
������� 	
� ����� ���� ���� ����� ����� �� ��� ���� ���� � !�)�� # �$ %
&(�����( �)*+ ����
�, ��- 13682�1393

�)*
+ ���� � !

�
)�

� 
# �

$ %
&(

تلع
صاخشا هب یمالسا تضهن ندوبن هتسباو

)هیلع هللا تمحر( ماما صالخا و لکوت ،میظع ن�یا

مالسا و نآرق ,مانبم

تیمها

 و تزع هب ناریا تلم ندیسر یلمع و یرظن ی�نهار
تلادع و تفرشیپ

ناریا تلم یمومع تکرح شور و هار

صخاشهبیط تایح هب ندیسرهجیتن یمالسا تموکح لیکشتفده

تلادع ققحت

یدازآ بسک

یرابکتسا یاه تردق عمط هنادنم تزع  عطق

یع�تجا و یدرف راتفر رد اوقت و قالخا تیمکاح

حوطس)هیلع هللا تمحر( ماما یتموکح کولسانعم

یدرف

یلم

مالسا ناهج

دراوم

اه یریگ میمصت روحم رد نافعضتسم نداد رارق

یلم تدحو ظفح

تموکح ندوب یمدرم ظفح

روشک یگدنزاس رب دیکأت

دراوم
نیملسم تدحو ظفح رب دیکأت

مالسا نانمشد هیلع یریگ عضوم

دراوم
سفن اب هزرابم

یمالسا لمع و دهعت رب رارصا

اه یگژیو

هباشت ههجوینیسح تضهن اب تهباشم

یعرش یاهرذع دوجو مغر یلع یگداتسیا

تضهن ود ره رد کرتشم حرط و نومضم ،رکف کی روضح

 تضهن قادصم
ینیسح

 و تموکح لباقم رد )مالسلا هیلع(نیسح ماما ندشن میلست
هکم تمس هب هنیدم زا تکرح

 تموکح هیلع مایق هب )مالسلا هیلع( نیسح ماما میمصت
هفوک مدرم تعیب زا سپ

 یاهرذع قادصم
یصخش

هفوک مدرم ضارعا

لیقع نب ملسم ندش هتشک

ناناوج و باحصا ندش هتشک

)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمغیپ سومان نداتفا رطخ رد

یراگدنام و ندشن  هنهک

دهاش

مدرم نایم رد ماما بتکم راکفا و راثآ ندوب هدنز

)هیلع هللا تمحر( ماما تلحر زا سپ تضهن همادا

قیداصم

ماما تفرعم رد ربدت هب اه نهذ ندروآ یور

نالوئسم و مدرم هب هزات تَمه و روش نديشخب

تلود و ّتلم هطبار ماكحتسا و توق

ميقتسم طارص رب همه ندش لد كي

ماما هار موادت رد تلم یریگرارقتیمها تلع

نادقف هجیتندید مه اب ار نآ داعبا همه دیاب هک لماک هتسب کی
 و داعبا زا یکی رب هیکت تروص رد هعماج ,فر فارحنا هب

رگید داعبا هب یهجوت یب

تینالقع

تابساحم و رکف ،ریبدت ،درخ ,فرگ راک هبانعم

رهاظم

قادصمروشک یسایس ماظن یارب یرالاس مدرم باختنا
هتشذگ لاس۳۳رد تاباختنا۳۳ یرازگرب

،ناگربخ سلجم ناگدنیاo هنادازآ باختنا
تلود و ،رهش یاروش

انعممجاهم نمشد لباقم رد ینیشن بقع و فاطعنا مدع
نمشد هب ندرکن د�تعا

وا ِتخانش زا دعب نمشد ربارب رد یگداتسیا

درواتسدتلم رد ییاکتادوخ و سفن هبد�تعا حور قیرزت
یگدنز یاه هصرع ماسقا و عاونا رد تلم تفرشیپ

ناریا تلم ناج ق�عا رد »میناوت یم ام« راعش ذوفن

تیمهایساسا نوناق نیودت

تاباختنا قیرط زا تلم ناگربخ ندرک رومأم
یساسا نوناق نیودت یارب

نیودت زا سپ یساسا نوناق مودنارفر یرازگرب

دنا تکلمم بحاص ناشدوخ هک مدرم هب میهفت

هجیتن
 یمالسا یروهمج ماظن یاه هیاپ ماکحتسا

هجیتنیملع و یع�تجا ،یسایس ،یقوقح ظاحل زا
 هدعاق ساسارب یمالسا میظع ندu ندرکانب یریذپ ناکما

یمالسا ماظن مکحتسم

داعبا

1�,10

اه صخاش

اهدرواتسد

یسانش بیسآ

شلاچ

مازلا
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انبم

تیمها

فده

انعم

یگژیو

داعبا

تیونعم

انعم

یدام رهاوظ و یدام لماوع رب فرص هیکت مدع

ندوب ادخ اب طابترا لها و یونعم کولس

دنوادخ هب دیما یریذپان نایاپ و یهلا کمک هب رواب

ادخ یارب وا ندرک راک و)هیلع هللا تمحر(ماما صالخا

 ،ادخ یارب ندرک راک هب نیلوئسم هب هیصوت
ادخ هب نظ نسح و لکوت

دنوادخ هب برقت یارب یگدنز یاه تصرف زا هدافتسا

 نداد قوس و)هیلع هللا تمحر(ماما طسوت قالخا تیاعر
قالخا تیاعر هب نارگید

 ندشن رورغم هب)هیلع هللا تمحر(ماما هیصوت
,سنادن مدرم زا رتالاب و بیع یب ار دوخ و

داد ماجنا ادخ یارب)هیلع هللا تمحر(ماما هک هچنآ ندش راگدنامهجیتن

هجیتن
)هیلع هللا تمحر(ماما تینارون ندوب سوسحم

ناضمر هام نایاپ زا دعب

ایاضق یضعب رد اطخ هب)هیلع هللا تمحر(ماما رارقادهاش
رمع رخاوا رد صوصخ هب

)هیلع هللا تمحر(ماما یحور تمظع

رهاظم

تلع

تلادع

تینالقع و تیونعمهشیر

افعض رب بالقنا هیکت هب هیصوت و رارکت

مورحم تاقبط هب یگدیسر یارب نیلوئسم هب رارصا

نیلوئسم هب نآ هیصوت و یرگیفارشا زاماما زیهرپ

کیدزن طابترا هب ماما هیصوت و هقالع
نیلوئسم و مدرم نیب

یمومع تامدخ زا روشک طاقن یصقا ِمدرم یدنم هرهب هب رارصا

 کالم و مدرم نیب زا نیلوئسم باختنا هب رارصا
اه یگتسباو و طباور ,فرگن رارق

هجیتن
 »نانیشن خوک« و »ناگنهرباپ« ریباعت رارکت

)هیلع هللا تمحر(ماما مالک رد

رهاظم

اه صخاش

) هلآ و هیلع هللا یلص( یدمحم بان مالسا هلأسم

)هیلع هللا تمحر(ماما ینابم رد هطقن نیرت یلصا و نیلوایگژیو

زیتس ملظ مالسا

هاوخ تلادع مالسا

دهاجم مالسا

ینعم

ییاکیرمآ مالسالباقم هطقن

ماما طسوت ام یسایس گنهرف هب حالطصا نیا دورورکذت

ینعم

یتافیرشت مالسا

یهاوخ هدایز و ملظ لباقم رد توافت یب مالسا

یزادنا تسد لباقم رد توافت یب مالسا
 نامولظم قوقح هب

نایوگروز هب کمک مالسا

ایوقا هب کمک مالسا

یمالسا ماظن لیکشت و مالسا تیمکاحققحت همزال

رکذت

رهظم

 نارود هب  صاصتخا و دوب ماما یگشیمه رکف ،بان مالسا رکف
تشادن هزرابم

درک هضرع ایند هب ماما هک ون یلدم ،یمالسا یروهمج

ترورض
 هعماج نارگمتس اب مالسا یعقاو هزرابم ندوب نکممان

دشاب مالسا تعیرش هیاپ رب یسایس ماظن هکنآ نودب

نافعضتسم و نامورحم نارادفرط مالسا

لاعفنا و رجحت نیب زا رذگ

رجحت یانعم

نامز یاه زاین تخانش رد یناوتان

هعماج رد هدافتسا یارب ماکحا رهاوظ هب افتکا

یمالسا فراعم و ماکحا یعیبط ششک کرد مدع

رجحت راثآ
یمالسا ماظن و مالسا ندش ماندب

یمالسا فراعم ساسارب هعماج دربشیپ رد یناوتان

یتموکح هقف هب یدرف هقف زا هعیش هقف راذگرجحت لح هار

لاعفنا عاونا
نمشد یتاغیلبت و یسایس راشف ل�عا ربارب رد

 لوصا و یداقتعا لئاسم هب نمشد هلمح ربارب رد

یمالسا یروهمج یارب "کیتارکمد" دنوسپ اب تفلاخمماما یشم

زاین عفر مزاول تخانش و بالقنا زور یاهزاین جالع رد یناوتانهجیتن

 هقف یگژیو
هعیش

یمالسا هقف نیرت قیقد و نیرت قیمع

روشک هرادا ثحب هب هجوت

هتشذگ تیعضو
یتموکح هقف ,شاذگ رانک و هقف ندوب یدرف

یع�تجا یگدنز دودحم روما هب ,خادرپ

یع�تجا-یتموکح هقف ندش حرطمیلعف تیعضو

تلع
کیتارکمد هزاو زا برغ و قرش کولب نامز مه هدافتسا

هژاو نیا ندش هفاضا بقاوع زا یریگشیپ

2�,10

اهدرواتسد

یسانش بیسآ

شلاچ

مازلا

تینالقع

 اب دنوادخ هدارا هب د�تعا و قالخا ،تیونعم ندوب هدینت مهرد
تسایس

مدرم شقن هب خسار داقتعا

 و اه یریگ میمصت رد یونعم و یهلا تابساحم هب هجوت
 لوا هجرد رد ریبادت

یناهج هاگن

مالسا یاه شزرا زا یرادساپ

روشک یگدنزاس یریگیپ

یع�تجا تلادعرب دیکأت

یسانش نمشد

 ی هریاد رد لماک تیعطاق اب هعفاد و هبذاج ل�عا
,شادن یسکاب یصخش یاوعد و بتکم

ینونک لاح رایعم اب صاخشا دروم رد تواضق
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داعبا

راک ره رد یهلا یاضر بسک نداد رارق فده

یهلا ی هدعو هب د�تعا

لباقم هطقن
تردق ,فرگ تسد هب

نارگید دزن تهاجو بسک

یزوریپ بسک

قیداصمرورغ و تلفغ ،سأی ،سرت ندش ینعم یبهجیتن
هزرابم لیاوا رد)هیلع هللا تمحر(ماما ندشن سأی راچد

 هکلب ناریا تّلم همه یتقو ماما ندشن رورغ راچد
دندیزرو یم قشع وا هب رگید یاه تّلم

وا یارب تدهاجم و یهلا هدعو هب نانیمطاماما یشم
 هدعو هب نظءوس رد قفانم و کرشم کرتشم تیصوصخلباقم هطقن

 نمؤم فالخرب یهلا

فیلکت یارب شالت همه ندروآ نادیم هب ینعم

روما همه رد اوقت تیاعرقادصم

تیمها
 و یع�تجا لئاسم رد یوقت ندوب رتراذگرثا و رت تخس

یصخش لئاسم رد یوقت هب تبسن یسایس

قادصم
ناتسود هرابرد رظن راهظا

نانمشد هرابرد تواضق و رظن راهظا

 هب هیصوت
ناناوج

,شون و مادقا و فرح رد یوقت تیاعر

دیؤم
 زا یا هزیمآ هک یفرح زا زیهرپ و قح اب قبطنم ندز فرح ترورض

میرادن لوبق هک یسک دروم رد تسه نآ رد ملظ

 و اه یریگ میمصت رد یونعم و یهلا تابساحم هب هجوت
 لوا هجرد رد ریبادت

 و قالخا ،تیونعم ندوب هدینت مهرد
تسایس اب دنوادخ هدارا هب د�تعا

دهاش

لباقم هطقن

دنوادخ ینیوکت ی هدارا هب د�تعا

اه راتفر رد تیونعم ندوب یلصا نوناک

عضاوم ی همه ندوب ادخ روحم لوح

دنوادخ یعیرشت ی هدارا هب داقتعا

"�يكحً ازيزع هَّللا ناك و ضرألا و تاو�ّسلا دونج هَّللو"دیؤم

 رد تکرح تروص رد شنیرفآ یاه تّنسیرای هب داقتعا
انعم  یهلا تعیرش قّقحت هار

قیداصم
 تداعس دیلک ناونع هب یهلا فیلکت ماجنا

یمالسا تعیرش یانبم رب تکرح

رثا

سرت و گرم زا ندیسرتن

تکرح رد کش و سأی ،یگتسخ مدع

تکرحرد ندشن رورغم

اه یریگ تهج رد یصخش یشیدنا تحلصم مدع

 تسایس زا نید ییادج ی هنهک تسایس
جیاتنبرغ ندu رد تیونعم اب زیتس و

نایئاپورا طسوت یرگر�عتسا ی هدیدپ

مّود و لّوا یناهج یاه گنج

مسیسکرام یقانتخا یاه تموکح و مزینومک

یقالخا طاطحنا

یطارفا یراد هیامرس نایغط

یسارکومد و رشب قوقح راعش ندناشک داسف هب

یمالسا ماکحا و نیناوقبوچراچ

 ماظن لصا ,شاذگ یأر هب
 بالقنا زا دعب هامود زا رتمکرد

 رد تاباختنا ندشن لیطعت
نارهت رد گنج نارود نیرت تخس

دهاش

نآلا ات زور کی یتح تاباختنا رد نداتفاین ریخأت

تاباختنا لئاسم ریغ رد مدرم شقن هب هراشا

تیعورشم ل�عا ی هیاپهاگیاج

هشیر

یمالسا ماظن یراگدنامهجیتن

مدرم شقن هب خسار داقتعا

نارهت رد نمشد ناراب�شلاچ

ایند یاه یسارکومد نایم رد ندوب هقباس یبتیمها

دیؤم
 دنهدن ماجنا نیلوئسم ار راک نالف رگا هک ماما هتفگ

دنوش یم دراو دوخ مدرم

تیمها دهاشیساسا نوناق ندراذگ یمومع یأر هب
ریخأت زا ناشیا یتحاران و ماما دیکأت

یساسا نوناق نیودت رد

مدرم تساوخ نودب یمالسا ماظن همیخ ندشن اپربلیلد

ناسنا یزاسراک و تمارک تیّوه هب هجوت
)هیلع هللا تمحر(ماما یسایس بتکم رد

ماظن  هرادا رد مدرم ءارآ یساسا شقندهاش

یناهج زواجتم یاه تردق اب ی هلباقم ییاناوت هجیتن
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اهدرواتسد

یسانش بیسآ

شلاچ

مازلا

) هلآ و هیلع هللا یلص( یدمحم بان مالسا هلأسم

لاعفناو رجحت نیب زا رذگ

یناهج هاگن

مالسا یاه شزرا زا یرادساپ

روشک یگدنزاس یریگیپ

یع�تجا تلادعرب دیکأت

یسانش نمشد

 ی هریاد رد لماک تیعطاق اب هعفاد و هبذاج ل�عا
,شادن یسکاب یصخش یاوعد و بتکم

ینونک لاح رایعم اب صاخشا دروم رد تواضق

) هلآ و هیلع هللا یلص( یدمحم بان مالسا هلأسم

لاعفناو رجحت نیب زا رذگ
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انعم

ّتیرشب ی همه یارب لالقتسا و تّزع ندروآ تسدبفده

شور
هدافتسااب نارگید ندرک هارمه

روز ل�عا هن و دوخ رکفت نییبت زا

نیملسم تشونرس و مالسا یایند هب تبسن تیساسحهجیتن
یناهج هاگن

ّتیرشب لک نداد رارق بطاخم
یسایس ی هدیا رد

نان�لسم همه طسوت فده نیا هبلاطمرکذت

یمالسا ماظن کیژتارتسا قمع ،مالسا یایندتیمها

هجیتن
یمالسا ماظن زا نان�لسم یرادفرط

بالقنا و ماما هب نان�لسم یدنم هقالع و تیساسح

 تلم هغیظو
 ناریا

نیربکتسم تایانج مهف

نیربکتسم تایانج لابق رد یریگ عضوم و ضارتعا

یرابکتسا همانرب
ن�لسم یاه تّلم هب تبسن تایانج نیرتگرزب ماجنا

دوخ ناتسود  تایانج هب تبسن ندرکن ضارتعا

نیطسلف بابرد ماما یریگ عضومقادصم

هیقف تیالورهظممالسا یاه شزرا زا یرادساپ

مالسا یسایس هقف و نید ,م زا هدش طابنتساأشنم

حیحص تشادرب

یمالسا ماظن یسدنهم

ماظن تهج و طخ ظفح

ماظن فارحنا زا یریگولج

طلغ تشادرب

 یتافیرشت یرما

 تموکح ناکرا ییارجا مکاح

 فرص حصان کی

صخاش

)یهاگآ هدننک نیمأت(ملع

)روشک حللاصم هدننک نیمأت( تیارد

)تعاجش هدننک نیمأت( اوقت

اه رایعم زا مادک ره ,فر تسد زا اب تیالو طاقسا,خانش تیمها

مدرم یأر و ینید طباوض بیکرت ماما راکتبا

روشک یگدنزاس یریگیپ

تلادع قادصم

نالوئسم هفیظو

 دیلوت شیازفا رب  هوالع تورث هنالداع عیزوت هب هجوت
ّیلم صلاخان

نیمورحم یماح یاهداهن سیسأتماما درکلمع

 ماظن درکلمع
یمالسا

هتشذگ میژر طلغ هریس و شور رییغت

یع�تجا تلادعرب دیکأت

مدرم نیب رد  یتاقبط فاکش ندرکرپ

یلم نوگانوگ عبانم زا هدافتسا رد ضیعبت عفر

 ناونع هب تلادع هلئسم ندادرارق
ماظن تکرح صخاش نیرتمهم

تلادع هلأسم هب نداد تّیمها

اه همانرب ردص رد نیمورحم ندادرارق

قادصم

یگدنزاس داهج

یمالسا بالقنا نکسم داینب

نافعضتسم داینب

دادرخ هدزناپ داینب

)هیلع هللا تمحر( ینیمخ ماما دادما هتیمک

یسانش نمشد

قادصم

نمشد یتاغیلبت یاه شور تخانش

نمشد فادها تخانش

نمشد یسایس یاه شور تخانش

نمشد زا ندروخن بیرفهجیتن

ینمشد ندوب مّهوتههبش

نمشد تاغیلبتهشیر

نالطب تلع

هرفس زا ناراوخ ناهج تیمورحم
بالقنا هلیسو  هب ناریا

تّلم هب یزاسرادیب رطاخ هب ،مالسا اب ینمشد

ناریا ّتلم یبلط لالقتسا اب ینمشد
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 ی هریاد رد لماک تیعطاق اب هعفاد و هبذاج ل�عا
,شادن یسکاب یصخش یاوعد و بتکم

ینونک لاح رایعم اب صاخشا دروم رد تواضق

 و اه یریگ میمصت رد یونعم و یهلا تابساحم هب هجوت
 لوا هجرد رد ریبادت

 اب دنوادخ هدارا هب د�تعا و قالخا ،تیونعم ندوب هدینت مهرد
تسایس

مدرم شقن هب خسار داقتعا

) هلآ و هیلع هللا یلص( یدمحم بان مالسا هلأسم

لاعفناو رجحت نیب زا رذگ

) هلآ و هیلع هللا یلص( یدمحم بان مالسا هلأسم

لاعفناو رجحت نیب زا رذگ
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قیداصم

دهاش

 یرکف هریاد رد هک یدارفا زا یّربت رد ندرکن لّمأت
دنتفرگ یo رارق ناشیا یمالسا ینابم و

ترورض
دیاب مه تسایس هصرع رد یّربت و ّیلوت

دشاب یمالسا ینابم و رّکفت عبات

یریگ هجیتن

 لماک تیعطاق اب هعفاد و هبذاج ل�عا

نوگانوگ یاه تیموق و راکفا زا مدرم هدوت شریذپ
 تضهن عورش رد زاب شوغآ اب

بالقنا لّوا رد اه هعومجم یخرب درط

 رد دوخ فیرعت اب ماما زا یوریپ یاعدا ندشن عمج
مالسا و ماما نیضراعم هارمه یا ههبج

 هک ییاه تسینومک  هب همان تیصو رد ماما هنازوسلد باطخ
دندوب هتخیرگ جراخ هب تیانج زا سپ

قیداصم

 اه تسینومک حیرص درط

تخس تاریبعت اب اه نآ ندرک  موکحم و نیعجترم درط

 اه کلسم لاربیل درط
یبرغ گنهرف و اه ماظن ناگتخابلد و

تلع

یهلا قیاقح شریذپ مدع

میظع لوحت شریذپ مدع

یمالسا ماکحا ینآرق حور شریذپ مدع

اوتحم

 ناما رد یارب تازاجم لّمحت و تشگزاب هب هیصوت
یهلا باذع زا ندنام

 ماظن اب ندرکن هلباقم و هار ندرک ضوع هب هیصوت
دنرادن تشگزاب تئرج رگا یمالسا

ینونک لاح رایعم اب صاخشا دروم رد تواضق

یلعف لاح اب لباقت تروص رد هتشذگ ,شادن ییاراکهجیتن

صاخشا هتشذگ هب هجوت مدع

 و هحلط بانج اب )مالسلا هیلع(نینمؤملاریما تواضقدیؤم
نآ ,فرگ رایعم و نآ قباوس روحم و ریبز

قادصم

یلعف لاح ندوبن مولعم ِنامز رد نآ هب کّسuهتشذگ شقن

 و فجن رد ماما تماقا نارود زا هک دارفا یضعب درط
ناشیا طسوت دنتشاد طابترا ماما اب سیراپ

)هیلع هللا تمحر(ماما نامز رد دارفا یخرب مادعا

دندوب ناشهارمه �یپاوه رد سیراپ زا هک
 تیمها
فعاضم

اهنآ ندش عقاو هّجوت دروم
بالقنا لوا رد ماما طسوت

اه نآ یاه یریگ عضوم و راتفرتلع

تیمها
 قح زا ریبز عافد لثم ریبز بانج ناشخرد قباوس

رکب یبا ربنم یاپرد)مالسلا هیلع(نینمؤملاریما

هجیتن
 هنیدم زا )مالسلا هیلع(نینمؤملاریما یشکرگشل

اه نآ اب گنج و هرصب و هفوک فرط هب

هجیتنیمالسا تینالقع ساسارب یسایس یندم مظن کی یراذگناینب

مالسا تکرب هب ّتلم زور هب زور تفرشیپ

دادبتسا یاپرید مسلط ندش هتسکش

نوگانوگ لئاسم رد ّتلم یرادمچرپ

نارگتراغ تسد ندش هاتوک

اه هصرع

یلم

ینارمع

یللملا نیب تسایس

نوگانوگ یاه یهاگآ

مدرم یاه دادعتسا ءایحا

و مالسا یع�تجا و یسایس داعبا یایحا
یهانتیال و میظع تردق نیا ندروآ هصرع هب

قیداصم

هدنز مالسا زا نان�لسم تشادربدیؤم

 نافرع و هفسلف ،هقف زا نامزمه یریگ هرهبهشیر

یهاوخ تلادع ءایحا

یدمحم بان مالسا ءایحاتیمها

یهاوخ یدازآ ءایحا

یبلط لالقتسا ءایحا

ضیعبت و رقف اب مالسا تیدض ءایحا

رثا

 یمالسا یاهروشک ناناوج ,فرگ هیحور
یتسینویهص میژر اب گنج هس رد ناشتلود تسکش زا دعب

یتسینویهص میژر ریذپانتسکش یهرهچ ندش شودخم

ینیطسلف یاههضافتنا ندش عورش

ن�لسم یاهتلم رد یمالسا تموکح و ماظن لیکشت رکف داجیا

اهنآ سأی ساسحا ,فر نیب زا و ن�لسم نارکفنشور هزات دیما

یماکان لاس اههد زا دعب نیطسلف تلم ,فرگناج

ن�لسم یاهتلم ربارب رد یبرغ یایند نحل ندش مرن
نانآ ربارب رد ریقحت زا مالسا یایند جورخ و
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یللملا نیب تفارش حطس ,فر الاب

 اه نامرآ تمس هب روشک تفرشیپ
تسا هدرک تیاعر ار ماما بتکم هک یدح ن�ه رد

کانرطخ یاه هندرگ زا تلم روبع

نآ ر�عم و یمالسا بالقنا اب ییانشآ یارب ایند رسارس رد یواکجنک
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یلم تزع

ماما شقن

ناریا تلم حور زا تراقح ساسحا ندودز

یگژیو
 یمالسا تما یارب زاستکرح و نیرفآ دیما
یناریا و ناریا اب نآ میقتسم طابترا مغر یلع

یلمع هبرجت ،ناریا گرزب تضهنتلع
 دوب مالسا ققحت و یمالسا یرادیب

یلم تزع ءایحا یارب ماما راک نیرتمهم و نیلواتیمها

ینیبمکدوخ و تراقح ساسحاترورض
شیپ لاس هاجنپودص زا ام تلم

لماوع

 نداد تسد زا و تخس یاهتسکش
راجاق نامز رد فلتخم یاهرهش

ناخاضر هرود رد تلم تخس بوکرس و یروتاتکید

تینما نامزاس داجیا و ناریا رد اهیئاکیرمآ روضح
یولهپ اضردمحم هرود رد کاواس و

یزوریپ زا دعب هطورشم هیضق رد تلم تسکش

یلم تضهن هیضق رد تلم تسکش

رد دیلقت ترورض و ناریا تلم هب یگضرعیب ءاقلا
هدز برغ نارکفنشور طسوت نوگانوگ یاههنیمز

ناریا تلم رد سفن هب د�تعا و یروابدوخ حور ندیمد

روشک یدام و یونعم تفرشیپ یساسا نکر ود زا یکیتیمها

یلاعت و یقرت ،دشر یارب یدام تاناکما ندوبن یفاکترورض

»میناوتیم ام« رواب داجیاانعم

تمواقم و یگداتسیا رد دوخ یئاناوت هب تلم داقتعا

تلم رد ماظن ظفح یئاناوت و رواب دوجو

تلم رد للملانیب یاهتسایس رب یراذگرثا یئاناوت و رواب دوجو

دهاش

اه هصرع

تلود و ماظن ندوب یکتم(روشک تیریدم
)دوخ تلم و مدرم هب

ییافکدوخ هب روشک ندیسر(یداصتقا لئاسم
)ندشن نمشد روهقمو بولغم و

 طسوت ملع یاهزرم ندیدروخرد (ملع
ققحم �اعورگشهوژپ،وجشناد

اه تلود اب لماعت رد یأر لالقتسا(تسایس
)اه تردق ی لیمحتیاه هدارا زا ندشن رثأتم و

 هب تلم کی نداهن جرا و یدنبیاپ(یگنهرف
)یگتخابدوخ مدع و دوخ یاه تنس

اه ناسنا اب طابترا و روشک هرادا
)هعماجرد اه ناسنا کت کت هب مارتحا(

یبایزرا

تهج رد یمالسا ماظن فقوت نودب یورشیپ
 اهزیخ و تفا یخرب مغریلع یلم تزع

 و ایند رد ناریا تلم تزع ,فای خوسر و ساکعنا
یمالسا یروهمج و مالسا نانمشد لد ق�عا رد

تیمها
یونعم و یدام یالتعا و تفرشیپ و تلادع هب ندیسر هار

 یریذپبیسآ ,فر نیب زا هار
تینما ندش لماک و نمشد ربارب رد

بالقنا مکحم یدنبناوختسا ندش هتسکش ل�تحا شلاچ

اهشلاچ رب هبلغ و نمشد اب هلباقم یارب ینورد مکحتسم تخاس انعم

اعيمج ةّزعلا هّللف ةّزعلا ديري ناك نم

دیؤم

:مالسا ربمایپ هب نارق رد دنوادخ باطخ
»میحرلا زیزعلا یلع لّکوت و«

 �قفانملا ّنكيل و �نمؤملل و هلوسرل و ةّزعلا هّلل و
نوملعيال

نآرق قطنم رد قح یههبج و دنوادخ هب ىعقاو تزع قلعت نادقفهجیتنأشنم

 یناسفن یاهاوه ،ناطیش ربارب رد یریذپانذوفنققحتهجیتن
یداصتقا و یسایس نمشد و

 تردق زکارم هب لاصتا رد تیثیح و تردق یوجتسج
یناطیش
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یللملا نیب تفارش حطس ,فر الاب

 اه نامرآ تمس هب روشک تفرشیپ
تسا هدرک تیاعر ار ماما بتکم هک یدح ن�ه رد

کانرطخ یاه هندرگ زا تلم روبع

نآ ر�عم و یمالسا بالقنا اب ییانشآ یارب ایند رسارس رد یواکجنک

یمالسا تینالقع ساسارب یسایس یندم مظن کی یراذگناینب

 نیا ندروآ هصرع هب و مالسا یع�تجا و یسایس داعبا یایحا
یهانتیال و میظع تردق

لباقم هطقن

صخاش

رهظم
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 زا هدافتسا اب یلم تزع ءایحا رب ینیمخ ماما تمه
»میناوتیم ام « ینآرق گنهرف

لباقمهطقن

 تسایس هب روشک یلخاد یاهتسایس یگتسباو
ناگناگیب

داصتقا یهزوح رد نوزفا زور طاطحنا

لماوع

 ناریا یکیرات و تلذ نارود
یمالسابالقنا هب یهتنم یهلاستسیود ینالوط خیرات رد لباقم هطقن

 یضرا تیماu ظفح یهنیمز رد روآتلاجخ فعض
اهتلود تیمکاح ظفح و روشک

ناهج و هقطنم رد ،تسایس هزوح رد اوزنا

روشک تفرشیپ قیرط زا تزع حور ءایحا یبایتسد هار

و یاچن�کرت و ناتسلگ رابتلذ یاههدهاعم
ناریا زا زاقفق رهش17 یزاسادج

 ششوج هب و مدرم یاهتمه و اههزیگنا یرادیب
ماما یربهر اب ناشیا یاهدادعتسا ندمآرد

رمعتسم یاهتلود روضح زا تلفغ و یربخیب
ام یهقطنم رد �اع طاقنیصقا زا

هناشن
یروآنف و ملع یهزوح رد یگدنامبقع

 و ناگناگیب طسوت رهشوب لاغشا
تقو تموکح و تلود تمواقم مدع

دهاش

 نیوزق رد هناگیب تلود کی یماظن یودرا
هلمح هب نارهت یزکرم تموکح دیدهت و

 تموکح سیسأت و ناریا رد سیلگنا تلود روضح
ناخاضر ندناسر تنطلس هب اب یولهپ

 هب روشک داصتقا و تسایس یهزوح لماک یراذگاو
یدالیم1919 نیگنن دادرارق اب نانمشد

 نارهت رد نیلاتسا و لیچرچ ،تلوزور یهسلج لیکشت
یزکرم تلود هب یئانتعایب اب و هزاجا نودب

 تلم ینورد تخاس یور رب هیکتدیؤم
    ماما یبالقنا تایبدا رد

 یگدنسبدوخ و رورغ ،رخافت اب تزع حور ءایحا

تفرشیپداعبا
یدام رهاظم رد تفرشیپ

 تفرشیپ ریسم رد فقوت هنوگره تروص رد درگبقع

ینورد تخاس رب هیکت رارمتسامازلا
دوکر لماوع اب هرزابم و

ناسنا یدوجو داعبا یهمه رد تفرشیپ

دهاش

 و ىتينما ،ىماظن ،ىسايس ىاهشلاچ ىهمه رب ىهبلغ
لاس33 لوط رد  ىداصتقا

 و یلم تزع یهلئسم رد هدنز یوگلا کی ،ناریا تلمیریگهجیتن
تفرشیپ

ناریا روانهپ روشك رد ¡ادابآ و ¡ارمع تامدخ مجح

 تالاعفنا و لعف رد روضح و ایند تالوحت رب یراذگریثأت
ناهج و هقطنم

انعم

 ... و ىتعنص ىاههاگتسد ،اهحرط نيرتهديچيپ تخاس
یناریا ناصصختم تسدب

یمالسا یرالاسمدرم هب یدنبیاپ

 شیپ زا شیب هجوت و تلم یهیحور ریهطت و بیذهت
تایونعم هب

یسانشبیسآ

-تردق و اکیرمآ رب هیکت نودب ناریا تلم یعقاو تفرشیپ
یعدم یاه

هدمآ تسدب نونکات هچنآ هب ندرکشوخلد و فقوت

 روشک یملع باتش

 مدرم یبالقنا یاهراعش و اههزیگنا

 ىتفگشدوخ و ربكت ،ىروحمدوخ ،بجع ،رورغ
روشک نالوئسم

،یویند تاعتu بسک یپ رد نیلوئسم ,فر
تیبوبحم و یرگیفارشا

رکذت

تفن تعنص ندشیلم تضهن

وکابنت یهیضق رد یزاریش گرزب یازریم یاوتف

  ریبکریما روضح هلاسهس نارود

اهءانثتسا
تیطورشم یهیضق رد �لع کرحت

 ناریا تلم ,شادهلصاف و ندوبهنماد رد
تفرشیپ یهلق هب ندیسر ات

یمالسا ریبک بالقنا اب یلم تزع ندش هدیمد رهظم

یللملا نیب تفارش حطس ,فر الاب

 اه نامرآ تمس هب روشک تفرشیپ
تسا هدرک تیاعر ار ماما بتکم هک یدح ن�ه رد

کانرطخ یاه هندرگ زا تلم روبع

یلم تزع

�)*
+ ���� � !

�
)�� 

# �
$ %
&(

انبم

تیمها

فده

انعم

یگژیو

داعبا

اه صخاش

اهدرواتسد

7�,10

یسانش بیسآ

شلاچ

مازلا

نآ ر�عم و یمالسا بالقنا اب ییانشآ یارب ایند رسارس رد یواکجنک

یمالسا تینالقع ساسارب یسایس یندم مظن کی یراذگناینب

 نیا ندروآ هصرع هب و مالسا یع�تجا و یسایس داعبا یایحا
یهانتیال و میظع تردق

ماما شقن

تامازلا

یگژیو

انعم

أشنم
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اهدرواتسد

نآ ر�عم و یمالسا بالقنا اب ییانشآ یارب ایند رسارس رد یواکجنک

دهاش

نآ زا رتارف هکلب و مالسا یایندقایتشا و روش
وا تلحر زا اهلاس تشذگ دوجو اب ماما یهرابرد ,سناد یارب

 تاطابترا رصع ناناوج و مالسا یایند و بالقنا موس لسن  یریگیپ
میظع یانب نیا ر�عم و بالقنا لئاسم اب ییانشآ یارب تنرتنیا و

هیقف تیالو یهیرظن و ینید یرالاس مدرم هدیدپ هبذاج
مالسا یایند یرکف یاهطیحم یارب قادصم

 لمعلا سکع
نمشد

 یتنرتنیا و ییویدار ،ینویزیولت هاگتسد نارازه  نداد مانشد
نآ گرزب یناب و یمالسا یروهمج هب

 اه ینمشد فشک یارب ناعمتسم رد یواکجنک سح ندش هتخیگنارب
یمالسا یروهمج اب

هجیتن

هقطنم و یمالسا یاهروشک رد یمالسا یرادیبهناشن

 رد رگید یهدیدپ ره رب یرابکتسا دض تاساسحا ,شاد هبلغ
یمالسا یرادیب

یگژیو

 زا یشخب رد نآ ندش بوکرس مغریلع یمالسا یرادیب ,شاد همادا
یبایزرا مالسا یایند

یمالسا یرادیب شرتسگ ینیب شیپ

نونک ات بالقنا یادتبا زا یمالسا یروهمج رادتقا و اقب و تایح
ایند طلسم یاهتردق یهن�صخ و نشخ شنکاو مغریلع دهاشأشنم

,فرن نیب زا

ندشن یراک هظفاحم راچد

برغ هب ندادن جاب

نوزفا زور تفرشیپ

بالقنا موس و مود لسن شرورپ

 یاهمیرحت دوجو اب یروانف و ملع نادیم رد تفرشیپ
ناوارف

اهمیرحت دوجو اب ینویلیم75 روشک کی ندرک هرادا

 هقطنم یاهتسایس رد لوا فرح ندز

یتسینوهص بصاغ میژر ربارب رد هنت کی یگداتسیا
�اع نایوگروز تی�ح دروم

 یرازگرب دننام یع�تجا و یسایس لئاسم هنیمز رد تفرشیپ
روشرپ و میظع یاهیی�یپهار و الاب تکراشم اب تاباختنا

 ایند رد زورما ناوج لسن رد ینید یرالاس مدرم یهرابرد یواکجنکقادصم
قیقحت لها و دنم هقالع یاهنهذ هب ون هار هئارامالسا یایند صوصخب و هفیظو

یسانش بیسآ

 نمشد قیمع ی هشقن زا تلفغ تفلاخم
)هیلع هللا تمحر(ماما تینالقع اب وا هب د�تعا و

بیسآ

تیلوئسم ساسحا اب ام تیونعم یهارمه

)هیلع هللا تمحر( ماما بتکم اب هلباقم یارب نمشد یزیر همانربشلاچ

نالطب لماعنمشد روصت رد ماما تلحر اب ماظن یشاپورف زاغآ هب داقتعا
)هیلع هللا تمحر(ماما هزانج عییشت رد مدرم میظع تکرح

ناگربخ میمصت زا تی�ح و

۱۳۷۸ریت۲۳ رد اه نابایخ رد مدرم روضحنالطب لماع۱۳۷۸ لاس ات ماظن یزادنارب یارب هلاس هد یزیر همانرب لوا جوم

نمهب۲۲و ید۹ هس�ح رد مدرم رفن اه نویلیم ندمآ نادیم هبنالطب لماع

نالطب لیلد

قیداصم

۱۳۸۸ لاس ات ماظن یزادنارب یارب هلاس هد یزیر همانرب مود جوم

ییارگ لقع مان هب یبالقنا و یمالسا یاه شزرا زا لودع

ییارگ لقع مان هب نمشد هب یگتسباو و ییاوقت یب

 قالخا ,شاذگ اپ ریز
یهاوخ تلادع و یرگ یبالقنا مان هب

 هعماج و ناناوج زا ییادز تسایس
تیونعم و یرادنید رب هیکت اب

 ندمآ هاتوک اب تلم یونعم میظع ی هناوتشپ ,فر تسد زا
نمشد لباقم

انبم

تیمها

فده

انعم

یگژیو

داعبا

اه صخاش
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مازلا

یللملا نیب تفارش حطس ,فر الاب

 اه نامرآ تمس هب روشک تفرشیپ
تسا هدرک تیاعر ار ماما بتکم هک یدح ن�ه رد

کانرطخ یاه هندرگ زا تلم روبع

یلم تزع

یمالسا تینالقع ساسارب یسایس یندم مظن کی یراذگناینب

 نیا ندروآ هصرع هب و مالسا یع�تجا و یسایس داعبا یایحا
یهانتیال و میظع تردق
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لیدبت یارب لوصا رب)هیلع هللا تمحر(ماما هیکتتیمها
یورشیپ هب تلم یگدنام بقع

یسانش بیسآ
uنودب ماما مسا هب کس 
وا لوصا ,شاد رظن رد

اه هصرع

یلخاد تسایس

یجراخ تسایس

گنهرف

 نانارمکح ندوب یفارشاریغ و یمدرملوصا

تلم حلاصم هب نالوئسم ندوب هتسبلد

مدرم یأر هب هیکت

یگچراپکی و داحتا نیمأت

روشک تفرشیپ یارب یناگمه شالت و راک

لوصا
 یاهروشک زج هب اهروشک همه اب ربارب طابترا

ناریا تلم اب رگ هزیتس
 روشک یدازآ یارب هزرابم و تسینویهص اب هزرابم

نیطسلف

 و رگ هلخادم یاه تسایس لباقم رد یگداتسیا
بلط هطلس

 ن�لسم یاه تلم اب یردارب

 ربارب رد یگداتسیا و �اع نیمولظم هب کمک
ناملاظ

نید هب کسu رد یراکایر یفنلوصا

مالسا ماکحا و قالخا زا عطاق عافد

 یرگ هحابا گنهرف یفن

رجحت و دومج یفن

هعماج رد داسف و اشحف جیورت اب هزرابم

لوصاداصتقا
مورحم تاقبط زا عافد

 هب مارتحا و یراد هیامرس گنهرف اب هلباقم
مه رانک رد تیکلام

ییافکدوخ و یلم داصتقا هب هیکت

عیزوت و دیلوت رد یداصتقا تلادع

یناهج داصتقا رد ندشن مضه

یلم داصتقا رد لالقتسا بسانم هنیمز
روشک رد هتسجرب یناسنا یورین دوجو

ناریا تلم یاهدادعتسا و اه ییاناوت

هجیتن
 یوگلا کی هب ناریا ندش لیدبت

ن�لسم یاهتلم یارب یعقاو و یقیقح

 و اه صخاش طلغ نییبت
 هجیتنرد و دوخ هقیلس هب سکره ندز فرحیلمع هجیتنماما عضاوم ندرک ناهنپ

نانمشد هدافتسا ءوس و تلم نداتفا هابتشا هب

ناشیا هب ماما نافلاخم ندرکدنم هقالعهزیگنا

ªزورما ناهارمگ و ماما راکفا زورید ناجورمهر

تسین ناریا راکادف تلم ماما ،ماما طخ یاهنم ماماخساپ

عبانم
)هیلع هللا تمحر(ماما تانایب و راتفگ

)هیلع هللا تمحر( ماما راتفر

تیمها)هیلع هللا تمحر( ماما همان تیصو
یارب ماما ریمضلا یف ام نییبت
ناشیا همانتیصو رد بالقنا هدنیآ

ام هفیظو

)هیلع هللا تمحر(ماما لوصا و هار هشقن ساسا رب تکرح

-یندم مظن کی ناونع هب ینیمخ ماما هشقن هب هجوت
یمالسا تینالقع ساسا رب یسایس

اهدرواتسد

یسانش بیسآ

شلاچ

انبم

تیمها

فده

انعم

یگژیو

داعبا

اه صخاش

9�,10
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)هیلع هللا تمحر(ماما لوصا و هار هشقن ساسا رب تکرح

ناونع هب ینیمخ ماما هشقن هب هجوت
یمالسا تینالقع ساسا رب یسایس-یندم مظن کی

ماما هشقن ندوب ادخ بناج زا دیؤم
 تسد رد هب ماما ندوب فرتعم

تسا هدمآ شیپ هچنآ ندوب یهلا تردق دهاش

 تیمها

فده هب ندیسر همزال ،ر�عم هشقن تخانش

 یلصا ریسم زا ندش رود و ندرک ادیپ هیواز
لیلد هشقن ,شادن تروص رد فادها و

 ربارب رد و هشقن ,خانش ندوب یرورض
هار همادا یارب نآ ,شاد مشچ هجیتن

یهاشداپ ماظن ندرک نکهشیرارجا همدقم

یلام و یقالخا نوگانوگ یاهداسف هب ندوب راچد

یگژیو
یهاشداپ ماظن

 هدیدان و اکیرمآ و سیلگنا دننام ییاهتردق هب ندوب هتسباو
ناگناگیب عفانم لباقمرد روشک عفانم ,فرگ

مدرم تساوخ و یأر ییانتعا یب و یروتاتکید

ماما تمه اب یهاشداپ ماظن ندش نکهشیر یبایزرا

،داسف تایصوصخ ندرک نکهشیر
یهاشداپ ماظن رد یروتاتکید و یگتسباو فده

هشقن رصانع

تاباختنا و یرالاسمدرم قیرط زا مدرم تسد هب راک ندرپس

یمالسا تعیرش هب مازتلا

یبرغ گنهرف زا تاباختنا ذخا رب ینبم یخرب روصت
ماما طسوت یمالسا تعیرش و رکفت اب نآ ,خیمآ و طلغ لیلحت

یمالسا تعیرش أشنم

دندوب راوگرزب ماما تکرح یلصا هیاپ مدرم تیمها

مدرم طسوت روهمج سیئر باختنا

مدرم طسوت هطساو اب ارزو باختناقادصم

مدرم طسوت ناگربخ باختنا

مدرم طسوت سلجم هدنیاo باختنا

مدرم طسوت هطساو اب ربهر باختنا

یمالسا ماظن تقیقح و حور تیمها

یدرف و یندم و یمومع یاهیدازآ نیمأت

ªهر

 داعبا رد یدازآ ینعم هب لالقتسا نیمضت
ناگناگیب هب ندوبن هتسباو و تلم کی

هعماج رد تلادع نیمضت

هعماج رد تیونعم نیمضت

,شاد انعم و ندوب مرتحم
مدرم باختنا و رایتخا زا هتساخرب رادتقا و تردق

�اظ ربارب رد یگداتسیا و مولظم هب کمک
نیطسلف زا تی�ح لثم

 ماظن یشاپورف زا سپ ماما ییانبم یسایس یهخسن ققحتهشقن یبایزرا
ناریا تلم یراکادف و یرادافو ،تمه یهلیسو هب یهاشداپ

ندرک رپ و ماما گرزب راک نداد همادا
نآ یخیرات و یع�تجا لودج یلاخ یاهشخب امهفیظو

ینیمخ ماما هار و بتکم ندرکن مگترورض
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ام هفیظو

اهدرواتسد

یسانش بیسآ

شلاچ

انبم

تیمها

فده

انعم

یگژیو

داعبا

اه صخاش
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