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رکذت
 لاسما یارب یداهج تیریدم مه و یلم مزع مه

 تسا زاین دروم ام تلم یارب ور شیپ یاهلاس ی همه یارب و

 قیداصم
اهوزرآ

یداصتقا و یئاضق تلادع

یداصتقا تفرشیپ

تلع

ناریا تلم دایز رایسب یاهتیفرظ

 ناریا تلم تیفرظ زا هک تسین یاهزیچ اهوزرآ نیا زا مادک چیه
دشاب نوریب ماظن یاهتسایس و

تسناد تلم و تلود ی هدرتسگ یاهیراکمه لاس دیاب ار لاسما ثحب یدنب عمج

 ؛)اهيلع هللا مالس( ارهز ترضح تداهش مّايا اب تسا فداصم لاس زاغآ
 .درك دنهاوخ تياعرً انيقي و دننك تياعر ار تائاضتقا نيا دياب همه هك دراد یتائاضتقا مظعا ربمايپ یمارگ تخد هب ام مدرم تدارا

 ؛دشاب رادروخرب و راشرس یمطاف تاكرب زا لاس نيا هك تسا ديما

 .دراذگب۱۳۹۴ لاس رد ام مدرم یگدنز رد ار دوخ راگدنام و قيمع تاXثأت ناشيا داي و راوگرزب نيا كرابم مان و

 دنناوتب رازگتمدخ تلود و نامزیزع تلم میراودیما
دننیبب ارنآ جیاتن و راثآ و دننک لمع هملک یقیقح یانعم هب راعش نیا هب

 هفیظو
مدرم و تلود

 یللملا نیب و یجراخ ی هصرع رد مه و یلخاد ی هصرع رد مه ارجامرپ یلاس
ام روشک یارب

ام روشک یارب یجراخ و یلخاد ی هصرع رد اه شلاچ دوجویراذگمان تلع

یللملا نیب و یا هقطنم تزع و رادتقا

یعقاو یانعم هب یملع یاهشهج

رگید یاهلصفرس ی هناوتشپ و لصفرس نیرت مهمتیونعم و نeیا یگژیو

تلود و تلم نایم هنeیمص یاهیراکمه  طرش نیرت مهم
اهوزرآ هب یبایتسد

تلود یامرفراک تلم و تسا تلم رازگراک تلود یراکمه هوحن

 یلدمه و یراکمه ،تیمیمص تلود و تلم نیب هچره
تفر دهاوخ شیپ رتهب اهراک ،دشاب رتشیب تیمها

 دشاب هتشاد لوبق هملك یعقاو یانعم هب ار ّتلم ،تلود
دريذپب یتسردب ار ّتلم یاهیياناوت و تّيّمها و شزرا و

همزال

.مينكيم تلئسم لاعتم یادخ زا یرازگتمدخ رد ار نامدوخ قيفوت و مينكيم تساوخرد ار روشك گرزب یاهراك ی همه تفرشيپ لاعتم دنوادخ زا

یدنب عمج

تشاد روهظ و زورب۹۳ لاس رد هللادمحب یّلم مزع

 دوب راكشآ و زراب هللادمحب اهشخب زا یخرب رد مه یداهج تيريدم

ناریا تلم طسوت تالکشم لمحت

قادصم

نمهب مودو تسیب رد تلم روضح

سدق زور رد تلم روضح

نیعبرا میظع ییeیپهار رد تلم روضح

هجیتن
 درک یم هدهاشم ناسنا ار یداهج تیریدم هک ییاه شخب رد

میدرک یم هدهاشم مه ار اهتفرشیپ

 تسا وا یاهراك رازگراك هك تلود هب تّلم
دنك دeتعا هملك یقيقح یانعم هب


