
هدش حرطم لئاسم يخرب
وجشناد ناناوج طسوت

 هدش حرط یاهداهنشیپ و بلاطم ندوب هدیجنس و هتخپیبایزرا

هباشم قادصم نایوجشناد طسوت هتشذگ لاس رد هدش نایب بلاطم

یربهر طسوت هدش هتفگ یاهفرح بلغا شریذپ دیؤم

اههتساوخ ققحت یاههار ندرک ادیپ و نیلوئسم طسوت اهداهنشیپ رتشیب یسررب

 اههدکشیدنا داجیا موزل

دراوم

لادتعا موهفم یتسیچ

 نایوجشناد نیب رد لیلحت فالتخا یپ رد هدمآ شیپ یاهترودک

۸۸ لاس یایاضق

 تراظن هلأسم

خساپ اههدکشیدنا یحارط اب یربهر ندوب قفاوم

بختنم روهمج سیئر دوخ طسوت هملک نیا ندش انعم موزل  خساپ
 تواضق یارب هصرع ندش زابهر

 یملع یاهطیحم رد حرطم تارظن دننه اهلیلحت فالتخا اب دروخرب
 اهلدج و اهثحب نایاپ زا دعب یتسودهلباقم هار

هثحابم ماگنه رد تردق ما اب تارظن حرط
انعم

دوخ یاهثحب رد اههبلط کولس زا یوریپ رد نویسایس هب )هر(ماما هیصوتدیؤم

فلتخم یسایس قیالس دوجو اب کرتشم ینابم ساسارب ییوجشناد هعماج بلاغ یاضف تکرحلیلد

روشک ینوناق نایرج لباقم هعومجم کی ینوناقریغ یگداتسیا روشک هب هبرض و همطل دمایپتلع

۸۸ یایاضق یشاوح هب خادرپ اب هیضق لصا ندش مگ یسانش بیسآ
رگید یدروم رد وا ندوب مولظم نامزمه و درف کی ندش اظ یریذپ ناکمالیلد

 مه اب مدرم لباقت هاگترپ هب روشک ندش هدیشک
ینابایخ یاه یشکودرا هجیتن رد  هقطنم یاهروشک رد ینونک یایاضقهباشم قادصمیلتحا دمایپ

۸۷ لاس هثداح هباشم قادصم

یربهر دییأت دروم و مزال یراک اههاگتسد رب تراظن یبایزرا

همزال اههاگتسد رب تراظن راکوزاس نییبت

سلجم

یس و ادص
 قادصم
اههاگتسد

هیئاضق هوق

 تراظن یگنوگچ رب ینبم داهنشیپ هیهت و رکف یارب الاب حطس رد ییوجشناد نالاعف یزیرهمانرب

ییوجشناد نالاعف تاعوضوم زا و مهم رایسب بلطم کی  تیمها

 روشک یمومع تالیکشت هب کمکهر

 همزال
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مدرم تریصب
فقوت لماع

یهلا کمک

مازلا

۳ زا۱

بختنم تلود طسوت لادتعا راعش حرط حرط تلع

دراد دوخ راعش تشپ یرکف و تین یسکرهلیلد

اوعد و ینمشد زا رودب قیالس همه اب وگتفگ و ثحب

تالاکشا
یشکودرا هب تبسن بلقت هب دقتعم دارفا ندوبن وگخساپ

یصوصخ عماجم رد یتح ینابایخ
 روشک یارب هدش داجیا یاههنیزه و تاعیاض رطاخ هب دارفا ندرکن یهاوخرذع

یصوصخ تاسلج رد بلقت نداتفین قافتا هب فارتعا مغر یلع

اه هاگشناد نالوئسم اب دیدش دروخرب
شراگن و لالدتسا و ثحب و نایب رد تدش اب تقفاوم

 تدش و فنع اب هارمه راک اب یربهر تقفاوم مدعخساپ
فلاخم یاه هدیدپ ای تارظن لباقم رد

یسرزاب و تیفافش زا یربهر اب طبترم یاه هاگتسد یخرب عانتما
درادن ینگ نانچ یربهر

 یسرزاب و یندش نییبت لئاسم رد فافش نایب زا اهداهن
دننک عانتما دیابن

دنتسین ءانثتسا یسرزاب رد نافعضتسم داینب لثم ییاه هاگتسد

 هامرهم زا هک ینایوجشناد هب یربهر هیصوت
؟تسیچ دنوش یم دراوهاگشناد هب

خساپ

هملک یعقاو یانعم هب ییوجشناد خساپ
فر ملع لابند

ییوجشناد اب بسانتم یسایس و یعتجا یاه تیلاعف
انعم
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يمالسا يروهمج ماظن رد ينيب عقاو و ييارگ نامرآ

طورش

یناوج تراسج و طاشن ،ورین اب یبالقنا یاهنامرآ یریگیپ

یبالقنا رصنع و وجشناد ،ناوج بطاخم

یناوج تراسج نودب اهنامرآ ندوب بیقعت لباق ریغ
ترورض

یناوج تراسج و هیحور ،یندب ،یرکف تردق نودب اهنامرآ هب ندیسرن

طرش کرحت و راک نادیم تسرد فیرعت و تخانش

 هصیصخ کی ناونع هب ناوج رد دوجوم یاهینکشطخانعم

 یمالسا ماظن یاهنامرآ ندوبهعومجم وهموظنم هب هجوت

 اهنامرآ شاد بتارم هب هجوت

 اهنامرآ یخرب ندوب رتییاغ هب هجوتانعم
رگید یخرب ندوب تدم هاتوک و

 اهنامرآ همه ندش لابند

یونعم و هتفرشیپ ،هنالداع یهعماج

درخ یاه نامرآ

یتمواقم داصتقا

 هعماج رد تمالس

 قنور رپ تراجت و رترب یزرواشک و تعنص

ورشیپ ملع

هنالداع هرادا اب یاهعماج داجیا رب مالسا یراذگفده نالوئسم تلادع هب راتفر یانعم هب

 هتفرشیپ هعماج داجیا رب مالسایراذگفده
تیمها

مه اب مدرم هنالداع راتفر یانعم هب لداع هعماج داجیا رب مالسایراذگفده

یونعم هعماج داجیا رب مالسایراذگفده

  نلسم ریغ یتح و نلسم عماوج یارب هعماج ندش وگلاققحت هر

یعتجا تلادع هب ندیسر

 اع رد هطلس یسایسهموظنم رد و ناهج رد یگنهرف و یسایس ذوفن

۳ زا۲

 درف ره فرط زا ناناوج شقن ندش هتفرگ یدج

 مادقا دروم راک تسرد فیرعت

ییاغ نامرآ

تمسق ره رد سک ره شالت ندوب ینامرآ و ندوب مزال
مالسا ینامرآ هموظنم زا یریگ هجیتن

ییارگنامرآریسم رد اهتیعقاو هظحالم

 ییارگنامرآ ندیماجنا یزادرپلایخ و مهوت هب
ترورض اهتیعقاو هظحالم نودب

طرش هملک یعقاو یانعم هب اهتیعقاو هظحالم

شلاچ یناور یاهگنج رد نمشد یاهدرگش اب هدش اقلا یاهتیعقاو

 اهنامرآ زا روصت ندوبن حیحص و تسرد
 هعماج یاهتیعقاو ندید نودب

یزاس هعیاش

و روشک زا ناگبخن زا یشخب جورخ نداد ناشن
 ناگبخن ریگمشچ دشر ندادن ناشن

 و اهتیعقاو یخرب نداد ناشن گرزباقلا شور
رگید یاهتیعقاو یخرب ندادن ناشن

تریصب هلباقم هار

یزوریپ هب ندیسر زا دعب اهنامرآ زا دارفا یخرب شادرب تسد
 لیلد هب اهتسکش ندیسر زا دعب اهنامرآ زا ردارفا یخرب شادرب تسدلباقم هطقن

یدیماان و سأی

تمیزه رد هن و یزوریپ رد هن یهاوخنامرآ زا شادنرب تسد انعم

یهاوخنامرآ ریسم رد یتسبنب هنوگچیه شادن دوجو
لیلد

 اهتیعقاو هظحالم تروص رد زیچ ره ندوب ینیبشیپ لباق

مزاول اب یرکف و یحور یاهتیعقوم و اهیریگعضوم بسانت انعمیطیارش ره رد اهنامرآ یریگیپ  نوگانوگ ثداوح رد یهاوخنامرآ

 اب يرادم فيلكت هطبار
ندوب هجيتن لابند

یدنب عمج

 تلع
نایوجشناد زا یخرب لاؤسثحب حرط

 تلوهک نینس ردیمالسا ماظن ققحت یارب راوگرزب ماما شالتزراب قادصم
یتخس همه نآ اب و

 یانعم
ییارگ فیلکت

بولطم هجیتن هب ندیسر هار رد فیلکت قبط رب لمع

 فیلکت هب ندرکن لمع تروص رد نارسخ ساسحازایتما
هجیتن هب ندیسرن و

عورشمان راک نداد ماجنالباقم هطقن

نآ هب ندیسر هار ندرکن هبساحم و هجیتن هب ندیشیدناینیسانش بیسآ
نآ یارب یزیرهمانرب و هجیتن ققحت یگنوگچ هظحالم

دهاش
 نیعم جیاتن هب ندیسر یارب نید یایلوا و ناربمغیپ شالت
 هللا لیبس یف داهج نادیم رد هجیتن هب ندیسر هار هبساحم

هجیتن هب ندیسر یارب یماظن تالیکشت و رکشل داجیا مالسا ردص یاهگنج و سدقم عافد رد

هجیتن هب ندیسر یارب کیتکات و یزیر همانرب ،گنج قاتا یحارط
دهاش



يهاگشناد ياهطيحم رد طاشن و روش

یملع یاهشخب
داعبا

یسایس و یعتجا یاهشخب

 تسرد تارظن هطقن یوجتسج یارب یطیحم ،هاگشنادثحب حرط لیلد
 نالک لئاسم ریاس و روشک هرادا ،یسایس یاههنیمز رد

 قادصم هاگشناد رد یمالسا یرادیب نوماریپ حیحص تارظن هطقن یوجتسج

ینهذ کرحت و ثحب ،رکف هجیتن رد یملع کرحت و فیاظو نییعت لیلد

 اههاگشناد رد صیخشت و مهف ،لیلحت ،ثحب

هصرع

 هب ندشن مرگرس و یعرف زا یلصا لئاسم تخانش
 تیولوا نودب تاعوضوم

طرش اهنآ نوماریپ ثحب و اهتیولوا نییعت رد رظن فالتخا شریذپ

 نآ یاهراکهار و یداصتقا هسح نوماریپ ثحب

یلصا لئاسم

یتمواقم داصتقا نوماریپ ثحب

تیعقاو کی ناونع هب یگدنز کبس هلأسم نوماریپ ثحب

 نآ یاهتفآ و یمالسا یرادیب نوماریپ ثحب

 هقطنم لئاسم هب هاگن رد ماظن یدربهار قمع نوماریپ ثحب

روشک تشونرس هدننک نییعت تاعوضوم زا
 تیمها

 یداصتقا هسح هلأسم ندوبن رذگ دوز

۹۲ لاس رد یداصتقا هسح عورش

یتمواقم داصتقا یانعم

 یملع عوضوم کی ناونع هب یتمواقم داصتقا هب هاگشناد تخادرپ نازیم

 یداصتقا لیاسم هنیمز رد تمواقم یگنوگچاهروحم

ثحب هقباس درونجب هب رفس رد یربهر تانایب
 تیمها هاگشناد میظع هرکیپ یارب نوخ هباثم هب ،یگدنز کبس لثم اهتیعقاو هب رظان ثحابم

یمالسا ناریا رد یمالسا یرادیب زا یمالسا یایند تاقافتا فرگ تأشن  تیمها تلع

یمالسا یرادیب لباقم رد هدش داجیا یاهزت یتنآ شلاچ

یمالسا یرادیب حیحص تیریدم مدع یسانش بیسآ

یمالسا ناونع اب یاه بالقنا و ناریا یمالسا بالقنا هسیاقمقادصم  رصم دننه هقطنم رد

یمالسا یرادیب لباقم رد رابکتسا بیجع ییارآفص ترورض

فده

یمالسا ماظن کیژتارتسا قمع اب هزرابم رد رابکتسا هاگتسد هچاپتسد و ماکان شالت شلاچ

ترورض هعیش رصانع ندوب یمالسا یروهمج هاگیاپ روصت اب مالسا یایند فلتخم طاقن رد هعیش یاههعومجم ندیبوکینس و هعیش فالتخا نوماریپ ثحب

ملع هب خادرپ و یملع طاشن تیمها
ینونک تعرس نیمه اب اهتفرشیپ ندرک لابند فده

 نونک ات هدش ماجنا یاهراک ندش فعاضم
طرش

 هاگشناد رد یملع راک ندش یداهج

للملا نیب لئاسم و یسایس تالکشم هنیمز رد ییاشگ هرگ

 یعتجا و یداصتقا تالکشم هنیمز رد ییاشگ هرگ
هر

یبتکم و یشزرا دیتاسا اب نایوجشناد طابترا ندرک مکحتسم

 اس و دتعا دروم یسایس و ینید یرکف عجارم اب طابترا شیازفا اه هیصوت

یرکف تاعلاطم تیوقت

بسانم هنیمز اههاگشناد رد یبتکم ناوارف دیتاسا

 دراوم

 راک ماجنا تصرف زا سپ تلود زا داقتنا

لباقم هطقن رارقتسا زا لبق مهن تلود زا داقتنا

 هیرجم هوق شخب رد روشک هرادا ندوب تخس

فعض زا یربهر یتح سک چیه ندوبن یلاخ لیلد
یقطنم ناوت دح زا تاعقوت ندرب الاب ندوبن حیحص

 دوجوم یاهتیعقاو زا غراف

یربهر یناوج نامز رد جیار یرکفنشور یاهثحب لباقم هطقن

۳ زا۳
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