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۲زا۱ هحفص

 تیعضو
یلعف

تلع

هقطنم یمالسا روشک نیدنچ رد هنتف و نارحب دوجو

 دنک یم میهفت ام هب اه نارحب نیا ی هجیتن هب هجوت
دنمادک اه نارحب زا هدنربدوس یاه تردق هک

 لماع
صیخشت

 تیعضو
نیشیپ

نیطسلف تلم زا هقطنم یاهروشک ینابیتشپ
اه تسینویهص یناهج هئطوت هیلع تازرابم رد

 هقطنم یاه تلم یاه یدن>اوت فرص
رگیدکی ناوت ندرک یثنخ و هدوهیب و ثبع یاه یریگرد رد

هجیتن

 ناگبخن درکلمع
نDلسم

 تافالتخا لح یارب یمالسا تما یالقع و ناهاوخریخ شالت
تسا هدش رثا مک نمشد یاه هئطوت رثا رب هتبلا هک

لح هار

تدحو روحم ناونع هب نیطسلف ی هلئسم نداد رارق انبم

نیطسلف مدرم زا یسایس تیDح تیمها زا ندشن لفاغ

 ققحت یارب نیطسلف سنارفنک رد یلدمه یاضف داجیا
نیطسلف زا تیDح فده قادصم

یفعض و یتسینویهص میژر لوفا یاه هناشن ندش رادیدپ
تسا هدش مکاح اکیرمآ هلمج زا وا یلصا نادحتم رب هک بسانم هنیمز

 تایانج هب تبسن یناهج هتسیاش لمعلا سکع نادقف
نیطسلف رد اه تسینویهص

 تیعضو
یناهج  هعماج

 هبرجت
هتشذگ

تمواقم و شزاس توافتم یوگلا ود ندروخ کحم
نونکات نیطسلف تلم هزرابم یادتبا زا

 تلم تلاسر
نیطسلف

 میظع تلاسر لاعتم یادخ هک تسا رختفم نیطسلف تلم
تسا هداهن نانآ شود رب ار یصقالادجسم زا عافد

 هرابرد ییاه هیصوت
نیطسلف هلئسم

حیحص هار

لاعتم دنوادخ هب نیطسلف تلم لاکتا
دوخ یتاذ یاه یدن>اوت هب یاکتا و

نیطسلف تلم موس هضافتنا دیمارپ و ناشخرد تکرح قادصم

موس ی هضافتنا هک دید دیهاوخ هللا نذا هب
دز دهاوخ مقر ار تازرابم خیرات زا یمهم رایسب ی هلحرم

درک دهاوخ لیمحت بصاغ میژر رب رگید یتسکش و
ینیب شیپ

،زاغآ زا یتسینویهص میژر یناطرس ی هدغ
دشاب یا هلحرم دیاب زین نآ نامرد و هدرک دشر یا هلحرم

  هقباس
شزاس دنور

 راب نایز راثآ ندو> دزشوگ
ادتبا نDه زا شزاس دنور نیگنس یاه تراسخ و

 عضوم
یمالسا یروهمج

لمع رد ینیب عقاو روصت یتسردان تابثا هدیاف اهنت

 نالطب لیلد
شزاس دنور

نیطسلف تلم قح زا ندمآ هاتوک اب بصاغ میژر هب نداد تیعورشم

 یبسانت چیه شزاس دنورً اساسا هک تسا نآ رد یلصا لکشم
 هنابلط هعسوت یاه تلصخ و درادن ینونک طیارش اب
دریگ ی> رظن رد ار اه تسینویهص هنادنمزآ و هنارگ بوکرس

یتسینویهص میژر یریگ لکش شورً اساسا
 ،یبلط هعسوت زا دناوت ی> هک تسا یا هنوگ هب
دنز زاب رس ناینیطسلف قوقح عییضت و یرگ بوکرس

 یدوبان ورگ رد یتسینویهص میژر تیوه و تیدوجوم
تسا نیطسلف تیدوجوم و تیوه یجیردت

تلع

 یاه هناشن ی همه زا یرادساپ و نیطسلف تیوه زا تظافح
تسا سدقم داهج کی و یرورض ،بجاو یرما ،نآ

 دناk هتشارفارب تمواقم هلعش و نیطسلف دای و مان یتقو اتیریگ هجیتن
ددرگ مکحتسم سدق رگ لاغشا میژر یاه هیاپ درادن ناکما

 ییاهن هجیتن
 هزرابم یاه شور دروم رد یلم عDجا داجیاشزاس دنور

نیطسلف تلم هقح قوقح قاقحا یارب

نمشد ههبش

 تصرف داجیا و یمالسا یاهروشک ندشلشف
یتسینویهص بصاغ میژر رتشیب هچره یریگ تردق یارب

هزرابم ی هلعش nشاد هاگن نشور

 تیولوا زا نیطسلف هلئسم جورخ یارب نمشد شالت
نDلسم یاهروشک



 هرابرد ییاه هیصوت
نیطسلف هلئسم

طسوت نیطسلف تمواقم و مدرم یاهزاین نیمأت
ناهج ناهاوخ یدازآ و هقطنم یاه تلود و اه تلم ی همه

هقطنم رد یتسینویهص میژر روضح زا یشان تارطخلیلد

مزاول
 اهروشک یلخاد تافالتخا هب ناینیطسلف دورو مدع

یبهذم و یموق تافالتخا ای

یرتخاب ی هنارک رد تمواقم یساسا یاهزاین هب یهجوت یب زا زیهرپ

 عضوم
یمالسا یروهمج

یمالسا تمواقم یاه هورگ اب ام ی هطبار قمع
تسا طبترم تمواقم لصا هب نانآ یدنبیاپ نازیم هب طقف

تسا یلوصا عضوم کی تمواقم هب تبسن ام عضوم
درادن یصاخ هورگ هب یطبر و

 هقیلس و شرگن توافت و فالتخا تیریدم
نیطسلف تمواقم یلصا یاه نایرج همه طسوت

یداهج ی همانرب ساسا رب یلم داحتا ظفح و

 دماجنا یب یریگرد و  عازن هب هک ینامز ات اهنت هقیلس فالتخا
دش دهاوخ هزرابمیانِغ و ییازفا مه بجوم

 ِتروص رد ینیطسلف زرابم یاه هورگ ناوت ندش یثنخترورض
نمشد تساوخ ققحت و اه هورگ نیب یریگرد و عازن

نیطسلف فلتخم یاه هورگ و اه نایرج ی همهلوئسم

 نیطسلف تمواقم دنشوک یم هک ینایا> تسود لباقم رد تبقارم
دننک نیطسلف نانمشد اب دوخیّرستالماعم ی هنیزه ار

 توق هطقن
نیطسلف تلم

تافارحنا لباقم رد نیطسلف تلم یدنمشوه
دوش یم بجوم نیطسلف تلم ی هتشذگ براجت
دتفا یب ناهاوخدب یاه فارحنا ماد هب ینایرج رگا
تفرگ دهاوخ تسد هب ار هزرابم مچرپ رگید یهورگ

تمواقم و تازرابم یقیقح یربهر nشاد تسد رد

دشک یم شود رب یرتخاب هنارک ار مولظم ی هضافتنا یلصا رابلیلد

 تیعضو
یلعف

 هبرجت
هتشذگ

تمواقم و شزاس توافتم یوگلا ود ندروخ کحم
نونک ات نیطسلف تلم هزرابم یادتبا زا

 تلم زایتما
نیطسلف
حیحص هار

 دنور  هقباس
شزاس

 نالطب لیلد
شزاس دنور
 ییاهن هجیتن
شزاس دنور

 نونکات سدقم هضافتنا رمتسم و هنانامرهق تمواقم یوگلا
تسا هتشاد نیطسلف تلم یارب یمیظع یاهدرواتسد

 هضافتنا و تمواقم nفرگ رارق موجه دروم
نمشد لاحلا مولعم زکارم فرط زا

 تمواقم هب هلمحدیدهت
 تلم اب هارمه رهاظ هب یاهروشک و اه نایرج یخرب طسوت
نیطسلف یدازآ ققحت رد تمواقم یناوتان یاعدا اب نیطسلف

 نمشد ههبش
 یوگلا هرابرد

تمواقم
خساپنیطسلف یدازآ نامرآ ققحت رد تمواقم یناوتان

 یزوریپ هلمج زا تمواقم زا دعب یاه هرود رد تمواقم شقن
.م۱۹۷۳ رصتخم
.م۱۹۸۲ تازرابم

تسین راکنا لباق نانبل یمالسا تمواقم نینچمه و نونکات
یزادنا تسد دهاش نونکا دوبن یمالسا تمواقم رگا

هقطنم یاه نیمزرس رگید هب یتسینویهص میژر
میدوب هریغ و سراف جیلخ ،ندرا ،نانبل بونج ات رصم زا

 تمواقم رگید درواتسد ود هزغ یدازآ و نانبل بونج یدازآ
تسا یتسینویهص میژر یدوبان رد مهم ی هلحرم ود و
یتسینویهص میژر ).م۸۰ههد( ش.پ۶۰ ههد لیاوا زا

هدوبن رگید یاه نیمزرس هب یزادنا تسد هب رداق
تسا هدوب درگ بقع لاح ردً ا�اد و

 یاه تلم ما� راختفا بجوم تمواقم ناشخرد  همانراک
تسا ناهج هاوخیدازآ یاه ناسنا همه و مالسا ناهج ،هقطنم
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 کمک طرش اهنت
تمواقم هب

 نیطسلف مدرم ی هینب تیوقت هار رد اه کمک ندش هنیزه
تمواقم راتخاس و


