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دراوم

رضاح لاح و خیرات لوط رد ناریا تلم تمظع

ناریا یمالسا یروهمج رادتقا

مالسا تکرب هب ناریا تلم یریذپان تسکش

یمالسا مولع یراد مچرپ ،1ه ،تسایس ،هفسلف ،ملعهصرع

ءانثتسا
یولهپ سوحنم نارود و دعب هب هیراجاق طساوا

دش ل;یاپ نآ رد ناریا تلم تمظع هک

رهظم
 یتنطلس یدادبتسا تموکح رش زا روشک تاجن

ثوروم یهاشداپ و
 فلتخم یاه یزادنا تسد لباقم رد یمالسا یروهمج یگداتسیا

روشک یضرا تیماK زا تظفاحم و هتشذگ لاس۴۰ رد

اکیرمآ و سیلگنا هطلس ریز زا روشک ندیشک نوریب

دهاش
سدقم عافد و یمالسا بالقنا رد ناریا تلم یزوریپ

رادشه
 ساسحا هک یا ههبج رگا یماظن و یداصتقا ،یسایس دربن رد
 هار ،دوش یراکتبا یب و یلمع یب ،رورغراچد دنک یم یزوریپ

دش دهاوخ هتسب وا لباقم یزوریپ

هنیشیپ
 :هتشذگ لاس۴۰ ددعتم یاهداهج همه رد ناناوج یرادولج

قادصمیلمع و یرکف داهج و یملع داهج ،یگنهرف داهج

یگدنزاس داهج

بالقنا یزوریپ زاغآ رد نابلط هیزجت اب داهج

سدقم عافد لاس۸ رد نیزواجتم اب داهج

۶۰ ههد لئاوا رد قفانم مسیرورت اب داهج

 رد بالقنا و مالسا عفن هب راوشد یاضف رییغت و یگنهرف داهج
۷۰ ههد رد یگنهرف مجاهت لباقم

گنج زا دعب یاه یبارخ میمرت یارب داهج

 یداصتقا یاه هرگ ندوشگ یارب یلمع و یرکف داهج رد
تساه ناوج هب طوبرم اشگ هار و هتخپ یاهداهنشیپ زا یرایسب

 ،۸۰ههد زاغآ زا یملع تفرشیپ هبلاطم یادن هب ناناوج کیبل
دندوب ناناوج

بالقنا یزوریپ زا شیپ هرود رد توغاط اب داهج

توق هطقن
ناناوج ندوب هزیگنا و رکف بحاص

قادصمتالکشم ربارب رد اهنآ تیلوئسم ساسحا و کرحت و
یداهج هورگ هتسه رازه هد ندوب راک هب لوغشم

دنروشک هدنیآ هدژم عقاو رد هک

 ،فرحنم ناناوج زا یربهر دنیوگ یم یخربههبش
خساپتسا ربخ یب ناناوج یضعب یاه یراک فالخ و اه یرگ یلاباال

 اه شزیر رب ام یاه شیور یلو ما علطم یفنم دراوم زا هدنب
 تمس هب ناناوج یلاباال ناناوج زا رتشیب و دنراد ناحجر

دننک یم تکرح دنراد فده هار رد لمع و رکف دهعت
 کرد ار نیا یضعب تسا هدنیآ ی هدژم ،دهعتم ناناوج روضح
pاو روشک لکشم ار اه ناوج دننک یم یعس و دننک یpدننک دو

 مهم هیصوت
اه ناوج هب

تسام یور شیپ هک یهار دینکن روصت
تفرشیپ هار !هن تسا عنام یب ی هتلافسآ نابوتا کی

تسا عناوم یاراد یلو ،زاب ام یور هب

 روبع تامازلا
 عناوم زا
تفرشیپ

یگداتسیا رب مزع و سفن هب د;تعا ،مود ماگ

مجاهت هصرع و هزوح تخانش ،موس ماگ

نمشد دوجو و روضح هب هجوت ،لوا ماگ
ترورض

دوخ یارب تسوا لباقم رد نمشد دنادن ناسنا ات
دریگ یp تسد رد ار مزال حالس و دزاس یp رگنس و ظافح

 اکیرمآ اب ینمشد هک قفانم ِراکایر ِبلط تحار ِیاpرکفنشور نآ
دسیون یم اکیرمآ ربارب رد میلست هخسن و دنک یم راکنا ار
تسین روشک تفرشیپ نادیم درم دشابن نمشد لماع رگا

ترورض
ار اهورین دیابن دنک یم هلمح یقرش زرم زا نمشد رگا

دیربب یبرغ زرم هب

 رصانعنآ نیرفآ رادتقا رصانع و یمالسا ن;یا و مالسا
نیرفآرادتقا

ترورض
ناریا تلم راکفا فارحنا یارب نمشد شالت

هناسر رازبا هلیسو هب طلغ یزاسریوصت اب

 هک یلاحرد دنا تردق عضوم رد هکنیا هب دوpاو
دنتسه یرازفا مرن دیدش فعض رد

 ریوصت
روشک یعقاو

ناوارف یاه تیفرظ
یداصتقا تالکشم لح و یلم تورث دیلوت یارب

 و هتخپ نارادم تسایس طسوت ناریا تلم میرکت و نیسحت
ناریا تلم هلاس۴۰ تمواقم رطاخ هب ایند یاهزغم

 هک یداصتقا یاه میرحت نداد تسکش یارب یلم داصتقا ییاناوت
تسا هدروآ یور نآ هب رگید یاه هار ندوب هتسب رطاخ هب نمشد

یعافد ییاناوت مه هک نمؤم ناناوج لعفلاب تیفرظ
دنراد ییالب یع;تجا و یگنهرف ،یملع مه و

:روشک هعومجم رد ناشخرد و هتسجرب یاه شخب دوجو
 ،رون نایهار ،یگدنزاس جیسب و یداهج یاه هورگ

ییاروشاع و ینیسح مسارم ،فاکتعا ،بالقنا یاه یی;یپهار

 اهنت هن نمشد دیدهت اب هک نیفعضتسم جیسب دوجو
دوش یم هدوزفا اهنآ یاه ن;یا رب هکلب دنک یp ینیشن بقع

ترورض

 بلط تصرف ،وسرت ،ددرم ،هیحور یب یاه مدآ یناوتان
روشک تفرشیپ نادیم رد نیب مکدوخ و

رکذت

نارگید ندرک راداو و لبنت و سویأم دارفا یشارت عنام
اهنآ طسوت یلبنت و سأی هب

اه هصرع

ناهج و ناریا یاه تیعقاو تسرد مهف

یلم تدحو

یع;تجا تینما

یملع هعسوت هب ور تفرشیپ

بالقنا ینابم و لوصا

یزاس کشوم و یماظن تفرشیپ

یبالقنا گنهرف قیمعت و هعسوت

هقطنم رد ام روضح

یسایس تابث و لالقتسا

"اکیرمآ ربارب رد میلست" یفرعم و روشک رد تسب نب ءاقلا
 یداصتقا تالکشم لح هار اهنت ناونع هب

 قادصم
 یزاسریوصت

نمشد

رکذت

 نمشد هکنیا یارب دنوشن یرازبا روشک تاطابترا نیلوئسم
ترورضدربب راک هب ناریا تلم راکفا هیلع هناسر رازبا زا دناوتب تحار

 دشاب نمشد تسد رد رگا و مهم رازبا هناسر رازبا
تسا یکانرطخ رازبا

ترورضفعض مایپ هن میهدب تردق مایپ نمشد هب دیاب ام

دنیبب تردق ساسحا و تدحو ام رد نمشد رگا
دنک یم ینیشن بقع

 نیب فاکش و فالتخا و فعض هک دنک ساسحا نمشد رگا
دنک یم دایز ار دوخ لمع تدش ،تسه نیلوئسم و مدرم

 ،دوشن ریقحت رگید هتفرگ میمصت نآ ناوج لسن و ناریا تلم
 ار روشک و دشابن ناگناگیب ور هلابند

دیسر دهاوخ هللاءاش نا و دناسرب راختفا و تزع جوا هب

۱ زا۱ هحفص

نمشد یاه هئطوت لباقم لاس۴۰ یگداتسیا
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لح هار

  تاناکما زا لمکا هدافتسا و لمع راکتبا و تدهاجم و شالت

ریبدت و ،تعاجش ،یدلب هار
 میظع تکرح ناکیپ کون ناشدوخ هکنیا هب ناناوج هجوت
 دنشابن هداتفاراکزا و هتسخ رگا برجم ناریپ و دنناریا تلم

دننک یی;نهار دنناوتیم اهنت


