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۳زا۱ هحفص

اه هصرع
نمهب۲۲ میظع یی(یپهار ندوب روشرپقادصمیمالسا ماظن و بالقنا یاه شزرا هب یدنبیاپ

رفص و مرحم هام و ناضمر کرابم هام مسارم رد مدرم روضح و روشقادصمین(یا و ینید لئاسم هب مدرم یدنبیاپ

تیمها

 ناریا تلم تیوه و تکرح یوس و تمس شیا7
رکذتنمشد و تسود یارب

طوبرم ناضمر هام و رفص و مرحم تاسلج و نمهب۲۲ یی(یپهار
تسا ناریا تلم ی همه هب قلعتم هکلب تسین یسایس هقیلس کی هب

رکذت
؛تشاد دوجو لاس لوط رد مه خلت ثداوح
 هدارا و تمه یلو تسه هشیمه خلت ثداوح

تسا تفرشیپ هناشن و شخب هدژم مدرم تکرح تهج و
زیزع هتخاب ناج و راکادف ناناشن شتآ هیضققادصم

یدنب عمج
 یگتسبمه و یلم داحتا شیا7 هب یلم زاین

دراد دوجو مه۹۶ لاس رد

 حرط ترورض
عوضوم

هقباستسا روشک راد تیولوا ی هلئسم ،داصتقا ی هلئسم

 داصتقا هک تسا لاس دنچ هک ،لاسما طقف هن
دراد رارق روشک یروف یاه تیولوا سأر رد

تسا هدوب سوسحم هتشذگ لاسدنچ رد یداصتقا کرحت هب زاین

یداصتقا ی هلئسم مه نمشد تیولوا
نمشد فدهتسا ناریا تلم هب یداصتقا ندز هبرض و

هب تبسن ناریا تلم ندرک هدزلد و درسلد
یداصتقا راشف قیرط زا یمالسا یروهمج و یمالسا ماظن

داصتقا هلئسم هب نالوئسم هجوت موزل

نالوئسم و مدرم نایم یراکمه تاطابترا و اهدنویپ داجیا
داصتقا ی هنیمز رد

هنیشیپ
 نیب دنک یم شالت هک تساه لاس ام ن(یا یب ِنادان نمشد
تسا هدشن قفوم و دزادنیب هلصاف یمالسا ماظن و تلم

 ینیب شیپ
یربهر

 یهلا هوق و لوح هب مه نیا زا دعب نمشد
دش دهاوخن یمالسا ماظن و تلم ییادج هب قفوم

 یتشیعم عبانم دوبمک و فارسا زا اعد رد)مالسلا هیلع(داجس ماما
درب یم هانپ لاعتم یادخ هب مدرم

 متشه یاعد
هفیحص

فافَکلا ِنادقِف نِم َو ِفارسِالا ِلُواَنت نِم َکِب ُذوَعن َو

یمالسا ماظن ندرک دو7او ناوتان یارب نمشد شالت
یداصتقا تالکشم لح رد

یمالسا ماظن هب تبسن نمشد ی هنیک و توادع و ضغبأشنم

 ناریا تلم هب یمالسا یروهمج هک یتامدخ
 توغاط نارود هب تبسن هدرک یمالسا نارود رد

تسا هداعلا قوف و هتسجرب رایسب و تسین هسیاقم لباق

 ار یگرزب رایسب یاهراک دنا هتسناوت هک یناریدم شرورپ
دنهد ماجنا اه لاس نیا لوط رد

یسانش بیسآ
 دراد دوجو فلتخم یاه شخب رد مه ییاه فعض

تساهام تیریدم هب طوبرم هک

تیمها
 اما هدش ربارب ود نونکات بالقنا لوا زا روشک تیعمج

تسا ربارب هس و ربارب ود زا رتالاب رایسب ام یاه تفرشیپ

 یاه تفرشیپ
یتخاسریز

توغاط نارود هب تبسن روشک یاه هار ندش ربارب۶

 یاه تفرشیپ
لاس رد یملع تالاقم دادعت ندش ربارب۱۶یروانف و یملع

 یاه هصرع
تفرشیپ رگید

 تیریدم هب طوبرم اه فعض نیا ،هدوبن مک اه فعض
تسین یمالسا ماظن یمومع تکرح هب طوبرم و تساهام

روشک ردانب تیفرظ ندش ربارب۲۰

روشک رد قرب دیلوت ندش ربارب۱۴

یتفنریغ تارداص ندش ربارب۵۷

یمیشورتپ تالوصحم دیلوت ندش ربارب۳۰

دالوف دیلوت ندش ربارب۱۵

نونکات بالقنا لوا زا نایوجشناد دادعت ندش ربارب۲۵
رفن نویلیم۵ دودح هب رفن رازه یا هدرخ و تسیود زا

یناسنا و یع(تجا ی هعسوت

تسا ریگمشچ نانچنآ زورما هک یماظن یاه تیلاعف
دنک یم ینابصع و نارگن و نیگمشخ ار نمشد هک

لح هار
 کرحترپ و یبالقنا ،لاعف ،نیدتم تیریدم
دنک لح ار روشک تالکشم ی همه دناوت یم

لیلد
 و یبالقناریغ ،دیماان ،لاح یب ،فیعض یاه تیریدم اجره

تسا هدرک ادیپ فارحنا ای هدنام فقوتم ای راک میا هتشاد کرحت یب
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مینک یم زاربا هدنیآ هب تبسن ییاه یراودیما رگا
تسا روشک ناوارف یاه ییاناوت و اه تیفرظ رطاخ هب

 یاه تیفرظ
یناسنا یورین

روشک رد وجشناد رفن نویلیم۵ دوجو
یهاگشناد لیصحتلا غراف رفن نویلیم۱۰ دوجو

دنهد ماجنا ار یفلتخم یاهراک دنناوت یم هک

 یاه تیفرظ
ینیمزریز عبانم

ابیرقت اما تسایند مدص کی دودح روشک تیعمج
میراد ار ایند مدص کی زا شیب یلصا عبانم ی همه رد

 زاگ و تفن عبانم ظاحل زا ناریا لوا ی هبتر
دیدهتناهج یاهروشک نیب رد

 رگ هطلس یاه تردق ~خود عمط مشچ
نآ رب طلست یارب یزیر همانرب و ناریا عبانم هب

ترورض
 تیعضو

داصتقا یلعف
 قنور دیاوف

دیلوت

 تامازلا
دیلوت قنور
 مهم هلئسم ود
دیلوت هنیمز رد

 بآ و برش بآ هک روشک ینزخم یاهدس ندش ربارب۳۰
دننک یم نیمأت ار یزرواشک



ناریا تلم یارب یمالسا ماظن یساسا یاه هتساوخ نیمأتترورض

 یاه هتساوخ
ماظن و مدرم

یلم تینما

یلم تزع

یمومع تمالس

یمومع هافر

هبناج همه تفرشیپ

یناهج رگ هطلس یاه تردق زا لالقتسا

اهدادعتسا ییافوکش

داسف و دایتعا لثم یع(تجا یاه بیسآ زا تاجن

تامازلا

ماظن اب تلم یمومع دنویپ و یلم داحتا

یبالقنا گنهرف

راکرپ و لاعف و عاجش نالوئسم

 تیعضو
داصتقا یلعف

 یداصتقا گرزب یاهألخ ندوبدوهشم
هتفرگ ماجنا ِبوخ یاهراک مغریلع

 هدرک لیصحت ناناوج یراکیب صوصخ هب ناناوج یراکیب
 مدرم یراتفرگ و فیعض تاقبط تشیعم یتخس ی هلئسم

یتشیعم ظاحل زا
 یع(تجا و یگنهرف نوگانوگ تالکشم

دیآ یم لابند هب تشیعم یتخس و یراکیب یپ رد هک

یداصتقا تالکشم و اهألخ یور یتاغیلبت زکر�

ماظن همانرب
تسه یتمواقم داصتقا رد یراکیب و دوکر لح هار

یتمواقم داصتقا ی هعومجم ی هیزجت
ینامز تصرف ره رد ازجا زا مادک ره رب زکر� و

 یبایزرا
تلود تامادقا

 تسا بوخ یداصتقا یاه صخاش یضعب
قادصم

 شهاک مروت صخاش
دهد یم ناشن ار شیازفا یراکیب صخاش اما

 ناموت درایلیم رازه هدزناپ صاصتخا زا یربهر ینادردق
 هتفر شیپ یدودح ات هدزابدوز یاه هاگنب زا تی(ح راکرکذتدوکر زا اهنآ جورخ و هدزابدوز یاه هاگنب ندش لاعف یارب

تسا هدش هنیزه هک یا هزادنا نآ هب هن اهتنم

دنک ی7 عناق ار ناسنا یمسر یاهرامآ
تسا تالکشم عفر تمس هب یمومع تکرح هک

 حرط لیلدراد تیولوا و یدیلک ی هطقن ناونع هب یلم دیلوت رب هیکتیلصا لح هار
ثحب

یلم دیلوت رب مرتحم نیلوئسم هجوت و هیکت

یمومع راکفا یرگ هبلاطم

 قنور دیاوف
دیلوت

ناناوج یراکیب صوصخ هب ،یراکیب خرن شهاک

ناناوج راکتبا و اهدادعتسا ییافوکش

تیمها اب زرا ندشن فرصم

 دکار یاهزادنا سپ نداتفا راک هب
تورث دیلوت یارب اهنآ یریگراک هب و

تارداص شهج

یجراخ یاه کرام ندیشک خر هب ی هقباس ندش گنر مک

یع(تجا یاه یراجنهان و تالکشم شهاک

یلم طاشن داجیا

 هنافسأتم زورما هک یندعم یاه تیفرظ نداتفا راک هب
میتسه بقع یلیخ هنیمز نیا رد

ترورض
 گرزب یقالخا و یع(تجا یاهالب زا یکی زورما

تسا یجراخ یاه کرام ندیشک خر هب

تسا دایتعا و جاودزا ریخأت ،داسف بجوم یراکیبلیلد

تسا تفرشیپ مهم لماوع زا یکی مدرم یمومع طاشنتیمها

 روشک رد دیلوت قنور یارب مزال تاناکما دوجو
تاناکماهوقلاب یضعب و لعفلاب تروص هب یضعب

دیلوت قنور یارب مزال یناسنا یورین دوجو

راک هب هدامآ نس رد رفن نویلیم۳۳

یهاگشناد لیصحتلا غراف رفن نویلیم۱۰

وجشناد رفن نویلیم جنپ

ایند یاهروشک رد نیسدنهم دادعت رظن زا روشک یالاب هبتر

قادصم

دیلوت قنور یارب مزال هیامرس دوجو

 تشادرب
 زا تسردان
روشک تیعضو

 هدننکدیلوت ~شاداو یارب مزال هیامرس ام دوش یم هتفگً ابلاغ
میرادن ار دیلوت هب

لیلد
دارفا یصخش تاناکما دوجو

 یزاسدن7اوت نآ فده هک یلم ی هعسوت قودنص دوجو
تسا یصوصخ شخب

 تشادرب
 زا تسردان
روشک تیعضو

میرادن هتفرشیپ و نردم یاهرازبا ام دنیوگ یم یضعب

 یناریا ی هدرک لیصحت و دادعتسااب ناناوج ییاناوت
گرزب یاه هرگ ندوشگ یارب

 تعنص اب یراکمه یارب اه هاگشناد یگدامآ
هدننکدیلوت یاه شخب و

دیلوت قنور یارب مزال راک رازبا دوجو

۳زا۲ هحفص
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تامازلا
دیلوت قنور
 هلئسم ود

 رد مهم
دیلوت هنیمز

دسری7 ماجنارس هب راک ،دریگن ماجنا همادا رد مزال تراظن رگا

تسا یفنم یراذگ هیامرس دشر اما هدوب تبثم یداصتقا دشر
 رد و میا هتشاد تفرشیپ تفن لثم اه شخب یضعب رد

میا هتشاد تفر بقع ندعم و نکسم لثم رگید یاه شخب
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تامازلا
دیلوت قنور

 هفیظونیدتم و دهعتم و دمآراک تیریدم
نالوئسم

 ،دنم هقالع ،لاحاب ،طاشناب ،دمآراک یاهّتیریدم زا هدافتسا
دیلوت اب طبترم یاهشخب یارب یوق و هزیگنارپ

 دهاشدیلوت راک رد مدرم نداد تلاخد
یریذپ ناکما

 یداصتقا نارظن بحاص ،۴۴لصا یاه تسایس غالبا زا سپ
تسا یسایس راک رد بالقنا کی نیا دنتفگ

مدرم ینیرفآ شقن اب یداصتقا تفرشیپققحت هجیتن

فعض هطقنیتلود نیلوئسم ندش لاعف اب تارداص تیوقت
 تارداص و تادراو یراجت تالماعم ی هدمع ندش دودحم

روشک شش ای جنپ هب روشک

نالطب لیلد
یتمواقم داصتقا یاه تسایس اب عوضوم نیا تفلاخم

یتارداص یاه فرط تیدودحم ندوبن حیحص

لح هار

یراذگ هیامرس تینما

لوئسم
هیئاضق ی هوق نیطباض

یتینما یاهورین

نیناوق ی�اد رییغت مدع و اه تسایس تابث
یمالسا یاروش سلجملوئسمریگاپ و تسد نیناوق ندرب نیب زا و مزال مادقا

یراذگ هیامرس هب مدرم قیوشت یارب (یس و ادص تاغیلبت
تسا هدوب بلقت نآ رد دوش یم مولعم دعب هک ییاج رد

 قادصم
یراگنا لهس

ترورض
 ،تسین نیلوئسم ی هدهع هب طقف راک

تسه مدرم دوخ ی هدهع هب

دشاب لئاق تیحجرا لخاد دیلوت یارب یناریا ی هدننک فرصم

دنورن یجراخ کرام و مسا لابند مدرم
 زیزع ناناوج

دنشاب هتشادن یتیلوئسم یب و یلاح یب و دنشاب راک لابند
ناگدننکرداص یتارداص یالاک

دشاب یناریا لمع تحص و لمع ِنسُح رادو7 دیاب

 ی هبلاطم
یربهر

 ی هنو7
یتیلوئسم یب

 یناریا یالاک هب تبسن روشک نوریب یرتشم ندرک نیبدب
ناگدننکرداص یخرب طسوت

هجیتن

قادصم
 هبعج یور بوغرم و تشرد یاه لاقترپ ندیچ

هبعج ریز رد زیر و هدیسوپ یاه لاقترپ نداد رارق و

 هلئسم ود
 رد مهم

دیلوت هنیمز

یفاک ردق هب هک ییاهالاک تادراو زا یریگولج
دوش یم دیلوت لخاد رد

قاچاق زا یریگولج

 یربهر یاوتف
 دوش یم دیلوت لخاد رد یفاک ردق هب هک ییالاک تادراو
دوش هتخانش ینوناق و یعرش مارح کی تروص هب دیاب

تیمها
 لزنم لیاسو ات کاشوپ و کاروخ زا یفرصم یاهالاک هکنیا

 اهنیا و ملق و رتفد هسردم لیاسو ،ناوناب شفک و فیک
تسا یگدنمرش ی هیام دوش دراو جراخ زا

دراد دوجو لخاد رد دیلوت یارب هک یتاناکما

 هفیظو
 و نالوئسم
ناگدننکدیلوت

هفولع تادراوقادصم

تیمها
قاچاق یالاک شزرا ندوب الاب

هدش هتفگ رالد درایلیم۲۵ات۱۵ زا هک

 نالوئسم هب رکذت
قاچاق اب هزرابم

 دینک هزرابم روشک یمسر یدابم زا قاچاق میظع یاهدناب اب
یمسر یدابم رد الاک تادراو رومأم یهاتوکتلعتسین کچوک و یئزج دراوم دوصقم
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میشورف یم رخف ایند هب تاباختنا تکرب هب ام
 یمالسا یروهمج و ناریا تلم ندیبوک یارب نانمشد

دننک یم مهتم و دنریگ یم  هدیدن ار ام تاباختنا
تسا ناریا تلم یوربآ ی هیام تاباختنا

تسا ناریا تلم یارب نیرفآ رادتقا ی هدیدپ کی تاباختنا

تیمها

یرالاس مدرم نکر ود زا یکی تاباختنا

تاباختنا رد مدرم روشرپ روضح و یمومع تکرش

تاباختنا رما رد نوناق رُم هب لمع

دیآ یم نوریب تاباختنا زا هک یا هجیتن ره شریذپهمزال

تاباختنا رد تلاخد مدع

 دنهاوخب یا هدع هک ییاج رد افرص تلاخد
دننکشب ار مدرم یأر و دنتسیاب مدرم یأر لباقم رد

۹۲و۸۸ ،۸۴ ،۷۶ یاه لاس رد
دنتسیاب تاباختنا لباقم رد دنتساوخ یم هک دندوب یناسک

۸۸ لاس رد اهدزمان یضعب ینابایخ یشکودرا دوب دهاوخ ریگارف و روشرپ ،ام تاباختنا یهلا قیفوت هب
 تسایر رد مه و اهاروش رد مه تاباختنا هجیتن میراودیما

دشاب ناریا تلم تداعس و یهلا تیاضر دروم یروهمج

 هیصوت
یربهر

دینک رازگرب بوخ ار تاباختنا
تفر دهاوخ شیپ و دش دهاوخ زارفارس تلم

۳زا۳ هحفص
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ترورض
 تیعضو

داصتقا یلعف
 قنور دیاوف

دیلوت

مدرم داحآ تیلوئسم ساسحا
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