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هشيريراديب نوناك رد نتشاد رارقنيطسلف تيمها

قيداصمنيطسلف يخيرات براجت

هجيتن

ارجام زاغآ هنامولظم و هناسويأم ياهتمواقم

ماع لتق و هناشاك و هناخ يدوبان هدهاشم و تبرغ

يللملا نيب عماجم هب ندرب هانپ

هركاذم تخاب رسارس رامققادصم يسايس ماجرفيب ياههلماعم هب ندروآ يور

يمالسا يراديب هدنيازف  جوم اب نابصاغ ههجاوم

قيداصم

يرگناريو و يشكلسن ،هنامحريب تيعبس
تارف ات لين يهيعاد
 هقطنم هب يزادناتسد

شورخرپهضافتنا ونيطسلف هديمرآ ريش اب ههجاوم

داعبا
يداصتقا

هقطنم نارس يخرب تنايخ و فعض زا هدافتساتسايس

 يسايس

بصاغ ميژر نارادمدرس سأي و ديدرت ،لزلزت

تبيصم نيا يلصا لماعيگژيورگيد ياهتردق ندرك هطساو

نيطسلف ريخا لاس60 يارجام رورم

حوطسههبج ود رادتقا هاگياج يياجباجاوتحمزومآتربعوهدنهدناكتيتقيقح زا نتفاي ربخيريگهجيتن

نيطسلف

هنايمرواخ

مالسا يايند

 عطاقم

1940 ههد نيطسلف

اهيگژيو
فيعض يتموكح يارادوريقفيروشك

مالسا يايند بلق رد نتشاد رارق

  ربخيب يمدرم نتشاد
هدناشنتسد يناگياسمه ياراد

 عياقو

نابصاغ هب  هقطنم هدناشن تسد ياهتلود  كمكو تيبرع و مالسا هب ندرك تشپ
تسيرورت و تسرپداژن يبزح هب ندش هدرپسو ناناملسم تسد زا ندمآ نوريب

نابصاغ رايتخا رد تعنص و ملع و حالس و لوپ نتفرگ رارق
نآ اب يوروش تفلاخم مدع و نابصاغ يارب اكيرمآ يزادرپراك

للم نامزاس فيعض ياههمانعطق هب يغاي و يلعج ميژر ييانتعا يب
اپورا و اكيرمآ يمرگتشپ اب نانبل و ندرا ،هيروس هب يتسينويهص ميژر هلمح

ديدهت و رورت زا نابصاغ ياباحم يب تبحص

يبرغ تلود نيرتريرش و نيرتحلسملماع

يولهپ نارياقادصم

مئاد لاغشا دصق هب قطانم يخرب  فرصتهجيتن

»اليتش و اربص« فورعم راكتيانجقادصمبصاغ تلود رد فورعم ياهتسيرورت نديسر تردق هب

هزرابم نارود

شيامزآ يهتوب رد فلتخم يركف ياهزيواتسد تسكش

روبص نادهاجم تمه اب  هزات ياهديما شنيرفآ

بالقنا ديشروخ عولط اب ثداوح ريسم ينوگرگد

ينيد نامياتلع

مزيلانويسانقادصم
تيموق

يتسيسكرام ييارگ پچ

مالسا تعيرش و ادخ مان هارمه بالقنا دنلب مچرپ يور رب نتشاد رارقبالقنا رد نيطسلف هاگياج

راثآ

اكيرمآ قلطم يهرطيسو بصاغ تلود لاوز دنور زاغآ

تخسرس و قداص نازرابم و  نموميداهج ياههورگ ندروآرب رس

تداهش و داهج ندش هدنز

هقطنم و نيطسلف تالداعم رد تلم يقيقح تردق ياج ندش زاب

تسرپ هدام نارادايند تابساحم نتخير مه هب

هتشذگ ناج زا نازرابم روضح لماع
هزات يناديم شياشگهجيتن

 بلط تداهش ناناوج رهطم نوخ

ناديم نيا رد ريشمش رب نوخ يزوريپيگژيو

زورما

نيربكتسم اب مالسا يايند داهج

نيطسلف عاجش تلم اب ينخس

نمشد طسوت هدش يط ريسم

 عياقو

1 هحفص
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 عطاقمنيطسلف ريخا لاس60 يارجام رورم

1940 ههد نيطسلف

هزرابم نارود

زورما

قح ههبج

تيمها

نيطسلف ناديم رد زور هب زور ندش رتدنمورين

ديدج ياهلسن يپ رد يپ بذجريثأتناميا هزيگنا و هزات ياهديماتلع

هجيتن
نمشد هب يپرد يپ ياهتسكش ليمحت

هيآداهج هسامح ابنيبم حتفتمس هب يورشيپ

 فَكوهذه مُكَل َلجعَف اهَنُوذُخْأَت ًةَريثَك مناَغم هَّللا مُكدعو
 اًطَارص مُكيدهيو َنينمْؤمّْلل ًةيآ َنوُكَتلو مُكنع ِساَّنلا يديَأ
 هَّللا َناَكوۚ اهِب هَّللا َطاحَأ دَق اهيَلع اوردْقَت مَلَٰىرْخُأو  اميقَتسم

 ًاريدَق ءيَش ِّلُكٰىَلع

مالسا يايند داهجزا ياهتسجرب شخب

تلع

قيداصم

نيتسخنبذاك ياهديما نداد تسدزا و يپرديپينيشنبقع

لحنيال تالكشم اب مسينويهص يماح ناونع هب اكيرمآييورهبور

تينما راعش هب»تارف ات لين زا« راعش ليدبت

رورت و بمب و كنات اب نيطسلف تلم اب هلباقم

ناهج و هقطنم رد اهتلم نوزفا زور ترفنقادصم

نيطسلف تلم ندش رتمواقمهجيتن

نيربكتسم اب مالسا يايند داهج

نيطسلف تدم دنلب و راوشد داهج ناديمهتسجرب شخب

دهاشمالسا يايند يراديبأشنم

تسخن هاگياج رد مالسا تيمكاح  راعش نتفرگ رارق

يمالسا نارياندش رتيوق زور هب زور

مالسا يايند برغ و قرش رد بان مالسا ندناود هشير

حوطس

هرتسگ

ناركفنشور نايم رد

مالسا يايند همه رد

ينيد يرالاسمدرم هشيدنا يهدننارورپناريا تيمها

رجحت و دومج و فارحنا و طاقتلا زا هتساريپبان مالسايگژيو

)هر(ينيمخ مامابان مالسا فرعم

 تمارك و يدازآ ندروآ تسد هب يارب ناناملسم  تساوخ
مالسا هياس رد تفرشيپ و

هرتسگ

برغ يساركومد لاربيل زا ناناملسم يگدرزآ

اكيرمآ

برغ رشب قوقح و يدازآ تقيقح ندش نايعتلع
نانبل و ناتسناغفا و قارع عياقو

ناهنپ ياهلاچهايس و بيرغوبا و وماناتناوگ عياقو
يبرغ لحاس ياهرهش و هزغ عياقو

قيداصم

نارگرامعتسا هلاس200 هطلس زا ندمآ هوتس هب

يليمحت يگدنام بقع و تلذ و رقف زا ناناملسم يگتسخ

تلع

اقيرفآ برغ ات ايسآ قرش زا مالسا يايند

 مزينومك و مزيلايسوس هزادنا هبيساركومد لاربيل ندوب روفنمهجيتن

 هدرتسگ داهج نيا مچرپنيطسلف تيمها

 نيطسلف هيضق نتسناد دوخزانيملسم هفيظو
يمالسا تما  جرف  دولآزمر ديلكتيمها

نآ تلم هب نيطسلف تشگزابفده
ناينيطسلف همه باختنا هب ينيطسلف دحاو تلود باختناهمدقم

رگيد ياهتلم رد نيطسلف تلم مضه يارب هلاس50 ششوكنمشد تسايس
نيطسلف مان فذحفده

تواسق و متس مغريلع زورما لسن ندشرتدمآراكو رت عاجشهجيتن

نيرفآراختفا هضافتنا و داهج ،ناميا أشنم

ليلددنوادخ يهدعو ققحت ات دنور نيا هماداام هفيظو

 اوُلمعو مُكنم اوُنمآ َنيذَّلا هَّللا دعو
 امَك ِضَرأْلا يف مهَّنَفلْخَتسيَل تاحلاصلا
 مهَل َّنَنّكميَلو مِهلبَق نم َنيذَّلا فَلْخَتسا
 دعب نّم مهَّنَّلدبيَلو مهَلٰىَضَترا يذَّلا مهَنيد
 نمواًئيَش يِب َنوُكِرْشي اَل ينَنودبعياًنمَأ مِهفوَخ

 َنوُقساَفْلا مه كئَٰلوُأَف كلَٰذ دعب َرَفَك
هتشذگ لاس27 رد ناريا ياهتيقفومجياتن يهنومن يقالخا و يسايس ،يملعداهجهمزال

ناكرا

ييارگناميا

ييارگمدرم

ييارگلمع

 هلحرم ره يط اب يدعب ماگندش رتراوتسايگژيو

لوصا رب ندرشف ياپتيقفوم طرش

يسانش بيسآ
نيطسلف عاجش تلم اب ينخس

ينيبشيپ

يمگردرس و ديدرت و هقرفت هب ندشراچدلطاب ههبج

2 هحفص

 نايهاگشناد نايم رد

ناناوج نايم رد

غلبم

اهتسايسلوصاندوبر يارب نمشد شالتترورض

هجيتنلوصاندش فذح اي گنرمك اب اهصخاش ندش مگيسانشبيسآ

هعدخ
هدعو
ديدهت

 نمشد هدش نييعت دعاوق هب ندش موكحم
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نيربكتسم اب مالسا يايند داهج

قادصم

أشنم

نيطسلف تيمها

نيملسم هفيظو

همزال

ناكرا

يگژيو

تيقفوم طرش

يسانشبيسآ

ريبدت هناهب هبلوصاندرك اهر رب ينبم يخرب هيصوت

تلع

نآرق ريبعت

تلفغ و فعض

تنايخ و عمط

 َنوُلوُقي مِهيف َنوعِراسي ضَرم مِهِبوُلُق يف َنيذَّلا َىرَتَف
 ْنّم ٍرمَأ َوأ ِحْتَفْلاِب يْتأي نَأ هَّللا ىسعَفٌَةرئاد اَنبيصُت نَأٰىَشْخَن

َنيمداَن مِهسُفَنأ يف اوُّرسَأ امٰىَلع اوحِبصيَف هدنع

تلعنمشد هب كمك زا ندربن دوسدارفا نيا تبقاع

 خساپياهدع طسوت نمشد تردق نديشك خر هب
نيطسلف عاجش تلم اب ينخس

يتايح عفانم و تيوه نمشد اب هلباقم ندوب هنادنمدرخ

نمشد تردقرد هغلابم ندوبدنفرت

ريقحتو تلذ هفاضا هب هلباقم يلامتحا تراسخ اب ميلست زا يشان تراسخ يرباربتلع

برغ طسوت فرصم خيرات ناياپ زا سپ  ندش هدنكفا رود

دهاش

 اكيرمآ روهمج سيئر طسوت مالسا يايند ديدهت

ايند رد سيلگنا و اكيرمآ و اهتسينويهص يزيگنا هنتف

يمالسا ياهروشك هب ضرعت رد نانمشد تايانج

قيداصم
ندنايامن تشز يارب يزاب و  مليف  نتخاس

مالسا هرهچ

)هلاو هيلع هللا يلص(ربمايپ يتوكلم ياميس هب تراسجقادصم ناناملسم تاسدقم هب تناها
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قيداصم
يمالسا ياهروشك رد هناراگبلط تلاخد

ناتسناغفا و قارع ،نيطسلف ياهراتشك

يداصتقا و يسايس عورشمان عفانم نيمأتفده

عرش و لقع عطاق مكح هب نمشد ربارب رد تمواقمام هفيظو

تقيقح

نمشد يماظن و يسايس روز و لوپ زا  تلم هناوتشپ زا مورحم ياهتلود نديسرت

تامازلاتلم هب يكتم ياهتلود يريذپانتسكش
دوخ و ادخ هب ناميا هيامرس زا يرادروخرب

تمواقم ندرك هشيپ

ينيبشيپ

3 هحفص

مادص ميژر تسكش ندوبن تردق زا يشانقادصم

مادص فعض

دهاش

داهج و ناميازا مادص شترا ندوب هرهبيب

تلم ينابيتشپ زا تيمورحم

هجيتنقارع تلم تسكش رد اكيرمآ يناوتان
اكيرمآ يهاوخيساركومدياعدايياوسر

اكيرمآ قلطم تردق ندش هديشكشلاچ هب

يبيلص گنج زا نتفگ نخسقادصم
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نيربكتسم اب مالسا يايند داهج

قادصم
أشنم

نيطسلف تيمها
نيملسم هفيظو

همزال
ناكرا
يگژيو

تيقفوم طرش
يسانش بيسآ

نانبلو هيروس ،قارع ،ناريا رد اكيرمآ ياههئطوت ندنام ماكانينيبشيپ

قيداصماكيرمآ نارادمدرس يارب كلهم تراسخ ندمآ راب هبهجيتن

قارع تلم ربارب رد ندركن تجاجل

نادجو و درخ زا يوريپ

يتسينويهص ميژر يرادمدرس اب هنايمرواخ رب تيمكاحاههئطوت فادها

نيطسلف بختنم تلود ندرمش مرتحم

يتسينويهص بصاغ تلود ،دوخ ريرش و يغاي ناميپمه راهم

ناهنپ ياهنادنز رگيد و بيرغوبا ،وماناتناوگ ناينادنز ندرك دازآ

يمالسا يروهمج و نانبل ،هيروس هيلع هئطوت ندرك فقوتم

هنايم رواخ ساسح هقطنم ندركن بهتلم
 نيموس رد تانايب
 ىللملانيب سنارفنك
 زا تيامح و سدق
نيطسلف مدرم قوقح

1385/1/25

نيطسلف عاجش تلم اب ينخس

مالسا يايند يزارفارستلمدرواتسد

تماقتسا و مزع ندش رترادهشير ادهش نوخ ريثأت

بيرخت و راتشك اب نيطسلف تلم ندنار بقع رد نمشد يناوتانزورما تيعضو

يدازآ عضوم
ناناملسم و ناهاوخ

دوخ ديهش ناونع هب نيطسلف تلم يادهش نتسنادقادصمنيطسلف تلم هودنا و مغ رد دوخ نتسناد كيرش

نتسناد دوخ يزوريپ ار نيطسلف تلم يزوريپ

يهلا هدعو هب دامتعاهيصوت

روزم برغقادصمدننامب تكاس و توافتيب هك يناسك ندوب نمشدتلعنيطسلف تلم هب ملظ هب تبسن ندوبن توافت يب

نيطسلف  يراي هب دوخ نتسناد فظوم

قيداصم
هللا نيعِب هَّنأ يَلع بْطَخْلاُ نوهي امَّنإدوخ راوخريش كدوك تداهش ماگنهرد)مالسلا هيلع(يلع نب نيسح هدومرفوگلاهدش هتخير ياه نوخ و اهدرد و اهجنر نتشاذگ ادخ باسح هب

ميلعْلا عيمسلا وهوهتاملَكل َّلدبم اَّل اًلدعو اًقدص كِّبر تملَك تمَتوليلدنانمؤم  يياهن يزوريپ تقيقح هب ناميا
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نيطسلف ريخا لاس60 يارجام رورم

 تلود هراب رد قارع تلم يار هب نيكمتقادصم

4 هحفص

ناناملسم هفيظو

لح هار

ربصللع

تماقتسا

داهج

ندوب هشيمه زا رتيوق

»يقاقش يحتف« و »يسيتنر« ،»نيساي دمحا خيش«دننام يگرزب يادهش نوخ يزوريپقيداصمريشمش رب نوخ رتشيب يزوريپ


