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۱زا۱ هحفص

دهاش

۹۶ ناضمر هام یدابع مسارم رد ناناوج ریگ مشچ روضح
نآرق اب سنا تاسلج هچ و یفراعم تاسلج هچ

لاس یاهزور نیرتدنلب و مرگ یاهزور رد یراد هزور

تیمها
تیونعم هناشن ینالوط و مرگ زور رد یراد هزور دوخ

تسا یحور زازتها و

 دهاش
یگدرتسگ

 روشک یاه شخب همه رد یراد هزور یاضف ندوب سوملم
دوب الاب رایسب اوه ترارح هک یطاقن رد و

دندید یم ار راد هزور نانز و نادرم و راد هزور یاه ناوج همه

قادصم

 نارهت رد تیعمجرپ مرگ ی هسلج اهدص یرازگرب
زور رد مه و بش رد مه

دندوب ناناوج تاسلج نیا ناگدننک تکرش ی هدمع هک
رهش رانک و هشوگ رد دجاسم و تالحم کچوک تاسلج

 یبایزرارباعم و دجاسم رد یمدرم ی هداس یراطفا یاه هرفس
یربهر

 و اه هچوک ،دجاسم رد هک یمدرم ی هداس یراطفا مسر نیا
 و دننک یم هدرتسگ ار یمدرم ی هداس یراطفا هرفس اه نابایخ
تسا یا هدیدنسپ تنس و بوخ تداع رایسب دهد یم راطفا

 دمعریغ مئارج ناینادنز یدازآ هب کمک
نارQیب نامرد ی هنیزه نیمأت و

۹۶ ناضمر هام ردق یاه بش رد مدرم تناعتسا و عرضت ،لسوت

 یبایزرا
یربهر

دش هدز هک ییاه هلان و دش یراج اه هرهچ رب هک ییاه کشا
تسا شزرااب یلیخ دش ادخ هب هجوتم هک ییاه  لد و

تیمها
 ار تلم کی یونعم هینب هک تساه عرضت و تالسوت نیمه

دنک یم تیوقت راوشد یاه هار رد ار وا و تیوقت

 مرگ یاوه رد تمظع و هوکش اب سدق زور ییQیپهار
لاس یاهزور نیرتدنلب و

 یبایزرا
یربهر

گرزب یراکً اتقیقح مدرم میظع تکرح نیا
تسا یخیرات و ناشن یاراد

 هیصوت
یربهر

تسا یهلا هریخذ دیدروآ تسد هب ناضمر هام رد هچنآ
 هجوت و نآرق توالت رارمتسا اب ار یهلا یاه هریخذ نیا

دیهدن تسد زا زا^ رد

ترورض
ناضمر هام تصرف زا ی`کادح هدافتسا

دوب ادخ هب هجوت نیرa و تضایر نیرa هام هک

یهلا یاضر و تمحر بلجهجیتن
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 تیعضو
 تلم یلعف

ناریا
ناریا تلم طسوت گرزب یاهراک ماجنا

سدق زور تمظع اب ییQیپهارقادصم

نانمشد هب هاپس هنادنaردق مجاهت

ایند ی همه هب۹۶ لاس تمظع اب و روشرپ تاباختنا شیا^

یربهر مایپ
دننک داش لد ؛دنشاب زارفارس ناریا زیزع تلم

دننارورپب لد رد دیما و

همزال

ناریا تلم طسوت یبالقنا هزیگنا ظفح

ناگمه طسوت یلم تدحو ظفح

بالقنا یاه نامرآ و فادها تهج رد تکرح ظفح
ناشدوخ لد رد

 نیلوئسم طسوت ناناوج لاغتشا و یلخاد دیلوت یارب راک
مدرم کمک اب روشک

روشک یگنهرف جرف و للخ شهاک فده اب یگنهرف راک

 دهاش
تیمها

مان هب۹۶ لاس یراذگمان
»لاغتشا و یلم دیلوت :یتمواقم داصتقا« لاس

 هفیظو
 یاهورین
یبالقنا

روشک تیعضو زا نانمشد هدافتساءوس مدع زا تبقارم

 ظفح زا تبقارم

روشک شمارآ و مظن زا تبقارم

لوئسم
یتلود لوئسم یاه هعومجم

یمدرم میظع هدرتسگ یاه هعومجم

روشک رد یگنهرف ظاحل زا نمشد یاه هاگذوفن یناوارفترورض

 تشادرب
تسردان

،ینوناق یب یانعم هب رایتخا هب شتآ میتفگ هکنیا
 شیدنا چوپ نایعدم ندرک راکبلط و یشاحف

تسین یبالقنا نایرج ندرک نویدم و

 یانعم
تسرد

 ،رکف و هشیدنا نابحاص و اه ناوج روشک ماa رد
 دنسانشب ار یگنهرف ذفانم ناشدوخ راکتبا اب تمه نابحاص

دنهد ماجنا راک اهنآ لباقم رد و
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نیرحب هلئسمقادصم

ریمشک هلئسم

 یایند هفیظونمی هلئسم
مالسا

نمی مدرم زا حیرص تیQح

 نارگمتس و ناملاظ زا یرازیب و تئارب
دننک یم مجاهت هانگ یب مدرم هب ناضمر کرابم هام رد هک

مالسا یایند میظع تکرح هناوتشپ ناونع هب شقن یافیاام هفیظو

 یایند هفیظو
مالسا

 صوصخ هب مالسا ناهج تالکشم هب تبسن حیرص یریگ عضوم
دنوش یضاران تیغاوط هکنیا ولو نارکفنشور و Qلع طسوت

دنام یم خیرات رد تلم کی تاراختفا ناونع هب اهراک نیا


