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 هباشم عیاقو و هسنارف ریخا ثداوحتبسانم
یبرغ یاهروشک یخرب رد

!دنتسه ناناوج نخس نیا بطاخمبطاخم

لیلد

ناشدوخ نیمزرس و تلم یارب ناناوج ندوب زاس هدنیآ

ناناوج یاه بلق رد ییوج تقیقح سح ندوب رت هدنز

رکذت

تسین ناردام و ناردپ 6فرگ هدیدان ینعم هب ناناوج اب نخس

گرزب نمشد کی ناونع هب مالسا یفرعم یارب هلاس۲۰ شالتترورض
نونکات یوروش یشاپورف زا

هقباس
 نآ زا یریگ هرهب و مدرم ترفن و بعر کیرحت

 برغ خیرات لوطرد نوگانوگ یاه»ینیرفآ ساره« و
دهاش

اکیرمآ و اپورا رد یراد هدرب زا خیرات یراسمرش

رNعتسا هرود زا اکیرمآ و اپورا خیرات یگدنکفارس

نایحسمریغ و ناتسوپ نیگنر رب متس زا خیرات ندوب لجخ

بهذم مان هب ناتستورپ و کیلوتاک نیب یزیرنوخ و گنج

تیموق و تیلم مسا هب مود و لوا یناهج گنج رد راتشک

 تساوخرد۲
یا هنماخ هللا تیآ

 هدرتسگ ییاT هایس یاه هزیگنا  هرابرد شواک و شسرپ
مالسا هیلع

 مالسا نید زا هطساو یب و میقتسم تخانش بسک
 یفنم تاغیلبت و اه یروادشیپ لیس هب شنکاو رد

 رود یاه هتشذگ هب»یمومع نادجو رد یرگنزاب« ندش فوطعم ییارچ
 زور لئاسم زا تلفغ و

مهم تالاؤس

یمالسا هشیدنا و گنهرف اب دروخرب ردیمومع یهاگآ زا یریگولج ییارچ

»مالسا زا ینکارپ ترفن ویساره مالسا« یمیدق تسایس 6فرگ تدش ییارچ

 لاعفنا یاربیناهج یاه تردق راتخاس لیا( ییارچ
 یمالسا رکفت ندنار هیشاح هب و

دنناسرتیم هچ زا ار Nش دینادب لقاال هک دنکیم اضتقا میلس قطنمترورض

دیریذپب ار مالسا زا یرگید یّقلت ره ای نم تشادربمیوگیT نمرکذت

تسرد یانعم

دوش هدناسانش Nش هب هدولآ فادها و ضارغا اب ،مالسا هک دیهدن هزاجا

 ار ناش هدش مادختسا یاه تسیرورت هناراکایر هک دیهدن هزاجا
دننک یفرعم مالسا ناگدنیاT ناونع هب

مالسا ربمایپ یگدنز و نآرق هب میقتسم هعجارم قیرط زا مالسا تخانش موزل

مهم تالاؤس

؟دیا هدرک هعجارم نآرق هب ناتدوخ نونک ات ایآ

؟دیا هدرک تفایرد یرگید عبنم زا ار مالسا مایپ اه هناسر زج هب نونک ات ایآ

؟دیا هدرک هعلاطم ار وا یقالخا و یناسنا یاه هزومآ و مالسا ربمایپ میلاعت ایآ

 ندg نیرت گرزب یدNتم نورق رد ییاه شزرا هچ یانبم رب و هنوگچ مالسا
 ؟درک تیبرت ار نادنمشناد نیرترب و یرکف

 اه هناسر یگتخاس یاهزرم رد ندشنروصحم
مالسا هب تبسن هنافرطیب یرواد ناکما ندادن تسد زا و  تیعقاو و Nش نیب نهوم یاه یزادرپ هرهچ اب دیهدن هزاجاهمزال

دننک داجیا یساسحا و یفطاع دس ینعم

 ناناوج Nش و مالسا نیب هدش یحارط شیپ زا شلاچ نیا
دنک داجیا Nش یارب ار یدیدج یاه شسرپ دناوتیم برغ

دیهدن تسد زا ار مالسا زا یروادشیپ نودب کرد و حیحص مهف تصرف هیصوت

 ار یمنتغم تصرف دیدج یاه شسرپ خساپ 6فای تهج رد شالت
دهدیم رارق Nش یور شیپ ون یاه تقیقح فشک یارب یدعب هلحرم

 نانآ مدقتعم نوچ تسین نادرمتلود هب باطخ ،هتشون نیا
دنا هدرک ادج یتسرد و تقادص ریسم زا ار تسایس هار هناهاگآ

یدنب عمج

راکهار


