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یفرعم

        و قیقد یریوصت میراد شالت زکیتلانآ ویک رد ام .دزادرپیم ناهج و ناریا رد دوجوم یاهدنور و اهرامآ نیرتمهم لیلحت و یبایزرا ،رشنزاب ،رشن هب هک تسا یصوصخ ینامزاس ،ویک هسسوم
     ،یداصتقا نالاعف ،ناراذگتسایس یور شیپ ار یعامتجا یگدنز یراج یاهتیعقاو زا هناقداص و قیقد یریوصت میراد شالت زکیتلانآ ویک رد ام .دزادرپیم ناهج و ناریا رد دوجوم یاهدنور
      .میهد رارق یعامتجا – یگنهرف نالعف و هناسر نایلوتم ،یداصتقا نالاعف ،ناراذگتسایس یور شیپ ار یعامتجا یگدنز یراج یاهتیعقاو زا هناقداص

یارجا اب ویک یجنسراکفا زکرم ،دوجوم یاهدنور و اهرامآ لیلحت و یسررب یارب شالت رانک رد
 .میهد رارق یعامتجا – یگنهرف نالعف و هناسر نایلوتم

           رد ربتعم و قیقد یاههداد دیلوت هب ،یصصخت یاهلناپ یرازگرب زین و یاهقطنم و یلم یاهیجنسرظن یارجا اب ویک یجنسراکفا زکرم ،دوجوم یاهدنور و اهرامآ لیلحت و یسررب یارب شالت رانک رد
.تخادرپ دهاوخ ورشیپ تالوحت ینیبشیپ و یمومع راکفا تخانش هزوح رد ربتعم و قیقد یاههداد دیلوت هب ،یصصخت یاهلناپ یرازگرب زین و یاهقطنم و یلم یاهیجنسرظن

نالعف و ناریدم هب رازاب تاقیقحت زین و یعامتجا یاهشهوژپ هزوح رد تمدخ هئارا رب هوالع
.تخادرپ دهاوخ ورشیپ تالوحت ینیبشیپ و یمومع راکفا تخانش هزوح

       یاهیجنسرظن یمومع راشتنا و ارجا اب زکیتلانآ ویک ،یداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا فلتخم یاههزوح نالعف و ناریدم هب رازاب تاقیقحت زین و یعامتجا یاهشهوژپ هزوح رد تمدخ هئارا رب هوالع
راکفا ریگارف تخانش تهج رد یماگ ،دوخ یعامتجا یاهتیلوئسم یاتسار رد دراد شالت ،یلم یاهیجنسرظن یمومع راشتنا و ارجا اب زکیتلانآ ویک ،یداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا فلتخم یاههزوح
   .دشکب ریوصت هب ار نآ تاقارتفا و تاکارتشا همه اب هعماج زا ییامیس و هتشادرب ناریا رد یمومع راکفا ریگارف تخانش تهج رد یماگ ،دوخ یعامتجا یاهتیلوئسم یاتسار رد دراد شالت ،یلم
یزاسنایرج و ناریا هعماج یعامتجا – یگنهرف تالوحت یسررب ،یعامتجا یاهبیسآ تخانش
.دشکب ریوصت هب ار نآ تاقارتفا و تاکارتشا همه اب هعماج زا ییامیس و هتشادرب ناریا رد یمومع

         تسا هدوب ویک یجنسراکفا زکرم یاهتیلاعف هلمج زا ،نآ نوماریپ یناگبخن و یاهناسر یزاسنایرج و ناریا هعماج یعامتجا – یگنهرف تالوحت یسررب ،یعامتجا یاهبیسآ تخانش

.تسا هدوب ویک یجنسراکفا زکرم یاهتیلاعف هلمج زا ،نآ نوماریپ یناگبخن و یاهناسر
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یسایس هزوح یاهشهوژپ
:زا دنترابع زکرم نیا یاهتیلاعف سوئر

عماج یسایس یریگتهج و شرگن شجنس
:یسایس هزوح یاهشهوژپ






عامتجا فلتخم تاعوضوم هب تبسن هعماج یمومع یاهشرگن یسررب
یعامتجا - یگنهرف یاهشهوژپ







رتشم راتفر ییاسانش
رازاب تاقیقحت
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 ویک یجنسراکفا زکرم

ۀضرع و دیلوت یژتارتسا یحارط یاتسار رد ار یداصتقا یاههاگنب و هتفرگ تروص ... و هناسر فرصم یوگلا ،ابقر هاگیاج ،یرتشم تیاضر ،نایرتشم فرصم یوگلا تخانش فده اب هک تسا ییاهشهوژپ هعومجم رازاب تاقیقحت
رارق یداصتقا یاههاگنب هجوت دروم یدج روط هب رازاب تاقیقحت ریخا یاهلاس رد .دننکیم یناسرکمک ،لوصحم ۀضرع و دیلوت یژتارتسا یحارط یاتسار رد ار یداصتقا یاههاگنب و هتفرگ تروص ... و هناسر فرصم یوگلا ،ابقر
نایرتشم رایتخا رد اهنت و هدوب هنامرحم تاقیقحت نیا زا لصاح یاههتفای .تسا هدش کرد نآ ترورض و هتفرگ رارق یداصتقا یاههاگنب هجوت دروم یدج روط هب رازاب تاقیقحت ریخا یاهلاس رد .دننکیم یناسرکمک ،لوصحم
نایب زا و هدش هراشا رازاب تاقیقحت نایرتشم زا یخرب یماسا رکذ هب اهنت شخب نیا رد نیاربانب .دریگیم رارق نایرتشم رایتخا رد اهنت و هدوب هنامرحم تاقیقحت نیا زا لصاح یاههتفای .تسا هدش کرد نآ ترورض و هتفرگ
     میروذعم یشهوژپ یاههتفای نایب زا و هدش هراشا رازاب تاقیقحت نایرتشم زا یخرب یماسا رکذ هب اهنت شخب نیا رد نیاربانب .دریگیم رارق

.میروذعم یشهوژپ یاههتفای



شهوژپ شرافس
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 ویک یجنسراکفا زکرم

شیپ و دنوش ییاسانش رظن دروم هلأسم داعبا تسا مزال ،نآ یارجا یارب مزال نامز و اههنیزه دروآرب زین و شهوژپ کی یارجا هوحن یبایزرا یارب یترابع هب .تسا یفلتخم یاهریغتم زا رثأتم ،شهوژپ یارجا ینامز و یلام دروآرب
هارمه نآ یلام دروآرب زین و شهوژپ کی یارجا یارب مزال نامز تدم ۀرابرد رظن راهظا هنوگ ره ،دراوم نیا یسررب زا شیپ و دنوش ییاسانش رظن دروم هلأسم داعبا تسا مزال ،نآ یارجا یارب مزال نامز و اههنیزه دروآرب زین و شهوژپ
دوب دهاوخ یتقدیب اب هارمه نآ یلام دروآرب زین و شهوژپ کی یارجا یارب مزال نامز تدم ۀرابرد رظن راهظا هنوگ ره ،دراوم نیا یسررب زا

دنشابیم ریز حرش هب شهوژپ کی داعبا دروآرب رد رثوم لماوع نیرتمهم هلمج زا
.دوب دهاوخ یتقدیب اب

دنتسه یناسک هچ رظن دروم شهوژپ یرامآهعماج
:دنشابیم ریز حرش هب شهوژپ کی داعبا دروآرب رد رثوم لماوع نیرتمهم هلمج زا
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