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ناریا تلم  هب  باطخ  بالقنا  مود  ماگ  هینایب 
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 - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  هسانشرس : 

Khamenei, Seyyed Ali

ناریا تـلم  هـب  باـطخ  يربـهر  مـظعم  ماـقم  بـالقنا » مود  ماـگ  هیناـیب  نـتم « بـالقنا : مود  ماـگ  هیناــیب   : روآدــیدپ ماــن  ناوـنع و 
.یمالسا بالقنا  یگنهرف  یشهوژپ  هسسوم  يروآدرگ  / - 22/11/1397

.1397 یمالسا ، بالقنا  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

.م 11×17 س  .ص ؛ [ 48  : ] يرهاظ تاصخشم 

6-15-6147-622-978: لایر  100000 :978-622-6147-02-6 ؛  هرود کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ناریا 22/11/1397. تلم  هب  باطخ  يربهر  مظعم  ماقم  بالقنا » مود  ماگ  هینایب  نتم « بالقنا : مود  ماگ  هینایب  رگید :  ناونع 

اه ینارنخس  اه و  مایپ   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، دیس  يا ، هنماخ  عوضوم : 
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بالقنا هرابرد  هاگدید   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، دیس  يا ، هنماخ  عوضوم : 

Khamene'i, Seyyed Ali -- Views on revolution عوضوم : 

83ر2 1398 فلا  / DSR1692 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0844 ییوید :  يدنب  هدر 

1 ص :

هراشا
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همّدقم

داهن دوخ  تایح  مجنپ  ههد ي  هب  مدق  تشاذگ و  رس  تشپ  ار  دوخ  يزوریپ  درگلاس  نیملهچ  یلاح  رد  ناریا  یمالـسا  ریبک  بالقنا 
زا رذـگ  رد  ار  نآ  هناراودـیما  ناهج ، رـسارس  رد  شناتـسود  اما  دنتـشاد  رـس  رد  یلطاب  ياه  نامگ  شربکتـسم  نانمـشد  هچرگا  هک 

.دنا هدید  دنلبرس  هراومه  هدننک ، هریخ  ياه  تفرشیپ  ندروآ  تسد  هب  اه و  شلاچ 

هب نشور ، هار  نیا  همادا ي  يارب  و  بالقنا » مود  ماگ  هیناـیب ي   » رودـص اـب  یمالـسا  بـالقنا  میکح  ربهر  یفطع ، هطقن ي  نینچ  رد 
ناریا نتخاس  يارب  گرزب  داـهج   » روظنم هب  یـساسا  ییاـه  هیـصوت  هتخادرپ و  هتـشذگ  ههد ي  راـهچ  فرگـش  ياهدرواتـسد  نییبت 

.دنا هدومرف  هئارا  گرزب » یمالسا 

ناناوج هژیو  هب  ناریا و  تلم  هب  باطخ  تسا  یعلطم  دیدجت  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب ي

ص:9
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یگدـنز دـیدج  لـصف   » دوب و دـهاوخ  يزاـس » ندـمت  يزادرپ و  هعماـج  يزاـسدوخ ، هلحرم ي  نیمود   » يارب يروشنم  هباـثم  هب  هک 
.دز دهاوخ  مقر  ار  یمالسا » يروهمج 

�یمظع تیـالو  دیـشروخ  عوـلط  يارب  یگداـمآ  یمالـسا و  نیوـن  ندـمت  داـجیا  هک  شگرزب  ناـمرآ  هب   » ار بـالقنا  مود ، ماـگ  نیا 
.درک دهاوخ  کیدزن  تسه » هادفانحاورا ) )
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

نیرهاّطلا هلآ  دّمحم و  اندّیس  یلع  مالّسلا  هالّصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا 

.نیّدلا موی  یلا  ناسحاب  مهعبت  نم  نیبجتنملا و  هبحص  و 

يزاس ندّمت  يزادرپ و  هعماج  يزاسدوخ ، هلحرم ي  نیمّود  هب  یمالسا  بالقنا  دورو 

، دـنا هدرک  بالقنا  هتـساخ و  اپ  هب  هک  ییاهتّلم  نایم  رد  و  درامگیم ؛ تّمه  بالقنا  هب  یتّلم  رتمک  متـس ، ریز  ياهتّلم  همه ي  ناـیم  زا 
اّما .دنـشاب  هدرک  ظفح  ار  یبالقنا  ياهنامرآ  اهتموکح ، رییغت  زج  هب  هدناسر و  تیاهن  هب  ار  راک  دنـشاب  هتـسناوت  هک  هدش  هدید  رتمک 

هّلچ ي کـی  هک  تسا  یبـالقنا  اـهنت  تسا ، دـیدج  رـصع  بـالقنا  نیرت  یمدرم  نـیرت و  گرزب  هـک  ناریا  تـّلم  هوکـشُرپ  بـالقنا 
لباقریغ هک  ییاه  هسوسو  همه ي  ربارب  رد  هداهن و  رس  تشپ  شیاهنامرآ  هب  تنایخ  نودب  ار  راختفاُرپ 

ص:11
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هعماج يزاسدوخ و  هلحرم ي  نیمّود  دراو  کنیا  هدرک و  تنایص  شیاهراعش  تلاصا  دوخ و  تمارک  زا  دندیسریم ، رظن  هب  تمواقم 
کنیا هک  یلـسن  رب  داد و  همادا  درک و  زاغآ  هک  یلـسن  رب  ّتلم ؛ نیا  رب  لد  قاـمعا  زا  يدورد  .تسا  هدـش  يزاـس  ندّـمت  يزادرپ و 

.دوشیم مّود  لاس  لهچ  ِیناهج  گرزب و  دنیارف  دراو 

ملاع دیدج  رصع  رگزاغآ  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ 

یمالسا بالقنا  دُربیمن ، ار  ینید  گرزب  تضهن  کی  نامگ  یـسک  دوب و  هدش  میـسقت  يّدام  برغ  قرـش و  نایم  ناهج  هک  زور  نآ 
رد ار  ایند  نید و  دیـشک ؛ ایند  خر  هب  ار  اه  هشیلک  یگنهک  تسکـش ؛ ار  اه  بوچراهچ  داهن ؛ نادـیم  هب  اپ  هوکـش  تردـق و  اب  ناریا ،

نیا اّما  دنهد ، ناشن  شنکاو  متس  یهارمگ و  نارادمدرس  هک  دوب  یعیبط  .دومن  مالعا  ار  يدیدج  رصع  زاغآ  درک و  حرطم  مه  رانک 
نوگ هنوگ  هدرتسگ و  شالت  ات  توافتم ، دـیدج و  يادـص  نیا  ندینـشن  هب  رهاـظت  زا  هتینردـم ، ِتسار  پچ و  .دـنام  ماـکان  شنکاو 
لهچ بالقنا و  هنالاس ي  نشج  لهچ  تشذگ  اب  نونکا  .دندش  رت  کیدزن  دوخ  موتحم  لجا  هب  دندرک  هچره  نآ ، ندرک  هفخ  يارب 
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هجنپ تسد و  دنهدیم ، راضتحا  یکیدزن  زا  ربخ  هک  یتالکـشم  اب  يرگید  هدش و  دوبان  ینمـشد  نوناک  ود  نآ  زا  یکی  رجف ، ههد ي 
.دوریم شیپ  هب  نانچمه  دوخ  ياهراعش  هب  يدنبیاپ  ظفح و  اب  یمالسا  بالقنا  و  دنکیم ! مرن 

یمالسا بالقنا  هدنز ي  هشیمه  ناشخرد و  يرطف ، یناهج ، ياهراعش 

انثتـسم هدـعاق  نیا  زا  ینید  بالقنا  نیا  یناهج  ياهراعـش  اّما  درک ، ضرف  فرـصم  خـیرات  دـیفم و  رمع  لوط  ناوتیم  زیچ  همه  يارب 
، قالخا يدازآ ، .تسا  هتـشرس  نآ  اب  اهرـصع  همه ي  رد  رـشب  ترطف  اریز  دش ، دنهاوخن  هدیاف  یب  فرـصم و  یب  زگره  اهنآ  تسا ؛

يا هرود  رد  اـت  تسین  طوـبرم  هعماـج  کـی  لـسن و  کـی  هـب  کـی  چـیه  يردارب ، ّتینـالقع ، تّزع ، لالقتـسا ، تلادـع ، ّتیوـنعم ،
.دنوش هدز  لد  كرابم  ياهزادـنا  مشچ  نیا  زا  هک  درک  رّوصت  ار  یمدرم  ناوتیمن  زگره  .دـنک  لوفا  رگید  يا  هرود  رد  دـشخردب و 
يارب ششوک  اهنآ و  هب  يدنبیاپ  زا  هن  تسا و  هدوب  ینید  ياهشزرا  نیا  زا  نالوئسم  ینادرگ  يور  زا  هدمآ ، شیپ  یگدز  لد  هاگره 

.اهنآ قّقحت 
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یبالقنا ماظن  هّیرظن ي  زا  يدبا  عافد 

اّما تسا ، شیوخ  ياـهاطخ  حیحـصت  هداـمآ ي  فاـطعنا و  ياراد  هراوـمه  هدارا ، اـب  هدـنز و  يا  هدـیدپ  نوـچمه  یمالـسا  بـالقنا 
یب ياهفرح  نابحاص  هب  رادشه  ادخ و  تمعن  ار  نآ  دهدیم و  ناشن  تبثم  ّتیـساّسح  اهدقن  هب  .تسین  لاعفنا  لها  ریذپرظندیدجت و 

بـالقنا .دریگیمن  هلـصاف  تسا ، هتخیمآ  مدرم  ینید  ناـمیا  اـب  هّللادـمحب  هک  شیاهـشزرا  زا  يا  هناـهب  چـیه  هب  اـّما  درامـشیم ، لـمع 
داضت و یعامتجا  یسایس و  مظن  یبالقنا و  ششوج  نایم  دوشیمن و  هدشن و  راچد  یشومخ  دوکر و  هب  يزاس ، ماظن  زا  سپ  یمالسا 

.دنکیم عافد  دبا  ات  یبالقنا  ماظن  هّیرظن ي  زا  هکلب  دنیب ، یمن  يراگزاسان 

اهتّیعقاو اهدیاب و  نایم  هلصاف ي  یمالسا و  يروهمج 

تّدـشب دوخ  لوصا  هب  اّما  تسین ، كاردا  ساسحا و  دـقاف  ون ، هب  ون  ياهتّیعقوم  اـه و  هدـیدپ  ربارب  رد  رّجحتم و  یمالـسا ، يروهمج 
دـنکیمن و یتالابم  یب  زگره  دوخ  یلـصا  طوطخ  اب  .تسا  ساّسح  تّدـشب  نانمـشد  ناـبیقر و  اـب  دوخ  ياـه  يدـنبزرم  هب  دـنبیاپ و 

اهدیاب و نایم  هلصاف ي  کش  یب  .دنامب  هنوگچ  دنامب و  ارچ  هک  تسا  مهم  شیارب 
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رد هتـشذگ  لاس  لهچ  رد  تسا و  یندش  یط  يا  هلـصاف  نیا ، اّما  دهدیم ، هداد و  باذـع  ار  هاوخنامرآ  ياهنادـجو  هراومه  اهتّیعقاو ،
.دش دهاوخ  یط  رتشیب  تردق  اب  هزیگناُرپ ، اناد و  نمؤم و  ناوج  لسن  روضح  اب  هدنیآ ، رد  کش  یب  تسا و  هدش  یط  اهراب  يدراوم 

یناریا ناریا و  يدنلبرس  هیام ي  یمالسا  بالقنا 

هک ییاه  يور  پچ  اه و  طارفا  بکترم  .تسا  هدوب  مولظم  یّتح  تشذـگاب و  نابرهم و  اّما  دـنمتردق  ناریا ، ّتلم  یمالـسا  بـالقنا 
کیلـش ار  لّوا  هلولگ ي  ماّدص ، اکیرمآ و  اب  یّتح  يا  هکرعم  چیه  رد  .تسا  هدشن  تسا ، اهـشبنج  اهمایق و  زا  يرایـسب  گنن  هیام ي 

نیا .تسا  هدروآ  دورف  مکحم  ار  لـباقتم  تبرـض  هّتبلا  هدرک و  عاـفد  دوـخ  زا  نمـشد  هلمح ي  زا  سپ  دراوـم ، همه ي  رد  هدرکن و 
ناـیوگروز و ربارب  رد  تعاجــش  تحارــص و  اـب  .دّدرم  لـعفنم و  هـن  هدوـب و  زیر  نوـخ  مـحر و  یب  هـن  زورما  اـت  زاـغآ  زا  بـالقنا 
تحارـص و تقادـص و  نیا  یبالقنا ، تّورم  يدرمناوج و  نیا  .تسا  هدرک  عافد  نافعـضتسم  ناـمولظم و  زا  هداتـسیا و  ناـشکندرگ 

رانک رد  يا  هقطنم  یناهج و  لمع  هنماد ي  نیا  رادتقا ،
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.داب نینچ  هراومه  و  تسا ، یناریا  ناریا و  يدنلبرس  هیام ي  ناهج ، نامولظم 

تخانش تسرد  ار  هتشذگ  دیاب  هدنیآ ، رد  راوتسا  ياهماگ  نتشادرب  يارب 

لمع نادیم  هب  اپ  هک  یلسن  مزیزع ، ناناوج  اب  ملیام  زیچان  هدنب ي  نیا  یمالـسا ، يروهمج  یگدنز  زا  يدیدج  لصف  زاغآ  رد  کنیا 
هرابرد ي لّوا  نخـس  .میوگب  نخـس  دنک ، زاغآ  ار  گرزب  یمالـسا  ناریا  نتخاس  يارب  گرزب  داهج  زا  يرگید  شخب  ات  دراذـگیم 

.تسا هتشذگ 

هدـید و ام  ار  هچنآ  زا  يرایـسب  .تسناد  ناوتیمن  نارگید  هبرجت ي  هب  ندرپس  شوگ  ای  دوخ  هبرجت ي  اب  زج  ار  اـه  هتـسنادان  نازیزع !
تسا و امـش  ياه  ههد  هدـنیآ  ياه  ههد  .دـید  دـیهاوخ  امـش  میا و  هدـید  ام  .تسا  هدـیدن  هدومزاین و  زونه  امـش  لسن  میا ، هدومزآ 

نّدـمت داجیا  هک  شگرزب  نامرآ  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  نآ  دـینک و  تسارح  دوخ  بالقنا  زا  هزیگناُرپ  هدومزآراـک و  دـیاب  هک  دـییامش 
رد راوتسا  ياهماگ  نتشادرب  يارب  .دینک  کیدزن  تسا ، هادفانحاورا )  ) �یمظع تیالو  دیشروخ  عولط  يارب  یگدامآ  یمالسا و  نیون 

تلفغ دربهار  نیا  زا  رگا  تفرگ ؛ سرد  اه  هبرجت  زا  تخانش و  تسرد  ار  هتشذگ  دیاب  هدنیآ ،
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هزیگنا اب  بالقنا  نانمـشد  .تفرگ  دهاوخ  رارق  هتخانـشان  ياهدیدهت  دروم  هدنیآ  تسـشن و  دنهاوخ  تقیقح  ياج  هب  اهغورد  دوش ،
هرهب نآ  يارب  اهرازبا  همه ي  لوپ و  زا  دـننکیم و  لابند  ار  لاح  نامز  یّتح  هتـشذگ و  هرابرد ي  يزادرپ  غورد  فیرحت و  يوق ، يا 

.دینش ناوتیمن  شماظن  هدایپ  نمشد و  زا  ار  تقیقح  دنرایسب ؛ یهاگآ  هدیقع و  رکف و  نانزهر  .دنریگیم 

رفص هطقن ي  زا  یمالسا  ماظن  بالقنا و  زاغآ 

هوالع هک  توغاط  دساف  میژر  هچ  دوب ، ام  هیلع  زیچ  همه  ًالّوا : دش ؛ زاغآ  رفص  هطقن ي  زا  نآ ، زا  هتـساخرب  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 
ریـشمش روز  هب  هن  و  هناگیب --  تسد  هب  هک  دوب  ناریا  رد  یتنطلـس  میژر  نیلّوا  ندوب ، ییاـتدوک  دادبتـسا و  داـسف و  یگتـسباو و  رب 

بقع یلخاد و  ناماسبان  تّدشب  عضو  هچ  و  یبرغ ، ياهتلود  زا  رگید  یخرب  اکیرمآ و  تلود  هچ  و  دوب ، هدـمآ  راک  ِرـس  رب  دوخ -- 
.رگید تلیضف  ره  ّتیونعم و  تسایس و  يرواّنف و  ملع و  رد  روآ  مرش  یگداتفا 

نآ لاـثما  یتسیـسکرام و  ياـهمایق  هک  تسا  یهیدـب  .تشادـن  دوجو  اـم  ربارب  رد  يا  هدـش  یط  هار  ینیـشیپ و  هبرجت ي  چـیه  ًاـیناث :
تسناوتیمن
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هبرجت قشمرس و  نودب  یمالسا  نویبالقنا  .دوش  بوسحم  وگلا  تسا ، هدمآ  دیدپ  یمالـسا  تفرعم  نامیا و  نتم  زا  هک  یبالقنا  يارب 
هشیدنا ي ینارون و  بلق  یهلا و  تیاده  اب  زج  نآ ، تفرـشیپ  لیکـشت و  ياهرازبا  ّتیمالـسا و  ّتیروهمج و  بیکرت  دندرک و  زاغآ 

.دوب بالقنا  ششخرد  نیتسخن  نیا  .دماین و  تسد  هب  ینیمخ ، ماما  گرزب 

رصاعم ناهج  هتسجرب ي  هدیدپ ي  رابکتسا ،» مالسا و   » دیدج هناگود ي  لباقت 

يوروش و فذح  طوقـس و  اب  سپـس  درک و  لیدـبت  یبطق  هس  ناهج  هب  ار  زور  نآ  یبطق  ود  ناهج  ناریا ، ّتلم  بالقنا  هاگن  سپ آ 
رـصاعم و ناهج  هتـسجرب ي  هدیدپ ي  رابکتـسا » مالـسا و   » دیدج هناگود ي  لباقت  تردق ، دیدج  ياهبطق  ندـمآ  دـیدپ  شرامقا و 
هب لیام  ياهتلود  یخرب  ناهج و  هاوخیدازآ  ياهنایرج  متـس و  ریز  ياهتّلم  هناراودـیما ي  هاگن  ییوس  زا  .دـش  نایناهج  هّجوت  نوناـک 

نیدـب .دـش  هتخود  نادـب  ملاع ، بلط  جاب  ياهردـلق  وگروز و  ياه  میژر  هناهاوخدـب ي  هنازرو و  هنیک  هاـگن  ییوس  زا  و  لالقتـسا ،
تّدـش همه ي  اب  اه  ینمـشد  درک ؛ رادـیب  ار  هدـیمرآ  تحار  ِرتسب  رد  ياهنوعرف  بالقنا ، هلزلز ي  تفای و  رییغت  ناـهج  ریـسم  هنوگ 

دوبن رگا  دش و  زاغآ 
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همه نآ  ربارب  رد  ندروآ  بات  اـم ، نأّـشلا  میظع  ماـما  هدـشدییأت ي  ینامـسآ و  يربهر  ّتلم و  نیا  هزیگنا ي  ناـمیا و  میظع  تردـق 
.دشیمن ریذپ  ناکما  تثابخ ، هئطوت و  تواقش و  تموصخ و 

اه هصرع  همه ي  رد  ناریا  تفرشیپ  تّزع و  لماع  میناوتیم ،» ام   » لصا هب  داقتعا  يداهج و  تّیریدم 

لهچ نیا  .تشادرب  ولج  هب  يرتراوتسا  رتدنلب و  ياهماگ  زور  هب  زور  یمالسا  يروهمج  اسرف ، تقاط  تالکـشم  نیا  همه ي  مغر  هب 
لهچ ياهتفرـشیپ  تمظع  .تسا  یمالـسا  ناریا  رد  روآ  تفگـش  ياهتفرـشیپ  ناشخرد و  تاراختفا  گرزب و  ياهداهج  دهاش  لاس ،

هسنارف و بالقنا  نوچمه  یگرزب  ياهبالقنا  رد  هباشم  ياهتّدـم  اب  تّدـم ، نیا  هک  دوشیم  هدـید  یتسردـب  هاگنآ  ناریا  ّتلم  هلاس ي 
« میناوتیم ام   » لصا هب  داقتعا  یمالـسا و  نامیا  زا  هتفرگ  ماهلا  يداهج  ياهتّیریدم  .دوش  هسیاقم  دنه  بالقنا  يوروش و  ربتکا  بالقنا 

.دیناسر اه  هصرع  همه ي  رد  تفرشیپ  تّزع و  هب  ار  ناریا  تخومآ ، ام  همه ي  هب  راوگرزب  ماما  هک 
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: یمالسا بالقنا  گرزب  تاکرب 

هراشا

بقع تّدـشب  هدـش و  ریقحت  تّدـشب  راجاق  يولهپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 
مدرم یمدرم و  تموکح  هب  ار  يدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماگ  رد  تفرگ ؛ رارق  عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدنام 

دراو روشک  ّتیریدم  نوناک  رد  تسا  یقیقح  هبناج و  همه  تفرـشیپ  هیام ي  ناج  هک  ار  یّلم  هدارا ي  رـصنع  درک و  لیدبت  يرالاس 
لقتنم ناگمه  هب  ار  میناوتیم » اـم   » رواـب هیحور و  درک ؛ ّتیریدـم  هصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  راد  نادـیم  ار  ناـناوج  هاـگنآ  درک ؛

: دش گرزب  تاکرب  أشنم  نیا  تخومآ و  همه  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  ءاکّتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

ناریا یضرا  تّیمامت  ظفح  تّینما و  تابث و  - 1

درک و تنامض  دوب  هتفرگ  رارق  نانمشد  يّدج  دیدهت  جامآ  هک  ار  اهزرم  زا  تظافح  یضرا و  ّتیمامت  روشک و  ّتینما  تابث و  ًالّوا :
.دروآ دیدپ  ار  شا  یقرش  ییاپورا و  ییاکیرمآ و  نانابیتشپ  یثعب و  میژر  تسکش  هلاس و  تشه  گنج  رد  يزوریپ  هزجعم ي 
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ینارمع يداصتقا و  یتایح و  ياه  تخاسریز  داجیا  يرواّنف و  ملع و  هصرع ي  رد  روشک  نارشیپ  روتوم  -2

نونکا ات  هک  دـش  ینارمع  يداصتقا و  یتایح و  ياـه  تخاـسریز  داـجیا  يرواـّنف و  ملع و  هصرع ي  رد  روشک  نارـشیپ  روتوم  ًاـیناث :
رد روشک  يارب  يرورض  یتخاسریز و  حرط  نارازه  ناینب ، شناد  تکرش  نارازه  .دوشیم  رتریگارف  زور  هب  زور  نآ  هدنلاب ي  تارمث 

هدرک ي لیـصحت  اه  نویلیم  هریغ ، بآ و  يزرواشک و  تمالـس و  ندـعم و  ورین و  تعنـص و  لـقن و  لـمح و  نارمع و  ياـه  هزوح 
هتـسه تخوس  هخرچ ي  لیبق  زا  گرزب  حرط  اه  هد  روشک ، رـسارس  رد  یهاگـشناد  دحاو  نارازه  لیـصحت ، لاح  رد  ای  یهاگـشناد 

تارداص ندـش  ربارب  تصـش  ناهج ، ّلک  رد  نیتسخن  ياه  هبتر  اب  هریغ  يرواـّنف و  تسیز  وناـن ، يرواـنف  يداـینب ، ياـه  لّولـس  يا ،
يرواّنف هب  ژاتنوم  تعنـص  لیدـبت  یفیک ، رظن  زا  عیانـص  ندـش  ربارب  اه  هد  یتعنـص ، ياهدـحاو  ندـش  ربارب  هد  هب  کـیدزن  یتفنریغ ،

ساّسح مهم و  ياه  هتشر  رد  ششخرد  یعافد ، عیانص  رد  هلمج  زا  یسدنهم  نوگانوگ  ياه  هتـشر  رد  سوسحم  یگتـسجرب  یموب ،
یعمج ساسحا  نآ  روضح و  نآ  هیحور و  نآ  لوصحم  تفرـشیپ ، زا  رگید  هنومن ي  اـه  هد  نآ و  رد  ّتیعجرم  هاـگیاج  یکـشزپ و 

روشک يارب  بالقنا  هک  تسا 
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يرنه همجرت  زج  هب  ملع  رد  ژاتنوم و  زج  هب  تعنـص  رد  دوب ، رفـص  يرواّنف  ملع و  دیلوت  رد  بالقنا ، زا  شیپ  ِناریا  .دروآ  ناغمرا  هب 
.تشادن

یناسر تمدخ  هقباسم ي  یمدرم و  تکراشم  ندیناسر  جوا  هب  -3

یّلم و ياـه  هنحــص  رد  روـضح  یلخاد ، ياـه  هـنتف  اـب  هلباـقم  تاـباختنا ، دــننام  یــسایس  لـئاسم  رد  ار  یمدرم  تکراــشم  ًاــثلاث :
بالقنا زا  شیپ  زا  هک  يراکوکین  ياهتّیلاّعف  اه و  یناسر  کمک  دـننام  یعامتجا  تاـعوضوم  رد  دـیناسر و  جوا  هب  يزیتسرابکتـسا 

ياـهدوبمک یعیبـط و  ثداوح  رد  یناـسر  تمدـخ  هقباـسم ي  رد  مدرم  بـالقنا ، زا  سپ  .داد  ریگمـشچ  شیازفا  دوـب ، هدـش  زاـغآ 
.دننکیم تکرش  هناقاتشم  یعامتجا 

مدرم داحآ  یسایس  شنیب  روآ  تفگش  ءاقترا  - 4

مهف یـسایس و  لیلحت  .داد  ءاقترا  يروآ  تفگـش  هنوگ ي  هب  ار  یللملا  نیب  لئاسم  هب  نانآ  هاگن  مدرم و  داحآ  یـسایس  شنیب  ًاـعبار :
هلئسم نآ ، ّتلم  هب  یخیرات  ملظ  نیطـسلف و  هلئـسم ي  اکیرمآ ، صوصخب  برغ  تایانج  نوچمه  یتاعوضوم  رد  یللملا  نیب  لئاسم 

اهتلاذر و اه و  يزورفا  گنج  ي 
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نوریب رکفنـشور ، مان  هب  يا  هدـیزگ  تلزع  دودـحم و  هقبط ي  راصحنا  زا  ار  نآ  لاثما  اـهتّلم و  روما  رد  ردـلق  ياهتردـق  ياـهتلاخد 
تـسد نیا  زا  یلئاسم  دـش و  يراج  یگدـنز  ياهتحاس  همه ي  روشک و  همه ي  رد  مدرم  مومع  نایم  يرکفنـشور  هنوگ  نیا  دروآ ؛

.تشگ مهف  لباق  نشور و  نالاهنون ، ناناوجون و  يارب  یّتح 

روشک یمومع  تاناکما  میسقت  رد  تلادع  هّفک ي  ندرک  نیگنس  - 5

هب روشک  رد  تلادـع  درکراک  زا  ریقح  نیا  یتیاضران  .درک  نیگنـس  روشک  یمومع  تاناکما  میـسقت  رد  ار  تلادـع  هّفک ي  ًاسماخ :
هتفرگ ینعم  نیا  هب  دـیابن  تسین ، زونه  دـشاب و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  كرات  رب  اتمه  یب  رهوگ  دـیاب  ـالاو  شزرا  نیا  هکنآ  لـیلد 

، ههد راهچ  نیا  رد  یتلادع  یب  اب  هزرابم  ياهدرواتسد  هک  تسا  نآ  ّتیعقاو  .تسا  هتفرگن  ماجنا  راک  تلادع  رارقتـسا  يارب  هک  دوش 
هورگ راـیتخا  رد  روشک  ياهدـمآرد  تامدـخ و  نیرتـشیب  توغاـط  میژر  رد  .تسین  هسیاـقم  لـباق  هتـشذگ  رگید  هرود ي  چـیه  اـب 
تسدرود و قطانم  هژیوب  اهرهش  رتشیب  مدرم  .دوب  روشک  طاقن  زا  رگید  یخرب  رد  نانآ  ناناسمه  ای  نانیشن  تختیاپ  زا  یکچوک 
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رامـش رد  یمالـسا  يروهمج  .دـندوب  یناسر  تمدـخ  یتخاسریز و  هیلّوا ي  ياـهزاین  زا  مورحم  ًاـبلاغ  تسرهف و  رخآ  رد  اهاتـسور 
هب اهرهـش  نیـشن  هّفرم  قطانم  زا  و  روشک ، ياـج  همه  هب  زکرم  زا  تورث  تمدـخ و  ییاـج  هباـج  رد  ناـهج  ياـهتّیمکاح  نیرت  ّقفوم 

يزرواـشک و روما  حالـصا  یتعنـص و  زکارم  داـجیا  يزاـس و  هناـخ  يزاـس و  هار  گرزب  راـمآ  .تسا  هدوب  نآ  تسد  نییاـپ  قطاـنم 
ًاتقیقح روـشک ، قطاـنم  نیرترود  هب  نآ  لاـثما  هاـگورین و  ّدـس و  یهاگـشناد و  ياهدـحاو  یناـمرد و  زکارم  بآ و  قرب و  ندـناسر 

هب یلخاد  یجراخ و  ناهاوخدـب  نابز  هن  هتفای و  ساکعنا  نالوئـسم  ياسران  تاغیلبت  رد  هن  همه ، نیا  کـش  یب  تسا ؛ نیرفآراـختفا 
راظتنا دروم  تلادع  هّتبلا  .تسا  قلخ  ادخ و  دزن  صالخا  اب  يداهج و  ناریدم  يارب  يا  هنسح  تسه و  یلو  تسا ؛ هدرک  فارتعا  نآ 

هب نآ  يارجا  يارب  دـیما  مشچ  تسا و  اهنیا  زا  رترب  یـسب  دوش ، هتخانـش  يولع  تموکح  وریپ  تسا  لیام  هک  یمالـسا  يروهمج  رد 
.تخادرپ مهاوخ  نادب  همادا  رد  هک  تسا  اهناوج  امش 

هعماج یمومع  ياضف  رد  قالخا  تّیونعم و  ریگمشچ  شیازفا  - 6

ياضف رد  ار  قالخا  ّتیونعم و  رایع  ًاسداس :
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هزرابم نارود  لوط  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  شنم  راتفر و  ار  كرابم  هدیدپ ي  نیا  .داد  شیازفا  ریگمشچ  يا  هنوگب  هعماج  یمومع 
يروشک سأر  رد  يّدام ، ياه  هیاریپ  زا  هتسراو  فراع و  يونعم و  ناسنا  نآ  داد ؛ جاور  زیچ  ره  زا  شیب  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  و 

رد يرابودنب  یب  داسف و  جّورم  تاغیلبت  لواطت  تسد  دنچره  .دوب  قیمع  راد و  هشیر  یـسب  شمدرم  نامیا  ياه  هیام  هک  تفرگ  رارق 
طّسوتم و مدرم  یگدـنز  نورد  هب  ار  یبرغ  یقـالخا  یگدولآ  زا  يرازنجل  هدز و  تخـس  ياـه  هبرـض  نآ  هب  اـه  يولهپ  نارود  لوط 
ار ناـناوج  هژیوب  ینارون  دعتـسم و  ياـهلد  یمالـسا ، يروهمج  رد  یقـالخا  ینید و  درکیور  یلو  دوب ، هدـناشک  ناـناوج  صوصخب 

رکذ اب  سّدقم ، عافد  هلمج  زا  تخـس  ياهنادیم  رد  ناناوج  ياهتدهاجم  .دش  نوگرگد  قالخا  نید و  دوس  هب  اضف  درک و  بوذجم 
ناردام ناردپ و  .داهن  همه  مشچ  ربارب  رد  نایامن  هدنز و  ار  مالـسا  ردص  ياهارجام  دـش و  هارمه  راثیا  يردارب و  هیحور ي  اعد و  و 

هک هاگنآ  سپس ، دندنک و  لد  دنتفاتش  یم  داهج  نوگانوگ  ياه  ههبج  هب  هک  دوخ  نازیزع  زا  ینید  هفیظو ي  ساسحا  اب  نارـسمه  و 
دجاسم و .دندرک  هارمه  رکش  اب  ار  تبیصم  دندش ، ور  هبور  نانآ  هدید ي  بیسآ  مسج  ای  دولآ  نوخ  رکیپ  اب 
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تبون فص  درم و  نز و  وجشناد و  داتـسا و  ناوج و  نارازه  زا  فاکتعا  يارب  تبون  فص  .تفرگ  هقباس  یب  یقنور  ینید  ياهاضف 
هزور جح و  زامن و  .دش  هدنکآ  راکادف  بلطواد و  ناوج  نارازه  زا  یگدـنزاس  جیـسب  یگدـنزاسداهج و  يداهج و  ياهودرا  يارب 
قنور ناناوج  نایم  هژیوب  اج  همه  رد  بحتـسم  بجاو و  تاقدـص  تاقافنا و  ینید و  نوگانوگ  مسارم  ترایز و  يور  هدایپ  يراد و 

نوزفازور یقالخا  طوقـس  هک  هداتفا  قافّتا  ینارود  رد  همه  اهنیا  .تسا و  هدـش  رت  تیفیک  اب  رتشیب و  زور  هب  زور  زورما ، اـت  تفاـی و 
هدـمع ياهـشخب  رد  ار  ّتیونعم  قالخا و  داسف ، ياهرازنجل  هب  نز  درم و  ندـناشک  يارب  نانآ  مجح  ُرپ  تاغیلبت  شناوریپ و  برغ و 

.تسا ورشیپ  لاّعف و  یمالسا  ماظن  بالقنا و  زا  رگید  يا  هزجعم  نیا  و  تسا ؛ هدرک  يوزنم  ملاع  ي 

ناهج ناربکتسم  نایوگروز و  ناردلق و  ربارب  رد  نوزفازور  یگداتسیا  - 7

ناـنآ سأر  رد  ناـهج و  ناربکتـسم  ناـیوگروز و  ناردـلق و  ربارب  رد  یگداتـسیا  زیمآراـختفا  هوکـش و  اـب  تـّهبا و  رپ  داـمن  ًاـعباس :
تنایص و يریذپان و  میلست  لاس ، لهچ  نیا  مامت  رد  .دش  رت  هتسجرب  زور  هب  زور  راک ، تیانج  راوخ و  ناهج  ياکیرمآ 
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هتخانش ّتیصوصخ  ربکتسم ، ّربکتم و  ياهتلود  لباقم  رد  نآ  هتشارفارب ي  ندرگ  نآ و  یهلا  تبیه  تمظع و  بالقنا و  زا  يرادساپ 
رد ار  دوخ  تایح  هراومه  هک  ناهج  رگراصحنا  ياهتردق  .تسا  هتفریم  رامش  هب  موب  زرم و  نیا  ناناوج  هژیوب  یناریا  ناریا و  هدش ي 

ناریا ربارب  رد  دـنا ، هتـسناد  دوخ  موش  دـصاقم  يارب  اهنآ  یتایح  عفاـنم  ندرک  لاـمیاپ  اـهروشک و  رگید  لالقتـسا  هب  يزادـنا  تسد 
اکیرمآ هدناشن ي  تسد  تسخن  تسناوت  بالقنا  شخب  تایح  ياضف  رد  ناریا  ّتلم  .دندرک  یناوتان  هب  فارتعا  یبالقنا ، یمالسا و 

تردـق و اب  روشک  رب  یناهج  ناردـلق  هراـبود ي  هطلـس ي  زا  زورما  اـت  مه  نآ  زا  سپ  دـَنارب و  روشک  زا  ار  ّتلم  هب  نئاـخ  رـصنع  و 
.دنک يریگولج  تّدش 

مود گرزب  ماگ  هلاس و  لهچ  بالقنا 

میظع و بالقنا  تسا ، یمالـسا  بالقنا  هلاس ي  لهچ  تشذگرـس  رد  هدـمع  ياه  لصفرـس  زا  دودـحم  یـشخب  اهنیا  زیزع ! ناناوج 
ربارب نونکا  هلاس ، لهچ  شالت  لوصحم  .دیرادرب  نآ  دربشیپ  رد  ار  مّود  گرزب  ماگ  دیاب  یهلا  قیفوت  هب  امش  هک  یناشخرد  رادیاپ و 

، نّیدتم تّزع ، اب  ردتقم ، دازآ ، لقتسم ، یتّلم  روشک و  تسا : ام  مشچ 
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لئاسم رد  يوق  قطنم  ياراد  هقطنم و  رد  یـساسا  ریثأت  ياراد  راودـیما ، نئمطم و  اهبنارگ ، ییاه  هبرجت  زا  هتـشابنا  ملع ، رد  هتفرـشیپ 
لیبق زا  مهم  ياه  يرواّنف  اهـشناد و  رد  الاب  ياـه  هبتر  هب  ندیـسر  رد  راددروکر  یملع ، ياهتفرـشیپ  باتـش  رد  راددروکر  یناـهج ،
ياه هزیگنا  رد  دمآرـس  یعامتجا ، تامدـخ  شرتسگ  رد  دمآرـس  نآ ، لاـثما  اـضفاوه و  وناـن و  يداـینب و  ياـه  لّولـس  يا و  هتـسه 

بالقنا و لوصحم  یگمه  هک  رگید  زیمآراختفا  ياه  یگژیو  یـسب  و  دـمآراک ، ناوج  ّتیعمج  رد  دمآرـس  ناناوج ، ناـیم  يداـهج 
یبالقنا نایرج  زا  تلفغ  بالقنا و  ياهراعـش  هب  یهّجوت  یب  رگا  هک  دـینادب  .تسا و  يداهج  یبالقنا و  ياه  يریگ  تهج  هجیتن ي 

نیا زا  بالقنا  ياهدرواتـسد  کش  یب  دوب --  مه  راب  تراسخ  دوب و  هنافّـسأتم  هک  دوبیمن --  هلاس  لهچ  خـیرات  زا  ییاـه  ههرب  رد 
.تشادیمن دوجو  ینونک  تالکشم  زا  يرایسب  دوب و  رتولج  یسب  گرزب  ياهنامرآ  هب  ندیسر  ریسم  رد  روشک  رتشیب و  یسب 

ناربکتسم تسکش  اهشلاچ و  رییغت  یمالسا و  بالقنا  رادتقا 

یتوافت اب  اّما  تسا  ور  هبور  ناربکتسم  ياهشلاچ  اب  بالقنا  زاغآ  دننام  مه  زورما  ردتقم ، ناریا 
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رد یتسینویهـص  میژر  ترافـس  یلیطعت  ای  هناگیب  لاّمع  تسد  ندرک  هاتوک  رـس  رب  اکیرمآ  اب  شلاچ  زور  نآ  رگا  .راد  ینعم  ًـالماک 
ندـیچرب یتسینویهـص و  میژر  ياهزرم  رد  ردـتقم  ناریا  روضح  ِرـس  رب  شلاچ  زورما  دوب ، یـسوساج  هنال ي  ندرک  اوسر  اـی  نارهت 

نیمزرس بلق  رد  ینیطسلف  نادهاجم  تازرابم  زا  یمالسا  يروهمج  تیامح  ایسآ و  برغ  هقطنم ي  زا  اکیرمآ  عورشمان  ذوفن  طاسب 
برغ لکـشم  زور ، نآ  رگا  .تـسا و  هـقطنم  نـیا  رـسارس  رد  تمواـقم  هـّللا و  بزح  هتـشارفارب ي  مـچرپ  زا  عاـفد  یلاغــشا و  ياـه 

هب یناریا  هتفرـشیپ ي  ياهحالـس  لاـقتنا  زا  يریگوـلج  وا  لکـشم  زورما  دوـب ، ناریا  يارب  ییادـتبا  تاحیلــست  دـیرخ  زا  يریگوـلج 
دهاوخ درگلاب  امیپاوه و  دـنچ  اب  ای  هتخورفدوخ  یناریا  دـنچ  اب  هک  دوب  نآ  اکیرمآ  نامگ  زور  نآ  رگا  .تسا و  تمواـقم  ياـهورین 

هب جاتحم  ار  دوخ  یمالـسا ، يروهمج  اب  یتّینما  یـسایس و  هلباقم ي  يارب  زورما  دـیآ ، قئاـف  ناریا  ّتلم  یمالـسا و  ماـظن  رب  تسناوت 
تکرب هب  ناریا  .دروـخیم  تسکـش  ییوراـیور ، رد  مه  زاـب  هّتبلا  دـنیبیم و  بوـعرم  اـی  دـناعم  تلود  اـه  هد  زا  گرزب  فـالتئا  کـی 
لئاسم رد  راوشد  ياه  هندرگ  یسب  زا  هدرک  روبع  نایناهج و  مشچ  رد  ناریا  ّتلم  هتسیاش ي  یلاعتم و  یهاگیاج  رد  نونکا  بالقنا ،

.تسا شیوخ  یساسا 
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یمالسا هتفرشیپ ي  ماظن  قّقحت  روحم  ناناوج ،

هب هک  ریسم  نیا  هلابند ي  .تسا  یمالسا  يروهمج  ماظن  دنلب  ياهنامرآ  يوس  هب  زیمآراختفا  ریـسم  زا  يا  هعطق  طقف  هدش  یط  هار  اّما 
، ناوج ناریدم  .دوش  یط  ناناوج  امش  راکتبا  لمع و  تعرس  يرایشه و  تّمه و  اب  دیاب  تسین ، اه  هتـشذگ  ِيراوشد  هب  دایز ، نامگ 
رد زین  یللملا و  نیب  یگنهرف و  يداصتقا و  یـسایس و  ياهنادـیم  همه ي  رد  ناوج ، نالاّعف  ناوج ، نادنمـشیدنا  ناوج ، نارازگراـک 

هتشذگ ياهتربع  اه و  هبرجت  زا  دنهد ، ّتیلوئـسم  راب  ریز  هب  ار  دوخ  ياه  هناش  دیاب  تلادع ، ّتیونعم و  قالخا و  نید و  ياه  هصرع 
هتفرـشیپ ي ماظن  لماک  يوگلا  ار  زیزع  ناریا  دـندنب و  راک  هب  ار  يداـهج  لـمع  یبـالقنا و  هیحور ي  یبـالقنا و  هاـگن  دـنریگ ، هرهب 

.دنزاسب یمالسا 

روشک شخبدیما  تّیفرظ  نیرت  مهم  ینید ، ینامیا و  لیصا  قیمع و  يانبریز  اب  دمآراک  دعتسم و  یناسنا  يورین 

یعیبط و ياهتّیفرظ  رظن  زا  هک  دننکیم  یگدنز  يروشک  رد  هک  تسا  نیا  دنشاب ، هتشاد  رظن  رد  نازاس  هدنیآ  دیاب  هک  یّمهم  هتکن ي 
، یناسنا
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دنلب و ياهتّمه  .تسا  هدنام  هدافتسا  مک  ای  هدافتـسا  یب  نونکات  ناراکردنا  تسد  تلفغ  اب  اهتّیفرظ  نیا  زا  يرایـسب  تسا و  ریظن  مک 
داجیا شهج  یعقاو  ینعم  هب  روشک  يونعم  يّداـم و  تفرـشیپ  رد  لاّـعف و  ار  اـهنآ  تسناوت  دـنهاوخ  یبـالقنا ، ناوج و  ياـه  هزیگنا 

.دننک

ّتیعمج .تسا  ینید  ینامیا و  لیـصا  قیمع و  ياـنبریز  اـب  دـمآراک  دعتـسم و  یناـسنا  يورین  روشک ، شخبدـیما  ّتیفرظ  نیرت  مهم 
يارب يدنمـشزرا  تصرف  تسا ، ههد ي 60  رد  هدـش  داـجیا  یتـّیعمج  جوـم  هجیتـن ي  نآ  زا  یّمهم  شخب  هک  لاـس  ریز 40  ناوـج 

مّود هبتر ي  یلاع ، تالیـصحت  ياراد  رفن  نویلیم  هب 14  کیدزن  یگلاس ، هنایم ي 15 و 40  نینـس  رد  رفن  نویلیم  .تسا 36  روشک 
يارب يداهج  شالت  هدامآ ي  هدرک و  دـشر  یبالقنا  هیحور ي  اب  هک  یناناوج  هوبنا  یـسدنهم ، مولع و  ناـگتخومآ  شناد  رد  ناـهج 
اهنیا دنراد ؛ لاغتشا  هریغ  یتعنص و  یگنهرف و  یملع و  ياهشنیرفآ  هب  هک  يدنمشیدنا  قّقحم و  ناناوج  ریگمـشچ  عمج  و  دنروشک ،

.دش دناوتیمن  هسیاقم  نآ  اب  يّدام  هتخودنا ي  چیه  هک  تسا  روشک  يارب  یمیظع  تورث 
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روشک يّدام  ياهتصرف  ینالوط  تسرهف 

اب دنناوتیم  دنمدرخ  هزیگناُرپ و  دـمآراک و  ناریدـم  هک  دـهدیم  لیکـشت  ار  ینالوط  یتسرهف  زین  روشک  يّدام  ياهتـصرف  اهنیا ، زج  هب 
ینعم هـب  زاـین و  یب  دـنمتورث و  ار  روـشک  هداد و  شیازفا  ناـیامن  یـشهج  اـب  ار  یّلم  ياهدـمآرد  نآ ، زا  يریگ  هرهب  ندرک و  لاّـعف 

ياراد 7 ناهج ، ّتیعمج  دصرد  کی  ندوب  اراد  اب  ناریا  .دنیامن  فرطرب  ار  ینونک  تالکـشم  دننک و  سفن  هب  دامتعا  ياراد  یعقاو 
رازاب بونج ، لامش و  برغ و  قرش و  نایم  ییایفارغج  یئانثتـسا  تیعقوم  ینیمزریز ، میظع  عبانم  تسا : ناهج  یندعم  ریاخذ  دصرد 

اب نیمز  يزیخلـصاح  ینالوط ، ییایرد  لحاوس  ّتیعمج ، نویلیم  اب 600  هیاسمه  نتـشاد 15  اب  يا  هقطنم  گرزب  رازاب  یّلم ، گرزب 
تـسد اهتّیفرظ  زا  يرایـسب  تسا ؛ روشک  ياـهتّیفرظ  زا  ییاهـشخب  عونتم ، گرزب و  داـصتقا  یغاـب ، يزرواـشک و  عّونتم  تـالوصحم 

.تسا هدنام  هدروخن 

ناناوج امـش  کش  یب  .تسا  ناهج  لّوا  هبتر ي  رد  یناسنا  یعیبط و  هدـشن ي  هدافتـسا  ياهتّیفرظ  رظن  زا  ناریا  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
نامز دیاب  زادنا ، مشچ  مّود  ههد ي  .دینک  فرطرب  ار  گرزب  بیع  نیا  تسناوت  دیهاوخ  شالتُرپ  نمؤم و 
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دیلوت و شخب  رد  هلمج  زا  روشک  تفرـشیپ  دشاب و  هدشن  هدافتـسا  ياهتّیفرظ  زین  هتـشذگ و  ياهدرواتـسد  زا  يرادرب  هرهب  رب  زکرمت 
.دبای ءاقترا  یّلم  داصتقا 

هدنیآ هب  هنانیبشوخ  هاگن  دیما و  وترپ  رد  یساسا  ياه  هیصوت  اهلصفرس و  مود و  ماگ 

، شهوژپ ملع و  زا : دنترابع  اه  لصفرـس  نیا  .منکیم  ییاه  هیـصوت  یـساسا  لصفرـس  دنچ  دروم  رد  مزیزع  نادـنزرف  امـش  هب  نونکا 
کبس نمشد ، اب  يدنبزرم  یجراخ و  طباور  یّلم و  تّزع  يدازآ ، لالقتـسا و  داسف ، اب  هزرابم  تلادع و  داصتقا ، قالخا ، ّتیونعم و 

، اهلفق همه ي  ِیساسا  دیلک  نیا  نودب  .تسا  هدنیآ  هب  هنانیبشوخ  هاگن  دیما و  نم  هیـصوت ي  نیتسخن  زیچ ، همه  زا  شیپ  اّما  .یگدنز 
بذاک دیما  زا  هراومه  بناج  نیا  .تسا  ینیع  ياهتّیعقاو  هب  یکّتم  قداص و  دـیما  کی  میوگیم  هچنآ  .تشادرب  ناوتیمن  یماگ  چـیه 

نیا لوط  رد  .مرادیم  رذحرب  ما و  هتـشاد  رذحرب  زین  بذاک  سرت  اج و  یب  يدیمون  زا  ار  همه  دوخ و  اّما  ما ، هتـسج  يرود  هدنبیرف  و 
مدرم و يزاس  سویأم  نآ ، ياه  همانرب  نیرت  لاّعف  نمـشد و  يا  هناسر  یغیلبت و  تسایـس  هشیمه --  دـننام  نونکا  و  لاس --  لـهچ 

ناریدم نالوئسم و  یّتح 
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گرزب شخبدـیما ، ياه  هولج  ندرک  ناهنپ  اهتّیعقاو ، نداد  ناشن  هنوراو  هناضرغم ، ياه  لیلحت  غورد ، ياـهربخ  .تسا  هدـنیآ  زا  اـم 
يریوصت و یتوص و  هناسر ي  نارازه  یگشیمه  همانرب ي  گرزب ، تانّسحم  راکنا  ای  نداد  ناشن  کچوک  کچوک و  بویع  ندرک 
رد اه  يدازآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  دـنا  هدـهاشم  لباق  زین  روشک  لخاد  رد  نانآ  ياـه  هلاـبند  هّتبلا  و  تسا ؛ ناریا  ّتلم  نانمـشد  یتنرتنیا 

لاهن نارگید  دوخ و  رد  .دیشاب  یتاغیلبت  هرصاحم ي  نیا  نتـسکش  رد  ماگ  شیپ  دیاب  ناناوج  امـش  .دننکیم  تکرح  نمـشد  تمدخ 
هناشن .تسا  امـش  داهج  نیرت  يا  هشیر  نیتسخن و  نیا  .دینارب  نارگید  دوخ و  زا  ار  يدیمون  سرت و  .دیهد  شرورپ  ار  هدنیآ  هب  دـیما 

تسا و اهـشزیر  زا  رتارف  یـسب  بالقنا  ياهـشیور  .تسا  امـش  مشچ  ربارب  رد  دش --  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  شخبدیما --  ياه 
يرادـیاپ یناریا و  ناوج  هب  ایند  .تسا  ناگتخود  هسیک  ناـنئاخ و  نادـسفم و  زا  رتشیب  بتارمب  رازگتمدـخ ، نیما و  ياـهلد  تسد و 

هب دادادـخ ، تّوق  اب  دـینادب و  ار  دوخ  ردـق  .درگنیم  مارتحا  میرکت و  مشچ  اب  اـه  هصرع  زا  يرایـسب  رد  یناریا ، ياـهراکتبا  یناریا و 
.دینیرفایب هسامح  دیرادرب و  زیخ  هدنیآ  يوس 
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: اه هیصوت  اّما  و 

شهوژپ ملع و  - 1

هب برغ  يایند  .تسا  ییاناوت  ییاناد ، رگید  يور  .تسا  روشک  کی  تردق  تّزع و  هلیـسو ي  نیرتراکـشآ  شناد ، شهوژپ : ملع و 
ياهناینب رد  یتسدـیهت  دوجو  اب  دـنک و  مهارف  هلاس  تسیود  تردـق  ذوفن و  تورث و  دوخ  يارب  تسناوت  هک  دوب  دوخ  شناد  تکرب 

هب ار  اهنآ  داصتقا  تسایـس و  رایتخا  ملع ، ناوراک  زا  هدـنام  بقع  عماوج  هب  یبرغ  یگدـنز  کبـس  لـیمحت  اـب  يداـقتعا ، یقـالخا و 
همـشچ ي ندناشوج  هب  روشک  زاین  هب  ًادّکؤم  اما  مینکیمن ، هیـصوت  درک ، برغ  هچنآ  دننام  شناد  زا  هدافتـساءوس  هب  ام  .دریگ  تسد 
هب کیدزن  نونکا  .تسا  رتالاب  ناهج  طّسوتم  زا  ام  ّتلم  رد  قیقحت  ملع و  دادعتـسا  هّللادـمحب  .میزرویم  رارـصا  دوخ  نایم  رد  شناد 

ربارب هدزای  ینعی  دوب --  هدننکریگلفاغ  یناهج  نارظان  يارب  هک  یتعرس  اب  هدش و  زاغآ  روشک  رد  یملع  زیخاتـسر  هک  تسا  ههد  ود 
هبتر ي هب  ار  ام  هک  تّدـم  نیا  رد  اـم  يرواـّنف  شناد و  ياهدرواتـسد  .تسا  هتفر  شیپ  هب  ناـهج --  رد  ملع  طّـسوتم  دـشر  باـتش 

ساّسح و ياه  هتشر  زا  یخرب  رد  دش و  یناهج  نارظان  یتفگش  هیام ي  دیناسر و  ناهج  روشک  تسیود  زا  شیب  نایم  رد  مهدزناش 
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هدوب یملع  میرحت  یلام و  میرحت  راـچد  روشک  هک  هداـتفا  قاـفّتا  یلاـح  رد  همه  همه و  داد ، ءاـقترا  نیتسخن  ياـه  هبتر  هب  دـیدپ  ون 
هک تسا  یگرزب  تمعن  نیا  میا و  هتفای  تسد  گرزب  ياهدروکر  هب  زاس ، نمـشد  نایرج  فلاخم  تهج  رد  انـش  دوجو  اب  ام  .تسا 

.تفگ ساپس  ار  ادخ  بش  زور و  دیاب  نآ  رطاخ  هب 

زا زونه  ام  .رتشیب  هن  تسا و  هدوب  زاغآ  کی  طقف  شتّیمها  همه ي  اب  هدـش ، یط  هار  نیا  هک  تسا  نیا  میوگب  مهاوخیم  نم  هچنآ  اّما 
ام .مینک  روبع  اه  هتشر  نیرت  مهم  رد  شناد  ینونک  ياهزرم  زا  دیاب  .میبای  تسد  اه  هّلق  هب  دیاب  میبقع ؛ رایـسب  ناهج  شناد  ياه  هّلق 
رد اهراجاق  اه و  يولهپ  نارود  رد  یملع  روآ  مرـش  یگدـنام  بقع  .میا  هدرک  عورـش  رفـص  زا  ام  میبقع ؛ رایـسب  زونه  هلحرم  نیا  زا 

اهگنسرف ناباتش ، ناوراک  نیا  زا  ار  ام  هدرک و  دراو  ام  رب  یتخـس  هبرـض ي  دوب ، هدش  عورـش  هزات  ایند  یملع  هقباسم ي  هک  یماگنه 
ات دبای  همادا  الاب  تّدش  اب  اهلاس  دیاب  باتش  نیا  یلو  میوریم  شیپ  باتش  اب  هدرک و  زاغآ  ار  تکرح  نونکا  ام  .دوب  هتشاد  هگن  بقع 

عطاق و مرگ و  ناگدـنهوژپ ، شهوژپ و  زکارم  نایهاگـشناد و  اه و  هاگـشناد  هب  هراومه  بناج  نیا  .دوش  ناربج  یگداـتفا  بقع  نآ 
هبلاطم ي کنیا  یلو  ما ، هداد  ناوخارف  رادشه و  رّکذت و  هراب  نیا  رد  يّدج 
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يانب گنس  .دیریگ  شیپ  رد  داهج  کی  نوچمه  رتشیب و  ّتیلوئـسم  ساسحا  اب  ار  هار  نیا  هک  تسا  نآ  ناناوج  امـش  زا  نم  یمومع 
نمشد دیزیخاپ و  هب  .تسا  هداد  زین  يا  هتسه  يادهش  لیبق  زا  ینادیهش  بالقنا ، نیا  هدش و  هتـشاذگ  روشک  رد  یملع  بالقنا  کی 

.دیزاس ماکان  تسا  كانمیب  تّدشب  امش  یملع  داهج  زا  هک  ار  زوت  هنیک  هاوخدب و 

قالخا تّیونعم و  - 2

هعماج رد  دوخ و  رد  نامیا  لّکوت ، راثیا ، صالخا ، لـیبق : زا  يونعم  ياهـشزرا  ندرک  هتـسجرب  ینعم  هب  ّتیونعم  قـالخا : ّتیونعم و 
، عضاوت تعاجـش ، ییوگتـسار ، دـنمزاین ، هب  کمک  تشذـگ ، یهاوخریخ ، نوچ  ییاـه  تلیـضف  تیاـعر  ینعم  هب  قـالخا  و  تسا ،
یعامتجا و يدرف و  ياهتّیلاّعف  اهتکرح و  همه ي  هدـنهد ي  تهج  قالخا ، ّتیونعم و  .تسا  وکین  تاّیقلخ  رگید  سفن و  هب  داـمتعا 

يرادروخرب اب  یّتح  نآ  ندوبن  دزاسیم و  تشهب  يّدام ، ياهدوبمک  اب  یّتح  ار  یگدـنز  طیحم  اهنآ ، ندوب  تسا ؛ هعماج  یلـصا  زاـین 
.دنیرفآ یم  مّنهج  يّدام ،

داهج و جاتحم  نامگ  یب  نیا ، دروآ ؛ یم  راب  هب  يرتشیب  تاکرب  دنک  دـشر  رتشیب  هچره  هعماج  رد  یقالخا  نادـجو  يونعم و  روعش 
تسا شالت 
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تـسد هب  نامرف  روتـسد و  اب  هّتبلا  ّتیونعم ، قالخا و  .تفای  دهاوخن  ینادـنچ  قیفوت  اهتموکح  یهارمه  نودـب  داهج ، شالت و  نیا  و 
هتـشاد يونعم  یقالخا و  راتفر  شنم و  دـیاب  دوخ  ًالّوا  اّما  دـننک ، داجیا  هرهاق  تردـق  اب  ار  نآ  دـنناوتیمن  اـهتموکح  سپ  دـیآ ، یمن 

اب دنناسرب ؛ کمک  دنهد و  نادیم  هراب  نیا  رد  یعامتجا  ياهداهن  هب  دننک و  مهارف  هعماج  رد  نآ  جاور  يارب  ار  هنیمز  ًایناث  و  دنـشاب ،
، بیرف روز و  اب  ار  مدرم  اه  یمّنهج  هک  دـنهدن  هزاـجا  هصـالخ  دـنزیتسب و  لوقعم  هویـش ي  هب  قـالخا ، ّتیونعم و  ّدـض  ياـهنوناک 

.دننک یمّنهج 

مه تسا و  هداهن  قالخا  ّدـض  ّتیونعم و  ّدـض  ياهنوناک  رایتخا  رد  یکانرطخ  رایـسب  ناکما  ریگارف ، هتفرـشیپ و  يا  هناسر  ياهرازبا 
دوخ مشچ  هب  ار  اهرازبا  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  نالاهنون  یّتح  ناناوجون و  ناناوج و  كاپ  ياهلد  هب  نانمشد  نوزفازور  مجاهت  نونکا 

هنالوئـسم ًالماک  هنادنمـشوه و  دـیاب  هک  دـنراد  هدـهع  رب  نیگنـس  یفیاظو  هراـب  نیا  رد  یتموکح  لوئـسم  ياـه  هاگتـسد  .مینیب  یم 
نیا رد  دـیاب  ور  شیپ  هرود ي  رد  .تسین  یتـموکحریغ  ياـهداهن  صاخـشا و  زا  ّتیلوئـسم  عفر  ینعم  هب  هّتبلا  نیا  .دریگ و  تروـص 

ياه همانرب  اه  هراب 
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.هّللا ءاش  نا  دوش ؛ ارجا  میظنت و  یعماج  تّدم  نایم  تّدم و  هاتوک 

داصتقا - 3

يریذپانذوفن يریذـپان و  هطلـس  ّمهم  لماع  تّوق و  هطقن ي  يوق ، داصتقا  .تسا  هدـننک  نییعت  ِيدـیلک  هطقن ي  کی  داصتقا  داصتقا :
تاـیّدام و رد  اـنغ  رقف و  .تسا  نانمـشد  تلاـخد  هطلـس و  ذوـفن و  زاـس  هنیمز  فعـض و  هطقن ي  فیعـض ، داـصتقا  تـسا و  روـشک 

.دیسر اهفده  هب  ناوتیمن  نآ  نودب  هک  تسا  يا  هلیسو  اّما  تسین ، یمالسا  هعماج ي  فده  هّتبلا  داصتقا  .دراذگیم  رثا  رشب ، تاّیونعم 
یب هزادـنا و  هب  فرـصم  و  روحم ، تلادـع  عیزوت  و  ّتیفیک ، اـب  هوبنا و  دـیلوت  رب  ینتبم  هک  روشک  ّلقتـسم  داـصتقا  تیوقت  رب  دـیکأت 

رطاخ هب  هدش ، دیکأت  نآ  رب  رارکت و  اهراب  بناج  نیا  يوس  زا  ریخا  ياهلاس  رد  تسا و  هنادـنمدرخ  یتّیریدـم  تابـسانم  و  فارـسا ،
.دراذگب هعماج  يادرف  زورما و  یگدنز  رب  دناوتیم  داصتقا  هک  تسا  یفرگش  ریثأت  نیمه 

، فیعـض ياهدرکلمع  یلو  داد ، ناشن  ام  هب  ار  توغاـط  نارود  دـساف  هتـسباو و  فیعـض و  داـصتقا  زا  تاـجن  هار  یمالـسا  بـالقنا 
.تسا هتخاس  شلاچ  راچد  نورد  نوریب و  زا  ار  روشک  داصتقا 
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.دـش دـهاوخ  رثا  یب  یّتح  رثا و  مک  ینورد ، لکـشم  حالـصا  تروص  رد  هک  تسا  نمـشد  اـه ي  هسوسو  میرحت و  ینوریب  شلاـچ 
.تسا یتّیریدم  ياهفعض  يراتخاس و  بویع  زا  ترابع  ینورد  شلاچ 

هب هاـگن  تسین ، تلود  فیاـظو  هطیح ي  رد  هک  داـصتقا  زا  ییاهـشخب  ندوب  یتـلود  تفن ، هب  داـصتقا  یگتـسباو  بوـیع ، نیرت  مهم 
و نزاوتماـن ، بویعم و  يدـنب  هجدوـب  روـشک ، یناـسنا  يورین  ّتیفرظ  زا  كدـنا  هدافتـسا ي  یلخاد ، ّتیفرظ  ناوـت و  هب  هن  جراـخ و 
زا ییاهـشخب  رد  هنافرـسم  یّتح  دئاز و  ياه  هنیزه  دوجو  اهتّیولوا و  تیاعر  مدـع  داصتقا و  یئارجا  ياهتـسایس  تابث  مدـع  ماجنارس 

فیعض و هقبط ي  رد  يدمآرد  رقف  اهناوج ، يراک  یب  لیبق  زا  مدرم  یگدنز  تالکشم  اهنیا  هجیتن ي  .تسا  یتموکح  ياه  هاگتسد 
نآ ياهشخب  همه ي  يارب  یئارجا  ياه  همانرب  دیاب  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  ياه  تسایس  تالکـشم ، نیا  ّلح  هار.تسا  نآ  لاثما 

ندـش و دـّلوم  روشک ، داصتقا  ییاز  نورد  .دوش  مادـقا  يریگیپ و  اهتلود  رد  ّتیلوئـسم ، ساسحا  يراک و  طاشن  تردـق و  اب  هّیهت و 
نآ هب  ًالبق  هک  ییاـهتّیفرظ  زا  هدافتـسا  اـب  ییارگ  نورب  تلود ، ندرکن  يرگیّدـصت  داـصتقا و  ندرک  یمدرم  نآ ، ندـش  ناـینب  شناد 

ياهشخب دش ، هراشا 
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تلود نورد  رد  يداصتقا  ياه  هتـسناد  رب  ّطلـسم  نمؤم و  اـناد و  ناوج و  هعومجم ي  کـی  ناـمگ  یب  .تسا  اـه  لـح  هار  نیا  ّمهم 
.دشاب يا  هعومجم  نینچ  ّتیلاّعف  نادیم  دیاب  ور  ِشیپ  نارود  .دنسرب  دصاقم  نیا  هب  تسناوت  دنهاوخ 

تالکـشم  » هک دـنک  ناـمگ  یـسک  هکنیا  .تسا  روشک  لـخاد  رد  اـه  لـح  هار  همه ي  هک  دـننادب  روـشک  رـسارس  رد  زیزع  ناـناوج 
هار سپ  تسا ؛ نمـشد  ربارب  رد  ندشن  میلـست  يرابکتـسا و  ّدض  تمواقم  مه  میرحت  ّتلع  تسا و  میرحت  زا  یـشان  ًافرـص  يداصتقا 

دنچره طلغ ، اپارـس  لیلحت  نیا  .تسا  یندوشخباـن  ییاـطخ  تسا » گرگ  هجنپ ي  رب  ندز  هسوب  نمـشد و  ربارب  رد  ندز  وناز  لـح ،
دـص اب  هک  تسا  یجراخ  هئطوت ي  رکف و  ياهنوناک  نآ ، أشنم  اّما  دوشیم ، رداـص  یلخاد  ناـگدز  تلفغ  یخرب  ملق  ناـبز و  زا  هاـگ 

.دوشیم ءاقلا  یلخاد  یمومع  راکفا  ناریگ و  میمصت  نازاس و  میمصت  هب  نابز 

داسف اب  هزرابم  تلادع و  - 4

اهماظن اهروشک و  نیکرچ  هدوت ي  یـسایس ، یقالخا و  يداصتقا و  داسف  .دنرگیدکی  موزلم  مزال و  ود  نیا  داسف : اب  هزرابم  تلادع و 
رگناریو هلزلز ي  دوش ، ضراع  اهتموکح  هندب ي  رد  رگا  و 
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ياهتّیعورشم زا  رتارف  یتّیعورـشم  دنمزاین  هک  یمالـسا  يروهمج  نوچ  یماظن  يارب  نیا  و  تسا ؛ اهنآ  ّتیعورـشم  هب  هدننز  هبرـض  و 
، تسایر ماقم و  لام و  هسوسو ي  .تسا  اهماظن  رگید  زا  رت  یناینب  رت و  يّدج  رایسب  تسا ، یعامتجا  ّتیلوبقم  زا  رت  یئانبم  موسرم و 

زوُرب رطخ  سپ  دنازغل ، ار  یناسک  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترـضح  دوخ  تموکح  ینعی  خیرات  تموکح  نیرت  يوَلَع  رد  یّتح 
دیعب زگره  دندادیم ، یتسیز  هداس  یبالقنا و  دهز  هقباسم ي  شنالوئسم  ناریدم و  يزور  هک  مه  یمالـسا  يروهمج  رد  دیدهت  نیا 
هتـشاد مئاد  روضح  هناگ  هس  ياوق  رد  عطاق  يراتفر  نیبزیت و  یهاگن  اب  دمآراک  یهاگتـسد  هک  دنکیم  باجیا  نیا  و  تسین ؛ هدوبن و 

.یتموکح ياه  هاگتسد  نورد  رد  هژیوب  دنک ، هزرابم  داسف  اب  یعقاو  يانعم  هب  دشاب و 

میژر اب  صوصخب  رگید و  ياهروشک  زا  يرایـسب  اب  هسیاقم  رد  یمالـسا  يروهمج  تموکح  نارازگراک  نایم  رد  داسف  تبـسن  هّتبلا 
، دنا هتشاد  هاگن  ار  دوخ  تمالـس  ًابلاغ  ماظن  نیا  نارومأم  هّللادمحب  تسا و  رتمک  یـسب  دوب ، رورپداسف  داسف و  اپ  ات  رـس  هک  توغاط 

تاماقم همه ي  ّتیعورشم  طرش  يداصتقا  تراهط  هک  دننادب  دیاب  همه  .تسا  لوبق  لباقریغ  تسه  هچنآ  یّتح  یلو 
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هراب نیا  رد  دنوادخ  زا  دنزیرگب و  مارح  همقل ي  زا  دنشاب و  رذحرب  صرح  ناطیـش  زا  دیاب  همه  .تسا  یمالـسا  يروهمج  تموکح 
نآ دشر  اب  يریگـشیپ و  داسف  هفطن ي  لیکـشت  زا  ّتیـساسح ، ّتیعطاق و  اب  دیاب  یتلود  یتراظن و  ياه  هاگتـسد  دـنهاوخب و  کمک 

هزرابم نیا  .تسا  ینارون  ییاهلد  كاپ و  یناتـسد  اب  عبّطلا  عینم  و  رگداهج ، نامیا و  اب  ییاهناسنا  دـنمزاین  هزرابم  نیا  .دـننک  هزراـبم 
.درب راک  هب  تلادع  رارقتسا  هار  رد  دیاب  یمالسا  يروهمج  ماظن  هک  يا  هبناج  همه  شالت  زا  تسا  يراذگرثا  شخب 

، نیا تسا ؛ هاگیاج  نأش و  نامه  ياراد  زین  یمالـسا  يروهمج  رد  تسا و  یهلا  ياهتثعب  همه ي  هّیلّوا ي  ياهفده  ردص  رد  تلادع 
( هادـفانحاورا  ) رـصع ّیلو  ترـضح  تموکح  رد  زج  لماک ، تروص  هب  تسا و  اه  نیمزرـس  اـهنامز و  همه ي  رد  سّدـقم  يا  هملک 

نادنمتردق نامکاح و  هژیوب  همه  هدـهع ي  رب  يا  هضیرف  نکمم و  تقو  همه  اج و  همه  یبسن ، تروص  هب  یلو  دـش  دـهاوخن  رّـسیم 
حیضوت و رد  هّتبلا  و  تفر ؛ هاتوک  يا  هراشا  نادب  ًالبق  هک  تسا  هتـشادرب  يدنلب  ياهماگ  هار  نیا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  .تسا 

ییامن و هنوگژاو  هئطوت ي  دریگ و  تروص  يرتشیب  ياهراک  دیاب  نآ  حیرشت 
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.ددرگ یثنخ  تسا ، بالقنا  نانمشد  يّدج  همانرب ي  نونکا  هک  يزاس  ناهنپ  توکس و  لقاال 

دیاب هچنآ  اب  هدش  نونکات  هچنآ  میوگیم  ًاحیرص  تسا  اهنآ  راظتنا  مشچ  روشک ، هدنیآ ي  هک  يزیزع  ناناوج  هب  بناجنیا  همه  نیا  اب 
دپتب و اهتّیمورحم  عفر  يارب  دیاب  مئاد  روط  هب  نالوئسم  ياهلد  یمالسا ، يروهمج  رد  .تسا  فرژ  يا  هلصاف  ياراد  دوشب ، هدشیم و 

زین قیوشت  دروم  هک  تسین  مرج  اـهنت  هن  تورث  بسک  یمالـسا  يروهمج  رد  .دـشاب  كاـنمیب  تّدـشب  یتاـقبط  قـیمع  ياهفاکـش  زا 
یم یتلادع  یب  هب  همه  هک  يداصتقا  نارگبیرف  اب  ارادم  يراوخ و  هژیو  هب  نداد  نادـیم  یمومع و  عبانم  عیزوت  رد  ضیعبت  اّما  تسه ،

بلاق رد  نانخـس  نیا  .تسین  لوبق  دروم  ور  چـیه  هب  تیاـمح ، دـنمزاین  ياهرـشق  زا  تلفغ  نینچمه  تسا ؛ عونمم  تّدـشب  دـماجنا ،
هرادا ي مامز  رگا  و  تسا ؛ اهناوج  امـش  هب  دـیما  مشچ  نآ  هتـسیاش ي  يارجا  يارب  یلو  تسا  هدـش  رارکت  اهراب  نیناوق ، اهتـسایس و 

دیما نیا  دوش ، هدرپس  دنتـسین --  مک  هّللادـمحب  هک  نادراـک --  اـناد و  یبـالقنا و  نمؤم و  ناـناوج  هب  روشک  نوگاـنوگ  ياهـشخب 
.هّللاءاش نا  دش ؛ دهاوخ  هدروآرب 
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يدازآ لالقتسا و  -5

.تسا و ناـهج  رگ  هطلـس  ياهتردـق  ییوـگروز  لـیمحت و  زا  تموـکح  ّتلم و  يدازآ  ینعم  هـب  یّلم  لالقتـسا  يدازآ : لالقتـسا و 
هلمج ي زا  ود  ره  نیا  و  تسا ؛ هعماج  دارفا  همه ي  يارب  ندیشیدنا  ندرک و  لمع  يریگ و  میمـصت  ّقح  يانعم  هب  یعامتجا  يدازآ 
هب فّظوم  اهتموکح  .دنتسین  مدرم  هب  اهتموکح  لّضفت  مادک  چیه  دنی و  اهناسنا  هب  یهلا  هّیطع ي  ود  ره  نیا  دنا و  یمالسا  ياهشزرا 

هلاس ي لهچ  داهج  اب  ناریا  ّتلم  .دنا  هدـیگنج  نآ  يارب  هک  دـننادیم  رتشیب  یناسک  ار  لالقتـسا  يدازآ و  تلزنم  .دـنا  ود  نیا  نیمأت 
عاجش و الاو و  ناسنا  رازه  اهدص  ِدروآ  نوخ  هکلب  درواتسد ، یمالسا ، ناریا  ینونک  يدازآ  لالقتسا و  .تسا  اهنآ  هلمج ي  زا  دوخ 

هداس ياه  هیجوت  لیوأت و  اب  ار  بالقنا  هبّیط ي  هرجـش ي  رمث  نیا  .ّتیناسنا  عیفر  ياه  هبتر  رد  همه  یلو  ناوج ، ًابلاغ  تسا ؛ راکادف 
اب نآ  زا  تسارح  هب  فّظوم  یمالـسا -- يروهمج  تلود  ًاصوصخم  همه --  .داد  رارق  رطخ  رد  ناوتیمن  هناـضرغم ، ًاـضعب  هناـحول و 

و دوخ ، ياهزرم  ناـیم  رد  روشک  داـصتقا  تسایـس و  ندرک  ینادـنز  ینعم  هب  دـیابن  لالقتـسا »  » هک تسا  یهیدـب  .دـندوجو  همه ي 
« يدازآ »

ص:45
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.دوش فیرعت  یمومع  قوقح  یهلا و  ياهشزرا  نوناق و  قالخا و  اب  لباقت  رد  دیابن 

نمشد اب  يدنبزرم  یجراخ ، طباور  یّلم ، تّزع  - 6

نیب طباور  رد  تحلـصم » و  تمکح ، تّزع ،  » ِلصا زا  ییاه  هخاـش  هس ، ره  نیا  نمـشد : اـب  يدـنبزرم  یجراـخ ، طـباور  یّلم ، تّزع 
تـضهن دـیدج  كّرحت  دـنروهظ : هناتـسآ ي  رد  ای  هتفای  قّقحت  هک  تسا  ییاه  هدـیدپ  دـهاش  زورما  یناهج ، هنحـص ي  .دـنا  یللملا 

هقطنم ي رد  اکیرمآ  ياه  تسایـس  تسکـش  مسینویهـص ؛ اکیرمآ و  هطلـس ي  ربارب  رد  تمواقم  يوگلا  ساسا  رب  یمالـسا  يرادـیب 
برغ رد  یمالسا  يروهمج  یسایس  هنادنمتردق ي  روضح  شرتسگ  هقطنم ؛ رد  اهنآ  نئاخ  ناراکمه  ندش  ریگ  نیمز  ایـسآ و  برغ 

.هطلس ناهج  رسارس  رد  نآ  عیسو  باتزاب  ایسآ و 

نارادمدرس .دمآ  یمن  تسد  هب  يداهج  ناریدم  تمکح  تعاجش و  اب  زج  هک  تسا  یمالسا  يروهمج  تّزع  رهاظم  زا  یشخب  اهنیا 
تیانج ياکیرمآ  رب  هوالع  ناریا  ّتلم  زورما  .تسا  غورد  هعدـخ و  بیرف و  لماش  ًامومع  اـهنآ  ياهداهنـشیپ  دـننارگن ؛ هطلـس  ماـظن 

تلود .دنادیم  دامتعا  لباقریغ  رگ و  هعدخ  زین  ار  ییاپورا  ياهتلود  زا  يدادعت  راک ،
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ینیـشن بقع  مه  ماگ  کی  دوخ ، یّلم  یبالقنا و  ياهـشزرا  زا  دنک ؛ ظفح  ّتقد  اب  اهنآ  اب  ار  دوخ  يدنبزرم  دیاب  یمالـسا  يروهمج 
تحلـصم هنامیکح و  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  دوخ  ّتلم  روشک و  تّزع  لاح ، همه  رد  و  دسارهن ؛ نانآ  چوپ  ياهدـیدهت  زا  دـنکن ؛

تسین و رّوصتم  یلکشم  چیه  ّلح  اکیرمآ  دروم  رد  .دنک  لح  نانآ  اب  ار  دوخ  لح  لباق  تالکشم  یبالقنا ، عضوم  زا  هّتبلا  هنایوج و 
.تشاد دهاوخن  یلوصحم  يونعم  يّدام و  نایز  زج  نآ  اب  هرکاذم 

یگدنز کبس  - 7

شالت هک  منکیم  افتکا  هلمج  نیمه  هب  مراذـگیماو و  رگید  یتصرف  هب  ار  نآ  .تسا  رایـسب  هراب  نیا  رد  مزال  نخـس  یگدـنز : کـبس 
هدز ام  ّتلم  روشک و  هب  یـسایس  ینید و  يداصتقا و  یقالخا و  ناربج  یب  ياهنایز  ناریا ، رد  یبرغ  یگدنز  کبـس  جیورت  رد  برغ 

.تسا اهناوج  امش  هب  نآ  رد  دیما  مشچ  زاب  هک  دبلطیم  هنادنمشوه  هبناج و  همه  يداهج  نآ ، اب  هلباقم  تسا ؛

میظع بالقنا  درگلاس  نیملهچ  نمهب و  مّودو  تسیب  رد  زیزع  ّتلم  نکـش  نمـشد  زیگناراـختفا و  هنازارفارـس و  روضح  زا  ناـیاپ  رد 
رّکشت یمالسا 
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نادیهش هبّیط ي  حاورا  رب  مالس  هادف ؛) انحاورا   ) هّللا هّیقب  ترضح  رب  مالس  .میاسیم  قح  ترـضح  هاگرد  رب  ساپـس  یناشیپ  منکیم و 
.ناناوج هب  هژیو  مالس  ناریا و  زیزع  ّتلم  همه ي  رب  مالس  و  راوگرزب ؛ ماما  رّهطم  حور  ماقم و  الاو 

امش يوگاعد 

يا هنماخ  یلعدّیس 

هام 1397 نمهب   22
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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