
�������
� 
��

�  ����� �
��

� �
��� �����

� ��
��

�

������ ������ �
 � �!�"#��$�% ����&'� '�(�� '��)*���+ �����)�,
1390/07/24

ترورض

 هنیمز
یراذگرثا

 هقطنم یاهروشک رد ماظن هلکاش یراذگرثا
دنبالقنا فرش رد ای دندرک بالقنا هک

 نیزگیاج ِیاه ماظن ندروآ رس رب ناهنپ و راکشآ یاه شکمشک
تسا هدش بالقنا اهنآ رد هک هقطنم یاهروشکرد

رکذت
 هاگن نودب هتسب شوگ و مشچ تکرح یهارمگ

اه تیعقاو و فارطا هب هجوت یب وتسدرود یاه قفا هب
دوب دهاوخ ام رت یمومع و رت یلک همانرب بالقنا تیوه یناوخزاب

تقیقح
 ربکتسم ،عجترم یتوغاط یاه ماظن ینوگنرس و اه بالقنا یعیبط هجیتن

اه لیلحت و اهراظتنا همه فالخرب هتسباو و

داعبا
 رالوکس ماظن کی ندروآراکرس یارب یا هدع شالت

هتسباو یاه ماظن اب تفلاخم لاح نیع رد و

برغ هب هتسباو ماظن ندمآ راک رس هرابود یارب رابکتسا لماوع شالت
رت حالصلارهاظ و رت نردم لکش هب اما

 یمالسا ماظن کی داجیا یارب یا هدع شالت
نآ فلتخم یاهریبعت و اهریسفت اب

لئاسم

یربهر هبلاطم

بالقنا یناوج و یریپ هلئسم

 و یرکف زکارم رد بالقنا تیوه یناوخزاب لئاسم حرط
ناناوج نیب رد نینچمه و )هاگشناد و هزوح(یزاس میمصت

ثحب همدقم
 یمالسا هعماج لیکشت ؛بالقنا هنایم و یلصا فده

شیاه صخاش و تایصوصخ همه اب

انعم
 یگداتفاراک زا و یگدوسرف هنیمز رد بالقنا عضو یگنوگچ

نآ جالع یاه هار و

لحارمیمالسا فادها ققحت دنیارف یقطنم و رمتسم هریجنزانبم

 مالسا زا ار یرالاس مدرم هک یماظن یانعم هب ؛یمالسا ماظن لیکشت
تسا هارمه یمالسا یاه شزرا اب و هتفرگ

 دساف عجترم ماظن هک یبالقنا تکرح یانعم هب ؛یمالسا بالقنا
دنک یم نوگنرس ار یمیدق ی هتسباو و

 ،یساسا نوناق هعومجم یانعم هب ؛یمالسا تلود داجیا
روشک یتیریدم یاهداهن و اه ناینب

یمالسا هعماج شرتسگ و یمالسا تما داجیا

 اه نامرآ نآ رد هک یا هعماج یانعم هب ؛یمالسا هعماج لیکشت
دوش یم ققحم مالسارد هدش میسرت یوزرآ و

رکذت

 تفرعم ،تیدوبع هب ناسنا یبایتسد ،ییاهن فده
تسا یناسنا لbک تیاهن و

 یمالسا هعماج یاه هصخاش میهافم
نآ یبرغ یانعم هب هن تسام رظن دروم نآ یمالسا یانعم هب

 صخاش

دوخ هدنیآ و روشک هرادا رد مدرم cشاد شقن

هعماج یدازآ

یلم یانغتسا و یلم تزع cشاد

هبناج همه یاه تفرشیپ زا یرادروخرب

یگنسرگ و رقف نادقف و هافر زا یرادروخرب

مئاد تفرشیپ لاح رد و دوکر ،نوکس نودب یا  هعماج

نییبت
 اه تسایس ،اهراکوزاس یگنهک ناکما

اه نآ یزاسون موزل و یمالسا یروهمج تاماظن و

شیاه نامرآ و یمالسا هعماج لیکشت فده
تسین رییغت لباق و یندش هنهک

دهاش

خیرات لوط رد نآ ندش هتساوخ و تلادع هبلاطم ندشن خوسنم

یتلادع یب و ضیعبت دض رب اه مایق hکا یریگ لکش

 تفرشیپ یتیاهن یب
اه نامز همه رد ناسنا شناد قوف یشناد روصت ناکما و

تسا یرطف هتساوخ کی نیا اریز دنتسه یدازآ لابند اه ناسنا

ناسنا یعیبط یاهزاین هب اه نآ یاکتا و اه نامرآ ندوب یرطفتلع

ایند یاه تیعقاو و ینوریب تائاضتقا رییغتتلع

ماظن یسدنه طوطخ ییاج هباجیزاسون یانعم

روهمج سیئر و ریزو تسخن هنیمز رد یساسا نوناق رییغتقیداصم

داصتقا باب رد یساسا نوناق۴۴ لصا یاه تسایس نیودت

 یناملراپ هب یتسایر ماظن یلbتحا رییغت
دیآ یp شیپ کیدزن  هدنیآ رد هک

 لوصا هب ماظن یزاسزاب و یزاسون یاکتا موزل
انبمیمالسا یاه نامرآ و

 اه باختنا همه میظنت یانعم هب ینیزگ هتسیاش
یصخش یاه هقیلس و لایما ساسا رب هن و اه تیحالص و اهرایعم قبط رب

مهم هتکناه ماظن یبایزرا یارب یریپ و یناوج ندوبن لماک کالمرکذت
 و تفرعم ،قالخا رب ینتبم ماظن ره یگشیمه یگدنورشیپ و یباداش

یمالسا لوصا

رکذت
 دوخ رمع یادتبا ردنآ cفرگ رارق و یمالسا یروهمج ماظن یناوج

هلاس۳۰۰ ،۲۰۰ هقباس اب ایند رد مکاح یاه میژر هسیاقم رد

لیلد
 یدادبتسا و یتنطلس ماظن دننام ناش یناوج نbه رد اه ماظن یضعب یدب

تسا دورطم و نوعلم لوا نbه زا هک

هیقف تیالو و یربهر هلئسم

یمالسا یروهمج رد نآ دوجو و ایند رد ندوبن لومعمیگژیو

وگلا
 هیقف تیالو زا هدنورشیپ و هدنلاب ،هدنز تیریدم کی هئارا

نآ هب لماک لمع و یزاس هدایپ و فیرعت رد )هر(ینیمخ ماما طسوت

ههبش

قلطم یانعم هب و هقلطم تیالو زا طلغ ریسفت
نآ cسناد نیناوق همه زا

 یریگ هجیتن
طلغ

 یمالسا یروهمج ماظنرد یربهر طسوت یراک ره ماجنا
دهاوخب هک ییاجره رد و

خساپ
)هر(ماما طسوت عرش ماکحا تایئزج و ینابم و لوصا ،نیناوق تیاعر

مالسا ینابم و لوصا تیاعر هب دیقت ؛یربهر هفیظو

اوق یاه تیلوئسم رد وا تلاخد و یربهر ندوب ییارجا تیریدم

 زورما ات بالقنا لوا زا نآ موادت و نوگانوگ تاغیلبتنمشد هبرح

خساپ

 هننقم و هیئاضق ،هیرجم یاوق رد صخشم نیلوئسم و طباوض دوجو
یربهر تلاخد ندوبن ریذپ ناکما و

 زا یریگولج و ماظن یلک تکرح زا تبقارم ،اوق درکلمع رب تراظن
تسین ییارجا تیلوئسم مادک چیه هک تسا یربهر فیاظو ؛فارحنا

بزحت و بزح هلئسم
هدش بالقنا اه نآرد هک ییاهروشک رد بازحا ندوب نادیم طسوتیمها

مالسا رظن دروم بزح اما بزحت و بزح اب تفلاخم مدعماظن عضوم

دهاش

گرزب بزح کی یاه هیاپ ،بالقنا یزوریپ زا لبق
میتخیر ام دوخ ار لاعف و

لاس دنچ ات نآ راک هب همادا و )هر(ماما دییأت اب بزح لیکشت

خساپهعماج یمومع تدحو اب بزحت تفلاخمههبش

 هعماج تدحو اب بزحت cشادن تافانم
نآ ندوب یمالسا طرش هب

یروهمج بزح رد بالقنا ربهر ینا{خس
»بزحت و تدحو« ناونع اب نآ شخپ و پاچ و

بزح عاونا

مدرم تیاده و ییbنهار شقن هدننکافیا تالیکشت
اه نامرآ تمس هب

لوپ هلیسو هب تردق بسک یارب ییاه هاگشاب
یسایس تبسن و دنب ای

یدنب عمج
لوحت مه و دراد تابث مه یمالسا یروهمج ماظن

 یمالسا یروهمج ندناpزاب هار زا و ندشن هدوسرف
نآ ندنام ناوج و

ریذپانرییغت فادها تمس هب تکرح یاه شور و اهراکوزاس رییغتلوحت یانعم

تابث یانعم
 دیدرت نودب و میقتسم ،رمتسم تکرح کی ؛یمالسا یروهمج

اه نامرآ تمس هب
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تقیقح
 اه ییاکیرمآ طسوت هدش یزادنا هار یسایس یزاب

اپورا یراکمه اب

ماظن مادقا

 ندرب یپ یارب هنحص دصر و تبقارم
ویرانس هنحص تشپ هب

برخم تکرح و هئطوت ره اب هلباقم
ناوت همه اب محازم و

اه ییاکیرمآ یناطیش تاین تخانشهجیتن

ییادتبا فده
اکیرما لئاسم نداد رارق عاعشلا تحت

تیرتسا لاو حتف شبنج و

اکیرمآ مدرم میظع تکرح زا روشک۸۰مدرم تیbحتیمها

 هجیتن
 یاه تسایس

مزینویهص

 اپورا و اکیرمآ یاه تلود ندرب باسح
تسینویهص ناراد یناپمک و ناراد هیامرس زا

 ؛اه تسینویهص هب ییوگ قل�
اکیرمآ نادن�ردق نیب لومعم یا هویش

ینیب شیپ

 اپورا و اکیرمآ مدرم یهاگآ رثا رب اه تکرح دیدشت
مزینویهص هطلس رد ناشتالکشم cشاد هشیر زا

بوکرس  قادصم
 دننام شترا هلیسو هب مدرم بوکرس زا اکیرمآ نادرمتلود cشادن ابا

لبق لاس دنچ رد وگاکیش هیضق

انعم
دنام دهاوخ یرتسکاخ ریز شتآ ،مدرم زورما تکرح

دیشک دهاوخ هلعش یزور و

ماظن عضوم
 اه هئطوت همه لباقم رد یگداتسیا

سک چیه هب ندادن جاب و

 هب رادشه
یتینما و یسایس هنیمز رد یناطیش و تسیاشان تاکرح زا زیهرپاه ییاکیرمآ

ناشدوخ مدرم تیhکا نیب رد اکیرمآ نادرمتلود ندوب روفنملباقم هطقنناریا تلم مکحتسم ِداحتا و یگچراپکی ،خسار مزعلماع

 هئطوت هشیر
نمشد

 ِنادرمتلود هب راشف ؛یللملا نیب ربکتسم یاه تردق لومعم راک
اه نآ زا یریگ جاب سپس و مدرم هب یکتمریغ و فیعض

دهاش
یمالسا یروهمج ماظن ندادن جاب و یریذپانرثا

تلعریخا لاس۳۲ رد
 یهلا یاه هدعو قدص هب نbیا

 هللا اندعو ام اذه اولاق بازحالا نونمؤملا اءر ّامل و«هیآ�اع نیطایش یاه هئطوت و اه تنطیش ،اهراشف اب ههجاوم رثا رب
»bيلست و انا�ا ّالا مهداز ام و هلوسر و هللا قدص و هلوسر و

 بوکرس ناکما مغریلع اپورا و اکیرمآ مدرم تکرح cفرن نیب زا
شترا و سیلپ طسوت مدرم
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