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يمالسا يروهمج ماظن رد تاباختنا و مدرم روضح هلئسمدامن
نآ دروم رد رتشيب ثحب و لمأتام ي هفيظو

ينعم
يساسا نوناقحوطسراگدرورپ لباقم رد عوشخ و يهلا مكح ،تايونعم هب باصتنا

ينيد يرالاس مدرم

 تانايب
 رتكد ذيفنت مسارم رد

داژن يدمحا دومحم

ايند رد هزات و عيدب يلكش ياراديگژيو

تسا تيرشب زورما زاين هك يروآ تفگش بيكرتتيمهاينعم

هجيتنلباقم هطقن

بالقنا زا لبق نارياقادصم

تيروهمج اب تيمالسا ندوب مأوتتّلععيدب هديدپ كي ناونع هب يمالسا يروهمج ندش زاتممرثا

مدرم روضح

بالقنا و مالساأشنم

دهاشيمالسا يروهمج ماظن رد ميظع تيفرظ داجياهجيتن

تاباختنا يس دودح يرازگرب

ماظن لصا

ينينقت نالوئسمقيداصميساسا ياه تيريدم

روشك ييارجا ياه تيريدم

روشك يرهش ناريدم

 مهد تاباختنا
يروهمج تساير

تيمها

قيداصمتاباختنا نيا رد مهم ياه مايپ دوجو

 بلج و يّلم جيسب رد ماظن تردق شيازفا
تّلم داحآ دامتعا

تاباختنا نيا رد يياه ناحتما ندمآ شيپ

يمالسا بالقنا ماظن ندوب باذج و هدنزتّلع

  تاباختنا رد ناگدننك تكرش٪85 ريظن يب باصندهاش

مدرم و يمالسا ماظن نايم لباقتم دامتعا دوجو

دهاش
تاباختنا هصرع رد فلتخم ياه شيارگ اب دارفا دورو

ندركوگتفگ يارب هصرع ندشزاب

نوگانوگ تارظن نتخير هرياد يور و ندمآ هحفص هب

تاباختنا رد مدرم هدرتسگ تكرش

 و ناشتلود و ماظن هب مدرم نداد يأر زا رتالاب دامتعا مادكخساپماظن هب تبسن مدرم يدامتعا يب زا يا هدع ندز مدههبُش
!؟تسا نآ هجيتن ندينش يارب راظتنا

دوخ راتفر هليسو هب دامتعا نيا شيازفانالوئسم  هفيظو

يمالسا ماظن يلصا هيامرستيمها

مدرم رد ديما و طاشن دوجو
روشك تيرثكا ندوب ناوجتّلع

تاباختنا هنحص رد ناناوج و مدرم روضحدهاش

قيداصم

طيارش نيرتهب رد يتح نمشد ندز هبرض ناكما

مدرم داحآ و نالوئسم طسوت هبرجت نيا نتفرگ يدجيربهر ديكأت

نمشد ِنيمك نتفرگرظنرد و يرايشوهام ي هفيظو

 يدازآ ياضف رد رسدرد داجيا يارب نمشد شالتدهاش
هداد مدرم هب ماظن هك

69همان ،هغالبلا جهن»هنع مني مل مان نم و«تياور

تّلم يمومع تكرح هب ندز هبرض ناكما زا تلفغ يكانرطخترورض

!تسا راديب نمشد  درب تباوخ وت رگاموهفم

دايز ياه هناسر نتخادنا هار هبقيداصم

 ندرك جرخ لوپ

رايسب لماوع جيسب

تّلم هيلع يتيعضو هب يلم نشج ليدبتفده

تريصب نتشادام ي هفيظو

رگيدكي نتسنادن نمشد و ندوبن نيبدب

يراديب ظفح

يقيقح نانمشد يارب تصرف ندركن ايهمترورض

يسايس فلتخم ياه شيارگنابطاخم

تّلم داحآ

يمالسا ماظن و روشك هب ناگتسباو راب نيلوا يارب تاباختنا نيا رد مدرم٪85 و ينويليم لهچ روضحتّلع

يياهن هجيتن
اه ناهد ندرك خلت يردق و اضف ندركدولآرابغ

تّلم يرايشوهتّلعتساوخ يم هچنآ هب نمشد نتفاين تسد

هداتفا اپ شيپ ياهراك اب ماظن و بالقنا ندماينرد وناز هبدهاشنمشد يارب يمالسا بالقنا و ماظن تمظع ندش راكشآ

رارض دجسم هيضق زا اه نآ ديلقتاهراك قيداصم

57 بالقنا رد مدرم ميظع روضح زا يروتاكيراك هئارا و هطولغم ديلقت

مدرم نداد بيرف يارب بالقنا)هر(ماما زا ديلقت

اقيرفت و ارفك و ارارض ادجسم اوذخّتا نيذّلاو«هيآ
107 هيآ ،هبوت هروسدنس107هبوت»هلوسر و هللا براح نملاداصرا و نينمؤملا  نيب

ناناوج و تّلم يهاگآ و دادعتسا ،يرايشوه ،نامياتّلع

جياتن

يلوبق رايعم

صاوخ زا يضعب ندرمش دودرم

تقادص و يرايشوه مغر يلع ناناوج يخرب ندروخ بيرف

يسايس ياه نايرج و داحآ زا يرايسب يلوبق هرمن

يسايس تكرح نيا هب ندش دراو و هفيظو هب لمع

 ندوب نوناق ميلست

 هفيظو هب لمعتّلع

تامازلا
فيلكت و هفيظو ساسحا

يرايشوه

ماظن يريذپان بيسآ و تينوصم ،يراگدنام زار تيمها

 ماظن رد نوگانوگ يسايس قئالس و تاشيارگ ينيزگياج

دوخ رد بالقنا ينابم اب هيواز ياراد ياه تيريدم مضه

 ،شمارآ اب روشك ييارجا تردق لاقتناقادصم
مارتحا و ينابرهم

1 هحفص

تاباختنا نيا رد يياه هبرجت دوجو

يمالسا ياهرايعم رانك رد مدرم يقيقح شالت و يدج تباقر ،هچراپ كي روضح

 نادنزرف يارب نآ نتشاذگ ثرا و روز  هناوتشپ هب مدرم رب ينارمكح

تموكح رد مدرم ريثأت و روضح يعدم ياهروشك رد يونعم ياه شزرا تبيغ

يريگ ميمصت ياه هصرع رد مدرم نتشادن شقن

ناگبخن و يسايس تانايرج ،مدرم يارب يناحتماقيداصم

بختنم روهمج سيئر و نالوئسم يارب يناحتما
مدرم يوس زا باختنا تمعن ركش و ينادردق تهج

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

ريخا تاباختنا تقيقح و نتمتيمها
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تهج

بالقنا فادها تمس هب تفرشيپ

قيداصم

نالوئسم و دوخ شالت همه نتفرگراك هبهمزال

مدرم ناميا و مالسا نتسناد ردق

دناشك هنحص هب ار اه نآ و درك نشور ار مدرم ياه لد هك يغورف نتسناد ردق

بالقنا تمظع نتسناد ردق

مدرم هب تمدخ

ترورضاهراك رد يزير همانرب هب مامتها

روشك تفرشيپ دروم رد مدرم تواضق يياناوت بجوم

تساه نآ يور  ِشيپ هچنآ هب مدرم دامتعا هب كمك

نوناق رب هيكت

هوق هس ره يلصا فياظو ءزجتيمها رگيد ياوق اب يراكمه

داعبا گرزب ياه تمعن و اه تصرف نيا ندروآ شيپ يارب لاعتم يادخ يرازگركش
ينابز ركش

دوخ شود رب ياه تيلوئسم و فياظو هب لمعينعميلمع ركش

داعبا تاباختنا رد ناگدننك تكرش و تلم داحآ همه هب دوخ نتسناد قلعتم
لمع رد

اه يزير همانرب رد

هدنيآ لاس راهچ رد تلود اب اه نآ ندمآرب هضراعم ماقم ردتّلع هدروخ مخز و ينابصع نافلاخم روضح هب هجوت و هبساحم

تّلع
ماظن و روهمج سيئر اب اه نآ نتشادن ينمشد

ندوب لوبق لباق تروص رد اه نآ دقن نتفريذپ و نادقتنم تارظن ندينش
اه نآ ندوب ماظن ءزج

ريخا ثداوح رد يئوربآ ،يناج ،يلام ِناگديد بيسآ زا تيامح

دنشاب هك يسك ره ،ناگدننز  بيسآ  هذخاؤم و يياسانش

روشك ياهزاين و اه يگداتفا بقع ناربج تهج شالت

اه هيامرس

يعيبط تاناكما

اه هنيمز

يندعم تاناكما

هتشذگ لاس راهچ رد يشوك تخس و شالتتلود همانراك

راگدنام و گرزب ياهراك ماجناقادصم

ام ي هفيظو
 داقتنا اي و هقيلس فالتخا مغر يلع تلود هب كمك

يناسنا ناوارف تاناكما

ينف و يملع

يعامتجا

يگنهرف

يناهج طسوتم زا ام روشك يناسنا دادعتسا ندوب رتالابدهاش

تلود نيا هب مدرم يالاب يأردهاش

فلتخم ياه هقيلس نتشاذگ رانك

گرزب تيلوئسم نيا يارب ريظن يب باصن و الاب ءارآ تمعن نتسناد ردق

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

2 هحفص

بختنم روهمج سيئر و نالوئسم يارب يناحتما
مدرم يوس زا باختنا تمعن ركش و ينادردق تهج


