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 تیمها یمالسا یاهروشک هبخن ناوناب رگید ندرکادیپ و ییاسانش

ترورض ن-لسم نانز رب یبرغ گنهرف لیمحت رد برغ هلاس دص یعس

 لباقمهطقن نانز هب برغ طلغ و هدننکهارمگ ،صقان ،طحنم ،زیمآتناها هاگن

نز هب شخب تزع هاگن
یگژیو

هر= یمالسا طیحم رد نز دشر

 هفیظو مالسا هاگدید ساسا رب نز شقن میسرت
هبخن نانز

ن-لسم نز هب یمالسا تیوه ندنادرگرب یارب رثوم ماگ Cشادرب  هفیظو

شور

ىمالسا تمارك و تزع،ىمالسا ىراديب،ىمالسا تما هب تمدخ نيرتگرزبتیمها

 همزال
مالسا یایند رد راذگرثا و گرزب تکرح یارب نانز سالجا ندادرارق همدقم

 وگتفگ زور دنچ هب ندرکن افتکا

 یمالسا یرادیب رب اهنآ تیوه ساسحا و نانز یرادیب ِفعاضم ریثأتترورض

نز هب نیرفآدشر هاگن

نز تیصخش و تیوه هب یهد لالقتسا

نانز هب تبسن برغ زیمآ تناها هاگن هب یدازآ نداهن مان هیجوت

قادصم

 یبرغ هعماج رد درم  عت^ تهج نز نداد رارق الاک
یرابودنبیب دوجو اب هتشذگ لاسدص رد یرازآنز شیازفا

هجیتن
 یبرغ عماوج رد ییارگنایرع هب صیرحت و قیوشت

 یسنج توهش ندش مک یارب هعماج رد درم و نز طباور یدازآ غیلبت
 شزرا ناونع هب نآ حرط و یزاب سنجمه  زا ندیشکن تلاجخ

 هجیتن
 یناوهش صرح ندش رتشیب

 دراوم
 یتیصخش دشر

 یملع دشر

 یقالخا دشر

 یسایس دشر
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 ترورض نانز روضح نودب اهبالقنا و اهتکرح ندشن قفوم

 یمالسا یرادیب رد نانز شقن ندوب لیدب یب

زراب قادصم

هر= مدقم فوفص رد نانز روضح یهطساوب رگید یاه یزوریپ

لباقمهطقن نانز تریصب یور زا و هناهاگآ ،یدج روضح هطساوب  ،فعاضم تفرشیپ

  یمالسا یرادیب رد نانز روضح ندرک ادیپ هماداطرش

 نانز طسوت نادنزرف و نارسمه ندرک هدامآ و عیجشت
اهههبج نیرت کانرطخ رد روضح یارب  لیلد

۲زا۱

یع-تجا روضح نیع رد  ندوب نز و ندنام نز

درم و نز نیب یناسنا تایصوصخ همه ندوب کرتشم

انعم

هنانز قالخا و  تایصوصخ زا یبرغ نز ندشرودلباقم هطقن
اههداوناخ ندش یشالتم هطساوب یدام ند^ Cخیرورف ینیب شیپ

هداوناخ یشاپورف هجیتن

یمالسا و یناسنا عماوج هب تمدخ نیرتگرزب ،نز یناسنا تیبرت تیمها

مالسا هاگدید میسرت یاتسار رد یلعف تاکرح یریگارف و دیدشت طرش

ن-لسم نز تیوه ندنادرگزاب رد ن-لسم نانز یزوریپ ینیب شیپ

 ناریا رد توغاط اب هزرابم رد نانز شقن یگتسجرب

یلیمحت گنج رد ناریا یزوریپ ببس نانز روضح

نازابناج نارسمه و ناردام قادصم

ادهش نارسمه و ناردام

نانز ربص اب هارمه ِیراکادف و تدهاجم یاضف شرتسگ
 روشک لک رد

ناگدازآ و ارسا نارسمه و ناردام

لیلد

یمالسا تیوه زا ن-لسم نز ندرک هناگیبفده

قادصم یدام نوگانوگ یاه هدنبیرف زا هدافتساتردق و یراذگرثا لماوع ما^ زا هدافتسا

حالس و روز ،لوپ زا هدافتسا

 ناسنا یسنج یعیبط زئارغ زا هدافتسا

نز هب تمارک اب هارمه هاگن

قادصم  یساسا یسایس لئاسم رد نز Cفرگرارق مدقم فوفص رد

سنج ود رد یمسج تایصوصخ نداد رارق
یرشب دشر و شنیرفآ همادا رد شقن یافیا یارب

یرشب لسن هب ندیشخب موادت یارب نز رتمهم شقننز هاگیاج

مالسا هاگن رد یسنج زئارغ ل-ِعا یاهتیدودحم ندش مهمهجیتن
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 هلاس یس یاهمیرحت لباقم رد ناریا تلم ندش هنیسکاو

 شیپ لاس یس هب تبسن ناریا ندوب رتولج و ندش رت یوق رباربدصقادصم

 یناریا نز ندوب دن̂زع و زارفارس

 تلع ادخ هار رد و ادخ یارب یگداتسیا اب تلم یزوریپ رب یهلا هدعو

 یمالسا تکرح ره رد یمالسا یروهمج ندوب رضاح
رکذت یمالسا تیوه زا عافد رد و

 تسایس

 داعبا داصتقا

 ملع

 روشک تیریدم

 مدرم قیمع تریصب

یناریا ن-لسم نز هاگیاج ندادهولج نوگژاو یارب برغ تاغیلبتشلاچ

 یسایس هنیمز رد تیلاعف نانز نیرت هدرک لیصحت ،یناریا نانز نیرتیبالقنا و نیرتنمؤم دهاش

 یع-تجا تیریدم رد تیلاعف

 دهاش

یبرجت و یملع زکارم و اههاگشیامزآ نیرت هدیچیپ رد روضح

 یهلا هدعو یریذپان فلخت رکذت

نیرحب مولظم مدرم رانک رد یگداتسیا قادصم

 نیطسلف هلئسم یاپ نداتسیا

 هک یناسک همه رانک رد یگداتسیا
رکذت مولظم زا عافد رد یتردق چیه هظحالم مدعدنتسه مسینویهص و اکیرمآ اب ههجاومرد
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 مازلا اهنآ زا یریگشیپ و اهبیسآ تخانش

نونک ات اقیرفآ ل-ش ن-لسم یاهتلم بوخ ششخرد یبایزرا

 مسینویهص و اکیرمآ اهنآ سأر رد و برغ ندمآ نادیم هب
یسانشبیسآ جاوما رب ندش راوس و تکرح راهم یارب

 یمالسا یرادیب ینیبشیپ رد یناوتان و برغ یریگلفاغ

 ناریا یمالسا بالقنا لباقم رد یریگلفاغ
 قادصم
هباشم

فعض هطقن تسینویهص حلسم شترا رب ینانبل ناناوج هبلغرد یریگلفاغ

یهلا رکم لیلد

شور مدرم یاه هزیگنا ندرک مک

۲ زا۲

مالسایایندربمسینویهصورابکتساهناملاظطلست عطق ناکما

یمالساتمالیکشت ناکما

ایند ریسم ندرک ضوع ناکما

ناریا اب هلباقم رد یرابکتسا دساف هکبش و لیئارسا و اکیرمآ یناوتانینیب شیپ

رابکتسا ربارب رد تمواقم و یگداتسیا ،هنحص رد روضح

مدرم ن-یا ظفحهلباقم هار

ىمالسا و ىنيد ىاهراعش ساسا رب مدرم ع-تجا

هجیتن تمواقم و یگداتسیا اب رابکتسا گرب و زاس رب یعطق یزوریپ

یرابکتسا یاهتردق  یاهرازبا همه ندشدنک
هجیتن مدرم م-یا و روضح لباقم رد


