
يازفا
 يهلا ياهترصن يپ رد عرضت ش

نولخدي سّانلا تيأر و .حتفلا و هللارصن ءاج اذا« دیؤم
»اباّوت ناك ّهنا هرفغتسا و ّكبر دمحب ّحبسف .اجاوفا هللا نيد ىف

۹۲ یروهمج تسایر تاباختنا یسایس هسح زراب قادصم

  ناضمر کرابم هام اب نراقتزایتما

 لاعتم یادخ هاگرد هب عرضت و یراذگساپس ام هفیظو
 ناضمر کرابم هام تصرف رد صوصخ هب

 ادخ اب یبلق هطبار تیوقت هر

 اهلد ندرک هزیکاپ

 دوخ یاهراک حالصا

طرش
لفاون و تادابع ندروآ اج هب

نینمؤم هب تبسن افص و ییوگتسار ،یتسار

 تنحم و تدش نارود هب ادخ دای ندشن رصحنمطرشیگدنز تاکرب و تاریخ همه هناوتشپ عرضت اب ادخ دایلیلد

 تنحم و تدش ماگنه رد ادخ هب هجوت رب ینبم نآرق رد ادخ ررکم هیالگ دیؤم

 اهتنحم ندش فرطرب زا سپ دارفایخرب تلفغ زا یکاح راتفر ترورض

 لاح همه رد ادخ زا ساوخ کمک انعم

 ناسنا یلاعت و یلماکت تکرح نماض،ادخ هب هجوت تیمها
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روشك تيريدم رد نالوئسم لكوت و ربص

دوخ ترخآ و نورد و نطاب ندرک دابآ
 اههصرع

دوخ ییایند یگدنز ندرک دابآ

»نوّلكوتي مّهبر ىلع و اوربص نيّذلا .لماعلا رجا معن« دیؤم

 فده ندرکن شومارف و یگداتسیا ،یرادیاپ ،یراشفاپربص موهفم

  ادخ زا هجیتن ساوخ و راک ماجنالکوت موهفم
 ادخ زا راک حالصا ساوخ و سشن اب لکوت فرگ هابتشایسانشبیسآ

 لکوت عوضوم رد »راک« ندش ذخالیلد

»تئم اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نا« تیمها دیؤم

 نمشد رب هبلغهر

 یناهج یاههصرع یاهیریگرد رد اههدارا گنج ندوب بلاغترورض

 تالکشم اب ههجاوم رد سأی  و یلبنت ،یگلصوحیب ،یگدزباتشلباقم هطقن

روشک تیریدم تادهعت ماجنا ناکما مدع

روشک تفرشیپ ققحت مدع

گرزب یاهراک ماجنا ناکما مدع دمایپ

یریگ تهج ظفح و تسرد باختنا

 رایتخا رد یاهرازبا همه یریگراک هبتامازلا

 اه تیولوا هب هاگن

 تهج ندوب یلصا صخاش و ابطق تیمها

  هابتشا یریگتهج تروص رد هار زا ندش رود ترورض

 یمالسا بالقنایریگتهج زا)هر( ینیمخ ماما ربتعم تئارقصخاش

»اينّدلا ةايحلا ىف مهيعس ّلض نيّذلا .العا نيرسخألاب مكّئبنن له لق« دیؤم

)هر( ینیمخ ماما همان تیصورهظم

روشک ناگبخن همه فرط زا ماما ندوب شریذپ دروم تیمها

 )هر( ماما رظندم یاهیریگتهج زا طلغ یاهریسفت یسانشبیسآ

)هر( ماما ندوب هتخپ و دنمدرخ ،میکح ،هیقفتنض

 یلمع یاهتسایس هب اهیریگتهج لیدبتفده

 هیامرس و ناوت ندوب دودحم و اهراک ندوب دایزترورض

۳ زا۱

هلاس۲۰ زادنامشچ

یلک یاهتسایس

 فلتخم یاهشخب رد تلود یئارجا یاهتسایس یلمع تسایس قیداصم

 ارجا یارب سلجم و اهتلود بوصم یاههمانرب

یلمع یاهتسایس لالخ رد اهیریگتهج و یلک فادها هب یهدشقن انعم



روشك ياه تيعقاو هب يلك هاگن

بوخ عطقم کی رد روشک شادرارقیبابزرا

 دیدج قیالس و تاراکتبا ،رکف ،هعومجم ندمآ راک یور تیمها تلع

 دیدهت هب اهتلود ییاج هب اج تصرف  لیدبتبیسآ

یدتم یاهلاس رد تردق ییاج هباج ندوب هارمهیبایزرا ۸۸ لاس زا ریغ هب یشوخ و شیاسآ اب بالقنا

 هدش ماجنا یاهراک زا هدافتسا اب روشک ندرب شیپ

 دوجوم یاهیریگتهج رارمتسا

   هفیظو
 یلبق یاههعومجم هب تبثم هاگندیدج تلود

 ایند یاهروشک نیب رد بوخ ییایفارغج تیعقوم زا روشک یرادروخرب

دراوم

 مالسا زا دعبً اصوصخم روشک نهک یند یاههشیر و خیرات

روشک یناسنا و یعیبط ریگمشچ یاهتورث

 یلخاد دادبتسا زا روشک ندروخ هبرض
ریخا نرق هس ود  رد ینوریب یاهمجاهت و

یمالسا بالقنا و تفن تضهن ،هطورشم عطقم هس رد یلم یرادیب

نوگانوگ یاههصرع رد عیرس تفرشیپ هبرجت

 دیما رپ هدنیآ

 دناعم نمشد ههبج کی اب روشک ههجاوم

 رصم و نیچ ،دنه لثم نهکند و ایسآ قطانم نیب رد ندوب ریظنمکزایتما یهلا و یرشب شناد فلتخم یاهشخب رد یملع ثاریمقادصم

یزلف و یزاگ ،یتفن عبانم

قادصم روشک کی هرادا زاین دروم نوگانوگ ریاخذ

یناسنا عبانم
یروانف و ملع نوگانوگ یاهتمسق رد گرزب یاهراک ماجنا مزال یاهتخاسریز دوجو تروص رد ناناوج طسوت

یرشب عماوج طسوتم زا روشک یناسنا دادعتسا هبتر ندوب رتالاب  بسانم هنیمز

یسیلگنا تموکح لثم هناگیب یاهتلود دوروهنیشیپ
روشک هب یدالیم۱۸۰۰ لاس زا دنه

 ناگناگیب ذوفن هرود زا روشک لئاسم دروآرب رد ام زاینثحب حرط تلع

قادصم

 یدادبتسا یاههاگتسد هتسباو نارادمتسایس طسوت ناریا تلم ریقحت

 روشک ندش تمیزه و لاعفنا راچددمایپ
 ناگناگیب اب ههجاوم رد ناریا یاهتلود فعض رثا رد

 روشک رد لوحت و نیداینب رییغت فده شادنحرط مدع تلع یلم یاهتضهن رانک رد وکابنت تضهن لثم یمومع ریغ یاهمادقا دوجو مهم هتکن

دوخ ناضراعم و برغ رب هبلغ و یمالسا بالقنا یزوریپیبایزرا
 یمالسا یروهمج هدننکداجیا و ماما ءاکتا دروم نیناوق و ماکحا یلم تضهن و تیطورشم تسکش فالخرب

)هر( ماما تیصخش و صخش
لماع

 اهیبرغ مجاهت ربارب رد روشک نرق ود تمیزه لباقم رد برغ اب یمالسا بالقنا دنمزوریپ ههجاومتیمها

 بالقنا لوط رد ام تفرشیپ نازیم ندوب ریظنیب زایتما
 یتعنص هتفرشیپ یاهروشک یتح رگید یاهروشک هب تبسن

 یملع تفرشیپ

 یجراخ تسایس تفرشیپ

اه هنیمز

 یلخاد تسایس تفرشیپ

یگنهرف تفرشیپ

 یگدنزاس تفرشیپ

 یناهج و هقطنم لئاسم رد یمالسا یروهمج راکنا لباقریغ شقنقادصم

بالقنا زا لبق نارود هب تبسن لاس۳۰ نیا لوط رد هدش ماجنا راک رادقم ندوب روآتفگشیبایزرا

 هتشذگ فالخرب هدز هلزلز قطانم رد یندرکن رواب تعرس اب یناسر دادماقادصم

یلک لکش هب بالقنا زا لبق هب تبسن یگنهرف یا هجرد۱۸۰ شخرچیبایزرا

 ایند یملع زکارم تواضق

 روهمج سیئر شرازگ
تفرشیپ دیؤم

 ایند هب ناریا طسوت هدش هضرع اس و  ینید یرالاس مدرم دیدج لدمقادصم

کیتارکومد رهاظ هب یاهدرگش زا ام ناناوج یعالطایبیسانشبیسآ  تاباختنا هنیمز رد اپورا و اکیرمآ رد لومعم

رگید یاهروشک رد دارفا ندیسر تردق هب تیفیک هسیاقم ییارجا هقباس نودب یتح ناریا رد دارفا یروآ یأر اب

 اکیرما رد روهمج سیئر و روتانس ،رادرهش باختنا یاهدرگش هعلاطم
هیصوت

 ناوج لسن دوجوبسانمهنیمز

 لسن دیدحت هلئسم رارمتسا رطخیسانش بیسآ
لسن دیدحت دنور همادا تروص رد یمومع یریپ هب روشک ندش راچد تیمها تلع

سلجم ناگدنیا و نیلوئسم هجوتراکهار

 دناعم ضراعم ههبج کی ههجاوم ندوب ریظن یبیگژیو
 ام لثم روشک کی اب لوط و ضرع نیا اب

 عاجترا ههبج

 یبرغ یاهروشک نارادمدرس زا یخرب
هرتسگ

رابکتسا ههبج

 یاهقطنم یاهتلود یخرب فیعض نالوئسم

 اهتیعقاو رب هیکت اب نیلوئسم یریگمیمصت و هدنیآ هار تخانشراکهار
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۳ زا۲

 دهاش

اهتلود ییاج هب اج عطقم رد روشک یریگرارق لیلد

 روشک رد ناگناگیب طسوت ام عبانم تراغ

 ناگناگیب یسایس یگنهرف ذوفن

روشک یداصتقا عبانم تراغ هنیمز رد تسرد قیقحت نادقفیسانشبیسآ اکیرما و سور ،سیلگنا یاه تلود طسوت



بالقنا مراهچ ههد رد تلادع و تفرشيپ ققحت

 روشک دوجوم تایعقاو بسانمهنیمز

 یلم تردقتخاس ماکحتسا

تامازلا

مدرم و نالوئسم خسار مزع

یلصا رصنع

ملع و داصتقا هلئسم

 نمشد یداصتقا ،یسایس ،یتاغیلبت هضراعم لباقم رد ندشن  لزلزتم

اهنامرآ تمس هب تکرح یارب خسار مزع هب یدنمزاین

ناهج شناد مدقم طخ هب ندیسر و یملع تفرشیپ تعرس ظفح

  یداصتقا راک ندوبن تدم هاتوک هب هجوت اب یداصتقا هسح ققحت

تامازلا
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۳ زا۳

ینامرآ فادها تمس هب تفرشیپ رد راک ساساتیمها

یلم تردق تخاس یگشیمه رصنعتیمها

رضاح لاح رد راد تیولوا رصانعتیمها

ترورض

قادصم

 ایند اب لماعت رد دوخ لباقم یاه فرط زا شاد تخانش

 هقباس یشومارف تروص رد نمشد زا ندروخ هبرضترورض

 ناریا اب هرکاذم رب ینبم اهییاکیرمآ یاعدا هب ندوبن نیبشوخقادصم

 نمشد ندش عنام نودب دوخ هار نداد همادالماعت موهفم

 ام اب دروخرب رد اکیرمآ ندوب قداصریغ و یقطنمریغ ،دتعا لباقریغلیلد

اکیرمآ نادرمتلود ریخا هامراهچ یاهیریگعضومدیؤم

ریسم زا شگرب و نمشد نخس لوبق لباقم هطقن

دوخ موصخ هدنورپ ندرکن شومارفانعم

قارع هلئسم دننام صاخ دراوم یخربءانثتسا

لباقم فرط یاهدرگش تخانش

تامازلا
نالک و یساسا فادها شاد رظن رد


