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 هنو�
ناریا تلم گرزب تکرح زا شیپ مق مدرم ماگنه هب مایق تلع۵۶لاس رد مق مدرم ید۱۹ مایق هسحزومآ سرد

ناریا ی همه رد مق مدرم مایق یراذگرثا
هجیتن

۱۰ /دیدح»ََلتاق َو ِحتَفلا ِلَبق نِم َقَفَنا نَم مُکنِم یوَتَسی ال«هصالخ

 هدامآ یاهلد ی همه هجوت و تضهن یزادنا هار
دیدج تقیقح و ناکما کی هب

 تشذگ یتدم و دش تایب میتشاذگ ار راک رگایلصا هتکن
دنک یم یمک رثا یهاگ و دنک ی� رثا یهاگ دش ماجناً ادعب و تیمها

 نمشد زیمآ هئطوت زیمآ تثابخ راتفر زا دعب مق مدرم رگا
دندرک یم للعت راوگرزب ماما هب تبسن

دمآ ی� دوجو هب بالقنا هب رجنم یدعب ثداوح

 تفرگ ماجنا دوخ تقو رد راک یتقو هشیمه
دنک یم ادیپ شیارفا نآ ریثأت ای دنک یم ریثأت

 نیباوت مایق

هرح هعقاو

ناریا تلم میظع تکرح اب نانمشد ی هلباقمترورض
»یگتسباو و یگدنام بقع« گرزب تلذ ود زا ییاهر یارب

دیشارتن نمشدً ا[اد اقآ هک تسا نیا ناشمالک هیکت اه یضعبههبش

یگدنام بقع و یگتسباو زا ییاهر یارب تکرح دوخ
دنک یم نمشد داجیا یعیبط روط هب

 نوریب ار وا یتقو هدرک بصغ ا رش هناخ یردلق دینک ضرفخساپ
دنک یم ینمشد ش اب وا اما دیا هتفرگ ار ناتقح دینک یم

 نیب زا طرش
نمشد یدیماان ای حالصاینمشد eفر

 ؛تسا دیعب ،نمشد حالصا
درک دیماان ار وا روشک تردق ندرب الاب اب دیاب

 دورب نیب زا زور کی تسا نکمم ینمشد نیاام دروآرب
تسا نمشد یدیماان ای حالصا نه نآ طرش اما

 یلصا قیداصم
نانمشد
ناریا تلم

ناشیاه هلابند و اه تسینویهص ،یللملا نیب نارالاسرز ،سیلگنا ،اکیرمآ

 دهاش
اه ینمشد

 رب ینبم یدعب تلود هب اکیرمآ ی هجراخ ریزو ی هیصوت
دوخ ی هّیعادو ی همان رد ناریا هیلع اه میرحت ظفح و یریگ تخس

رکذت
 و یللملا نیب نارالاسرز و سیلگنا ،اکیرمآ طقف ام نمشد

 اهنیا رب هوالع دنتسین اه تسینویهص
تسا ینورد نمشد نآ و دراد دوجو یرگید نمشد

 ینمشد ی هویش و مسر و هار هب تبسن یناگمه یهاگآهمزال
نایهاگشناد و نارگراک ،ناناوج ،نیلوئسم زا نانمشد

یلاح یب

یطاشن یب

یلبنت

یگزیگنا یب

یدیماان

تیاور

 ِلخُبلا َو rُِجلا َو ِمَرَهلا َو  ِلَسَکلا  َنِم  َکِب ُذوَعا  qِّا  َّمُهّلَلا
َةنَکَسملا َو ِةَرتَفلا َو ِةَوسَقلا َو َِةلفَغلا َو

عَشَخی ال ٍبَلق نِم َو َعبَشت ال ٍسَفن نِم َکِبُ ذوَعا ّیِنا َّمُّهلَلا
عَفَنت ال ٍةالَص نِم و عَمُسی ال ٍءاعُد نِم َو

ام عضوم
میزادنا ی� اه ینوریب ندرگ هب ار اهریصقت همه
 ینوریب نمشد مییوگ یم یتقو دشاب نساوح

درادن دوجو یصقن چیه نامدوخ رد هک تسین نیا شیانعم

فده
 اب تسا یمالسا ماظن و ناریا تلم نمشد فده هک دننادب
 ندرک رپس هنیس و یگداتسیا رطاخ هب دننک یم ینمشد هکره

تسوا

هدنورشیپ و ولج هب ور لقتسم ناریا اب اکیرمآ ینمشد

سراف جیلخ رد اه یسیلگنا هرابود روضح

 دیدج یاه میرحت و اه تیدودحم لعا یارب یزیر همانرب
ماجرب زا سپ نارود یارب

هدش باختنا یموب دارفا زیهجت و حیلست و شزومآ
دنتفایب ناریا تلم و یمالسا ماظن ناج هب هکنیا یارب

 دنا هدرک ءاقلا روطنیا سراف جیلخ ماکح یخرب هب اه یسیلگنا
تسا هقطنم یارب دیدهت ناریا هک روضح هناهب

دنتسه هقطنم یارب دیدهت اه یسیلگنا دوخ  عضوم
 ی هیزجت یارب اهنآ ی همانرب هقطنم یارب اه یسیلگنا یاهدیدهت زا یکییمالسا یروهمج

یبیل و نمی ،هیروس ،قارع هلمج زا تسا هقطنم یاهروشک

۲زا۱ هحفص
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نادقف قادصم



هلباقم هار
نآ یزاس مواقم و روشک تردق ندرب الابنمشد اب

لوئسمنآ یارب یزیر همانرب و روشک رادتقا هب ندرک رکفهمزال
اه هاگشناد

یگنهرف لاعف رصانع

یسایس لاعف رصانع

نارادمتسایس

هیملع یاه هزوح

نالوئسم

ینید نیا

روشک رد کرحت و تمواقم رصانع نیرت مهم زا ینید نیا تیمها

 قادصم
دادرخ هدزناپ تضهنینیرفآ شقن

یمالسا بالقنا یزوریپ

سدقم عافد

تیطورشم

تفن تعنص ندش یلم تضهن

وکابنت هیضق

 مدرم مومع رد ینید هزیگنا و ناناوج نیا یدوبان
روشک رادتقا لماع ناونع هب

 رد نمشد و دنتسین نئاخً اتقیقح رگا،دنرادن تعیرش هب یدنبیاپ هک یناسکرکذت
دننک فیعضت ،ار ناناوج نیا و نیددیابن ،دنتسین تسود سابل

تسایس و نید eسناد یکی و ینید تفرعم

یملع عیرس تکرح

مدرم تالکشم لح و یداصتقا تفرشیپ

اهدمآ و تفر رد یلملا نیب تارکاذم رد یلم تزع ظفح

ققحت هجیتن

ندیشک هشقن و یزیر همانرب ییاناوت داجیا
 یلم رادتقا لماوع هب یبایتسد یارب

مینکب مه کمک نمشد هب تسا نکممنادقف هجیتن

 تیعضو
نمشد

ناریا مدرم زا حیحص تخانش مدع
ناشیاه یزیر همانرب ی همه مغریلع

یلم تزع ندرک شودخم

دشاب هارمه تفرعم اب دیاب ینید نیا ترورض

مالسا نید صوصخ هب نایدا راک لوا
تسا تموکح بلاق رد نید جیورت و تموکح داجیا انعم

ماظن هفیظو

 یسیلگنا ثیبخ رصانع شالت
 یملع تکرح زا ام یهاگشناد ناوج ندرک سویأم یارب
روشک زا جراخ هب چوک هب دادعتسا اب نایوجشناد قیوشت

 ام نموم یاه ناوج یگداتسیا
نمشد هتخورف دوخ رصانع یضعب یاه تثابخ مغریلع ام تیعضو

یتالکشم راچد مدرم هکنیا یارب اه میرحت زا هدافتسا
دننک ادج ماظن زا ار مدرم و دنشاب دوکر و یراکیب لیبق زا

 دنراد یمرب ار اه میرحت رگا
دوشن فرطرب مدرم تالکشم هک دنرادرب یروج

ام هفیظو

تارکاذم رد eفرن روز راب ریز قادصم

دنیب یم لباقم فرط هرکاذم ی هسلج رد
 تسا ردقچ نتمه و هزیگنا و تسا هنوگچ ام ی هیحور

درک دهاوخ راتفر ام اب ام زا شدروآرب ساسا رب و
تیمها

 ناریا تلم لباقم رد ام یللملا نیب و یناهج نانمشد
دننکب تسناوت دنهاوخن یطلغ چیه

 دربب شباوخ هدنمزر زابرس گنج ههبج رد رگا
یجیگ تلاح رد و دوش رادیب باوخ زا دعب و

دنزب هبرض یدوخ هب تسا نکمم دنک نشور ار هناخپوت
قادصم

تریصب

،فافع ،ایح ،نیا ندرب نیب زا
ینید تیمکاح هب خسار داقتعا و ینید ینابم هب یدنبیاپ

قادصمروشک یملع تکرح فقوت
نابهگن یاروش و جیسب و هاپس هب هلمح

هوق ود یاسور نیب ریخا یاهوگموگب ییا� گرزب

هلباقم هار
لماک ردتقم هیئاضق ی هوق کی دوجو

ردتقم یمدرم یماظن و یتینما هاگتسد دوجو

جیسب مان هب یمدرم میظع تکرح دوجو

عاجش قیقد زیر همانرب تلود کی دوجو

۸۸لاس رد هنتف یزادنا هار رد نمشد یاطخ
ید مهن رد مدرم یمومع تکرح لباقم رد ندنام توهبم و دهاش
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 هنو�
زومآ سرد

ترورض
نانمشد یلصا قیداصم

ناریا تلم

رکذت

همزال

۲زا۲ هحفص


