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يمالسا ماظن

يگژيو

عنام

نالوئسم يهفيظو

)ع(نينمؤملاريما زا يوريپ هب راختفا
هجيتن

زورما تيعقاو

ام هدهع هب گرزب يفيلكت نتشاد رارق

يسايس
ايند ي همه هب تبسن

يداصتقا
يگنهرف

تدهاجم موادت

تيمها

قيداصم

اههصرع

ام زورما تاناكما و لمع زا باستنا نيا ياضتقا ندوب رود

تلعيناهج ميظع شلاچ اب ندش هجاوم
يمالسا يراديب شرتسگ

رابكتسا عورشمان عفانم اب ام لباقت

 تمس هب رابكتسا ياه ينمشد ندومن هجوتم
يمالسا ماظن و مالسا يايند

هجيتن

يمالسا ماظن هاگياج

فلتخم لاكشا هب ام ديدهت

مالسا يايند يروحم نوناك

يزوريپ يهمزال

تالكشم زا تفر نورب هار نيرت مهم

انلبس مهّنيدهنل انيف اودهاج نيذّلاو

هسفنل دهاجي امّناف دهاج نم و

توغاط ميژر قانتخا نارود
هلاس تشه گنج نارود

بالقنا رمع يهلاس25 نارود

زور نآ ميظع تالكشم زا جورخ هجيتن

هجيتن

هجيتن

روشك ميظع ديدهت ندش فرطرب

تالكشم زا تفر نورب

يّلم تّزع و لالقتسا ظفح

 ينيد ركفت و بان مالسا گنهرف رشن

مدرم يگدنز يهعسوت و ينادابآ شرتسگ

لاملا تيب هبلواطتزا يريگولجو ضيعبت عفر،تلادع طسب

هاگياج

ترورض

تزع يهشير

اهتدهاجم مها

اكيرمآ يبلط راصحنا و هعسوت تسايس
مالسا

مدرم تدهاجم

ينيدركفت يگژِِِِيو

يمالسا گنهرف ناكرا

هجيتن

 ميظع يدوجوم ناونع هب يمالسا تما هب هاگن
دعتسم و

يمالسا تما تدحو
يدازآ

ينيد يسرالاس مدرم

يبلط تلادع
نيد تيمكاح

هرتسگ

داعبا

ينعم

راكهار

عنام

ينابم و دياقع رد فالتخا دوجو نيع رد هملك داحتا

رامعتسا يميدق تسايس ،نآ اب هزرابم
قافو دروم دراوم يور هيكت

رگيدكي تاساسحا ندرك راد هحيرج زا يراددوخ

يگدنز روما هب تبسن نيد لّفكتينعم

يمالسا يراديب
درواتسديمالسا ماظن داجيا

يدازآ

مدرم ءارآ هب يكّتم تموكح
يرالاس مدرم

اه هصرع

تشيعم
تينما

تشادهب
گنهرف
قالخا
تيونعم

تيمها

 يلصا لوئسم
اهتدهاجم نيرت بجاو هلمج زا

ييارجا ياههاگتسد

نافلاخم

قيداصم

هجيتن

تيمها

نوناق زا نيزواجتم

نالوئسم يداصتقا دسافم اب هزرابم
ضيعبت اب هزرابم

اهيماكان زا يليخ رب مدرم يروبص

تدهاجم ناديم نيرتراوشد

اهيريگ تهج و اهراعش تدحو

بطاخم

ركذت

روشك ناگبخن

نوگانوگ روما نالوئسم

 و تايئزج رد هديقع فالتخا ندوب لاكشا يب
ماظن رد ليخد ريغ لئاسم ينابم رد يتح

يسانش بيسآ

طرش

نمشد ندرك شومارف و نتفرگ رارق مه لباقم رد

ندشن اهراك ماجنا عنام

شور

هنومن

يا هفياط ياهگنج داجيا

يتديقع ياهگنج داجيا

قارع رد يّنس و هعيش نيب فالتخا داجيا

هجيتن

هرتسگ
يليمحت گنج نارود ياه ينمشددهاش

نونك ات بالقنا لوا زا

يگژيو
هاگتساخ

 شيپ ياهنرق رد اهنآ ندوب هقباس يب
يمالسا بالقنا

سلجم تاباختنا

تيمها

ام يهفيظو

رّكذت

يمالسا ماظن ييامن تردق يهنحص

 مدرم ياههدوت ندوب هنحص رد رهظم

دوخ تيلوئسم و هاگياج ،ناديم يياسانش

ضامغا نودب و تقداب تيلوئسم هب لمع

يهلا ركم زا ندوبن لفاغ

تّلع

درف هب ماظن يگتسباو مدعهجيتن

تشادن يدنواشيوخ يراصنو دوهياب هك نانچمه ،ام اب دنوادخ ندوبن دنواشيوخ

 نامروشك و بالقنا هب ندناسر بيسآ يارب نمشد يناوتانهجيتن

رابكتسا يارب يديدهت تيمها

دوخ هب يهلا فاطلا بلج لياسو
 لمع

شالت و تدهاجم
صالخا

»هلهأب اّلا ئيسلا ركملا قيحي ال و« هيآ

يرظن و يلمعداعبا

ام ياهيهاگآ و هبرجت ندش رتشيبزورما تيعضو
رت هدامآ و رتشيب ياهورين نتشاد

هيآ

مزع رد يتسس ندمآ دوجو هبيسانشبيسآ

سوسحم
عاونا

سوسحمان

تيمها
نآرق مهم يهيصوت

دوخ ياهتربع اب خيرات يهيصوت
ام راوگرزب ماما يهيصوت


