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تسا یراکتبا ی هدیدپ جیسب
 یگژیو

یراصحنا
 زا سپ فلتخم یاهروشک رد تمواقم یاهورین نتفر نیب زا

تمواقم یاه هورگ ندش زوریپ
دهاش

قادصم

ناملآ لاغشا نارود هسنارف تمواقم یاه هورگ

یسانش بیسآ
دوب تردق هب ندیسر هزرابم زا فده

یرتسب تمواقم یاه هورگ طسوت ،بزح لیکشت
دوبن هیلاع فراعم و میهافم هب ندیسر یارب 

دوخ یهاگآ شیازفا

شقن
روشک زاین دروم فلتخم یاه نادیم رد تکرش

یفیک و یمک هعسوت

هتفایدلوت ون یاهدربن رد ندرک افیا شقن

تلم داحآ و مدرم فلتخم راشقا قادصمرصانع

 ... و یدرجورب ،یمظاک ،یرقابدیهش لثم یهاپس نارادرس
گنج هصرع رد

 ،یرایرهش ،نشور یدمحا ،داژن ییاضر لثم یا هتسه یادهش
ملع هصرع رد ... و یدمحم یلع

ناج لذب یارب هک تسا یسک نآ یجیسب
دراد یگدامآ ناج زا رتزیزع یتح و  یجیسب یانعم

فلتخم یاه هصرع رد جیسب روضح هرتسگ ظفح هفیظو

یماظن

اه هصرع
یملع

یرنه

یداصتقا

ینیوآ دیهشهنومن

رکذت
 تسا یداصتقا و یلام لئاسم ناطیش یاه ماد زا یکی

دوب بقارم یلیخ دیاب

روضح تلع
اه شزرا و اه نامرآ زا عافد

یلم تیوه و یبالقنا تیوه زا عافد

رابکتسا تفص ناطیش و بلقتم ،گنرز ،رادغ نمشد روضح ریوزت و روز و رزیسانش بیسآ رازبا

یتسیرورت تایلمع و ینکفا بمب لثم تخس ینمشد

نمشد راکهار

دوب سیلگنا یزور کی ،تساکیرمآ زورما
 قادصم
رابکتسا

ریوزت عاونا

ینید ریوزت

ذوفن عاوناذوفن هلئسم لثم مرن ینمشد

یدرف و یدروم ذوفن

ینایرج ذوفن

یهد ربخ و یشکربخ ،یسوساجقیداصم

 ینعی اه یزاس میمصت رد یراذگرثا
دینک لمع و دیریگب میمصت نمشد عفن هب هک دنک یم یراک

تسود ی هرهچ رد نمشد ندش رهاظ

قادصم
یسایس یاه هاگتسد رد

 رد یسیلگنا رسفا روضح دننام ینید و یناحور یاه هاگتسد رد
1918 لاس رد رکون ناونع هب عجارم زا یکی هناخ

یدرف ذوفن عون نیرت تیمها مکتیمها هجرد

تلم لخاد رد یزاس هکبشانعم

رازبا
یداصتقا لئاسم و لوپ

یسنج یاه هبذاج

نمشد فده
مدرم یگدنز کبس و هاگن ،نامرآ ،رواب رییغت

 هک دننک رکف هنوگنآ دارفا هک دنک یراک
دنریگ یم میمصت و دننک یم رکف ییاکیرمآ نارادمتسایس

 تیمها
فعاضم

 دریگب ماجنا روشک تشونرس رد ناراذگرثا هب تبسن ذوفن نیا رگا
دنک یم رییغت اه نامرآ و اه شزرا ،اهرواب

لاثم
 نیطسلف مولظم مدرم ندرمشن مولظم

دنک یم عافد شدوخ زا دراد لیئرسا دنیوگ یم اه ییاکیرمآ نوچ

نازاس میمصت و ناریگ میمصت ،رثؤم دارفا ،ناگبخنً اتدمعفده هورگ

ذوفن لمکم
دننک یم یراشف یاپ اه شزرا و اه تلاصا رب هک یناسک هئطخت

بالقنا تانیب و تامکحم ،اه تلاصا راکنا

یوردنت و یرگ یطارفا هب جیسب ندرک مهتمقادصم

 قادصم
تانیب

)هیلع هللا تمحر(ینیمخ ماما ترضح تانایب

اه تفآ

اه تیولوا

یریگ هجیتن

ریازجلا تمواقم یاه هورگ
 اه یوسنارف طلست نامز رد 

ایسآ و اپورا ،اقیرفآ رد یمدرم تمواقم یاه هورگ

)هیلع هللا ناوضر(ینیمخ ماما هدنهد لیکشت

... و تایبدا ،رعش ،یمسجت یاهرنهقادصم

یتمواقم داصتقا هصرع رد روضحقادصم

یسایس ریوزت
،دنیآ یم ولج زاب شوغآ و نادنخ هرهچ اب

دننک یم ورف بلق رد ار رجنخ دعب  انعم
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 یگژیو
یراصحنا

رصانع

یجیسب یانعم

هفیظو

یسانش بیسآ

رورغ

اه تفآ

لاعتم یادخ لباقم رد دوخ عوشخ و عضاوت ندرک رتشیب

هلباقم هار

ندرک هاگن ریقحت مشچ هب نارگید هب زورب هجیتن

میورب رت نییاپ رادقم نامه هب نامدوخ سفن رد دور یم رتالاب مدرم شیپ نامماقم هچره

دوخ یاه صقن و اه فعض ،اه یهاتوک هب هجوت

)مالسلا مهیلع(داجس ماما و نیسح ماما ،نینمؤملاریما یاعد و عوشخ تلاح ،عرضت ،رافغتساقادصم

دوش یم عمج شرطاخ دوخ یاه شزرا و ییاناوت تردق هب ناسناتلفغ زورب هجیتن

هلباقم هار قیقد و زاب یهاگن اب یگشیمه تبقارم

رورغ داجیا زا سپ تلفغ زورب زورب تلع

تسا نمؤم ره تافآ زا هک جیسب تفآ طقف هنیتسرپایند تیمها

ناسنا یاه هدارا و اه هزیگنا ندش فیعض هجیتن

تریصب

اه تیولوا

ندوب باکرب اپ و نتسسب رمک ،یگدامآ

ندرکن هانگ و تراهط ،اوقت

مینکن فالخ و هانگ هک دوخ زا تبقارم
 اوقت یانعم

نآرق رد

یدام و یونعم ،یحور تالکشم زا یرایسب ندش فرطرب هجیتن

ناسنا رمع و یگدنز ندرکادیپ تکرب

یهلا تمحر بلج

ربَّصلا و َََِصبلا ُلَها ااِلا َملَعلا اَذَه ُلِمَحی ال َو دیؤم

ایند رد دوخ زورما هاگیاج تخانش اه هصرع

فلتخم یاهاج رد نمشد روضح تخانش

یلخاد ی هنحص تخانش

نارگید هب نیطسلف ،نمی ،نیرحب ،قارع ،هیروس ،دروم رد ناریا یمالسا یروهمج یسایس عضاوم میهفت

 رگید یاهراک هب تیلوغشم رطاخ هب برع یاه تلود یهجوت یب
نارگید و اکیرمآ اب یتسیابردور ای

 تیعضو
نیطسلف

یرابکتسا یاه قوب هناملاظ ًالماک تواضق و یرتخاب هنارک رد نیطسلف مدرم ی هضافتنا عورش

لاغشا لاس دنچ و تصش زا سپ نیطسلف نامرآ ندشن ضوع

 میناوتب روجره و تقو ره ات دوجو ی همه اب نیطسلف مدرم تکرح زا عافد
 رد ام عضوم

نیطسلف هلئسم

نیرحب تیعضو
تلود باختنا یارب دنهدب یأر کی تلم داحآ زا رفن ره هب دنیوگ یم نیرحب مدرم

دنک یم یمارتحا یب تاسدقم هب و ملظ تیرثکا هب و تسا ملاظ تیلقا تسد رد تردق

نمی تیعضو
یلاوتم یاه هام رد نمی مدرم ی هسردم ،ناتسرامیب ،هناخ نارابمب

ناملاظ زا رشب قوقح و یسارکومد نایعدم تیامح

هیروس تیعضو
اهنآ هب کمک و هیروس رد اه تسیرورت نیرت ثیبخ و نیرت یقش زا رابکتسا تیامح

هیروس تلود نییعت رب رابکتسا رارصا یریگ هجیتن
 دومن دهاوخ جارختسا ،درک دهاوخ ظفح ار جیسب ی هنیجنگ نیا یهلا قیفوت هب ناریا زیزع تلم

دیسر دهاوخ شرظن دروم یقرت و یلاعت جوا هب و

دننک یم یعس نارگید و اکیرمآ ندرک کزب اب یا هدع
دنروآ دوجو هب تلم رد ار ینیب مک دوخ ساسحا  یسانش بیسآ
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ندیود رتشیب دمآرد و یتالمجت لیاسو لابند هب و یگدنز قرب و قرز هقباسم رد دورو قادصم
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