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یزاون بیرغ و یزاون ن�هممدرم یگژیو

یناولهپ کین تافص یاراد

ینابرهم و یرادافو ،یروشحلس ،یدر�اوج

 تازایتما
یناسنا

یربهر هیصوت  مغریلع مه رانک رد هاشنامرک مدرم راوردارب یگدنز
هاشنامرک مدرم طسوت رگیدکی اب یارادم و ملس تیصوصخ شیازفا و ظفحیشیوگ یتح و یبهذم ،یموق یگنوگدنچ

دهاش
 هاشنامرک ناتسا مدرم و نارادزرم ˛ریاشع ِیدنAریغ

سدقم عافد لاس تشه ماA رد مدرم هناعاجش یگداتسیا و عافدنآ یاج همه رد

 یربهر رادید رد یمالسا یروهمج ماظن هب مدرم تدارا راهظا و عافد هدهاشم
هرتسگ۱۳۵۹ لاس رد ناتسا رساترس زا

دنا قح لها یهورگ هک وهالاد و باجیر

دنتسه نوگانوگ ریاشع و ماوقا نآ رد هک ناتسا زکرم

دنا هعیش هک دابآ مالسا و برغ نالیگ

دنا ینس هک تاناماروا و هواپ

تیمها

داصرم هیضق رد هاشنامرک ناتسا رد مدرم یعافد تکرح نیرخآ عوقو

ناتسا یاهرهش هب قارع یثعب میژر ییاوه تالمح نیلوا عوقو

نیریش رصق رد یلیمحت گنج یزرم زواجت نیلوا عوقو

جدننس رگشل ناگداپ زا یهاشنامرک ناناوج عافد
دنا هاشنامرک روآ مان یادهش وزج اه ناوج ن�ه زا یضعبتیمهابالقنادض هیلع هدش جیسب یاه هورگ نیلوا ناونع هب

قادصم
 هاشنامرک ناتسا رد زاتمم و هتسجرب یاه تیصخش روضح

نرق دنچ هقباس اب فورعم یملع یاه نادناخ روضحشزرو و مولع،eه ،تایبدا رد

دیؤم زابناج و هدیهش نانز یناوارف رظن زا هاشنامرک ناتسا یریظن مکهاشنامرک ناتسا رد نانز هتسجرب شقن

 تازایتما
ییایفارغج

عونتم یاوه و بآ

یندعم و یتعنص یاه تیلباق

ناوارف یحطس یاه بآ و یزرواشک یالاب دادعتسا

 ابیز تعیبط رطاخ هب یرگشدرگ یاه تیلباق
درف هب رصحنم یخیرات راثآ و

یناگرزاب و لقن و لمح یاه تیلباق

ناناوج هفیظو
 شالت و راک هب لیم و یراودیما

هاشنامرک زایتما یاراد و ساسح تیعقوم هب هجوت اب
 هفیظو
هاشنامرک ناتسا رد تالکشم لماک عفر یارب شالتنیلوئسم
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یع�تجا نوگانوگ تالوحت رد مدرم شقن ندوب رایعمتیمها

مدرم اب نآ طابترا هب لوحت کی شرتسگ یگتسباوانعم

مدرم زا عاطقنا اب اه تموکح زیچ همه pفر تسد زا

 و تفن تعنص ندش یلم و هطورشم تضهن یزوریپ لماع مدرم روضح
مدرم زا ییادج اب ود ره تسکش

 هطبار داجیا رثارب یلم تزع و روشک هرادا رد اه تموکح تیقفوم شیازفا
ناریا خیرات لوط رد مدرم اب هناتسود و مرگ

مدرم روضح هب نیطالس دمآ و  تفر و تردق ییاج هباج یطابترا یب

هنو�
یولهپ سوحنم هلسلس

راجاق هلسلس

لیلد
 یمالسا بالقنا یزوریپ رد مدرمریظن یبشقن

نآ زا دعب ثداوح و

)هر(ماما یرگن فرژ و تمکحأشنمبالقنا یزوریپ اب مدرم شقن pفاین نایاپزاتمم یگژیو

قادصم
مدرم بختنم ناگدنیا� طسوت یساسا نوناق نیودت

مدرم یالاب یأر اب نآ بیوصت و

یمالسا یاروش سلجم ناگدنیا� ،روهمج سیئر ،یربهر ناگربخ ،یربهر باختنا
لاس۳۲ لوط رد مدرم هلیسو هب اه اروش ناگدنیا� و

بالقنا یزوریپ زا دعب زور هاجنپ روشک یسایس ماظن نییعت
مودنارفر هلیسو هب و

یرابکتسا یاه تردق هب یکتم حلسم نادند ات میژر تسکش
حالس هب اکتا نودب مدرم راشقا همه روضح اب

هدنیآ و هتشذگ مرن و تخس یاه شلاچ همه رب ماظن یزوریپ
مدرم هب ءاکتا اب

تیمها
نوگانوگ یسایس یاه هقئاذ اب اه تلود ندمآراکرسرب

ماظن لوصا اب راد هیوازً اضعب و

 دنناد یم روشک بحاص ار ناشدوخ مدرمتلع

 تیمها
فعاضم

هداتسیا ماظن زا مدرم میظع تیفرظ ینابهگن موزل
تفلک ندرگ نیطایش لباقم رد

قادصم

هلاس ۸ یلیمحت گنج رد یمالسا یروهمج سدقم ماظن یزوریپ
 مدرم تریصب و ربص کمک هب میرحت یاه تسایس ندروآرد وناز هب

راکتبا و یروآون اب روشک تفرشیپ و

مدرم روضح اب۱۳۸۸ید۹و۱۳۷۸ریت۲۳ رد نارگ هنتف تسکش

 یا هتسه هیضق رد نانمشد لیمحت و ییوگروز لباقمر د نالوئسم یگداتسیا
مدرم ینابیتشپ و مکحتسم راصح هب اکتا اب

 یمومع ن�تفگ هب یرازفا مرن شبنج و ملع دیلوت تضهن لیدبت
یناگمه تکرح و

یریگ هجیتن

 یلم مزع هب ءاکتا اب یمالسا یروهمج ماظن رادتقا و ماکحتسا
نانآ روضح و مدرم یمومع و

رابکتساریغ و رابکتسا ناراذگتسایس و نانمشدبطاخم

مهم رکذت
  دزادنایب هار بالقنا لابق رد یرگید تکرح و دنک یور جک دهاوخب هک یلوئسم

درک دنهاوخ فذح ار وا مدرم

تلع
بالقنا رد فلتخم تاقبط و روشک یمومع تفاب ندوب مهس یذ

بالقنا رد مدرم مزع و هدارا یراذگرثا

۲زا۱یربهر زا لابقتسا رد هاشنامرک مدرم روضح اب ماظن هب یشخب ماکحتسادهاش

 لاغتشا هلئسم هب هژیو هجوتمهم قادصم
تسا رت ساسح روشک طسوتم زا هاشنامرک ناتسا رد هک

لباقم هطقن

دیؤم

 هجیتن
یهجوت یب

دهاش

 هجیتن
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تیمها

 هزات حور ندش هدیمد و روشک یاه گر رد هزات نوخ قیرزت
تاباختنا ره یرازگرب اب نآ دبلاک رد

روشک یمومع عضو رد سلجم یراذگریثأت

روشک رد یریگ میمصت یلصا روحم ؛سلجم

ام توق هطقنتاباختنا یگنرمک ای و ندشن رازگرب یارب نمشد هداراشلاچ
 مدرم ندرک هزیگنا یب یارب نمشد یاهراک صیخشت ییاناوت و یدنمشوه

تاباختنا رد روضح هب

ینیب شیپ
 مدرم ندرک قوش و قوذ یب یارب نمشد یاه تیلاعف هدهاشم

هدنیآ هام هسود رد تاباختنا رد تکرش یارب

هجیتن
 تاباختنا ندش گنرمک فده اب نمشد یتاغیلبت یاه قوب نداتفا راک هب

اه تاباختنا همه زا لبق

یربهر هیصوت

تاباختنا رد مدرم هدرتسگ تکرش موزل

تاباختنا رد مدرم یأر هب مارتحا و نوناق هب یرادافو

دنمقالع و نمؤم و زوسلد هدنیا� تاباختنا

 قادصم
یهجوت یب

 میهاوخ یم ام هک ینآ ندمآ راک رس اب نوناق لوبق
وا ندماین راک رس تروص رد نوناق اب تفلاخم و

۸۸ هنتف نازورفا شتآ طسوت مدرم یأر و نوناق هب نیکA مدعقادصم

نوناق هار زا ندرک ضارتعا یداریا یبرکذت

صخاش
تردق و تورث یاه نوناک هب ندوبن لصتم

یبالقنا فئاظو و نید ،نادجو ساسا رب لمع
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تقیقح
دیدج هحفص ندش زاب و رابکتسا یاه تسایس تسکش

یمالسا یاهروشک هقطنم رد

دهاشیمالسا یاهروشک هقطنم رد اکیرمآ تدم ینالوط ینار مکح و یزات هکیتیمها
یفاذق ،سنوت ،رصم یاه تلود ندوب اکیرمآ نامرف هب شوگ

یمالسا یاهروشک یضعب ن�کاح و یبالقنا رهاظ هب

 تسایس
 اه تلم هدارا اب هزرابم رد نمشد یناوتانهقطنم عاضوا رب طلست یارب شالتاکیرمآ

اه نآ ندرک ادیپ تأرج و یرادیب رطاخ هب

هقطنم یاه تلم یراودیما رد ناریا روشک ثداوح یراذگرثارکذت

ام مهم تیلوئسم ؛ناریا تلم ندوب وگلا اب بسانتم تفرشیپیریگ هجیتن

انعم
هقطنم یاه تلم رد سأی داجیا و طاشن pفر نیب زا

ناریا رد هقرفت و دوکر ،فعض ،ینماان دوجو اب

 ،یمومع تکراشم ،تینما  ،تفرشیپ دوجو اب اه تلم تکرح تیوقت
ناریا رد یلم تدحو و سفن هبد�تعا
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 تسایس
اکیرمآ

 فلاخم یاهروشک ِکچوک قافتا ره عقاو فالخ ییا� گرزبتیمهااکیرمآ مدرم تکرح نداد ناشن کچوک
اکیرمآ یاه تسایس اب

ماجنارس
اکیرمآ مدرم تکرح هب اه هناسر رارقا

تیرتسا لاو یرفن رازه نیدنچ ع�تجا راشف رثا رب

دهاش

اکیرمآ نادرمتلود نایب یدازآ نیغورد یاعدا

 تیرتسا لاو شبنج ربخ راشتنا مدع و اکیرمآ مهم یاه همانزور توکس
نآ عورش زا هتفه هس ود ات همانزور کی زج هب

یتاغیلبت یاه هویش زا هدافتسا اب یراوس جوم
یناور گنج و

 یارب یراد هیامرس میژر داسف ندش ینیع و سوسحمتلع
اکیرمآ مدرم

ینیب شیپ
 اکیرمآ مدرم تکرح شرتسگ و دشر

تیرتسا لاو تکرح یاه هشیر ندرب نیب زا رد اکیرمآ نادرمتلود یناوتانتلعمدرم بوکرس ناکما مغریلع برغ و اکیرمآ یراد هیامرس ماظن یشاپورف و

تلع
شدوخ مدرم هب یراد هیامرس دساف میژر یمحر یب

قیداصمایند طاقن ریاس مدرم هب ملظ رانک رد

 نآ مدرم دص رد کی هدارا هب اکیرمآ تلم تی�کا تیموکحم
لیئارسا زا تی�ح و ناتسناغفا و قارع گنج رد
 اکیرمآ مدرم تکرح pشاد هگن توکسم و ن�تک

لمع تدش و بوکرس دعب و

یریگ هجیتن

یراد هیامرس ماظن ندیسر لماک تسب نب هب و برغ نارحب عورش

 یراد هیامرس ماظن تسب نب هدهاشم موزل
دندرک یم نانآ یاه شور زا یوریپ هب هیصوت هک یناسک طسوت

هدنیآ یاه لاس رد اکیرمآ مدرم یلعف تکرح یشخب هجیتن ناکمارکذت

7
8�� ��+/9 

:��
; ���'�

< �
$�/ ��=��

  
�
(�

� 
��



تیمها

لیلد

 ماظن یاه تیقفوم همه هشیر مدرم ییاناوت یریگراک هب و تخانشیریگ هجیتن
اه یماکان همه هشیر مدرم روضح نیمأت مدع و

هننقم و هیئاضق ،هیرجم هوق رد روشک مرتحم نیلوئسم همهبطاخم

 هفیظو
نیلوئسم

 مدرم روضح یارب ییاه هار ندرکادیپ
داصتقا دننام روشک نوگانوگ لئاسم رد

گنج راوشد رایسب هصرع رد مدرم روضح یارب هار ندش زابهنو�

مدرم لوپ و راکتبا ،تمه هلیسو هب روشک دیلوت و داصتقا ییافوکشهجیتن

بسانم هنیمز

۴۴ لصا یاه تسایس نیودت

تلادع و تفرشیپ ههد مان هب یراج ههد یراذگمان

هلاس ۲۰ زادنا مشچ نیودت

هلاس۵ یاه همانرب نیودت

انعم

مهف لباق ،یلمع یاه لومرف و اه لدم ،اه هنیمز ندرک مهارف
مدرم یارب شخبد�تعا و

روشک داصتقا رد دوخ شقن دروم رد راشقا همه یمومع مهف

مدرم یگدامآ و روضح تمعن یگرزبترورض

 تاعقوت
مدرم

رگیدکی اب نیلوئسم یراکمه و تدحو ،لماعت
رتالاب یاه ههد رد صوصخ هب

Aتاشقانم و یا هیشاح و یعرف لئاسم زا زیهرپ و روشک یلصا لئاسم رب زکر
هفقو یب شالت و راک اب

اه هدعو هب لمع و تقادص

یتسدکاپ و تناما تیاعر

خسار مزع و هناربدم مادقا
 ،یلام و یرادا داسف اب هزرابم و یهاوخ تلادع

نئاخ و فلختم اب دروخرب
 هعماج رد مه یبالقنا و یمالسا گنهرف و رهاوظ تیاعر

نیلوئسم طسوت مه و

لاغتشا تیعضو دوبهب

تعنص و یزرواشک رد یلخاد دیلوت تیوقت

صلاخ یرازگتمدخ تین pشاد اب مدرم زا ینادردق
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ینیب شیپ

هقطنم یاه تلم رد هدنیآ هب یراودیما و طاشن داجیا مزال یگژیو

۲زا۲

مدرم هفیظو

هجیتن


