
تثعبزا يشان ياهنايرج هبتيرشب زورما زاين

تیرشبنیریدیاههتساوخنیمأت  نیمأت هجیتن

يمالسا ياهروشك يارفس و ماظن نالوئسم راديد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب رب يرورم
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الت
اهبالقنا ندرك يثنخ يارب رابكتسا ش

قالخابیذهت

 تلادع نیمأت

 اهبالقنا خادنا تیصاخ زا یارب تکرح

قادصم

هشیدنا و رکف ندشهتخیگنارب

قادصم

 فده

دیؤم

رکذت

دعاسمهنیمز

ترورض

قادصم
دوخ دض هب شخبیدازآ و گرزب یاهتکرح لیدبت

 اکیرمآ هب یگتسباو زا تاجن یارب اهتلم تکرح

تسینویهص طلست لباقم رد تلذ زا تاجن یارب اهتلم بالقنا
یناطرس هدغ دوجو زا ترفن زاربا یارب اهتلم تکرح

یمالسا یاهروشک لد رد

تلع

  رابکتسا یلام و یتاعالطا ،یسایس یاههاگتسد تیلاعفدهاش

 یناسنا رکفت دادادخ تمعن زا اهتلم هدافتسا

 دوخ یورین هب اهتلم دتعا

 وا هب دتعا و ادخ هب نظ نسح

 هریریذپرطخ و تدهاجم ،یگداتسیا هلباقم هار

قادصم

مالسا یایند رد داحتا

انبم

ترورض

هر

دیؤم

 تداعس نیمأت

 ایند هافر نیمأت

»قالخالا مراکم مال تثعب«:ربمایپ تیاور
 مهنم الوسر نییمالا یف ثعب یذلاوه«:نآرق مالک

»همکحلا و باتکلا مهملعی و مهیکزی و هتایاء مهیلع اولتی

یرشب قالخا ندرک الاو و اهلد ریهطت و سوفن هیکزت
یقالخا یاهفعض و اهیراتفرگ  زا اهناسنا تاجن

یناسفن تاوهش و

 ناربمایپ ما رد نآ تیمومع و تثعب هب رکفت ءایحا هلأسم ندوبن صتخم

 ندیشیدنا یارب تیرشب میظع دادعتسا

اهیتخبدب أشنم رد رکفت هب یرشب عماوج زاین

یهلا هدعو ربانب یعطق یزوریپ

نانمشد هئطوت و مجاهت ربارب رد ناریا تلم تدهاجم و یگداتسیا

نآرق و مالسا زا هتفگرب یسرد

یبهذم تافالتخا خورفارب رب  نمشد هیکت

یهلا لضف هب »هلک نیدلا یلع هرهظیل«

 هترطف قاثیم مهودأتسیل«:هغالبلا جهن هبطخ
»لوقعلا نئافد مهل اوریثی و ...هتمعن ّىسنم مهورّكذی و

هعلاطم نادقف

 یهلا تایآ رد ربدت نادقف

نیشیپ یاهتلم یاهیراتفرگ ویزوریپ لماوع و هتشذگ رد ربدت نادقف

یسانشبیسآ

رشب یاهیتخبدب أشنم ،هطلس ماظنیریگهجیتن

ناهج طلسم یاهتردق رب هناگود قطنم تیمکاح

عافدیب یاهتلم و تیرشب هعومجم هب ایند طلسم یاهتردق زراب ملظ

هتفرشیپ یاهروشک رد یتح طلسم یاهتردق یارب رشب عون ندوبن حرطم

دهاش

 نانلسم لباقم زا ناریا هدنز یوگلا ندرک جراخ هنحص زامجاهتفده

 دوخ یاهشالت رد نانمشد لماک یماکانینیبشیپ

 ناینوعرف لباقم رد ناربمایپ یگداتسیاهباشمقادصم

 نانمشد یاجیب تاعقوت و ینیبرتگرزبدوخ ،ربکت ،تجاجل ندیسرن ماجرف هبیریگهجیتن

یمالسا یروهمج هب هبرض رد نانمشد قافتا
 رگیدکی اب فالتخا اهدص مغر یلع

 لاس۳۳ نیا رد بالقنا ندوب مجاهت دروم
 تیمها

هعیش هعسوت زا نرادن مالسا هب یداقتعا هک یناسک ینارگن زاربا

رگیدکی زا ینس و هعیش ندناسرت و فالتخا داجیا
قادصم

یسایس یاههبخن

یگنهرف یاههبخن
بطاخم
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