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یخیرات یاهبسانم بلاغ �شاد لبمس و دا	 مکحلیلد

اههنیمز
 هعومجم لخاد رد اکیرمآ یماظن و یتینما ،یسایس رومأم رازه هد دنچ دوجو
یزیر همانرب یاهشخب و یتاعالطا یاهنامزاس ،شترا لیبق زا ناریا تیریدم

نا یارب شایرودزم و اکیرمآ هب یولهپ توغاط میژر یگتسباوتلع
 اب بسانتم مهم لئاسم و بلاطم زا یعیسو هبقع ندوب اراد

ام زورما لئاسم

دراوم

دهاش

ناریا یاههاگداد یارب یئاکیرمآ مرجم نیرومأم همکاحم قح دوبنانعم

روضح فده

 بالط عمج رد نآ لباقم رد دایرف و ارجام زا ماما عالطا
نابآ هدزیس زا لبق ،مق مدرم و

 مشچ رد نآ هنمیه ندرک شکورف و ایند رد اکیرمآ تردق لزلزت
اهتلم

رکذت

نارهت هب لاقتنا و )هر( ماما یریگتسد

عیاقو رورم

 یاههاگتسد زا یئاکیرمآ نارومأم تیفاعم نوناق بیوصت
زور نآ یانس و یلم یاروش سلجم رد ناریا یئاضق

تیمها

 اکیرمآ تلود رابتعا و هنمیه ندوب ربارب نیدنچ
زورما هب تبسن زور نآ رد

اکیرمآ شنکاو

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

هجیتن

لیلد
موس ناهج یاهروشک اب اکیرمآ ینیعر و بابرا هطبار

اهنآ دوخ رظن هب انب

)هر( ماما لبق لاس۱۴ دایرف ساکعنا

 نویسالوتیپاک نوناق �سکش یلم قح هبلاطم رد ماما یاسر دایرف
۱۳۴۳لاس نابآ۱۳ رد

 هیکرت هب )هر( ماما دیعبت

 دمایپ

سبط هب ندمآ و ناریا هب اکیرمآ هنابش یماظن هلمح
اهناگورگ تاجن یارب

۴۳و۴۲ لاس رد ماما طسوت هدش زاغآ طاشن و توارط شیا	

۱۳۴۳ لاس رد ماما دیعبت و نویسالوتیپاک هناملاظ نوناق بیوصت

تلم کی یگتسباو و فعض تیاهن

 مرن یاهفرح دوجو اب ناریا هب هرابود ذوفن یارب شالت هب هجوت
بالقنا یزوریپ زا دعب اکیرمآ یروهمج یاسؤر

ناشاهرتپوکیله و اهeیپاوه �فرگ شتآ و سبط فورعم هعقاو
تشگرب هب ندش روبجم و یئاهن هجیتن

تیمها

اهتلم ریقحت

اکیرمآ عفانم نیمأت

 هدرک کزب هرهچ و هنمیهلباقم رد یبالقنا ناوج لسن تراسج و تعاجش
اکیرمآ

 و نادیم رد ناوج لسن روضح و دهعت ،تیلوؤسم ساسحا
 توغاط لباقم رد یگداتسیا

دهاش)هر( ماما هزیکاپ و اسر دایرف

دهاش

یزورما قادصم

دهاش

 هب و وجشناد ناناوج تسدب ،۵۸ لاس رد یسوساج هنال ریخست
نازومآ شناد تداهش و ماما دیعبت زورلاس تبسانم

 نازومآ شناد ندوب یعeتجا یاههورگ نیرتمدقشیپ وزج
. . .  و جیسب ،نایوجشناد رانک رد زورما یناتسریبد

سدقم عافد رد یناتسریبد نازومآ شناد ندوب ورشیپ

 طسوت نانآ راتشک و نادیم رد نازومآ شناد و ناناوج روضح
۵۷ لاس رد اکیرمآ رودزم نادالج

تیمها

فده

تلع

سدقم عافد یادهش زا یلیخ ندوب هلاس هدفه و هدزناش ،هدراهچدهاش

هعماج رد یمالسا و یهلا یاهنامرآ ققحت

 تریصب و ینیب نشور زا یشان تیلوؤسم ساسحا

یبالقنا هیحور

انعم

ناریا تلم هب تبسن هلمج زا اهتلم هب تبسن رابکتسا یدعت حور

دیؤم

نابآ۱۳ زور تبسانم نیلوایگژیو

ماما ریبعت
 هیاپنود رومأم کی تناها هب تبسن ناریا نیناوق ندوب یثنخ

دیلقت عجرم کی هب یئاکیرمآ

اهموقلح نیرتکاپ و نیرتهزیکاپ زا ندمآ نوریب

نید سح زا هتساخرب

یلم و ینeلسم هزیکاپ قرع زا هتساخرب

مدرم یمومع تیeح هب ندوب یکتم

اهیگژیو

)هر(ماما دایرف زا عالطا زا دعب )هر(ماما زا مدرم تیeحدیؤم

اهنآ یاهلد بذج و مدرم نایم رد یهلا ناربمایپ یاسر دایرفهباشم

ناکیدزن و هداوناخ و یگدنز و هناخ زا ماما ندرکادج و ماما دیعبتهنیزه

نابآ۱۳ زور هیضق نیمودیگژیو

نابآ۱۳ زور هیضق نیرخآ یگژیو

 لباقم هطقن
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دوجوم تیعضو

ناناوج دوبن تروص رد تکرح نیا ندوب یندشگان

یسایس یاهنادیم

هصرع

اهنآ یماکان و تسکش

:امنهار
تانايب روحم

هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش

تسويپ رد حرش

اهنآ فادها و نابآ هدزیس نابرخم تخانش

 و یسایس ،یروانف ،یملع یهنیمز رد ریگمشچ یاهتفرشیپ
نوگانوگ تامدخ

هلباقم هار

تقد و لمأت ،تریصب

لباقم هطقن

نمشد ندوب هشیمه زا رت فیعض

هنحص رد روضح

نمشد و تسود فارتعا هب اههلق تمس هب تلم عیرس تکرح

لیلد

فادها

یئاهن هجیتن

تلع

ام ینیب شیپ

دهاش

ریسم تخانش

 راختفا تلم یارب و دید دنهاوخ ار اههلق ناناوج هللاءاش نا
دیرفآ دنهاوخ

نمشد یگشیمه نیمک هب هجوت و یرایشوه ترورض

اهنآ یداصتقا و یسایس تالکشم

همزال
 هب تکرح هب یارب تلم خسار مزع و تداع ،�فرگدای ترورض

لeک تمس

 یندشن ماz و اههلق تمس هب تکرح �شاد همادا هب هجوت
نآ ندوب

 یارب نابآ۱۳ هیلع هتشذگ لاس رد یدودحم عمج نداد راعش
گرزب تبسانم نیا ندیشک نجل هب و نآ میهافم اب هلباقم

نابآ هدزیس یانعم ندیمهف

ییاکیرمآ هنمیه ندرک هدنز

گرزب ملظ نآ لباقم رد ناریا تلم میظع تکرح ندرب لاؤس ریز

اکیرمآ یبلط هطلس یور رب ندیشک هدرپ

هجیتن

تامازلا

تیمها تلع

 یداصتقا یاهنادیم

ام یهفیظو

دهاش

روشک رساترس رد ینارمع یاهراک و تمدخ ماجنا

هدیچیپ یاهراک ماجنا رد روشک یزاین یب

راشرس و دادعتسا اب یناسنا یورین دوجو

دمآراک و زوسلد ناریدم دوجو

تیمها

۸۸ لاس یهنتف تشپ رد گرزب یا هئطوت �شاد رارق

ناریا ریخست یارب نمشد بیرغ و  بیجع دصق

تلع

دراوم

انعم

ح
اناوج روض

خ رد ن
كرح مدقم ط

لم ت
مس هب ت

اههلق ت

۸۸ لاس یهنتف راهم

نمشد و تسود تخانش

هار ندوب نشور

تصرف

ناناوجهفیظو

نآ رس تشپ زیزع تلم و یمالسا یروهمج ندوب هشیمه زا رت یوق

 همزال

ناناوج رب هیکت نیع رد هبرجت اب دارفا هب مارتحا

برجم و دمآراک ناریدم ندوب مزال

قادصم

یملع یاهنادیم

ناناوج و تلم یرایشوه

طرش

تسا تدم دنلب ام هار ؛درک یشیدنا هداس دیابن

فادها ققحت یارب خسار مزع اب تکرح

نارازگراک تیوربخ و تراهم بسک


