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يخيرات ي هقباسفجن رهش

مالسا بوچراهچ رد ناناوج و مدرم هب هيكت

تلود

قارع روشك ي هعومجم و  فجن ثداوح  ندوب كانمغ

نارگلاغشا تسايس

قارع تّلم اب ام يلدمه و يدردمه زارباتيعضو

نايعيش صوصخ هب و ناناملسم ياه لد هجوت لحم   رهش نيا رد)ع(نينموملاريما دقرم نتفرگرارق

هتشذگ لاس رازه رد ندوب ملع زكرم

مالسا يايند اب نارگلاغشا نيب ترفن قيمع ي هرد داجيا

نارگلاغشا يمتح تسكش بوكرس و روز اب راك درب شيپ
 يخيرات زيزع ياهراگداي نداد رارق مجاهت دروم

هجيتن

قادصم

يمالسا يروهمج ماظن و تلود يشم طخ نييعت

رنهاب ديهش و يياجر ديهش مان راركت

فده

ترورض
تلود يادهش داي تشاد يمارگ

دسيون يم لوا ي هحفص ي هزيگنا نامه اب ار باتك رخآ ي هحفص هك يفّلؤم

تلود تيلوئسم لاس نيرخآ رد هلأسم نيرت مهم

هنومن

تيمها
اهراك رد نتشاد هزيگنا

تيلوئسم ياه هرود نتفاي ناياپ اب اه تيلوئسم نتفاين ناياپ

يراذگ ريثأت

ركّذت

يريذپ تيلوئسم موزل
 اهب لمع نم رجا و اهرجا هل ناكهنسحهّنس ّنس نم«
 اهرزو هيلع ناكهئيسهّنس ّنس نم وهمايقلا موي ىلا

»مايقلا موي ىلا اهب لمع نم رزو و

يلعف بسانم ياه يراذگ تسايس زا راختفا و باوث بسك
سكعلاب و هدنيآ رد

مدرم دامتعا بلج

يزاس همانرب

هجيتن

اهراك هار

مدرم هب ندوب وگخساپ

اهراك ندنام مامتان تّلع حيضوت

 هتفرگ ماجنا ياهراك ندرك نايب

اهراك زا تيعضو تروص هيهت

هتفرگن ماجنا ياهراك ندرك نايب

مهم تاكن
ماظن زا تلود دركلمع ندوبن ادج

دنناد يم ار تمدخ ردق مدرم

ناسنا نهذ هب ركف نديسر ريد

عبانم دوبمك

تاناكما دوبمك

يتاقيقحت زكارم و اه كراپ

ملع و تعنص طابترا

اهراك ندناسر ناياپ هب زا سپ تيقفوم ساسحا مامتان ياهراك مامتا

اه باختنا ندش مك تلود يور شيپ نامز ندوب هاتوك

تاقيقحت

ترورض

هدش زاغآ هزات ياهراك هب هجوت

اهراك رد يراذگ تيولوا
هنومن

ّكرحت و لمع
خسار و يدج مزع

تاناكما نتفر رده زا يريگولج

يداصتقا دسافم
ينوناق ياه شور زا فارحنا

تامازلا

اهراك رد يياهن تيقفوم بسك

اه هنيمز
يقالخا دسافم

ترورضداسف اب هزرابم

يريگ لابند
ضامغا مدع

تلود مجح شهاك

اه هصرع

يداصتقا دشر و هعسوت اب تلادع يهارمهموهفم

روشك يديلوت و يداصتقا ياه تيلاعف ي همه هنيمز

روحم تلادع هعسوت

اه هيصوت
تلود ياه يياراد و لاوما ظفح

قادصم
يداصتقا لئاسم هب يلك هاگن

ينواعت شخب تيوقت

عبانم ميسقت

يزاس يصوصخ ي هلاسم

يزرا ي هريخذ باسح

تايئارجا رد راكتبا داجيا اه تسايس رييغت نودب نالماع و نانكراك رييغت

زادنا مشچ دنس رد هدش هديد يسايس ّطخ همادا

اهراك ساكعنا
اهدركلمع
تاراهظا

 روشك رد يعامتجا و يداصتقا تدمدنلب راك هب نانيمطا داجيا

هتكن

هصخاش

اه هنيمز

ترورض

اه تسايس رد تابث

ماظن تيوقت قح كي ناونع هب هنافصنم ييوگخساپ و هنافصنم دقن هب هجوت
اهدوبمك دوجو ليلد هب هدنزرا تامدخ ندربن لاؤس ريز

ييارجا هاگتسد نورد
فلتخم ياه نوبيرت

تاعوبطم

تارّكذت

اه هصرع

لصاح يب تاشقانم زا زيهرپ

مورحم تاقبط هب رظان

گرزب رايسب تمدخ

نارگراثيا هب طوبرم ياهراك عيمجت

يگنهرف ثاريم و يرگشدرگ نامزاس

يعامتجا نيمأت و هافر ترازو

قاچاق اب هزرابم

قيداصم ديدج ياهراك يراذگ ناينب

مدرم ي هيامرس يريگراك هب
ينهذ و يركف ياه هيامرس

يّلم ياه هيامرس

روشك رد نامورحم زا عافد هزيگنا ندوب يمومع نامورحم قوقح زا عافد
مدرم يارب و مدرم اب تكرح

قادصم

ينعم

ام عضوم

هجيتن

قيداصم

هجيتن

هجيتن

قادصم
قيداصم

هجيتن

تيمها

يگژيو

يگژيو

داعبا

روشك تفرشيپفده

هجيتن

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

 تانايب
اب راديد رد

روهمج سيئر
ياضعا و

تلود تأيه

فياظو

تياور


