
یملع نمجنا هریدم تایه رد تیوضع یاهدزمان همانرب یداهنشیپ قبلا
دوش هدامآ PDF راتخاس رد لياف همتاخ رد

ناریا یکشزپ یملع یاه نمجنا عماج هناماس
www.ima-net.ir

ادخ مان هب

.................................... یکشزپ مشچ يملع نمجنا فادها درب شيپ تهج يداهنشيپ همانرب

: تسپ يارب دزمان .............................. ولناخریش دمحم .....: دزمان يگداوناخ ومان مان

هریدم تئیه تيوضع

ردحلا تيلا عف لحم ............................... هیکبش پیشولف : يليصحت کردم نيرخآ

............................... هاگن یکشزپ مشچ ناتسرامیب نارهت ..: رضاح

: راظتنا دروم يامنرود و نمجنا تيعضو زا يلک ليلحت

تسا ناریا یکشزپ مشچ هعماج اب طبترم داهن اهنت رضاح ردحلا ناریا یکشزپ مشچ نمجنا

یکشزپ مشچ یملع یاهرانیمس اهو هرگنک یرازگرب و یملع هلوقم رد رتشیب رضاح ردحلا هک

هدومن مهارف ار روشک زا جراخ و لخاد یهاگشناد و یملع زکارم اب یملع طابترا .و تسا عفلا

یم هئارا ار یملع یاه هنیمز رد هتسجرب یاه تیلا عف هب هجوت اب عافد لباق یامنرود .هک تسا

مشچ یتاقیقحت و یملع زکارم ژه یوب و روشک لخاد یملع تاسسوم اب یطابترا نینچ یلو . دهد

یکشزپ مشچ یملع هاگیاج یاقترا ثعاب تیاهن ورد هتفای هعسوت دیاب .. روشک زا جراخ یکشزپ

. ددرگ ناریا

: نمجنا رد دوجوم فعض طاقن

نمجنا فعض هطقن نیرتگرزب

هدش نیودت همانساسا هب هجوت اب

. تسا ناکشزپ مشچ یفنص ژه یوب تابلا طم هب خساپ رد ییاناوت مدع

رتمک و دنا هتشاد روضح نمجنا رد رتمک هک دنتسه یملع تئیه ریغ ناکشزپ مشچ .. رگید هتکن

دنا. هتشاد رارق هجوت و رظن دم
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: نمجنا رد دوجوم توق طاقن

اهو هرگنک یرازگرب اب هطبار رد لوبق لباق و بوخ همانراک نمجنا تبثم ههجو نیرتمهم

تسا هدوب یکشزپ مشچ یاهرانیمس

یملع یاه شیامه یرازگرب یلصا یلوتم ندوب صخشمان و ییارجا تیلوئسم لخادت دنچ ره

. تسا هدرک دراو یکشزپ مشچ هعماج یگچراپکی هب یگرزب هبرض

: نمجنا تيلا عف رد ور شيپ تاديدهت

یاه هتساوخ و طیارش زا ندنام رود

. تسا یکشزپ مشچ نیون هعماج

یتنس یاه شور همادا اب تسا نکمم هک

دوش. هدنار هیشاح هب

: نمجنا ياه تيلا عف يارب دوجوم ياه تصرف

. تسا ناریا ناکشزپ مشچ یمسر الیت یکشت داهن اهنت هکنیا هب هجوت اب نمجنا
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تسرد یراذگ تسایس اب دناوتیم

دنک ایحا ار دوخ هتسیاش و یلصا هاگیاج

: يداهنشيپ ياه همانرب تسرهف

ندرک فرطرب و نمجنا همانساسا رد ینیبزاب

نآ.. فعض طاقن

. ناوج ناراکمه یلغش و یا هفرح طیارش صوصخب یفنص تابلا طم ندش هدید

.. یکشزپ مشچ هعماج اب ینف و دمآراک طابترا

. لیصحت غراف هزات ناراکمه یارب بطم ندرک ریاد و ییازلا غتشا تهج الت یهست هئارا و دوبهب

. یملع تئیه ریغ یاضعا یارب یلیمکت و یتاعلا طم یاه تصرف ناکما

... یملع نآالنی تامدخ هئارا

الیت یهست و... یقوقح تامدخ هئارا و

التمیلا. یهست هئارا تهج یکناب هکبش تاناکما زا هدافتسا ناسآ طیارش و

ناکشزپ مشچ زا ینوناق و یقوقح تیامح
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و... ییاضق مکاحم رد

: فادها هب يبايتسد اهو همانرب ققحت ياهراکهار

.. راکهار نیرتگرزب

تسا یکشزپ مشچ هعماچ دامتعا بلج

درادن یتاغیلبت و یتافیرشت هبنج نمجنا دننک سح لمع رد هک

. تسا ناکشزپ مشچ یفنص و یملع یماح و

اه تسیرتموتپا و یرتموتپا مویلوکیروک نیودت

دوش صخشم ناشیا تیلا عف دودح هک

دوش. یریگولج ناکشزپ مشچ اب یراک لخادت وزا

تکرح لقتسم و داهن مدرم داهن تهجرد نمجنا تیاهن رد هک همانساسا الح صا راکهار نیرتمهم و

دشابن یتلود یاه ناگرا هعومجم ریز و دنک

هللا... ءاشنا


