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 للم هفیظو
ن�لسم

یرایشوه و یرادیب ظفح

اه تلود و اه تلم نایمداحتا ظفح

نمشد تکرح ندرمشن کچوک

هنیك داجیانمشد فده

ینس و هعیش فالتخابیسآ

مزینویهص و سیلگنا ،اکیرمآنیلماع

تلع
مدرم هب ندوبن یکتم

تسینومك هاگودرا هب یگتسباو

قارع ثعب میژرهنو8

پچ شیارگ اب یاه تموكح ندوب رطخ یبتلع

نآ ینادردق و یمالسا یرادیب هب هجوت

داحتا لماوع هب هیكتهلباقم هار

ناتسناغفا و ناتسکاپ ،قارع رد یراذگ بHهنو8

قادصم

 تعیرش ماكحا رتشیب

 دیحوت

توبن

داعم

نآرق

 یبایزرا
اعدا دهاشمالسا یایند و یمالسا بالقنا هرصاحم و اکیرمآ تردق شیازفاهنانیبرهاظ

)قارع(روشک برغ رد اکیرمآ روضح

)ناتسناغفا(روشک قرش رد اکیرمآ روضح

سراف جیلخ رد اکیرمآ روضح

یبرغ بونج یایسآ رد اکیرمآ روضح

 لبق تیعضو
 بالقنا زا

هقطنم رد اکیرمآ هقلطم تردق تیروحم

نان\لسم رد تشحو و بعر داجیا

یمالسا یاهروشك یاسؤر ریقحت ساسحا

 دعب تیعضو
بالقنا زا

یمالسا تیوه ندش هدنز

یمالسا تاكرح دشر

نافلاخم تشحو و تبرغ ،اوزنا ساسحا

یمالسا یرادیب ربارب رد اکیرمآ یلاعفنا تکرح

ین\لسم هب نان\لسم راختفادهاش

ینآرق ماکحا و یمالسا یانبم رب یتموکح ماظن میظنتتلع

هنو8

 هقطنم رد ریخا یاه تکرح
ناتسناغفا و قارع لاغشا لثم

گرزب هنایمرواخ حرط

یگژیو

ریسفت لباق ریغ

ن\یا و هدارا هب هیکت

یهلا ءاجر و فوخ و ادخ زا هتفرگ ماهلا

تقادص و افص

مالسا و تیونعم راعش

رثا

مالسا هاگودرا رد تردق ساسحا داجیا

یمالسا یرادیب تکرح داجیا

یمالسا ماظن ربارب رد اکیرمآ لاعفنا

یمالسا بالقنا هب تبسن نان\لسم قلعت ساسحا

یمالسا بالقنا هب نان\لسم ندرک راختفا

یللملا نیب یسایس یاه هنحص رد ماظن یدنلبرس

یهلا هوق و لوح هب حرط نیا تسکشینیب شیپ

یلعف یبایزرا

رادمچرپ

مهم هلأسم

شلاچ

 دیدج تسایس
اکیرمآ

ینآرقرایعم
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هقطنم رد یمالسا یرادیب یمدرم یاه تکرحیلعف تیعضو

 یمالسا یاهروشک میظع یرادیب ندوب زاس خیراتتیمها

یلعف تیعضو

سنوت و رصم رد اه تلم ناشخرد یزوریپ و تیقفوم

رگید یاهروشک تازرابم ی همادا
نیرحب مولظم مدرم و نمی ،یبیل لثم

نیرحب مدرم فعاضم تیمولظم

 یاه تسایس
نمشد

 روشک نیا فیعضت یارب یبیل رد گنج موادت یارب شالت
نآ تفن راشرس عبانم لیلد هب نآ رب میقتسمریغ ای میقتسم طلست و

 لیلد هب نمی مدرم ندیسرن یزوریپ هب یارب شالت
اکیرمآ اب طبترم یاهروشک اب نآ یگیاسمه

 و یفئاط تکرح ناونعب نیرحب مدرم تکرح طلغ یفرعم
 یعیش

دهاش
 زاین نیرت یئادتبا ناونع هب نیرحب تلم قح هب ضارتعا بوکرس

تیعضو نیرتنشخ اب و لیلد نودب رالاس مدرم روشک کی یناسنا

 قح ن\تک یارب ینس و هعیش ی هلئسم ندرکحرطم غورد هب
تلم

اهتدهاجم یهمه ندیسر هجیتن هبینیب شیپ

 هفیظو
اه ینیرحب

 و یفئاط ،یموق یاهشتآ هب ندزن نماد رب تبقارم
یاهقرف

اه هصخاش

ندوب مسینویهص و اکیرمآدض

ندوب یمالسا

ندوب یمدرم

 ،ىمالسا ىراديب و مالسالیلد
 هقطنم ىاهتلم یداقتعا و ینا}ا ،ىركف ىانبم

دهاش

 یمالسا یرادیب ریبعت ندوب رادهشیریریگ هجیتن

 بتاکم ریاس ندوبهدروختسکش و هدادناحتماتلع

 رد ِىدازآ و ىع\تجا تلادع ،ىلم تزع هب تشگزاب یهزيگنا
 مالسا ىهياس

ماظن عضوم

 یمالسا« هصخاش هس یاراد یمدرم یاه تکرح اب یهارمه
»ندوب یمدرم« و »ندوب مسینویهص و اکیرمآ دض« »ندوب

 و اه ییاکیرمآ کیرحت اب یاه تکرح اب یهارمه مدع
لیلداهروشک لاغشا و اه میژر طوقس یارب اه تسینویهص

 هب هک یرکف ای راک ماجنا یارب اه ییاکیرمآ یناوتان
دشاب هقطنم یاه تلم عفن

هر�
یع\تجا و یسایس یاضف یساسا رییغت

لوا مدق رد هقطنم

دعب ماگ

یلع رصم مدرم قوقح زا هقطنم دبتسم ىاهتموكح و اه�رغ تی\حدهاش
 بالقنا زاغآ رد کرابم زا تی\ح و مدرم اب تفلاخم مغر

هدنیآ رد رتهدرتسگ تاقافتا

یتسینویهص میژر تسد ندشیلاخ و یریذپبیسآهر�

نمشد همانرب
دوخ ینورد یاهنارحب لاقتنا و دوخ فعض ندناشوپ

قادصمینیرفآهثداح اب رگید قطانم یاهروشک هب
ايند لئاسم ردص رد ناريا ىاهتسه ىهلئسم ندادرارق

 دوخ دض هب هقطنم ىمدرم ميظع ىاهبالقنا لیدبت
یبهذم و یموق تافالتخا داجیا اب اهبالقنا

شلاچ

 هلئسمتروص ندرکضوع یارب اهیبرغ یعس
یمومع راکفا هب نآ ءاقلا و

 و اه یزوریپ ینیریش زا یریگولج یارب هطلس ماظن تیلاعف
ییاهن یزوریپ عوقو

 رثؤم یاهتیصخش و اهتلم تبقارمهلباقم هار

نمشد یاهشالت ندوب هدیافیبینیب شیپ

 قادصمنمشد ینکفا هقرفت
ینکفا هفرفت

 یمالسا ناریا نیب هلصاف داجیا یارب نمشد همانرب
هقطنم یاهروشک و

یارب یباهو و یریفکت یاه هورگ شالت
رصم مدرم نیب فالتخا داجیا

 هب رادشه
اه تلم

 یارب رصم مدرم هژیوب اه تلم ندوب بقارم و یرادیب
نمشد هرابود دورو زا یریگولج

 اکیرمآ یاه کمک ندوب یراتفرگ هیامترورض
هقطنم یاه تلم هب

حفر هاگرذگ و نیطسلف ی هرابرد رصم تلم میظع تکرح موادتراکهار

ینیب شیپ

 یزوریپ و هقطنم یاه تلم تکرح بوکرس ندوب هدیاف یب
اه نآ یمتح

تلع
 و تردق ساسحا یاراد تلم لباقم رد نانمشد یناوتان

ییاناوت

همزال

نمشد ینکفا هقرفت ربارب رد یرایشه

نآرق تماقتسا و ربص هب توعد هب ندرک شوگ

 هب یراودیما و لاعتم یادخ هب تبسن نظ ءوس مدع
 یهلا هدعو

شالت و راک
 هقطنم یهدنیآ ندوب هناراودیما

قادصماهدنفرت و تالکشم رب رصم هژیوب یبالقنا یاهروشک ندمآ قئاف

 دنسپاكيرمآ و دنسپبرغ ىاهتلاخد رب ندمآ قئاف
 هقطنم لئاسم رد اهروشک یخرب

روتاتکید میژر ىاههلابند ندش هديچرب

 ��
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 للم هفیظو
ن\لسم

بیسآ

یبایزرا

 لبق تیعضو
 بالقنا زا
 دعبتیعضو
بالقنا زا

رادمچرپ

مهم هلأسم

شلاچ

 دیدج تسایس
اکیرمآ

ینآرقرایعم
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ناریا تلمرادمچرپ

تیمها تلع

ن\لسم یاه تّلم یوگلا ،ناریا تلم

ناری ّتلم یگداتسیا زا اه ّتلم تّزع ساسحا

هفیظو

هب تبسن ناریا ّتلم ندوبن توافت یب
مالسا یایند لئاسم

بالقنا لوصا زا یکی ناونع هب �اع نان\لسم زا عافد

مالسا یایند لئاسم لابق رد تیلوئسم ساسحاعضوم

 شور
نیربکتسم تایانج مهف

نیربکتسم تایانج لابق رد یریگ عضوم و ضارتعا

تلع

ناریا تّلم یارب یمالسا تما بئاصم ندوب کاندردهجیتن

نیطسلف ی هلأسمهنو8

ماما یسایس بتکم رب هیکت اب �شاد یناهج هاگن

نیطسلف هلأسممهم هلأسم

قیداصم

یتسینویهص میژر طسوت نیطسلف یزاس یدوهی

هزغ یهناملاظ یهرصاحم

یژتارتسا
 دور یبرغ لحاس و نیطسلف زا یمالسا راثآ یجیردت فذح

ندرا

نیطسلف زا مالسا هشیر عطقفده

قیداصم

هناملاظ و ینوناقریغ یاه یزاس کرهش

مدرم یاه هناخ ندرک ناریو

سدق و لیلخلا رهش رد یراکتسد

تیانج نیا ز یریگولج و هلأسم نیا لباقم رد یگداتسیامالسا یایند هفیظو

داعبا

ییوراد هرصاحم

ییاذغ هرصاحم

یندیماشآ بآ رد لالخا

قرب یورین رد لالخا

   میمرت یارب ین\تخاس حلاصم دورو یارب ندادن هزاجا
گنج یاهیناریو

ایند شنکاو

رشب قوقح یعدم یاه نامزاس یاشا�

رشب قوقح راد هیعاد یبرغ یاه تردق تی\ح

عافد یاج هب یمالسا یاهروشک زا یرایسب توکس

 یمالسا یرادیب تضهن ندرب نیب زا یارب نمشد شالتشلاچ

اه رازبا

تنوشخ و دیدهت

ینکفا هقرفت

ن\لسم یاه تّلم ندرک ریقحت

هجیتن

یمالسا یرادیب جوم ندمآ دوجوب

ناریا تّلم زا ایند یریگوگلا

دیدج میهافم و راکفا هب نان\لسم  هّجوت
یمالسا داهج و

یلعف تیعضو
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 للم هفیظو
ن\لسم

بیسآ

یبایزرا

 لبق تیعضو
 بالقنا زا
 دعب تیعضو

بالقنا زا

 دیدج تسایس
اکیرمآ

ینآرقرایعم
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مالسا یایند هلئسم نیرت مهمهاگیاج

هزرابم لوصا

گرم زا ندیسرتن

ادخ هار رد یراکادف

هفیظو هار رد یراکادف و مالسا هب داقتعا

تلع

 نیطسلف رب نابصاغ طلست
مالسا یایند یاه فعض لیلد هب

نیطسلف رب طلست اب نمشد طسوت مالسا اب هزرابم مالعا

لیئارسا ندوب یناطرس هدغماما عضوم
یسانش بیسآ

نیطسلف هلئسم باب رد فرح نیرت یقطنم

ماما طخ نایعدم زا یا هدع ضارتعا
ماما عضوم نیا هب تبسن

یبایزرا

رثانیطسلف تلم روضح هزرابم روحم

لح هار
 نیمزرس یعقاو مدرم طسوت مکاح ماظن نییعت

یسرپ همه یرازگرب اب نیطسلف

درب ی8 ییاج هب هار هک نآ لاثما و اکیرمآ یاه لح هار

 جراخ زا هک ییاه تسینویهص دروم رد یریگ میمصت
مدرم یأر زا هدمآرب تموکح طسوت دنا هدمآ نیطسلف

لباقم هطقن

درکراک

لیئارسا شریذپ ساسارب هرکاذم یرادیاپان و عورشمان رادشه

تسایس
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 دیدج تسایس
هقظنم رد دوخ زا دیدج هرهچ شیا8 یارب شالتاکیرمآ

ترورض

ینیب شیپ

 اکیرمآ زا اقیرفآ ل\ش و هنایمرواخ هقطنم یاهتلم دیدش رفنتتلع

اکیرمآ زا نشخ و روفنم ،تشز یاهرهچ ندمآ دوجو هب
 دوخ یلبق یاهتلود طسوت

هقطنم یاهتلم یگدرزآ و رفنت ندیدرگن فرطرب
راعش و قطن ،فرح اب اکیرمآ زا

تلع
 قوقح عییضت و ضیعبت ،یشک قح ،یماظن تلاخد ،تنوشخ

 ییاکیرمآ یوگروز یاهتلود طسوت اهتلم

یریگ هجیتن
 ترفن ندرگ فرطرب یارب اکیرمآ یوس زا یلمع مادقا ندوب مزال

 هقطنم یاهتلم قیمع

 و ،يع\تجا تالوحت رد �اسنا ی هدارا و ن\یا يو�ن �ثأتینآرق رایعم
یناسنا تردق ربارب رد یدام یاه تردق ندوب رثا یب

دیؤم

اه هنو8

یسانش بیسآ

 ا�صن ال وً اّيلو نودجي ال مث رابدألا اّولول اورفك نيّذلا مكلتاق ولو«
»اليدبت هَّللاةّنسل دجت نل و لبق نم تلخ دق ىتّلا هَّللاةّنس

تقيقح نيا زا اه تلم يرايسب تلفغ

هنو8
 يولهپ نارود نوّيسايس و ناركفنشور ندركن يگداتسيا

اکیرمآ لباقم رد فعض ساسحا رطاخ هب

 رد هجيتن
ناریا

تكلمم عبانم تراغ

مدرم زا قالخا و نيد فیعضت

مدرم يمالسا و يلم گنهرف فیعضت

ناريا تلم خيرات بيرخت

هجيتن

اه تلم ندنام بقع

رابكتسا ربارب رد ندش روهقم

اهدادعتسا و تاناكما زا ندركن هدافتسا

نانمشد �اوهش و �اويح دصاقم درب شيپ

نمشد  لباقم رد هداتفا بقع ياه روشك �اوتان ساسحا

مالسا ردص رد هّيبيدح ي هوزغ

رصاعم نارود یاه تضهن

حالس و گنج نودب رافك رب نان\لسم هبلغتیمها تلع

هنو8

ناريا رد تيطورشم

اقيرفآ و ايسآ ياه بالقنا

يمالسا بالقنا

اه تلم رد يع\تجا ميظع تالوحت عوقوتّيمها تلع

رادمچرپ

مهم هلأسم

شلاچ

یلعف تیعضو
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 للم هفیظو
ن\لسم

بیسآ

یبایزرا

 لبق تیعضو
 بالقنا زا

 دعب تیعضو
بالقنا زا
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تسایس
 اصوصخم یمالسا یاهروشک رب راشف ل\عا

نیطسلف هلئسم رد

ناهج رد یمالسا یرادیب تضهن ندرب نیب زا یارب نمشد شالت

اه رازبا

رثالضعم

هجیتن

یتسینویهص نیغورد و یگتخاس تلم داجیا

هنایمرواخ رد رابکتسا هاگیاپ داجیا

یمالسا یاه تموکح ینیشن بقع

لیئارسا اب هطبار یارب یمالسا یاهروشک هقباسم


