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نانبل هزور33 گنج رد ليئارسا يسايس و يماظنتسكش
ثداوح

يتاعالطا ياه نامزاس و حالس ،شترا
اكيرمآ يماظن و يسايس تيامح
 يبرغ ياه تلود يضعب تيامح

مالسا ناهج ناقفانم يخرب يتسدمه

قيداصم

يماظن ريغ مدرم عيسو راتشك

عافد يب ياه هناخ ندرك ناريو

راوخ ريش ناكدوك ي هنيس ندرك خاروس

دجسم و ناتسبد نارابمب

رگيد عونمم ياه حالس يخرب و يرفسف ياه بمب زا هدافتسا

لاس ود رد مدرم هيلوا ياهزاين رگيد و تخوس ،وراد ،اذغ هار نتسب

قيداصميدام تردق ياهرازبا

لوپ

حالس

يروانف   يسايس ياه شالت

يناسر عالطا و يربخيروتارپماميظعهكبش

تساكولوه هرابرد  لاؤس حرط يتح ربارب رد يتسينويهص و يبرغ ياه هناسر لمحت مدع

 نآ شياديپ ليلد زا شسرپ ندش رت يدج و يمومعراكفا رد ميژر نآ عضو ندش رتدب

ميژر نآ هيلع نيتال ياكيرمآ ات ايسآ قرش زا يناهج شوج دوخ و هقباس يب ضارتعا

 دِجاسمو تاوَلصو عيِبو عماوص تّمدهَّلٍ ضعبِب مهَضعب ساَّنلا هَّللا عْفد اَلوَلوۗ هَّللا اَنبر اوُلوُقي نَأ اَِّلإ ٍّقح ِريَغِب مِهرايد نم اوِجرُْخأ َنيذَّلا* ٌ ريدَقَل مهِرصَنٰىَلع هَّللا َِّنإوۚ اوملُظ مهَّنَأِب َنوُلَتاَقي َنيذَّللَ نذُأ
 ٌ زيِزع ِيوَقَل هَّللا َِّنإۗ هُرصني نم هَّللا ََّنرصنيَلوۗ اًريثَك هَّللا مسا اهيف ُرَْكذي

داعيمْلا فلْخي اَل هَّللا َِّنإ

هدعو هَّللا فلْخي ْنَل و

َنومَلعي اَل ِساَّنلاَ رَثَْكأنكلو هدعو هَّللا فلْخي اَل هَّللا دعو

  ٍماَقتنا وُذٌ زيِزع هَّللا َِّنإ هَلسر هدعو فلْخم هَّللا َّنبسحَت اَلَف
 يِب َنوُِكرْشي اَل ينَنودبعي اًنمَأ مِهفوَخ دعب نّم مهَّنَّلدبيَلو مهَلٰىَضَترا يذَّلا مهَنيد مهَل َّنَنّكميَلو مِهلبَق نم َنيذَّلا فَلْخَتسا امَك ِضَرأْلا يف مهَّنَفلْخَتسيَل تاحلاصلا اوُلمعو مُكنم اوُنمآ َنيذَّلا هَّللا دعو

  َنوُقساَفْلا مه كئَٰلوُأَف كلَٰذ دعبَ رَفَك نمو اًئيَش

يتسينويهص ميژر تيعورشم رد لزلزت

تيمها
ثداوح رثا

هزغ رد هزور22 گنج رد يتسينويهص ميژريماكان

نيطسلف هيضق رد هدنيآ قفا ندش رت نشور

مالسا يايند يلصا هلأسمنيطسلف هرابرد ام فياظو ندش رت راكشآ

 مهم درواتسد

تازيهجت و حالس زا شيب مدرمو ادخ هب تمواقم ياكتا

نمشد هناوتشپ

 تلع

اه تسينويهص ريذپان تسكش و بيهم هرهچ نتفر نيب زا

يريگ هجيتن

 لالحناو طوقس دنت بيش رد يتسينويهص ميژر نتشاد رارق

 نيزاغآ ياه ههد اب تسينويهص نارس يرگيشحو نتفاين توافت
لاغشا

 تلع

 دهاش

يمالسا يراديبدنمورين جوم

 هزغ رد تايانج

يروانف تفرشيپ اب اه تيانج هرياد ندش رت هدرتسگ

تسينويهص ميژر ربارب رد ميلست و شزاس مدع ترورض

بطاخم
 زا اربم ار تسينويهص نارادمتسايس موس و مود لسن هك يناسك

دنناديم لوا لسن تايانج

 يراديب جوم اب يتسينويهص ميژر نيغورد تبيه نتخير ورف
 يمالسا

دهاشيتسينويهص ميژر ناگدننادرگ رد زواجت يوخ ندركن توافت

يناهج نادجو ندرك راديبرثا

تلع

دهاش

هنومن

دنناوتب هك نامز ره رد تيانج زا ندوبن نادرگيور

نمشد تاناكما

اه هناشن

 هلمج زا ناهج روشك120 رد يمدرم تارهاظت
سيلگنا و اپورا

يمالسا تما نانمشد

راديب ياه نادجو و رويغ ناناوج هژيوب  ،يمالسا تما

 و هدش لامياپ قح ندنادرگ زاب هار رد تدهاجم ندشن عياض
يهلا هدعو ندوب تسار

بطاخم

ليالداوتحم

نيطسلف و نانبليمالسا تمواقمگرزب سرد

دنراد ار تسينويهص ميژر يريذپان تسكش مهوت هك يناسك

نيطسلف دروم رد يياه هطلاغم

نيطسلف تاجن هار اهنتتمواقم ويگداتسيا

مالسا ناهج هلأسم نيرت يروف ،نيطسلف هلأسم
نايناهج هفيظو

1 هحفص
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قيداصمنيطسلف دروم رديياه هطلاغم

 تيعقاو كي ناونع هب ليئارسا اب ندمآ رانك
هتشذگ ثداوح زا نتفرگ سردخساپهلاس60

 يتيوه يب لاس داتشه زا سپ اهروشك يخرب يلصا تيوه نتفايزاب

توق هطقنيريگ هجيتن

نديد هركاذم رد ار نيطسلف تاجن هار

نادرگدوخ تموكح ناونع هب تناها و ريقحتدهاشاه تسينويهص اب هركاذم ندوب بيرف و هچيزابخساپتسينويهص ميژر اب هركاذم

تلع

نيطسلف رب بصاغ ميژر تيكلام هب فارتعا

 يهاو ياه هناهب هب تموكح ندش بوكدگل

 يرتنالك سيئر كي ناونع هب نادرگدوخ تموكح نالوئسم اب دروخرب

 و نادهاجمداهج تكرب هب ،فيعض درواتسد نيمه ندمآ تسد  هب
مدرمتمواقم

هللا مار رد تافرعرساي هرصاحمهنومن

اهنآ نتخادنا مه ناج هب و ينيطسلف ياه هورگ نايم رد هنيك مخت نديشاپهجيتن

)يتسينويهص ميژر(يناطرس هدغ نيا زا تيامح و داجياسيلگنا و اكيرمآ اب هركاذم
 اه تسينويهص زا اكيرمآ تلود طرش و ديق يب تيامح

 طرش و ديق يب دهعت زا اكيرمآ ديدج روهمج سيئر ندز مد
انعملييارسا تينما هب

 يتلود مسيرورت زا عافد
ييوگروز و ملظ زا عافد

زور22 رد ينيطسلف كدوك و نز و درم اهدص ماع لتق زا عافد

رتمك يزيچ هن و شوب نارود ههارژك همادا

للم نامزاس هب هتسباو عماجم اب هركاذم

نيطسلف هلأسم رد للم نامزاس يياوسر و يرگاشفاهركاذم ندنام ميقعهركاذم هجيتن

 هقباس

 تسيرورت ياه هورگ طسوت نيطسلف لاغشا نتخانش تيمسر  هب

 نيطسلف لاغشا موادت و شياديپ رد نتشاد يساسا شقن

 هب يأر ماگنه للم نامزاس يمومع عمجم زا نتفرگهلصافدهاشاه تسينويهص تايانج ربارب رد زيمآ تياضر توكس
 مسينويهص يتسرپداژن

ملاع نايوگروز طسوت نآزا يرازبا هدافتسا

 تمواقم و يگداتسيا
نيطسلف تاجن هار اهنت

 تامازلا
هملك ديحوت

يداهج تكرح ناياپ يب هريخذتيمهاديحوت هملك

 ناكرا

ينيطسلف دهاجم ياه هورگ

  ناهج رسارس رد ناملسم ياه تلم و تلود

رثا
 و قح يراي يوس هب راديب ياه نادجو تكرح

مولظم

قيداصم

هزغ هيضق رد يللملا نيب يتامدخ نامزاس كي يبرغ سيئر هيرگ

هناتسود رشب ياه نامزاس نالاعف هنادردمه تاراهظا

اكيرما ياهرهش و يياپورا ياه تختياپ بلق رد مدرم يميمص و گرزب تارهاظت

نيتال ياكيرمآ رد تلود دنچ ياسؤر هناعاجش مادقا

يريگ هجيتن
تقيقح نالوج يارب ناديم ندوب زاب

نيطسلف يروف و داح لكشم هلمجزا مالسا ناهج تالكشم لح يارب يمالسا تما يياناوتتوق طاقننيطسلف بصغ يناطيش مسلط نتسكشهجيتن

قيداصم
ناكلاب

 زاقفق 

يبرغ بونج يايسآ

تينما ياروشقادصم

قادصم

 دوخ يبرع و يمالسا تيوه يبايزاب يارب نيطسلف يياناوت

دهاشهقباس

دهاش

 نيرفآرش ياهورين تسد هب ناملسم ريغ يايند ندشن ريخست

 مواقم و  شوهاب يناناوج دوجو

قيداصم

مهم هلأسم
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 و نانبليمالسا تمواقم گرزب سرد
نيطسلف

 هلأسم نيرت يروف ،نيطسلف هلأسم
مالسا ناهج

نايناهج هفيظو

2 هحفص
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 ناراكتيانج تينوصم مسلط نتسكش
تسينويهص

لقع و لدعتازاجم قطنم

تيانج هار نتشاذگ زابرثا

قيداصمگرزب ياه تيانج نالماع يدازآابرگيد ياه تيانج قيوشتقادصماه هبرجت زا نتفرگ سردام هفيظو

نانبل هزور33 گنج رد تايانج

ناتسناغفا رد يسورع ياه ناوراك نديشك نوخ و كاخ هب

قارع رد رتاو كلب تايانج

بيرغوبا رد يياكيرمآ نازابرس ياه يياوسر

 مدرم رفن5500ندرك يمخز و رفن1350 زا شيب ماع لتق
يلعف تيعضوزور22رد كدوك و حالس يب

تازاجم ياج هب نازواجتم نتفرگ شاداپ

كافس ميژر تينما زا عافد ندوب سدقم

مدرم هچ تلود هچ ،مولظم فرط تيموكحم

 ناهج هلأسم نيرت يروف ،نيطسلف هلأسم
مالسا

 تكرب هب ؛مالسا ناهج ميظع تردق
يمالسا يراديب

مالسا ناهج يگچراپكي وتمه

 رس رب نديشك دايرف و هزغ هيضق  رد برع نارس  يخرب يهجوت يب
دننك يم كمك هزغ هب هك يناسك

 تيامح و نيطسلف مدرم هب هبناج همه كمك
ناناملسم همهرب ييافك بجاو نانآ زا لماك

 يروهمج خساپ
يمالسا

دوش طقاس نارگيدزا فيلكتاتدنوش كمك لمحتم ناشدوخ

دنشاب تامادقا سانشردق  نتفرگ هدرخ  ياج  هب دنرادن  تعاجشو  ناوترگا

  يساركومد هببرغ ندوبن دنبياپيسرپ همه كي رد ماظن راتخاس نييعت
هقباس هزغ و يرتخاب هنارك تاباختنا نتفريذپن

دشاب نانآ بولطم نآ جياتن هك يياج ات يساركومد لوبقانعم برغ ييوجارجام و يبلط گنج

 هلأسم نيرت مهم
سامح هقباسهزغ يزاسزاب تيلاعف همه رد سامح تلود تيزكرمراكهارهزغ يزاسزابنيطسلف زورما

 ناينيطسلف عطاق تيرثكا بختنم

نيطسلف ريخا هلاس دص خيرات ردهطقن نيرت ناشخرد هزغ رد يتسينويهص ميژر نتشاذگ ماكان تيمها

نيمراهچ رد تانايب
 ىللملانيب سنارفنك
 زا تيامح و سدق
نيطسلف مدرم قوقح

1387/12/14

 و يسايس نارس تازاجم و همكاحم
هزغ هعجاف رد نيرفآ شقن يماظن

راكهار

نيطسلف هلأسم ندوب يبرع ههبش حرط
تسرد يانعم

طلغ يانعم

هناشن

نايناهج هفيظو

 راكهار

ام هفيظو

يسانش بيسآ

 لح ديلك

توق طاقن

 ينيب شيپ

خساپ

رتشيب تدهاجم و تمدخ ميدقت و برع رت هنادنواشيوخ تاساسحا

يسرپ همه اب برغ تفلاخم
تلع

يرمق1427لاس مهم ثداوح يناوخزاب
نونكات)يسمش1385(

نيطسلف و نانبليمالسا تمواقم گرزب سرد

نيطسلف دروم رد يياه هطلاغم

 تاجن هار اهنتتمواقم و يگداتسيا
نيطسلف

3 هحفص


