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رگراک اب یمالسا یروهمج فراعتیب وهناقداص دروخرب

لباقمهطقن

أشنم
راک اب مالسا یقطنم دروخرب

یرکف ییانبم ناونع هب نآ 0سناد نیرفآشزرا و
 یرادیاپ ،شیادیپ ِیگتسباو رب ینبم هغالبلا جهن تیاور

راک هب شناد ِتفرشیپ و دیؤم

روشک یسایس لالقتسا ققحت هجیتن

يامح
هيامرس و راك زا ت

ناريا ي
ي

تالوصحم تیفیک

داعبا

هدش ماF تمیق ندوب تباقر لباق

هیامرس نودب راک ققحت مدع

هصخاش

یناریا هیامرس هب مارتحا و راک هب مارتحا

Lیلم دیلوت یریگ لکشهر

یداصتقا دسافم اب هزرابم رطاخب راذگهیامرس ندیشک سپ اپ زا یاهدع سرتیسانشبیسآ

قاچاق یهلئسم

لالخا قادصم
اهکناب رد تلم ریاخذ و یلم یهیامرس زا هدافتسا ءوس

یگژیو

هاتوک یتدم رد یلخاد یورین اب یزادناهار و سیسأت

شخپوراد تکرش لیاسو و تخاس ،یحارط ندوب یلخاد

هعماج رمتسم تایح و تفرشیپ رد راک تیروحم

راک عاونا

راک نودب تاعالطا و یژرنا ،داوم ،هیامرس ندوبن دیفم لیلد

یمسج و یدی راک

یملع و یرکف راک

یتیریدم راک

راک طیحم رد اهتراهم تیوقت

یتیریدم تسرد یاهشرگن داجیا

راذگهیامرس و رگراک یارب تینما ساسحا داجیا

روحم دیلوت یراذگتسایس

راک یورین یزاسدن`اوت

یداصتقا لالخا اب تسرد یههجاوم

یلخاد دیلوت فرصم یارب یزاسگنهرف

یتباقر یاهتیزم رد تقد

یلخاد تادیلوت تیفیک ءاقترا

تخاس و تیریدم ،تالوصحم ،اهنیشام رد راکتبا و یزاسون

شخپوراد تکرشقفوم قادصم

تامازلا

بسانتم نیناوق و اههمانرب میظنتهمزال

قادصم

یگنهرف و یسایس ظاحل هب روشک یراذگریثأت

ترورض
داصتقا تیروحم اب نمشد زورما یاه هئطوت

هجیتن

رگراک اب برغ یایند و تسینومک عماوج یهناقداصریغ دروخرب

دوخ عماوج زا تسینومک ماکح یشکهرهب
 رگراک زا تیjح مسا هب و یرگراک تموکح لیکشت اب

»دصردکی« ییوجتذل یارب رگراک زا برغ عماوج یشکهرهب
قادصم

همزال
 و مالسا یرکف ینابم یتایلمع یهمجرت

ىزير همانرب وارجارد نآ شیا`

رگراک ناتسد رب )ملس و هلا و هیلع هللا یلص(مرکا یبن یهسوب دا`

هیامرس تیمها
روشک یداصتقا لالقتسا ققحت

 یلم دیلوت هیاپ رب رادیاپ و یوق داصتقا هب روشک زاین

عناوم 0شادرب و یلخاد داصتقا ماکحتساب یارب یناگمه شالتطرش

هناگهس یاوق رد نیلوئسم شالت

رگيدكي اب اوق ى همه تبقارم هب روشك داصتقا sاس نايرج زاین ترورض
ىصوصخ شخب وىتيريدم نوگانوگ ىاه هاگتسد شالت

مدرم داحآ شالت و یهارمه
قادصم

jيس و ادص وهعماج نازاس گنهرف شالت

دننك شالت دياب لوا ى هجرد رد yلوئسم رکذت

یلم یهیامرس زا هدافتسا ءوس ندوب یدزد و تنایخ یبایزرا

رگید ییاج رد نآ فرصم و صاخ یناونع اب تالیهست 0فرگ قادصم

ینوناق حطس رد یداصتقا دسافم اب هزرابمقادصم

راوخنوخ نانمشد رب تخس ى اهبرض ندمآ دراوهجیتن


