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دراوم

 راوشد یاه هنحص تیریدم یارب ینارادرس تیبرت

سدقم عافد نارود رد زابناج و دیهش اهدص میدقت

یگدامآ بسک و اه تیقفوم هب راختفا
هدنیآ رد گرزب یاهراک ماجنا یارب 

 هعماج هب یرتشیب ناشخرد یاه هرهچ لیوحت
 بالقنا یدنلبرس یارب

مدرم نامیا و تریصب ،یدنمشوه ،شالتلماع

 یرشب گرزب هقباسم رد یزاتشیپ  و تلم یاهدادعتسا زوربهرمث

لاعف یبهذم یاه تئیه و یجیسب رازهدنچ روضح

یشزرو و یگنهرف ناگبخن روضح

رگیدکی اب فلتخم ماوقا هناناملسم و هناردارب یتسیزمه

حرط تلع

ام هقطنم رد هیاسمه یاهروشک نیب فالتخا و یتابث یب داجیا

تابث یب یاه ماظن رب نادنمتردق یهطلس  قادصم

یتابث یب زا برغ یداصتقا گرزب یاه هاگنب و یزاس هحلسا تاجناخراک هدافتسا

دیؤمتلم کی یاه هتساوخ نیرت مهمتیمها
 مهمزلا و نينمؤملا ىلع و هلوسر ىلع هتنيكس هّللا لزنأف«

»اهلها و اهب هقحا اوناك و ىوقهتلا ةملك

تینما و شمارآ نادقف زا زیهرپ
مه هب تبسن همه یرگ هزیتس و ینیبدب

نادقف هجیتن
یلم تزع و تعنص ،داصتقا ،ملع رد تفرشیپ مدع

سکعلاب و مدرم لباقمرد مکاح یاه هاگتسد یرگ هزیتس و ینیبدب قادصم

 قادصم

روشک بونج و لامش و برغ و قرش رد یتیموق یاه یریگرد داجیا

یلخاد یاه هورگ کمکاب ناریا هب )مادص(یثعب میژر مجاهت

88و78 لاس یایاضق رد لخاد زا تلم یمومع شمارآ و تابث نتخیر مه هب

نوگانوگ یاه  هویش اب روشک یسایس تابث ندز مهرب رد نمشد یعس

نمشد لباقمرد اه تیموق همه داحتا

مدرم نیب یناشفناج هقباسم داجیاییاهنهجیتن

 یهلا ریدقت و سدقم عافد تکرب هب مدرم یگدامآ شیازفا

روشک شمارآ نتخیر مهب یارب نمشد یهئطوت زا یریگولج

تامازلا

بطاخم
مدرم

هوق هس نیلوئسم

هرمث
تلم رادتقا هناشن

تلم فرط هب تاریخ همه هدننک بلج

مدرم یرایشوه و تریصب ،طاشن

روشک حلاصم هب مدرم تسرد هاگن

روضحلا مزال یاه نادیم زا مدرم ندرک رود رد نمشد یناوتاندهاش

روشک تفرشیپ زا مدرم تلفغ و فالتخا داجیا رد نمشد یناوتان

فح
ابثظ

سایست
روشکی

یلامش ناسارخ ناتسا لئاسم و مدرم یاهراک تفرشیپ یارب نیلوئسم هبناج همه شالت

بطاخمروشک رد یراکیب لکشم عفر
مدرم

نیلوئسم
تامازلا

 نیلوئسم بوخ یاه تین و شالت و تمدخ دصقلیلد

نیلوئسم هب مدرم نانیمطا

نیلوئسم نیب هقیلس فالتخا دوجو
یسانشبیسآ

 تاناکما ندوبن لماک

ناناوجهژیوبطاخمدایتعا کلهم رطخ اب هزرابم

ماظن زا عافد رد اه نآ ماکحتسا و یلامش ناسارخ مدرم میظع تاعامتجا
اه میرحت هطساو هب مدرم ندرک هتسخ و هدرسفا رد نانمشد یماکانهرمث

قادصم
نانمشد یاه یرازگربخ رد ناریا مدرم نداد هولج ماظن فلاخم

شلاچ
نمشد یاهیرازگربخ رد مدرم روضح نداد هولج گنرمک

یداصتقا تفرشیپ مهم رصنع هس هب هجوت
هفیظو
نیلوئسم

داصتقا هلئسم رب نمشد زکرمتترورض

دراوم

رگید لئاسم همه دننام داصتقا لئاسم هب یملع هاگن

هناربدم یزیر همانرب

اه تسایس رارمتسا و تابث

بسانم هنیمز
نالوئسم نایم رد یملع ناگتسجرب دوجو

نالوئسم ریبدت و یزوسلد

خساپمدرم یگتسخ زا لخاد یاهراد نوبیرت یخرب ندز مدلباقمهطقن
مدرم فالخرب ،ناراد نوبیرت دوخ ندش هتسخ

هدش هدامآ یاه نادیم رد  مدرم مزع و هزیگنا اب دورو

اهروشک رد یتابثیب داجیا یارب نادنمتردق شالتشلاچ

ترورض

هدنیآ یروهمج تسایر تاباختنا ات نیلوئسم طسوت روشک یسایس شمارآ ظفح

هنحص رد ناریا مدرم روضح
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