
يربت
ون لاس و زورون ک

اه نآ یاه هداوناخ و نازابناج هژیو نابطاخم

فلتخم یاه هصرع نالاعف و نارگراثیا همه

ادهش یاه هداوناخ

یربهر یاعد

 لاس
۱۳

۹۰
اهدرواتسد لاس ،

رزب ي
لم گ

اريا ت
ن

ام روشک و هقطنم ،ناهج رد هثداحرپ یاه لاس زا یکی ،۹۰ لاستیمها

لیلد

یلخاد هصرع رد ناریا تلم رادتقا زورب لاس ،۹۰ لاس

قیداصمنوگانوگ تالکشم رد ناریا تلم ناهاوخدب یراتفرگ

ناریا تلم و یمالسا تما کی هجرد نمشد ،یتسینویهص میژر هرصاحم

هقطنم حطس رد اهروتاتکید طوقس
مالسا رب ینتبم یساسا نوناق بیوصت و

گرزب یاه فده هب یمالسا یروهمج تیMح دروم یاه تلم یبایتسد

۹۰ لاس رد ناریا تلم یارب ربیخ و ردب طئارش دوجویربهر یبایزرا

اهنآرب ی هبلغ و اه یراوشد و اه شلاچ لوبق طئارشانعم

هتشذگ لاس رد ددعتم یاه شلاچ رب ناریا تلم هبلغ و طاشندیؤم

 لاس
۱۳

»یناریا هیامرس و راک زا تیMح ،یلم دیلوت لاس« ،۹۱ لاسلاسما راعش۹۱

۱۳۹۱ لاس زاغآ تبسانم هب بالقنا ربهر ىزورون مايپ رب يرورم
 »يناريا هيامرس و راک زا تيامح ،يلم ديلوت«

۱۳۹۱/۰۱/۰۱

 ناریا تلم یارب شوخ ِلد و طاشن ،یداش ،یزورهب ندشردقم
دیدج لاس رد

ناشاه شالت و فادها رد ناریا تلم ناهاوخدب یماکان

ام تیعضو
ناریا تلم دوس هب۹۰ لاس ثداوح عومجم ندش ما`

نآ یاه  فده هب کمک هار رد و

لیلد
 نوگانوگ یاه هصرع رد ناریا تلم روضح شیاd و تابثا

یگدامآ و طاشن اب هارمه

 یسایس هصرع رد ناریا تلم نیرفآرادتقا روضح یریظن مک
دنفسا۱۲تاباختناو نمهب۲۲ ییMیپهار دننام

اه هصرع

یملع

یعMتجا

یسایس

یداصتقا

قیداصم
 هنادنمشوه ریبادت اب اه میرحت اب هلباقم رد ناریا تلم تیقفوم

یداصتقا و یملع یاه هصرع رد ناریا مدرم گرزب یاه تیلاعف

یداصتقا داهج لاس رد نمشد یداصتقا یاه هبرح ندشدنکدهاش

یداصتقا هصرع رد دیدج لاس یاه شلاچ نیرت مهم دوجولیلدناریا تلم یارب یداصتقا یاه هصرع رد هنوگداهج روضح ترورضلیلد

هاگیاج
 لئاسم مهم یاه شخب زا یکی ،یلخاد دیلوت هلئسم

یداصتقاداهج هب طوبرم

تیمها
 یشخب قنور تروصرد نمشد یاه شالت زا یا هدمع شخب یماکان

یلخاد دیلوت تفرشیپ و

ققحت طرش

یهلا قیفوت

تلم خسار مزع و هدارا

 »لاغتشا و مروت هلئسم لح و یلخاد داصتقا ماکحتسا« هدهاشمتلع
نمشد یوسزا

تسرد یزیر همانرب و نالوئسم یهارمه و شالت

ترورض
 یناریا راد هیامرس ی هیامرس و یناریا رگراک ِراک زا تیMح ققحت

یلمدیلوت تیوقت اب اهنت

یزرواشک و یتعنص ِیلخاد تادیلوت زا ینابیتشپتلود هفیظو

 نارگراک هفیظو
 ناراد هیامرس و

یلخاد دیلوت فرصممدرم هفیظو

دیلوت هخرچ تیوقت دیلوت هخرچ تیوقت

دیلوت راک رد ناقتا

مهم و هدمع فراصم و هرمزور فراصم ،اه هنیمز همهداعبا

همزال
گنهرف کی هب »یلخاد تادیلوت زا هدافتسا« لیدبت

یلم دیلوت تیوقت هنیمز رد راک نیرت مهمتیمها نازیم

 هباشم یالاک دوجو تروص رد یلخاد تادیلوت هدافتسا rسناد هضیرف
دراوم نیا رد یجراخ یالاک فرصم زا یدج یراددوخ و یلخاد

میحرلا نمحرلا هللا مسب
راصبألا و بولقلا بّلقم ای

راهنلا و لیللا رّبدم ای
لاوحألا و لوحلا لّوحم ای
لاحلا نسحأ یلإ انَلاح لّوح

 هيلع كتاولص نسحلا نب ةّجحلا كّيلول نك ّمهّللا
 ةعاس ّلك ىف و ةعاّسلا هذه ىف هئاباء ىلع و
 انيع و اليلد و ارصان و ادئاق و اظفاح و اّيلو
.اليوط اهيف هعّتD و اعوط كضرا هنكست ىّتح


