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ترورض

 مدرم تشیعم اب یداصتقا قنور و داصتقا میقتسم طابترا

یداصتقا داهج نودب زادنا مشچ دنس ققحت مدع

یمالسا یروهمج اب هزرابم یارب داصتقا رب نمشد زکر( و شالت

"هدننک جلف و دنمشوه یاه میرحت"ناونع ابروشک یداصتقا میرحتقادصم

فده

یداصتقا تالکشم لح رد یمالسا ماظن تردق شیا:

هعسوت مجنپ همانرب رد هدش نییعت نازیم هب روشک باتشرپ دشر
)دصرد۸ ( صخاش

 مالسا میلاعت هلیسو هب  تلم کی تفرشیپ یوگلا شیا:

زادنا مشچ دنس رد هدش صخشم لوا هبتر هب ندیسر

داصتقامهم یهیاپ

تاظحالم

ام ندش لوا یارب رگید یاهروشک ندنا: رظتنم

ترورض

روشک ینورد ماکحتسا داجیا

تامازلا
باتش

هقطنم یاهروشک یخرب هدافتسا دروم یاهرازبا یضعب زا ام هدافتسا مدع

ریبدت

هقطنم رد ندش لوا هب روشک تشونرس یگتسباو

ناگناگیب طسوت روشک لواطت زا یریگولج

لماوع

روشک رد لاغتشا شیازفا و یراکیب خرن شهاک

یرو هرهب مهس ءاقترا

نآ هب کمک و یصوصخ شخب یراذگ هیامرس شیازفا

 هعماج نییاپ و الاب یاه کهد یدمآرد هلصاف شهاک

داصتقا رما رد مدرم میقتسم تکراشم

روشک یداصتقا دشر رد مهس نیرتشیب یارادتیمها

ییوج هفرص هلأسم هب هجوتهمزال

مدرم یارب روشک یداصتقا دشر رد یرو هرهب مهس ءاقترا تیمها نییبتنالوئسم هفیظو

مدرم یارب اه کهد یدمآرد هلصاف شهاک تیمها نییبتنالوئسم هفیظو

گرزب یاه هیامرس لیکشت روظنم هب ینواعت داجیاراکهار

تامازلا
 مدرم یزاسدن:اوت

 مدرم هب مزال تاعالطا هئارا

فده

تلود و مدرم نیب فاکش و هلصاف داجیا

مدرم هب دنمقالع یاه تلود ی همه فادها نیلوا زا ؛تشیعمتیمها

   داصتقا ى هنيمز رد روشك ىاه هياپ ندرک جلف و ندنار بقع

مدرم یدیمون

ناریا تلم یاهداهج ریاس زا یداصتقا داهج ندوبن رت لکشمیریگ هجیتنداهج نادیم رد یدنلبرس و تدهاجم گنهرف اب ام تلم ییانشآ

روشک رد شالت و راک یاضف دوجو

روشک یداصتقا و یناسنا عبانم یناهج زاتمم یاه تیفرظ

بسانم هنیمز

هجیتن
اهمیرحت لباقم رد ماظن ندش هبرضدض

هلباقم هار
فیرظ و هناکریز ،یقطنم ،بوخ یدرگش اب اهمیرحت ندز رود

ییانبریز و یداینب یراک ناونع هب ینورد یاهتیفرظ هب ندروآ ور

یماظنریغ و یماظن ،یتعنص ،یملع یاه هنیمز رد یئافکدوخ

یا هتسه یژرنا هلئسم حرطهناهب

رکذت
اه میرحت لاس۳۲ لمحت ؛ناریا تلم راختفا

 اه میرحت عونت و هعسوت ندوب زیچان
روشک رد هدنزاس یاه تیلاعف عونت و هعسوت لباقم رد

نانمشد دنفرت رب ندمآ قئاف یارب یعیبط تکرح ندوبن یفاک

ام روشک هب رابکتسا اب هزرابم نادیم رد تسکش ندنا: دودحمتلفغ هجیتن

دوخ راک vسناد هللا لیبس یف داهج

هناشناه تین ندوب ییادخطرش
قح هملک یالعا یارب شالت

ناریا تلم و یمالسا تما هب ندیشخب تزع یارب شالت

هللا لیبس یف داهج نأش و تمظع ،تاکرب ققحتهجیتن
یزوریپ بسکییاهن هجیتن

ندرکن یگتسخ ساسحاهناشن

یداهج هیحور vشاد

روشک یارب زاس هیشاح لئاسم زا بانتجا

لیلد

 یعرف زا یلصا لئاسم صیخشت رد مدرم لیلحت تردق و یدنمشوهام توق هطقن

ىمومع راكفا رد ىا هيشاح لئاسم ندشن  هجوت نوناكهمزال

هدش دراو یداهج هیحور اب هک اج ره رد ام تلم تفرشیپتیمها

یریذپان یگتسخ و تیدج ،ادخ یارب راکینعم

هعماج رد نیدت و ن}یا حور و تیونعم ماکحتسا

راثآ

ییایند روما رد ناناوج و هعماج نیدت ندوب راذگریثأت

ققحت طرش

اه تردق لباقم یگداتسیا لکش ندش رت عونتم و  ساسح ،هدیچیپترورضوگروز یاه تردق لباقم رد قیمع و هدیچیپ تدهاجم

یلم ماجسنا و داحتا ظفح

۳زا۱

نانمشد طسوت نوگانوگ یاه هناهب هب یلخاد فاکش و هقرفت داجیاشلاچ

 مه اب ینید یرالاس مدرم ماظن و روشک هب نادنمقالع یگنه}ه

 یمومع راکفا ضرعم رد رگیدکی زا یاهیدنم هلگ ندرکن حرطمرادشه رگیدکی اب اوق و روشک نیلوئسم یگنه}ه
تامازلا

دایتعا و یگزره زا ناناوج تینوصم

 یاه تیلاعف  ردناوج شالت و دادعتسا نداتفا راک هب
 یداصتقا و یسایس ،یع}تجا ،یملع

یریگ هجیتن

هقطنم یاهروشک رگید هب تبسن ام رت هنابیجن و رت فیرش تکرح

یداـــــصتقا داــــهج هار هشقن
۱۳۹۰ لاس لوا ههام شش رد هدش حرطم



یداصتقا داهج حیحص یانعم مهف

یداصتقا داهج رد ناریا تلم همه تکراشمتامازلا

داهج طیارش

روشک تیفرظ همه vفرگ راک هب

یداصتقا نالاعف یاهداهنشیپ هب هجوت

هنو:

روشک یناسنا یورین یاهتیفرظ

اه هصرع

یا هقطنم و ییایفارغج زاتمم تیعقوم

روشک تیعمج اب هسیاقم رد روشک یتایح عبانم و نداعم یالاب تبسن
روشک یداصتقا یاهتیفرظ

دشاب دوجوم نآ تخاسریز هک راکره ماجنا یارب روشک ناناوج یگدامآلیلد

هنو:
 روشک فلتخم یاهشخب یملع یاهتفرشیپ

ایند طسوتم زا اهنآ یرکف تیفرظ و اهیناریا دادعتسا ندوب رتشیب

یراد فده و صالخا ،یدنمشوه ،یگبناج همه ،رارمتسا

نمشد یهن}صخ یریگ تهج لباقم رد کرحت

 یداصتقا داهج هب روشک یداصتقا یاه شخب یدنبیاپ
 یتلود ریغ و یتلود یاه تمسق همه رد

 دوخ �اذ و �ورد ىو�ن هب هيكت ِميقتسم طخ یریگیپ
نارگيد زا ىانغتسا داجيا و

همزال

تادراو تیعضو ندوب هدننک نارگن

 یتفنریغ تارداص هب تادراو تبسن دشر شهاک هب ندرکن افتکا

ترورض

 تادراو هب یشخب هاگن زا زیهرپ

تادراو یاهتسایس یرگنزاب
لخاد دیلوت تیزم یاراد یاهالاک تادراو زا زیهرپ

 قادصم
دنک تادراو هب مادقا شدوخ یاهزاین قبط یتلود شخب رهیشخب ِهاگن

 هقطنم رد  ماجنا لاح رد میظع راک
هیولسع یداصتقا-یتعنص

قیداصم

تدم هاتوک رد و تلود طسوت دیلوت شخب هب عبانم قیرزت و کمک

مهد تلود هدن}یقاب تدم رد لوحت حرط رگید یاهشخب عورش

 یداصتقا لوحت حرط
تساههنارای یدنمفده نآ دنب کی هک

تامازلا
کرمگ حالصا

یکناب و یلوپ ماظن حالصا

ندوب ناینب شناد و یملع ،یدیلوت ،یداصتقایگژیو

دنک هدارا ناریا تلم هک یراکره ماجنا ییاناوت شیا:درواتسد

همزال
ناریا تلم یارب زاگ و تفن ندوب تورث»زاگ و تفن داصتقا« و »زاگ و تفن قوقح« هزوح رد یملع راک تیمها

هیولسع زاگ نداعم رد ام کیرش فرط رد ناریا تلم تفرشیپ نانمشد عمجتلیلد هیولسع رد تفن تعنص نالاعف راک vسناد هللا لیبس یف داهج

یساسا نوناق44 لصا یارجا

یصوصخ شخب یهیامرس روضح اب یتباقر داصتقا داجیافده

لاس رد یراذگ هیامرس رالد درایلیم160 نیمأتیمک فده
یصوصخ شخب و تلود یراکمه اب

یفاکان اما بوخ یاهراک ماجنا

اهنآ زا یصالخ و یداصتقا یاههاگنب یراذگاو هب هیضق ندوب دودحم روصت

یسانش بیسآ

یصوصخ شخب ندش دن:اوت

یداصتقا دسافم اب هزرابم تروص رد یداصتقا نالاعف ندیسرت روصت
یصوصخ شخب طسوت تیریدم ناکما داجیا

یداصتقا �اس نالاعف قیوشترثا
 تیعضو

یلعف

تامازلا

هدافتساءوس زا یریگولج رب تراظن و یداصتقا دسافم اب هزرابم

ماظن یلک یاهتسایس قبط اههمانرب یارجا و میظنتتامازلا

قیداصم
مراهچ همانرب رد هدش نییعت یراذگ هیامرس دصرد هب یبایتسد

 مراهچ همانرب زا هدن}یقاب یاهدوبمک ناربج
یدصرد۸ یداصتقا دشر هب یبایتسدفعاضم تمه و شالت اب

مروت خرن شهاک

یراکیب شهاک

یگژیو
یگنه}ه و ماجسنااهتسایس

قیداصم
اهتسایس

فرصم یوگلا حالصا یاهتسایس

لاغتشا یلک یاهتسایس

یرادا ماظن یلک یاهتسایس

44 لصا یلک یاهتسایس
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۳زا۲

نمشد دولآ مصخ شالت ندرک میقع و یثنخ فده

یسانش بیسآ

یربهر هبلاطم

یغاب و یعارز تالوصحم تادراو زا زیهرپ هژیو قادصم

یداـــــصتقا داــــهج هار هشقن
۱۳۹۰ لاس لوا ههام شش رد هدش حرطم



روشک کی داصتقا هرادا رد هدمع نکر ؛فرصمتیمهالام فالتا زا زیهرپ و ریذبت و فارسا نودب فرصم

� شالت و راک گنهرف میلعت اب سالک رس ِملعم کی یتح ندوب میهسقادصم� شالت و راک گنهرف داجیا
ادرف یناسنا یورین هب

 تلادع ِتفرشیپ هب کمک
تلادع یاهنم تفرشیپ ندوبن یقیقح تفرشیپتیمها

یقت لخن و هیولسع رد مدرم یاهزاین عفر هب کمکقادصم

ناریا تلم نانمشد لباقم یگداتسیا هارتیمهاادخ یارب راک ساسحا و یلدمه و یراکمه

مدرم هفیظو

یلخاد یالاک فرصم
هناگیب تادیلوت هب یگتسبلدیسانش بیسآ

تیبوغرم و ماود رظن زا یلخاد یالاک ندوب هدننک عناقهمزال

 هفیظو
یراک  مکحم و یراک ناقتایرگراک هعماج

»هنقتأف المع لمع ءرما هللا محر« :)ملسو هلآو هیلع و هللا یلص(مرکا ربمایپثیدح

 یناریاریغ و یناریا هدننک فرصم ره نهذ رد یناریا یالاک ندنام یقابفده
ابیز و بولطم ،مکحم یالاک ناونع هب

تلود هفیظو

تادراو لرتنک و میظنت

هدننکرداص و  تارداص هب کمک

دیلوت شخب زا یتی}ح یاه تسایس لماک یارجا

تسا روشک داصتقا ه�اق ديلوتترورض

دیلوت هب اه هنارای یدنمفده یدصرد۳۰ مهس ققحتقادصم

دنروخ یم همدص میرحت زا هک ییاه هاگنبتیولوا

 شخب فیاظو
یصوصخ

یژرنا فرصم رد ییوج هفرص

یرو هرهب حطس شیازفا

تالآ نیشام یزاسون

 یسانش بیسآ
الاک زا رازاب ندنا: یلاخ هیجوت اب تادراو

یلخاد دیلوت یریذپ تباقر هیجوت اب تادراو شیازفا

لخاد دیلوت هظحالمهمزال

یزرواشک شخبهژیو قادصم

موزل تروص رد تفن تارداص فقوت ییاناوتزادنا مشچ

تارداص و دیلوت رد لمع نسح

یتلود یاه هاگتسد رد داسف ذوفن هب تبسن نالوئسم دیدش تیساسحقادصمیداصتقا دسافم اب هزرابم

یکناب تالیهست زا فانصا هدافتسا هار نیرتهب ؛نواعتتیمهانواعت دشر عماج همانرب

یصوصخ شخب هب روشک یراذگ هیامرس یاه تصرف یفرعم

تاعالطا رصح رثا رب یراوخ هژیونادقف هجیتن

روشک یراذگ هیامرس یاه تصرف زا همه عالطافده

ریخأت اب هارمه و دب یدنب هتسب اب بوغرمان سنج لاسرالباقم هطقن

یسیئوس و یناملآ یاه تکرش طسوت یرتشم ندرک یضاربولطم هنو:

 هفیظو
ناگدننکرداص

یلخاد تالوصحم فرصم رب یتلود یاههاگتسد مزج و مزع

راکهار

تلود طسوت یلخاد هباشم تالوصحم تادراو تیعونمم

فلتخم یاهشخب رد یفیک و بوخ تالوصحم دوجو
تلع

یتلود یاههاگتسد طسوت روشک تادیلوت یهدمع فرصم

یلخاد تادیلوت زا اهکناب و اههاگتسد فیعض تی}ح اب تلود هلباقم

یلخاد ناگدننکدیلوت اب اههاگتسد یباسحدب زا یریگولج

همزال

هقباس

رثا

هباشم هنو:

ترورض

همزال

روهمج سیئر میقتسم روتسد

هتشذگ رد حرط نیا ماجنا ندوب قفوم

یتلود روتسد

یجراخ رگتعنص اب هلماعم رد یدقن تخادرپ

لخاد یالاک تیفیک vفر الاب

 یلخاد یاههدننک دیلوت یخرب یگتسکشرو
تی}ح مدع تروص رد

یلخاد تالوصحم زا تلود تی}ح

یداـــــصتقا داــــهج هار هشقن
۱۳۹۰ لاس لوا ههام شش رد هدش حرطم
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۳زا۳


