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۲زا۱

»یمالسا میژر« ندروآ راک یور و یمالسا دض میژر ندرب نیب زا

 یسایس لیاسم رد ناریا تلم یاوزنا و یهجوت یب ندرب نیب زا
»یسایس و هاگآ تلم« کی هب نآ لیدبت و

  اه نادیم همه رد ییاناوت ساسحا و سفن هبد/تعا داجیا

 ایند گرزب یاهراک و روشک ثداوح زا ناریا مدرم یربخ یب
بالقنا زا لبق رد

یناریا ناناوجون طسوت نآ لیلحت و یسایس لئاسم کرد
روشک طاقن نیرترود رد

یمالسا بالقنا داجیا یلصا طوطخ تیبثت و ندش هنیداهن درواتسد

لوا زور یاهراعش اب بالقنا زورما یاهراعش ندوب یکیدهاش

»رالاس مدرم میژر« ندروآ راک یور و روتاتکید میژر ندرب نیب زا

 روشک ینالوط یگتسباو ندرب نیب زا
ناریا تلم یارب »هبناج همه لالقتسا« داجیا و

ناریا تلم یارب »یدازآ« داجیا و ریگ سفن قانتخا ندرب نیب زا

 ناریا تلم یخیرات یگدشریقحت ندرب نیب زا
ناریا هدننک ریقحت ماکح یللملا نیب یرگ هطلس و داسفنآ یاج هب یلم تزع داجیا و

ناریا تلم یملع و یگنهرف میظع ثیراوم و یخیرات هقباس

  ینیب مک دوخ و سفن فعض ندرب نیب زا
ناریا تلم رد »یلم سفن هبد/تعا« داجیا و

بالقنا زا لبق رد ناریا یماظن و یسایس ،یملع یناوتان رکفت یاقلا

یمالسا بالقنا فادها Zفاین رییغت

یلصا فادها و میقتسم طارص زا مدرم و ناراکردنا تسد فارحنا مدع

یمالسا بالقنا تمالس

یریگ هجیتن

 قیداصم

تیمها تلع

دهاش

هر_

هنیشیپ

تیمها تلع

 دوخ ِیلصا تهج رد بالقنا تکرح موادت و فقوت مدع
اه توق و اه فعض و اهزیخ و تفا  مغریلع

اه تفرشیپ و  صقن و اه توق و  فعض همه تخانشام هفیظوزاتمم یگژیو

یونعم و یدام تامدخ یفیک و یمک شرتسگ

روشک رادتقا و هبناج همه تفرشیپ هیاپ ناونع هب یملع تفرشیپ

یناهج زهجم یاه تردق فرط زا هدش لیمحت یاهشلاچ رب هبلغ

اه توق قادصم
یتعنص و یسدنهم و ینف یاهتخاسریز رد روشک تفرشیپ

بالقنا موس و مود لسن هب بالقنا یاه شزرا لاقتنا

ناهج و هقطنم هدمع لئاسم رد یراذگرثا رد راو شهج ءاقترا

اه ینمشد اب ههجاوم رد ماظن و روشک مکحم تخاس و یوق هینب

یوزوح و یهاگشناد یملع زکارم یفیک و یمک ءاقترا

ایند هب صرح زا هتفرگ تئشن یگدز فرصم و فارسا

سفن هیکزت و یقالخا تفرشیپ اب یملع یاه تفرشیپ ندشن هارمه

مدرم هب نآ تیارس و یبلطایند هب نالوئسم شیارگ

اه فعض قادصم

یع/تجا تلادع رد مالسا بولطم هطقن هب ندیسرن

یعرف لئاسم هب ندشن مرگرس و یلوصا یاهشزرا زا ندشن لفاغ

 مدرم نیب ،نالوئسم دوخ نیب رد یلدمه و داحتا ظفح
مدرم دوخ و نالوئسم نیب و

 یساسا نوناق بوچراچ رد نیلوئسم و مدرم یریذپ تیلوئسم
رگیدکی ندرک مهتم زا زیهرپ و

 لح هار
اه فعض

 نمشد ههبج غورد یاه هدعو و دنخبل زا ندروخن بیرف

ناگمه یداهج تکرح و یراک مک و یلبنت زا زیهرپ
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»ِیساره یمالسا تموکح« و یسارهمالسا تسکش
ناریا اب لباقت رد برغ و اکیرما موهفم

یتسینویهص میژر یاوزناهجیتن
هزررابم هب اه نآ یراودیما و ینیطسلف ناناوج دیما و طاشن

هر_

اه تلم یراودیما

مهم ثداوح
کانرطخ و ثیبخ توغاط راهچ ندرک طقاس رد اه تلم تیقفوم

مالسا هب سنوت و رصم مدرم یأر

اه فعض ندش هنیداهن و ندشن فرطرب نادقف هجیتن

میرحت طیارش رد اه تفرشیپ و اه توق بسک اه توق تیمها

نیرحب مولظم تلم تکرحمهم قادصم

 نآ ندوبن دودرم و نیرحب تلم تساوخرد ندوب قح هبنالطب لیلدایند یاه هناسر همه توکیاب و توکستیمولظم تلع
یناسنا و یناهج قطنم چیه رد

یهلا قیفوت هب نیرحب تلم یزوریپینیب شیپ

نیرحب یایاضق رد ناریا تلاخد رب ینبم نیرحب ماکح یاعداشلاچ
لیئارسا هیلع هدننک هزرابم هورگ ای تلم ره زا یمالسا یروهمج تی/ح

نیرحب هریزج مکاح یاعدا ندوب عقاو فالخ و غورد

میئوگیم حیرص مینکیم تلاخد هک یئاجنآ رد ام

خساپ

دشیم یرگید روج عاضوا میدرکیم تلاخد نیرحب رد رگا
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فلتخم یاه هصرع رد اکیرمآ فعض

فلتخم یاه هصرع رد اپورا فعض

یداصتقا لیاسم هب اه نآ ضارتعا و مدرم ینیگمشخرثا

اه هصرع

دوخ یا هنایم رواخ تسایس رد اکیرمآ تسکش

نیطسلف هیضق رد تسکش

 اکیرما هب هتسباو ِسیلگنا تیوضع اب هسنارف تفلاخم
رضاح لاح رد اکیرما زا هسنارف ضحم تیعبت و لگود هرود رد

قارع تلم و تلود هلباقم لیلد هب قارع هیضق رد تسکش
قادصم

اه هصرع

رشب قوقح هلمج زا ،دوخ یلخاد یایاضق رد اکیرما فعض

دراوم

یسایس لیاسم رد اپورا فعض


4�&
� �����5 �6	�

7 $'�
(

اکیرما فرط زا ناریا گنج هب دیدهت

دهاش
 اه نابایخ رد مدرم ههامراهچ روضح

امابوا هنالاس ینا�خس رد هیضق نیا هب هراشا مدع و

دهاش

 اه میرحت ندش ما� ناریا عفن هبدوخ یللملا نیب ت/یمصت ینیب شیپ رد اپورا فعض
نایناهج رظن رد برغ تبیه تسکش و ناریا تفرشیپ هب ندش رجنم لیلد هب دهاش

یناهج یتسینویهص هکبش و اکیرمآ تلاخدأشنم اپورا یداصتقا تالکشم

دمایپ
یع/تجا ِمیظع تضهن کی هب یداصتقا فادها یارب اه ضارتعا ندش لیدبت

دوب دیدج یایند کی رظتنم دیاب هجیتن رد و

!تسا زیم یور اههنیزگ همه نایب هوحن

اهدیدهت نیا ندوب اکیرمآ ررض هب

هجیتن

�وا یاهدیدهت رثا رب ین/تفگ و یقطنم هلباقم رد اکیرمآ زجع شیا

قطنم هب لسوت یاج هب روز هب لسوت رطاخ هب اکیرمآ رابتعا ندش هتسکش
لیلد

گنج دوخ ندوب اکیرمآ ررض هب ربارب هد

مزال تقو رد دوخ یاهدیدهت ل/عا  خساپ

یمدرم روضح رهاظم زا یکی

 هدیاف
مدرم روضح

روشک هب یشخب تینوصم

هباشم قادصم

دوخ یونعم تردق ندیشک نمشد خر هب و ناریا تلم تبیه ظفح

 رتشیب هچ ره تکراشم اب یلم شزرا و رابتعا Zفر رتالاب
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رگیدکی هب ییوگدب و ینز تمهت نودب �اس تباقر

نمهب مود و تسیب رد مدرم روضح

روشک هب ضرعت زا نانمشد ندناسرت و عنم

 تیمها
مدرم روضح

 مدرم تکراشم اب روشک هدنیآ ندش نیمضت و نیمأت
 روشک رد سلجم ریثات لیلد هب

تلود درکلمع رب حلاص و یوق سلجم ریثات

هیئاضق هوق درکلمع رب سلجم ریثات �ریثات هنو

حلسم یاهورین درکلمع رب سلجم ریثات
تیمها دهاش

 نمشد یتاغیلبت یاه قوب ریخا ههام هسود شالت
تاباختنا رد تکرش زا مدرم ندرک دیماان یارب

روشک رد نارحب دوجو یاقلا یارب نمشد شالتترورض

مه اب اه هاگتسد یراکمههمزال

دوخ صیخشت و تخانش ساسا رب یتاباختنا یاهدزمان باختنا

 دوخ صیخشت قبط ندرک لمع
یتاباختنا یاهدزمان تخانش تروص رد

شور
یتاباختنا یاه شنیزگ رد نیدتم و ریصب دارفا زا هدافتسا

هتشذگ هلاس۳۲ رد �اس تاباختنا یرازگربهنیشیپتاباختنا تسرد یارجا رد لماک تقد ندرب راک هب

لیلد

دارفا یخرب تیحالص در رد هابتشا ناکما

سلجم تاباختنا یارب اهدزمان تیحالص در صاصتخا

یلعف تیحالص در اب رفن کی یاه تیحالص همه ندشن در

یربهر رادشه

 دنوشن لفاغ نمشد یاه هئطوت زا نالوئسم

 نمشد یاه هئطوت ربارب رد ،ناراداوه و اهدزمان همه
دننادب تینما لوئسم ار ناشدوخ

قادصم
 دنشاب بظاوم ،دنروآ ى� ىأر تاباختنا رد هك�اسك

دورن اهنآ رس رب ،تفر۸۸ لاس ناگدرواين ىأر رس رب هك ىهالك نآ

تیمها تلع

 یتاغیلبت یاه قوب هلیسو هب مدرم رد یدیماان و سأی داجیا
تاباختنا رد مدرم ندرکن تکرش یارب روشک رد نارحب یاقلا زا زیهرپنمشد همانرب یناگمه هفیظو

روشک ندوب مارآ

ناریا یوق تلم ندوب طاشناب

روشک نوگانوگ یاه هاگتسد یوس زا اهراک ماجنا

راگدرورپ قیفوت هب تینما لماک یرارقرب

روشک تیعقوم

اهدزمان هفیظو

مدرم هفیظو

نایرجم هفیظو

اه تیحالص زارحا هرابرد یتاکن رکذت

ینوناق ظاحل زا اه تیحالص زارحا رد نابهگن یاروش هفیظو

اه تراظن ل/عا رد  نابهگن یاروش ت/یمصت زا تیعبت موزل

هدش تیحالص در دارفا یخرب ندوبن تیحالص یب ناکما

دراوم

دارفا تیحالص حطس هب رت تح/س اب هاگنهیصوت

لیلد
تفرگ ىميمصت د/تعا دروم ِ�وناق لوئسم ماقم كي ىتقو

مينك تيعبت دياب نام همه

همزال

ناشناراداوه و اهدزمان طسوت تاباختنا ندرکن مهتم

یتاباختنا تاغیلبت رد یدیماان و فالتخا یاضف یاقلا زا زیهرپ
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هباشم دروم
 ناگمه طسوت هدنارذگ سلجم هک ینوناق تیاعر موزل

نوناق ندوب بویعم تروص رد یتح


