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 ناجیابرذآ مدرم خسار مزع و نامیا ،تمه

زراب قادصم ینید نامیا و نید اب ناجیابرذآ مدرم تکرح یهارمه

 نانمشد لباقم رد ناریا تلم تزع ظفح

 ناجیابرذآ زا ییاهشخب ندرکادج یارب اههئطوت ندش سکعرب

نامز تشذگ اب ناجیابرذآ هولج ندش رتشیب

قادصم
 هطورشم یهیضق

 یماظن لاغتشا یهیضق
 دهاش فلتخم یاههرود رد تکرح و تازرابم

 نید زا مدرم ییادجفدهلباقمهطقن ناجیابرذآ رد برغ هب هتسباو یرکفنشور و پچ یرکفنشور تیلاعف

شدوخ ناعذا هب فجن یاملع اب ناخراتس یاهراک میظنت  قادصم

هرمث یناهج رگهطلس یاهتردق و اهرطخ لباقم رد ندشن لزلزتم
برغ یاهمیرحت باوج رد نمهب 22 رد ناریا مدرم رتروشرپ روضحدهاش

ناریا لباقم رد نمشد یقطنمریغ تاکرح زورب هناشننمشد لاعفنا

لماع

روهمج هرکاذم مدع
مالسا ی

ادرمتلود اب ی
اکیرمآ ن

اکیرمآ نادرمتلود لمع و فرح ندوب ضقانتم

ناریا اب هرکاذم یارب اکیرما یاعدا ندوب یتاغیلبت

تسا اه ییاکیرما فرح نتفریذپ ینعم هب    اکیرمآ فرع رد هرکاذم

لیالد

هرکاذم تروصرد ناریا یاهمیرحت نتشادرب یاعدا ندوب غورد

 یاهتسه یاهحالس ریثکت مدع هبدهعت یاعدا
یتسینویهص میژر زا تیامح و

اهتلم قوقح ضقن و رشب قوقح هب دهعت یاعدا

هک ییاهروشک زا تیامح و یسارکومد یاعدا
 دنا هدربن یسارکومد زا ییوب 

نآ اب ضفانتم درکلمع و ناریا اب لئاسم لح یاعدا  فده هرکاذم زیم هب ناریا ندناشک  اب هقطنم یاهبالقنا ندرک دیماان 

 دنتسین ناریا هلدا ندینش لابند هرکاذم رد اهییاکیرما

 دهاش

 دوخ قح زا ناریا ندماین هاتوک لیلدب تارکاذم نیا نتشادن دوسیریگهجیتن

اهمیرحت فذح غورد هدعو اب هرکاذم هب قایتشا داجیا

یریگ هجیتن

اهمیرحت هطساوب ناریا ندمآ هوتس هب زا اکیرمآ طلغ روصتأشنم

ناریا تلم ندرک میلست

یمالسا ماظن زا اهنآ ندرک ادج و ناریا تلم ندرک هتسخ

ییوگروز و میرحت هطساوب مدرم ندش زجاع زا اکیرما روصت ندوب طلغیریگ هجیتنغورد هدعو اب ماظن یمدرم هناوتشپ ندرب نیب زا

ناریا تلم نورد زا ییافوکش و ریبدتلباقم هطقن

ییوگروز و ترارش زا اکیرمآ نتشادربتسدیقطنم طیارش تحت اهییاکیرمآ اب هرکاذم

لیلد

هقطنم رد ندرکن یزورفا شتآ

لمع و فرح رد ندوب یقطنم

ناریا تلم هب مارتحا

ناریا یلخاد لئاسم رد ندرکن تلاخد

دهاشاکیرمآ نادرمتلود ندوب قطنمیب

ناریا تلم ندوب هاوخریخ و یقطنم

طیارش 

قادصم

دوب دب
داوح ن

لجم رد هدش داجیا  ث
س

اههئطوت اب هلباقم یارب  رگیدکی رانک رد نیلوئسم نداتسیا

تحیصن

حاضیتسا ندوب طلغ

لیلد

 هوق کی سیئر طسوت رگید هوق ود ندرکمهتم ندوبدب

 سلجم رد یاهدع بسانمان یاهفرح ندروآ نابز رب ندوب دب

 دوخ زا عافد رد هننقم هوق سیئر یورهدایز

یربهر و ناگبخن ،تلم ندش تحاران دیؤم

 یداصتقا یاههرگ ندرکزاب یارب نیلوئسم شالت

ترورض یداصتقا تاعوضوم رد نمشد یاههشقن شیازفا

 یداصتقا لئاسم رب سلجم و تلود زکرمت
راکهار

 یداصتقا دسافم اب یلمع هزرابم

 اوقت

 شکرس تافالتخا هب ندادن نادیم و ربصطرش

روشک و مدرم تالکشم لح یارب ناوت مامت اب ندش زکرمتم

تاسلج یرازگرب رد تاعارم و طابضنا ،مظن
قادصمتاسلج ندز مهرب و یساسحا یاهراعش یخرب ندوب روشک ررض هب

داتفا قافتا مق رد هک ییاهراک

داتفا قافتا  ماما دقرم رد هک ییاهراک

یعرش نیزاوم تیاعر هب دیقم دارفا

لیلد

بطاخم

هرمث

ناجیابرذآ مدرم اب رادید رد  یمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب 
28/11/1391

تسا نم بیج رد فجن یاملع یاوتف :ناخراتسدیوم

یزاس ینغ فقوت یارب ناریا اب هرکاذم هب اکیرمآ نادرمتلود ناعذا

هجیتن

ماظن یمدرم هناوتشپ زا اکیرما عالطاءاشنم

لباقم هطقن

 تریصب یب و تیالو دض نیوانع تحت نالوئسم هیلع ندادن راعش

لیلد

 یساسا قوقح و قالخا ،نوناق ،عرش فالخ
 هوق سیئر یاههتفگ ندوب مدرم

رگید درف هدشن تابثا ماهتا هطساوب یدرف ندرکمهتم ندوب طلغ

 لیلد
 تلود راک نایاپ هب ندش کیدزن اب حاضیتسا نتشادن هدیاف

 هطوبرم ریزو هب حاضیتسا لیلد ندوب طبریب

یعقاو فده
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