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اه هصرع
 ملع ناديم
 قيقحت ناديم

يسايس و يعامتجا ياه تيلاعف ناديم

تلع
هتشذگ ياه لاس رد نوگانوگ تالكشم اب ههجاوم

يساسا نوناق44 لصا ياه تسايس يارجا
اه هناراي ندركدنمفده هنومن

مدرم اب سامت و نوگانوگ طاقن هب يشكرس

اه هتشر همه رد گرزب ياهراك ماجنا يارب ام نيققحم يياناوتدهاش

اه هنيمز

تاطابترا
لقن و لمح و تالصاوم

يملع تاقيقحت
اهزاس و تخاس

لبق اب هسياقم

  موهفم

  همزال

داعبا همه زا و هبناج همه تفرشيپ

اه هصخاش

 يلم تورث ديلوت رد تفرشيپ
 يروانف و  شناد رد تفرشيپ

 يللملا نيب تزع و يلم رادتقا رد تفرشيپ
 تيونعم و قالخا رد تفرشيپ

 روشك تينما رد تفرشيپ
 يرو هرهب ياقترا رد تفرشيپ

 يعامتجا طابضنا و ييارگ نوناق رد تفرشيپ
 يلم ماجسنا و تدحو رد تفرشيپ

 يمومع هافر رد تفرشيپ
 يسايس دشر رد تفرشيپ

يريذپ تيلوئسم رد تفرشيپ

داعبا
ينعم

يسانش بيسآ
شلاچ
ينعم
ينعم
دركراك

 يعامتجا تينما

اه هتشاد زا هدافتسا نيرتهب و نيرتشيب

بالقنا لوا زا تدحو ندرب نيب زا يارب نانمشد شالت
مدرم نهذ رب ينكش نوناق ندش مكاح تروص رد لوقعم ندركن تفرشيپ

هافر زا تاقبط همه يرادروخرب
يسايس ليلحت تردق بسك

نانمشد يهاوخدب لباقم رد يراصح

 كرحت

مالسا رظن دروم تفرشيپ همزالتيمها

لباقم هطقن

ينعم
 ييايفارغج و يتاقبط ياه هلصاف شهاك

 تاناكما و اه تصرف زا هدافتسا رد يربارب
يسانش بيسآ
يسانش بيسآ

 رود طاقن تيمورحم و زكرم هب كيدزن طاقن يرادروخرب

بلقتم دارفا نداتفا ولج و اه يمشچ رون ندوب مدقم
تلعندوب راوشديگژيويداصتقا و يلام داسف اب هزرابمقادصم

ناسنا يارب فلاخم ندشاديپ

غورد و هعياش ندش تسرد

هزرابم نيا رد رتولج دارفا نتفرگرارق رتشيب مجاهت دروم

  تفرشيپ و تلادع هب دقتعم ناريدم دوجو

تعاجش
صالخا

خسار مزع و ريبدت

تسايس كي ناونع هب اه يزير همانرب يلصا طوطخ رد لامعاهمزال

ييوج هفرص ينعم
ندرك فرصم اج هب و تسرد

لام ندركن عياض
 شخبرمث و دمآراك فرصم

طلغ ياه شور و اه تنس ،تاداعتلعفرصم ظاحل زا ام هعماج عضو ندوبن بوخترورض

ديلوت دوس هب فرصم و ديلوت نايم هعماج رد هتسياش يتبسن دوجوهصخاش
 نآ فرصم رب هعماج ديلوت ندوب رتشيببولطم عضو

روشك يالتعا تهج رد ديلوت دايز دراوم فرصم

فارسا قيداصم

تيمهانان يدصرد33 تاعياض
 نازرواشك دايز تمحز اب مدنگ ديلوت

يلاسكشخ ماگنه هب مدنگ ندرك دراو يارب هنيزه فرص

 تيمهايگناخ فراصم رد بآ يدصرد22 تافلت
 ناوارف تمحز اب بآ ديلوت

روشك يبآ مك
اهدس نيگنس ياهبقيداصم

رود ياه هار زا بآ ندش مهارف

 ناوارف هبرجت و شناد نتفر راك هب

يناهج طسوتم ربارب ود زا شيب يژرنا فرصم

هتفرشيپ ياهروشك هب تبسن يژرنا تدش صخاشربارب8 زا شيب فرصم

يگداوناخ و يصخش نوگانوگ فراصم رد فارسا

قرب فرصمقيداصم
نيزنب و ليئوزاگ ،زاگ ،تفن دننام يژرنا ياه لماح فرصم

هدش ديلوت يالاك اب هدش فرصم يژرنا نيب تبسنيژرنا تدش صخاش  ينعم

قيداصم
اه يمشچ مهو مشچ و ييارگ لمجت

مزال ريغ ياهزيچ ديرخ

نيزگياج
قافنا

ديلوت و تاجناخراك رد ندش ميهس

نآرق ريباعت
"نيفرسملا بحي ال هَّللاّ نا اوفرستال و"

"اوفرستال و اوبرشا و اولك"
"نيفرسملا بحيال هّنا اوفرستال و هداصح موي هّقح اوتا و رمثا اذا هرمث نم اولك"

تخادنا رود هب هدروخ مين ار هويم هك يسك هب)مالسلا هيلع( ماما بيهن
امرخ ياه هناد زا هدافتسا هب هيصوت تاياور ريباعت
 نان ياه هدرخ زا هدافتسا هب هيصوت

ندوبن يتشادهب ي هناهب هب اه ينامهم رد اذغ نتخير رود

روشك و هعماج ،دوخ فرصم يوگلا  حالصاام هفيظو

حوطس

يدرف

 يلم

نديشوپ و ندروخ هنوگچ
قيداصم

 ندش دراو اب هارمه نفلت ضيوعتيزاب سوه زا زيهرپ
رتالاب لدم كي قادصم

لاقتنا هكبش يگدوسرف تلع هب بآ و قرب نتفر رده زا يريگولج قادصم
نالوئسم يلصا بطاخم

قيداصم ينامزاس
 تانيئزت و راك قاتا تالمجت

هدوهيب ياهرفس
نوگانوگ ياه ناملبم

يلصا رصانع

همزال
تبقارم و تراظن

هيرجم و هننقم هوق طسوت يراذگ نوناق و يزير همانرب ،يريگ يپ
رما نيا هب هدنيآ لاس هد تفرشيپ زا يا هدمع شخب طابترا تيمها

 بآ فرصم يوگلا حالصا

 تامازلا

 فرصمهرتسگ
 ديلوت

تفايزاب

يناسربآ ياه هكبش حالصا
اهدس زا تنايص

نازرواشك هب هفرص اب ياه يرايبآ شزومآ

قيداصميگناخ بآ فرصم شهاك يارب يزاس هنيمز
يمومع و يتلود ياه كمك زا مك فرصم اب دارفا يدنم هرهب

مك هناراي تخادرپ و دايز فرصم اب دارفا زا رتشيب تايلام تفايرد

تسرد يرادهگن تامازلا  نان فرصم يوگلا حالصا
بوخ نان و درآ،مدنگ ديلوت

بوخ تخپ
تسرد فرصم

دنمزاين ياهرشق هب اه  هناراي يراذگاوفده

اه يگژيو

ينابم هب ناميا و داقتعا

اهازع و اه يسورع ،اه ينامهم دايز هنيزهقادصم

داعبا

همزال

 حالصاتمسرد تكرحوفارسا ابهزرابميساسا مادقا
فرصم يوگلا

تلادع

تفرشيپ

روشك رد مزال ياه تخاس ريز دوجو

روشك نالوئسم و ناگبخن هبرجت

هدرك ليصحت ناوج لسن روضح

1هحفص

يوهمج تساير تاباختنا

اكيرمآ اب ناريا هلأسم

بالقنا زا شيپ اه هنيمز همه رد ناگناگيب هب ام يگتسباو

بالقنا يادتبا رد فلتخم ياه هنيمز رد ام رقف
اه هصرع نارگيد هب كمكو تراجت يتح و يملع ياهراكو يگدنزاس رد ام يياناوت

هاگشيالاپ و هاگورين
هراوهام و كشوم

يسانش تسيز

يزير همانرب

يقالخا تينما

هعماج رد يرباربان و ضيعبت دوجو نيع رد الاب يلم صلاخان ديلوت

 يلم هدارا و مزع رد تفرشيپ

يهلا يلاع دصاقم ققحتهجيتن

فارسا راثآ
يداصتقا تامطل

يعامتجا و يگنهرف تامطل
روشك هدنيآ ديدهت

قيداصم

هجيتن
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يوهمج تساير تاباختنا

ينيد يرالاس مدرم همزالتيمها

اكيرمآ اب ناريا هلأسم

اكيرما اب لماعت يگنوگچ ؛بالقنا مهم ياه نومزآ زا يكيتيمها

ناريا ياه يياراد سبح و فرصت

 رد يتسيرورت و بلط هيزجت ياه تكرح هب كمك و نيفلاخم كيرحت
ناريا

يمالسا يروهمج ماظن اب اكيرما روهمج ياسؤر يراتفر دب

 زا يمالسابالقنا اب فلاخم نحل و سوبع يور اب ندشوربور
 ادتبا نامه

ام هب هلمح يارب مادص هب زبس غارچ

ام ربارب رد مادص زا تيامح

 ام روشك هيلع يمئاد تاغيلبت

ام نالوئسم و تلم هب اكيرمآ روهمج ياسؤر تناها

ام تلم هب تناها و )نيقفانم( اه تسيرورت زا تيامح

اكيرمآ تلود هقباس

قيداصمدوب اكيرما تشم رد بالقنا زا لبق ناريا تلع

ناريا عبانم نتشادرايتخا رد

يسايس ساسح زكارم نتشاد رايتخا رد

ساسح زكارم ياه بصن و لزع نتشاد رايتخارد

دهاش
يبلط هيزجت هنيمز ياراد ي هطقن ره رد يياكيرما رصانع و لوپ هدهاشم

يياكيرما رسفا اب ناتسكاپ و ناريا زرم ياه تسيرورت طابترا دونش

قيداصم
 حالس ديرخ يارب هتشذگ ميژر يتخادرپ ياه لوپ ندادن سپ

ريازجلا باسح زا يرادرابنا قح نتشادرب و هدش يراديرخ لياسو نتشاد هگن

ناوج رازه300 بيرق تداهش گنج تراسخ

مادص هب يسايس يسانشراك و يتاحيلست ياه كمكقيداصم

 مادص تايانج لباقم رد اه مشچ نتسب

 هب لادم ياطعاو سراف جيلخ نامسآرد يربرفاسم ياميپاوه ندرك طقاس
نآ لماع يگنجوانرسفا

 ام ياهورين تاكرح يا هراوهام شرازگ و تبثقادصم

قيداصم

هچبلح هعجاف

ام ياهرهش هب كشوم تباصا

گنج رد ييايميش ياه بمب زا هدافتسا

يلصا فده هقطنم هب حالس ليس ندرك ريزارس وهقطنم تينما رد شاشتغا
حالس ياه يناپمك بيج ندركرپ

يتسينويهص ميژر هيلع تينما ياروش ياه همانعطق زا يريگولجقادصميتسينويهص ميژر زا طرش و ديق يب تيامح

نوگانوگ ياه تبسانم هب ام روشك ديدهت

ام ميرحت لاس30

قادصم
ناريا تلم ي هشير ندنك موزل رب ينبم يياكيرمآ كي تاراهظا

هدرم يناريا كي ندوب بوخ يناريا رب ينبم يياكيرمآ لوئسم كي تاراهظا

دوخ لالقتسا و تيوه زا ناريا تلم عافدتلع

هجيتن
نورد زا نديشوج و ندمآدوخ هب

 تفرشيپ و ملع ينونك هطقن هب نديسر

هركاذم يارب ليامت زاربااكيرما ينونك عضوم

يندچ نطاب و يلمخم شكور اب هدش زارد يتسد

هبساحم اب يريگ ميمصت و ام ندوبن يتاساسحا

اكيرما تلودرييغت راعش فالخ رب يزيچ ندركن رييغت

ناريا تلم ندروخن بيرف و نديسرتن

 نامه رد ناشندرك مهتم لاح نيع رد  ،ناريا تلم هب ديع كيربتهناشن
ندوب ييا هتسه حالس لابند و مسيرورت زا يرادفرط هب كيربت

دهاش

ناريا تلم ياه يياراد ندركن دازآ

هناملظ ياه ميرحت نتشادنرب

 نالوئسم و تلم هيلع ينز ماهتا و غيلبت زا نتشادنرب تسد

يتسينويهص ميژر زا طرش و ديق يب عافد نتشاذگن رانك

ام تلود و تلم هب دوخ قطن نيلوا رد اكيرما ديدج روهمج سيير تناهاقادصمتايبدا ندركن رييغت

ظافلا رد رييغت ندوبن يفاك

  ايند رد اكيرما ندوب روفنم

راشف و هركاذم تسايس ندوب هدياف يب

رييغت ندوب يهلا تنستلعاكيرما يارب رييغت زج يهار نتشادن دوجويقيقح رييغت ترورض

رييغت تامازلا
ندوب يقيقح

فادها ندنام تباث و اه تسايس رييغتلباقم هطقنملاسان ياه تين اب ندوبن هارمه

دهاش

تلع

لح هار

اه تلم طسوت اكيرما مچرپ ندز شتآ

ملاع همه رد ناناملسم طسوت اكيرما رب گرم راعش ندادرس

ندز فرح هناربكتم و ايند اب هنابĤم ميق دروخرب

ايند رد هناگود ياهرايعم ندرب راك هب

اهروشك روما رد تلاخد قادصم

ينيطسلف ناوج راشف تدش زا يشان هنابلط تداهش تكرح رس رب تاغيلبت ليس نتخير

يتسينويهص تسيرورت ميژر تينما هب دوخ نتسناد دهعتم

هنابĤم  ميق و هناربكتسم ياه شور زا نتشادرب تسد

قيداصم

 اه تلم راك رد ندركن تلاخد

دوخ قح هب ندوب عناق

ايند ياج همه رد دوخ يارب قح ندركن فيرعت

ملاس ياه ناسنا زا نتساوخ تروشمهمزال

ينعم
امش رييغت تروص رد ام راتفر رييغت

 رييغت تروص رد هتشذگ لاس30 دننام ندش رت هديدبآ
امش ندركن

تقيقح

قيداصم

2هحفص

 تفرشيپ و تلادع ههد

تاباختنا ندوب ماظن ياه هياپ زاتيمها

تلع

 تاباختنا هليسوب روشك تالوحت رد مدرم تكراشم

ناريا تلم يرادياپ لماعتيمها

راثآ

اه تردقربا بيهن زا تلم نديسارهن

تلم هب ندز يساسا هبرض زا اه تردقربا يناوتان

 فلتخم ياه ناديم رد ناناوج صالخا و تعاجش
 تامازلا

تاباختنا رد مدرم يناگمه روضح

تاباختنا ندوب حيحص

 تلم يارب تاباختنا ندوب تمظع و ماكحتسا لماع
تاباختنا رد روضح هليسوب تلم يراذگ هيامرستلع

هجيتنتاباختنا رد تلم روش روپ روضحهمزال
ناتسود يلاحشوخ

نانمشد مشچ رد تلم تمظع ندش هديد

تاباختنا رد مدرم روضح لصا ندوب مهميريگ هجيتن

 و تاراهظا،تاغيلبت رد ناريا تلم رادتقا ظفح هب هجوتاهدزمان هفيظو
دوخ روضح

نمشد نداتفاين عمط هبهجيتن

تقيقح نامتك مدع و فاصنا تياعرهمزال

تاباختنا تمالس مدع ههبش حرطيسانش بيسآ

يركف يبهشير

يقطنم يب

يفاصنا يب

مدرم ديدرت و لزلزتهجيتن

هتشذگ لاس30 نوچمه تاباختنا ملاس يرازگربخساپ

يسانش بيسآصاخ درف هب يأر دروم رد سك چيه هب هيصوت مدعيربهر عضوم
يربهر عضوم دروم رد لوق لقن و هنامگ و هعياش حرط

يفاصنا يب و مجاهت دروم تلود زا يربهر رتشيب تيامحخساپتلود زا يربهر تيامح زا تسردان يانعم لعج

اه تلود همه زا يربهر تيامح

قيداصمبوخ تكرح و تمدخ ره زا تيامح؛يربهر هفيظو
نيمورحم زا ييوجلد

تفرشيپ

مدرم هب تمدخ

رابكتسا و ملظ ربارب يگداتسيا

ام خساپ
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يمالسا يروهمج اب هلباقم


