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یلحم و یفئاط ،یهورگ ،یصخش یاه ضغب و بح ندادن تلاخد
اه یریگ عضوم و نوناق یارجا ،تراظن ،یراذگنوناق رد

ندیشیدنا تلم یگدنیا6 نیگنس هفیظو یادا و یهلا تیلوئسم هب اهنت

تسا هدمآ تسدب مدرم یأر اب هک یگدنیا6 ریطخ هاگیاجترورض

تامازلاسلجم هفیظو نیرت مهم یراذگ نوناقتیولوا

نوناق طسوت رتروانهپ و رت ینالوط هرتسگ نیمأت

نآ هب هتسیاش هجوت و روشک یاه تیولوا ءاصحا

دشاب یلم عفانم هدننک نیمأت ؛نوناق
 »تلادع« و »تفرشیپ« یمومع صخاشود هب کمک

 نیناوق همه رد

نوناق ندوب فافش و دمآزور ،دمآراک

یمومع یاهزاین هب نوناق ندوب فوطعم

یمالسا ماظن یاه صخاش و اه یگتسجرب ساکعنا و رولبت۲
یمالسا یاروش سلجم رد

ترورض
 روشک یساسا نکر کی یمالسا یاروش سلجم

تسا یمالسا ماظن و

 قیداصم
اه صخاش

ن[یا

یگداتسیا و تعاجش

نانمشد ربارب رد و ماظن ینابم رد یگداتسیا

یروآون و یدمآزور

یلم ماجسنا و تدحو

هناراکادف شالت و راک

یعمج و یدرف تیفرظ همه ندروآ نادیم هب

قفوم سلجم کی یاه هناشنتیمها

 رگید یاوق اب یمیمص و یقیقح یراکمه۳
هجومان یاه شلاچ زا زیهرپ و

ترورض

 یلم داحتا رد اوق یلدمه و یراکمه هدننک نییعت مهس
دنا هدرشف یاپ نآ رد هراومه روشک نازوسلد هک

 یمومع عفانم نیمأت یارب مزال طرش
نایناهج مشچ رد ناریا تلم هرهچ تهاجو و

رکذت
 »هجومان یاه شلاچ زا زیهرپ و یراکمه« هیصوت تیاعر موزل

روشک یاوق رگید طسوت

ناگمه طسوت نوناق gسناد باطخلا لصفهمزال

 یاوتحم۴
اه هیصوت

ناگدنیا6 هب یربهر یاه هیصوت هب هجوت
هتشذگ یاه هرود رد

 یهلا هفیظو یادا رب ینبم ناگدنیا6 تیلوئسم یروآدای
ترخآ هئشن رد و ادخ ض[غا یب لدع هاگشیپ رد و رذگدوز یایند نیا رد

مرتحم ناگدنیا6 هب یربهر هیصوت نیرت مهمتیمها

لیلد
 ؛یمالسا یروهمج رد یراذگنوناق هرود نیمهن شیاشگ

رصاعم ناهج هب ناریا تلم تردقرپ مایپ
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 قیداصم
قیاقح

اه ینمشد هوبنا مجح رب یلم مزع یزوریپ

یمالسا بالقنا زا هتساخرب ماظن مکحتسم و راوتسا تخاس

 تریصب و ن[یا لیدب یب و هناگی شقن
تلم کی تشونرس و یگدنز ریسم هب یهد لکش رد

 یمالسا یرالاس مدرم ،راب نیتسخن یارب هک یتلم زا نیتسار ریوصت
یع[تجا یگدنز زا نید یاوزنا یوعد لاطبادرواتسدهدروآ نادیم هب دوخ راوشد تدهاجم اب هک نابز اب هن ار

 عضوم
یربهر

 ناریا زاس خیرات و گرزب تلم ماگنهب روضح زا یرازگساپس
مهن سلجم تاباختنا نومزآ هصرع رد

 تاباختنا یرازگرب ناراکردنا تسد و نالوئسم زا ینادردق

لیلددوجو همه اب لجوزع یادخ زا یرازگساپس
 راکفا هب رگنشور و زغمرپ مایپ لاسرا رد ناریا تلم تیقفوم

رکذتنابرهم و اناوت یادخ زا یرگید فطل ؛ناهج یمومع

 ناریا تلم شلاچرپ ریسم لوط رد لاعتم دنوادخ
تسا هتشاد لوذبم ار دوخ یرای هراومه

 ار یبالقنا و نمؤم تلم نیا زگره نابرهم و اناوت یادخ
تسا هتشاذگن اهنت

لیلد
 سفن هبد[تعا ،تریصب رگشیا6 ناریا تلم ماگنهب روضح

 هنامز تسرد تخانش و

 سیئر ،متشه سلجم ناگدنیا6 زا هن[یمص رکشت
نآ مرتحم هسیئر تئیه و

ناشتیلوئسم هرود رد متشه سلجم ناگدنیا6 تامدخلیلد

 مظن نارومأم ،یلم هناسر ،نابهگن یاروش ،روشک ترازو نالوئسمبطاخم
یسایس و ینید یاه تیصخش و اه نایرج و تینما و


