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یمالسا ماظن هیلع یزاسوج و تمهتقیداصم

یلخاد ناضراعم تیوقت

یمالسا ماظن هیلع همانعطق رودص و میرحت

لیالد

یمالسا یاهروشک یلخاد یاه تسایس رد نمشد رظن دیدجت

قیداصم

هیقف تیالو و تیالو ،توبن ،دیحوت رد ینکفا ههبش

یهلا دودح و ماکحا رد ینکفا ههبش

یسنج و یقالخا ینکشراجنه و یزاس هقرف

یمالسا یرادیب نوزفازور تردق زا نمشد یگچاپتسد

اه سرد

زورما هب تبسن هتشذگ یاه ینمشد ندوب رت لاعف و رت یلمع

درک یK شالت همه نیا نمشد میتشادن تردق ام رگا

یمالسا ماظن ماکحتسا و ندش دنLردق زا سرتتلع

ام فیاظویگدولآ باوخ و تلفغ زا یرود و ام یرادیب موزل

لمع رد یقیقح داحتا

نیلوئسم و نویناحور طسوت یلخاد هیحور تیوقت

نآ هب لمع نودب تدحو زا ندز مدیسانش بیسآیع
تجا و یصخش داعبا رد دوخ ینورد یVاد حالصا

اه نآ Zشاد هگن مشچ ولج و تاکرتشم تیوقتانعم

تفآ
ناسنا یاهراتفر همه رب یصخش یاه یروخلد ندنکفا هیاس

یلوصا ریغ و یعرف لئاسم رب هیکت

 یاه تیولواوا یاهراک و اه هویش ،نمشد ییاسانش موزل
نمشد

یمالسا بالقنا و یمالسا ماکحا و تانیب ،نید زا مدرم ندرکادج

ماظن هب اه نآ ندرک د
تعا یب هلیسوب ماظن زا مدرم ندرکادج

ماظن ندرک هناوتشپ یبفده

دننکب نالوئسم هک یشالت و بوخ راک ره بیرختقادصم

ماظن هب مدرم ید
تعا یب بجوم تکرح ره ربارب رد یگداتسیاماما عضوم

اوق نالوئسم و اه تلود همه زا یگشیمه عافدیربهر عضوم

دش یK ققحم نالوئسم شالت نودب هک روشک تفرشیپ همه نیاام تیعضو

لخاد رد وا یادص ندادن باتزاب و نمشد اب ندشن ادص مههلباقم هار

بالقنا هار رد مدرم یگداتسیا
ضراعم یاه تیلاعف دوجواب

ضراعت قیداصم

بالقنا اب مدرم ندرک راد هلئسم یارب هدش یهدنامراس یاه شالت

یبالقنا یمالسا تیوه هب هناضراعم و هنانکشراتخاس تالمح

نمؤم نیلوئسم یاه یرگنشور و اه یگداتسیارثوم لماع

مدرم نیب رد ماما نانخس ندوب جیار و هدنزهناشن

لاس۳۲ زا سپ مدرم طسوت یمالسا بالقنا یاهراعش باختنا

۸۸ هنتف رد مدرم یگداتسیا

قیداصمروشک ندوب تفرشیپ لاح رد

یملع یاهتفرشیپ

سفن هب یاکتا و یروابدوخ هیحور تفرشیپ

دنک هدنز ام رد تساوخ یم ماما هک تسا  یا هیحور ن
ه نیاتیمها

قادصم
روشک یملع عماج هشقن میسرت ییاناوت ساسحا دوجو

وجشناد دنچ طسوت

اهروشک ناربهر و اه تلم یارب اه یتخس ندوب هدننک مواقمتلعنمشد یاهانگنت و اهراشف ربارب رد ام ندشن فیعض

تسکش هب نمشد یاهراشف ندوب موکحم

 میروخب تسکش دوب رارق رگالیالد
میدروخ یم تسکش میدوب رت فیعض هک لوا ههد رد

یهلا یاه هدعو

تلفغ زا ام یرود و یرادیبطرش

تسا یلصا دیلک مدرم هب نداد نانیمطا و دیما
لیلد

 ،نآ یلصا لماع و مدرم ندوب هنحص رد ،یزوریپ یلصا لماع
تسا مدرم د
تعا

قح زا یوریپ ،یگداتسیا ،ربص هب رگیدکی هیصوتام هفیظو

ماما فادها و اهوزرآ و بالقنا ینابم هب یدنبیاپلوصا قیداصملئاسم ندرک یعرف و یلصا

نیدت و عرشت ،مالسا

نیربکتسم اب ندوب دب و هلباقم

مدرم گنهرف تیوقت موزل

گنهرف ینعم
 تايقلخ و تايحور و اهناسنا رواب و دَقتعم ،مهف ،تشادرب ،كرد

ىگدنز رد اهنآ

لوئسم

یگنهرف یاهبلاق نیمات هلیسوب ،اه هناسر

گنهرف نومضم و اوتحم نیمات هلیسوب ،هزوح و تیناحور

زراب یگژیو

یربهر ناگربخ سلجم یاضعاراديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب رب یرورم
۱۳۸۹/۰۶/۲۵

 لباق قیداصم
تیوقت

 ىتسيز هداس گنهرف و فافع گنهرف

 ،طابضنا ،ىراك نادجو ،ىرگراثيا ،ىريذپ تيلوئسم
ىع
تجا ىراگزاس ،ىع
تجا نواعت
 ،فرصم ىوگلا حالصا ،فارسا زا زيهرپ
تادیلوت رد ماكحتسا ،تعانق ى هيحور

،بالقنا و ماما ىاه هشيدنا Zشاد هگن هدنز ،ىراك تسرد
ىمالسا داحتا و ماجسنا ى هيحور


