
هناوتشپ يهلا تيونعم بسك
يگدنز ياهناديم ردتكرح

۲زا۱

بجر هام مایاتصرف

ناضمر کرابم هام زا ندربهرهب یارب نابعش و بجر هام ندوب همدقم

بجر هام رد یهلا رضحم رد بلق روضح و هجوت ،یگدامآ تصرف تیمها تلع

 ادخ و دیحوت هب هجوت  تصرف ،بجر هام

انعم

هر یهلا ضرعم و رضحم رد شاد روضح هب هجوت

 لعا و اهراک هب هجوت ندش رتشیب

 لعا و راتفر زا تلفغ هب ناسنا تالاکشا هدمع تشگزابترورض

یهلا تمظع و یدیحوت تاهج هب بجر هام یاهاعد رتشیب ندوب رظانلیلد

)ع(رقاب ماما دلوت هب هام یادتبا ندوب کربتم
)ص( ربمایپ ثعبم هب هام یاهتنا و

فعاضم تیمها
بجر هام همین رد فاکتعا هنسح تنس ندش جیار

فالخرب ناناوج زا یریثک عمج یریگهزور تیمها تلع ایند رد یناسفن تالیا رد قرغ ناناوج فراعتم هریس

یمالسا بالقنا تاکربأشنم

کاپ یاهلد یگدامآ لیلد هب ؛ناناوج
یهلا تاهجوت و تمحر تاعشعشت یارب هژیو بطاخم

هر اهتسبنب ندرکزاب و گرزب یاهراک ماجنا ییاناوت
 بالقنا میظع تکرح یزادناهار و مدرم جیسب رد ماما ییاناوتهنو تیمها

رمع نایاپ ات )هر( ماما بش همین تدابعتدابع و یونعم ،یبلق ششوج یاکتا هب أشنم

 یگدنز یاههنحص همه رد روضح یانعم هب مالسا رد تینابهرانبم تیمها

ایند زا عاطقنا و اوزنا یانعم هب رگید نایدا و اراصن تینابهر لباقم هطقن

ناریا تلم تفرشیپ زار ،یهلا هناوتشپدهاش تیمها

يروهمج تساير تاباختنا تيمها
روشک رب تاباختنا هزور کی هثداح تدمدنلب ریثأت

لیلد

 نانمشد فادها اب ناریا تلم فادها لباقت
یروهمج تسایر تاباختنا رد

 هدمع یاهنایرج و روشک تشونرسرب هورگ ای درف کی هلاسراهچ ندش مکاح

لیلد
لاسراهچ هب تاباختنا ریثأت ندنا دودحم

یللملانیب مهم عوضوم کی هب ناریا تلم تاباختنا لیدبت دمایپ

یونعم و یدام یاههصرع همه رد روشک رتعیرس دربشیپ تلم فادها

قیداصم

 تلم لالقتسا و تزع ندرب الاب
تلم یگدنز عضو ندرکرتهب

لاس۴۰ ات یتح نایرج کی تروص هب اهتلود دب ای بوخ یاهراک یخرب فای همادادهاش

هنو

نآ زا هدافتسا و یهلا تردق عبنم هب مدرم کی کی لاصتا ناکماتیمها تیمها

هللا لیبس یف داهجلا یتما ةحایسدیؤم

ادخ تهج رد تانکس و تاکرح همه ماجناانعم تیمها

دیؤمیهلا ددم و فطلهر تیمها
هل هللا ناک  ناک نم

»مکرصنی هللا اورصنت نا«

»هرصنی نم هللا نرصنیل«
 ناریا تلم ندرک فقوتم رد اهتثابخ همه اب نمشد یناوتان

دهاش
 تفرشیپ لباقم رد نمشد ینیشنبقع

 ناریا تلم هنوگداهج تکرح و
روشک رد ینید ناناوج هقبط تیمک و تیفیک

 ناناوج هب نانمشد عمط مغریلع

یلم یاههصرع رد اهناوج گرزب یاهراکدهاشگنج و ماما ندرکن کرد مغریلع زورما ناناوج یالاب هزیگنا
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هار
تاباختنا ندش رازگرب روشرپ و مرگ

یداهج تمه اب یبالقنا و نموم مزع اب هتسیاش درف باختنا

قوش و روش و دیما داجیا و اه هرگ ندرک زاب

یگتسباو و فعض تمس هب روشک ندناشک بقع دنفرطنمشد فادها
تاباختنا ندش رازگرب درس

دهد رارق نمشد یاه تسایس یاتسار رد ار روشک هک یدرف باختنا



۲زا۲

قن
تاباختنا رد ناريا تلم ش

يروهمج تساير

 تاباختنا ندش رازگرب روشرپ و مرگ

 دراوم

یروهمج تسایر هب هتسیاش ناسنا کی باختنا

تالکشم هناهب هب مدرم هب تاباختنا یگ دیافیب و یدیماان یاقلا شلاچ

روشک عضو نداد ناشن ینارحب یارب یتسینویهص یاهیرازگربخ و هناگیب یاهویدار یعسقادصم

 تاباختنا ندرک درسفده

خساپ
نادرگهنحص یاهروشک رد دیدش تالکشم دوجو یمالسا یروهمج هیلع غیلبت
روشک فلتخم قطانم و اهرهش ،بهاذم ،ماوقا تکرح

تالکشم دوجو اب دحاو دیما و فده اب

لماوع
 ناریا تلم نانمشد

 ناریا تلم نانمشد نارودزم

هویش

 تاغیلبت رد کچوک تالکشم نداد ناشن ربارب دنچ

 تاغیلبت رد دوجومان تالکشم هب روشک ندرک مهتم

هدنیآ نداد ناشن کیرات

نخس هصرع هدنراد دارفا و ناغلبم ،نالوئسم ،ناناوج طسوت مدرم هب دیما یاقلالح هار

روشک تینوصم
هر

روشک هب تنایخ و ضرعت یارب نمشد عمط ندش مک

لبق نوچمه تاباختنا نیا رد نمشد ناهد هب مدرم مکحم تشم ینیبشیپ

بالقنا یاهفده تهج رد روشک تکرح و تزع ظفحرب تمه شاد

اهرایعم
تلم  ینورد تردق شیازفا هب رجنم یاهراعش نداد

یلصا صخاشتیمها

بالقنا یاهفده تکرب هب اهدرواتسد هب یبایتسدتیمها تلع
یمالسا فادها و یمالسا بالقنا فادها زا تلفغ اب اهیگدنامبقع و اهتسکش تشگزاب

ادخ رب لکوت  و ندوب یگداتسیا و تماقتسا لها

روهمج سیئر تارایتخا و تردق دودح رد یاهراعش نداد

»اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نیذلا نا«دیؤم

نوناق زا تيعبت
یناسفن ضارغا نوناق زا فلخت زا یشان تالاکشا و اهتراسخترورض تیمها

أشنم
یسایس فالخ فادها

۸۸ لاس رد هدش دراو تاراسخ دمایپزراب قادصم
تلم هب همدص

نوناق زا فلختم همدص

حیحصریغ نوناق زا یتح نوناق زا تیعبت

طرش
نوناق قیرط زا اطخ حالصا یناوتان تروص رد یرجم یاطخ لمحت

ینوناقیب زا دب نوناق ندوب رتهب لیلد

ینوناقیب زا اطخ لمحت ندوب رتهب لیلدلیلد

روشک شیاسآ و شمارآ یارب نوناق ندوب هلیسو

 یلم تدحو ظفح یارب نوناق ندوب هلیسو

روشک یمومع هار همادا یارب نوناق ندوب هلیسو

نابهگن مرتحم یاروش یاوقت و یراگزیهرپ
لیلد

 نوناق رب نابهگن یاروش صیخشت ندوب قبطنم

 هدش تیحالص زارحا دارفا نایم زا اهنیرتحلاص باختنادعب ماگ تیمها
یعرش تجح ساسا رب مدرم طسوت

هدننکتیاده دارفا زا فرگ کمک

تیمها تلع
باختنا تروص رد درف ندوب زارفارس

 اطخ باختنا اب یتح یعرش تجح ساسارب
یعرش تجح ساسا رب باختنا ندمآرد هابتشا تروص رد تیروذعم
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ترورض

اه تیحالص زارحا رد نابهگن یاروش تیعبتقادصم
راکهار


