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ادهش یاه هداوناخهژیو نابطاخم

ناشیاه هداوناخ و نازابناج

زیزع نارگراثیا

یربهر یاعد
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 هاگن ترورض
هتشذگ هب

 زا یزومآ هبرجت و (فرگ سرد
هتشذگ لاس رد نامراک جیاتن و تکرح ،درکلمع

 نوگانوگ یاه شقن و اه گنر یاراد و عونتم یلاسیلک دروآرب
اه بیشن و زارف و اه سوق و شک اب اه ناسنا یگدنز ندوب هارمهرکذتیگدنام بقع و یزوریپ ،یخلت و ینیریش یاراد

 هیضق نطاب اما نمشد یریگ تخس هیضق رهاظحیضوت
اه نادیم رد ناریا تلم یزوریپ و یگدیزرو

��
� 

13
92

� ��
� 

&#��' ����
� 
 

&#��' ()
*��

�

ناریا تلم یگدیزرو و کرحت لاس ،۹۲ لاسینیب شیپ
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 Oاع نانNلسم و ناریا تلم یارب ار زور نیا لاعتم دنوادخ میراودیما
دهد رارق راشن و یزورهب ،یداش هیام

درادب دیؤم و قفوم نNفئاظو ماجنا هب ار ام لاعتم دنوادخ میراودیما

لیلد
هناراودیما یزادنا مشچ

تسا هدش میسرت نNلسم مدرم تمه و راگدرورپ فطل هب هک

 تشادرب
نانمشد ینمشد زا ندش هتساکتسردان

 یانعم
تسرد

میحرلا نمحرلا هللا مسب
راصبألا و بولقلا بّلقم ای

راهنلا و لیللا رّبدم ای
لاوحألا و لوحلا لّوحم ای
لاحلا نسحأ یلإ انَلاح لّوح

نیملاعلا ءاسن ةدّیس كتبیبح یلع ّلص ّمهّللا
.هلاء و هیلع هللا یّلص دّمحم تنب ةمطاف

.اهینب و اهلعب و اهیبا یلع و اهیلع ّلص ّمهّللا

دنتیلاعف لوغشم یمالسا ماظن هب تمدخ هار رد هک یناسک همه

هیمطاف مایا مارتحا و میرکت موزلمهم رکذت
تسا هتفرگ رارق دیع یاهزور طساوا رد هک

زاغآ کی و نایاپ کی نیب تسا یلصافدح لیوحت تعاستبسانم

هدنیآ یارب یزیر همانرب و نامدوخ یزاس هدامآترورضدشاب ولج فرط هب دیاب ام ی هدمع هاگنرکذت

اه جوا هب ندیسر و اه بیشن زا جورخام هفیظو

 یاه همانرب
نمشد

 زا مدرم رد یلدود و دیدرت داجیا و فرط کی زا ناریا تلم یاوزنا
یسایس هصرع رد رگید فرط

یداصتقا هصرع رد میرحت هلیسو هب ناریا تلم ندرک جلف

مدرم هب یداصتقا راشف و تالکشم داجیامیرحت رثا

یئاهن هجیتن
ناریا تلم ندرک جلف زا رابکتسا ناهج یناوتان

ماظن و مدرم یولج هبور تکرح و ناوارف یاه تفرشیپ
دش دهاوخ ضرع نیدرورف لوا یناfخس رد اه تفرشیپ لیصفترکذتداصتقا هصرع رد

 لماع
درک کمک نمشد هشقن هب هک ییاه یراگنا لهس و یهاتوکتیوقت

یئاهن هجیتن

یللملا نیب یاه تسایس یاوزنا رد رابکتسا ناهج یناوتان
ام یقطنم و

iیعیاقو اب ایند رد یمالسا یروهمج مارتحا و میرکت شیا
اهدهعتمریغ شبنج سالجا یرازگرب لیبق زا

iح شیاNبسانم یاه تیعقوم رد ناریا تلم طسوت روش و هس

 ناهج یاهروشک نالوئسم و نارس زا یریثک دادعت روضحدهاش
دهعت مدع سالجا رد نارهت رد

دهاش
۹۱نمهب۲۲ رد ناریا تلم رت مکارتم و رتروشرپ روضح

اه میرحت هحوبحب رد یلNش ناسارخ مدرم روضح

نیلوئسم و مدرم طسوت۹۱ لاس لوط رد گرزب یاهراک ماجنایربهر یبایزرا

قادصم

هجیتن
شهج یارب اه هنیمز ندش مهارف

رگید یتایح یاه هنیمز و تسایس ،داصتقا هنیمز رد

یملع یاه شالت

یئانبریز یاهراک

مدرم و نیلوئسم ناوارف کرحت

رابکتسا ناهج لباقم رد ناریا تلم یگدیزرو جیاتن و راثآ زوربینیب شیپ

ناریا تلم روضح ندشرترثؤم و یگدامآ شیازفا

ناریا تلم ی هدنیآ یگدنزاس ندشرت شخبدیما
ناشدوخ تیافک و تمه اب

تسایس و داصتقا هنیمز رد مدرم یداهج روضحهمزال

رکذت
 هیامرس و راک زا تیNح و یلم دیلوت جیورت هلئسم ندوب تدم دنلب

لاس کی رد راک ندیسرن ماجنارس هب و یناریا

تیمها
روشک یمومع تاردقم یارب هلاسراهچ یزیر همانرب

اه نادیم رد هناراودیما هاگن و دنلب تمه ،روش ،هسNح اب روضحانعم

یاه هصرع
ور ِشیپ

 ناریا تلم گرزب راک ،یروهمج تسایر تاباختنا
۹۲ لاس ردتسایس هصرع رد

۹۲ لاس ردداصتقا هصرع رد یلم دیلوت هب هجوت

۹۱ لاس رد یلم دیلوت هنیمز رد ییاهراک ماجنا

نآ غالبا و۹۱ لاس مود همین رد یلم دیلوت یاه تسایس بیوصتبسانم هنیمز

هدنیآ لاسراهچ یارب روشک یسایس و یئارجا تاردقم نییعت

 تاباختنا نادیم رد روضح اب مدرم هللاءاشناینیب شیپ
دز دنهاوخ مقر روشک یارب ار یکین هدنیآ ،۹۲ یروهمج تسایر

یداصتقا هسNح و یسایس هسNح لاس مان هب۹۲ لاس یراذگمانیریگ هجیتن

یلم دیلوت تیوقت هلئسم یراذگ لیرتیمها

بوخ تکرح کی زاغآ و یزیر همانرب هنیمز ندش مهارفهجیتن
یلم دیلوت یاه تسایس ساسارب تلود و سلجم طسوت


