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يدع نبرجح ربق بيرخت خلت هثداح

)ص(ربمایپ باحصا ناگرزب زا یکی فرگرارق تناها دروم
)ع( نینمؤملاریما نییراوح زا و

،دیلپ راکفا اب نانلسم نایم رد یرصانع دوجویخلت تلع
مالساردص ینارون یاههرهچ و ناگرزب زا لیلجت ندش یفرعم کرشفارحنا هناشنیفارحنا و هدنامبقع ،رجحتم

 مالسا یایند رد زورما ثیبخ یریفکت نایرجلماع
 و ناسنا کی روبق ترایزندوب شتسرپ هناهب هب ثیبخ تامادقادرکلمع

 وا یارب ندرک تمحر بلط

یریفکت نایرج هیلع اقیرفا ات دنه هراق هبش زا مالسا یایند مایقیریفکت نایرج ناگتشذگ طسوت عیقب ها روبق بیرختهقباس خساپ

 یاهتسایس تسد رازبا دوشب ناسنا هک تسا نیا کرش
اکیرمآ یا.یآ.یس و سیلگنا سنجیلتنیا خساپ

یلام عبانم یخرب و تاناکما ،لوپ شاد رایتخا ردتیعضو

یعیش گرزب هعماج طسوت راک نیا ندش موکحمخساپ
طاقن زا یرایسب رد تنس لها ناردارب و

زور دنچ زادعب نآ ندشاهر و اهتیموکحم نیا ندرکن ادیپ همادایسانش بیسآ

ننست لها و یعیش هعماج شنیب و یهاگآ ،یرکف دشریریگهجیتن

نانلسم طسوت لماک روطب تناها نیا ندرک موکحم
 رد یبهذم یاه هنتف اب یسایس و یرکفنشور ،یملع ناگرزب هلباقمهلباقم هار

 یسایس قرط زا مادقامالسا ناهج

ینید یاهاوتف زا هدافتساراکهار

رگنشور یاههلاقم شراگن

دهاشبیرخت هثداح رد هدرپ تشپ یاهتسد شاد تلاخدیریگ هجیتن
یللملانیب یاهنامزاس و اهتیصخش توکس

یریفکت یاهلدروک یماح نارادمتسایس توکس

یمالسا هعماج رد هنتف شتآ زورهبزور هعسوتنادقف هجیتن
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يمالسا يروهمج رد تاباختنا يرازگرب

هعومجم هدنهدتایح دیدجت
لیلدلاس۳۴ نیا لوط رد روشک تکرح

کی ره رد روشک زا یئالب هعومجم ندش عفد
 هدش رازگرب تاباختنا دنچ و یس نیا زا

بالقنا و تلم  ،روشک دبلاک رد دیدج حور ندش هدیمد
 تاباختنا یرازگرب راب ره رد

 اهاروش تاباختنا و یروهمج تسایر تاباختنا نامزمه یرازگربتیمها
اهاج یضعب رد یا هرود نایم تاباختنا و

 هتشذگ تاباختنا زا لاسما تاباختنا ندوب رتمهمیریگهجیتن

یروهمج تسایر تاباختنا هداعلاقوف تیمها
 اهاروش تاباختنا تیمها زا ندشن هتساک رد تبقارمرکذت

یروهمج تسایر تاباختنا اب ینامزمه هطساوب

 هجدوب ،تاناکما ،اهشالت ،روشک یراج نیناوق ،یساسا نوناق شادرارق
روشک یئارجا هاگتسد لباقم رد اهنامرآ تمس هب ندومیپ هار و لیلد

یمالسا یروهمج تاراختفا

هطورشم لوا زا روشرپ یمومع یرسارس تاباختنا نداتفین قافتالیلد
یلم تضهن نارود رد یتح یمالسا یروهمج نامز ات

یتموکح ماظننییعت یارب یسرپهمه یرازگرب
)هر( ینیمخ ماما رارصا هب راک لوا نه زا یمالسا یروهمج

بالقنا لئاوا رد یساسا نوناق میظنت ناگربخ سلجم لیکشتدهاش
)هر( ینیمخ ماما روتسد هب

تیمها تلع

هر
بالقنا یزوریپ زا دعب زور۵۰ زا رتمک رد یسرپهمه فرگ تروص

 ایند یاهبالقنا ریاس رد یسرپهمه نیلوا نداتفا قافتا
تموکح لیکشت زا لاس جنپ و راهچ ،هس زا دعب

 ندرک قنوریب یارب نمشد شالتشلاچ
نآ خادنا قیوعت هب و تاباختنا

 یناگمه روضح هب یمالسا یروهمج ماوق و ءاکتاتلع
اهنامرآ تمس هب یمومع تکرح و

 تسناوت دهاوخن مه نیا زا دعب ات دنتسناوتن زورما اتیبایزرا

نیا لوط رد ام یاهتاباختنا هیلع نمشد تاغیلبتدهاش
  تاباختنا زا لبق ماگنه رد و اهلاس

 یمالسا یروهمج رب دوخ یاههتساوخ لیمحتفده

 نمشد یمسر یاههناسر یزاسهمانرب و یزیرهمانرب ،یحارطیلعف تیعضو
لاسما تاباختنا یارب

 یاهشالت همه ربارب رد یمالسا یروهمج یگداتسیا لماع
لاس دنچ و یس نیا لوط رد نمشد تیمها

یأر یاهقودنص یاپ رد میظع و ریثک یتیعمج تکرش
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يتاباختنا تالكشم زا يريگولج يارب يساسا هار ،نوناق هب مازتلا

 مدرم داحآ یوس زا نوناق تیاعر ترورضتنض
دوخ تاعقوت و نانخس رد

روشک یارب ندش تسرد تراسخ و هنیزهترورض
نوناق ربارب رد ندوبن میلست تروص رد

اهرازآ و اهتمحازم ،اهیراکبارخ نیا هب ندمآ قئاف رب ماظن ییاناوت۸۸ لاس تاباختنا رد روشک تراسخ و هنیزهقادصم یبایزرا

قادصم۸۸ لاس تاباختنا ثداوح رد یدارفا یقطنمریغ و لوقعمریغ راکدهاش
نابهگن یاروش قیرط زا دوخ ضارتعا یریگیپ مدع

ارآ یرشزاب شریذپ مدع

 اهتیحالص صیخشت هلحرم تاباختنا مرتحم نالوئسم طسوت نوناق ّرم قبطرب لمعقادصم

ءارآ تئارق هلحرماه هصرع

اهقودنص و ارآ ظفح هلحرم

تناما یادافده

 ضارتعا همین رد نوناق فالخ رب لمع هب هاگداد ندرک مهتمنادقف هجیتناهدزمان یبالقنا ربصتامازلا
تاباختنا رد دوخ بولطم هجیتن هب ندیسرن هب تبسن

تاباختنا نادیم رد دوخ بولطم هجیتن هب یاهدع ندیسرن ندوب یهیدبلیلد

 دوخ بولطم هجیتن هب ندیسرن مغریلع نوناق رب ینتبم مکح لمحتانعم

تاباختنا رد مدرم يرثكادح و يناگمه روضح

باختنا رد تقد

تامازلا

صیخشت قبط رب لمع

 ،صلاخ ،قداص تین اب ندش نادیم دراو
روشک هدنیآ و هفیظو ماجنا یارب

رگیدکی رانک رد ادیدناک یاهرایعم و تایصوصخ ندید

روشک یئارجا یلاع تیریدم ندوب گرزب و مهمترورض

اهادیدناک زا  کی ره یاهییاناوت و یگدامآ ،نیدت ،دهعت شجنسقادصم
روشک یارب نایرجم تامدخ قیمع تاریثأت

دهاوش

نایرجم ریصقت و یهاتوک یفنم و دایز تاریثأت

روشک کی هجرد نایرجم فرح هملک کی یراذگرثا

روشک یارب نایرجم یوس زا گرزب ای کچوک مادقا کی یراذگرثا

مدرم هفیظو مه و تسا مدرم قح مه تاباختنالیلد

دشاب تاررقم و نوناق هب دنبیاپ

اهرایعم
دشاب یشزرا

 دشاب ریبدت اب

 دشاب مواقم

 دشاب یراک

 دشاب یمدرم

تاباختنا رد مدرم زا رفن کی ره یأر شاد شقنتیمها

روشک تینما

هر
روشک تینوصم

روشک تفرشیپ

یمالسا بالقنا یالاو فادها تمس هب ندش کیدزن
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»اهلها یلا تانامالا اوّدؤت نا مکرمأی هللا نإ« هیآ دیؤم


