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 لاس رد ناريا تلم ياهدرواتسد
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الت مغر يلع
نانمشد ش

اههصرع

ایند رد ناریا یسایس یاوزنا رد نمشد لماک تسکش

تلم رد یدرسلد و دیدرت داجیا رد نمشد لماک تسکش
اهمیرحت لعا اب

روشک رد ینماان داجیا رد نمشد تسکش

هصرع
تفن میرحت

هناتسود یعقاو ریغ تاراهظا تشپ اهراشف ندرک ناهنپیگژیو

یلوپ و یکناب تالدابم و کناب میرحت

 زا یریگولج و راشف لعا یارب اهروشک هب هژیو رومأم نداتسرفتیمها دهاش
ناریا اب یزرا تالدابم

دیؤم

یسانش بیسآ

 هنو

 لاعتم یادخ هب لکوت و دوخ ینورد دادعتسا هب هیکت
نانمشد هب هیکت مدع و

 و نمشد شالت زا معا ناریا تلم هتشذگ لاس لئاسم عماج یبایزرا
ناریا تلم یاهدرواتسد حرط تلع

یصخش لئاسم رد سفن هبساحم هباشم قادصم

»اوبساحت نا لبق مکسفنا اوبساح«

هدنیآ یارب نآ زا ندرب هرهب و هتشذگ زا تربع سرد

 اهتیقفوم زا اهتلم یخرب یدنسرخ و یزوریپ ساسحا
 ام یاهتسکش زا اهنآ یتحاران و

ام تیقفوم زا یگنتلد و ام یاهشزغل زا ناهاوخدب یلاحشوخ
هجیتن اهتلم ریاس طسوت ندش هدیجنس و ام تلم عاضوا ندوب هعلاطم تحت

ترورض

یلم سفن هبساحم

 یخرب دیلوت تفا و ینارگ لثم اهفعض فرص هظحالم
یدیلوت یاهدحاو یسانشبیسآ

میرحت و دیدهت
یعرف و ود هجرد یاهراک هب ناریدم ندرک لوغشم

یلصا ریغ یاهراک هب ناگبخن و ناریا تلم ساوح ندرک فطعنم
قادصم

دیؤم

هر

 ایند رد نیبهتکن نادنمشوه نیرفآ یادص
ناریا تلم هاوخدب یاهروشک نایم زا یتح دهاش

ناریا تلم یهدننک دیدهت ِیتسینویهص میژر

ناریا یمیدق و یتنس نمشد ناونع هب ثیبخ سیلگنا

هسنارف تلود نیلوئسم

اکیرمآ لمکم شقن شاد
 ندوب اکیرمآ ور هلابند و ندوبن لقتسم

یگژیو

ندش میلست و یملع هدنبایدشر یاهتیلاعف زا ناریا شادربتسداهمیرحت فده

تفن هب ناریا داصتقا یگتسباو ندرک مکهلباقم هار

فده

قادصم

دهاش

هقطنم رد یمالسا یروهمج ذوفن و تردق هب نمشد فارتعا

 رد ناریا تلم میظع تیفرظ و ینورد یاهورین ندش لاعف
یلخاد هصرع

هصرع

دهاش

اهسرد

یریگتخس و راشف ،دیدهت زا هدنز تلم کی ندماین رد وناز هب

اه فعض تخانش

 هینب ندوب یوق تروص رد نمشد هنصخ تاریثأت ندش لقادح
ملع و تسایس ،تمالس ،داصتقا لثم اههصرع همه رد روشک

 گرزب یاهتردق هب یگتسباو مدع ندوب تصرف

انعم

قادصم

ریبدت اب لمع و نالوئسم یریذپ تیلوئسم
طرش

مه اب نالوئسم ریبدت و مزح اب تیلاعف

اهنآ هیاس رد اهروشک تفرشیپ ققحت تابثا رد اع نادنردق شالت لباقم هطقن

اکیرمآ ور هلابند یاهروشک فالخ رب هتشذگ لاس۳۳ رد ناریا تفرشیپ دهاش

ناریا تلم ناهاوخدب و نانمشد شلاچ

درکیور

قیداصم

دوخ تاغیلبت رد ناریا تلم یاهتفرشیپ راکنا

یلمع تعنم

ینمشد ساسا و زکرم ناونع هب اکیرمآ

 توق طاقن ندرک ناهنپ و اهفعض ندرک گرزبهویش

زراب قادصم

تفرشیپ هب ناریا تلم یبایتسد زا یریگولجفده

میژر نیا مادقا ره اب »افیح« و »ویوآ لت« ندش ناسکی کاخ ابیربهر عضوم

تیمها

یداصتقا یهصرع رد دیدش یاهمیرحت لعا زا نمشد فرگن هجیتن

یسایس یهصرع رد نمشد لماک تسکش

دهاش

قادصم

۹۱ لاس رد ییانبریز یاهراک هنیمز رد تفرشیپ
لبق یاهلاس اب هسیاقم رد

یروانف و ملع هصرع رد هدننک لاحشوخ یاهتفرشیپ

دیؤم

قادصم

تفن هب یگتسباو زا یشان یداصتقا فعض

یداصتقا نالک یاهتسایس هب هجوت مدع

طرش

یسانش بیسآ



اهيزيرهمانرب رد نمشد زا ندوب رتولج

تارکذت

ناریا رد ماظن رییغت دصق شادن رد اکیرمآ ماغیپ

یمومع راکفا بیرف یارب هرکاذم داهنشیپ ندوب کیتکاتیبایزرا

نمشد تیلاعف لباقم رد روشک ندوبن لعفنم موزل ترورض
نارهت یتاقیقحت هاگورین زاین دروم دصرد تسیب تخوس نیمأتقادصم

وا زا رتولج ندرک لمع و نمشد هشقن  هنادنمشوه ندز سدح هویش

یربهر عضوم
ماظن رییغت مدع ای رییغت یارب اکیرمآ دصق زا ناریا ندوبن نارگن

ماظن رییغت رد اکیرمآ یناوتان زا نانیمطا

یقطنم هرکاذم داهنشیپ رد ندوب قداص رب ینبم اکیرمآ ماغیپ
هرکاذم داهنشیپ رد ندوب قداص رد اکیرمآ فرح شریذپ مدعیربهر عضوم

اهتلود

بطاخم

نانیرفآراک و نارادهیامرس و نارگتعنص

یتعنص و یملع ناحارط و یملع نارگشهوژپ

هاگشناد ناداتسا و یداصتقا ناریدم

یروانف و یملع یاهکراپ و یملع یاهنمجنا

هنالقاع و گرزب یقالخا هفیظو کیتیمها

 تمس هب یملع و یتعنص یاهتیلاعف و یملع یاههلاقم یریگتهجهمزال
نمشد هب تبسن یتسدشیپ

یتمواقم داصتقا تائاضتقا زا یکیتیمها تلع

نمشد فرط زا ندش ریثأت لباقریغ و روشک ماکحتساهجیتن

ياهتسه هلأسم رد اكيرمآ اب وگتفگ

هرکاذم یارب نوگانوگ یاههار زا اهییاکیرمآ یاهماغیپ
 حرط تلع
هرکاذم ثحب نوماریپ اهییاکیرمآ یناهج تاغیلبتثحب

اهییاکیرمآ فرط زا تارکاذم رد اههتساوخ لیمحت ندش لابندتلعندوبن فلاخم نیع رد اهوگتفگ نیا هب ندوبن نیبشوخیربهر عضوم

یربهر عضوم

هباشم قادصم

ناریا تلم ندرک جلف یارب راشف لعا رد هناهب شادتلع
یاهتسه تارکاذم نایاپ هب اکیرمآ لیا مدع

لیلد
 ناریا قح فریذپ اب یاهتسه تارکاذم عیرس نایاپ ناکما

یاهتسه یزاسینغ رد

 تالکشم عفر لح هار ناریا اب ینمشد هب نداد نایاپ
بالقنا زا سپ لاس۳۴ یط نوگانوگ یاهینمشد یحارطینمشد دهاشاکیرمآ و ناریا نیب

ناریا تینما هیلع یزیرهمانرب
ناریا یضرا تیما هیلع مادقا

قادصم

أشنم

یدتم یاهلاس لوط رد ناریا نانمشد ما زا تیح
ناریا یلم داصتقا هیلع تیلاعف

یبایزرا

هر
نمشد یاهلیمحت و اه مکحت ربارب رد ندش نمیا

نمشد یاهیشکورگ ربارب ندش نمیا

تامازلا

هرتاباختنا رد مدرم هدرتسگ روضح

نمشد یاهدیدهت ندرک رثا یب
روشک تینما نیمأت

 یمالسا یروهمج هب دقتعم یاههقیلس همه روضح
صاخ هقیلس و یرکف نایرج کی هب تاباختنا شادن قلعت تلعهفیظو و قح کی ناونع هب

يسايس هسامح رهظم يروهمج تساير تاباختنا

یلم هدارا رهظم تاباختنا تیمها

یمالسا یرالاسمدرم دا تاباختنا

 خادنا قنور زا یارب فلتخم یاهلاس لوط رد نانمشد شالتتیمها دهاش
تاباختنا

مدرم یأر ندوب کالم و هدننک نییعت

نوناق یأر ربارب رد ندوب میلست
۸۸ لاس هباشم یاهینیرفآهعیاض زا یریگولجترورض

یبرغ لاربیل یسارکومدلباقم هطقن

داصتقا و لالقتسا لثم مهم لئاسم همه و روشک هدنیآ رد یراذگریثأت

تامازلا

حلصا درف هب ندیسر ات ندیسرپ و ندرک قیقحت
یربهر یأر نوماریپ یاهناسر و یکمایپ تاعیاش ریثأت تحت فرگن رارق

یأر قودنص یاپ رد فیلکت یادا یارب روضح

 ینونک روهمج سیئر توق طاقن هب هجوت
هدنیآ روهمج سیئر باختنا رد وا یاهفعض شادن نیع رد

هدش باختنا یاهروهمج سیئر هلسلس رد ندوب تفرشیپ هب ورانعم

اهرایعم

اه شزرا و بالقنا هب یدنبیاپ
یلم عفانم هب یدنبیاپ
یمالسا ماظن هب یدنبیاپ

ریبدت و یعمج لقع هب یدنبیاپ

ناریا تلم یاهییاناوت هب شاد دتعا و ادخ هب لکوت

۲زا۲

تیمها تلع

تلع

 داصتقا یانعم
نمشد هئطوت ضرعم رد لئاسم ربارب رد تمواقمیتمواقم

 داصتقا نکر
داصتقا ندوب مواقمیتمواقم

 یاهتسه سناژآ تاررقم لعا یارب ناریا شریذپ
ادتبا زا اهینارگن نایاپ یارب

تامازلا
مدرم یأر هب نیک

ینوناق یاهراکوزاس قیرط زا تاهبش عفر

لیلد

نآ زا یسک ندوبن هاگآ و یربهر یأر ندوب یفخم
حلصا صیخشت هب سک ره ندوب فظوم لیلد

مدرم داحآ یأر ندوب لمع کالم

یمالسا ماظن یوربآ و رادتقا رهظم تاباختنا
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