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 رثؤم شقن یافیا
هقطنم یرادیب و یدازآ ،یمالسا میظع تکرح داجیا رد رثا

دهاش

 ،هنایمرواخ یر/عتسادض و پچ یاه بالقنا هبش فارحنا
رگر/عتسا یاهورین تمس هب ندیتلغ و اه بالقنا نیا لماوع و ناربهر فارحنادهاشنیتال یاکیرمآ و اقیرفآ ل/ش

دهاوش
 دایز تمحز اب اه بالقنا و تالوحت هیلوا فادها نیمأت

ینامز ینالوط هلصاف کی اب و

اه یریگ تهج و اه نامرآ ،فادها ن/ه اب اه بالقنا و تالوحت ندرکن ادیپ همادا

یع/تجا و یسایس تالوحت و اه بالقنا نایمرد یيانثتسا تيمها

هناشن
 بالقنا ینید راد هشیر و یلصا یاه هیاپ و فادها ندرکن ادیپ هیواز و فارحنا

لاس۳۲ تشذگ اب

 یلصا یریگ تهج ن/ه رد بالقنا طخ Pفاي همادا
ینونک ناوج لسن طسوت رتشیب لماکت یوس هب و تامازلا

دهاوش

روشک لالقتسا ظفح

 یاه هیاپ
 بالقنا
یمالسا

یزیتسرابکتسا

 فادها
 بالقنا
 یمالسا

یهاوخ مالسا

تیمها

ریخا نرق هس ود گرزب یاه بالقنا و تالوحت فارحنا

روشک یداصتقا و ینف ،یملع یالتعا و تفرشیپ

مولظم زا عافد

ناسنا هب یشخب تمارک

یمدرم فطاوع و اه هزیگنا ،دئاقع ،ن/یا هب یاکتا

ندوب یمدرم

 یئوجشناد یاه طیحم بلاطم ندش رت هناسانشراک و رت هتخپ
تاساسحا ن/ه اب هتبلا هتشذگ هب تبسن

 بالقنا طخ اب زورما ناناوج یهارمه
)هر(ماما نامز و گنج هرود ،بالقنا هرود ندرکن کرد  مغریلع

رگید لسن هب یلسن زا نداتسیا نیا رارمتسا و »هللا انبر « نخس یاپ ناریا تلم نداتسیا

ترورض

تلع

ینیب شیپ

یئوجشناد طیحم رد ناوج لسن فیلکت هدننک نییعت لماع

 هتشذگ ناوج لسن ندوب لالحمضا هب ور

روشک هدنیآ تیلوئسم ندوب زورما ناناوج هدهع هب

 نیا یداقتعا مکحتسم هیاپ و تکرح نیا ینید ی هشیر رطاخ هب ینونک ناوج لسن
.داد دهاوخ همادا ار هار نیا ،تکرح

 ،نآ فارحنا و دوکر ای و یع/تجا تالوحت یریگیپ و موادت
یدعب یاه لسن یور شیپ هار ود ثحب تيمها

یع/تجا یسایس یاه بالقنازراب قادصم

نآ دوجوم طیارش و لسن کی هلیسو هب تالوحت نداد یورليلد

نآ رارقتسا و یع/تجا لوحت یراگدنامموادت هجیتن

فارحنا هجیتن
مدرم یارب نآ یاه تراسخ ندنام اج هب و دیاوف Pفر تسد زا

هدنام اج هب تاراسخ ندوب ناربج لباقریغ

هجیتن

درواتسد
هیلوا نیزاوم ن/ه اب دوخ ظفح و نوگانوگ تالکشم رد بالقنا یزوریپ

فلتخم یاه شخب رد روشک هقباس یب تفرشیپ

 هفیظو
نایوجشناد

یمالسا عماوج یارب ماظن یزاسوگلا فده یریگیپ
بالقنا گرزب فده و تیصاخ ؛یزاسوگلاتیمها

یمالسا عماوج رياس یارب یمالسا بالقنا تکرح یریذپ ناکما  نایبانعم

 هتسویپ مه هب ههبج کی مشچ هب نمشد هعومجم هب هاگن

 هفیظو
 یاه لکشت
ییوجشناد

هجیتن
rنمشد یاهراک زا یرایسب یعقاو یانعم شیا

 یمالسا بالقنا لباقم رد هتسویپ مه هب ههبج کی دوجوترورض

قادصم
 داژن یئاضر و یرایرهش ،یدمحم یلع دیهش نادنمشناد رورت هب هاگن

یمالسا ماظن هیلع نمشد هن/صخ تکرح هعومجم رد تکرح کی ناونع هب

ییوجشناد یاه لکشت و وجشناد هفیظو ندش صخشم

یتینمادض یتسیرورت لمع کی ناونعبً افرص ام نادنمشناد رورت هب هاگنلباقم هطقن

هباشم دروم
تاهجوت ندرک فرحنم فده اب قارع اب گنج رد نمشد هناخپوت تیلاعف
رگید هطقن هب هلمح یارب هطقن نیا رد ناگدنمزر فیعضت ای رگید هطقن هب

یمالسا ماظن هیلع نمشد هئطوت یاه هقلح زا یکی ؛روشک یملع تکرح ندیبوکرادشه

فلتخم یایاضق رد تیلوئسم ساسحا Pفرگ هزات لکشهجیتن

ِیگنهرف و یرکف یاهراک رد یدج تیلاعف
قیمع و دنمفده ،همانرب اب

راکشآ مجاهت نادقف ماگنه یرکف قیمع روضح موزلترورض

اه هصرع

یمالک لئاسم

یقالخا لئاسم

خیرات لئاسم

روشک نوگانوگ لئاسم

یسایس لئاسم رد یتاساسحاریغ یرکف راکقادصم

۸۸ هنتف لثم نمشد راکشآ مجاهت ربارب رد راکشآ روضحلباقم هطقن

تمالس ماظنقادصم

یداصتقا داهج

یزکرم کناب

 ی{ه و یگنهرف یاهراک رد لاذتبا زا زیهرپ
نآ لباقم یگداتسیا و

رکذت
 ِییوجشناد یاه لکشت زا یکی یهجوت یب

یربهر رکذت هب لاذتبا زا ییاه هگر اب مسارم یضعب یلوتم

رابکتسا یاه تسایس زا یکی لاذتبا جیورتترورض
یداصتقا میرحت یارب یزیر همانرب رانک رد لاذتبا جیورت یارب هتفرگ ماجنا یاه یزیر همانربدهاش

یمالسا یروهمج تمواقم Pسکشفده

ییوجشناد یاه لکشت نیب هدننک گنه/ه عمجم داجیاراکهارییوجشناد یاه لکشت نیب یگنه/ه

رگیدکی اب ییوجشناد یاه لکشت تاصتخم همه ندش هساک کی یتسردانرکذت

ییوجشناد طیحم رب رتشیب یراذگرثا یارب بالقنا فادها تمس هب یریگ تهج رد یگنه/هفده

ینابم هب دقتعم و ینید ،کرحترپ ،طاشنرپ طیحم ؛ییوجشناد طیحمبسانم هنیمز

روشک یهاگشناد نالوئسم نیب یراکمه و تاش/م
رگیدمه هب تبسن اه لکشت و

ضراعت و یراکمه نادقف دراوم دوجوترورض

اه لکشت نیلوئسم رد بالقنا فادها کارتشالیلد

رهشوب هاگشناد نايوجشناد هیضققادصم

دهاش
دیآ یم ناشنهذ هب هک یردق هب نیلوئسم ناوارف شالت

اه لکشت ناناوج ندوب هزیکاپ و طاشنرپ ،هزیگنااب

هشیدنا و رکف نابحاص طسوت یناسنا مولع باب رد قیمع راکهمزالیناسنا مولع رد دیلقت زا زیهرپ و داهتجا موزلرکذت

بالقنا هیلوا یاه شزرا عاطقنا نودب رارمتسا

دوخ ییاهن فادها هب بالقنا یبایتسد

ایند رد بالقنا یاه شزرا هضرع


