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 مدرم یارب راکادف یعمج
 دهاجم یتلم میظع تکرح رد

تلع  اروشاع و مرحم تیوه اب بسانت

اه هفلؤم
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یگژیو

هر+

 هنحص زا رابکتسا ناگدناشن تسد ندش جراخ
یرگیدزا سپ یکی

انعم

مالسا رادتقا و تکوش نوزفازور شیازفا

فیرعت

اروشاع بتکم زا جیسب  یوریپ

روضح یهصرع

عافد

یسانش عقوم و یهد تریصب ،یشخب تفرعم
 تیصوصخ

اروشاع
 صالخا

تلع

یروانف و ملع

Iه و گنهرف

یگدنزاس و دیلوت

ندوبن یفارخ و رجحتم اما دبعتم و  نیدتم اقیمع

ندوبن طابضنا یب و یطارفا اما دهاجم

ندوبن یضار دوخ زا اما تریصب اب

هقطنم ریخا یاه تضهن عوقو یارب بالقنا تقیقح اب نایانشآ هلاس۳۰ راظتنا

تیمها دهاش
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هقطنم یاهبالقنا لابق رد راشقا یماV تیلوئسم هب هجوت

اه تلم یلعف یمالسا یاهتکرح ندوبهدنور شیپ و یراگدنام ینیب شیپ

یناگمه هفیظو

یخیرات یهدنیازف تکرح کی رذب ندیشاپ

اروشاع تیصوصخ نیرت نایا[ ؛تداهشو راثیا جوا

لیالد
اروشاع فادها زا یوریپ

اروشاع یاهرازبا و هلیسو زا هدافتسا

تسایس

ناگدنامرد و نافعضتسم هب کمک

روشک نوگانوگ لئاسم دربشیپ

شزرو

 مدرم لد رد مدرم یارب یمدرم یتکرح ؛جیسب
اهرشق همه زا

یعقاوهللا بزح یهعومجم ؛جیسب

ندوبن لوصا رد حماست لها اما ندوب بذج لها

 ندوبن هدز تسایس اما ندوب یسایس

ندوبنهدز ملع یلو ندوب ملع رادفرط

  ندوبن ایند لها دوخ اما ایند رگدابآ

ندوبن راکایر اما ندوب یمالسا قالخا هب قلختم

انعم

ندوبن راک یسایس

ندوبن یحانج

یگژیو
 جراخ رد دوجوم و ینیع رکفت کی

ینهذً افرص هن و

قادصم

 سنوت و رصم مدرم یاهراعش رارکت
اینرفیلاک و کرویوین ناناوج طسوت

دهاش

هقطنم تالوحت رد تلاخد هب ناریا ندرک مهتم

یمالسا بالقنا هیلع هئطوت ناحارط طسوت ثداوح نیا ینیب شیپ

هقطنم یمالسا یاه تکرح عوقو روصت زا بالقنا نانمشد هلاس۳۰ همهاو

یبرع هقطنم رد نqلسم یاه تلم یرادیب و یهاگآ اب تکرح عورش هجیتن
هقطنم یرادیب زا ایند عضو sفرگ رارق ریثات تحت

تلع ناریا تلم یگداتسیا اب رابکتسا هنمیه لباقم رد یگداتسیا هیحور شرتسگ

یگژیو

رثا

یمدرم یاه تکرح بوکرس رد نمشد یناوتان
اهنآ هار فارحنا و

اپورا و اکیرمآ ؛برغ یایند رد زورما یاه تکرحدهاش

دمایپ
 یمالسا یروهمج اب رتشیب ینمشد
نآ یارب نوگانوگ یاه شلاچ داجیا و

تلع
 ندوب یرهاظ و یروص هب اه تلم ملع

رابکتسا بعر و هنمیه

 هدننک نیمضت ِمیظع یاههعومجم دناوت یم هک ییاهشنم و اهشور ،اهتفرعمهعومجم
دروآ دوجو هب ار تلم یمالسا رادیاپ و میقتسم تکرح

ناریا زا رتارف هکلب و ناریا تشونرس رییغتهر+

ناگمه یارب ندش راگدنام و وگلا ریسم رد تکرحتلع

 سنوت و رصم ناناوج sفرگ ماهلا
یمالسا داهج و سqح و هللا بزح زا

)هللا همِحر(ماما ِیجیسب ِیگداتسیا و تمواقم زا همه یریگدای

ینیب شیپ
 ناریا تلم تشونرس ؛یعطق یزوریپ بسک

نانآ جوا تمس هب و ولج هبور تکرح اب

یمالسا یروهمج ماظن هیلع نوگانوگ یاهدیدهت

ناریا تلم هیلع فلتخم یاه میرحت داجیا

ینیب شیپ

 ؛نانمشد یاه شلاچ ی همه رب ناریا تلم  هبلغ
یهلا ردقم یزوریپ

یلعف تیعضو
 نوگانوگ یایاضق رد مدرم لماک یگدامآ

نادیم رد نانآ روضح و

نیلوئسم هفیظو
 فیاظو ماجنا و تلم یگدامآ و روضح ردق sسناد

وحن نیرتهب هب هوق هس ره رد دوخ

ندوب لصاف طوطخ رادساپ و رویغ

دراوم

ىدام تردق ىاه هروطساتسكشیگنوگچ
دنوادخ مان هب اه تب و

تمواقم و یگداتسیایگنوگچ

ديدج رصع رد لوا ملعمجیسب تیمها

یهلا ریدقت ؛�اع رد مالسا قیاقح رارقتسا و مالسا تما یزوریپ


