
زرا ندش كرد
ش

هعماج رد راك يورين

 مدرم شیاسآ و روشک تفرشیپ ندشنیمأت
رگراک زغم و ناج ،نت اب

 تیمها
 ،نادقف تروص رد روشک ندشجلف

رگراک ندش یسایس تانایرج شوختسد و فعض

هیامرس یورین
تیریدم یورینلماوع ریاس

ریاس هب تبسن فعاضم شزرا یاراد
تفرشیپ هدننکنیمأت یاهورین تیمها

راک یورین رصانع هب نایرجم و ناراذگنوناق مئاد هجوت همزال

هافر زا رگراک یرادروخرب

دیما زا رگراک یرادروخرب دراوم

یلغش تینما زا رگراک یرادروخرب

تفرشیپ یوس هب روشک تکرح ندش ناسآهر

فعاضم تیمها
 ربهوالع یروشک و یبالقنا فیاظو ماجنا

نارگراک فرط زا یلغش فیاظو

بالقنا یزوریپ و بالقنا زاغآ رد نارگراک میظع تکرح

رگراک راشقا طسوت یلیمحت گنج نارود رد اهألخ ندشرپقادصم

شالت ربارب رگراک هقبط یگداتسیا
بالقنا و مالسا نانمشدو یسایس نوگانوگ تانایرج

تفن تکرش نارگراک قادصم

یسایس ذوفن میکحت یارب نمشد شالت رگراک رشق هلیسو هب اهتردق هب ناگتسباو

یرگراک هعومجم ندادرارق یارب نمشد شالت یمالسا ماظن و بالقنا لباقم نمشد فده

نیا

راوگرزب ماما هب دتعاأشنم

تیناحور هب دتعا

يناريا هيامرس و راك زا تيامح

لاسکی یط تیح نیا ندشن مالیلدیروحم و یدج تروص هب ندش لابندهمزال

گنهرف هب نآ لیدبت و یرگراک یهعومجم یاهشزرا زا همه عالطاام هفیظو

یگنرف یاهمان هب ندشنبلج
انعم

یجراخ و یناریا سنج دیرخ جیاتن هب هجوت

یناریا لوصحم دیرخ اب یناریا رگراک یرادروخرب هب هجوت
 یناریا رگراک تیمورحم هب هجوتدراوم

یجراخ سنج دیرخ اب یجراخ رگراک یرادروخرب و
یجراخ و یناریا سنج دیرخ توافت زا یخرب کرد مدع

یخرب یارب یجراخ ای یلخاد دیلوت هناشن ندوبن توافتمترورض
دیرخ رد یجراخ یاههناشن یریگیپ رب ینبم یخرب فارحنا

ناریا تلم همه فرط زا یلخاد دیلوت فرصم
ماع یانعم هب یتلود و یتموکح یاههاگتسدهژیو بطاخم

یمومع یزاسگنهرف هصرع
اههصرع

یلمع هصرع

 و یجراخ سنج زا قلطم هدافتسا مدع
اههاگتسد طسوت یلخاد دیلوت دیرخ

تامازلا
یلخاد هدننکدیلوت فرط زا راک لماک و زی هئارا

ریدم

رگراکبطاخم
راذگهیامرس

 هیامرس و راک زا تیح رب مالسا سدقم نید روتسد دیؤم

هیامرس تینما یارب ام زا ادخ تساوخ

رگراک هب مارتحا یارب ام زا ادخ تساوخدراوم
رگراک یگدنز و یلغش تینما یارب ام زا ادخ تساوخ

هراههصرع همه رد رادمتلادع ،رادمناسنا ،لداعتم هاگنتلع
مه هب تبسن هیامرس و راک یورین تیاعر و داضت مدع ،یردارب

 رد هدمآ دوجو هب یاهطیرفت و طارفالباقم هطقن
مسیلایسوس صرع و لاربیل داصتقا تیلاعف هقطنم

هبرجت و لمع هصرع رد دازآ ای لاربیل داصتقا ندوب طلغیبایزرا

اکیرمآ و اپورا زورما ثداوح و اه شنکاودهاش

یلاربیل داصتقا زا اهلتراک نابحاص و ،رادکناب ،رادهیامرس ررض

یلاربیل داصتقا ندوب رگراک رشق ررض هب
هجیتن

داصتقا شخب رد برغ طلغ و یدام ند ریذپانتشگرب لزلزتیریگهجیتن
برغ یرکف و یرظن لزلزت

برغ یداقتعا و یقالخا لزلزت
۳ زا۱اهشخب ریاس

یرگراک هعومجم کی رد یربهر صخش روضحدهاش  بالقنا نانمشد تامادقا هظحالم و نارهت برغ

ام یارب رگراک یند و یبالقنا ،یناسنا شزرا ندش نشورهر

تیمها تلع نارگراک یرگیبالقنا زایتما ندوب ناریا روشک صاخ

یزاسگنهرف مهم یاه شخب زا یکیتیمها
هعماج رد راک یورین هب تبسن

مالسا سدقم نیا رد راک ماکحتسا یارب ام زا ادخ تساوخدیؤم

تیرشب همه شاد تسود رانک رد یناریا رگراک شاد تیولوا مهم هتکن

فارحنا و اطخ کییبایزرا

لیلد
 ناریا یدنلبرس یارب یناریا رگراک شالت

یناریا رگراک ندوب ناریا تلم وزج

مولظم هقبط سح و راشف و راد هیامرس یدازآتلع

لاربیل داصتقا تالکشم لح زا برغیناوتان

هدنیآ رد یلاربیل داصتقا عضو ندش رتدب
ینیب شیپ

لاعتم یادخ سناد رظان و یهلا فیلکت هب همه هجوت
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دکؤم هیصوت



يداصتقا هسامح

روشرپ و هنوگداهج یهعقاوانعم

روشک نالوئسم

بطاخم

ناریا تلم
اهألخ ندرکرپ و اهفعض تخانش

هفیظو
اهیزیرهمانرب رد فیعض راشقا تشیعم هب هجوت

یداصتقا هسح و یسایس هسح ندوب نامأوت
لیلد

روشک رارقتسا و تفرشیپ
هر

یسایس هسح ظفح و تیوقت

نمشد فرط زا مدرم رب یداصتقا راشف و میرحتترورض

 مدرم ندرک جراخ نادیم زا
فده

مدرم ندرک تحاران اب یمالسا ماظن و مدرم نیب هلصاف داجیا

تامازلا

يسايس هسامح

روشک تیریدم و تسایس هنحص رد مدرم هناهاگآ روضحانعم

ور شیپ تاباختنازراب قادصم

نمشد تاغیلبت عاوناشلاچ
یداصتقا هصرع رد مدرم ندرک سویأم

فده
روضح زا مدرم هزیگنا شهاک

تاباختنا صوصخ هب تسایس نادیم رد

 هدرپ تشپ ناراذگتسایس و ناحارط یعالطایب و تلفغ
لاس دنچ و یس نیا رد مدرم یگداتسیا زا رابکتسا تلع

یبلطنوزفا و اهیئوگروز لباقم رد نالوئسم یگداتسیاهر
مدرم هناوتشپ هب نانمشد یاه

۳ زا۲

تکرح هب روشک زاین هب هجوتهفیظو
داصتقا رد هسح قلخ و هنوگشهج

دلوم یاهشخب

هدننک فرصم یاهشخباههصرع

تامدخ یاهشخب

رگیدکی زا یسایس و یداصتقا هسح زا مادک ره ظفح و تیوقت

مدرم اب ندوبن نمشد رب ینبم نمشد یاعدا ندوب غوردیریگهجیتن

یداصتقا هسح و یسایس هسح فده زا نمشد مهف أشنم
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يروهمج تساير تاباختنا

تیحالص دجاو دارفا نایم زا مدرم باختناطرش

قیالس همه زا نیبلطواد روضح

طرش

نابهگن یاروش صیخشت هب تیحالص دجاو دارفا روضح
نابهگن یاروش رب )هر(ماما ررکم دیکأت

یساسا نوناق رد روضح

نابهگن یاروش صیخشت یفرطیب ،تریصب ،تلادعتحص تلع

مواقم هیحور شاد

مدرم و یساسا نوناق ،بالقنا ،ادخ هب داقتعا

تمکح و ریبدت شاد

ناریا تلم یور شیپ گرزب یاهراک و دنلب فادها
ناریا تلم یریذپان میلستتیمها تلع

نادیم زا ندشن جراخ و نانمشد یاهراشف لباقم رد تمواقم هر

یشاوح هب خادرپن و یقالخا بیذهت شاد

مدرم یارب هنیزه ندرکن تسرد

تامازلا
مدرم یارب هغدغد داجیا مدع و لکشم ندرکن تسرد

مدرم هب انبمیب یاههدعو ندادن

لاعتم یادخ هب لکوت و تیعقاو اب قبطنم ،یقطنم تکرح

یجراخ تسایس رد »تحلصم ،تمکح ،تزع« تیاعر هباشم قادصم

لاعتم یادخ لضف اب نانمشد همه رب ناریا تلم ندش زوریپزادنامشچ
ناریا تلم ینونک میظع تکرح

تلم قیمع ینیا هزیگناتلع

 ندرک رکف هرمزور زا زیهرپ

یداصتقا تامازلا

 اهتسایس یاد رییغت زا زیهرپ
داصتقا رد صوصخب یسانشراکریغ تارظن رب هیکت زا زیهرپ

یقیرزت یاههویش هب دتعا زا زیهرپ
 برغ و قرش یلیمحت یاهداصتقا

یتمواقم داصتقا ساسا رب یداصتقا یراذگتسایس
ایند هشوگ کی رد نوگانوگ تارییغت اب داصتقا ندشن مطالتم

یگداتسیا ناوت شاد و دوخ ینورد تخاس رد داصتقا ندوب مواقم یانعم
یتمواقم داصتقا

 تیمها
روشک کی یلم تردق روهظ هصرعتاباختنا

 اهتلود هب  یگشیمه هیصوت

ساوخ حیضوت و اهتلود زا هراومه تیحمهم هتکن
ددعتم دراوم رد اهنآ زا

تیمها

تیریدم نیبلطواد تسرد یبایزراطرش دوخ یتیریدم ناوت و روشک ییارجا

دتعا دروم دارفا زا لاؤس و قیقحت ساسارب یریگ میمصت مدرم هفیظو
اههتفگ و اهراعش هظحالم

قباوس هظحالم

تلم ندوب هدنز و طاشنتاباختنا هصرع هلمج زا اههصرع همه رد تلم یزوریپینیب شیپ
تلع

یهلا ینابیتشپ و هدارا هب نانیمطا و اکتا

یجراخ لئاسم و روشک هرادا
داصتقا اه هصرع

ریبدت و همانرب شاد

هبناج همه و تدم دنلب هاگن شادانعم
حیحص هسدنه اب اهراک هضحالم

۳ زا۳
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