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نان نيزآ چيک از

ده ا گ 

د د  ،رسا
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ی آغاز ا  وا

س –کميت قانون 

رميشده واين

قادی بسوی تاز
 وقتی جامعه ح
مان جامعه ای

يکنند وھيچيه م

گ ده و ب ما
 

ی ر قام واال
ده  ن را ز

ه ان را یا ا

کودتا برای حاک

رفتن دين تعبير

ی باوری واعتق
ائی است ولی

نجا که درھمآ ه
ھا استفادهی ش

ه   جا
سازد و .ش

د ه و شیپ 
ده ان   ا

زه جان ی  
  د.

 

ه دوش به گر
  .ل شده است

عه ازرسوبھای
مردان استثناک

وميرسد بهزد
ھا وسردوش نا
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ی ش ون و
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ان را  ده ا
وی م ،ه پھ

ف ، مو
د د ل رسا

 ک- حج  و 

تبديل خزينه به
گرموضوع حل

رکت دادن جامع
ده ھای سترک
ابرطرف ميساز

اوشرفته ترين
   .بوده است

د ود ،ود ن
ر را

گ، م ز
مد رضا شاه و
طالح رو  ا
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  ۴رگ

ومت درمقابل ت
که امروزه ديگ

رائه شد که حر
اراد ن درخورآ

يدھد وموانع ر
 ازبھترين وپيش
 خزينه متصل ب

و ور  م  رژ

رگ وش  دار
رگ ضا شاه

وش  ن 
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يکنيد که مقاو
ن کاری است ک

 بدين جھت ار
آل وانجام شک

خود سامان مي
ومت ميکردند

بآدينشان به 

ر ه ر شاه  ع

ورش و د
ی رض و

ی وباره 

٠١٣ ، شنبه  
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درمقابل اين

اين نمونه
کاربسيارمش
به حرکت خ
خزينه مقاو
نيست که د
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