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دجسم رد مدرم ع�تجا رد »رکذ و زا« تیروحم

تیمها

 اه یریگ میمصت و مدرم دونش و تفگ و ع�تجا رب ناکم ریثأت
نانآ یرکف تاطابترا و

تیمها

 قادصم
اه هناخ هوهق رد مدرم ندش عمجیخیرات

اه م�ح رد ناتساب مور تاع�تجا لیکشت

 هکنیا رد نایدا رگید دباعم اب دجسم توافت
قادصمتسا مدرم ع�تجا لحم هکلب تسین زا لحمً افرص دجسم

گنج دننام مهم لئاسم ی هرابرد دجسم رد تروشم
)ملسو هلآو هیلعو هللا یلص(مرکا ربمغیپ طسوت

دجسم رد اه یناسرربخ و مدرم نیب یراکمه داجیا
)ملسو هلآو هیلعو هللا یلص(مرکا ربمغیپ نارود رد

مینک هاگن یرگید هاگن کی هب زا هب هک میراد زاین ام ِدرف درف نینمؤم هفیظو

اوتحم
زا هب تسا فقوتم نید میظع ی هرکیپ

یریگ هجیتن
 دجاسم رد تاع�ج هWا مهم یاهراک زا یکی

تسا زا هب تبسن ینادردق داجیا نییبت

تساه یکین ی همه یارب یهاگیاپ دجسم

یریگ هجیتن

درک هاگن یا هیشاح راک کی ناونع هب دیابن دجسم تماما هب

داعبا

ایند ریمعت و لد ریمعت هاگیاپ

نمشد اب هلباقم هاگیاپ

یمالسا ندZ داجیا یارب یزاس هنیمز هاگیاپ

دارفا ییازفا تریصب هاگیاپ

یزاس ناسنا و یزاسدوخ هاگیاپ

هللا لیبس یف داهج و نمشد اب هلباقم یارب یمدرم جیسب قادصم

یع�تجا یاه تیلاعف ماسقا و عاونا هاگیاپ ،دجسم

 ،یسایس ،یگنهرف ی هبناج همه تمواقم ی هتسه ،دجسم
نمشد لباقم رد یماظن و یتینما

تامازلا

بسانم یرازگ تقو و دجسم قح ندرک ادا

دجسم رد سفن نوکس و هنینbط اب تع�ج ماما روضح

بسانم تیفیک اب زا ی هماقا

زا ی هماقا یارب تقو زا لبق دجسم تع�ج ماما روضح

تینما رظن زا هلحم تاروما نداد ماجنا

ریخ رما رد نواعت و ارقف یارب ینواعت یزادنا هار

 دجسم نداد رارق زکرم و روحم رد ام راوگرزب ماما راکتبا
بالقنا لوا یاهزور زا دهاشهنو

بالقنا مایا رد حالس یروآ عمج

بالقنا یاه هتیمک یریگ لکش

انبم
،داحآ ی همه یمالسا ی هعماج رد

دنراد هفیظو تما یارب راک و تفرشیپ یارب

یریگ هجیتن
فلتخم فیاظو ندنکارپ و رکف ژاپمپ لحم دجسم

تسا نوگانوگ یاهراک هب مدرم ندناشک و

تیمها
 دجسم رد مدرم ندرک عمج زا مالسا فادها زا یکی

تسا یع�تجا یاه تیلاعف

تیمها

 دشاب تسُس یگنهرف زیرکاخ و راصح رگا
تفر دهاوخ تسد زا زیچ همه

 اب روشک یگنهرف راصح رد ذوفن یارب نمشد هزیگنا شیازفا
نونکات شیپ لاس۳۸ زا نوگانوگ یاه هویش

 قادصم
اه شور

یزاجم یاضف زا هدافتسا

هراوهام زا هدافتسا

نوگانوگ یتاغیلبت یاه هویش زا هدافتسا

یریگ هجیتن
 رتولج گنج نارود و بالقنا لوا ناوج زا رگا زورما ناوج

تسین رت بقع دشابن رتهب و

 ناناوج و مدرم ینید ن�یا
دوب بالقنا یزوریپ یلصا هتسه و هیام هک

 هلمح جامآ
نمشد

نادقف هجیتن
بالقنا یزوریپ مدع

هطلس ماظن ناکرا رد دیدش هلزلز ندماین دیدپ

 هلمح تلع
نمشد

دندوب نادیم رد مدرم یتقو
دهد ماجنا یراک دناوت ی یا یدام تردق چیه
 ناناوج و مدرم ن�یا تکرب هب ام راوگرزب ماما

دوش نارگ هطلس ییوگروز عنام تسناوت

 اهنآ یداصتقا و یلام عبانم تراغ
رگ هطلس یاه تلود طسوت تردق نوزفازور عیمجت و نمشد فده

ایسآ برغ هقطنم رد یتسینویهص میژر یرابکتسا هاگیاپ تیوقت

ییوگروز و تردق هب یبایتسد
فیعض یاه تموکح و اه تلم هب تبسن

 یمالسا بالقنا و یبالقنا مالسا
تسا هدرک ادیپ رولبت یمالسا روهمج رد زورما ود ره هک

 ربارب یلصا عنام
نمشد

ناناوج یشخب تینوصم و دجسم رد راک ی هویش vخومآ
نمشد یگنهرف مجاهت لباقم رد

 هWا هفیظو
تاع�ج

تیمها
 »نیمومأم اب تع�ج ماما طابترا« ریثأت ندوب رتالاب

�یس و ادص و یزاجم یاضف طابترا هب تبسن

دجاسم زا سدقم عافد یادهش زا دصرد۹۷ مازعا قادصم

رکذت

برغ رد ینایعا و یفارشا یاه هاگشاب رد مدرم ع�تجا

)ملسو هلآو هیلعو هللا یلص(مرکا ربمغیپ نارود دجسم رد تاناکما جیسب

مالسا ردص نارود رد تیبرت و میلعت زکرم ،دجسم

تسا نید دومع هملک یعقاو یانعم هب زا

قح ی هماقا و تسین تع�ج ماما ی هفیظو اهنت یزا شیپ
تسوا ی هفیظو مه ینید ماکحا غالبا و نید هماقا لدع و

ینید لئاسم نییبت و مدرم یارب ندز فرح



 تسه مه تسایس ،گنهرف لد رد
دریگ یم همشچرس گنهرف زا تسایس و رکذت

 قادصم
تاعوضوم

دناشک یم تمس مادک هب ار ام ،ام ِیگدنز کبس

میور یم شیپ یعقاو لالقتسا تمس هب ایآ

برغ هب یگتسباو تمس هب ای میور یم یمالسا ندZ داجیا تمس هب ایآ
مینک یم تکرح اه یبرغ زغم یب یاه هتفاب و

میور یم یع�تجا تلادع تمس هب ایآ

هجیتن
نالک هاگن لالخ رد

دوش یم نشور اه نایرج و بازحا و اه هورگ و اه مدآ فیلکت

 و یتسود هب دننک یم رصحنم ار تسایس و دننک یم یرظن هتوک یضعبرادشه
تسا روجنیا دزغل یم ناشیاپ هک یناسک بلغا ؛صخش کی اب ینمشد

 نادقف قادصم
حیحص هاگن

 نمشد ی هدافتساءوس هب هنتف نارس یهجوت یب
ماظن لصا هیلع اهنآ تاضارتعا زا

یسایس تریصبرگید یانعم

دجاسم تشذگرس و خیرات نییبت و ظفح

ترورض

 دجاسم رد هک یتاع�ج هWا و �لع زا باذج یاه تشذگرس دوجو
دنا هدش تیبرت دجاسم رد هک یناناوج و دنا هتشاد دمآو تفر

 دجاسم زا کیره تشذگرس و خیرات
دشاب هتشاد یزومآ تربع یعقاو تشذگرس کی دناوت یم
دندرک ادیپ تیبرت دجاسم رد هک یروآ مان یادهش تیبرت

دندش دیهش دنتفر و

 دنراد رمع لاس لهچ یسً ابلاغ هک یدجاسم دوجو
دنراد یندید و یندینش خیات و

اه بلاق
یا هلجم تالاقم

سکع

پیلک

باتک

همزالتسا هدوب دجسم یناهج زور یراذگمان فده هک یریسم رد تکرح
تسا یبالقنا زور کیً اساسا دجسم زور هکنیا ندرکن شومارف

 ندز شتآ تبسانم هب دجسم زور بیوصت هکنیا ندرکن شومارف
تسا تسینویهص نمشد اب هلباقم و یصقالادجسم
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قیداصم

تامازلاتقو هس رد تع�ج زا یرازگرب و نآ یرارقرب و دجسم ندوب زاب

درادن تقو تع�ج ماما رگا
دنک هدافتسا تع�ج زا هماقا یارب رگید دارفا زا
دشاب زاب اشع زا زا دعب ات رهظ زا شیپ زا دجسم ِرد

دندنبب ار دجسم ِرد هک دشابن روجنیا

دجسم ندرک رالوکس زا زیهرپ

رادشه

 دنهاوخ یم یسایس لئاسم زا ار دجسم اه یضعب
دنرادب رانکرب یلک هب

 دینکب ار ناتدوخ راک دیوشن تسایس دراو �ش اقآ دنیوگ یم یخرب
!؟هچ ینعی ناتدوخ راک

 یانعم
مسیرالوکس

دشاب هتشادن یروهظ و زورب چیه یصخش لمع زا ریغ رد نید

تسین ینید یب ینعم هب مسیرالوکس

دشاب هتشادن نید هب یراک یع�تجا ماظن

 یقرش و یبرغ عونتم یع�تجا ماظن رد یسکره
دشاب هتشاد ادخ اب یطابترا کی شدوخ یارب شدوخ

 تیمها
فعاضم

 یمالسا ماظن داجیا هب هک ین�یا و نید اب مالسا نانمشد ی هزرابم
دماجنا یم یللملا نیب و یملع یاه ییاناوت  ،حلسم یورین  ،مالسا رادتقا و

انعم
ضحم یزا شیپ و دجسم رد زا یرازگرب هب افتکا

تع�ج ماما طسوت

دجسم رد ناناوج یارب صاخ هاگیاج داجیا

 تشادرب
تسردان

دجسم رد درمریپ و لاس نایم روضح اب تفلاخم

مینک بذج دیاب ار اه ناوج یلو دجسم لخاد دنیایب همه ،نینمؤمحیحص یانعم

تیمها

 دنادب دوخ هاگیاج و هناخ ار دجسم ناوج هکنیا ناوارف تاکرب
دنک ادیپ دمآ و تفر و سنا نآ اب و

دنتسه اه ناوج یع�تجا یاه تکرح نارشیپ

تسردان شور
 ناناوج بذج یارب یمرگرس لیاسو داجیا هب افتکا

 گنپ گنیپ زیم لثم

تیونعم هب ناناوج شیارگ زا هدافتسا اب ناوج لد فرصتحیحص شور

دشاب ورمع فلاخم و دیز راد فرط ناسنا هکنیا هب تسایس یانعم لیلقتطلغ تشادرب

 حیحص یانعم
تسایس

هعماج یمومع تکرح هب هاگن
؟هن ای میور یم اه فده تمس هب ایآ هک
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دجسم رد مدرم ع�تجا رد »رکذ و زا« تیروحم رد مالسا راکتبا

قیداصم

یع�تجا یاه تیلاعف ماسقا و عاونا هاگیاپ ،دجسم

 یتینما ،یسایس ،یگنهرف ی هبناج همه تمواقم ی هتسه ،دجسم
نمشد لباقم رد یماظن و

تیمها
 هلمح جامآ

نمشد

نمشد فده

 ربارب یلصا عنام
نمشد

 هWا هفیظو
تاع�ج

قادصم
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