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یهلا تردق


اه جاتنتسا ساسا رب هدنیآ �خاس یارب یزیر همانربهر

 تلیضف ظاحل هب لاس یاهبش و اهزور نیرتهب زا
ادخ اب طابترا ناکما و

تیمها تلع

هزرابم هار رد یگداتسیا تردق و هزرابمهدارا

نآ دننام و نابآ۱۳ یاهتربع رد ربدت و رکفت ام یهفیظو
»یمالسا تما« ندناسر جوا هب یارب تکرح یگنوگچ ندیمهف

فده

»ناریا خیرات و تلم« ندناسر جوا هب یارب تکرح یگنوگچ ندیمهف

تیمها
نابآ۱۳

جاتنتسا و رکفت یارب یتصرف

 لماع
یگتسجرب

اکیرمآ ینیشن بقع ِنکممان و یندشن رما عوقوتیمها تلع

زایتما

تقیقحماما یهتفگ هب نابآ۱۳رد۵۷بالقنا زا رت گرزب یبالقنا عوقو
 ناریا ماب زا اکیرمآهناربکتم وهناملاظ طلست مچرپ ندش هدیشک نییاپ

ام نموم یاهناوج یاپ ریز ندش لامدگل و

لاعتم یادخ رب دUتعا و هیکت

ناکرا

فده تسرد باختنا و یریگ میمصت

تماقتسا اب فده یریگیپ

هجوت و رافغتسا ،اعد زور ؛هفرع زورزراب قادصم

گرزب یاهتکرحهمه یلصا ماوق یهیام ؛یهلا رکذرکذ تیمها

 تامولعم مایا نUه  ؛هجحیذ لواههدتامولعم مّایا یف هللا مسا اورکذی وهیآ
حیضوت هدش هداد رکذ هب روتسد نآ رد هک

 هدش ءاشنا  زوس و روش و قشع رسارس یاعد
هفرع زور یارب )مالسلا هیلع( ادهشلادیس ترضح طسوت دیؤم

 هجحیذ لوا ههد مایا تصرف �سناد ردق
ادخ اب یبلقهطبار میکحت یارب

هیصوت
ناناوج هب


ناوت ماl اب ناریا تلم راختفا رپ هارهماداهر

یناوج رد ییافوکش و تفرشیپ بسانم هنیمزتصرف نیرتهب

یناوج رد یهلا رکذ و لاعتم یادخ هب هجوت ندوب رت ناسآتیمها تلع
یهلا رکذ ندرک هدنزهلیسو نیرتهب ناونع هب هانگ کرت طرش

ناناوج هدامآ هنیمز و ینارون یاهلد لیلد

ناریا تلم هار ندوب جواهطقن رد تیمها تلع

ناریا تلمهلاس۳۲هبرجت هب یاکتا

هدنور شیپ و ارجا لباق یداقتعا و یرکف یاههنیمزهب یاکتازاتمم یگژیو
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 ینید یرالاس مدرمهضرع
ایند هب ون یسایس یهشیدنا کی ناونع هب تلع

ور ِشیپ ینالوط رمع یارب ناناوج یزیر همانربناناوج هفیظو

مکحتسم یداقتعا و یرکف یاههنیمز و تسرد یهفسلف هب یاکتا

 فده
ناریا رب ندرک دراو راشفنمشد یویرانس

کرویوین رد تیرتسا لاو یمدرم شبنج نداد رارق عاعشلا تحت

 یمالسا یروهمج دهاجم و زرابم رصانع نیرت فیرش ندرک مهتم
مسیرورت هب

 اکیرما موادمینیشن بقع و یمالسا یروهمج یاه یزوریپ
نابآ۱۳ هللا موی هسUح دننام قادصم
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 تیعضو
یلعف

 یمالسا یروهمج ماظن ندوب رپ ِتسد
رابکتسا یاه هئطوت ربارب رد

 تیلاعف زا نمشد فارصنا طلغ روصت
یمالسا یروهمج ماظن هیلع یسانش بیسآ

اکیرمآ تلود تیUح رب ینبم هشدخ لباق ریغ دنس دص �شاد رایتخا رد
یتسیرورت تکرح کی هب ماهتا یویرانس ربارب رد مسیرورت زا قادصم

یراچان یور زا تسکش شریذپ و اکیرما تسد ندوب یلاخ

 تیلوئسم راب نیرتشیب �فرگ شود هب و یزاسدوخ

ناتسناغفا رد اکیرمآ تسکش

 یتاغیلبت یاههئطوت اب دیما ندودز زا یریگولجناناوجهفیظو
نمشد یزادرپ غورد و

دهاش

دوخههجو ظفح رد اکیرمآ یناوتاندهاش

یفاذق و یلع نب ،کرابم ینسح ظفح رد یناوتاندهاش

 قارع زا اکیرمآ جورخ رب قارع ناگبخن و ناگدنیا� میمصت
اکیرمآ تلودهنیزه و شالت اهلاس زا سپ

دهاش

قارع رد اکیرمآ نایماظن تینوصم در

یراد هیامرس ماظن لباقم رد ناهج روشک۸۰ و اکیرمآ مدرم یگداتسیادهاش

رکذت
 یسارکومد و مسیلاربیل ندوب غورد

اکیرمآ یاعدا دروم یسارکومد لاربیل ماظن رد

قارع رد اکیرمآ تسکش

اقیرفآ لUش رد اکیرمآ تسکش

 یراد هیامرس ماظن رد یبرغ یاهروشک و اکیرمآ تسکش
یسارکومد لاربیل حالطصا هب و

 مدرم نیب نمشد ینکفا فالتخا زا یریگولج
نیلوئسم و تلم نیب و

بوکرس دوجو اب یتح مدرم ضارتعا شتآ ندشن شوماخزادنا مشچ

مالسا مچرپ اب و ناریا یرادمدرس هب ایند رد قح هزرابم نایرج زاغآ تیمها

ناریا تلم هیلع نمشدهئطوتدمایپ رابکتسا هیلع تکرح ینوناک یهطقن رد یمالسا یروهمج یریگرارق نمشد لیلحت

نابآ۱۳ رد اکیرما ندش هدنار و بالقنا رد هاش ندش هدنارلیلد

 نایا�رکفنشور یدام یاه لیلحت فالخرب یریگ تهجمهم یگژیو
 اکیرمآ لباقم یگداتسیارطاخ هب یمالسا ناریا یمتح تسکش رب ینبم

تسرد لیلحت
هدنیآ و هتشذگ لاس۳۲ یاه هئطوت همه رد یمالسا ناریا یزوریپ

زیزع مدرم تمه هب و یهلا هوق و لوح هب اکیرمآ تسکش و

ناریا تلم هیلع نمشد یهئطوتدمایپ تلم مکحتسم یاهراعش ،یگچراپکی زا نمشد سرت
 نیلوئسم هدارا و مزع و

 تلع
ینکفا فالتخا

ینیب شیپ
 هدنیآ رد نیلوئسم رانک رد مدرم یگداتسیا موادت

 نیلوئسم دیدرت ساسحا مدع و یور شیپ
اهنآ رانک رد مدرم یگداتسیا رثا رب هدیاف

هدنيآ وزورمایاهشلاچ  همه رد ناريا تلمً اعطق
.ديلام دهاوخ كاخ هب ار نمشد ىنيب


