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دهعت مدع ش

۴زا۱

ققحت طرشفده راگدرورپ کمک و تیادهنآ هب ندیشخب هزات ناج و شبنج تکرح همادا

تیمها
 هب وضع یاهروشک زاین ندوب اجرباپ

یناهج ربکتسم و ارگرادتقا هکبش هرطیس زا تینوصم

اضعا کرتشم زاین نیمه یانبم رب شبنج لیکشتهنیشیپ

یرگ هطلس رازبا شرتسگ و تفرشیپ اب تینوصم هب زاین موادتتیمها

 طرش

انبم

یللملا نیب یاه یراکمه ندرک راوتسا
یناسنا ترطف یانبم رب

اه ناسنا ناسمه ترطف دوجو رب ینبم مالسا یاه هزومآ

ترطف درکراک
یراکمه و یدردمه ،یراکوکین ،تلادع ،یکاپ هب اه ناسنا ندناوخارف

دنوادخ یلاعتم تاذ تفرعم و دیحوت هب اه ناسنا Iخاس نومنهر

هجیتن
اه ناسنا یایند و یدام یاه تیلاعف همه رب تیونعم عاعش ذوفن

اه ناسنا یارب یورخا تشهب زا شیپ ایند تشهب ندروآ مهارف

نامأوت تلادع و تفرشیپ زا رادروخرب و دازآ عماوج لیکشت

تیمها

اه تلم نایم هناردارب یراکمه یزیر هدولاش

قیداصمنآ زاغآ زاههد۶ تشذگ اب شبنج یلصا  نامرآ ندوب اجرباپترورض
تردق یاه بطق هب دهعت مدع

وضع یاهروشک نایم یراکمه و یگتسبمه ءاقترا

یگنهرف و یداصتقا ،یسایس لالقتسا

ییادزر]عتسا

ن هب ايند راذگ
يب ماظ

للملا ن
ديدج ي

 درس گنج نارود یاه تسایس تسکش  هبرجت زا تربعتلع
نآ زا سپ ییارگ هبناج کی و

همزال
شبنج وضع یاهروشک یگتسبمه

یناهج نیون مظن داجیا یارب

ترورض

راکهار

دوجوم یللملا نیب طلغ ی هسدنه

یللملا نیب تیریدم رد یناهج کیتارکومد تکراشم نیمضت و لیکشت

رهاظم

فیرش میهافم سابل رد شناتسدمه و اکیرما یاه ییوگروز لیمحت

اهنآ ربص ندش زیربل و و یللملا نیب طلغ هسدنه نیا زا اهتلم یگتسخهجیتن

قیداصم

برغ عفانم هدارا و »رشب قوقح« Iفگ

اهروشک رد یماظن تلاخد و »یسارکومد« Iفگ

 عافد یب مدرم نارابh و »مسیرورت اب هزرابم« Iفگ
 نیتال یاکیرمآ و اقیرفآ ،ایسآ رد ناسنا ناج ندوب شزرا یب

اپورا و برغ و اکیرمآ رد نآ ندوب تمیق نارگ و

تیرشب ی هیقب تینما یتیمها یبو اپورا ،اکیرمآ تینما ندوب مهم

 »یللملا نیب نیناوق«مان  هب اه تلمرب دوخ عفانم لیمحت

»یناهج ی هعماج«مان هب دوخ ینوناقریغ و زیمآ مکحت نانخس لیمحت
 ،تسار ار دوخ یاه غورد ،هتفای نامزاس یا هناسر ی هکبش اب
دننک یم دوlاو یبلط تلادع ار دوخ ملظ و قح ار دوخ لطاب

 دوخ هدننک اشفا قح نخس ره ندیمان غورد
 قح رب هبلاطم ره ندیمان یرگ یغایو

دهاش
یداصتقا یاه تسایس هب یبرغ یاپورا یاهروشک رد یمومع ضارتعا

تردق و تورث یاه نوناک دضرب اکیرمآ مدرم یدصرد۹۹شبنج

شبنج وضع یاهروشک ی هبناج همه و یقطنم ،مکحتسم دنویپجالع هار

اکیرمآ زواجتم تلود و هطلس ماظن لباقم هطقن رد Iشاد رارق

شبنج هنیشیپ
و یسانش تیعقوم ،یدنمشوه اب یراذگ هیاپ
ریذپ تیلوئسم و زوسلد یسایس ناربهر ِتعاجش

تیناسنا عفانم هیاپ رب یللملا نیب یاه یراکمه ندرکانبهجیتن

کرتشم و tاس عفانم هیاپ رب یللملا نیب یاه یراکمه ندرکانب

دوخ یاه تلم رطاخ یگدوسآ و دوخ نادجو ندرک هدوسآ

دیدج یاه هیاپ
»یناگمه تکراشم«

»اه تلم قوقح یارب یربارب«

دهاشناهج رد تردق یهجو دنچ ماظن کی لیکشتتصرف
میدق یاه تردق رد فعض و دیدج یاه تردق ندمآرب

 عونتم یاه ندv و اه گنهرف ،اهروشک زا یا هعومجم ینیزگیاج
تردق یتنس یاه بطق یاج هب

شبنج هفیظو
ناهج رد یتکراشمً اعقاو و هنالداع تیریدم هنیمز اجیا

یناسنا و هنالداع یمظن هب راذگهجیتنکرتشم یاهنامرآ بوچراهچ رد اضعا دنویپ و یگتسبمه ظفح

تینما یاروش ِکیتارکومدریغ و هنالداعان ،یقطنمریغ راکوزاس

یبرغ روشک دنچ یروتاتکید اب ناهج نامرف قاتا هراداهجیتن

ىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب يلصا ياهروحم

دهعت مدع شبنج نارس سالجا نيمهدزناش رد
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همزال

یبایزرا

 راب هعجاف و یعمجراتشک یاه حالس علخ

تلعیرادمچرپ یاعدا رد ندوبن قحم
ضیعبت لباقریغ و کرتشم یا هدیدپ  ،تینما

یناگمه هبلاطم کی و یروف ترورض کیتیمها

شنابحاص یارب تینما نیمأت زا یعمج راتشک یاه حالس یناوتان

یسانش بیسآ

خساپ

 یللملا نیب یسایس هاگیاج نیمات و اهدیدهت عفر طلغ روصت
یا هتسه تاحیلست هلیسو هب

 یسایس تردق هیام هن و تینما هدننک نیمأت هن ،یا هتسه یاه حالس

یا هتسه حالس فذح یارب یعقاو و یدج هدارا نادقفهجیتن
نآ ناگدنراد رد

دهاش
قباس یوروش میژر ظفح زا یا هتسه حالس یناوتان

متا بh بحاص یاهروشک یخرب رد کلهم ینماان دوجو

اهروشک همه قح ،یا هتسه تخوس و یژرنا زا زیما حلص هدافتسالیلد

همانراک

یا هتسه و یعمج راتشک یاه حالس نیرترابگرم و نیرتشیب ی هدنراد

یا هتسه یاه حالس یریگراک هب بکترم اهنت

۴زا۲

یرشب دض تاحیلست ناگدننکرابنا طسوت ناهج تینما یرادمچرپ

عضوم
یمالسا یروهمج

 ِراعش حرط
»سک چیه یارب یا هتسه حالس و همه یارب یا هتسه یژرنا«

»یا هتسه حالس زا یراع ی هنایمرواخ« راعش حرط

ییایمیش و یا هتسه حالس زا هدافتسا هانگ یگرزب هب داقتعا

vیا هتسه تخوس دیلوت ناوت راصحنا هب یبرغ روشکدنچ لیا

 رد یا هتسه تخوس شورفو دیلوتراصحنا یارب زومرم یتکرح یریگ لکش
یبرغروشک دنچ طلست تحت عقاورد و یللملا نیب مان اب یزکارم

 اکیرما تلود طسوت یا هتسه حالس ی هعاشا اب تفلاخم یرادمچرپ

وا زا تی]ح و یا هتسه حالس هب یتسینویهص میژر زیهجت

یا هتسه یژرنا زا لقتسم یاهروشک زیمآ حلص ی هدافتسا اب اکیرما تفلاخم

لقتسم یاهروشک رد ییوراد فراصم اب یا هتسه تخوس دیلوت اب تفلاخم

 یا هتسه یژرنا دیلوت رد یبرغ روشک دنچ راصحنا Iسکش
هعاشا مدع هدهاعم بوچراهچ رد راکهار

اه شلاچ

 دحتم تلم کی تمواقم ندوب هدنیاشگ هب داقتعا
اه تردق لباقم رد خسار مزع یاراد و

میرحت طیارش رد ناریا هبناج همه یاه تفرشیپ

ناریا ندرک جلف رد یتسینویهص هکبش و اکیرما یاه میرحت یناوتان

دیوم

اه میرحت رثا رد نانآ تمه و ناریا تلم یاه ماگ ندش رت خسار

اه میرحت رثا رد دوخ یازنورد یاه ییاناوت هب ناریا تلم نانیمطا

ىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب يلصا ياهروحم

دهعت مدع شبنج نارس سالجا نيمهدزناش رد
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داهنشیپ
یمالسا یروهمج

 و  یمومع یسرپ همه کی رد اه ینیطسلف همه تکرش
روشک نیا یسایس ماظن راتخاس باختنا

اه ینیطسلف همه هب نیطسلف قلعت هب داقتعاانبم

ترورض
 ناگتسباو و اه یبرغ یداهنشیپ یاه حرط همه ندوب قفومان و طلغ

هدنیآ و هتشذگ رد نیطسلف هلئسم لح یارب اه نآ

کیتارکومد ًالماک و هنالداع لح هارزاتمم یگژیو

 اهروشک رگید هب ینیطسلف ناگدش هدنارهرتسگ
دندرک ظفح ار دوخ ینیطسلف تیوه هک

نیطسلف ینونک نانکاس

یدوهی و یحیسم ،نان]لسم زا معا ناینیطسلف همه

یسرپ همه رد تکرش و هدید جنر نانیطسلف همه تشگزابهمزال

یدعب لحارم
یساسا نوناق نیودت

تاباختنا یرازگرب

حلص یرارقربهجیتن

ترورضیمالسا یروهمج داهنشیپ هب ییاکیرما نارادمتسایس ندیشیدناهیصوت

اه ییاکیرمآ یارب یتسینویهص میژر ر]ش یب یاهرسدرد

اه تسینویهص زا تی]ح رثا رب اکیرمآ نادرمتلود یمومع ترفن شیازفا

اه تسینویهص تایانج کیرش مشچ هب ییاکیرما نارادمتسایس یفرعم

     اکیرمآ تلم و تلود  یونعم و یدام یاه هنیزه ندوب روآ ماسرس
 مسینویهص زا تی]ح رثا رب

اه ییاکیرمآ یارب هدنیآ رد اه تسینویهص زا تی]ح یاه هنیزه شیازفا

۴زا۳

سلف هلئسم
يط

ن

هقباسارجام هصالخ    نیطسلف همانسانش یاراد و لقتسم روشک یراذگاو و بصغ
ههد۶تدم هب و نونکات متسیب نرق۴۰ ههد زاییاپورا نیرجاهم هب نآ یراذگاو و

سیلگنا یرادمدرس اب یبرغ کانتشحو هئطوت کیأشنم

رازبا
اهاتسور و اهرهش رد عافد یب مدرم یعمج یاهراتشک

زرم مه یاهروشک هب دوخ هناشاکو هناخ زا مدرم ندنار

 تسینویهص بصاغ میژر نارس ییاورپ یبتیمها
لاغشاههد۶ لوط رد نکمم تیانج هنوگره ماجنا رد

قیداصم

نانآ عرازم و اه هناخ ندرک ناریو و مدرم راتشک

ینیطسلف ناکدوک یتح و نانز و نادرم هجنکش و یریگتسد

نیطسلف تلم تمارک هب نیهوت و ریقحت

یتسینویهص میژر هدعم رد نآ مضه و نیطسلف یدوبان یارب شالت

نیسایرید و اناق ،الیتش ،اربص دننام ناگراوآ یاه هاگودرا هب هلمح

 تیعضو
یلعف

تسینویهص ی هدنرد ناگرگ راتفر رد تیانج موادت
قیداصمیلاغشا یاه نیمزرس رد ناگدنام یقاب اب

مدرم راتشک و راب هعجاف یاه گنج Iخادنا هار هب

یبرع یاه نیمزرس لاغشا

ناهج و هقطنم رد یتلود مسیرورت یهدنامزاس

ترارش و گنج و رورت اه هد یزادنا هار

 نیطسلف تلم ندیمان تسیرورتدنفرت
تیوقت لماعهتساوخ اپ هب دوخ قح قاقحا یارب هک

ینویهص یاه هناسر طسوت نیطسلف نازرابم ندوب تسیرورت غورد رارکت

لیئارسا میژر عفادم لیکو ناونع هب رشب قوقح نایعدم شقن یافیا

ىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب يلصا ياهروحم
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ناهج رد  نیون یمظن ندوب دلوت لاح ردترورض

یناهج ساسح طیارش
یخیرات چیپ کی زا ناهج رذگ و

یناهج هعماج یاضعا موس ود روضح
اهدهعتمریغ هعومجم رد

یانعمرپ هثداح هب هجوترکذت
نارهت رد دهعت مدع سالجا لیکشت

اه تیفرظ و تاناکما ییازفا مههمزالیرگ هطلس و گنج ،ینماان زا ناهج تاجنفده

یا هناسر یاه یراکمهراکهاررگیدکی اب شبنج یاضعا هبناج همه یاه یراکمهطرش

یداصتقا یاه یراکمه

شخب یلاعت و هدنرب شیپ یاه هبرجت لاقتنا

بسانم تصرف
شبنج رد یللملا نیب ذوفن یاراد یاهروشک دوجو

شبنج رد دنvورث یاهروشک دوجو

تامازلا

اه فده هب ندنام رادافو

اهمزع ندرک خسار

اه تردق دنخبل هب ندرکن شوخ لد

اه تردق مخا زا ندیسرتن

مسینومک هبرجت تسکش هب زومآ تربع هاگن

شنیرفآ نیناوق و یهلا هدارا Iسناد نابیتشپ

اقیرفآ ل]ش هتسباو یاهروتاتکید طوقس Iسناد تصرف

لیلدیسارکومد لاربیل یاه تسایس تسکش هب زومآ تربع هاگن
اکیرمآ و اپورا یاه نابایخ رد دوجوم یاه هناشن

برغ یاهروشک داصتقا یندوشگان یاه هرگ هدهاشم

یناهج تیریدم رد دهعت مدع شبنج یسایس یرو هرهب ءاقتراهمزال

یداصتقا رثؤم یاه یراکمه یحارطمزاول

 یناهج تیریدم رد لوحت یارب یخیرات یدنس هیهت
نآ ییارجا یاهرازبا و

شبنج یاضعا نایم یگنهرف طابترا یاهوگلا فیرعت

 راکهار
دهعت مدع شبنج یارب هزیگنارپ و لاعف هناخریبد لیکشتیداهنشیپ

افيا
قن ي

بنج ش
كش رد دهعت مدع ش

هد ل
هدنيآ ي

هقطنم یاهروشک یمالسا یرادیب Iسناد تصرف

۴زا۴

ىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب يلصا ياهروحم

دهعت مدع شبنج نارس سالجا نيمهدزناش رد
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