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نيرفآراك و راك
ي

تّیمها

دور یم مه ملع هنرگ و دنام یم یقاب ملع ،دمآ ملع لابند هب لمع رگاانعم»لحترا ّالا و باجا ناف لمعلاب فتهی ملعلا«تیاورراک نودب ملع ندوب رثا یب و ملع نودب راک ندوب رثا مک

ینیرفآراک ندوب تدابع

قیداصمینیرفآراک رد الاو یناسنا و یداصتقا هبنج دوجوّتلع

روشک رد تورث دیلوت یارب لاغتشا داجیا

یناسنا هتفهن یاهدادعتسا جنگ جارختسا

تّیمها
دنک یم راک داجیا راد هیامرس و هیامرس هک نانچمه

دنک یم هیامرس داجیا مه رگراک

راکیب یاه ناسنا یدادادخ دادعتسا ندنام دکاریسانش بیسآ

نیرفآراک شقن
راک یب درف دادعتسا همشچ Nخادنا نایرج هب

وا Nفرگراک هب هلیسوب

یعیبط یاه ییاناوت

یناسنا یاه ییاناوت

 روشک یاه یدنSاوت ندوب هدرتسگ

دهاش

یزرواشک شخب رد هتفرگ ماجنا یاهراک

یتعنص شخب رد هتفرگ ماجنا یاهراک

نوگانوگ یاه یروانف و اه شناد شخب رد هتفرگ ماجنا یاهراک

یناگرزاب و تامدخ شخب رد هتفرگ ماجنا یاهراک

دهاشعیسو و میظع هاگراک کی هب روشک لیدبتلیلد

فرط ره زا راک ندیشوج

یروآون و راکتبا ندمآ دوجو هب

هبرجت و شناد هب هیکت

تسا لوا مدق هتفرگ ماجنا یاهراک همهرّکذت

روشک رد یراکیب دوجودهاش

همزالتفرشیپ یارب یدعب یاه مدق Nشادرب

تسا نکمم مادقا هکنیا ندیمهف

تسا هفیظو مادقا مینک ساسحا

»هرتف ددزی لمعلا یف ّرصقی نم و هّوق ددزی لمعی نم«تیاورمالسا رد راک ناوارف تلیضف و تّیمها

انعم
و رقف شیازفا و ندرکراک اب راک تردق و راک یورین شیازفا

ندرکراک رد ریصقت و یهاتوک اب یتسس

اه تلم

بطاخم

زورما تّیمها

تلود هفیظو

 یاه هیصوت
یربهر

روشک رسارس نانیرفآراک زا یعمجراديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب
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 یاه هنیمز
ینیرفآراک

مدرم

صاخشا



۳زا۲

نيرفآراك و راك
ي

زورما تّیمها

یشهج تفرشیپ یارب روشک یاه تخاسریز و ام یگدامآ

قیداصم

روشک رد یملع حطس Nفر الاب

روشک رد یوق یاه تیریدم دوجو

راک هنیمز ندش مهارف

تفرشیپ هب دیما شیازفا

ام هبرجت شیازفا

تسا هدوب hاس و یوق یاه تیریدم ندوبن هتشذگ رد ام تالکشم زا یکیتّیمها

هلاس یس یوق یبالقنا تیریدم کی هبرجتأشنم

اهروشک رگید ینابیتشپ نودب یا هتسه شناد دشرلیلد

یداینب یاه لولس یاه هنیمز رد تفرشیپ

یجراخ هباشم نودب روشک رد ییوراد تخاس

ناناوج یریگارف و راکتشپ ،یریگیپّتلع

دنراد یا هتسه شناد هک ییاهروشک هب نابیتشپ یاهروشک طسوت شناد هتسب ادهاتّیمها

دعاسم هنیمز

هتخانش ار دوخ تّلم

هتخانش ار دوخ ناوج ّتلم

روشک یشوه یالاب بیرض

ینیرفآراک و راک ندرک ادیپ فعاضم تّیمهایریگ هجیتن

ام هیلع هطلس ماظن یاهراشف

ام روشک هب هطلس ماظن ندنادرگربفده

هلباقم هار

دیلوت و راک داجیا هب دوخ Nسناد فظوم

یداصتقا یاه میرحتنمشد شور

بالقنا زا لبق ات روشک نیا رب هطلس ماظن و سیلگنا  ،اکیرمآ طلسترابکتسا هقباس

هناهب
رشب قوقح هلأسم

یا هتسه یژرنا هلأسم

همدقم
بالقنا ندز نیمز هب

ناریا ّتلم ندروآرد وناز هب

یمالسا بالقنا زا سپ هطلس راب ریز زا ناریا تّلم ندش دازآلیلد

تسین ناریا تلم ناشفرط دنیوگ یم میرحت رد هکنیا ندوب غوردرّکذت

هطلس ماظن تابساحم ندوب هابتشایریگ هجیتن

راکهار
ینیرفآراک داجیا

روشک رد یتمواقم داصتقا داجیا
هتشذگ یاه لاس رد یسایس یاه هنیمز یضعب رد یهاوخرذع هب نمشد ندش روبجمدهاش اه هدننک میرحت Nشاذگ ماکان و اه میرحت ندز رود

لصا نیا داوم رسفم۴۴ لصا یاه تسایسیگژیو

۴۴ لصا یاه تسایسدعاسم هنیمز

اه تسایس نیا رمتسم و هبناج  همه  ،قیقد ،لماک یارجاام هفیظو

تلود هفیظو

عبانم هناملاع و قیقد تیریدم

راک و بسک یاضف دوبهب

قیقد یلام  تیریدم نادقفیسانش بیسآ

قیداصمیلامریغ و یلام هدوزفا شزرا شیازفا تمس هب عبانم یهد تهجانعم
دیما شیازفا

لاغتشا شیازفا

دیلوت شیازفا

راک و بسک قنور

نوگانوگ تالیهست حالصاقیداصم

یرادا یاه مخ و چیپ حالصا

تاررقم حالصا

تّیمها

 یاه هیصوت
یربهر

روشک رسارس نانیرفآراک زا یعمجراديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب

۱۳۸۹/۰۶/۱۶



۳زا۳

نيرفآراك و راك
ي

اه تراهم هعسوت

روشک رد تیفیک اب و بوغرم یالاک دیلوت

نانیرفآراکبطاخم

نارگراک و نانیرفآراک ،نیلوئسم هدارا و مزعتامازلا

تادراو تیریدم

تلود یاه ینابیتشپ و بولطم تارقم

دنراد شورف لاس۱۵۰ ندرک راک تسرد رطاخ هب هک ییاه یناپمکیجراخ قادصم

مدرم د�تعا بلج یارب تیفیک اب یالاک دیلوتترورض

دهد ماجنا نقتم ار یراک هک یناسنا نآ رب ادخ تمحرانعم»هنقتاف المع لمع ارما هللا محر«تیاور

لباقم هطقنقطنم یب و هیور یب تادراو زا گرزب ررض داجیا

یجراخ یالاک فرصم اب یلخاد رگراک کی ندش راک یبقادصم

توغاط میژر نالوئسم طسوت یناریا Nسناد ناوتانیگنهرف أشنم

تادراو هیجوت و توغاط نارود نالوئسم یداصتقا و یقالخا یاهداسف

تلودلوئسم

یدربراک- یملع یاه هاگشناد هعسوتراکهار

یا هفرح– ینف یاه هدکشزومآ هعسوت

یتعنص- ینف یاه ناتس�ه هعسوت

ملع هب ندوب دنمزاین نیع رد دمآراک هجنپ هب زاینترورض

یزرواشک و تعنص هنیمز رد راکزراب قادصم

 یلخاد تادیلوت رد ییابیز و راکتبا ،یروآون

هدننک فرصم رد یسانش ییابیز سح عابشافده

دننک یم شالت هنیمز نیا رد هک یناسک زا رکشتیربهر عضوم

ناینب شناد عیانص رد صوصخب ،ورین تیبرت

Sیاه هنو 
بولطم

یا هتسه یژرنا شخب رد هتفرگ ماجنا یورین تیبرت

نایور رد هتفرگ ماجنا یورین تیبرت

دمآراکاه یگژیو

ققحم و دنمشناد

رهام

تّیمها

زورما تّیمها

تلود هفیظو

 یاه هیصوت
یربهر

روشک رسارس نانیرفآراک زا یعمجراديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب
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یسانش بیسآ


