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 قادصم
اه یخلت

 مدرم یتشیعم و یداصتقا تالکشم
لاس لوط رد فیعض و طسوتم هقبط یریگرد و

یراذگمان فده

 زکر9 یارب مدرم داحآ و صخاش دارفا و نیلوئسم زا هبلاطم
ینامز لصف کی رد یتمواقم داصتقا یدیلک طاقن زا یکی رب

۹۶ لاس لوط رد لاغتشا و یلخاد دیلوت رب زکر9
 زا هبلاطم
نیلوئسم

ناریا تلم تزع تیوقت

 قادصم
اه ینیریش

 هتشذگ لاس لوط رد هللادمحب ناریا تلم
درک هبرجت ار »رادیاپ تینما« کی

یدیلک هطقن ود »ناناوج لاغتشا و یلخاد دیلوت«
لاسما یارب یتمواقم داصتقا

یراذگمان ترورض

. دشاب کرابم ناتدیع .منکیم ضرع کیربت زیزع نانهیم مه Zش ی همه هب ار زورون دیع و)اهیلعهللا مالس(ٰیربک ی هقیّدص ،ارهز ی همطاف ترضح کرابم دالیم . دشاب کرابم ناتدیع .منکیم ضرع کیربت زیزع نانهیم مه Zش ی همه هب ار زورون دیع و)اهیلعهللا مالس(ٰیربک ی هقیّدص ،ارهز ی همطاف ترضح کرابم دالیم

۹۵ لاس رد ناریا تلم نایم رد هناناوج تمه

روشک یاج همه رد ریگارف ی هنانمؤم تاکرح

ناریا تلم تمظع و رادتقا هب نانمشد فارتعا دهاش

ناریا مدرم طسوت روشک یاه فده و تیوه شیاbلیلد
نوگانوگ یایاضق رد ایند ی همه هب

 ام ی هیاسمه یاهروشک زورما
دنتسه ینماان راچد یبرغ لZش و بونج ،قرش رد تیمها

دهاش

اه هنیمز

هجیتن

روشک رساترس رد ناوج هورگ نارازه تیلاعف

یدیلوت و یشزرو ،یگنهرف ،یملع

روشک رد ون یاهراک و ون یاهراکتبا ی هئارا

روشک ی هدنیآ یارب اهراکتبا و اهراک ی هریخذ

دهاش

اریگ و مرگ و روشرپ ینید تاسلج

ناضمر هام تدابع و فاکتعا تاسلج

نیعبرا یور هدایپ

مرحم ی ههد و اروشاع مهم تاسلج

دیؤم

 هفیظو
نیلوئسم

 درکلمع
نیلوئسم

 یاه بسآ ،یراکیب ،ینارگ رطاخ هب مدرم یماکخلت
اه یرباربان و اه ضیعبت ،یعZتجا

مدرم و لاعتم یادخ هاگشیپ رد ییوگخساپ

دراد دوجو نیلوئسم شرازگ رد هک یبوخ یاهراک ندش ماجنا

مدرم و یربهر تاراظتنا هب تبسن هتفرگ ماجنا تامادقا دایز ی هلصاف

 مادقا
۹۵ لاس رد لمع و مادقا داتس لیکشت یارب نیلوئسم زا ی هبلاطمیربهر

 همزال
 یبایزرا
تامادقا
تلود 

مه اب یفنم و تبثم رامآ نامزمه ی هدهاشم

نآ مهم طاقن هب یتمواقم داصتقا هعومجم میسقت

یتمواقم داصتقا زا یدیلک ی هطقن ره یارب یدنب نامز نییعت

 هجوت دروم نآ مانریز طقف یتمواقم داصتقا هعومجم رگاترورض
دوب دهاوخن رثا أشنم نادنچ دریگب رارق

 یراج لاس رد یتمواقم داصتقا زکر9 طاقن ییاسانش
یتمواقم داصتقا هنیمز رد تامادقا یشخبرثا یارب

روما یدنب هتسد و یزیر همانرب ققحت همزال

 سوسحم و ریگمشچ یاه تیقفوم
یداصتقا تالکشم ی هنیمز رد

ققحت هجیتن

لاس نایاپ رد هدش ماجنا تامادقا جئاتن شرازگ هئارا

قادصم

 یمارتحا یب هب ناریا تلم روشرپ خساپ
نمهب۲۲ ییZیپهار رد اکیرمآ روهمج سیئر

ناضمر کرابم هام رد سدق زور ییZیپهار


