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یئالقع قطنم زا مالسا قطنم ندوب رتالابتیمها

رگراک هب راک ندوب یکتملیلد

اه تفآ

رگراک رشق هب یهجوت یب و ییانتعا یب

راک رازبا و هلیسو دح ات رگراک ندروآ نییاپ

رگراک یساسا شقن 6فرگ هدیدانهشیر

رگراک یساسا شقن 6فرگ هدیدانهشیر

  ناریا تلم تازرابم 6سشن ر9 هب رد نارگراک مهم شقن

هقباس

یرگراک هعماج روضح مدع تروص رد تالکشم ندنام یقابتیمها

رگراك هعماج
ي

 سدقم عافد زا لبق و بالقنا لیاوا لئاسم رد یرگراک هعماج روضح

بیسآ

دننک ملظ رگراک هب دنهاوخ یم هک دارفا یضعب دوجو

 تیمیمص و یراکمه ،یرکفمه ،یلدمه داجیا
یتلود نیلوئسم و رگراک ،امرفراک نیب ماظن تسایس

یرگراک ی هعماج یدنم هرهب و یرادروخربفده

لوپ ندوبن هدافتسا لباق و یندیشوپ ،یندروخلیلد

سدقم عافد هصرع رد نارگراک میظع و عیسو روضح

مازلا
 اب یعRتجا روما و راک مرتحم ریزو یاه هتفگ ندش یلمع

اهنآ زا یضعب ققحت دوجو

یدراوم رد رگراک قوقح ندش هتفرگ هدیدان

رگراک یاهزاین زا یضعب هب هجوت مدع

دراوم

 ناسنا تایح رد راک یاناوت یوزاب شقن ندوب حضاو

رگراک هقیلس و قوذ و نهذ و رهام  هجنپرس شقن ندوب حضاو

لیالد

 رد راک هب طوبرم ی هقلح ندوب یساسا و هدننک نییعت
ناسنا یتایح یاهزاین هلسلس

 رد رگراک شقن ندوب یئالقع حضاو
ناسنا یعRتجا و یدرف تایح

حیضوت
رگراک و راک رصنع دوجو نودب ناسنا یاهزاین ی همه ندنام نیمز رب

Zاع یاه لوپ ی همه 6شاد رایتخارد دوجو اب

یئالقع قطنم رد رگراک نأشو راک هلأسم رایسب تیمها

لیلد

ینعممالسا رد رگراک راک ندش هتسناد حلاص لمع و تدابعهنو\مالسا و نید قطنم رد رگراک نأش و راک هلأسم رایسب تیمها

ایند یگدنز هب وا راک و رگراک هلأسم ندشن روصحم

ینالوط یگدنز عماج هشقن رد راک یالاو هاگیاج داجیا
لاعتم یادخ طسوت ترخآ و ایند رد رشب

دیؤم
شتآ رد رگراک تسد 6خوسن رب ینبم ربمایپ هدومرف

)هلآ و هیلع هللا یلص( ربمایپ طسوت رگراک تسد ندیسوب

رانلا اهّسf ال دی هذهدیؤم

موهفم
 لاعتم یادخ هب لسوت و نآرق ،بش زا\ اب راک ندوب هبترم مه

شتآ و ام نیب باجح داجیا رد

رگید ساسح یاهاج یخرب و تفن رد یرگراک هعماج روضحروضح قادصم

قادصم
رصانع و لماوع لباقم رد اهرگراک نداتسیا

۵۷نمهب۲۲ای۲۱ رد زور نآ پچ هدش کیرحت

 نیا فده
لماوع

 یرگراک حالطصا هب تکرح کی عورش

یتسیسکرام و یتسینومک بالقنا کی هب یمالسا بالقنا لیدبت

تلع
)یربهر( سانشان یا هبلط نابز زا نید یادص 6سناد انشآ

نید ریغ یادص ندش هتسنادانشآان و

راک نادیم رد یرگراک هعماج روضح

تلع
 اب یناریا رگراک فرط زا راک ندش هتسناد راکیب و هزرابم

 دهاش فرش اب و تریغ
 هسلج رد زیزع  ناردارب رعش  نومضم

»تسام راكيپ ى هصرع ،راك ى هصرع« رب ینبم

ترورض
 و طوقس هطرو هب روشک ندناشک رب ینبم یخرب تساوخ

یداصتقا دوکر

یگژیو

هناّدجم راک

هنارکتبم راک

یناریا نهذ یئاویش و هقیلس و قوذ رب ینتبم راک

راک یاهفرط نیب یردارب ،تبحم ،افص طیحم دوجویلعف تیعضو

هلصوح و ربص

راکتشپهمزال

 ناکمادح ات ،باتش اب اهراک ماجنا
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هنقتأف ًالمع لمع ،ءرما هللا محر :هللا لوسر ناقدیؤم

 زا یا ههرب رد یلخاد تادیلوت ندوب فرص لباقریغتلعتوغاط نارود ثاریمهشیر
توغاط نارود

یلخاد تادیلوت دوبن

یلخاد یاهالاکتیفیک ندربالاب

یلخاد یاهالاک فرصم

نآ یجراخ هباشم زا روشک تادیلوت زا یضعب ندوب رتهببسانم هنیمز تقا داهج
داص

ي

 رظنبحاص دارفا هجوت دروم یداصتقا یاه تخاسریز هب 6خادرپ

 قادصم

تعنص ی هلأسم

همزال

یزرواشک ی هلأسم

هنیمز

فده
 ییالاک ناونع هب یناریاریغ و یناریا نهذ رد یناریا یالاک یراگدنام

هقیلس اب هارمه ،ابیز ،مکحم

راک نقتم و مکحم ماجنا

 هتخیمآ یاه راک دوجو ندوب دوهشم و سوسحم
هتشذگ نوچمه زورما ~ه اب
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هناگیب تادیلوت هب هعماج دارفا یگتسبلدتفآ

یلخاد رگراک نایزدمایپ

تلع

روشک نیا رد یگدنز هب هجوت مدع
نآ یهلا یاه تمعن زا یرادروخرب و

دارفا نیا ندوبرRیبأشنم

وا دیلوت و تمحز و یلخاد رگراک هب هجوت مدع

ینیرفآراک و لاغتشا

فده

هقطنم یاه تلم دزن رد اکیرمآ تلود ندوب نیرتروفنم

 و هقطنم رد اکیرمآ ی هتفر تسد زا یوربآ ندروآ تسد هب
اه لد بذج

 ملظ رابکتسا یاه هاگتسد یدنب فص تسکش
یمالسا یروهمج ندرک یوزنم رد رشب دض و

 لباقمهطقن

ینیبشیپ

تکرح موادت رد صالخا و تین ظفح یارب یهلا کمک بلط

فرشيپ
لم ت

عناوم ندش هتشادرب اب ناريا ت

دیؤم

نمشد فده

لماع

 اهنآ شالت ندوب یهلا لیلد هب تلود و تلم هب یهلا کمکهنو\

 و Zاسان یاه مدآ اب رابکتسا هاگتسد تساخرب و تسشن و دمآ و تفرنمشد تیلاعف
 ناریا ندرک یوزنم یارب هقطنم رد دساف

نارگید یارب یمالسا یروهمج ندوب شخب ماهلا زا یریگولج

یهلا فادها هیلع و ادخ هار هیلع ،ادخ ناگدنب هیلع راک ندوب ماجنارس یب

و نآ زورما زا هقطنم یادرف ندوب رتهب
اه تلم هب یهلا تالضفت شیازفا

ام ی هفیظو

یهلا فادها تمس هب و ادخ مان اب تکرح ره هب یهلا کمک

یمالسا فرش و تمظع دا\ هب ندز هبرض

 نمشد تساوخ فالخ ققحتهجیتن

مالسا یایند هب باطخ رصم رد اکیرمآ روهمج سیئر ینا~خسدهاش

مالسا هار رد تکرحطرش

 لطاب نالوج ندوب حابص دنچ تلع

هقطنم یاهروشک ی هنطنطرپ و تمظعرپ یاه مایق هلسلستلع

انعم
ناریا 6فرگ رارق اه تلم مارتحا و مRتها دروم

 ناریا 6فرگ رارق اه نابز رس رب و اه تلم هاگن ردص رد

 تیعقاو

دهد یم ماجنا مکحم ار راک هک یسکرب ادخ تمحرنومضم

ناراذگ هیامرس ،ناحارط ،ناسدنهم ،نارگراک ییاناوت
راک نیا ماجنا رب ینیشام و یتسد نارگراک و

تیفیک ندرب الاب ندوب نالکتیمها

 ینیرفآراک یاههعومجم

لوئسم
یرگراک یاههعومجم

 رما نایدصتم

 قادصمتادیلوت همه هب »ندوب رتهب«  نداد تیمومعهفیظو
کاشوپ هب طوبرم لئاسم تادیلوت

یکاروخ یفرصم داوم

ینیئزت و یگدنز لئاسم

طرش

 تراهم داجیا یاههرود یرازگرب

یناریا رگراک تراهم و ~ه  ،قوذ یریگراک هب

یتلود لاثما و یتلود یاههاگتسدلوئسم

 یجراخ ناشن رطاخ هب یجراخ یالاک یریگیپدهاش
یخرب طسوت یلخاد یالاک تیبوغرم دوجو اب

 اهالاک تیبوغرم و ماکحتسا ندوب هدننک عناققادصملخاد تخاس یالاک ندوب هدننک عناقطرش

 دوجو ماf اب هنوگداهج راکیپ و هزرابم
داصتقا ی هصرع رد تریصب اب هارمه صلاخ دصق اب و ینعم

fرد هزرابم رانک رد یمالسا یروهمج اب هزرابم رد داصتقا رب نمشد زکر 
تینما و تسایس ،گنهرف لثم رگید یاه هصرع فدهترورض

تموکح و تلود اب مدرم نیب فاکش و هلصاف داجیا

طرشهر9
یتلودریغ و یتلود یاه تمسق ندوب دنبیاپ
یداصتقا تدهاجم رب روشک داصتقا یاهشخب دنمیهس نآ رد همه هک یداصتقا گرزب شهج

روشک داصتقا رد لکشم داجیا


