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)هلآ و هيلع هللا يلص(يدمحم بان مالسا هلأسم :2 تسويپ

1389/03/14

ان مالسا هلأسم
دمحم ب

لص(ي
ا ي

 هللا
) هلآ و هيلع

مالسا يسايس ماظن زا تنايص هب مالسا زا يقيقح تنايص يگتسباوتّلع )هر(ماما طسوت مالسا زا تنايص نتسناد تابجاو بجواديؤم

)هر(ماما ينابم رد هطقن نيرت يلصا و نيلوايگژيو

)هر(ماما طسوت ام يسايس گنهرف هب حالطصا نيا دورورّكذت

روشك كي رد يبزح كي يروتاتكيد
يگژيو

ينعم

زيتس ملظ مالسا

هاوخ تلادع مالسا

دهاجم مالسا

نافعضتسم و نامورحم نارادفرط مالسا

يياكيرمآ مالسالباقم هطقن

ينعم

يتافيرشت مالسا

يهاوخ هدايز و ملظ لباقم رد توافت يب مالسا

 نامولظم قوقح هب يزادنا تسد لباقم رد توافت يب مالسا

نايوگروز هب كمك مالسا

ايوقا هب كمك مالسا

يمالسا ماظن ليكشت و مالسا تيمكاحققحت همزال

رّكذت
 نارود هب  صاصتخا و دوب )هر(ماما يگشيمه ركف ،بان مالسا ركف

تشادن هزرابم

ترورض
 هكنآ نودب هعماج نارگمتس اب مالسا يعقاو هزرابم ندوب نكممان

دشاب مالسا تعيرش هياپ رب يسايس ماظن

درك هضرع ايند هب ون يلدم ناونعب)هر(ماما هك ،يمالسا يروهمجرهظم

تيمها

)هر(ماما ندوبن تردق لابند هب

 و تدح اب نآ ياپ يگداتسيا و يمالسا يروهمج ندرك لابندتيمها دهاش
)هر( ماما طسوت رادتقا

دوب مالسا هلئسم ،)هر(ماما هلئسم

نامز نآ پچ ياهروتاتكيدقيداصمفلتخم ياه لكش رد يروتاتكيد ياه تيمكاح اب هزرابمترورض

يساركومد لاربيل ياه ماظن يروتاتكيد

ناهاشداپ تموكح

اه نآ ييوگخساپ مدع و دودحم يتيلقا تسد هب تّلم ندوب ينادنز

ميقتسمريغ و هنادنمشوه رايسب
يگژيو

اهراد هيامرس يروتاتكيد

تيمالسا لد رد مدرم تساوخ و يأر هب هيكت دوجورّكذتنداد رارق رايعم ار مالسا و يرشب ياه توغاط لباقم يمالسا يروهمج نداد رارقهجيتن

 يروهمج يگژيو
يمالسا يروهمج تيمكاح اب هطبار رد شور نيا اب رياغم ِندركركفيريگ هجيتنتيرشب و مدرم ءارآ هب اكتايمالسا

  تسا)هر(ماما ركف فالخ رب

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش
تسويپ رد حرش


