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۲زا۱

یبرع و یمالسا هنایمرواخ ما� رد ییارگ مالسا جوم ندش ریگارف

انبم

مسینویهص اب تیدض

 یمالسا تیوه و تزع یهداعا و مالسا هب تشگزاب تضهن
مالسا ناهج یاهشخب نیرت ساسح رد هر5

قادصم

نآرق یهیاس رد تفرشیپ

دیؤم

یهاوخیدازآ و یبلط لالقتسا

اهراعش رییغت یارب نمشد شالت و اهیشارت فده زا تبقارم

برغ یگدناشن تسد و یگدرپسرس

برع تلم طسوت تیغاوط و اهروتاتکید Kساوخن

نیطسلف هب تنایخ و مسینویهص اب یراکمه

 نتآ و مر ،دیردام ،ندنل ،Kگنشاو رد نارکفنشور و ناناوج ماهلا
رصم ریرحتلا نادیم زا

قادصم

اهتلود یخرب رد تیروهمج و مالسا هب رهاظت زا مدرم ندروخن بیرف

هتفرگ رارق مشخ دروم یاهمیژر کرتشم تایصوصخ
یتثارو یروتاتکید

اهبالقنا فارحنا و تلاصا رایعم ،هدش رکذ لوصا باختنا

یدازآ نادقف و یتلادع یب و ضیعبت

دن�ورث مکاح یهداوناخ رانک رد ریقف مدرم

 اه تلم مشخ ضرعم رد هتسباو یبرع یاهمیژر یخرب Kفرگ رارق

اهارگ مالسا هب یبیل تلم یأر قلعتینیب شیپ

یزیتس نید

 ناشیاهدض هب اهبالقنا تخانش
تسا هدمآرد هزرل هب یاهمیژر تافص نaه هک یربهر هیصوت

ماظن عضوم

هناشن

اهارگ مالسا هب اهتلم یأر قلعت

 »مسیلانویسان یهیاس رد مزیلاربیل« و »مزیلایسوسهیاس رد مزیرالوکس« ندومزآ
اهنآ Kفای تسب نب و اه تلم طسوت

تیرشب لک Kفرگ رارق ریثأت تحت و مالسا نرق ققحت رب یهلاهدارا قلعت

یروتاتکید اب تیدض

هنیشیپ
 مسینویهص و وتان ،اکیرمآ یههبج هب هبرض و ییارگ مالسا جوم عورش

ناریا یمالسا بالقنا اب شیپ یههد هس زا

اج همه زا »ربکا هللا« یادن ندیسر شوگ هب

یگتسباو و ریقحت و یگدنام بقع ،رقف زا اه تلم ندمآ هوتس هب

 یرگ یرشق و یا هقرف تابصعت زا زیهرپ و بقع هب تشگزاب زا زیهرپ
ییارگ مالسا بسچرب اب

لوصا

 »تینالقع و تلادع ،تیونعم« بیکرت و »ربکا هللا« راعش
»ینید یرالاس مدرم« شور و

 یبهذم تنوشخ و یرگ یطارفا زا زیهرپ

هنایارگ برغ طیرفت و هنارس کشخ طارفا نودب رصاعم نaلسم

فده
رaعتسا ،یگدنام بقع ،دادبتسا ،ریقحت زا ییاهر

هلاس۱۰۰ضیعبت و رقف ،داسف

بالقنا دض هب اه بالقنا لیدبت

 یبلقت یاههنوs دیلوت و یزاس لدب کیتکات یارجا
ینلع تنوشخ و یزیتس مالسا کیتکات تسکش زا سپ

 شور

اههدوت تاساسحا یهیلخت

فده

یعنصت و یروص تاحالصا و اههرهم رییغت

دیدج یهویش هب یمیدق یاهمیژر یزاسزاب

عورف و لوصا ییاج هباج

تلع
 ،قارع ،ناتسناغفا ،ناریا زا یمالسا یرادیب یاهههد رد یپایپ یاهتسکش

... و سنوت ،رصم ،نیطسلف ،نانبل

یپایپ یاهتسکش زا سپ برغ کیتکات رییغتتیعقوم

قادصم
تینالقع یاج هب یراکشزاس

یدازآ یاج هب جرم و جره و داسف

تینما و مظنمان هب یروتاتکید

دهز و ییارگ تیونعم مان هب یگداتفا بقع و رقف

یقرت و هعسوت مان هب یرگ یفارشا و ییارگایند ،یگدز فرصم

ییارگ ملع یاج هب مزیرالوکس

داهج و ییارگ مالسا یاج هب رجحت و بصعت

ییارگ تما و یهاوخ مالسا یاج هب یزاب هلیبق و ییارگ تیموق

لقتسم تفرشیپ یاج هب یگنهرف و یداصتقا یگتسباو و یگدزبرغ

یبلط تداهش یاج هب یمدرمدض مزیرورت تایلمع

 نارگیزاب
هنحص

ناهج تیعضو
 وتان،اکیرمآ یربهر هب ناربکتسم و نیملسم یربهر هب نیفعضتسم یبطقود لیکشت

مزینومک و یرادهیامرس یبطقود زا دعب مسینویهص و

هشیر

زاتمم یگژیو
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رگید لاس اههد یارب برع ناهج ربهرابود یهرطیس یارب برغ همانرب شلاچ



۲زا۲

 ناگتسباو و یتسینویهص میژر ،وتان ،اکیرمآ
یبرع یاهمیژر یخرب رد

ناناوج و اهتلم
هدازآ و مرتحم ،زیزع رصم Kساوخ و مدرم طسوت دیوید پمک رصم Kساوخندهاش

یشیاs و یحطس یاهمروفر هب افتکا

تردق اب و یمالسا رصم Kساوخ و لیئارسا و اکیرمآ نامرف تحت رصم Kساوخن

تیعقوم

یمالسا یبلط تزع و نیطسلف یهیضق هب هجوت و مسینویهص زا ترفن

اهیجنسرظن ربانب۲۰۰۸ات۲۰۰۳ لاس زا یمالسا رئاعش و دجسم هب شیارگ شیازفا

نیرحب و یبیل ،نمی ،سنوت ،رصم مدرم تسکش

یمالسا ریغ و یمالسا یسایس نالاعف و بازحا

یدالیم داتشه یههد ِیوروش طیارش رد اکیرمآ و اپورا Kفرگ رارقهناشن

نایارگ مالسا هب سنوت و رصم مدرم یأر

تمواقم یههبج هب هبرض و یتسینویهص میژر تابث ظفح
یلصا فده

لالحمضا رطخ اب »یسارکومد لاربیل یوگلا و یراد هیامرس بطق« ههجاومتیعقوم

رورت ،هدنیآ رد ًالaتحا و دیدهت ،عیمطت

رثؤم بازحا نورد هب ذوفن

دساف یاهمیژر یلبق یاهراتخاس ی�کادح ظفح

هدرک بالقنا یاهروشک رد دوخ یموب یاهورین یزاسزاب

رگیدکی اب یریگرد و یعرف لئاسم اب مدرم ندرک ریگرد ای ندرک سویأم ،ندرک درس

یربهر هیصوت

اهشبنج تیهام رییغت تهج یفارحنا یاهراعش لعج

اههورگ و دارفا یخرب ندیرخ یارب شالت

یبزح و یبهذم ،یا هلیبق ،یموق یاهداضت هب ندز نماد

 نانبل یهزور۳۳ یاهگنج زا سپ هژیو هب٪۸۵ نیگنایم اب اکیرمآ زا ترفن شیازفا
قارع زا اکیرمآ درواتسد نودب جورخ و نیطسلف یهزور۲۲ و

مدرم یاهدرواتسد ظفح و یزاس ماظن یهصرع رد دارفا نیرتلوئسم

یربهر هیصوت

وتان و اکیرمآ هب ندرکن دaتعا 

اه بالقنا گرزب تناما زا تبقارم

 یسایس نالاعف تامادقا و عضاوم ،تaیمصت یخیرات داعبا

مدرم هب رواب و لاعتم یادخ هب دaتعا

برغ زا ندیسرتن

یتفن یاهرالد یزاب ،برغ یاهیزاب هب دورو مدع

 نارگیزاب
هنحص

فده

اهبالقنا نامرف قاتا رب طلست تهج شالت

 غورد وهدعو اب صاوخ یخرب اب هدرپ تشپ شزاس یارب شالت

 دوخ ظفح یارب برغ راک هظفاحم و هتسباو یاهمیژر شالت
یتفن یاهرالد اب هقطنم یاهبالقنا فقوت و

نویبالقنا نابز و نهذ رب میقتسم ریغ ای میقتسم لرتنک

تدمدنلب و تدم نایم یاههمانرب رد بالقنا دربشیپ و ندوب رایشوه

بالقنا ندوب هار زاغآ و بالقنا ندوب ما�ان رد یبیل و سنوت و رصم مدرم تقد

تیریدم و یسیون نوناق ،یزاس ماظن یگنوگچ رد تقد و اهبالقنا ظفح

ملع و تینالقع تیاعر و هنارالاس مدرم یهویش هب و یمالسا درکیور اب یزاس هعماج

تارکاذم و یتسینویهص میژر ءاقب هب نداد نت مدع و لیئارسا ندوب ینتفر

 یگتسباو و رقف و ینید یب ،دادبتسا ،اهیگدنام بقع خیرات کی ناربج
نامز نیرت هاتوک رد

اهفیرعت حالصا و یناوخزاب

 کیئال و ارگبرغ عون زا هچ سیراپ و ندنل ،Kگنشاو بولطم مالسا هب ینیبدب
نشخ و رجحتم عون زا هچ و

»یمالسا بهاذم اب محر یب و یتسینویهص میژر یهدنریذپ ِمالسا« هب ندرکندaتعا

اهیزوریپ نیتسخن زا سپ گرزب تفآ ود ،یراگنا هداس و رورغیسانش بیسآ

ریخا یبالقنا یاهروشک رد خیرات »ردق بش« یهرود ،رصاعم نارودتلع

یمالسا یاهروشک عفانم و حلاصم هب وتان و اکیرما یهجوت یب

تسام لهج و سرت لوصحمً افرص ناربکتسم تیمکاح

تلع

دیدج رصع رد یمالسا یزاس ند� یهلئسمتیمها

انعم
 مزیلاربیل یاهنم یعaتجا قوقح و یدازآ ندرک هنیداهن

مزیشاف یاهنم مظن و مزیسکرام یاهنم یربارب و

ترورض

تلع
 و مسینویهص هدنریذپ مالسا »ِندوب رافک اب ءaحر و نینمؤم اب ءادشا«

 یمالسا بهاذم اب محر یب

 برغ یوس زا کیئال مالسا و یریفکت مالسا یوگلا ود یهئارا
ینالقع و ارگلوصا مالسا تیوقت زا یریگولج تهج

شلاچ

هر5

 لباقتم تمدخ و یراکمه یارب یمالسا یروهمج یگدامآ
برع یاه تلم هب

یراد هیامرس و مزینومک رورغ Kسکش

 تفرشیپ رد دمآراک لدم یهئارا
مالسا یاهشزرا زا عافد اب و یرالاس مدرم ظفح اب

تلم یروابدوخ

شنابابرا و توغاط میژر یریذپان تسکش یهروطسا یفن

ناگبخن یرواب مدرم

زاتمم یگژیو دیدج رصع رد یمالسا یهبرجت نیرت قفوم ،ناریا یمالسا بالقنا

میا هدناوخن ارگ یلم ای یعیشً افرص یبالقنا ار یمالسا بالقنا زگره امماظن عضوم

تلع
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تلع

مزیرورت هب ناریا ندرک مهتم

نمشد هئطوت

یعیش و یناریا مزیلایرپما هب یمالسا بالقنا ندرک مهتم

ناهج رد مسیرورت ینابرق نیرت گرزب ؛یمالسا یروهمج

 دوخ ینیطسلف و ،یقارع ،ینانبل ،ییاینسوب ،یناغفا مولظم ناردارب زا رگا
دندناوخیs رگ هلخادم و مزیرورت نابیتشپ ار ام زگره میدرکیs تیaح

خساپ

خساپ

میا هدش دیدهت هچره لاس۳۰ نیا رد
تسا هدوب بهاذم بیرقت و تدحو راعش و ییارگ تما ،ییارگ مالسا تلع هب

 لابند هب هکلب نیملسم ریاس ندرک یناریا ای هعیش لابند هب هن ناریا
تسا )مالسلا مهیلع(تیب لها و)هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ تنس و نآرق زا عافد

 ،»یبهذم داضت و هبلغ هن و یمالسا تدحو« ،»رورت هن و اهتلم مایق« هب ام داقتعا و مازتلا
»ناگناگیب هیلع تنوشخ هن و یمالسا داهج« ،»یموق یرترب هن و نیملسم یردارب«

درواتسد

ناریا یمالسا یروهمج کمک اب هقطنم رد تمواقم هلداعم رییغت

»کشوم باوج کشوم« هب »ناینیطسلف تسد رد گنس« ءاقترا و لیدبت

تیمها

هجیتن
 یناهج دaتعا نارحب رد برغ Kفر ورف

دهاش

یریگ میمصت نارحب رد برغ Kفر ورف

یعaتجا یقالخا یشاپورف

یداصتقا هقباس یب یاه نارحب

هزغ و نانبل ،ناتسناغفا ،قارع رد یماظن تسکش

هتسباو یاه یروتاتکید �کا لزلزت ای طوقس

نورد و برغ ،لaش زا یتسینویهص میژر نداتفا رطخ  هب

یللملا نیب یاه نامزاس هتسباو تیهام یاشفا

نمی و نیرحب ،رصم ،یبیل لئاسم رد ییوگ ناشیرپ و ییوگ ضقانت


