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تیمها

 ناریا تلم ندیسر یلمع و یرظن ی�نهار
تلادع و تفرشیپ و تزع هب

ناریا تلم یمومع تکرح شور و هار

دید مه اب ار نآ داعبا همه دیاب هک لماک هتسب کییگژیو
 هعماج 4فر فارحنا هب

رگید داعبا هب یهجوت یب و داعبا زا یکی رب هیکت تروص رد
 هجیتن
نادقف

مالسا و نآرق 4مانبم

تیونعمداعبا

تلادع

تینالقع

تابساحم و رکف ،ریبدت ،درخ 4فرگ راک هب انعم

روشک یسایس ماظن یارب یرالاس مدرم باختنا

رهاظم

قادصم
هتشذگ لاس۳۳رد تاباختنا۳۳ یرازگرب

تلود و رهش یاروش ،ناگربخ سلجم ناگدنیاM هنادازآ باختنا

انعم
نمشد هب ندرکن د�تعا

وا ِتخانش زا دعب نمشد ربارب رد یگداتسیا
مجاهم نمشد لباقم رد ینیشن بقع و فاطعنا مدع

درواتسدتلم رد ییاکتادوخ و سفن هبد�تعا حور قیرزت
یگدنز یاه هصرع ماسقا و عاونا رد تلم تفرشیپ

ناریا تلم ناج ق�عا رد »میناوت یم ام« راعش ذوفن

تیمهایساسا نوناق نیودت
یساسا نوناق نیودت یارب تاباختنا قیرط زا تلم ناگربخ ندرک رومأم

یساسا نوناق مودنارفر یرازگرب

یمالسا ماظن مکحتسم هدعاق ساسارب یمالسا میظع ند[ ندرکانب یریذپ ناکماهجیتنهجیتن

دنا تکلمم بحاص ناشدوخ هک مدرم هب میهفت

انعم

یدام رهاوظ و یدام لماوع رب فرص هیکت مدع

ندوب ادخ اب طابترا لها و یونعم کولس

لاعتم دنوادخ هب دیما یریذپان نایاپ و یهلا کمک هب رواب

رهاظم

ادخ یارب وا ندرک راک و)هر(ماما صالخا

ادخ هب نظ نسح و لکوت ،ادخ یارب ندرک راک هب نیلوئسم هب هیصوت

لاعتم دنوادخ هب برقت یارب یگدنز یاه تصرف زا هدافتسا

قالخا تیاعر هب نارگید نداد قوس و)هر(ماما طسوت قالخا تیاعر

4سنادن مدرم زا رتالاب و بیع یب ار دوخ و ندشن رورغم هب)هر(ماما هیصوت

داد ماجنا ادخ یارب)هر(ماما هک هچنآ ندش راگدنامهجیتن

ناضمر هام نایاپ زا دعب)هر(ماما تینارون ندوب سوسحمدهاش

رمع رخاوا رد صوصخ هب ایاضق یضعب رد اطخ هب)هر(ماما رارقادهاش

)هر(ماما یحور تمظعتلع

تینالقع و تیونعمهشیر

رهاظم

افعض رب بالقنا هیکت هب هیصوت و رارکت

مورحم تاقبط هب یگدیسر یارب نیلوئسم هب رارصا

نیلوئسم هب نآ هیصوت و یرگیفارشا زا )هر(ماما زیهرپ

نیلوئسم و مدرم نیب کیدزن طابترا هب)هر(ماما هیصوت و هقالع

روشک یمومع تامدخ زا روشک طاقن یصقا ِمدرم یدنم هرهب هب رارصا

اه یگتسباو و طباور 4فرگن رارق کالم و مدرم نیب زا نیلوئسم باختنا هب رارصا

)هر(ماما مالک رد »نانیشن خوک« و »ناگنهرباپ« ریباعت رارکتدهاش

مدرم ءارآ و ن�یا هب یکتم ماظن رد نیلوئسم نداتفا یصخش هافر رکف هبیسانش بیسآ

یللملا نیب تفارش و یلم تزع حطس 4فر الابدرواتسد

 اه نامرآ تمس هب روشک تفرشیپ
تسا هدرک تیاعر ار)هر(ماما بتکم هک یدح ن�ه رد

کانرطخ یاه هندرگ زا تلم روبع
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 یمالسا یروهمج ماظن یاه هیاپ ماکحتسا
یملع و یع�تجا ،یسایس ،یقوقح ظاحل زا

یسانش بیسآ

ییارگ لقع مان هب نمشد هب یگتسباو و ییاوقت یب

 قالخا 4شاذگ اپ ریز
یهاوخ تلادع و یرگ یبالقنا مان هب

 مان هب یبالقنا و یمالسا یاه شزرا زا لودع
ییارگ لقع

 هعماج و ناناوج زا ییادز تسایس
تیونعم و یرادنید رب هیکت اب

)هر(ماما تینالقع اب وا هب د�تعا و نمشد قیمع ی هشقن زا تلفغ تفلاخم

بیسآ
نمشد لباقم ندمآ هاتوک اب تلم یونعم میظع ی هناوتشپ 4فر تسد زا

تیلوئسم ساسحا اب ام تیونعم یهارمه

)هر(ماما بتکم اب هلباقم یارب نمشد یزیر همانربشلاچ

ناگربخ میمصت زا تی�ح و)هر(ماما هزانج عییشت رد مدرم میظع تکرحنالطب لماعنمشد روصت رد)هر(ماما تلحر اب ماظن یشاپورف زاغآ هب داقتعا

۱۳۷۸ریت۲۳ رد اه نابایخ رد مدرم روضحنالطب لماع۱۳۷۸ لاس ات ماظن یزادنارب یارب هلاس هد یزیر همانرب لوا جوم

نمهب۲۲هلصافالب و ید۹ هس�ح رد مدرم رفن اه نویلیم ندمآ نادیم هبنالطب لماع۱۳۸۸ لاس ات ماظن یزادنارب یارب هلاس هد یزیر همانرب مود جوم

نالطب لیلد

قیداصم
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 یمالسا یاهروشک میظع یرادیب ندوب زاس خیراتتیمها

 تیعضو
یلعف

سنوت و رصم رد اه تلم ناشخرد یزوریپ و تیقفوم

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

ییاناوت و تردق ساسحا یاراد تلم  لباقم رد نانمشد یناوتانلیلد

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

دنک یم رما تابث و تماقتسا و ربص هب ار ام هک نآرق یادن هب نداد شوگطرش

ن�لسم یاه تلم ام یرادیب

شالت و راک و یهلا هدعو هب یراودیما ،لاعتم یادخ هب 4شادن نظ ءوس

 یاه تسایس
نمشد

 روشک نیا فیعضت یارب یبیل رد گنج موادت
نآ رب میقتسمریغ ای میقتسم طلست و

یبیل تیمها
یبیل رد تفن راشرس عبانم دوجو

اپورا هب یکیدزن

نمی تیمهانمی مدرم ندیسرن یزوریپ هب
اکیرمآ اب طبترم یاهروشک یضعب اب یگیاسمه

نمی یشیجلا قوس و یسایس یایفارغج

ندوب مسینویهص و اکیرمآدضاههصخاش

ندوب یمدرم

ندوب یمالسا

ماظن عضوم

 یمدرم یاه تکرح اب یهارمه
 »ندوب یمالسا« هصخاش هس یاراد

»ندوب یمدرم« و »ندوب مسینویهص و اکیرمآ دض«

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

 هب رادشه
اهتلم

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

هقطنم یاه تلم هب اکیرمآ یاه کمک ندوب یراتفرگ هیامترورض

حفر هاگرذگ و نیطسلف ی هرابرد رصم تلم میظع تکرح موادتراکهار

ییاکیرمآ تاعقوت لیمحت و طلست میکحت
لیلد

اکیرمآ هناملاظ رادتقا هجنپ ریز اه تلم هرابود 4فرگ رارق

ینیب شیپ
 و هقطنم یاه تلم تکرح بوکرس ندوب هدیاف یب

اه نآ یمتح یزوریپ

ناشدوخ تردق تخانش و اه تلم یاردیبتلع

نمشد ینکفا هقرفت ربارب رد یرایشههمزال
هقطنم یاهروشک و یمالسا ناریا نیب هلصاف داجیا یارب نمشد همانرب  قادصم

رصم مدرم نیب فالتخا داجیا یارب یباهو و یریفکت یاه هورگ شالتینکفا هفرفت

مدرم یأر زا هدمآرب تموکح رارقتسا و نیطسلف مدرم زا یسرپ همه یرازگربلح هاراه ینیطسلف هب نیطسلف روشک همه قلعترکذت

درب یM ییاج هب هار هک ،نآ لاثما و ییاکیرمآ یاه لح  هارلباقم هطقن

درکراک
 دنا هدمآ نیطسلف جراخ زا هک ییاه تسینویهص دروم رد یریگ میمصت

مدرم یأر زا هدمآرب تموکح طسوت

یزوریپ هب هقطنم یاه تلم تکرح تیموکحمینیب شیپ

نادقف هجیتن
 یمدرم یمالسا تموکح لیکشت و مدرم هبلغ

نارگ هطلس ندرکن تلاخد تروص رد

دنورهش کی هیلوا قوقح زا ندوب مورحم رطاخب نیرحب مدرم تیمولظم

خساپ  یعیش و یفئاط تکرح ناونعب نیرحب مدرم تکرح طلغ یفرعم
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 نیرحب مدرم هزرابم ندوبن ینس و هعیش هلئسم

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


