
زومآ
رورپ و ش

روشك يلصا تخاس ريز ،ش
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طرش
 ماکحتسا

هاگیاج و تیبرت و میلعت تقیقح هب هجوت
یمالسا هعماج رد ملعم

ارجا ناراکردناتسد و نیلوئسمیلصا بطاخم

تیبرت و میلعت هتسیاش یبلق مارتحا شیافده

 لغاشم ریاس فیدر رد یملعم لغش سناد زارتمهیسانش بیسآ
یخرب فرط زا یگدنز نارذگ

کدوک هب  یهدلکش رد ملعم شقن

 ،یزارفارس ققحت رد تیبرت و میلعت یتخاسریز شقنلیلد
روشک یملع قوفت و ملع و هافر

،عاجش مدرم لیوحت رد تیبرت و میلعت یتخاسریز شقن
یرشب هعماج هب رکفتم و دنمدرخ ،هدیمهف ،هدازآ

زورما ناکدوک زا هدنیآ یاهلسن لیکشتتیمها
جیار یاهشزومآ ربهوالع نلعم قالخا و شنم ،راتفر زا ناکدوک میقتسم یریذپریثأت

قادصم
 ناسنا نهذ رد لاس هاجنپ زا دعب ملعم میلاعت یراگدنام

 ناسنا رد ملعم تالماعت و قالخا زا هتفرگریثأت تایصوصخ زا یرایسب یراگدنام

هدش هنیداهن وا رد ملعم فرط زا ناسنا هتسنادان ای هتسناد تکرح

 ملعم هب دایز مارتحا

 ملعم رد یگدامآ داجیا یارب تقو فرصتامازلا
 یراکوزاس هیهت یارب یراذگهیامرس

هتشذگ لاس دنچ رد شرورپ و شزومآ نیداینب لوحت رب یربهر دیکأتدهاشتسرد تهج اب رثؤم تیبرت و میلعت تهج

مهم لئاسم

شرورپ و شزومآ لوحت دنس ندش یتایلمع

 یداقتعا و یرکف یانبم ساسارب ناریا رد دیدج لکش هب شرورپ و شزومآ داجیاترورض
لاس اههد یط لاونم نیمه رب تکرح و حیحصریغ

یمالسا یاهفده تمس هب شرورپ و شزومآ تکرح

هر
یمالساً اتقیقح یگدنز کبس تمس هب هعماج دربشیپ

 یناسنا یالاو یاهتلصخ داجیا
 هوبنا یاهدادعتسا حیحص یهدتهج وزورب ناکما

 ناریا هعماج یرشب راشرس و

ام راتفر و تایقلخ رد هدش هدهاشم یاهصقن دوجوترورض

 بناوج حیحص هظحالم و لمأت اب تکرح و یگدزباتش زا زیهرپ

 دنس یاهشخب ییارجا یاهراکهار یارب ددعتم یتاقیقحت یاههقلح داجیاتامازلا

دنس تفرشیپ یارب شرورپ و شزومآ زا سلجم و تلود یلام ینابیتشپ

قیمع یاهراک ندوب هدزابرید و تدم دنلب

 لوحت دنس راک ندوب قیمع
لیلد

هر

 نونکات هدش ماجنا یاهراک ندوب بوخ
یبایزرا

فص هچ و داتس هچ شرورپ و شزومآ نیلوئسم ماگنهدوز هجوتهمزال هدشن یاهراک زا الابدنلب تسرهف دوجو

لیلد

  شرورپ و شزومآ مهم و یساسا تیزکرم

نایگنهرف هاگشناد  زا یلاع شزومآ هبناج همه  ینابیتشپ

 نایگنهرف هاگشناد ینورد شیارآ هب هجوت

 هسیاقم رد شرورپ و شزومآ یناینب و یقمع راک یریظنیبتیمها تلع
یگنهرف یاههناخترازو یتح اههناخترازو ریاس اب

یملعم لغش فرگ هدهع هب
رتشیب دمآرد اب رتهب یلغش یاهتیعقوم هب یبایتسد ناکما مغریلع

یلیمحت گنج و سدقم عافدقادصمبالقنا عفانم یاپ نیملعم یگداتسیاقیداصم

 لاعتم یادخ دزن نیملعم تحز همه ندوب هنسح
هجیتن

نیبتاکلا مارک مشچ زا نیملعم تحز ندوبن هدیشوپ
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یسرد داوم هنیمز رد اهزاین شجنس
طرش

 اهباتک رد زاسناسنا و زاسند ،یندم ،یمالسا ،یهلا فراعم ندناجنگ
یسرد بتک زا هدننکهارمگ و هدننکریدخت بلاطم فذح

 اهتیسنج و اه لسن اب بسانتم بلاطم ندوزفاقادصم
نارتخد بتک هب دنزرف تیبرت و یرادهناخ هب طوبرم بلاطم ندوزفا

قادصم
نارسپ بتک هب یگدنز و راک لیاسم هب طوبرم بلاطم ندوزفا

اهزاین اب بسانتم یسرد بتک یاوتحم موادم یقرت

ملعم رشق تیمها و ریثات

نیملعم تحز زا رکشتام هفیظو

تحز تفررده زا یریگولج

راک ندوب رمثم و یراگدنام

ترورض

همزال

 وا تیصخش ندشن هتخاس تروص رد تیبرت و میلعت رد ملعم یناوتان

نایگنهرف هاگشناد رد ملعم تیصخش ندش هتخاس لیلد

دراوم

 اب یاهیزیرهمانرب ربارب رد نیملعم یگداتسیا
سرادم رد یسایس فادها

تالاکشا حالصا و لوحت دنس رب ینتبم یاهتفرشیپ یریگیپ



۲زا۲

قن
يداصتقا و يسايس هسامح رد تلم داحآ ينيرفآ ش

 اهیراتفرگ

 اهیلبنتعناوم

 مزال روش و قوش دوبن

 روشک رسارس رد تلم هبطاق روضح هب هسح ققحت یگتسباوترورض

یسایس هسح رد شرورپ و شزومآ ینیرفآشقن تیمها قادصم
تیلوئسم ماجنا یارب اههداوناخ رب نازومآشناد یراذگریثأت ناوت

لیلد
 ور شیپ یسایس یهسح رد نلعم یراذگریثأت ناوت

یداصتقا تدم دنلب یهسح و

 فلتخم یاهشخب رد شهج و یزاسهسح هب تلم یاهنامرآ زاین

ترورض

 اهتفرشیپ شیازفا هب روشک زاین

اهدادعتسا همه دوجو اب هتشذگ رد تلم یگدنامبقعشهج ترورض

 ناگناگیب یگنهرف و یداصتقا ،یسایس هطلسو تلاخد

 قانتخا ینالوط نارود
تلع

 یملع یگدنامبقع

یگدنزاس و یداصتقا یگدنامبقعقیداصم

یتفرعم و یگنهرف نوگانوگ یاهتفآ هب ندش راچد

بالقنا فرط زا هدش داجیا تصرف اب روشک تفرشیپلباقم هطقن

 بالقنا تکرب هب هدش داجیا تصرفتفرشیپ أشنم

 هتشذگ لاس یس رد تلم ریگمشچ یاهتفرشیپانبم

یناهج عماجم فارتعا هب یملع یاهتفرشیپ

قادصم

یسایس یاهتفرشیپ

  یعتجا هنیمز رد تفرشیپ

یگدنزاس هنیمز رد تفرشیپ

 یمومع تریصب و یهاگآ هنیمز رد اهتفرشیپ

یللملانیب یوربآ و یلم رادتقا رد تفرشیپ

نمشد تاراهظا و تاغیلبت رد ناریا یاهتفرشیپ یدمع ندشن نایبشلاچ

اههنیمز همه رد روشکتفرشیپ باتش و تعرس ظفح

هر

مدرم طسوت روشک لیاسم رد شهج هدهاشم

 ناریا تلم هتسیاش هاگیاج رد روشک فرگ رارقهجیتن
یئارجا یاههنیمز رد روشک ناریدم

 شرورپ و شزومآ نالوئسم
بطاخم

روشک رسارس رد طاشن و روش دوجو همزال

نشور زادنا مشچ هب هاگن و هزیگنا دوجوهمزال

دندش هداد تکراشم مدرم هک اج ره و سدقم عافد نارود هباشم قادصم
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