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۳زا۱

یزیربت یکلم یاقآ داوج ازریم شیامرفدیؤم
هزور دروم رد »تابقارملا« ِباتک رد

یریگ هجیتنهزور .سناد یهلا هیدهانبم
فیلکت کیً افرص هن و هزور .سناد میرکت و فیرشت

هزور گرزب تمعن ربارب رد یرازگرکش موزل

دنک یم مهارف رکفت یارب ار هنیمز هک بلق یافص داجیاتلع

»ةنس ةدابع نم Iخ ةعاس رّكفت«ثیدح

هدیافناسنا لد و حور و نطاب هب هعجارم ؛یقیقح رکفتهجیتن
قیاقح ندش نشور

تمکح باب ندوشگ

 یاه هنیمز
رکفت

رمع هرابرد رکفت

گرم باب رد رکفت

تیمها
ناسنا ره یارب رمع ندوب یلصا هیامرس

رمع رذگدوز تعاس اب تاریخ همه ندمآ تسد هب

انعم

یگدنز تاعاس یرادیاپان ندرک ساسحا

رمع هیامرس هظحل هب هظحل شهاک هب هجوتینعمنامز رذگ هب هجوت

اه هصرع

رمع ندرک فرص هنوگچ

رمع ندرک فرص اجک

رمع ندرک جرخ یهار هچ رد

گرم یانعم

^اع نیا زا روبع

ندب زا حور جورخ هظحل

»توملا ةقئاذ سفن ّلك«هیآدیآ یم شیپ ام همه یارب هظحل نیارکذت

گرم هظحل رد ام لد عضو و ام لاح یگنوگچاوتحم

تسا یرورض و مزال رایسب رمع و گرم هرابرد رکفترکذت

اهاعد رد رکفت

ديؤمروثأم یاهاعد ِنیماضم ندوب هداعلا قوفتیمها
 ینوزفا رب ینبم یزيربت یکلم یاقآداوجازIم شيامرف

یدیحوت بطخ و تایاور زج هب نیموصعم بطخ و تایاور رگید هب هیعدا فراعم تبسن

 هد تنیز نیقتم رویز و نیحلاص تنیز هب ارمنومضمقالخالا مراکم یاعد رد رکفتقادصم

توملا  کلم بانج تاقالم
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 روشک یلک عضو زا عالطا
ام یلعف یریگ تهج و هاگیاج و

تیمها

هقطنم رد هدمآ دوجوب یمالسا یرادیب

ایند رد مکاح هقباس یب عاضوا

یمالسا یروهمج تایح لوط رد یمالسا یرادیب میظع هثداح ندوب هقباس یبتیمها لیلد

یمالسا یروهمج یارب بیجع و نشور قفا میسرتهجیتن

فراعتم یاه یبایزرا رد رصم تلم میظع تکرح ندیجنگندهاش

قادصم

یبرغ یاه تلود ریگ نابیرگ یداصتقا نارحب ندوب هداعلا قوف

ژورن ریخا یتسیرورت هثداحدهاشاپوراً اصوصخم و برغ رد یتسیرورت و یطارفا یاه نایرج دشر

یطارفا یاه نایرج دشر همادا و یریگولج زا اه تلود یناوتانینیب شیپ

قیداصم
اکیرمآ یاه ناکوئن

اپورا یاه یزانوئن

یسانش بیسآ
اه نآ زا ندرکن هدافتسا و اه تصرف .خانشن تروص رد یمالسا یروهمج ررض

 دوجوم تصرف زا ندرکن هدافتسا رثا رب یگدنام بقع و دیدهت داجیا

همزال
یرگنوسکی زا زیهرپ ،روشک لئاسم هب هنانیب عقاو هاگن

یفنم و تبثم طاقن نامأوت هدهاشم و

یسانش بیسآ

دراوم یضعب رد یفنم هاگن هبلغ

یفنم هطقن ندید نودب تبثم هاگن هبلغ

 نافاب یفنم طسوت تیعقاو نایب زا یریگولج یاعداهیجوت
ییا} هایس زا زیهرپ رکذت لباقم رد

بیسآ
یع|تجا ررض و یدیماان داجیا

روشک لئاسم ندیمهفن تسرد

بذاک تیاضر داجیا هطساو هب یگدننک هارمگبیسآ

روشک یفنم و تبثم طاقن تسرهف هیهت یارب ینالوط راک و ثحب

بطاخم

هدیاف

تبثم طاقن هب هجوت هلیسو هب روشک تاناکما و اه تیفرظ شیا}

یفنم طاقن هب هجوت هلیسو هب مینکب دیاب هک ییاهراک و اه تیولوا شیا}

یربهر هبلاطم

نایوزوح و نایهاگشناد ،ناگبخن ،نالوئسم

یفنم و تبثم طاقن .شاذگ مه رانک اب ماظن هار ندش نشور
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تبثم طاقن

اهدیدهت رب هبلغ رد ماظن ییاناوت
 عاونا
اهدیدهت

اه میرحت و یلیمحت گنج دننام ناگناگیب میقتسم تلاخد اب ییاهدیدهت

اه تیموق کیرحت دننام یلخاد یاه هنیمز اب ییاهدیدهت

یمالسا ماظن و مدرم نایم د|تعا

تیمها
یمالسا یروهمج ماظن هب ناریا مدرم د|تعا یریظن مک

اهروشک رگید نیب رد

یسانش بیسآ
 ماظن هب مدرم ید|تعا یب زا یا هدع ندز مد

مدرم د|تعا نشور لیالد ندیدن و

دهاش

طیارش نیدجاو دصرد۸۰زا شیب تکرش اب۸۸ لاس تاباختنا

سدق زور و نمهب۲۲ هنالاس یی|یپهار ود رد مدرم هدرتسگ تکرش

اه هصرعمیرحت طیارش نیرت تخس رد تفرشیپ

یروانف و ملع رد تفرشیپ

روشک یاه تخاسریز و یسدنهم و ینف یاه یدن}اوت رد تفرشیپ

یلم سفن هب د|تعا رد تفرشیپ

هدرتسگ یاه هسیسد و اه هئطوت مغریلع روشک تابث

ماظن تابث و ماکحتسا ،رارقتساتلع

رکذت
تسا دوکر زا ریغ تابث

میراد تفرشیپ و ششوج ،تکرح ؛میرادن دوکر ام

یللملا نیب بوخ رایسب رابتعا

یللملا نیب ظاحل زا ماظن عضو ندوب یفنم روصتیسانشبيسآ

لیلد
 ناونع هب یمالسا یروهمج ندش هتخانش

ایند رد ذفنتم و ربتعم ،راذگرثا ،مرتحم روشک کی

تلع
مدرم یگداتسیا و روضح

نیلوئسم و مدرم نابز و تسد رد بالقنا حضاو و نشور یاهراعش

رکذت

 یمالسا ماظن ِیللملا نیب تزع ندرکراد هشدخ رد نارگید یناوتان
رگید تکرح ره ای یجک نهد اب

ربکتسم یاهتردق یاه نیهوت اب یمالسا یروهمج هبتر لزنت روصت یتسردان

لباقم هطقن بالقنا ندرک لعفنم زا نمشد یدیماان

 عضوم
یربهر روشک تیعمج رفن نویلیم۱۵۰ تیفرظ دوجو و تیعمج ت�ک هب داقتعاروشک یرفن نویلیم جنپ و داتفه تیعمج

ید۹ هس|ح لثم بالقنا و ماظن هيلع تامادقا رباربرد مدرم میظع تکرح

اکیرما ندش روفنم و رابتعا تفا

 هشیر
اه فعض

فعض طاقن

۳زا۲ ییاراک
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قیداصمیلعف تیعضو
۸۸ هنتف  همانرب مغریلع اه یبرغ هب هتسباو یاه میژر طوقس

یمالسا یروهمج ندز نیمز هب یارب ناریا هیلع ربکتسم یاه تردق یاه همانرب فالخ رب تسرد لاعتم یادخ ریدقت ِسکع تهج رد هقطنم لئاسم یورشیپ
تلعللملا نیب مسینویهص و اکیرما ،یبرغ یاه تردق یاه تسایس

 سدق رگلاغشا میژر هرصاحم
ناریا هرصاحم یارب ناتسناغفا و قارع لاغشا همانرب مغریلع

ناریا میرحت یارب نانآ همانرب مغریلع یداصتقا نارحب رد اه یبرغ یراتفرگ

یربهر دروآرب

 نمی ،سنوت ،رصم  ثداوح یگداعلا قوف و تمظع
رگید قطانم یضعب و

سفق لخاد رد هاگداد هب رصم کرابمان دورو بیجع و انعمرپ هثداح

دهاش

وا اب هلباقم یارب هزیگنا اب یاهروشک نیب سدق رگ لاغشا میژر هرصاحم

میژر کی دمآ و تفر زا هلئسم ندوب رت قیمعیریگ هجیتن

اه تلم یرادیب لرتنک رد نمشد یناوتانینیب شیپاه تلم یرادیب لرتنک و هقطنم نارحب جاوما یور ندش راوس یارب شالت
 تسایس
نمشد

یبیل رد مدرم مایق زا هدافتساءوس اب ندرک زاب اپ یاج و ندنام  فدهیبیل لئاسم زا ینارگن
نمشد

فده
نآ فلتخم یاهاج رد هاگیاپ ثادحا یارب یبیل عیسو یاضف زا هدافتسا

یبالقنا روشک ود ؛سنوت و رصم روشک رب فارشا

یبیل تفن

هقطنم نآ یاهروشک همه و ریازجلا ،ندوس رب طلست

یزاسزاب هناهب هب ذوفن یارب یبیل یاه تخاسریز ندرک ناریونمشد هبرح
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همزال
یرگنوسکی زا زیهرپ ،روشک لئاسم هب هنانیب عقاو هاگن

یفنم و تبثم طاقن نامأوت هدهاشم و

یسانش بیسآ

یربهر هبلاطم

تبثم طاقن

نامدوخ یاه یهاتوک و اهاطخ  هشیر
اه فعض

اه شلاچ یضعب رب ندرکن هبلغ

فعض طاقن

دراوم یضعب رد هفیظو قبط ندرکن لمع

اهاج یضعب رد مزال یاه تبقارم ندادن ماجنا

اه یگتسبلد .شاذگن اپ ریز

درک زیهرپ نآ زا دیاب هک ییاهزیچ هب ندش مرگرس

راثیا و یداهج هیحور زا تلفغ

نمشد یگنهرف مجاهت زا تلفغ

نمشد ندوب نیمک رد زا تلفغ

روشک یا هناسر یاضف رد نمشد ذوفن زا تلفغ

لاملا تیب ظفح هب تبسن یتالابم یب

داصتقا و تسایس نادیم رد یا هلیبق یاهراتفر

لاغتشا هلأسم ندشن لح

مروت هلئسم ندشن لح

راک گنهرف هلئسم ندشن لح

یقالخا لئاضف جاور مدع و یمومع قالخا رد فعض

هعماج رد ییارگ لمجت و فارسا گنهرف جاور

روشک ناناوج زا یخرب �ب تنوشخ هب لیم دشر

ناوج لسن ندرک هابت اب یقطنم و تسرد هلباقم مدع

قیداصم
یسایس تارجاشم و تاعزانم هب ندش مرگرس

یفارشا یاه شنم و یبلط هافر هب ندش مرگرس

انعم
نارگید راک هب تبسن ام دییأت و هئطخت .فرگ تئشن

نانآ لمع تیهام زا هن و طباور زا

یا هلیبق راتفر ندوبن یبالقنا و یمالسانالطب لیلد

دارفا یضعب رد نآ دوجو اما ؛راتفر نیا ندوبن ریگ همهرکذت

یمالسا یروهمج ماظن و مالسا یداقتعا یابم تسرد حرط رد فعض

ییاراک
توق طاقن هدهاشمهلیسو هب اهدیما شیازفا و اه تیفرظ .سناد

یفنم طاقن هدهاشمهلیسو هب اه تیولوا .سناد


