
 هب هیصوت
ناناوج

یمایا نینچ رد )ع( تیب لها ناوریپ زوس و قشع و ییادیش  هیحور نتشاد

ناریا تلم هار ندوب جوا هطقن رد

 هدش ءاشنا زوس و روش و قشع رسارس یاعد
هفرع زور یارب )ع( ادهشلادیس ترضح طسوت

دیوم

هجوت و رافغتسا ،اعد زور :هفرع زور

رکذ تیمها

»تامولعم مّایا یف هللا مسا اورکذی و«

بسانمهنیمز

تلیضف ظاحل هب لاس یاه بش و اهزور نیرتهب زا
مایا نامه ثیدح قبط رب :هجح یذ لوا ههدحیضوتادخ اب طابترا ناکما و 

هدش هداد رکذ هب روتسد نآ رد هک تامولعم 

لیلد

دیؤم

اهریپ هب تبسن ناناوج یارب هانگ کرت ندوب رتناسآ

گرزب یاه تکرح همه یلصا ماوق ی هیام :یهلا رکذ

همزال

ذ لوا ههد مایا
هجحلا ی

هار نیا یگژیو

ناناوج ی هدامآ هنیمز و ینارون یاه لد  هجح یذ لوا ههد مایا تصرف نتسناد ردق
ادخ اب یبلق هطبار میکحت یارب

زراب قادصم

ناوت مامت اب ناریا تلم راختفا رپ هار هماداهرمث

گداتسیا
هزرابم همادا رب ی

ح 
طاب و ق

نوگنرس ات ل
رابکتسا ی

زایتما

2 زا 1

فعاضم تیمها

ناناوج یارب ییافوکش و تفرشیپ تصرف

ناناوج یارب یعامتجا و یبالقنا و یسایس گرزب یاه تکرح تصرف

ادخ مان ندرک هدنز هلیسو نیرتهب هانگ کرتراکهار

 اکیرمآ موادم ینیشنبقع و یمالسا یروهمج یاهیزوریپدهاش

نابآ 13 هللا موی هسامحقادصم

یگتسجربلماع
هزرابم هار رد ىگداتسيا و هزرابم ى هدارا 

یهلا تردق

 اهجاتنتسا نیا ساسارب هدنیآ نتخاس یارب یزیرهمانرب ناکماجاتنتسا و رکفت یارب یتصرف هرمث درواتسد

 فده نآ دننام و نابآ 13 یاهتربع  رد ربدت و رکفت مازلا
»یمالسا تما« ندناسر جوا هب یارب تکرح یگنوچ ندیمهف

»ناریا خیرات و تلم« ندناسر جوا هب یارب تکرح یگنوچ ندیمهف

 »یهلا تردق« ترابع نیمه رد زیچ همه ندوب جردنم تیمها

 نابآ 13 رد )هر(ماما دیعبت زا دعب لاس 15 ناریا زا اکیرمآ دیعبتتیمها

لحارم

 تینوصم هب ضارتعا هطساوب )هر(ماما دیعبت
 اهنآ نارودزم طسوت اهییاکیرمآ

 ناریا زا هاش ندش هدنار نوریب

 مدرم و دیعبت رد ماما یگداتسیا

 نایوجشناد طسوت یسوساج هنال ریخست

 تلع
 وا اب مدرم یاهلد یهارمه نیع رد )هر(ماما ندوب اهنت

راگزور نآ رد اهییاکیرمآ ندوب هراک همه

هنحص هب اهنآ ندمآ و مدرم یرادیبهرمث

 تیمهاماما هتفگ هب نابآ 13 رد 57 بالقنا زا رتگرزب بالقنا عوقو تیمها
بالقنا

 یهاشنهاش هلاس 2500 ماظن ینوگنرس
 اهتردق همه تیامح دروم

 اکیرمآ هناملاظ طلست مچرپ ندش هدیشک نییاپلیلد
 نآ ندش لام دگل و ناریا ماب زا

 رابکتسا هئطوت لاس 32 رب ناریا تلم یزوریپ دهاش
هرمث ورشیپ ینالوط رمع یارب ناناوج یزیرهمانرب هدنیآ یاههئطوت رد رابکتسا تسکش مازلاینیبشیپمتسینویهص و اکیرمآ یربهر هب

تماقتسا اب فده یریگیپهمزال

فده تسرد باختنا و یریگمیمصت

ناریا ناناوج لباقم رد یتردق چیه نتشادن یگداتسیا یرای

لاعتم یادخرب دامتعا و هیکت

 هنیمز
 ناهج رد یمالسا یرادیب و رکفت یگدرتسگ

یقالخا ،یعامتجا ،یداصتقا

هرمث

ناناوج هفیظو

 تربع
57 بالقنا

تکرح تروص رد عناوم همه ندش هتشادرب
حیحص تیاده اب و تسرد هار رد تلم 

 اکیرمآ ینیشنبقع ندیسر رظن هب نکممانتیمها دهاش
یلخاد نایامنرکفنشور لیلحت یتح و یدام یاهلیلحت ساسارب
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زاتمم یگژیو

یسانشبیسآ

هجیتن

مکحتسم یداقتعا و یرکف یاه هنیمز و تسرد ی هفسلف هب یاکتا

یمالسا یروهمج ماظن هیلع تیلاعف زا نمشد فارصنا طلغ روصت

 ناریا رب راشففده

ناریا تلم هلاس 32 هبرجت هب یاکتا

هدنورشیپ و ارجا لباق یداقتعا و یرکف یاه هنیمز هب یاکتا

 دهاش
 ناریا هیلع رب یتسیرورت هرخسم یویرانس یحارط

کرویوین رد تیرتسالاو مدرم شبنج داد رارق  عاعشلاتحتتیرتسالاو نارحب ی هحوبحب رد
رابکتسا هئطوت ربارب رد یمالسا یروهمج ماظن رپ تسد

هرمث

دهاش

ناتسناغفا رد اکیرمآ تسکش

قارع رد اکیرمآ تسکش

ایند هب ون یسایس ی هشیدنا کی ناونع هب ینید یرالاس مدرم هضرع

اقیرفآ لامش رد اکیرمآ تسکش

هرمث

تلع

 نمشد ینکفافالتخا زا یریگولج
نیلوئسم و تلم نیب و مدرم نیب

 اب اهلد زا دیما ندش هدودز زا یریگولج
نمشد یزادرپغورد و یتاغیلبت یاه هئطوت

تیلوئسم راب نیرتشیب نتفرگشود هب و یزاسدوخ

ناناوج هفیظو

قادصم
هشدخ لباق ریغ دنس دص نتشاد رایتخا رد
 مسیرورت زا اکیرمآ تلود تیامح رب ینبم 

ی هجیتن رد رابکتسا ینوگنرس و ایند نایرج رییغت
مالسا مچرپ اب ناریا تلم یرادمدرس هب لطاب هیلع قح هزرابم 

یمومع راکفا رد مسیرورت اب هزرابم نایعدم و اکیرمآ ییوربآیب هجیتن

دهاش
قارع زا اکیرمآ جورخ رب قارع ناگبخن و ناگدنیامن میمصت

اکیرمآ تلود هنیزه و شالت اه لاس زا سپ 

قارع تلم ناگدنیامن طسوت قارع رد اکیرمآ نایماظن تینوصم در

 مکحتسم یاهراعش ،یگچراپکی زا نمشد سرت
نیلوئسم هدارا و مزع و تلم

رابکتسا هیلع تکرح ینوناک ی هطقن رد یمالسا یروهمج روضح

ماظن رد یبرغ یاهروشک و اکیرمآ تسکش
یسارکومد لاربیل حالطصا هب و یرادهیامرس 

رکذت
 ماظن رد یسارکومد و مسیلاربیل ندوب غورد

اکیرمآ یاعدا دروم یسارکومد لاربیل

ینیبشیپ

ناریا تلم هیلع نمشد هئطوتهجیتن

هدنیآ رد نیلوئسم رانک رد مدرم یگداتسیا موادت

نمشد لیلحت

 تلع
ینکفافالتخا

ی همه رد نمشد ینیب ندش هدیلام کاخ هب
 ناریا تلم طسوت هدنیآ و زورما یاه شلاچ 

دهاش

یراد هیامرس ماظن لباقم رد ناهج روشک 80 و اکیرمآ مدرم یگداتسیا

یفاذق و یلعنب ،کرابم ینسح ظفح رد یناوتان

دهاش

زادنامشچ

نیلوئسم دیدرت  ساسحا مدع و یورشیپ
اهنآ رانک رد مدرم یگداتسیا رثا رب 

 نف لها طسوت ماهتا نیا ندرک موکحم و ندش در

 زرابم رصانع نیرتفیرش ندرک مهتم
مسیرورت رب یمالسا یروهمج دهاجم و

هجیتن

حیضوت

رابکتسا قافن ندش در و اه تلم یزوریپ

 اقیرفآ لامش رد هدش رانکرب نارس ندوب اکیرمآ رودزم

 قادصم یروآنف و ملع میرحت
هئطوت

یراچان یور زا تسکش شریذپ و اکیرمآ تسد ندوب یلاخ

 هجیتن

هئطوت ره زا سپ ناریا تلم هاگیاج ءاقترا

مغریلع اههئطوت ندش یثنخ و تلم یزوریپ
 تلم یارب ییازفاتمحز 

 ادخ هب ناناوج یاکتا تسکش تلع

 تلم ربصو تریصب

ریسم رد ناناوج یرادیاپ

یربهر راظتنا

 نمشد فده نیلوئسم و تلم هدارا و مزع ندرک لزلزتم

گداتسیا
هزرابم همادا رب ی

ح 
طاب و ق

نوگنرس ات ل
رابکتسا ی

 دهاش
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2 زا 2

بوکرس اب یتح مدرم ضارتعا ندشن شوماخینیبشیپ

یناریا ناناوج ندیشوج نورد زا و ناریا تلم ییاناوت شیازفاانعم

هتشذگ هب تبسن یروآنف و ملع رد ناریا تلم یربارب اههد تفرشیپدهاش

دهاش
دوخ غورد یاهاعدا تابثا رد اکیرمآ یناوتان

دوخ یاهاعدا تابثا مدع و دوخ ههجو ظفح رد اکیرمآ یناوتان
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