
 درومیب یاهرفس هنیزه

 ناگدنیا� یصخش یاههنیزه

لباقم هطقن بسانم و تسرد یجورخ نادقف و دروکر ،یگدومخطاشن و کرحت ِ�شاد

م
لج

نز س
ملاس و هد

...و �شادن ضراعم و ندوبن یرارکت ،ندوب زور هباه هصخاش

تسرد تراظن

 بوخ نیناوق بیوصت

 ترورض

 راک طیحم رد دیفم روضح

عضاوم نشور نایب اب ناهج و روشک یاضف رد یسایس روضح

اهنآ ندرمش مهم و اهنویسیمک زا ندرکن تلفغ

 هقطنم ریخا ثداوح رد سلجم یراذگرثا

 تیمها تلع
سلجم ینلع نحص رد حرطم لئاسم ندرک هتخپ یارب اهنویسیمک ندوب رکف قاتا

لاس۴ زا شیب یتدم رد روشک تشونرس رب اهنویسیمک تRیمصت یراذگرثا

طرش

لباقم هطقن

بسانم هنیمز

هیآ

ترورض

ترورض

قادصم

طرش

 یسایس تمالس

یقالخا تمالس

یلام تمالس

بالقنا لوصا یفانم یاه شیارگ ندماین دوجو هب

 هفیظو هغدغد ندشن مگ

 یلام یتالابمیب زا زیهرپ

سلجم رد یتراظن دوخ ماجنا

 دارفا یوربآ هب ضرعت زا زیهرپ

 نداد لوپ و �فرگ لوپ

 ندش هطساو

 هدوهیب  یشارت جرخ

 اههاگتسد ریاس یارب اههنیزه شهاک رد سلجم ندش وگلا

یتراظندوخ هنیمز رد ینوناق بیوصت

ةّصاخ مكنم اوملظ نیّذلا bّیصت ال ةنتف اوّقتا و

  درف کی هابتشا ندش همه ریگ نماد

سلجم ربنم ندوب یمومع و یلم

 دارفا هب طوبرم یصوصخ بلاطم ندرک حرطم

نارگید یناfخس ماگنه رد وهایه ِزیگنا تریح و دب تداع کرت

اه هصرع

ناگدنیا� کیاکی و هسیئر تیئه تبقارم

 هنادنمدرخ و هنRیکح یاه تبحص ماجنا

 ندوب هدنز یانعم

تمالس داعبا

 تمالس هناشن

ندوب هدنز هناشن

 سلجم لالقتسا هرابرد طلغ تاروصت زا زیهرپ

هقطنمریخا یایاضق رد یسایس روضح قادصم

تامازلا

 سلجم راک تقو رد روضح

 ینلع تاسلج رد روضح

اه نویسیمک رد روضح

 یریگ یار تیاهنرد و نارگید فرح هب لدتسم خساپ و نارگید لالدتسا ندینش

 تلود هب لیلد اب و لیلد یب یkاد ضارتعا و هلمحنادقف هجیتن

 رظن فالتخا دوجو تروص رد تلود تکرح فالخ تهج رد نیناوق بیوصت

 ترورض

طرش

بیسآ

قیداصم

زادنامشچ

 تلم کی طاطحنا رهظم ،هقرفت و تیئود

 رظن فالتخا دوجو شریذپ نیع رد داحتا ظفح

هطوبرم ینوناق عجارم رد اهرظن فالتخا لح

 اهنآ زا هقرفت یاههناشن ندش هدید و داحتا زا یخرب ندز مد

 سلجم نورد رد داحتا

 اوق ریاس اب سلجم داحتا

 یهلا یاهتنس ربانب یزوریپ و قیفوت

تا
مه و داح

لد
هم زاين ،ي

 رد م
هج

م ت
لاص

ك ح
 روش

 قادصم
ینوناق عجرم

 نابهگن یاروش

ییاضق هاگتسد

تسا ناوج و نمؤم ،بوخ ،تلم

 روشک تکرح یلصا روحم یمالسا و ینید یریگ تهج و رکفت

 تفرشیپ و تلادع ههد نایاپ رد ریگ مشچ یتلادع و سوسحم یتفرشیپ ققحت

 ناگدنیا� طسوت دوخ یاهتکرح میظنت و یزیرهمانرب ،یریگیپ

تامازلا

تامازلا

لالقتسا ِ�شاد

ًاناقُرف مکل لعجَی هللاوقََّتت نإ  دیوم

یرکفدازآ ِ�شاد

روشک ِحلاصم ِتیاعر

نمشد لباقم تعاجش ساسحا

 هدنیآ هب دیما

نآ دربشیپ و روشک ندش عفتنمهر}

 لمع و تین رد صالخا و فیلکت ساسحا
تیمها

هر}

 همه جایتحا دروم و یساسا یاهتکن

 یهلا تمحر ندمآ مهارف و اههار ندشزاب ،تالکشم همه ندش لح

 بالقنا یزوریپ رد)هیلع هللا ةمحر(ینیمخ ماما یربهر نمشد لباقم رد مازهنا طلغ مهوت �فر نیبزا

یدام هتفشآ یایند طسو رد یونعم ییادن اب یماظنماظن هاگیاجیمالسا یروهمج ماظن رد یساسا نکر ،سلجم تیمها
 هجیتن

یدام یاهحالس تردق هن ،یونعم تردق و ادخ هب اکتا همزال

سدقم عافد نارود

نيامن
گد

م ي
لج

اروش س
سا ي

مال
ي

 یمالسا ماظن طسوت یدام یایند تکرح ریسم هئطخت
 ینید یرالاس مدرم هئارا اب

یمالسا ماظن اب  ایند هدننکهرادا یاههاگتسد ینمشد

يمالسا ياروش سلجم ناگدنيامن راديد رد تانايب رب يرورم

1391/03/24

ینیبشیپ

 لیلد

 بسانم هنیمز

همزال

 قادصم

تسرد هار

قیداصمسلجم طسوت تسرد تراظن یاه هصخاش ندرک صخشممازلا

ناگدنیا� تسرد یاهتین

هنارادبناج دض و هنارادبناج تراظن زا زیهرپ

 تراظن رد یبایقمع

تسایند بلق هک یا هقطنم رد ناریا �شادرارق

طرش

 ندرک رکف تسرد

 تالمج و تRلک تسرد باختنا

 ماگنهب و بسانم تقو رد راک ماجنا


