حالس ندوبن نیرفآ تردق

هجیتنراشف و دیدهت و میرحت هب ندروآ یور و نمشد فعض
ناریا تلم ندش رترادیاپ و رت مکحم

تکرح یتسرد و هار هب دEتعا و

 اه میرحت ندش رثا یب لماع تلم یگداتسیاینیب شیپنآ ندوب هناهب هناشن یا هتسهی هلئسم زا لبق اه میرحت دوجو

روشک یارب یاهتسهی هلئسم ندوب زاس هدنیآ و مهم ،گرزبترورضیربهر هبلاطم
 هزیگنا شیازفا و تمه ندرب رتالاب

لیلدرثؤم دارفا همه و یcا یژرنا نامزاس رد
 نادنمشناد ،ناناوج نیب رد خسار مزع داجیا
یدام یاهدرواتسد زا رت مهم ؛ناریا تلم داحآ و

زراب قادصم

 هتساوخ اپ هب یتلم ربارب رد اهورینی همه یناوتانتیمها
سفن تزع یاراد و

ناریا تلم رد یناوتان ساسحا نیقلت یارب نمشد ررکم شالتهنیشیپ

ییاناوت یارب ناریا تلم هب گرزب یتراشب یملع تفرشیپ رهتلع

 لوپ اب یدام یایند رد اه شزرا یهمه یهبساحملباقم  هطقن
عوضوم نیمه رد تالکشم ی همه Bشاد هشیر و

ناتسا نآ یدام تازایتما زا ناتسا کی دنمشناد ندوب رتدنمشزراقادصم

یا هتسه یژرنا یهلئسم ءاقلا یارب نمشد شالتحرط تلع
کیژولوئدیا یاهلئسم ناونع هبً افرص

 »یاهتسه یژرنا« طابترا رب ینبم یسابع رتکد شرازگدهاشروشک یهدنیآ یارب یراک ،یاهتسه یژرنالیلد
یلم عفانم اب

نیریاس و اقیرفا لEش یاه تلم ریخا یاه شزیخقادصم

روشک یملع تفرشیپ فقوتفده

أشنم


