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ناسیا تلم هتػرگ لاط لئاظم ؼماح یةایشزا
ناسیا تلم یاهدزواتطد و نمػد غالت شا مغا 

 تلغ
ثزة ذسط

یـخػ لئاظم زد عفن هتطازم هةاؼم قادـم

 )مالظلا هیلغ(اضسلایطىمنةیلغ ترضر زاىح زد هلاط سه زىضر

هدنیآ یاسة نآ شا ندسة هسهة و هتػرگ شا تربغ ضزد

اهتلم یخسة یدنطسخ و یشوسیپ ضاظرا
 ام یاهتظکػ شا اهنآ یترازان و اهتیلفىم شا 

ام تیلفىم شا یگنتلد و ام یاهغصؿل شا ناهاىخدة یلازػىخ
هخیتن

 ام تلم عاضوا ندىة هػلاطم تزت
رشة دارآ شا یگزصة هػماح ططىت ندػ هدیخنط و

تزورض

یلم عفن هتطازم

ثیطآ اهفػض فرص هظرالم

تؿسف

هسمث

اهضزد

 ؽلاچ سة میظغ نادیم کی زد ناسیا یشوسیپتیمها تلغ
 اکیسمآ یحزاخ تطایط لىئظم نایة تیمها دهاػ

 هدننکدلف یاهمیسزت لامغا سة ینتم

نیة هتکن نادنمػىه نیسفآ یادؿدهاػ
 ناسیا تلم هاىخدة یاهزىؼک نایم شا یتر ایند زد 

یناهح هػماح ناىنغ تزت ناسیا تلم ناهاىخدة و نانمػد غالت ؽلاچ 

دسکیوز

یلمغ تػنامم

دىخ تاؿیلتت زد ناسیا تلم یاهتفرشیپ زاکنا

تفرشیپ هة ناسیا تلم یةایتطد شا یسیگىلح  فده

 میسزت و دیدهت

یغسف و ود هحزد یاهزاک هة ناسیدم ندسک لىؿؼم قادـم

یلؿاسیؾ یاهزاک هة ناگتخن و ناسیا تلم ضاىر ندسک فطػنم

هىیػ تىك طالن ندسک ناهنپ و اهفػض ندسک کزصة

 تالکؼم شا اکیسمآ یزىهمح عیئز تتزؿ
 ناسیا تلم یاه یشوسیپ هة هزاػا نودة

 ناسیا تلم زد تفرشیپ مدغ تاتثا

شزاة قادـم

فده

قادـم
 یلم لىپ تفا سة ینتم تازاهظا

یدـاتكا تالکؼم نایة

 دػز زىهظ و شوسة شا ندػ ؼنامفده
مالطا هیاط زد ناسیا زىؼک سیگمؼچ

 ناسیا طاؼن و تفرشیپ تزىؿ زد ایند زد نانمػد یئوسةآیة لیلد

قادـم

اکیسمآ تامادكا

یتظینىیهؿ میژز فسط شا ناسیا تلم دیدهت

ثیتخ عیلگنا یاهینمػد

هظناسف تلود نیلىئظم یاهینمػد

یربهزؼضىم میژز نیا مادكا سه اة »افیر« و »ىیوآ لت« ندػ ناظکی کاخ اة

دسیگ زاسك ناسیا تلم نانمػد فؿ زد هک یاهزاىك زد ندىتن تیمها

اکیسمآ لمکم ؽلن نتػاد

 اکیسمآ شا یوزهلاتند و ندىتن للتظم
یگژیو

تیمها ناسیا یمیدك و یتنط نمػد

لیدتت زد هظناسف تلود زاک ندىة هناسةدم سیؾ و طلؾ
دىخ نمػد هة نمػدسیؾ زىؼک کی  یةایشزا

یمالطا ناسیا و یناسیا اة یناهح هػماح ینمػد مدغ
تیػكاو

 عیلگنا ،اهتظینىیهؿ ،اکیسمآ دىخ یزارگ مطا
یناهح هػماح ناىنغ هة صیزهدسخ زىؼک دنچ و

ناهاىخدة تطد ندػ هاتىک
باللنا ملزت اة زىؼک صیچ همه سة طلظت شا   دمایپلیلد

 یةاللنا مدسم اة ناهاىخدة ندػدة

 اهیناسگ هظرالم

یدیلىت یاهدراو یخسة دیلىت تفا هظرالم قادـم

 نانمػد زاؼف هظرالم

اىتطازت نا لتك مکظفنا اىتطار دیؤم

غشزا سپ زاک کی تیمها

ناسیا یاه هةسخت شا اهتلم یخسة هدافتطا تیمها تلغ
یةاللنا تمىکر اة ناهاىخدة ندػدة 

دهاػ  »نمػد« هملک ناتی اة اکیسمآ هة ناسیا تلم نهذ ندػ فىطػم ناسیا اة ینمػد یطاطا و صکسم  هتػرگ لاط دنچ و یط زد ناسیا سة هدػ یط لراسمأؼنماکیسمآ هاگیاح
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ماخنا تزىؿ زد اهمیسزت ندػ سثایةیطانػثیطآ
ستلتك یاهلاط زد ییانةسیش یاهزاک نیمه 

میظغ تیفسظ و ینوزد یاهوسین ندػ لاػف
اهمیسزت سثا زد ناسیا تلم 

هؿسغ

یژسنا و هاز

یتفن دیدح ؼةانم فؼک

مىینازوا دیدح ؼةانم فؼک

هاگؼیالاپ و هاگوسین هػطىت و داخیا

قادـم

دیهان هزاىهام باتسپ

اضف هة هدنش دىحىم اة ماگؼیپ سگػواک نداتطسف

هتفرشیپ قىف هدنگنح ندػ هتخاط

یکػصپ یطدنهم و تمالط هشىر زد گزصة یاهزاک

یزوانفتظیش هشىر زد هلطنم لوا هتتز ثظک

یزوانفىنان هشىر زد هلطنم لوا هتتز ثظک

یملغ تفرشیپ تغرس و یملغ تالالم زاؼتنا زد تفرشیپ

ناهح لک یملغ تادیلىت زد زىؼک مهط زد تفرشیپ

 نایىخؼناد هنازوانف یملغ تالةاظم زد یدؿزد  ۳۱ دػز

یطایط هؿسغ زد نمػد لماک تظکػ

قادـم

 ایند زد ناسیا یطایط یاوصنا زد نمػد لماک تظکػ

یدرسلد و دیدست داخیا زد نمػد لماک تظکػ
 اه میسزت لامغا اة تلم زد 

 زىؼک زد ینماان داخیا زد نمػد لماک تظکػ

هلطنم زد یمالطا یزىهمح ذىفن و تزدك ندػ هةسختدیؤم

هطةاز زد اهتلود زد لصلصت داخیا
 یمالطا یزىهمح هة هاگن و 

 یزىهمح یاهتطایط لامغا و یسیگیپ شا یسیگىلح
ناهح و هلطنم ،زىؼک سطط زد یمالطا

فده

 یاسة نمػد غالت تظکػ
 قادـم اهدػتمسیؾ ضالحا ندػ زاصگسة تظط

دهػت مدغ ؽتنح زد ناهح یاهتلم ثلث ود تیىضغتیمها

 ناسهت زد اهزىؼک هیاپ دنلة نارس زىضر
 اهزىؼک نالىئظم یتفگػ زاهظا دهاػ

زىؼک یدـاتكا و یزوانف ،یملغ یاهتفرشیپ شا
 دهاػ ناسیا زىضر نودة هلطنم گزصة تالکؼم لر مدغ هة زاسكا

 ینیطظلف ناشزاتم شا یتظینىیهؿ میژز تظکػ
هنزؿتؼپ زد یمالطا یزىهمح دنمتزدك زىضر اة هنىمن

قادـم

 زد ۹۱ لاط زد ییانةسیش یاهزاک هنیمش زد تفرشیپ
لتك یاهلاط اة هظیالم

یزوانف و ملغ هؿسغ زد هدننکلازػىخ یاهتفرشیپ

یللملانیة ناسظان و نادنمؼناد هیلوا زاکنا
نآ ملزت هة ییاهن میدـت و  تیمها دهاػ

مهم یملغ هشىر نیدنچ زد دیلىت لوا مالم ثظک

 باللنا لوا سةاسة ۲۵ هة نایىخؼناد ؽیاصفا

 ،تظیش طیزم ،بآ هشىر زد تفرشیپ
 ییوزاد ناهایگ و یداینة یاهلىلط

یاهتظه یژسنا و ىن یاهیژسنا هشىرزد تفرشیپ

یاهمیسزت لامغا شا نمػد نتفسگن هخیتن
۹۱ لاط یادتةا شا یداـتكا دیدػ 

هؿسغ
تفن میسزت

هناتطود یػكاو سیؾ تازاهظا تؼپ اهزاؼف ندسک ناهنپیگژیو

یلىپ و یکناة تالداتم و کناة میسزت

 زاؼف لامغا یاسة اهزىؼک هة هژیو زىمام نداتطسفتیمها دهاػ
ناسیا اة یشزا تالداتم شا یسیگىلح و

 فده
ندػ میلظت و یملغ هدنةایدػز یاهتیلاػف شا ناسیا نتػادسة تطداهمیسزت

ؾاخ هطلن کی هة یداـتكا همانسة یگتظةاو ندسة نیة شاهلةالم هاز

 فده ناسیا تلم شا دىخ ینمػد ندسک ناهنپ

غىة نازود هلةاط

۹۱ دادسم شا عورش هلةاط

یداـتكا یاههمانسة ؾاخ طالن سة نمػد صکسمت لیلد

اهمیسزت یزارگسثا زادلم نیمه ندسة نیة شا

 تفن هة ناسیا داـتكا یگتظةاو ندسک مک

فده

قادـم
تفن هة یگتظةاو ؽهاک یاسة مادكا و یصیزهمانسة طرش

 تفن هة یگتظةاو ؽهاک ندؼن یسیگیپ
یربهز دیکأت دىحو اة اهتلود فسط شا یطانػثیطآ
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ناسیا ندسک موسزم یاسة غالتتیمها تلغ
یرشة دادػتطا یاههدزوآسف همه شا 
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 هدنش تلم کی ندماین زد ىناش هة
یسیگتخط و زاؼف ،دیدهت شا

 اهیگتظحسة نداد ناؼن نمض زد اهفػض تخانػ

 نمػد هنامـخ تاسیثأت ندػ لكادر
 زىؼک هینة ندىة یىك تزىؿ زد

 تؿسف زد تفرشیپ ناکما تاتثا
گزصة یاهتزدك هة یگتظةاو مدغ

دزاىم

همشال
  نالىئظم یسیرپتیلىئظم

 نالىئظم سیةدت و مصر اة لمغ

ىلح هة تکسر ملزت و ۹۱ لاط زد تؿسف هة نمػد دیدهت لیدتتتؿسف هة اهدیدهت لیدتتهسمث قادـم

داـتكا

تینما

تمالط

یلم تصغ و لاللتطا

 تلم یاهلطنم زادتكا و ذىفن

ملغ
 اههؿسغ

انػم نتػادن باةزا و ندىتن تطدسیش

زىؼک تینما و لاللتطا یاسة ندىة هناىتؼپ تیمها

زاک یانةسیش و ضاطا تیمها

یدػة یاهزاک همه ندػ ناطآ تفرشیپ هسمث

سیخا لاطدنچ زد یربهز یپ زد یپ دیکأت تیمها دهاػ

۵ زا ۳

یانػم
ندىة هدنش 

دىخ هة دامتغا و ینوزد دادػتطا هة هیکت

لاػتم یادخ هة لکىت

نانمػد هة هیکت مدغ

قادـم

تفن هة یگتظةاو شا یػان یداـتكا فػض

یداـتكا نالک یاهتطایط هة هحىت مدغ

هسمشوز یاهیسیگمیمـت

تزورض هة ثختنم نیلىئظم هحىت موصلیسیگهخیتن
سییؿت لةاكسیؾ نػوز نالک یداـتكا تطایط 

 ناسگزامػتطا و نادنمتزدك غالت تزورض
 نادنمتزدك هیاط زد بىخ یگدنش ملزت تاتثا یاسة

یمالطا یزىهمح هلاط یط هةسخت هظیالمدهاػ
اکیسمآ هیاط زد یاهزىؼک هلاط یط هةسخت اة 

تفرشیپ أؼنم
 ناسیا تلم تغاخػ و تزدك

 ناسیا تلم یزایػىه
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اهزىزم

ناسیا زد یمالطا  ماظن سییؿت دـك نتػادن سة ینتم اکیسمآ ماؿیپ

یمىمغ زاکفا ثیسف یاسة هسکارم داهنؼیپ ندىة کیتکاتیةایشزا

 اکیسمآ دـك شا ناسیا ندىتن ناسگنیربهز ؼضىم
یمالطا ماظن سییؿت مدغ ای سییؿت یاسة

یلطنم هسکارم داهنؼیپ زد ندىة قداؿ سة ینتم اکیسمآ ماؿیپ

 هسکارم  داهنؼیپ زد ندىة قداؿ زد اکیسما فسر غسیرپ مدغیربهز ؼضىم

اًتسٌ ًلأسن رد اکیرنا اب َگتفگ
ی

هسکارم یاسة نىگانىگ یاههاز شا اهییاکیسمآ یاهماؿیپ
 تلغ

هسکارم ثزة نىماسیپ اهییاکیسمآ یناهح تاؿیلتتثزة ذسط

تلغندىتن فلاخم نیغ زد اهىگتفگ نیا هة ندىتن نیةغىخیربهز ؼضىم
اهییاکیسمآ سظن غسیرپ مهنآ و لوا شا فده کی ندػ لاتند

اکیسمآ فسط شا یةایشزا نیا لةالم هطلن تاتثا موصلیربهز ؼضىم

اکیسمآ اة یربهز ناگدنیامن هسکارم هػیاػ ؽوزد ذسطهةاؼم قادـم

ناسیا تلم ندسک دلف یاسة زاؼف لامغا زد هناهة نتػادتلغ یاهتظه تاسکارم نایاپ هة اکیسمآ لیامت مدغ

 یاهتظه تاسکارم نایاپ ناکمالیلد
 یشاطینؾ زد ناسیا مر نتفسیرپ اة

 ناسیا اة ینمػد هة نداد نایاپ
باللنا شا عپ لاط ۳۴ یط نىگانىگ یاهینمػد یراسطینمػد دهاػاکیسمآ و ناسیا نیة تالکؼم ؼفز لر هاز

ناسیا تینما هیلغ یصیزهمانسة

ناسیا یضزا تیمامت هیلغ مادكا
قادـم

یناسیا و ناسیا شا طلؾ مهفأؼنم

یدامتم یاهلاط لىط زد ناسیا نانمػد مامت شا تیامر

ناسیا یلم داـتكا هیلغ تیلاػف

تامادكا همه زد تظکػیةایشزا

قادـم
 هفسط ود هسکارم یاسة اکیسمآ هة هیاپ دنلة نیلىئظم یاضالت

۱+۵ یاهىگتفگ زانک زد یاهتظه لیاظم هزاةزد

 اههتطاىخ لیمزت ندػ لاتند
ییاکیسمآ مطنم هة انة تاسکارم زد

یمالطا ماظن سییؿت زد اکیسمآ یناىتان شا نانیمطالیلد

 یاهتظه ذالط تخاط مدغ زد ناسیا فسر غسیرپ مدغلیلد

 اهیئاکیسمآ یاهفسر فالخ هزاةدنچ تاتثادهاػ

۵ زا ۴

دَب رتَلج
هشد زا ن

زیرًناىرب رد و
اٌی

نمػد تیلاػف لةالم زد زىؼک ندىتن لػفنم  تزورض
ناسهت یتالیلزت هاگوسین شاین دزىم دؿزد تظیة تخىط نیماتتیلفىم دهاػ

وا شا ستىلح ندسک لمغو نمػد هؼلن  هنادنمػىه ندش ضدر هىیػ

اهتلود

ثطاخم

نانیسفازاک و نازادهیامرس ،ناسگتػنؿ ،ناشزواؼک

یتػنؿ و یملغ ناراسط و یملغ ناسگؼهوژپ

هاگؼناد ناداتطا و یداـتكا ناسیدم

یزوانف و یملغ یاهکزاپ و یملغ یاهنمخنا

هنالكاغ و گزصة یكالخا هفیظو کیتیمها

یملغ و یتػنؿ یاهتیلاػف و یملغ یاههلالم یسیگتهحهمشال
نمػد هة تتظن یتطدؽیپ تمط هة 

هسمث
نمػد یاهلیمزت و اهمکزت سةاسة زد ندػ نمیا

نمػد یاهیؼکوسگ سةاسة ندػ نمیا
یمالطا یزىهمح نیلىئظم ؼكىم هة هحىت

تخىط ؼكىم هة نیمأت و شاین نیا هة  تلغ

زىؼک شا جزاخ هة هاگوسین تخىط نیمأت یدنمشاین

 نیمأت شا ناسیا یناىتان زد نمػد ضدر
تیمها تلغ ناسهت یتالیلزت هاگوسین یتخىط تازفؿ

یتخىط تازفؿ هناظمتلم تطاىخزد یاسة ناسیا شا نمػد ؼكىت

 نمػد سةاسة زد زىؼک ندسک ذىفن و سیثأت لةاكسیؾهسمث
 نمػد هئطىت سةاسة زد داـتكا ندسک موالمیطاطا نکز

 یتموالم داـتكا تائاضتكا شا یکی تیمها تلغ

زىؼک نادنمؼناد و ناناىح لماغ

تزورض ناسهت یتالیلزت هاگوسین زد زىؼک مهم یاهوزاد ىیداز دیلىت

اکیسمآ اة یربهز ناگدنیامن هسکارم مدغ
تاغىضىم رس سة تاسکارم یخسة دىحوتیػكاو

لار همه زد یربهز صمسك طىطخ ظفر دمایپ فلتخم یاهتلود زد یػطلم 

 ناسیا زد یاهتظه ذالط دیلىت شا یناهح هػماح یناسگنهناهة
 لامغا اة ناسیا تفلاخم مدغ

یاهتظه عناشآ ینىناك تازسلم و اهتزاظن نالطة دهاػ

یمالطا یزىهمح هتطاىخ شا ایند یاهزىؼک رثکا تیامر تلغتیػكاو
 هة ینتم ناسیا هتطاىخ ندىة مر هة

یاهتظه یشاطینؾ مر ندػ هتخانػ تیمطز
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تاماصلا

هسمثتاةاختنا زد مدسم هدرتظگ تکزاؼم

نمػد یاهدیدهت ندسک سثا یة

زىؼک تینما نیمات

 دلتػم یاههلیلط همه زىضر
هفیظو و مر کی ناىنغ هة یمالطا یزىهمح هة

ؾاخ هلیلط و یسکف نایسح کی هة تاةاختنا نتػادن ملػت تلغ

اباختىا
سایر ت

رٍَهج ت
سایس ًساهح رٍظن ی

 و ی
وربآ و رادتقا

نالسا ماظى ی
ی

یلم هدازا سهظم تاةاختنا اهیگژیو سیاط

یمالطا یزالاظمدسم دامن تاةاختنا

فلتخم یاهلاط لىط زد نانمػد غالتتیمها دهاػ
تاةاختنا نتخادنا منوز شا یاسة 

مدسم یأز و فیخؼت ندىة هدننکنییػت

نىناك یأز سةاسة زد ندىة میلظت

۸۸ لاط هةاؼم یاهینیسفآ هػیاض شا یسیگىلحتزورض

یةسؾ لاربیل یطاسکىمدلةالم هطلن

لئاظم همه و زىؼک هدنیآ زد یزارگسیثات

طرش
 سلؿا دسف هة ندیطز ات ؽطسپ و میلزت

یطایط نالاػف غالت ندىة لاکػا یة
 دىخ اة مدسم ندسک یأز مه یاسة 

ینىنک زىهمح عیئز تاشایتما هة هحىت
 هدنیآ زىهمح عیئز باختنا زد وا یاهفػض یاهنم 

هدػ باختنا یاهزىهمح عیئز هلظلط زد ندىة تفرشیپ هة وزلیلد

اهزایػم

اهغشزا و باللنا هة یدنتیاپ

یلم ؼفانم هة یدنتیاپ

یمالطا ماظن هة یدنتیاپ

سیةدت و یػمح للغ هة یدنتیاپ

ناسیا تلم یاهییاناىت و ادخ هة دمتػم

یمالطا ماظن یوسةآ و زادتكا سهظم تاةاختنا

 تاماصلا
 مدسم یأز هة نیکمت

لاکػا و ههتػ ؼفز یاسة ینىناك یاهزاکوشاط دىحوثطانم هنیمشینىناك یاهزاکوشاط میسط شا تاهتػ ؼفز

 مهم هتکن

یأز یاهقودنؿ یاپ زد فیلکت یادا یاسة زىضر

سلؿا تخانػ یاسة مه هة مدسم کمک و هیؿىت ندىة لاکػا یة

 دامتغا دزىم داسفا شا ؽطسپ

یربهز یأز نىماسیپ تاػیاػ سیثأت تزت نتفسگ زاسك
یربهز یأز شا یظک ندىتن ؼلطم تاماصلا لیلد

هدػ هداد یاهتتظن ندىتن تطزدیسیگهخیتناهکمایپ لثم ینىنک یاهناطز لیاطو
ؾاخ دسف هة یربهز یأز دزىم زد   تاػیاػ أؼنم

نیدلتػم همه ندىة شىظلدلیلد
زىؼک لاللتطا یمالطا یزىهمح ماظن هة 

 نمػد ندسک دیما ان

لاللتطا و تینما

داـتكا و یلم توسث
قادـم

۵ زا ۵
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