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راسمرگ رهش ياه يگتسجرب

 روشرپ و دنمقالع مدرم

دراوم
 ناتسرهش و هقطنم لک رد داوس یالاب حطس

بوخ یاهدادعتسا دوجو

راک و تامولعم ،ملع هب هدش هتخانش

 راسمرگ لها یروشک هتسجرب ناگبخندهاش

نيرترب وزج ،روشك زورما عاضوا
هتشذگ نايلاس لوط رد عاضوا

یرادروخرب و روشک یسایس ماظن ماکحتسا
روشک رد لماک یسایس تابث کی زا

دهاش

 یگنهه کی رد مدرم داحآ طسوت روشک لئاسم ندرک لابند
گرزب تلم کی اب بسانتم و هنادنمشوه،بولطم
 مدرم ِنابز رب یلم یاهنامرآ و اهراعش ندش یراج

اهنآ زا لماک یکرد اب
ضیعبت عفر و یبلطتلادع نتفگ رارقتسا

 هتشذگ زا شیب داسف اب هزرابم و

 یسایس تابث رد لزلزت هدننکلابند دارفا یماکانهر
بالقنا لوا زا روشک

 یملع یاهتفرشیپ هرابرد هدش هداد یاهراعش
 یاهتسه یژرنا هرابرد هدش هداد یاهراعشقادصم

 یاهتیعقوم هرابرد هدش هداد یاهراعش
یللملانیب حطس رد روشک یسایس

)بالقنا موس لسن( ناوج لسن دوجو
روشک هتشذگ تحز نادردق و دادعتسا اب

 ینید یاهشزرا هب دنبیاپ و یمدرم تلود ندوب راک یور

روشک نوگانوگ یاهصخاش رد تفرشیپ

 فلتخم حوطس و اههصرع همه رد ناناوج یمومع شیارگ دهاش
یبالقنا یاههزیگنا و اهنامرآ ،ینابم هب یملع

تاماهتا عاونا هب ناوج لسن ندرک مهتمبیسآ ناناوج هب هدش دراو تاماهتا ندوب یعقاوریغ و هنانیب دبیبایزرا

 یمدرم شنم و هویش

 دراوم

یتسیزهداس
 یمالسا یاهشزرا هب لماک یگتسبلد

 سفن هب دتعا و تعاجش
 تمدخ و راکتبا و راک لها

ریذپان یگتسخ و نادیم رد رضاح ،لمع لها
روشک لئاسم

یللملانیب لئاسمداعبا

 دنوادخ هب اکتا و نیا و سفن هب دتعالماع

 داروم
 تمدخ هب هتسبرمک

لمع راکتبا شاد تسد رد

یداصتقا لئاسم و روشک عضو هرابرد روهمج سیئر شرازگدیؤم

 مروت هلئسم
یراکیب خرن دراوم

داسف اب هزرابم

 فصنم ناسانشراک دییأت دروم
یعقاوریغ ،یملعریغ مغر یلع یللملانیب زکارم دییأتیگژیو

 ناریا عاضوا هرابرد اهنآ تاشرازگ کا ندوب یسایس و

 ریخا مین و لاس کی رد داسف اب هزرابم رد روشک هبتر ندمآ الاب
 یگچراپکی و تدحو ندوب سوسحم

روشک یسایس هصرع رد مدرم
 ناهج رد ناریا تلم یعتجا تلزنم و یسایس هاگیاپ شیازفا

نیفعضتسم صوصخب مدرم یمومع یاهرشق یراودیما

 تلم یللملانیب رادتقا

 روشک لخاد رد یروانف و تعنص و ملع دشر

لماع
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 راسمرگ ناناوج تکرح و شالت ،دیما صخاشتیمها
راسمرگ هقطنم و روشک خاس رد شقن یافیا یارب

تلم کی یراودیمارثا

رکذت

 یراتفرگ مغریلع داسف زا ام ناناوج یرود
داسف ماد رد ایند یاه ناوج بلاغ

ایند و هقطنم یاهروشک حطس رد زورما ناوج و بالقنا یزوریپ زا لبق ناوج اب زورما هعماج ناوج توافتیریگهجیتن
  ام ناوج یگدنز و لد رد ینید یاهرواب دوجو

 ام ناوج رد اهشزرا هب یئانتعایب و یتالدابمیب ندوب مکتلع

دهاش

 رد نوگانوگ رهاوظ اب فلتخم یاهرشق زا ناناوج تکرش
 عرضت و اعد نوگانوگ مسارم و ناضمر هام یایحا یاهبش

دهاش

روهمج سیئر یاهیگژیو و تازایتما

 تلود یاهیگژیو و تازایتما
 یللملانیب نرادمتسایس فرح زا روشک نالوئسم یورهلابندلباقم هطقن

 دجاسم و اههاگشناد رد فاکتعا مسارم رد ناناوج تکرش
 ناضمر هام رخآ ههد و فاکتعا مایا رد روشک رسارس

 ام ناناوج شاد تقیقح ورگ رد لد
 ام ناناوج یاهلد ندوب ینارون و مرنانعم

تسردان رهاظ اب ناناوح ندوب سانشنادخ روصتیسانش بیسآ
نیبرهاظ و یحطس دارفا طسوت

 لوط رد فاکتعا مسارم رد ناناوج یمومع تکرش ندوب هقباس یب
 اههبلط لثم یدودعم دادعت رد نآ ندوب رصحنم و هتشذگ نایلاس

 ناناوج تکرش ندوب ریظن یب تیمها
 ایند رد فاکتعا لثم یونعم یاه مسارم رد

روشک هدنیآ تخاس ناکما ندمآ مهارفتلع
هدنیآ هب راودیما و سفن هزات لسن تاراکتبا اب

یبالقنا یاهشزرا و نید هب هعماج بلاغ هجو  شیارگ
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نيرترب وزج ،روشك زورما عاضوا
هتشذگ نايلاس لوط رد عاضوا

روشک رد )لماک یسایس تابث( یسایس ماظن ماکحتسا

 دهاش

 یگنهه کی رد مدرم داحآ طسوت روشک لئاسم ندرک لابند
گرزب تلم کی اب بسانتم هنادنمشوه دروخربو بولطم
 مدرم ِنابز رب لماک کرد اب یلم یاهنامرآ و اهراعش ندش یراج

ضیعبت عفر و یبلطتلادع نتفگ رارقتسا
 هتشذگ زا شیب داسف اب هزرابم و
 )بالقنا موس لسن( ناوج لسن دوجو
روشک هتشذگ تحز نادردق و  دادعتسا اب

یبالقنا یاهشزرا و نید هب شیارگ ندوب هعماج بلاغ هجو

 ینید یاهشزرا هب دنبیاپ و یمدرم تلود ندوب راکرس

روشک نوگانوگ یاهصخاش رد تفرشیپ

 ریخا مین و لاس کی رد داسف اب هزرابم رد روشک هبتر ندمآ الاب

مدرم یگچراپکی و تدحو ندوب سوسحم
هشیمه زا رتشیب روشک یسایس هصرع رد

 ناهج رد ناریا تلم یعتجا تلزنم و یسایس هاگیاپ شیازفا

نیفعضتسم صوصخب مدرم یمومع یاهرشق یراودیما

 تلم یللملانیب رادتقا

 روشک لخاد رد یروانف و تعنص و ملع دشر

اهتلم زا یرایسب رد ناریا تلم بوخ تافص زا یرایسب دوبنتیمها

 و ضیعبت عفر تهج رد راک ماجنا هب تبسن مدرم ساسحاتلع
تالکشم ندشن لح مغر یلع نامورحم هب کمک

هیصوت
نیلوئسم هب

تلود دننکلوبق مدرم هکنیا تهج رد شالت تسا فادها تمس هب تکرح و راک لاح رد

قادصم

 ربص و تباجن

 ینیبعقاو

یلدمه و یهارمه

 اهنآ یزودنا تورث مدع و یتسیزهداس و نیلوئسم ندرکراک هدهاشم رثا رد مدرم دتعا خیگنارب و یراودیمادهاش یرایشوه و یهاگآ

 مدرم دوخ و نیلوئسم هیحور تیوقتهر

رس رب ناریا تلم یگداتسیا ندش هتفریذپدهاش
یللملانیب حطس رد یاهتسه هلئسم

لاغتشا هلئسم لح یارب نالوئسم شالتیلعف تیعضو شدوخ بسانم نامز تدم رد  لاغتشا هلئسمتالکشم قادصم تالکشم لح یارب بوخ تصرف داجیاهر

تنایخ و یلام ،یرادا داسف ندش نک هشیرزادنامشچ
 یتلود یاهشخب رد صوصخب یلم یاهتناما رد

ضراوع نیرتدب وزج یلام و یرادا داسفتیمها تلع

یللملانیب زکارم دییأت

مدرم هدننکادج راعش و هناگ ود تیمکاح راعشیسانشبیسآ
 یاهدع طسوت رگیدکی زا

انعم روشک تیریدم و تیمکاح رد یگتسد ود داجیا

ییاهنهجیتن ناگدنهدراعش ندش یوزنم

داعبا
رگیدکی هب مدرم یاهلد یکیدزن

تلود و مدرم نیب داحتا

 تلود هیلع تاعوبطم یخرب ینکارپ نجل و ینهددب ،ییوگدبشلاچ

لمعلا سکع تاعوبطم زا روهمج سیئر هیالگ

 تاعوبطم یفاصنایب
 تاداریا یینگرزب و تلود یاهراک فرگ هدیدان ای ندرب لاؤس ریز یارب ایند رد جیار یتاغیلبت یاهشور زا هدافتساقادصم

 هناگیب یاهتسد شقن هب تبسن یربهر رادشه
لمعلاسکع روشک تاغیلبت و اههناسر ،روشک یگنهرف تیریدم رد

 تلم یاهشزرا سکش یارب تاغیلبت و تاعوبطم زا نانمشد هدافتسافده
نایب یدازآ دوبن هب نیدقتعم یلمع در و یلک یاهتسایس و ماظن ،تلود هیلع تاعوبطم هنادازآ تیلاعف یریگهجیتن

لماع مدرم شنکاو یهلا لضف رثا رد تاعوبطم ینکارپ نجل هب مدرم ییانتعایب
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 ناریا تلم بوخ تافص زا یرایسببسانم هنیمز

 اهروشک نوگانوگ لئاسم اب یربهر ییانشآدیؤم
 خیرات دایز هعلاطم رثا رد اهتلم و

دوخ یلام نیمأت یارب ایند رد نالوئسم شالتقادصم ام نیلوئسم فالخ رب ینوناقً ارهاظ ولو قیرط ره هب

دیؤم

اس یاهیراذگهیامرس یارب داسف اب هزرابم نداد هولج دیدهتیسانشبیسآ

روهمج سیئر هب نداد قحیربهر عضوم

هیلوا راکنا مغریلع یناگمه قیدصتیئاهن هجیتن
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نيرترب وزج ،روشك زورما عاضوا
هتشذگ نايلاس لوط رد عاضوا

روشک رد )لماک یسایس تابث( یسایس ماظن ماکحتسا

دهاش

 یگنهه کی رد مدرم داحآ طسوت روشک لئاسم ندرک لابند
گرزب تلم کی اب بسانتم هنادنمشوه دروخربو بولطم
 مدرم ِنابز رب لماک کرد اب یلم یاهنامرآ و اهراعش ندش یراج

 ضیعبت عفر و یبلطتلادع نتفگ رارقتسا
 هتشذگ زا شیب داسف اب هزرابم و
 )بالقنا موس لسن( ناوج لسن دوجو
روشک هتشذگ تحز نادردق و  دادعتسا اب

یبالقنا یاهشزرا و نید هب شیارگ ندوب هعماج بلاغ هجو

 ینید یاهشزرا هب دنبیاپ و یمدرم تلود ندوب راکرس

روشک نوگانوگ یاهصخاش رد تفرشیپ

 ریخا مین و لاس کی رد داسف اب هزرابم رد روشک هبتر ندمآ الاب

 مدرم یگچراپکی و تدحو ندوب سوسحم
روشک یسایس هصرع رد

 ناهج رد ناریا تلم یعتجا تلزنم و یسایس هاگیاپ شیازفا

نیفعضتسم صوصخب مدرم یمومع یاهرشق یراودیما

 تلم یللملانیب رادتقا

 روشک لخاد رد یروانف و تعنص و ملع دشر

لماع ادخ هار رد تماقتسا

هنیمز ندوب مهارف رب ینبم اهییاکیرمآ روصتتیمها تلع
 اهنآ تسد تکرح کی اب ماظن یدوبان یارب

روشک رد یدارفا دوجو رب ینبم اهییاکیرمآ یاعدادهاش
یئاکیرمآ نویسایس زا یا هدع هنامرحم و هنایفخم دوروأشنماهنآ هراشا کی اب ماظن هب هبرض یارب  ماظن اب دعاسمان لفاحم یضعب اب تساخرب و تسشن و

 ناریا هب ندز همطل و ندرکادیپ هطلس رد اهییاکیرمآ یناوتانیربهر خساپ

 نانمشد تیعقوم لزلزتلباقم هطقن

نالطب
رکیدمه هب تلم یاهلد یکیدزن و داحتا ،یرادیب

 نالوئسم هب تلم دتعا

دهاش
  اهینمشد و اهتفلاخم زا نمشد شادنرب تسدرکذتلبق لاس۱۰ ،۱۵  اب زورما یتسینویهص میژر و اکیرمآ توافت

 ناهج تسایس تیعضو رد لوحت

 ناشن رتشیب یارب اهینمشد نیا تصرف ندوب یهلا رکمیبایزرا
 اهتردق ربا تردق ندوب یلاشوپ ندش هداد

اکیرمآ فلاخم یاهتلود ندما راک رس ربهنو
 دندوب اکیرمآ تولخ طایح هک یقطانم رد

هعماج و ناسنا زا سرت و هودنا بلسهجیتن
 اهنآ یارب یهلا تیقفوم بسک و

 اهیتخس اب هلباقمو ادخ هار رد یراشفاپام تیعضو

 یناسنا هعماج ندناسر تداعس هب هار رد تماقتساانعم

اونزحت ال و اوفاخت الا ةکئالملا مهیلع لزنتت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نیذلا نادیؤم

هار قادصم

فاصنا و تلادع

 یهلا تیدوبع

رگیدکی اب اهناسنا یردارب و یربارب

 یناسنا یاهتیلضف و هدیدنسپ و وکین قالخا

 هدنیآ رد ادخ هار رد یگداتسیا نیریش یاههویم ندیشچهجیتن
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