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لكشم رايسب رايسب لمع رد و ناسآ رايسب نتفگ رديگژيو

يناحور كي ندناشك همكاحم هب تئرج

 يسررب و يعامتجا تلادع هب يلوصا نتخادرپ
نادرم تلود ياه يياراد

 هب  خساپ
 ياه شسرپ
 رد نايوجشناد
 يتعنص هاگشناد

فيرش

قيداصم

يعامتجا تلادع يريگيپ هب يدج هديقعيربهر عضوم

يتلود ياه هاگتسد و يياضق هاگتسد يوس زا يريگيپهمزال

تسين هدننك يضار دنور اما هدش ماجنا يياهراكيلعف تيعضو

همكاحم ندش تحار و)موكحم و يضاق(فرط ود ره ندوب يناحور

بوخ يارجا قيداصم

ناتسدريز زا رتالاب ياه شخب يسرزاب

بوخ نيناوق عضو

دهاش
 تالكشم لح هار و يمالسا داصتقا دوجو

روشك يداصتقا

تالكشم لح هار

نونكات بالقنا لوا زا يمالسا داصتقا رب يداصتقا تامادقا يخربيانتبا

يمالسا داصتقا هرابرد يياه باتك فيلأت

يكناب ياه تيلاعف قادصم

 فرط زا هدش صخشم يلك ياه تسايس اب اه همانرب قيبطت
اه نآ لماك يارجا و يربهر

)متفه تلود( يداصتقا يهدناماس همانرب قادصم

روشك تالكشم لح رد سوسحم رثا هدهاشم هجيتن

رّكذت

بوخ ي همانزور كي يگژيو

بوخ همانزور صيخشت و وجتسج يارب وجشناد نتشاد تيلوئسم

بوخ همانزور يفرعم يارب يربهر زا عقوت ندوبن بولطم

بوخ ليلحت

 ملاس يناسر عالطا

يوق بلاطم هئارا

ملاس ليلحت

يرنه ياه شور زا هدافتسا

مدرم رثكا اي يمومع ياه هغدغد هب نتخادرپ

قيداصم

نآ هاگياج و تيناحور هژيو هاگداد

هدرك يساسا ياهراك هك عقوم هب و اجب هاگدادهقباس

تيناحور رشق هاگياج و تيصوصخ ليلد هب صاخ يهاگداد هب زاين

رگيد راشقا همه دننام تيناحور رشق يريذپ بيسآ
ترورض

يعيبط نايضاران دوجو ليلد هب هژيو هاگداد هيلع تالاكشا حرطشلاچ

)هر(ماما نامز رد تيناحور هژيو هاگداد ندوبن

تيناحور هژيو هاگداد دركلمع ندوبن هنالداعقيداصم

يساسا نوناق اب تيناحور هژيو هاگداد ندوبن راگزاس

)هر(ماما طسوت تيناحور هژيو هاگداد ليكشت
خساپ

تيناحور هژيو هاگداد هب)هر(ماما ندش لئاق تيمها

 تواضق يهاگداد ره دروم رد دناوت يمن يربهر
دشاب هتشاد

خساپ
 ندشن هدهاشم و نونكات دركلمع ندوب بولطم

)رهاظلا يلع(هنالداعريغ دراوم

دشاب تلادع فالخ هك يدراوم ندوب يريگيپ لباق

 رد هاگداد راك همادا ندوبن نكممليلديساسا نوناق اب تيناحور هژيو هاگداد لماك قيبطتخساپ
يساسا نوناق اب تفلاخم تروص

 يسايس ياه حانج تدحو
يراكمه و اهراك دربشيپ يارب

هعمج زامن دننام يمومع عماجم رد تدحو هب اه حانج ي هيصوت

 يسايس ياه حانج هب يمئاد رّكذت و هقرفت ربارب رد ندركن توكس
يصوصخ عماجم رد

يربهر عضوم

رگيدكي اب ندرك يراكمه
تدحو يانعم

رگيدكي ربارب رد ندركن ينكشراك

تدحو داجيا يارب اه حانج هب يمومع تاساسحا ندرك دراو راشففده

بالقنا ناراي همكاحم
يياضق همكاحم زا دارفا ندوب يبالقنا ندشن عنام

تسا مرج بالقنا نيمه رظن زا هك يياهراك باكترا زا بالقنا ناراي تبقارم

ترورض

 نالوئسم يرگ يفارشا اب دروخرب

تامازلا

 رد يساسا نوناق قبط  الاب هدر نالوئسم لاوما يدوجوم لرتنك
يربهر و يروهمج تساير نارود رد لصا نيا هب يا هنماخ هللا تيآ ندرك لمعقادصم تمدخ ياهتنا و ادتبا

روشك يمومع ياضف و مدرم يمومع گنهرف طسوت يرگ يفارشا عفد
ييوجزاب و هاگداد و نوناق هليسوب يرگ يفارشا ندوب جالعانتيمها

مدرم نيب يرگ يفارشا جيورت يارب يفارشا يگدنز هب نادنمقالع شالتشلاچ

مدرم نهذ رد يرگ يفارشا هب نداد شزراهجيتن

 هب مدرم گنهرف ندنادرگرب تهج يا هدع شالتقيداصم
 بالقنا زا لبق

 رخاف ياه سابل و تافيرشت اب ندش رهاظقادصم يفارشا گنهرف هليسوب بالقنا زا لبق يمومع گنهرف نداد لكش
نآ زا مدرم ندمآ شوخ و مدرم نيب رد

نالوئسم يرگ يفارشا تروص رد مدرم نيب رد يرگ يفارشا ندش گنهرف

يرگ يفارشا تروص رد ،مدرم لاوما زا نالوئسم ندرك جرخ

ترورض

راك نيا ماجنا درجم هب نالوئسم تياكش و هلگ زاغآ
تّلع

راك نيا لصا ماجنا زا يشارت عنام

روهمج سيئر و تلود زا يربهر تيامح
مزال عقاوم رد طلغ ياه شور و اه تسايس زا داقتنا

تلود هعومجم و روهمج سيئر زا يگشيمه تيامح
انعم

دننادب دياب هك يناسك اب ندرك حرط
شور

مزال عقاوم رد لمع تدش و يريگ تخس

يصخش ياه هقيلس رد توافت

دارفا ياه يياناوت رد توافتتوافت تّلع

راتفگ عون رد توافت

تلود ياهدركلمع و اه تسايس زا داقتنا

داقتنا ندشن فيعضت و بيرخت بجوم

داقتنا ندوب هنازوسلد و حيحص

همزال

اه نآ ياه فعض ندناشوپ و دنراد نيگنس تيلوئسم هك يناسك تيوقت

قادصم
هقيلس فالتخا ليلد هب ،تيامح زا نالوئسم ندركن  مورحم

 يمالسا ماظن رد رگيدكي هب تّلم و تلود ندوب لصوام توق هطقن

ميراد راظتنا وا زا هچنآ نتفرگن ماجنانادقف هجيتن

تيمها هناشن )هر(ماما و مالسا ميقتسم طخ رد نالوئسم تكرحطرش
 رد يربهر زا مدرم تيعبت ندوبن بجاو

مالسا حيحص طخ زا وا يطخت تروص

ام روشك رادتقاهجيتن

ايند ياج چيه رد تلاح نيا ندوبن دوجومتيمها

مالسا نيدهشير

 ياه ماظن رد نالوئسم و تّلم نيب روطق ياهراويدلباقم هطقن
ييارگ مدرم يعدم

يساسا نوناقهياپ

يباوصتسا تراظن
ساسح زكارم هب بابان ياه ناسنا دوجو زا يريگولجدركراك

ناوارف لوپ و ناگناگيب تيامح هليسوب تيحالص نودب ياه ناسنا دورونادقف هجيتن

يسايس تاشيارگ ساسا رب نابهگن ياروش دركلمع ههبش حرطشلاچ

يعقاو ريغ نخس

خساپ

اروش ياضعا هليسوب يگشيمه راكنا

تسا اروش دركلمع دهاش كيدزن زا هك يربهر دييأت

لوصا ندوب ظوفحم دوجو اب اه هقيلس رد فالتخا و اه تسايس رييغت ناكماتسايس و هقيلس ،لوصا هب هجوت توافت انعم

لوصا ندوب تموكح ساسا و يركف هياپ

تسا نآ و نيا زا ندماين و ندمآ شوخ ،هقيلسلئالد

تسين مه لوصا وزج و تسا رتالاب هقيلس زا تسايس

نونكات بالقنا يادتبا زا اه تلود نتفر و ندمآ دوجو اب يركف ياه هياپ ندنام تباثقادصم

مالسا

 لالقتسا

ينيد ماظن

يمالسا نيناوق تياعر

هعماج ندش نيدتم تمس هب روشك يريگ تهج

قيداصم

يداصتقا ياه تسايس قادصم

مالسا هب داقتعا

)هر(ماما هب داقتعا

هعماج ندوب يمدرم هب داقتعا

يمالسا ماظن هب داقتعا

قيداصم

تيالو زا دب فيرعت و عافد
اج همه رد يزيچره زا دب عافد يريذپ ناكما هشير
 يرادفرط دروم تقيقح نآ هب دب دركلمع نداد تيارس ناكما

ضرغم صاخشا هليسوب بيسآ

قيداصم
نينمؤم و نينيدتم ندرك لمع دب

ادخ زا دب عافد


