
 اضتکبار ضتٖشی

 چِ؟ ٕؽَى اضتکبار

 دداهت كصر کِ ّإى دههت ه اعذاص کسد؛ تؽسٕف إَگٍِٓ را آن تٓان يى کِ  اضت كسآٍى تؽبٖس ٕم اضتکبار 

 حفظ كبال در را دٓد ه کََر ئ يرادوِ آٍْا کارّاى  ًِّ در ه دارٍر را دٕگس ّاى يّوت ه ّا اٍطان ايٓر در

 داٍَر يى دٓد حق را ّا يّوت بس تحًٖن ه  کغٓرّا ايٓر در دداهت يطتکبسان. داٍَر ئ آزاد دٕٓظ، يَافػ

 .ٍٖطتَر پاضذگٓ ّا دداهت إٌ كبال در ه

 

 چِ؟ ٕؽَى اضتکبار با  يبارزُ

 بار زٕس اضتکبارضتٖشان،. کََر ئ يبارزُ اضتکبار با کِ ّطتَر گسهّى ضتًگس، ه عاهى  جبِْ إٌ يلابن  ٍلطِ

 بار زٕس کغٓری ه يّوت کِ اضت آن اضتکبارضتٖشى يؽَای حلٖلت در رهٍر؛ ًٍى يطتکبسان ّای زهرگٕٓى

 .رهد ًٍى( يطتکبس دههت ٕا اٍطان) اضتکبارگس كررت تحًٖن ه جٕٓى يرادوِ

 

 اضت؟ داعتِ دٍبال بِ إسان يوت بسای را يَافؽى چِ اضتکبارضتٖشی

 اضت، عرُ تبرٕن اش تارٕذى ه يوى ّٕٓت بِ اضتکبارضتٖشی عؽار کِ إسان؛ اضاليى جًْٓری اکَٓن

 کِ اضت داعتِ بطٖاری يَافػ کغٓرش ه يوت بسای إطتادگى إٌ ه اضت يطتلن ه ثبات با اضاليى، کغٓری

 ه ؼوًى دٓدباهرى ضٖاضى، کاين اضتلالل بِ ٕابى دضت ًٍٓد؛ اعارُ افتذارات إٌ بِ تٓان يى جًوِ آن از

 بِ کغٓر يبتکس جٓاٍان ٕابى دضت جْان، ّاى يوت چغى در ؼغًت ه ؼشت با کغٓری يوى، ٍفص بِ اؼتًاد

 بِ ٕابى دضت بَشٌٕ، هاردات از کاين ٍٖازی بى باعَر، داعتِ ٍٖازی دٕگسان بِ آٍکِ برهن اى ّطتِ اٍسژى

 درداهريٖاٍِ کِ کغٓری اههٌٖ ه بٖٓتکَٓهٓژی ه ٍآٍتکَٓهٓژی ، ژٍتٖم ؼوٓم زيَِٖ در گٖس چغى ّای پٖغسفت

 ه اضاضى کاالّای تٓهٖر دفاؼى، چغًگٖس ّای پٖغسفت بِ ٕابى دضت کَر، پستاب  فضا بِ را  يآّارُ تٓاٍطت

 . غسبى کغٓرّای از آٍْا هاردات بِ ضسهری ٍٖاز ؼرم

 

 اضت؟ داعتِ ّى ضسری يا بسای اضتکبارضتٖشی إٓا

 راُ در کِ اضت آن اضت يْى کِ آٍچِ ايا دارد دٍبال بِ ّى را دٓد ّای ضذتى يلاهيتى، ّس عک برهن

 آزادی ه اضتلالل بِ اكترار با تا گزعت، ؼشت با ّا، ضذتى از بإر ارزعًَر، ه هاال ّای ّرف بِ رضٖرن

 با کِ دارهٕى رحًاٍِ بى ّای تحسٕى ه جايؽِ يذتوف اكغار بس اكتصادی ّای تحسٕى فغار اهبتِ. ٕافت دضت

 کٓخ ًّٖغِ ٍٖش گزعتِ تارٕخ طٓل در ايا ٍٖطت؛ پٓعٖرُ کطى بس اضت ارتباط در بًٖاران زٍرگى ه يسگ

 .ّطتَر ه بٓدُ حق ًّٖغگى ه اصوى حايٖان يغوٓيٌٖ ه ٍغَٖان


