
یمالسا یرادیب فای همادا و ندنام اسطرش

ناهج یسایس و یعتجا تالداعم هیشاح زا مالسا ندش جراخ

اع ثداوح هدننکنییعت رصانع زکرم رد مالسا یریگرارقاهدرواتسد

 و اقیرفآ لش یبالقنا و یسایس ثداوح رثا نیتسخنتیمها
یناهج سایقم رد یبرع هقطنم

 رد ناوج یاهرشق هژیوب یمومع راکفا قایتشا
مالسا تمظع و دجم ءایحا

یللملانیب هطلس ماظن تیهام زا یمومع راکفا ندشهاگآ هناشن
 ربکتسم و رگمتس ،حیقو هرهچ ندش راکشآ

گنهرف و ند باقن اب یمالساریغ و یمالسا قرش رب هلاس۲۰۰ تیمکاحتیمها تلعبلطتردق یاهنوناک و اهتلود هنوگزمر یدادتما و هدرتسگ رایسب یداعبا یارادیگژیو

یهلا هدعو قدص هب دتعا و تریصب ،یگداتسیاهمزال

۳ زا۱

 ،یگدنز هصرع رد مالسا فرط زا هزات یهاگن هضرع
یعتجا تالوحت و تموکح ،تسایس

مزیلاربیل و مزینومک تسکش زا سپ ینونک یایند یرکف قیمع ألخ

یمالسا تما و مالسا ناهج لئاسم تسرهف ردص ردتیمها

تیرشب ناهج و یمالسا تما یارب یمالسا ند ندروخ مقرزادنا مشچ

ندروآ نابز هب زا عاجترا و رابکتسا ههبج نایوگنخس زیهرپدیؤم
یمالسا یرادیب مان

نانمشد فارتعا هب یمالسا یروهمج ناشخرد یاهتیعقاودهاش

یپ رد یپ تاحوتف ندیسرارفهر

مالسا طسوت هقطنم روشک نیرت ساسح رد مزینویهصو اکیرمآ ژد حتف زور قادصم

یادن هسوسو ربارب رد نایناریا »نیدهیس یبر یعم نا الک« بیهن
زیگنا بارطضا عطاقم رد افعضِ »نوکردمل انا« أشنم

رزب قياقح رشبم ،يمالسا يراديب
هدنيآ رتگ

 ور شیپ قیاقح یاههناشن ندوب هدهاشم لباق
مالسا یایند رسارس رد

 یهلا یاههدعو نوگزجعم ققحت ندوب شخبدیمادافم
رتگرزب یاههدعو ققحت یارب
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ءلع ،ناربهر هلیسو هب یمالسا یرادیب جاوما نیتسخن داجیا
ینید ناحلصم و

رد فورعمریغ اع نارازه و فورعم اع اهدص ینیرفآشقن تیمها تلع
نوگانوگ یاهروشک یحالصا ثداوح

 دومحم ،یناسارخ دنوخآ ،یزاریش یازریم ،هدبع دمحم ،نیدلا لج دیس
یدودوم یلعالاوبا و هللارون ،هللا لضف خیش ،یلع دمحم ،نسحلا لع قادصم

رصاعم هرود رد ناشخرد قادصم )هر( ینیمخ ماما

 و ینید یاههاگیاپ زا ینید تیعجرم بلس یارب نانمشد شالت
دیدج یاهبطق ینیزگیاج ترورض

 یرگتیاده شقن یافیا و مدرم یارب تیناحور یحور و یرکف تیعجرم
تالوحت هماگنه رد یماگشیپ و

رعتسا نالوارقشیپ دورو اب نامزمه عطقم

انبلا نسح
قادصم

یروهال لابقا

مدرم و لع نایم یرکف دنویپ شیازفا
هر

مدرم رد لع یرگتیاده شقن ندش رتراذگرثا

نمشد یاهدنفرت و اههویش تخانش مدع

اهدیدهت

ایند عاتم نیگنر هرفس رب سشن

روز و رز نابحاص ناسحا و هلص هب ندش هدولآ

یبلطتردق و تینم

تردق یاهبطق یوس هب شیارگ
فارحنا و داسف هب یگدولآتافآ

 اداسف ال و ضرألا ىف اّولع نوديريال نيّذلل اهلعجن ةرخألا راّدلا كلت
ّقتملل ةبقاعلا و دیؤم

 یارب رادنید لاجر و نید یلع یرایشوه
یمالسا یرادیب رد مدرم یحور و یرکف تیعجرم ظفح ۱

۲

 ،یاهقرف نینوخ یاههضراعم هب اهتضهن لیدبت۴
نمشد فرط زا یموق و یبهذم

یمالسا یرادیب ییاهن فده ،یمالسا ناشخرد ند

،تسایس رد برغ زا تیعبت خلت هبرجت هب مئاد هجوت
یگدنز کبس و قالخا

 نیطسلف هلأسم رد یریگعضوم

۳

يمالسا يراديب لئاسم هرابرد يتاكن

یمالسا ند هلق هب ندیسر ات یمالسا یرادیب ریسم ندش راومههجیتن

اهتفآ نیرتگرزب زا تیمها

اهنآ تیمیمص و دتعا نداد تسد زا و مدرم زا ییادج لماع نیرتکانرطخ تیمها

 یاهروشک رد یمالسا یرادیب دقن یاهدرواتسد ندوب شخب دیما
رتگرزب یاههدعو ققحت یارب اقیرفآ لش

یبوبر کیتکات

ینآرق قیداصم

 یسوم ردام هب تبسن دنوادخ لوا هدعو ققحت
تلاسر هدعو ققحت هناشن ناونع هب

فیرش تیب هب نجاهم بوکرس رد یهلا هقئاف تردق یروآدای
رما لاثتما هب نابطاخم قیوشت یارب

 ِنوگزجعم تمعن یروآ دای اب یخرب رواب و )ص(ربمایپ هیحور تیوقت
»یدهف ّالاض کدجو و یوأف یتی کدجی ا«

۵



۳ زا۲

۲

نمشد یاهدنفرت لباقم رد رادنید لاجر و نید یلع یرایشوه

تلادع رارقتسا
یرهاظ شیارآ

یناسنا قالخا شرتسگ

اع نامولظم زا عافد

راکتبا و راک ،شالت

یمالسا ند هب ندیسر زادنامشچ هب هدزباتش و هنانیبدب هاگن شادن

دوخ یاهییاناوت هب ندوبن نیبدبطرش

شنیرفآ یاهتنس کمک و یهلا دادما زا شادن تلفغ

نآرق بولطم یند هاگیاج هب یبایتسدزادنامشچ

نوگانوگ یاههصرع هب هناملاع و یداهتجا هاگنققحت همزال

طاقتلا و تعدب ،عاجترا ،رجحت زا زیهرپ

رثاکت و ابر ،یراوخهژیو رب ینتبم داصتقا زا ندش صالخ

یمومع تورث و هافر داجیا

رشب یون هبون یاهزاین هب ییوگخساپ و داهتجا

یمدرم تموکح

نآرق زا هتفرگرب نیناوق

یرادکناب و داصتقا
اههصرع

یروانف و ینف دیلوت

یناسنا مولع

یمسر تیبرت و میلعت ماظن

نیس و ه ات نردم یاههناسر

للملانیب طباور

 رگهطلس یاهتردق یسایس و یداصتقا ،یملع تاراصحنا هقلح سکش

 رد یمالسا تما یورشیپییاهنهجیتن
ناهج ربکتسم تیلقا روهقم تیکا قح قاقحا

برغ ند ناکرا زا ییاهر

تلفغ نیا تروص رد »ءوسلا نظ اب نیناظلا« هطرو هب ندیتلغ ورفترورض

یبرغ هناملاظ و یدام ینیب ناهج
ناکرا قادصم

برغ رد هدیشک نجل هب قالخا

تیعبت کلهم تافآ هب نلسم یاهروشک یالتبا
تسایس و گنهرف رد برغ زا

 هدش دراو یلمع و یقالخا طاطحنا ،مکحت ،ملظترورض
یرابکتسا و یرعتسا یاهتردق یوس زا

 تالکشم لح زا برغ نادیرم و نیعبات یناوتان
اهمتس ندرک فرطرب و اهتلم

قالخا و تلیضف طوقس
قیداصم

یملع روآتلجخ یگدنامبقع

اههصرع همه رد زیگنا راختفا هقباس زا یمالسا تما یرادروخرب تیمها تلع

یریگهجیتن

 ناینیطسلف یاههناخ بیرخت زا یریگولج رد یناوتانقادصم
اکیرمآ ربارب نارادمتسایس میلست اب

یمدرم تکرح رد اهیبرغ یاههدعو ریثأت ربارب رد تبظاوم
یسایس ناگبخن مادقا و

یسایس تلذ و یگتسباو

یداصتقا رقف و تکالف

یدنوادخ یونعم و یدام یاهتیفرظ همه زا اهناسنا یدنمهرهبیلصا هصخاش

یمالسا یرادیب ییاهن فده ،یمالسا ناشخرد ند

،تسایس رد برغ زا تیعبت خلت هبرجت هب مئاد هجوت
یگدنز کبس و قالخا

۱

۳
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 ،یاهقرف نینوخ یاههضراعم هب اهتضهن لیدبت۴
نمشد فرط زا یموق و یبهذم

 نیطسلف هلأسم رد یریگعضوم۵

يمالسا يراديب لئاسم هرابرد يتاكن

اهتلم یرادیب هب یهدتمسنلسم یاهروشک رد یمالسا یرادیب یارب تدم دنلب فده میسرتحرط تلع
هر

کیدزن و ینایم یاهفده و هار هشقن میسرت

یمالسا عماوج ییاناوت سرتسد رد و نکمم یراکیجنسناکما

ییایفارغج زیا رطاخب اهناسنا زا یهورگ چیه و برغ اب شادن ینمشدمهم هتکن



 نمشد ياه هئطوت ربارب رد يمالسا يروهمج يزوريپ

یمالسا یرادیب یاهتضهن و اهتلم همه یارب قفوم یاهبرجتتیمها

لوصا رس رب یگداتسیا
لماع

هنحص رد مدرم روضح

»هنع منی  مان نم« رب ینبم )مالسلا هیلع( یلع سردأشنم

 اهنآ تلفغ هب اکیرمآ و یبرغ اکیرمآ ربکتسم یاهتلود ندربیپ
هعماج رد یمالسا نیا تردقرپ یورین زا

 دوخ یربخیب هب اکیرمآ و یبرغ ربکتسم یاهتلود ندربیپأشنم
نآرق و مالسا تیاده و جیسب ناوت زا

یهلا هدعو هب هناقداص نیانماض

هناقداص نییبت و هناصلخم شالتنماض

 کانرطخ یدیدهت ،نمشد یوس زا ینکفافالتخا۴
یمالسا یرادیب یارب

۵

ثیدح و خیرات ،مالک ،هقف رد یرظن ریذپانبانتجا و یعیبط یاهتوافت

یبرع هقطنم هژیوب اقیرفآ لشات ایسآ قرش زاهرتسگ مزینویهص و برغ یسوساج یاهسیورس نیزورما هئطوت لماع

یراذگب ،رورت ،ریفکت ،دیدهت
 یاههنیک شتآ ندش هتخورفارب و نانلسم نوخ ندش هتخیردمایپ

تدمزارد
ثیبخ یاهفده رس رب یمالسا هچراپکی تردق ندوب عنام

نیرتناسآ ،یمالسا تما نورد رد اهفالتخا هب ندز نمادلیلد
یناطیش دصاقم یارب هار

ینس و هعیش نیب عازن ناونع هب هیروس رگناریو گنج ندش دواو

زراب قادصم

ینس و هعیش عازن هب نیرحب مدرم قح هب هتساوخ ندش دواو

رازبا
 برغ تاغیلبت

نانبل و هیروس رد تمواقم نانمشد و اهتسینویهص یارب نما هیشاح داجیافده

نآ نافلاخم و یتسینویهص دض تمواقم نارادفرط نیب عازنتیعقاو

رودزم و هتسباو یاهقطنم یاههناسر

تیعقاو

یرگینس هب ندوب رهاظتم و مولظم تیکا ندوب هعیش
رالوکس رابج تموکح لیلد

نیرحب دروم رد حرطم تاغیلبت جوم لماع

یساسا قوقح ریاس و یأر قح زا مولظم یتیکا ندش مورحم

تیلوئسم ساسحا و تقد ،لمأت
 ندرک هدمع رد نمشد یاهفده تخانشلع هفیظو

یبزح و یموق ،یبهذم تافالتخا

یمالسا تما لد رب غاد نیرتگرزب

و یگداتسیا بوجو رب یمالسا بهاذم همه قافتاتیمها تلع
یتسینویهص بصاغ و یبرح نمشد ربارب هزرابم

یدازآ راعش هب هدننکتشپ درف ره ندوب مهتم
نیطسلف نیمزرس و تلم تاجن و فیرش سدق

یریگهجیتن
ینید هفیظو نیا هدننک شومارف نایرج ره ندوب نئاخ
اکیرمآ زیمآ مکحت تساوخ رطاخ هب یگداتسیا یلم و

یرگناریو ،رورت ،راتشک زا نیطسلف هعجاف ندوب بکرملیلد
یمالسا تاسدقم هب ضرعت و بصغ

و یگداتسیا دوجو رب یلم اس و قداص تانایرج همه عجا
یتسینویهص میژر ربارب هزرابم  یتسرد رایعم ،نیطسلف هلأسم رد یریگعضوم

یمالسا یاهتضهن ریسم

۲

نمشد یاهدنفرت لباقم رد رادنید لاجر و نید یلع یرایشوه

یمالسا یرادیب ییاهن فده ،یمالسا ناشخرد ند

 ،تسایس رد برغ زا تیعبت خلت هبرجت هب مئاد هجوت
یگدنز کبس و قالخا

۱

۳
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يمالسا يراديب لئاسم هرابرد يتاكن

۳ زا۳

رازبا
یتفن یاهرالد

هتخورفدوخ نارادمتسایس

اهتیبصع و اهلهج
بسانم هنیمز

 نامرف یاهقاتا و یتاعالطا یاهسیورس ،یتیمکاح یاههاگتسد یوپاکت
دوخ شحاف تسکش ناربج یارب نانآ

نمشد دیک ربارب رد تبظاومتربع


