
ييوجشناد جيسب هار هشقن

1388يلا1368 لاس زا نايوجشناد عمج ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب يلصا ياهروحم

مالسا بولطم يبلطددجت
همزال

هجو نيرتهب هب اه ءالخ ندركرپ

فياظو

ندوب ورشيپ

برغ زا ديلقتلباقم هطقن

هقباس
هيراجاق رخاوا رد برغ هب هتسباو و راميب يركف نشور ندش دلوتم

يولهپ هرود رد برغ زا يديلقت تكرح نديسر جوا هب

روشك هب يبرغ مدنچ هتسد و دترم تاركفت ندرك دراوبيسآ

نتفر ارهقهق هب و درَگ بقعتقيقح

يقطنمريغ و يحطس ،حيحصريغاه تفلاخم عون
اه هصرع

هعماج هرادا هويش رد
يرهاظ شنم رد

نديشوپ سابل هويش رد

يسايس و يعامتجا لئاسم رد

يسانش زاينقيداصميجيسب نايوجشناد يساسا تايصوصخ تيوقت
يركف و يياناد

ينيد تريغ  و تعاجش

ينهذ ششوج و راكتبا ،تيقالخ
داعباقح ي هبلاطم

نابز و راعش اب

شالت و راك اب

يمالسا ركفت قيمعت

تامازلا
يمالسا رهاوظ تياعر

يمالسا رهاوظ اب نومضم يهارمه
صالخا و دنوادخ هب هجوت

قيداصم
ينارنخس سلاجم رد

تعامج زامن رد

ينز هنيس و هضور سلاجم رد

فاكتعا دننام يبهذم مسارم رد

هجيتن
ينيد و يا هشير تاداقتعا ساسارب تكرح

قيداصمنوگانوگ ياه ناديم رد يگداتسيا
سدقم عافد رد جنر اب شزاس

سدقم عافد زا دعب يعامتجا ياهدابدنت رد ناميا ظفح

نادقف هجيتن
ينونك يارگ تسار ياهوردنت هب بالقنا لوا يارگ پچ ياهوردنت ليدبت

تامازلايبلط تلادع

 نداتسيا ورردور و راعش اب هارمه يعقاو هبلاطم

بسانم راكوزاس يحارط

هنابلط تلادع ياه تسايس يحارطتامازلا

اه تسايس ندرك يتايلمع رد ييارجا  هاگتسد ندش اناوت

اه شلاچ
هدش يحارط راكوزاس هب دارفا نتشادن داقتعا

يتمه يب

هدش يحارط راكوزاس يارجا هب دارفا نتشادن هقالع

يگلصوح يب و يلاح يب

وجشناد ي هنازرف دنمشوه ِناوجلوئسم
تيمها

ناناوج هب روشك هدنيآ ندوب قلعتم

روشك ييارجا هاگتسد يارب مكحتسم يا هرهم هب ندش ليدبتهفيظو

 ناناوج هب هدنيآ تيريدم ندوب قلعتم

اه هاگشناد رد ندش يجيسب يوس هب يقطنم ياه ناسنا قوش ندش فعاضمهجيتن

يگژيو

يساسا و يتايح ياه ناديم رد روضح

ندوب گنهرف

يگدنز ياه هصرع همه رد ندوب ورشيپانعم

شلاچ
نآ نوريب و هاگشناد رد جيسب ِندرك انعم دب

روشك لخاد رد جيسب دروم رد تّلم نانمشد ياه فرح راركت

نايوجشناد هب گنهرف نيا بقانم يفرعمام ي هفيظو

اه هصرع

نانمشد هلمح تقو رد اهزرم زا عافد
روشك يّلم و يسايس تيوه نتفرگرارق هشقانم دروم نامز رد
تّلم يا هشير تاداقتعا و گنهرف ريقحت و تناها ماگنه هب

يناهج شناد ي هلفاغ زا يگدنام بقع ساسحا ماگنه هب
روشك رد هنالداع و بولطم يگدنز ياه هياپ ميمرت تقو رد
نردم قوف رازبا اب نانمشد يگنهرف و يركف مجاهت نامز رد

دارفا  زاين ساسحا

تامازلا

هدارا اب و هدامآ ياه ناسنا دوجو

راك ماجنا يارب نتساوخن دزم

يفاك طاشن و يياناوت نتشاد

ريقح ياهزاين عفر رد ندوب مرگرسلباقم هطقن

اه يگژيو
شياسآ و يتحار زا تشذگ

يجيسب گنهرف زا فرش اب ياه تّلم ندوب زاين يبتيمها

ناج قمع زا نتفرگ هزيگناتّلع
ينوريب ياه هزيگنا اب دزم طابترا

نتفرگدزم ماگنه هب افوكشدوخ ناسنا ريقحت

ناناوج هب جيسب ي هعومجم نتشاد صاصتخايريگ هجيتن

هدارا و مزع اب ندرك راك

ملع ديلوت و ركفتيگژيو

يملع يگدنام بقع ناربجفده

زيگنارب شلاچ ياه ناديم هب دورو

تاداهنشيپ و تاهبش ،راكفا مهف و يياسانشتامازلا
لئاسم ليلحت و هبرجت

طلغ ياه شخب ندزرانك
نامدوخ تسرد ياه شخب هب نارگيد تسرد ياه شخب نتخيمآ

يگتفرشيپ و يياناوت ،يدمآراك ،يگنازرفهجيتن

قيداصم

يملع و يياناد
ركف ديلوت

مدرم هب يناسر تمدخ و يگدنزاس
يسايس مجاهت ربارب رد عافد
يماظن مجاهت ربارب رد عافد

يتسيسكرام تاركفت ربارب رد بالقنا زا لبق نموم نايوجشناد يركف يرتربقادصم
ينآرق ياه هياپ اب يركف ياه هشير ماكحتساتّلع

يتسيسكرام و پچ تاركفتفلاخم ههبج

قيمع ناميا

هناصلخم شالت

همزال

رابكتسا اب يسايس و يگنهرف هزرابم  هصرع رد روضح ي هدامآ

تّلع

يدوجو ترورض

لكوت و شالت ،يدنمشوه رب هيكت

 ياه حانج رد هن ،تسا يهدنامزاس زا رادروخرب و هتفاي مظن لّكشت كي هك نآ نيع رد ييوجشناد جيسب
.دناد يم فراعتم ييوجشناد ياه نامزاس بيقر ار دوخ هن و دوش يم لح و مضه يسايس

ييوجشناد جيسب رد يسايس ي هقيلس ره اب درف ره روضح ناكما

مكحتسم قطنم

بالقنا ياه شزرا هب يدنبياپ

نمشد رازبا

تيمها

تامازلا

)هر(ماما ينيب نشور ندش راكشآ

يگنهرف رازبا زا هدافتسا

تاغيلبت حالس رب هيكت

الاو قياقح زا يبيكرت

بالقنا ميقتسم طارص رد ييوجشناد جيسب هب هشيمه زا شيب هاگشناد زورما زاين

يجيسب ركفت ي هعاشا و دشر نوناك
ريذپان يگتسخ و هناعاجش تمواقم و يگداتسيا

تسود ربارب رد راثيا و تشذگ

نمشد تخانش رد يرايشوه

تيمها تّلع

ييوجشناد جيسب

نمشد تسد هب روشك و هاگشناد ،دوخ ندرپسن هنالفاغ و هتفرگ نيمك نمشد ندربن داي زا

دوخ تينارون و افص ،حالص اب هاگشناد ياضف ندرك ينارون

هاگشناد طيحم و دوخ لد رد تياده و ناميا غارچ نتخورفا

روشك و تّلم يدام تفرشيپ رد تكرش يارب دوخ يركف و يملع يزاس هدامآ

ندرمش ريبك ينيمخ دنزرف و بالقنا و مالسا زابرس لاح همه رد ار دوخ

گنج ياه ناديم رد روضح دننام ينالقع و يركف ،يگنهرف راكيپ ندرب شيپ

هناقداص ناميا

نيدالوپ مزع

يسانش بيسآ يماظن هعومجم كي ناونع هب  ييوجشناد جيسب  زا يقلت و روصت

تيمها

نايجيسب يرادياپ و يدنمشوه ،يزاسدوخ هنيمز داجيا

يوق قطنم رب هيكت

حلاص لمع رب هيكت

هناقداص ناميا رب هيكت

هناصلخم و هناقشاع روضح

قيداصم

اهزاين

ركف قاتا

تيونعم و قالخا

يوق شنيزگ

يملع داهج

فادها

تاعوضوم

تامزلا

كيروئت راك

نايوجشناد تيبرت
الاب راكتبا
ايوگ نابز
نشور نهذ

مالسا لئاسم
بالقنا لئاسم

يللملانيب لئاسم
روشك يراج لئاسم

ناگمه هدافتسا لباق و هيامرپ ،يوق تايرشن ديلوت

نتشاد يحانجارف هاگن
ندشن نمشد رازبا

نانيمطا لباق و ركفشوخ دارفا زا هدافتسا

جيسب نامزاس و اههاگشناد يلام يرادا و يتاقيقحت ياهتنواعم ،اههناخ ترازو ينابيتشپ و تيامح

يملع ياهناديم رد دورو

قالخا ديتاسا زا هدافتسا و يقالخا ياهسرد جيورت
رگيدكي تيونعم و يرادنيد هب كمك

ادخ داي زا ندشن لفاغ
نآرق اب سنا

يبلق تبغر و قوش اب ضيارف ماجنا
هانگ زا زيهرپ

تسايس هب دورو هلاسم

يرايشوه

يلبنت زا زيهرپ

يتاليكشت و ينامزاس داحتا ظفح

تامازلا

يراكهظفاحم زا زيهرپ

يحانجارف ليلحت
لماك يرايشوه

ماهبا عضاوم رد لمع زا زيهرپ
يراگنالهس زا زيهرپ و لماك مامتها

قح فرح اب يتح نمشد لزاپ ليمكت زا زيهرپ
نمشد تخانش

تارمث
دوخ هاگياج مهف

اجب ياهتيساسح زاربا
فياظو مهف

تيحالص اب دارفا شنيزگ

اهيذوفن زا زيهرپ

اه هيصوت

)هر(لحار ماما ياهراگداي نيرت هدنزرا زا يكي

بولطم يگژيو

فادها

تامزلا

قيداصم

قيداصم

هاپس و هاگشناد هب نامزمه لاصتا

ندوب يماظن راختفا ياراد
يماظن نامزاس كي زا رتارف ينامزاس

تدهاجم يارب يا هعومجم
هناعاجش و يبالقنا تمواقم دامن

اه لكشت رگيد اب توافت

عون ره زا و نامز ره رد بالقنا ياهزاين ندروآرب يارب يا هعومجم

يحانجارف يدنب عمج و ليلحت و لماك يرايشوه يارب تيفرظ ياراد يا هعومجم

قيقحت و ملع ،ثحب ،سرد طيحمهاگشناد  يگژيو

هاپس يگژيو

يطابضنا و يداهج ياههبرجت زا ياهريخذ

نئمطم هاگهيكت
هاپس تيمها

بالقنا زا دعب ثداوح رد روشرپ و غاد نويبالقنا شزير

يبالقنا ركفت و لوصا ساسا رب تكرح

يشيدنا دازآ تضهن و يرازفا مرن شبنج

:عبانم

1386/2/31رد تانايب

1377/7/14 رد تانايب

1384/3/5 رد تانايب

 ياهراديد يمامت هب طوبرم تانايب يتخرد رادومن
 رشن و ظفح  هسسوم يناسر عالطا هاگياپ رد قوف
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