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۵زا۱

)هر(ینیمخ ماما هنادواج سرد ،هار ،دای �شاد هدنز۱

تکرح یساسا طخ هدننک میسرت)هر(ماما سرد تّیمها

نآ کانبات ماجرف و کرابم هداج نیا یتایح و یلصا یاه هصخاش هدننک نییعت

هار لعشم

 یاه یگژیو
)هر(ماما تیصخش و تایح

یمالسا بالقنا رولبت

یهلا تکرح نیا هار رضخ

یدمحم بان مالسا مسجت

اهدیدهت همه هدننک فرطرب

مهبم طاقن رگنشور

مدرم یگدنز رد مالسا ققحت یریگیپ۲

مالسا تیمکاح هب)هر(ماما و ّتلم داقتعاّتلع

یمالسا هنوM هعماج کی تروص هب هعماج ندمآردفده

تامازلا

نوزفا زور ندش یمالسا هار رد هعماج دربشیپ رد ماظن یلمع و یرکف هاگتسد یراکمه

یمالسا یگنهرف و یشهوژپ زکارم و هیملع یاه هزوح عیسو شالت

روشک هناگ هس یاوق ریگیپ و گنهTه لمع

یمالسا فراعم شرتسگ و قمعت تمدخ رد ریصب و هناهاگآ داهتجا و هقفت یریگراک هبقادصم

شرتسگ رد یعس و مالسا ینارون ماکحا زا مدرم تسارح ظفح
هعماج رد نآ قیمعت و

هعماج رد رکنمزا یهن و فورعم هبرما یایحا

تّیمها
یمالسا ضئارف ی همه �شاد اپرب نماض

 یتشز ندیچرب و یکین شرتسگ رد مدرم داحآ ندرک ادیپ تیلوئسم ساسحاانعم

نآ ندش یناگمههمزال

یمالسا ًالماک هعماج کی اب ام هعماج �شاد هلصافترورض

مالسا یساسا ناکرا زا یکی

تیاده و هیکزت ،تیونعم یاه هاگیاپ ناونعب دجاسم ندش رت قنور ُرپ و رت مرگ

مدرم نایم رد نآ قمعت و ربدت ،�خومآ ،نآرق ندرکادیپ یعقاو روضح

هعماج رانک و هشوگ رد یمالسا لمع و قالخا ،نTیا ناشن ندش رت قنور رپ و رت مرگ

اه ناسنا تداعس لماع ،مالسا تیمکاحقادصم

یعTتجا تلادع رارقتسا۳

یمالسا ماظن لیکشت فده نیرت یروفهاگیاج

ماظن تیمالسا صخاش

یهلا نازیم و باتک لوزن ،ناربمایپ مایق فده

تلادع یریگیپ و داقتعا یاهنم ،یمالسا ماظن هب توعد ندوب غوردّتلع

دهاش
 نآرق زا یوریپ و ینTلسم یعدم نیطالس ندوب دودرم

مالسا و نآرق هب انشآ نادنمشوه رظن زا

ترورض
یمالسا ماظن رد تایح بهاوم زا یدنم هرهب رد دارفا همه ندوب لداعتم موزل

یمالسا ماظن رد نوناق ربارب رد دارفا همه ندوب ناسکی موزل

اه هصخاش

دنک لیمحت نارگید هب ار دوخ هدارا و لیم ،نوناق فالخرب دناوتن سک چیه

دنشاب تموکح صاخ تیانع دروم هعماج ناگنهرباپ و مورحم تاقبط

دشابن ییوگروز هب رداق یتردق بحاص چیه

 و روشک یسایس روما رد هک دباین ار نآ تردق یلام نکm رطاخب سک چیه
دنک تلاخد هعماج تیریدم

دماجنین فاکش شیازفا هب هعماج رد یتکرح و ریبدت چیه

 ،نادنmردق لباقم رد نانآ زا عافد و تیمورحم عفد
دوش بوسحم ییاضق هاگتسد و تلود گرزب هفیظو

ّتیمها
یمالسا یروهمج لئاسم نیرت یساسا زا یکی

یمالسا یروهمج کیکفت لباقریغ تیصوصخ

دننک سح دوخ نابیتشپ ار یمالسا تموکح ناگنهرباپ

هراب نیارد)هر(ماما تانایب نیرت یوق داریادهاش ۱۲-۴
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هملک تدحو۴

  کیرحت اب هلباقم یارب ام ّتلم هلیسو نیرت مهمّتیمها
یزورما یاه هئطوت و

فلتخم لحارم رد ناریا تّلم یزوریپ زمر

 ،یهورگ ،یدرف یاه هزیگنا و راعش ،هتساوخ زا زیهرپتامازلا
یا هقرف و یموق

یمالسا یروهمج ماظن یساسا لوصا درِگ رب عیمجت

هناگیب یربخ یاه هناسرعنام

هنTصخ تاین و اه تسایس ،تالیاm رهظمیگژیو
یناهج یاه تسایس نارادمدرس

روشک یمومع تدحو �سکش و یلخاد فالتخا داجیادربهار

 یا هراشا و هملک ره یور رب نداد ناشن تیساسح
دوش مTشتسا یگتسدود و فالتخا یوب نآ زا هک

 �خاس حرطم و زیر یاه هتکن ندرک گرزب
ناریا رد اه هتشون و اه هتفگ زا نیغورد یاه طابنتسا

شور

یمالسا یروهمج یبالقنا عضاوم و تزع ظفح۵
یللملا نیب تابسانم رد ناریا تّلم و

ترورض
 یمالسا بالقنا یزوریپ لاعتشا هب ور دنور ظفح

یللملا نیب تاطابترا رد

 هجیتن
تالوحت

 |اع تابسانم رد یدیدج رصع ندمآدیدپ
)هر(ینیمخ ماما رصع مان هب

ایند زور نآ تردقربا ود زا یکی ،مسیسکرام فذح
تسایس هنحص زا

ناهج رد یراد هیامرس ماظن تیعقوم لزلزت

 دهاوش
تالوحت

ّتلع

 هدننکرپ ناونع هب مسینومک اب هزرابم هتشر ندش هتسسگ
دوخ ّتلم نایم رد شخب تدحو هدیقع کی ألخ

اکیرمآ و اپورا طباور رب مکاح تابسانم �خیر مه هب

ییاکیرمآ هعماج رد یبتکم رکفت و تیونعم ألخ

 رد یرابودنب یب و ینTیا یب ،داسف نوزفازور شرتسگ
ییاکیرمآ هعماج

|اع طاقن زا یرایسب رد یمدرم یاه تمواقم یریگ جوا

 ایند زور نآ تردقربا ود تهبا فیعضت
اه تلود و اه ّتلم مشچ رد

 اه ّتلم هب یخاتسگ و تأرج قیرزت
هدناشن تسد یاه تلود لباقم رد

تالوحت داعبا

انعم
 فیعض یاه تلود اب ندرک لمع و �فگ نخس

تیTح عضوم زا

 هتساخاپرب یاه تّلم اب ندرک لمع و �فگ نخس
تیاده و تیاعر عضوم زا

تردق عضوم زا ناردلق اب ندرک لمع و �فگ نخس

قیداصم

 هنتف سأر هباثم هب اکیرمآ تلود تیموکحم
وا هرهچ یاشفا یارب یتصرف چیه ندادن تسد زا و

نیطسلف ّتلم تازرابم زا تیTح

 ّتیمها
یمالسا یللملا نیب لوا هلأسمنیطسلف

 ّتیمها
تازرابم

 لیئارسا تردق ینک هشیر لماع
نآ تارطخ زا مالسا ناهج تاجن و

ترورض
 رهاظت و یبرع یاه تلود دولآ تنایخ شزاس و توکس

نیطسلف تشونرس هب تبسن یتوافت یب هب نانآ زا یضعب

  لح هار
نیطسلف

و یمدرم یورین و ادخ هب هیکترد دوخ قوقح یریگیپ
برع نارس یاه ییTهدرگ ندوب تیصاخ یب و هدیاف یبّتلعبرع نارس یاه ییTهدرگو سنارفنکرد هنو  یمالسا

 تسینویهصتلود یوس زا گرزب لیئارسا هیعاد نالعاهجیتن
راکنا یتح و نTتک اه لاس زا سپ

اکیرمآ ناشدوبعم رظن بلجّتلع

 یبایزرا
یربهر

برع ّتلم یناشیپ رب یگنن هکل

 مدرم رب یمالسا ماظن هیکت۶
نانآ صیخشت و تساوخ ،هدارا تیمکاح و

ّتلع

یمالسا یروهمج یزوریپ
ام هدازآ مدرم عطاق هدارا اب

 یمالسا یروهمج زا مدرم تسارح
دوخ ریظن یب نTیا و یراکادف اب

دهاوش

یمالسا یاروش سلجم ندوب مدرم هدارا رهظم

روهمج سیئر ندوب مدرم هدیزگرب و لیکو

روشک ناریدم ندوب مدرم داحآ زا

 مدرم ندوب میمصت و نایب ،یأر قح یاراد
یعTتجا و یداصتقا  ،یسایس روما هیلک رد

لئالدیمالسا یروهمج ماظن حرط ندوب درف هبرصحنمّتیمها

رمع نایاپ ات ىگبلط ّىز رد نأشلا میظع ماما یگدنز

 نالوئسم جیار  یگدنز زرط زاروشک نالوئسم یگزیکاپ
اهروشک ریاس رد

 نالوئسم و مدرم نایم هلصاف دوبن
دوخ تاداقتنا و اه فرح نایب رد

 راشتنا رد مدرم نادورطم و یسایس ناگتسکشرو یدازآ
روشک رد یدازآ هیلعرب دوخ هنازوت هنیک و نیگآرهز تالاقم

نآ هئارا زا برغ و قرش یاه ماظن یناوتان

 زا یدازآ
ام رظن

 ِرظن دروم یدازآ ندوب روفنم و دودرم
یبرغ یاه  ماظن رد یدازآ یوگغورد نایعدم

روشک رد یدازآ دوجو یلمع تابثاانعم

تسا نآرق و مالسا نآ رادمچرپ هک یدازآ ندوب بولطم

دهاوش
 رگرTثتسا ناراد هیامرس و اه یناپمک  یریگ میمصت
یسارکومد ماظن یاراد یاهروشک رد مدرمیاج هب

 اهروشک نیا یاسؤر نایم یتاقبط هلصاف
رازاب و هچوک مدرم اب

 مدرم یاج هب تسینومک درف هبرصحنم بزح یریگ میمصت
مسینومک هتسکشرو یاه ماظن رد

 یاه  تسایر و یثوروم یاه تنطلس
هنادبتسم یعاجترا یاه ماظن رد یماظن یاتدوک زا یشان
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یفطاع دنویپ و ّتلم و تلود یراکمه۷
روشک نالوئسم اب مدرم یتدیقع و

تّیمها
یمدرم تموکح یساسا رهاظم زا یکی

 فلتخم یاه هرود رد)هر(ماما هیصوت
هلاس هد نارود ی همه یاه تلود هب تبسن و

راثآ
اهراک �فرگ ماجنا رت ناور و رت ناسآ

دوش یM یراکمه مدع و ینکشراک بجوم اه هسوسو

اه شلاچ
ینکارپ هعیاش

شکتمحز نالوئسم زا اجبان داقتنا

ینادابآ و روشک یگدنزاس۸
دعتسم و تکربرپ نیمزرس نیا

ترورض
 اه ّتلم هلفاق زا ندنام  بقع
یخیرات یاه تصرف نیرتهب رد

Mهنو 
تعنص و شناد هداج هب ناهج نداهن مدق ناروداه تصرف

دادبتسا و سفن فعض ،ریبدت ءوس ،یگتسباوّتلع
راجاق و یولهپ یاه میژر

قیداصم
یناسنا یاهدادعتسا �فر رده

 یجراخ یاه یناپمک و اه تلود حلاصم ندش دصقم
تّلم تحلصم یاج هب

روشک عیانص نداد ناگناگیب تراغ هب

روشک عبانم �شاذگ ّلطعم و دکار

جیاتن
اهرهش ندش هدز فرصم

عرازم ندش ر� یب

ناهج شناد رادمچرپ ِناریا لیدبت
نانآ هطلس تحت و ناگناگیب جاتحم یا هناریو هب

اهاتسور ندش کورتم

اهزغم ندش لیطعت
 شلاچ
هتشذگ

 یجراخ نانمشد شالت
 نالوئسم و مدرم تمه ندش فورصمقادصمروشک یگدنزاس زا یریگولج یارب

روشک یگدنزاس یاج هب یلیمحت گنج هب

تّیمها
یمالسا یروهمج یلصا یاه فده زا یکی

ناریا یدابآ ورگ رد ،مالسا یوربآ

قیداصم

راکتبا و راک ندش ریگ همه

مدرم یگدنز �فای ناماس و رس

تیمورحم و رقف ندش نک هشیر

مدرم یاهزاین اب یلخاد دیلوت �شگ لداعتم

یزرواشک و تعنص رد روشک ندش افکدوخ

یلعف شلاچ
 نداد ناشن ضراعتم رب یجراخ یاه  هناسر رارصا

یربهر خساپیمومع هافر نیمأت اب بالقنا لوصا هب یدنب یاپ

رقف عفر ندوب بالقنا لوا زارط یاه فده رTش رد
تیمورحم و

 تدهاجم نودب بالقنا لوصا هب یدنبیاپ ندوب چوپ و ینعم یب
نامورحم و نافعضتسم تاجن هار رد

فادها

 مولظم یاه تّلم لد رد دیما ندش هدنز
 روشک ندش هتفرشیپ و دابآ اب

اه ّتلم هب یونعم یلاعت و یدام شیاسآ هار هئارا

مدرم و تلود یوس زا راک نیا یقلتهمزال
یبالقنا هفیظو کی ناونع هب

تعنص ندش یژاتنوم

 نمشد راشف لTعا هار ندش هتسب
مدرم یگدنز تاجایتحا قیرط زا
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یملع دشر ،قیقحت ،شناد شرتسگ۹
یمومع تفرعم و یهاگآ

ترورض
 بولطم هعماج عضو اب ام نیزورما هلصاف

مالسا لوبقم و

 هعماج عضو
بولطم

 رکف یاه هریجنز ندش هتفرگراک هب و جارختسا
هعماج نآ رد اه ناسنا نهذ و

یداوس یب ندش نک هشیر

هیملع یاه هزوح و اه هاگشناد ،سرادم ندوب قنوررپ

قیقحت زکارم ندوب ورشیپ و لاّعف

سک همه دزن و اج همه رد باتک ندوب جیار

تاعوبطم ندوب زغمرپ و شخب یهاگآ

دیتاسا و نادنمشناد ندوب هزیگنارپ و طاشناب

،ناروآون ،نارکتبم ندوب شخب ضیف و مرگلد
نادنم�ه و ناگدنسیون

 یبایزرا
هلصاف نیا ندوب یندومیپیربهر

تامازلا

 یقیقحت و یملع شالت ندرکادیپ همادا
نادقف هجیتنیمالسا و یبالقنا هیحور اب اه هاگشناد

ناگناگیب ربارب رد یملع یگتخابدوخ

یدوخ یاه شزرا ریقحت

 یبالقنا یاضف زا زوسلد و ردق یلاع دیتاسا هدافتسا
دعتسم یاهورین تیبرت یارب

 و ملع زا ناهاوخدب هدافتسا ربارب رد نایوجشناد یرایشوه
نادقف هجیتنیرTعتسا گنهرف هار ندرکراومه هلیسو ناونع هب صصخت

 یاهزغم هاگشرورپ هب اه هاگشناد ندش لیدبت
تسرپ هناگیب و هناگیبدوخ زا

 ّتلم فوفص رد نارکفنشور �فرگرارق
اکیرمآ اب هزرابم ههبج رد و

تّیمها
 گرزب یشیامزآ ضرعم رد اه نآ �شاد رارق

خیرات رگاشفا و قیقد تواضق و

تامازلا
دوخ هتشذگ ناربج

رابکتسا و اکیرمآ اب ناریا ّتلم هزرابم فوفص هب ندناسر ددم

ترورض

 هدش هداهن ماظن رد یگدنز ندوب زیگنا راختفا
یهلا یاه شزرا و گنهرف ،تفرعم هیاپ رب

رد هک یماظن رد یگدنز ندوب زیگنا راختفا
تسا)هر(ینیمخ ماما نآ سأر

لباقم هطقن
 ینئاخ و قساف دساف یاسؤر هب هتسبلد نارکفنشور

ریخا لاسدص ناهاشداپ دننام

یمالسا فراعم ظفح یلصا لماع تیناحور۱۰
 ناريا تلم ى هناقداص وقیمع نTیا و

تّیمها

یهتنم هلاس۱۵ تازرابم رد یلصا رصنع
بالقنا یزوریپ هب

 یمالسا سدقم ماظن لیکشت رد یلصا رصنع
ناهج رد مالسا مچرپ �شارفارب و

 تّلم روشرپ تمواقم رد یلصا رصنع
نانمشد نوگانوگ یاه مجاهت ربارب رد

ینید تارکفت دشر یلصا لماع

تازرابم ندش یمدرم و یمومع یلصا لماع

فوفص شیپاشیپ رد نید یTلع روضحّتلع

دهاش
 تیناحور هعماج مادهنا هب یسیلگنا نارگرTعتسا میمصت

دوخ یرTعتسا روضح ربارب رد یدس ناونع هب

دهاوش
وکابنت مایق رد هطورشم تضهن

اکیرمآ هدناشن تسد میژر اب تازرابم

 ناخاضر عیاجفدهاش
هیملع یاه هزوح ماقم یلاع یTلع هب تبسن

نوگانوگ راودا رد نید یTلع هب نانمشد هبناج  همه تالمحهجیتنتیناحور هب تبسن مدرم ریذپان لاوز و خسار داقتعایگژیو

 ینّابر هعومجم نیا �شادرب رد نمشد قیفوت مدعهجیتن
دوخ هار رس زا

دهاوش

 یولهپ تموکح هدش یزیر همانرب و هنTصخ تاغیلبت
ناریا رد ذوفن یذ یاه تسایس و

هلاس۱۵ تازرابم نارودرد نمشد هنایشحو تالمح
نآ سانشرس یاه هرهچ و هیملع یاه هزوح هب

 تیناحور هب هفقو یب تالمح
 نآ هتسجرب رصانع صوصخ هب نونکات بالقنا زا سپ

بالقنا وحم و فیعضتفده

شلاچ

دارفا نیا ندوب رادقم یب و نوبز ،کچوکیربهر ریبعت
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راکادف نارادافو تشادگرزب۱۱

ّتلع

روشک زا نانمشد تسد ندش هاتوک
اه نآ یاه یراکادف اب

اه نآ یاه یراکادف اب بالقنا یاه هیاپ ماکحتسا

قیداصم

نادیهش مرکم یاه هداوناخ

زابناج نادرم ریلد

نانآ یاه هداوناخ و نیدوقفم ناریسا

حلسم یاهورین ناگدنمزر

گنج  ههبج جیسب زابکاپ رصانع

یگدنزاس و گنج ههبج نارگداهج

 کرابم تایح هلاس  هد نارود ندوب وگلا۱۲
ام یبالقنا هعماج تایحیارب)هر(ینیمخ ماما

بالقنا یلصا طوطخ هدننک میسرتتّیمها

نمشد هئطوت
)هر(ینیمخ ماما نارود �فای هmاخ رکفت ءاقلا

ّتلعزیTتم یتاصخشم اب دیدج ینارود زاغآ و

 اه تّلم دیما ناشخرد هطقن ندشروک
رکفت نیا یاقلا رد تیقفوم تروص رد

ریشمش رب نوخ هبلغ �فرگرارق دیدرت دروم
رکفت نیا یاقلا رد تیقفوم تروص رد

راثآ

 یبالقنا میلاعت �سناد تزع و یدازآ ،تاجن هیام
رگید یاه تّلم یوس زا)هر(ماما

اج همه رد نانTلسم یرادیب

هناملاظ هطلس یاه یروطارپما خاک نداهن یناریو هب ور

 هتفایرد ار ّیلم مایق شزرا اه تّلم
دننک یم هبرجت ار ریشمش رب نوخ هبلغ و

 اج همه رد همه مشچ ندش هتخود
ناریا هوتسن و مولظم ّتلم هب

یربهر عضوم
»)هر(ینیمخ ماما رصع« و نارود �شاد همادا

 ام فده وا فده ،ام هار ،)هر(ماما هار
!تسام هدنزورف لعشم وا دومنهر و

تیناحور۱۰

تّیمها

یگژیو

تیناحور هیلع نمشد عضاومشلاچ

عاونا

روشک ثداوح زا ربخ یب و رجحتم نویناحور لمحت

 یروآون و یسایسهشیدنا یاراد و یبالقنا نویناحور هب هلمح
لمع و ملع هصرع رد

ّتلع
 رد روضح و تسایس روما رد تلاخد زا اه نآ یریگ هرانک

بالقنا یاه هنحص

دهاوش

 تدم ماm رد نانمشد مجاهت زا نویناحور زا هتسد نیا ندوب نوصم
یزوریپ زا سپ یاه لاس تازرابم

نویناحور هتسد نیا زا نانمشد دیجm و شیاتس

قیداصم
یمسج تالمح

ییارگسپاو و عاجترا تمهت دننام یغیلبت تالمح

 رد هلباقم هار
)هر(ماما نایب

راوگرزب نویناحور زا مدرم یسانشردق
نانآ زا تیعبت و

قیداصمنمشد رطخ زا رت مهم یاهرطخ زا بانتجا

ییارگسپاو و رجحت

یصخش عفانم هب هجوت

یبلطایند

یصخش تاناکما زا هدافتسا ءوس

دوخ قیبطت و هیملع یاه هزوح یساسا لوحت
ناهج زورما یاهزاین اب

ترورض
بالقنا نارود تیعضو

یمالسا روشک یاهزرم زا جراخ رد مالسا هب نوزفازور هجوت

یور جک و طاقتلاشلاچ

 یگدنز رد یسایس یاه تیلاعف زا یرود و اوزنا زا بانتجا
قیداصمهیملع یاه هزوح و دوخ

مدرم فوفص شیپاشیپ رد رطخ عقاوم رد روضح

 هقفت ،لمع اب ملع �خاس هارمه
یلمع و یلوق غیلبت اب تفرعم و داهج اب

ههبج و دجسم ،هسردم رگنس هس ره ندرکرپ
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