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یخیرات لئالد

نآ تلم زا ن�لسم روشک کی بصغ
یلعج و یکیئازوم هعماج کی هب نآ ندرپس و

رمتسم تناها و ملظ ،راتشک اب نیطسلف بصغ

نیطسلف رگید ینید زکارم و نان�لسم لوا هلبق دیدهت
لاوز و نیهوت ،بیرخت هب

 رابکتسا ِیسایس و یتینما ،یماظن هاگیاپ ِشقن یافیا
لیئارسا تلود طسوت

لیئارسا رب مزینویهص یاکتا
ناهج رد دوخ هطلس ذوفن و شرتسگ یارب

یمالسا یاهروشک یارب نیگنس یناسنا و یلام هنیزه داجیا

ن�لسم یاه تلم و اه تلود ینهذ لاغتشا

اه هاگودرا رد ینالوط یگدنز و ینیطسلف هراوآ اه نویلیم جنر

مالسا ناهج رد یندR و مهم نوناک کی خیرات عاطقنا

یرشب هعماج یارب گرزب یداصتقا و یسایس یقالخا گرزب رطختیمها

 یدیلک لیلد
زورما

نیطسلف تمواقم زا یمالسا یرادیب تضهن Vفرگ ورین و هس�ح

درواتسد

 زا یکی رد یمالسا مجسنم و هتفرشیپ ،ردتقم هعومجم کی داجیا ناکما
ناهج طاقن نیرت ساسح

ن�لسم یاه تلم تراقح و فعض ،یگدنام بقع نارود رب نایاپ هطقن داجیا

 لماوع
یریذپریثأت

یتسینویهص میژر نوزفازور  ملظ

یتسینویهص میژر اب اکیرمآ رودزم و دساف ،دبتسم ماکح یخرب یهارمه

مالسا ناهج هلئسم نیرت یروف و نیرت مهمتیمها

 هنیشیپ
یخیرات

یلصا لماع
 حالس و تسایس و سیلگنا رگ�عتسا تلود

وا  یگنهرف و یداصتقا و یتینما و یماظن یورین و

یمالسا هزیگنا اب رصم اتدمع و نیطسلف نوریب زا ییاه شالت ماجناقادصمدش بوکرس تواسق و تدش اب هک راک زاغآ رد ییاه تمواقم شیادیپ

ماجنارستسینویهص شترا اب برع روشک دنچ کیسالک و یمسر یاه گنج
نیطسلف تلم هب کمک رد یناوتان و یبرع یاه شترا یماکان

یبرع یاه نیمزرس زا یمهم یاه شخب نداد تسد زا

لیئارسا هب هسنارف و سیلگنا و اکیرمآ یلام و یتاکرادت و یماظن کمکتلع

 اه نآ ندمآدرگ و هتفای نامزاس تمواقم یاه هتسه یجیردت لیکشت
ماجنارس»نیطسلف شخب یدازآ نامزاس« ناونع اب

 شخب یدازآ نامزاس فارحنا ،ماجنارس و یریثأت یب
نآ رد هزیگنارپ و فیرش نادرم روضح مغر هب

تلع

نانآ یمالسا ن�یا و هدیقع و مدرم زا ینیطسلف حلسم یاه هورگ یرود

 یتسیلانویسان و پچ یژولوئدیا ندوب بسانمان
نیطسلف راوشد و هدیچیپ هلأسم لح یارب

تداهش و داهج و مالسا تیفرظ ندرکن کرد

 ناریا رد یمالسا بالقنا یزوریپ
تسینویهص تلود و یرابکتسا یاه تسایس هب قیمع و دیدش  هبرض و

دهاش

نیطسلف شخب یدازآ نامزاس رایتخا رد لیئارسا ترافس نداد رارق

بالقنا فادها زا یکی ناونع هب نیطسلف نیمزرس یدازآ مالعا

بالقنا یزوریپ مایار د مسینویهص یلعج میژر نارس تاراهظا

نانآ نانکراک جارخا و لیئارسا ترافس یلیطعت

هجیتن
نانبل تمواقم طسوت نمشد ربارب رد هزات و دنمورین ههبج ندوشگ

،ناناوج ،دوخ هب نیطسلف یاکتا
دوخ راکادف نانز و نادرم هب و یمالسا قیمع ن�یا

رابکتسا طسوت یمالسا بالقنا یارب یپایپ یاه یراتفرگ لیمحت

ن�لسم ینیطسلف دهاجم یاه هورگ ندروآربرس

لباقم هطقن
یبرع یاه تلود هب نیطسلف یاکتا

للم نامزاس لیبق زا یناهج عماجم هب نیطسلف یاکتا

اه تیقفوم و تاحوتف همه دیلکتیمها

نیطسلف هلئسم رد راب تنایخ و هناراکشزاس تاکرحت

 دوخ هناشاک و هناخ زا نیطسلف هانپ یب تلم یگراوآ و ماع لتق
برغ یxه و یا هناسر نوکس رد هتشذگ ههد۶ رد

هزغ هزور۲۲و نانبل هزرو۳۳ گنج رد ناناوج یزوریپ و تمواقم

یریگ هجیتن
ینونک یاضف رد نیطسلف هلأسم Vفای فعاضم تیمها

ن�لسم یاهروشک زارتشیب راظتنا یارب نیطسلف تلم Vشاد قح

هار هشقن

۲زا۱

لماوعهجیتننیطسلف تلم یاه تیقفوم و تاحوتف نوزفازور شیازفا و تفرشیپ
هزغ زا ینیشن بقع و نانبل بونج زا لیئارسا رارف

هزغ رد تمواقم تلود لیکشت

 تلم هب دیماان و هدنامرد یاه ناسنا زا نیطسلف تلم لیدبت
سفن هبد�تعا اب و مواقم و راودیما

۲۰۰۶ لاس رد نانبل رد یتسینویهص میژر راب تلذ تسکش

تسینویهص یاعدمرپ شترا راب تحاضف یماکان
۲۰۰۸ لاس رد هزغ رد

جئاتن
نیطسلف یدازآ و تمواقم نامرآ هب هبرض

دوخ هب هبرض

تلع

اکیرما کیرحت هب مادص هلاس تشه یلیمحت گنج قادصم



 هتشذگ لاس دنچ و تصش هب هاگن اب هدنیآ میسرت
نآ زا یریگ سرد و

انبم

 نانبل و نیطسلف تمواقم یاه هورگ یناگمه تدهاجم ترورض
  ن�لسم یاه تلم و اه تلود و

نیطسلف مدرم همه هب نیطسلف همه قلعت

نیطسلف زا یشخب یدازآ هن تسا نیطسلف یدازآ ام یاعدم

تسا دودرم هرسکی دنک »میسقت« ار نیطسلف دهاوخب هک یحرط ره انعم

رتمک بجو کی یتح هن تسا »رحب ات رهن« زا ،نیطسلف

دنک دازآ دناوتب تلم هک نیطسلف کاخ زا شخب ره هرادا Vفرگ هدهعربرکذت

تامازلا

ییاهنت هب ندز فرح زا زیهرپ و لمع و راک هب Vخادرپ

یشیا� یاهراک زا زیهرپ و ندوب یدج

نّولت راچد و هناربص یب یاهراتفر زا زیهرپ و ریبدت و ربص

دیما و لکوت و مزع اب مدق هب مدق یورشیپ و تسدرود یاه قفا هب Vسیرگن

یروهمج حرط
نیطسلف یدوهی و یحیسم ،ن�لسم مدرم زا یسرپ همهیمالسا

یناهج یمومع راکفا هدش هتفریذپ یسایس فراعم رب قبطنم و یقطنم ،نشور حرطیگژیو

یفارحنا یاه حرط

یمالسا یاهروشک کیسالک گنج

رجاهم نایدوهی Vخیر ایرد هب

یللملا نیب یاه نامزاس رگید و للم نامزاس تیمکح

نیطسلف هدنیآ ماظن و دوخ تشونرس نییعت یارب نیطسلف تلم قحانبم

هجیتن
لاغشا یاه لاس ینیطسلفریغ نارجاهم فیلکت نییعت

مدرم یأر زا هدمآرب ماظن طسوت

دنهد نت حرط نیا هب یناسآ هب بصاغ یاه تسینویهص هک میرادن راظتنارکذت

 هفیظو
یمالسا یاه تلود

 میژر اب یداصتقا و یسایس ناهنپ و راکشآ طباور عطق و بصاغ نمشد زا ینابیتشپ عطق
نیطسلف زا تی�ح نکر نیرت مهم ناونع هب لیئارسا یلعج

هفیظو
تمواقم یاه هتسه

 یللملا نیب یاه قاثیم همه رد هک هناعاجش و هتفای نامزاس تمواقم موادت
هتفرگ رارق لیلحت و نیسحت دروم و هدش هتخانش تیمسر هب

 هیصوت
یبرغ یاهروشک هب

 رشبدض یاه تسینویهص هشقن زا یوریپ مدع ِیهار ود هدهاشم و هنانیب عقاو هاگن
اکیرمآ و اپورا یاه تلم زا تخس یاه هبرض تفایرد ای و

ینیب شیپ
تسا لیئارسا تینما ظفح هک امابوا زمرق طخ ندش هتسکش

ن�لسم هتساوخاپ هب یاه تلم طسوت

ن�لسم یاه تلم خسار مزع ؛برغ یارب جالع نودب و یقیقح دیدهترکذت
تمواقم یاه هورگ ای ناریا یاه کشوم هن و

تیمها

هنیشیپ

هار هشقن
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۲زا۲

 هنیشیپ
یخیرات

 تلم هب دیماان و هدنامرد یاه ناسنا زا نیطسلف تلم لیدبت
سفن هبد�تعا اب و مواقم و راودیما

نیطسلف هلئسم رد راب تنایخ و هناراکشزاس تاکرحت

فده

ناینیطسلف بلطایند و ن�یا یب دارفا Vخادنا عمط هب

ناینیطسلف رد یلدود ندروآ دیدپ

زاغآ هطقن
 نئاخ نیشناج طسوت دیوید پمک نیگنن ن�یپ یاضما

رصانلا دبع ل�ج فلخان و

لحارم
 اکیرمآ یراد نادیم اب یلیمکت یاه حرط
فدهییاپورا رگر�عتسا یاهروشک یهارمه و

تمواقم هنیزگ زا ینیطسلف یاه هورگ و تلم فارصنا

یسایس هنایشان یزاب هب ینیطسلف یاه هورگ و تلم ندش مرگرس

برع یاه تلود و ینیطسلف یاه هورگ زا یریگ فارتعا
لیئارسا تیعورشم هب

تمواقم ندرک ریگ نیمز

 درواتسد
ییاهن

اه تسینویهص یدنبیاپ مدع و تادهاعم همه یرابتعا یب
اهدادرارق هب شنایماح و

لباقم هطقن
یمالسا یاه هورگ رد تمواقم هیحور تیوقت
یهلا ترصن زا یرادروخرب و نیطسلف تلم و

۱۹۹۳ لاسرد ولسا دادرارق

نمشد ربارب رد تمواقم یاه هورگ یگداتسیاتیقفوم تلع

 ترصن یاه هنو�
یهلا

لماک هرصاحم دوجو اب هزغ یگداتسیا

کرابم ینسح دساف و نئاخ میژر طوقس

هقطنم رد یمالسا یرادیب تردقرپ جوم ندمآ دیدپ
هسنارف و سیلگنا ،اکیرمآ هرهچ زا ریوزت و قافن هدرپ نداتفارب

نانآ زا هقطنم یاه تلم نوزفازور رفنت و
تسینویهص میژر ر�ش یب و یپرد یپ یاه یراتفرگ
نآ زا یناهج راجزنا و اوزنا ات یلخاد تالکشم زا

 تدش اب هک راک زاغآ رد یاه تمواقم ندمآ دیدپ
دش بوکرس تواسق و

 برع روشک دنچ نایم کیسالک و یمسر یاه گنج
تسینویهص شترا اب

 طلسم هتفای نامزاس هتفای تمواقم یاه هتسه یجیردت لیکشت
نیطسلف شخب یدازآ نامزاس ناونع اب اه نآ ندمآدرگ و

تسینویهص تلود و یرابکتسا یاه تسایس هب قیمع و دیدش  هبرض
ناریا رد یمالسا بالقنا یزوریپ رثا رب

 دوخ هناشاک و هناخ زا نیطسلف هانپ یب تلم ندش هدنار
نینوخ هعجاف و ماع لتق یپ رد و هتشذگ ههد۶ رد
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