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۲ سا ۱

 یگژیو
عكىتمک و اعدممکنایگنهزف

راکزپ

یمالضا یرىهمج هة راشگتمدخ

عروزپ و عسىمآ هة رىػک هدنیآ یگتطةاو
تیمها 

 و میلعت نتغادرایتخا رد
اهلطن نیزتهدامآ و نیرتهة ِیمالضا تیةزت

زگید هلطنم کی هة رود سا هاگن یلک لئاطم حىقولةالمهطلن

تاکزة و رازمتضا میلتطم طاتترا
اهناطنا تیةزت اة یمالضا باللنا هثداخ  ترورض

 نآ هة لماع و ظفاخ و باللنا مایپ هة ملاع و ذلاؾ یاهناطنا دىجورازمتضا طرش

ناسىمآؼناد نایم رد یمالضا قالخا داجیا

 ناىنع هة یتضود ؼناد هیخور داجیاماشلا
ناسىمآؼناد نایم رد یمالضا تیةزت

ملع ثتازم تفرشیپ

یمالضا یلک لئاطم تضرد ظمل مدعثیضآ

ناسىمآؼناد نایم رد یمالضا لمع و دالتعا یایخا

قادؿم
ندىة ناتجیكالخایة 

ندیسرو لخة

یگنهزف مجاهت  عنام
یراذگزیثأت

 هاگیاج
یگنهزف مجاهت اة هسراتم مدلم ظفخ ردعروزپوعسىمآ

 هؾزع

نید

یةاللنا لىؾا

هفیظو
 یمالضا باللنا تمعن تهج هة یراشگزکغ و نتفزگتربع

زگید یاهرىػک تیعقو هدهاػم اة

 دهاغ
ینمغد

 نمغد اة نازیا یمالضا باللنا یاهیزیگرد
اههؾزع همه رد نىنک ات لوا سا

 نداد نالىج و ینالىط تموالم ییاناىت مدعتلع
تلم کی یتلك تضاىخ و هدارا لةالم رد راگدنام

یجراخ زثایة یمالضا یاهتکزخ اة نمغد هلةالم دهاغ

یداؿتكا

یگنهزف
مىة و سزم نیا ناکدىک و ناناىجىن ،ناناىج یمالضا تیةزت زیةدت نیرتمهماههؾزع همه رد شیهجت

 نیگنض راة هناهاگآ لمدت و راىغد هار ندىمیپ
دىجىم تالکػم دىجو اة عروزپ و عسىمآ گرشة تیلىئطم 

 هیلوا هیاپ نداهن انة و اهناطنا هة یناطنا تافؾ ندیمد  ماشلا اهتهج ندغ فىع و رشة یاهعالت راثآ ندغ گنرمکدهاغ
یناىج ساغآ و یناىجىن نینض رد ؽىؿخة اهنآ تیةزت

یمالضا نادجو اة ناسىمآؼناد تیةزت

 لمع هة دالتعایة هداىناخ کی رد هتفای عروزپ کدىک یاهالخ ناربجهنىمن
 لفط یور یراذگزیثأت ناىت دكاف هداىناخ ای و یمالضا دالتعا و

ناطنا کی ندىة ناملطم رد یضاضا نکر

 یمالضا قالخا نودة اهناطنا ندىتن ناملطم
هسور و سامن نىچ یمالضا لمع و مکدم دئالع دىجو اة ترورض

یگژیو

ندىة هدارایة

یهاىخدة

ندىة هیخوریة

تداطخ

یلیؿدت فلتخم عطالم رد اهنآ یدنةتیىلا و مىلع میطلت

ییازگکردم سا یرود و راک راساة هة اههچة رتعیرس دورو  لیلد

عور

دهاغ

 هفیظو
یمالضایرىهمج

دیدج لطن ندزک دالتعایةفده

راتکتضا تردك هسادنازطخ هة لاعف زکفت

 هدزکسوزة مالضا لةالم هنامؿخ و نػخ و ذقاو یدنةفؾ
زیاشجلا هلمج سا یمالضا مطانم رد

یزیگهجیتن

ییاهنهجیتن

زثا
 هة قىغ دىجو اة دىخ یمالضا ؼیازگ نایة یازة یمالضا یاهتلم نتفاین لاجم

 اهتلم میظع تیرثکا نورد رد یمالضا یگدنس و مالضا

مالضا تیمکاخ بىلطم هطلن هة زیاشجلا مدزم یةایتضد
اکیزمآ ؽىؿخلایلع راتکتضا یاههئطىت ندغ یثنخ و 

 ندید اة یمالضا یرىهمج رد هتفای رىلتت مالضا اة ینمغد قامعا کرد موشل
 ثتزم نآ زة یجراخ زثا سىنه هک یایمالضا یاهتکزخ اة نمغد هلةالم

هدػن

 یاههؾزع
یزیگرد

یضایض

یاهفزخینف صرادم هة هجىت

 یدالتعا و یلمع و یملع زظن سا نیدتم ناطنا هة کدىک لیدتتذیقىت

 دالتعا ندىة یتلك لمعلیلد دالتعا و قالخا ندىة لمع یعىن هةزکذت

 نانمغد یازة تاکزخ نیا هدنیآ ندىةدىهػم تلع

 رىدم
اههمانزة

طلغ تیةزت اة ییاهناطنا دىجولةالم هطلن

لماىع
 تیةزت لىؾا عمك و علك

هیخور و ینیةعور ،هدارا ،یهاگآ دىتمک
هدغ تیةزت ناطنا کی یضاضا تافؾ ناىنع هة 

یگژیو

 یسىطلد و یهاگآ مدع

 یناوراک و تیلىئطم صاطخا مدع

 ندىتن هیخور عىخ

باللنا هیلوا صاضا ندغ عیاق و نداتفا زطخ هةدمایپ

 راک تیمها
نایگنهزف

هیخور و هدارا ،یهاگآ دىتمکأػنم
هدغ تیةزت ناطنا کی یضاضا تافؾ ناىنع هة 
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ملعم تیةزت

باتک میظنت

 عالت و مالضا یانتم زة یساضناطنا و یمالضا زکفت لالتنا
هنیمس نیا رد اهدىتمک ندزکفزطزة یازة اههمانزة رىدم

عروزپ و عسىمآ فلتخم یاهؼخة راک زة تراظناههؾزع

 هضردم لخاد و ناگدنهدعسىمآ راک زة تراظن

یىك یاهتراظن تلعهتکن

اهدىتمک هػیر

 یمالضا یرىهمج ماظن رد ناضآ ىدن هة ثللت ناکما مدع

ذیدؾ یتاةاختنا ماجنا یازة عالت
 هفیظو
نیلىئطم

عروزپ و عسىمآ ذیدؾ زیغ هضدنه اة یمیدك یانة

هفیظو

مدزم طضىت هناهاگآ باختنا

مئالخ ندادهىلج دة

راکفا و ءارآ ندزکفزدنم

فادها

بىلطمتیعقو

اهیتخض و تالکػم لمدت و ادخ هار رد یداهج تکزخماشلا
عروزپ و عسىمآ رد ذیدؾ یانتم داجیا یازة 

اباختنا
ت

 داعةا
 ذیدؾ تاةاختنا 

تاةاختنا رد ثللت سا یزیگىلج

 دخ هة یهاگآ ندیضر یازة ؼغىکمدزم ـیخػت و یتلك یارآ سا هدنهدربخ و هدننکراکغآ
تاةاختنا رد ذیدؾ ـیخػت

یضانغثیضآ
اة اههضىضو و یغیلتت یاهراک ماجنا

یگژیویةزغ جیار یازجم رد تاةاختنا ندناػکتاةاختنا نورد رد ءىض فادها 
و لىپ اة باشخا و اهحانج یازة یأر ندزک تضرد

ظفنلافیعق دازفا ندیزخ و یلىپ تاغیلتت 

ثضانمهنیمس

یمالضا ماظن اة مدزم ددجم تعیةهجیتن

هفیظو
 لیلد اههداىناخ و ناناىج هلمج سا مدزم فلتخم راػكا نیة رد رىكخ عروزپ و عسىمآ رد هدغ نیعم رادلم سا ؼیة ییاناىت دىجوهجو نیرتهة هة تاةاختنا یراشگزة یازة یمضرزیغ و یمضر عالتعروزپوعسىمآ 

 راک تیمها
نایگنهزف

تیمها

ترورض

ماشلا

یراذگزیثأت عنام
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 هضردم لخاد و ناگدنهدعسىمآ راک زة تراظن

 یاهیگژیو
نایگنهزف
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