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ناگربخ سلجم ياضعا راديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب ربيرورم
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تلع

نآرق ع�تسا و توالت تیعمجرپ و روشرپ تاسلج

ناضمر هام  رد اعد یافصاب و تیعمجرپ تاسلج

سدق زور رد راد هزور مدرم یسایس روضح

رطف دیع زا* یارب مدرم ع�تجا

یمالسا ینابم هب هدیقع و هقالع ،ن�یا ،صالخاهشیر

یسانش بیسآ
یهلا تفوطع تسد و تالضفت ندیمهفن

نالطب لیلدمینک یم ار اهراک نیا نامدوخ هکنیا لایخ
 ؛یهلا تردق تسد هدهاشم

ادخ هب هجوت سلاجم رد نینمؤم روضح یلصا لماع

یریگ هجیتن

نینمؤم هلیسوب یهلا ترصن و دییأت

 نامدوخ طسوت تاقیفوت بسک روصت زا زیهرپ
لاعتم یادخ طسوت روما ماجنا هب داقتعا و

یمالسا ماظن گرزب یاهراک ماجنا یارب نیملسم طسوت هداج ندرک فاصانعم

ناشیاه لد رد ن�یا خوسر و ناریا تلم یرادافو
یهلا تمحر و ترصنهجیتن

ینونک نارود رد ناناوج لد یاوغا لئاسو یناوارفتیمها

ن
زاس ماظ

كتم ي
تسا هقف رب ي

لال
هعيش ي

قیداصمهقف نیودت لوا ن�ه زا هعیش یسایس هقف هقباسهنیشیپ

تایاور دهع رد هعیش یسایس هقف نشور روضح
)۴و۳ نرق رد یلالدتسا هقف نیودت زا لبق نارود(

یلالدتسا هقف نیودت نارود رد یسایس هقف دوجو
یلالدتسا هقف فلتخم باوبا رد هعماج هارادا و تسایس ماکحا دوجودیؤم)ناشیا زا دعب و دیفم خیش نارود(

فطع هطقن
 هعیش یسایس هقف ساسا رب »یزاس ماظن«

نونکات هباشم هبرجت ندوبن و خیرات لوط رد هبرجت نیلواتیمها)هر(ینیمخ ماما طسوت

)هر(ماما طسوت "هیقف تیالو" و "ینید یرالاس مدرم" عوضوم حرطانبم

لحارم
فجن رد هیقف تیالو هلأسم ندرک یلالدتسا

شلاچ
 ماظن ینابم و لوصا هب یدنبیاپ تیعنام طلغ روصت

یونعم و یدام تفرشیپ  یارب

اه نآ ققحت یارب اه لسن تشذگ هب زاین و ماظن فادها ندوبن سردوزتلع

روشک نالوئسم و ناگدبز ،ناگبخنهبالتبم راشقا

 درکلمع
لاس۱۰ هاتوک تدم رد ماظن یاه هیاپ داجیادرواتسدفادها هب یبایتسد یارب لوصا تیعنام روصت ربارب رد ربص)هر(ماما

انعم
 لوصا زا ینیشن بقع زا زیهرپ و اهراشف لمحت

یجراخ و یلخاد تالکشم هناهب هب

)هر(ماما تمظع رهاظم زا یکیتیمها

لباقم هطقن
 رگیدکی تازاوم هب تفرشیپ و بالقنا لوصا مأوت یریگیپ

اه نآ یراگزاس هب داقتعا و

بالقنا فادها هب یبایتسد هار اهنت ؛لوصا هب یدنبیاپتلع

نادقف هجیتن
ماظن تیوه lفر نیب زا و لوصا هب یلقادح تعانق

تفرشیپ و ماظن فادها هب یبایتسد مدع
دوخ لطاب لوصا زا یتح اه بالقنا لزانت ندوب هدیاف یبدهاش

 ّّنظلا ّالا نوعّبتي نا هللاليبس نع كّولضي ضرالا ىف نم pكا عطت نا ونالطب لیلدبالقنا ندمآ لقع رس رب و تینالقعهناهب
نوصرخي ّالا مه نا و

همزالیمالسا ماظن یلصا طوطخ ظفح و یدنبیاپام هفیظو
اه تفرشیپ یارب ماظن لوصا lفرگ رارق انبم

»بالقنا ینابم و لوصا ظفح« هب یهلا ترصن lشاد یگتسب هب هجوت

دیؤم
بالقنا لئاوا هب تبسن روشک ریگمشچ تفرشیپ

»ماظن لوصا ظفح«لاح نیع رد و

همزال
 زور هب زور لیمکت و lشاد نایرج
یهقف ینابم ساسا ربیزاس ماظن

هقف زا یلعف هدش فشک ماظن ندوبن هدش ما}ینعم

صقاون عفر و لمتحم تاهابتشا ساسارب ماظن لیمکت و حالصا

یزاس ماظن ندوبن یعفد و هرابکی

یتلود و یتموکح ماظن و یساسا نوناق ندرک عیاض و بیرختطلغ ینعم

هقف لیمکت و لوحت ،یریذپ فاطعناهمزال

ایند اب یگنه�ه هناهب هب یبرغ یاه  بلاق تهج رد فارحنا و فاطعنایسانش بیسآ

راکهار
مق رد یهقف دازآ ثحب یاه یسرک داجیا

قادصم
 )هر(ماما طسوت هیقف تیالو هب "هقلطم" دیق ندش مضنم

هیقف تیالو هاگتسد یریذپ فاطعنا نیمأت یارب

"یتموکح هقف" صوصخم یلالدتسا جراخ یاه سرد داجیا

هجیتن
 ینید یرالاس مدرم رکفت هئارا یریذپ ناکما

هقطنم یبالقنا یاهروشک هب

لمع ماقم رد یزاس ماظن


