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۴زا۱ هحفص

ثحب همدقم

اه هناگود و اه  یبطقود زا یا هعومجم یریگ لکش
ایند رد هطلس ماظن یبطقود داجیا اب

 ماظن یانعم
هطلس

 نآ بطق کی هک اهروشک نیب یناهج یبطق ود ماظن
تسا هطلس ریز رگید بطق و طلسم یاهروشک

 هطلس ماظن ی هرابرد رظن لدابت
نایوجشناد طسوت یلیلحت و یرکف یاه یی;هدرگ رد

 هبلاطم
یربهر

 ههبج رصانع دندوب ییاپورا یاهروشکً اتدمع
طلسم

 قادصم
اه هناگود

ییاقیرفآ و ییایسآ یاهروشک یگشیمه یگدنام بقعفقوت و تفرشیپ هناگود
نونکات لوا زا

 تشادرب
تسردان

ر;عتسا نارود زا شیپ ناریا ودنه یگتفرشیپ نالطب دهاش

 نوزفازور یاه تفرشیپ تعرس اب مادمطّلسم یاهروشک
دندرک درگبقع و دندش فقوتم هطلسریز یاهروشک و ندرک انعم

دیلقت و راکتبا هناگود
 ،ملع رد طلسم یاهروشک نوزفازور یروآون و راکتبا

 دیدج تاناکما داجیا و یگدنز
اهنآ یراکتبا یب و هطلسریز یاهروشک نوزفازور دیلقت و

انعم

یسایس یگتسباو و یسایس لالقتسا هناگود

 ذوفن تحت و ناتسلگنا لثم یکچوک روشک لالقتسا
ناتسودنه تمظع اب نیمزرس نداد رارق یگتسباو و

 رد یگنهرف ینغ هقباس اب ناریا یسایس یگتسباوقادصم
ناتسلگنا لثم یکچوک روشک هب راجاق رخاوا و یولهپ هرود

لاعفنا و سفن هبد;تعا هناگود
 تیکلام ساسحا و فقوت و طلسم یاهروشک سفن هبد;تعا

 یگداداو و لاعفنا ،سفن فعض و ایند همه هب تبسن اهنآ
هطلس ریز یاهروشک

انعم

نارگ هطلس زا موسر و تاداع ،گنهرف ،ینیب ناهج رودص
هطلسریز یاهروشک هب

رگید ماسقا و عاونا و تاقیقحت ،باتک رازبا

ندش یدبا یارب قیقد و یملع یزیر همانرب
هطلس ماظن یبطقود یریذپانرییغت و

 تسایس
نمشد

هطلس ماظن هب یگتسباو بالجنم زا ناریا یدازآ
یمالسا یروهمج و بالقنا طسوت

 یگتسباو زا تاجن رد اهروشک ی همه یناوتانتیمها
نارگر;عتسا ی هطلس هب

 دوخ یداصتقا و یسایس ظاحل زا تسناوت اکیرمآ هدحتم تالایا
هن یگنهرف رظن زا یلو دهد تاجن سیلگنا ر;عتسا هطلس زا ار

 دهد تاجن ار دوخ تسناوت یسایس ظاحل زا دنهقادصم
هن یگنهرف رظن زا یلو

ههبش

 دنا مکاح ام روشک رب یبرغ یگنهرف رصانع زا یلیخ زونه
میا هدشن جراخ هطلس ریز زا لماک روط هب ام و

 نالف نوچ »تسا دمآراکان ماظن« دنیوگ یم اه یضعب
هدرک لمع دب هناخترازو

 گنهرف ،رکف ،ینیب ناهج ظاحل زا ار شدوخً ;سر بالقنا
داد رارق برغ لباقم رد روشک تیریدم نوئش همه و داصتقا

خساپ

 یروهمج راعش ناونع هب ماما هک »یبرغ هن ،یقرش هن« راعش
دوب هطلس زا یرثأت ره نادقف مدع شیانعم درک مالعا یمالسا

 ینوناق لثم تسا فلخت برغ هب یاه یگتسباو یخرب دوجو
دوش یم فلخت نآ زا مه ییاهاج یلو دوش یم هتشاذگ هک
 لیدبت و هطلس ماظن یاه لیمحت همه زا روشک ندمآ نوریب

ینیقی و یعطق نوناق هب نآ

 نارگ هطلس هب یمالسا یروهمج یگتسباو مدع موادتزادنا مشچ
ماظن یگداتسیا و تمواقم رثا رب

 ،رورت زا یمالسا یروهمج هیلع اهرازبا ی همه زا هدافتسا
رگید یاهراک و میرحت ات هتفرگ تاغیلبت و اتدوک گنج نمشد همانرب

 هدش هدیعلب راب هد الاح ات دوب دمآراکان ماظن رگا
دوب هتفر نیب زا و

تسا ماظن دوجو دوخ یراگدنام ،ماظن ییاراک لیلد نیرتگرزبخساپ
رگید لیالد زا یکی بالقنا زا دعب ناوارف یاه تفرشیپ

تسا ماظن یدمآراک رب

هجوت و ماظن یاهرواتسد یشومارف زا یریگولج
هرود نیا یاه تیقفوم هب

 هب هیصوت
 نمؤم ناوج

یبالقنا

یمالسا بالقنا یزوریپ رثا رد روشک یارب نامرآ و تیوه داجیا

یمالسا بالقنا نیب ییارآ فص و هزرابم کی زاغآ
ایند رثؤم یاه نایرج و یوق یاه تلود و

 مضه و بولغم هک میدیمهف و میتسه یسک هچ میدیمهف امانعم
میتسین هطلس ماظن و یناهج تسایس ی همضاه رد ی هدش

 قادصم
وجشناد و هاگشنادهزرابم نادیم

مرن هزرابم و تخس همین ،تخس هزرابمهزرابم عاونا

هزرابم نادیم هب نایوجشناد دورویریگ هجیتن
هطلس ماظن اب یریگرد و بالقنا تازرابم لوا یاهزور زا

 هبلاطم
یربهر
تامازلا
 تشادرب
تسردان

نمشد همانرب



 بطاخم
یربهر

تامازلا

 تشادرب
تسردان

ار یمالسا بالقنا هک یناسک و بالقنا نارادتسود
دنناد یم روشک هدنیآ نیمأت و روشک تاجن هلیسو

دنمهف یn و دننیب یn ار یریگرد هنحص یضعبیسانش بیسآ

 ساسحا ،یلم تیلوئسم ساسحا ،یناسنا تیلوئسم ساسحا
نایوجشناد رد یللملا نیب و یع;تجا ،ینید تیلوئسم

روشک لئاسم هب هنایارگنامرآ و هناداقن هاگن

 روشک رد دوجوم بویع و اه یژک و اه یتساک ندیدانعم
دننکن لاؤس نایوجشناد هک ،دوشن ثعاب هدنوش لاؤس هجوم رذعاهنآ هب تبسن لاؤس و همزال

 یدج هبلاطم و رکنمزا یهن ،فورعم هبرما ،ندرک لاؤس هیحورانبم
تسا لوبق لباق هیحور ،وجشناد رد اه شزرا و اه نامرآ

همزال

یعطقم یاه تسکش زا ندشن سویأم

 نارود رد رابدص دیاب میوش سویأم اه تسکش زا دشاب انب رگایخیرات هبرجت
میدرک یم ینیشن بقع و میدش یم سویأم گنج و هزرابم

دوشن یدیماان ثعاب اهدوصقم و فادها یخرب ققحت مدعانعم
بالقنا ندیسرن رs هب و تازرابم ندشن زوریپ سأی هجیتن

 بالقنا ریظن یب یاهدرواتسد tشاد رظن رد
نآ هب یزارفارس سح و

 قادصم
اهدرواتسد

 ذوفن رطاخ هب ایند یاه تردق نیرتگرزب یاه تسایس یماکان
یمالسا یروهمج رادتقا و

 دیناوت یn ;ش دیوگب هک تسا نیا نمشد یاهدرگش زا یکیترورض
دیریذپن هجو چیه هب ار درگش نیا

 هیروس و قارع رس دنهاوخ یم هک ییالبره دنتساوخ یمقادصم
دنتسناوتن یلو دنروایب رد

یلخاد رصانع یخرب طسوت نمشد هتساوخ رارکت
یزاجم یاضف و اه همانزور رد دنلب یادص اب تیوقت لماع

انعمماظن تالکشم اب دروخرب عون ندوب هنابیبط و هنایوج جالع

تسا نکمم مه شدوخ ضیرم هب تاقوا یهاگ ،بیبط
تسوا ی هجلاعم شدوصقم اما دنزب یخلت فرح ای رشت

 هن;صخ و حیرص ،عطاق دیاب دروخرب عون نمشد لباقم رد
هنایوج جالع و هنازوسلد ،ماظن اب و لخاد رد اما دشاب

هزرابم مدقم فص رد ار دوخ وجشناد میتفگ هکنیا یانعم
رگید هاگشناد هک تسین نیا دنادب هطلس ماظن اب
تسا یسایس تیلاعف لحم و تسین شناد لحم

 عضوم
یربهر

هاگشناد رد ینعی تسا شناد هاگشناد یساسا نکر
 دوش دیلوت ملع مه و }اع مه دیاب
دوش تسرد ناشیریگ تهج مه و

 یروانف tفر ولج و دور یم ولج یروانف تفر ولج ملع یتقو
دراذگ یم رثا مدرم یگدنز رد هجیتن

 میا هتسناوتن زونه هک tفر ولج و ملع یزرم طوطخ tسکش
میسرب نآ هب تسا یمالسا ماظن هتسیاش هکنانچنآ

 دیلوت یانعم
ملع

 هس بوچراهچ رد دیاب ام یشزومآ و یهاگشناد ی هعومجم همه
 }اع و ملع هب یهد تهج و }اع دیلوت ،ملع دیلوت یلصا فده

دنریگ رارق
همزال

دشاب ناسنا ل;ک ینعی ،تسرد تهج رد ملع
 یانعم

یهد تهج
}اع و ملع هب

نمشد همانرب

 طلست و بالقنا لیاوا زا هاگشناد و وجشناد رب زکر~
نارود ن;ه رد هاگشناد رب

دهاش
 نارهت هاگشناد طیحم رد یزادناریت و ینماان

یا هنماخ هللا  تیآ خساپ و شسرپ هسلج یرازگرب نامز رد
بالقنا لوا یاه لاس رد

نیدهاجم و قلخ نایئادف ،اه تسیسکرام ،اه پچ
 رصانع

 رد نمشد
هاگشناد

تنطلس نارادفرط

راوگرزب ماما و یمالسا ماظن و بالقنا نافلاخم

اه یکاواس نادنزرف

 ن;لسم یبالقنا یوجشناد طسوت هاگشناد حتف
یگنج تازرابم رد مه و تابساحم رد مه

ن;لسم نایوجشناد طسوت یسوساج هنال حتفییاهن هجیتن

 ن;لسم نایوجشناد هعومجم رد لالتخا
اوتحم فعض و لیلحت فعضتلعنورد زا نآ ندش بولغم و

هک یتروص رد نآ یالاب تیمها و هاگشناد یراذگریثأتتلع
دشاب نمشد تمدخ رد

 تلع
یراذگریثأت

 ندوب قلعت مک ،لاعف نهذ راک یارب یگدامآ ،یناوج
نایوجشناد ندوب میهف و

 یاه هیال
یراذگرثا

یع;تجا طیحم ،ناتسود ،نیطبترم ،هداوناخ

شالت و یبالقنا تیوه زا هاگشناد ندرک یلاخ
تیوقت لماعهنیمز نیا رد یزرو تسایس و

هاگشناد رد ییادز بالقنا یارب ماظن نورد زا یلخاد کمک
یهللا  بزح هیحور و هزرابم هیحور ،یبالقنا هیحور tفرگ و

هاگشناد زا

ثحب همدقم
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ناریا تلم تکرح و یمالسا بالقنا اب هطلس ماظن یریگردترورض

قادصم

 اه یریگتسد و ندروخ کتک زا نازرابم ندشن سویأم
تازرابم نارود رد

 ،ناضمر تایلمع یاه تسکش زا ناگدنمزر ندشن سویأم
یتامدقم رجفلاو و۴ یالبرک
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دراوم

ییارگنامرآ ندرکن شومارف

 قادصم
دحتم وهّفرم ،دّبعتم ،نمؤم ی هعماج هب ندیسراه نامرآ

لقتسم و مکحتسم ،یوق ی هعماج هب ندیسر

هتفرشیپ و دازآ ،لداع هعماج هب ندیسر

 بالقنا یاه نامرآ هار رد ار شناج ناسنا هک دراد شزراتیمها
دهدب ادخ رطاخ یارب

 ِلاجِّرلا َنِم َنیفَعَضتُسملا َو ِهللا ِلیبَس یف َنولِتاُقت ال مَُکل ام َو
)۷۵/ءاسن(نادلِولا َو ِءآسِّنلا َو هیآ

نافعضتسم تاجن و روشک تاجن هار رد نآرق رد
هدش رداص لاتق روتسد انبم

عناوم رانک رد هعماج تبثم طاقن هب هجوت و ینیب عقاو
دوجوم تالکشم و

 قادصم
تبثم طاقن

ناریا تلم هداعلا قوف و یرشب دادعتسا

ییایفارغج و ینیمزریز تاناکما

دادعتسا اب و ناوج تیعمج

یمالسا یروهمج تفرشیپ

یبایتسد یارب تبثم طاقن و عناوم یال هبال زا ییاه هار tفایانعم
اه نامرآ هب

ترورض

دناسرب اه نامرآ هب ار شدوخ دناوت یn هزجعم اب ناسنا
دراد دوجو عناوم وا لباقم رد هکلب

 ار اهنآ دیاب هک عناوم زا روبع و تفرشیپ یارب ییاه هار دوجو
دراد دوجو اه هار نیا دینک ادیپ و دیدرگب

 اه بآَم یگنرفلوق هب و هنازرو هشیدنا یاه ثحب
کیروئت یاهثحب همزال

نزح ساسحا و اه تفرشیپ هب تبسن یلاحشوخ راهظاانعمنوگانوگ ثداوح هب تبسن ندوبن یچاشا~ و لاعف شقن
اه تفرشیپ رد هودنا و

 بالقنا ن;تفگ نداد هبلغ یارب هبناج همه و یدج شالت
 یگنهرف و یرکف ،یداهج یلمع و یرکف یاه هتسه همهبطاخمهاگشناد رد

روشک رساترس

درک یراک دوش یn رگید هاگشناد رد دییوگنهمزال

رایتخا هب شتآ و لقتسم راکمزال یگژیو

ترورض

 درک ادیپ یبیع ای دش عطق اهورین اب یزکرم هاگرارق هطبار رگا
دهد یم رایتخا هب شتآ روتسد هدنامرف

 هک یگنهرف یلصا ی هلئسم و لکشم اه هد دوجو
 اهنآ هب تبسن تسایسو گنهرفورکف یزکرم یاه هاگتسد

دنا لالتخا راچد
 ناتدوخ دراد لالتخا یزکرم هاگتسد دینک یم ساسحا هک ییاجنآ

دینک مادقا و تکرح ،دینک ادیپ ،دینک رکف ،دیریگب میمصت انعم

روشک ی;نیس هرادا ی هوحن  قادصم
 رد لالتخا
یزکرم هاگتسد

ندرکن افتکا و یعقاو بطاخت هب تبسن م;تها
یزاجم یاضف رد تیلاعف هب

ترورض
تسین یفاک یلو تسا یتصرف تسا یبوخ زیچ یزاجم یاضف

یزاجم یاضف هب دنا هدیبسچ هک دارفا یضعب راک ندوب هدیاف یب

قادصم
هیرشن

 هرفن هس و هرفنود یاه ثحب

ینا�خس

لیلحت تاسلج

یلصا هژاودیلک دنچ حیحص نییبت

قادصم

تموکح رد مدرم شقن و ینید یرالاسمدرم نییبت

۲۰۳۰ دنس هلئسم هلمج زا لالقتسا هلئسم نییبت

 تسا تبیصم یأر قودنص هب دننک تشپ مدرم هک یزور نآترورض
دهاوخ یم ار نیمه نمشد و

تسا یگرزب تمعن کی یأر قودنص یاپ مدرم روضح

 یبالقنا و بوخ یاه هچب زا یضعب یدنم هلگ و بجعت
تاباختنا رد یناگمه تکرش رب بالقنا ربهر دیکأت هب تبسن

 عضوم
یربهر

 روشک یشزومآ ماظن هک تسا نیا فرح۲۰۳۰ دنس ی هرابرد
دوش هتشون روشک نوریب دیابن

هطلس ماظن یفن  هلئسم نییبت

یدازآ هلئسم نییبت

تلادع هلئسم نییبت

)هللا همحر( ینیمخ ماما تانایبانبم

،دنک یn لمع فیلکت قبط رب ناسنا هک یتقوترورضراتفگ و لمع رد دبعت و نیدت
دریگ یم وا زا ار شتیاده لاعتم یادخ ،دنک یم اهر ار دبعت

)۱۰/مور(»هللا ِتایآب اُوبَّذَک َنا  ٰىاوّسلا اُؤآَسا َنیذَّلا ََةبِقاع َناک َُّمث« هیآ

 یعرش فالخ ناش هسلج رد هک ییوجشناد لّکشت کی
دش تسرد هار زا فارحنا راچد و دوب هداتفا قافتا قادصم

مادقا رد تعاجش

مینکب ار راک نیا دنکن دنیوگ یم اه لکشت یضعب یهاگیسانش بیسآ
دوشب تحاران ای نارگن هاگتسد نالف و

همزال
 مادقا نآ دیدیمهفً ادعب هک یمادقا حالصا و فقوت

تسا تسردان
راک هب مادقا زا شیپ اهراک بناوج شجنس

ی هنیمز رد نارهاوخ زا یکی بوخ تبحصقادصم رهاوخ نایوجشناد طسوت »برغ رد نز هلئسم« هنیمز رد راک
هتشذگ لاس هسلج رد »برغ رد نز هلئسم«

همزالاه هاگشناد رد دیما قیرزت
ییوجشناد یاه لکشت یاضعا دوخ ندنام راودیما

یدیماان وج داجیا زا یریگولج

یلصا هلئسم هب »راطفا زا لبق گنهآ نالف شخپ« لیدبت

۴زا۳ هحفص
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 داسف یانعم
دشاب رورپداسف و روآداسف یعیبط روط هب متسیسیمتسیس

یولهپ توغاط تموکحقادصم

درک یم ادیپ }اس مدآ ات تشگ یم مدآ دیابهجیتن

 تیعضو
روشک

 تسا یدروم هک روشک رد دب یاهداسف دوجو
دوش دروخرب اهنآ اب دیاب و

یدروم یاهداسف جالع ندوب نکممتیمها

 هار قادصم
یزاس فافشلح
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یریگ هجیتن
اه هنتف یلصا زکرم رد یمالسا یروهمج رگا
 یدایز یاه یراتفرگ الاح ات درک یn یگداتسیا
تشاد دوجو روشک رد اه تسیرورت فرط زا

دش دهاوخ هدنک یریفکت یاه تسیرورت کلک هللاءاش ناینیب شیپ

دنتسه نآ زا رتکچوک اهنیالیلدمدرم هدارا رد دادرخ۱۷ زور یاه یزاب هقرت یریثأت یبماظن عضوم
دنراذگب رثا مدرم و نیلوئسم هدارا رد دنناوتب هک

رورپداسف و روآداسف متسیس هب طوبرم طیارش نادقف

۴زا۴ هحفص
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