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حرط تلع

ناریا زیزع تلم لباقم رد نانمشد یناوخزجر

 ناریا تلم ییاناوت تابثا
ناهاوخدب لیم مغریلع

فلتخم یاه هصرع رد روضح زا وا ندناسرت و ناریا تلم ندرک دیماانفده

»میناوت یم ام« دن6هف همه هب دوخ یاه یریگ میمصت و تاکرح اب ناریا تلمییاهن هجیتن

قادصم
 ناریا تلم هب یناوتان ساسحا ندنالوبق

داد دای ام هب)هر(ماما هک »میناوت یم ام« راعش لباقم رد

رکذت
 فعض طاقن زا ام ندوبن عالطا یب

فعض طاقن زا ام توق طاقن ندوب رتشیب رایسب

 قیداصم
یداصتقا هصرع

اه هنارای یدنمفده

یروانف و ملع تفرشیپ

۹۰ لاس لوط رد مدرم زیگنارب نیسحت یهارمه و نیلوئسم یداصتقا کرحتام زایتما

تیمها
زاین رب ینبم یداصتقا ناسانشراک رظن قافتا
روشک یارب اه هنارای یدنمفده ندوب ترورض و

 دهاش
رکذتشیاه یگدیچیپ و اه یراوشد رطاخ هب اه هنارای یدنمفده ندنام نیمز ربتیمها

اه هنارای یدنمفده هدش ماجنا لحارم دربشیپ رد۹۰ لاس رد سلجم و تلود تیقفوم

اه هنارای یدنمفده یارب مزال راک ندشن ما[

روشک داصتقا و دیلوت راتخاس حالصافده

یژرنا یاه لماح فرصم تیریدم

هنالداع عیزوت رد تلادع یارجا تروص رد فیعض تاقبط یگدنز دوبهبتیمهااه هنارای هنالداع عیزوت

لداعتم هدزاب و فرصم هب هدزاب مک و فرصمرپ تلاح لیدبتتیمها

نادقف هجیتن
نآ زورما فرصم ربارب ود زا نیزنب زورما فرصم aفر رتالاب

نمشد تسد رد ناریا تلم یراتفرگ و نیزنب تادراو

ناریا رد یژرنا یاه لماح فرصم ندوب رتالابتیمها

cنآ فرصم و لخاد دیلوت یربارب و نیزنب تادراو زا یزاین یبهر

هتفرشیپ یروانف و شناد aشاد اب تردق و وربآ ،یسایس یانغتسا ،تورث هب یبایتسدلیلدیداصتقا رادتقا یاه هیاپ زا یکی ؛یروانف و ملعتیمها

رادشه
روشک یاه تفرشیپ حطس ندوب رتشیب رایسب
تسا هدیسر مدرم عالطا هب نونکات هچنآ زا

دهاش

تسا ناریا هب قلعتم رضاح لاح رد ناهج یملع دشر نیرت عیرس

۲۰۱۱لاس رد ناریا تلم یملع تفرشیپ و دشر یدصرد۲۰ شیازفا

ناهج رد مهدفه و هقطنم رد ناریا هب یملع حطس لوا هبتر قلعت

ایند ربتعم یملع زکارم شرازگدیؤم

ایند ربتعم یملع زکارم شرازگدیؤم

هدننک جلف یاه میرحت رثا رب ناریا تلم طوقس رب نانمشد یدنب طرش

دننک یq عانتما دنهدب ام هیلع فالخ شرازگ دنناوتب رگا هک یناسک شرازگدیؤم

تیمها

دهاش

یروانف تیمسر رد تفرشیپ

یروانفونان تفرشیپ

اضفاوه تفرشیپ

یا هتسه تعنص تفرشیپ

بیکرتون یاهوراد یربارب۶ شیازفا

ناینب شناد تامدخ و الاک تارداص شیازفا

تفن تعنص  هاگشهوژپ یاه تفرشیپ

قادصم
مویناروا یدصرد۲۰ یزاس ینغ

تخوس هحفص دیلوت

زاتمم یگژیو

یداهج رکف و هیحور دوجو

ام نادنمشناد طسوت ناریا تلم رب یلیمحت یاه میرحت aسناد تصرف

ناوج نادنمشناد یالاب سفن هب د6تعا

ناناوج تسد رد راک aشاد رارق و ییارگ ناوج

هاگشناد و تعنص نیب طابترا یارقرب

یریگ هجیتن
 تفن تعنص هاگشهوژپ زاتمم یاه یگژیو و اه تفرشیپ ندمآرد هدعاق لکش هب

روشک یملع تکرح ما[ رد

ناوارف ینارمع و یداصتقا تامدخ ماجنا

هقطنم لئاسم رد لاعف یس6لپید

مدرم هدرتسگ و طاشنرپ روضح
۹۰دنفسا۱۲ تاباختنا رد

قادصم

نیطسلف سالجا یرازگرب

یمالسا یرادیب سالجا یرازگرب

حالس علخ سالجا یرازگرب

یمالسا یرادیب و ناناوج سالجا یرارگرب

مسیرورت نودب ناهج سالجا یرازگرب

قادصم
ییاتسور و یرهش نکسم و هناخ رازه اه هد تخاس

اه هاردازآ و اه هارگرزب ،اه هداج تخاس

تاباختنا هب تبسن مدرم ندرک درسلد یارب نمشد ههام۶ شالتتیمها تلع

تلادع و تفرشیپ ههد هعیلطهژیو تیمها

دنفرت

تاباختنا رد بلقت یاقلا

مدرم روضح مدع اب نمشد ینمشد شهاک تینهذ داجیا

مدرم یدیماان و ندناسرت یارب نادنمشناد رورت

یأر زکارم زا مدرم ندرکادج یارب و تاغیلبت و دیدهت

تیمها
مهن سلجم تاباختنا یدصرد۶۴ تکراشم ندوب رت الاب

تسا دصرد۳۵ تکراشم طسوتم اکیرمآ هرگنک تاباختنا رددهاشایند سلاجم یاه تاباختنا طسوتم هب تبسن

درواتسد
نمشد مشچ یروک هب یمالسا ماظن یدنلبرس

qتیمهاایند هب دن[ردق هناسر کی نوچمه ناریا تلم و یمالسا ماظن شیا

نمشد طسوت ناریا یاهربخ فیرحت

نمشد طسوت ناریا زا نیغورد یاهربخ هرباخم

ناریا دروم رد تسار یاهربخ aشاد هگن موتکم
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دیون هراوهام باترپقادصم
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نوگانوگ لیالد اب فلتخم عقاوم رد برغ ینمشدهناهب
یلخاد لئاسم ،رشب قوقح ،یا هتسه حالسدراوم

ناریا رد یا هتسه حالس دوجو مدع هب نمشد فارتعا و عالطادهاش

 زا یمالسا ماظن هناردتقم تسارح و رابکتسا یهاوخ هدایز
زاگ و تفن تورث

دهاشیژرنا هب یماظن و یملع ،یداصتقا ،یسایس رادتقا یگتسباوتیمها

 یرابکتسا یاه تردق تایح گر یگتسباو ندوب ملسم
زاگ و تفن یژرنا هب

 تفن یارب نداد زایتماو تمیق نازرا تفن aشادن ندوب راب تبیصم
اه یبرغ یارب

یتفن عبانم هلئسم رد برغ ندوب لکشم راچد
هدنیآ لاس۱۵ ات یبرغ یاهروشک ما[ تفن ندش ما[تلعهدنیآ رد رتشیب تالکشم زورب و

ناشدوخ رامآ قبط رب۲۰۲۲ لاس ات اکیرمآ تفن ریاخذ ما[ا

ناهج زاگ و تفن هریخذ یلصا عبنم هس زا یکی ناریاتیمهانآ یلصا عبنم هس و سراف جیلخ هقطنم تفن هبایند ندش هتسباو

 ناریا زاگ و تفن یدوجوم عومجم ندوب رتشیب
ایند لک رد اهروشک ریاس زا

تفن ریاخذ رد مراهچ هبتر و زاگ عبانم رد مود هبترلیلد

هدنیآ لاس داتشه ات ناریا زاگ و تفن عبانم دوجوهجیتن

 ناریا اب اکیرمآ ینمشد ما[ا« روصت ندوب هابتشا
»یا هتسه هلئسم aشاذگ رانک تروص رد

لیلد
 هقطنم رد یا هتسه حالس یاراد یاهروشک روضح

 اه نآ هیلع اه یبرغ تیساسح مدع و

نمشد تیعضو
 اه ییاکیرمآ گرزب یاطخ

نمشد یرگ هزیتس و دیدهت اب یمالسا یروهمج ینیشن بقع روصت رد

تسرد هار
دوخ قح هب ندوب عناق و ناریا تلم اب هنامرتحم دروخرب

 تیمها
فعاضم

 مدرم یتیاضران هب هجوت اب اکیرمآ ندوب فعض عضوم رد
ناتسناغفا و قارع تسکش و یرالد رایلیمرازه۱۵ یهدبو

هدنیآ رد نآ aخاسن و یا هتسه حالس aشادن

 هطقننمشد هلمح حطس ن6ه رد ماظن لباقتم هلمح
ام توق

 نمشد یعطق تسکش رب ینبم نآرق تراشب
نان6لسم هب هلمح عورش تروص رد

هیآ
ىّتلا ّهللا ةّنس .ا�صن ال و اّيلو نودجي ال ّمث رابدألا اوّلول اورفك نيّذلا مكلتاق ول و«

»اليدبت ّهللا ةّنسل دجت نل و لبق نم تلخ دق

تسین مالسا ردص صوصخم و تسا یهلا نوناق نیارکذت
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 یناریا هیامرس و رگراک هب کمک
یلخاد یالاک فرصم اب وq و دشر و لاغتشا داجیا و

تسام هدنیآ و تفرشیپ ررض هب هک یجراخ تاعونصم فرصم طلغ گنهرفیسانش بیسآ

 تلود تمه و سلجم یراکمه
توق هطقنیلم دیلوت هب یشخب قنور و راک لیهست یارب

 اه تسایس رد یداصتقا هعسوت قودنص داجیا
تسا نالوئسم رایتخا رد زورما هک شزرا اب یا هریخذ داجیاهجیتنسلجم رد نآ نوناق بیوصت و

رگراک هفیظو
راد هیامرس و

دیلوت و راک رد ناقتا

میناوتب هک ییاجنآ ات هدش ما[ تمیق شهاک

ماود اب و تیفیک اب لوصحم دیلوتانعم

یناریا یالاک هبلاطم

لباقم هطقن
یلخاد هب یجراخ یاه کرام حیجرت رد طلغ رخافت

 نوگانوگ یاهالاک رد

تیمها
فرصم یوگلا حالصا زا یشخب

یداصتقا داهج زا یشخب
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مدرم هفیظو مدرم هفیظو

هفیظو
نالوئسم

ققحت همزال

ماظن عضوم

طلغ روصت

یلصا لیلد


&��
< 
���, :=)� �; »
5?� � �@A�0B

�«

 فالتخا داجیا زا زیهرپ
اه شیارگ و اه هقیلس ندوبن ناسکی هناهب هب

 تسا بالقنا رادفرط هک یفلاخم اب ندرکن ینمشدیربهر هیصوت
هدرک هابتشا ار هار یلو

لیلد
تارظن و ءارآ همه ندوب مرتحم

»مكحير بهذت و اولشفتف اوعزانت ال و«هیآنورد رد ی هعزانم و فالتخا تروص رد روشک ندش لشف

دوب فالتخا رطاخ هب ،درکادیپ هتشذگ یاه لاس رد نمشد هک یتأرج زا رادقم کیقادصمرگیدکی اب ام عازن رثا رب نمشد ندش یرجهجیتن

ثیدحقح رادفرط فلاخم اب دناعم توافتانبم
 :)مالسلا هیلع(نینمؤملاریما شیامرف

»هباصأف لطابلا بلط نمك هأطخاف ّقحلا بلط نم سيل«

دینک رت هنانابرهم ار رگیدکی اب یاهدروخرب و دینک مرن ار اه لدام هفیظو

ناگمه طسوت نوناق و یمالسا قالخا هب دوخ ندرک دیقم

 هفیظویتنرتنیا و یکینورتکلا یاه هناسر رد رگیدکی هیلع دارفا ییوگدبترورض
یتنرتنیا و یکینورتکلا یاه هناسر یارب ریبدتنالوئسم

 یبالقنا ناناوج تت6ش و تمالم یارب یربهر هیصوت ندشن هناهبرادشه
دنت یاه ناوج ناونع هب

یمالسا یروهمج نوناق رد بالقنا مسجتلیلد

 هفیظو
نالوئسم

دنک ظفح ار سلجم میرح تلود مه
دنک ظفح ار روهمج سیئر و تلود میرح سلجم مه و

ناگمه ندرکف روج کیطلغ یانعم

رکف رد فالتخا تروص رد ندشن نابیرگ هب تسدتسرد یانعم

رگیدکی اب عازن و اوعد هنوگره اب نمشد یلاحشوخنادقف هجیتن

 تیعضو
برغ

 تیعضو
اکیرمآ

 تیعضو
ایند هدنیآ

 تیعضو
ناریا

 مدرم زا نآ ندرکن ناهنپ و تفن هیضق رد ور شیپ هعجاف تخانش


