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يعامتجا تلادع شرتسگ

نآ زا لصاح ياهدمآرد و زاگ و تفن هب هاگن رييغت22
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يكناب ماظن راتخاس حالصا

گرزب ياه يراذگ هيامرس يارب مزال تارابتعا و درخ تارابتعا نيمات

)هميب و لوپ ،هيامرس(يلام ياهرازاب يفيك و يمك ءاقترا24

اهدنب زا كي ره هب طوبرم تامازلا و44 لصا يلك ياه تسايس ققحت25
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 بآ  شزرا هب هجوت

دوش يم جراخ روشك زا هك يبآ راهم

ناگياسمه  اب كرتشم نداعم و زاگ ،تفن عبانم جارختسا و لاصحتسا رد يراذگ هيامرس27
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تارداص هعسوت دربهار رب ديكات29

ايسآ برغ بونج هقطنم ياهروشك اب يراكمه هبناج همه شرتسگ30

)يناسنا( يا هعسوت فادها نايم يگنهامه ءاقترا31

يتايلمع يزير هجدوب هب روشك يزير هجدوب ماظن ليدبت32

زادنا مشچ دنس اب هنايلاس هجدوب و هلاس5 همانرب نايم يفيك و يمك طابترا يرارقرب33

 يدمآرد هلصاف شهاك ،تلادع هياپ رب يداصتقا هعسوت هب طوبرم ياه تيلاعف همه ميظنت34
دمآرد مك راشقا تيمورحم عفر و تاقبط

هتشذگ يخيرات ياه يگدنام بقع ناربج يارب مزال تامادقا35

 هجدوب نيمات عبنم زا نآ ياهدمآرد و زاگ و تفن هب هاگن رييغت
"يداصتقا هدنياز ياه هيامرس و عبانم" هب يمومع

 رد سلجم رد نآ همانساسا بيوصت اب يلم هعسوت قودنص داجيادراوم
همانرب لوا لاس

 ،يتعنص هريجنز رد اه نآ يبسن تيزم زا هدافتسا يارب يزير همانرب
هتسباو يتسد نيياپ و يتامدخ

 تامازلا

يلم هعسوت قودنص هب شورف زا لصاح عبانم٪20 هنالاس لقادح زيراو

يّلم هعسوت قودنص عبانم زا تاليهست هئارا

همانرب ناياپ ات اه نآ دمآرد هب يراج ياه هنيزه يگتسباو عطق

ينواعت اه شخب

يمومع

يصوصخ

روشك جراخ و لخاد رد يراذگ هيامرس هعسوت
فده

يتباقر طيارش نتفرگ رظن رد

ديلوت

تامازلا
يداصتقا يهدزاب نتفرگ رظن رد

ابر نودب يراد كناب نوناق دمآزور و لماك يارجا

هنسحلا ضرق ياه ماظن ندرك هنيداهن
 تامازلا

تاديكات

يياراك

تيفافش

تمالس

تاديكات

يتباقر ياهرازاب يريگ لكش زا تيامح

يتيمكاح فياظو يافيا يارب بسانم راتخاس داجيا

 ريغ ياه تيلاعف ليدبت تهج يقيوشت ياه تسايس ميظنت
يقوقح ياهدحاو تيلاعف هب )راوناخ داهن(لكشتم

ينامرد هميب تامدخ هئارا يارب يتباقر رازاب داجيا

يراذگ تسايس

تيادهحوطس

تراظن

فرصم و يرادهگن ،هضرع ،لاصحتسا رد عيرستتامازلا

كرتشم ياه بآ عبانم زا هدافتسا تيولوا

44 لصا يلك ياه تسايس تياعرتامازلا

يلم تينما يلاع ياروش هبوصمساسا

الاب يروانف اب تامدخ شخبهژيو شخب

فده
تفن نودب يناگرزاب زارت يرسك شهاك

تامدخ تراجت رد نزاوت

تراجت

يراذگ هيامرس

يروانف

داعبا

شزومآ

تشادهب

لاغتشا

داعبا

الاب يناسنا هعسوت اب ياهروشك حطس هب يناسنا هعسوت صخاش نديسر فده

تيفافش تياعر

تراظن تيلباق
 تامازلا

يدمآرد هجوم ريغ يرباربان ناربج

يداصتقا تاعالطا زا هعماج داحآ يرادروخرب نيمات

تاديكات

 دمآزور و يدمآرد نيياپ كهد ود راشقا تاعالطا كناب ليمكت
نآ ندرك

 ياه هناراي يجيردت يدنم فده و راكشآ ياه هناراي يدنم فده
راكشآ ريغ

يتايلام ياه تسايس

دنم فده ياه هناراي ياطعااهدربهار

يا هميب ياهراك و زاس

تاديكات

نازرواشك و نايئاتسور يگدنز و دمآرد حطس ءاقترا

ريازج و بونج لحاوس ،يزرم قطانم رد يداصتقا تيلاعف شرتسگ

يدمآرد نييئاپ و الاب كهدود هلصاف شهاك

دصرد7 هب يراكيب خرن شهاك يارب يرورض تامادقا ماجنا

راوناخ تسرپرس نانز و مورحم راشقا زا تيامح

يعامتجا و يدرف ياه بيسآ زا يريگشيپ ياه ماظن هعسوت

 نيمات ماظن يفيك و يمك شرتسگ و دمآراك و ريگارف هميب نيمات
ينامرد هميب تامدخ و يعامتجا

نواعت شخب هعسوت

يياتسور هعسوت ياه حرط هيهت

تامازلا

 و يياتسور عيانص ،يتعنص يزرواشك شرتسگ
نيون تامدخ

يزرواشك تالوصحم يراذگ تميق ماظن حالصا

يجراخ يناگرزاب تيفرظ زا هدافتساهمزال

همانرب ناياپ رد35/0 رثكادح هب ينيج بيرض ندناسرفده

فده
همانرب ناياپ رد٪25 هب نواعت شخب مهس نديسر

دمآرد مك و طسوتم راشقا يزاسدنمناوت

يلخاد صلاخان ديلوت هنايلاس دشر خرن٪8 لقادح نازيم هب يداصتقا دشر ققحت21

يگژيو
رمتسم

باتشرپ

اهدربهار

يراذگ هيامرس هعسوت

همانرب ناياپ رد موس كي هب يداصتقا دشر رد يرو هرهب مهس ءاقترا

روشك رد راك و بسك ياضف دوبهب

يلم درادناتسا ماظن هعس وت و تيوقت

يجراخ ياه هيامرس و عبانم بذج
اهراكهار

تامازلايراذگ هيامرس-زادنا سپ فاكش شهاك
 صلاخان ديلوت هب زادنا سپ تبسن ظفح

٪40 حطس رد لقادح يلخاد

اه تخاسريز ندروآ مهارف
تاديكات

يداصتقا نالك ياه يريذپرطخ شهاك

نالك داصتقا طيحم تابث

مظنم و فافش تاعالطا و رامآ رمتسم هئارا

يقوقحدراوم

يروانف و يملع

يطابترا و يتاعالطا

يداصتقا بسانم دشريداصتقا روما

هعسوت مجنپ همانرب يلك ياه تسايس
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 مدرم تكراشم و روضح تيوقت36

يسايس ياه نايرج هب يهد تهج37

38

عورشم ياه يدازآ زا تيامح

تّلم يساسا قوقح زا تنايص

يللملا نيب ماظن و هقطنم رد يمالسا يروهمج شقن و رادتقا و تيعقوم ،ناش يالتعا39

40

يا هقطنم و يللملا نيب ياه نامزاس رد دنم فده و لاعف روضح

يمالسا ياه شزرا ساسا رب دوجوم ياه هيور رد لوحت داجيا يارب شالت

)للملا نيب داصتقا رد ( ناريا يتيريدم شقن ياقترا41

يناريا-يمالسا ندمت هزوح هژيوب ناهج اب  لماعت تيوقت42

يلم عفانم زا عافد

يزيتس نمشد

يريذپ نوناق

اه شزرا

يبالقنا-يمالسا ياه شزرا

يقالخا لوصا

يّلم تينما ميكحت

يّلم عفانم درب شيپ
فده

يللملا نيب و يا هقطنم ،هبناجود ياه يراكمه تيوقت

مصاختم ريغ ياهروشك اب هدنزاس طباور تيوقت

تاديكات

يلم ناوت شيازفا يارب طباور زا يريگ هرهب

يجراخ طباور رد هنازواجتم مادقا و يهاوخ نوزفا اب هلباقم

ناگناگيب يماظن روضح زا هقطنم يياهر يارب شالت

فعضتسم و مولظم ياه تّلم زا تيامح

يمالسا ياهروشك رتشيب ييارگ مه يارب شالت

للم نامزاس راتخاس حالصا يارب شالت

 ياه ماظن و تابسانم داجيا يارب كرتشم شالت يهد نامزاس
يناهج و يا هقطنم ديدج

هياسمه ياهروشكتيولوا

نيطسلف تّلمهژيو قادصم

يداصتقا

يگنهرفداعبا

يسايس

يناهج تينما نيمات

يناهج تلادع نيماتفده

يناهج حلص نيمات

يژرنا تيزنارت و عيزوت

قيداصم
يتارداص ياه تصرف شيازفا

هتفرشيپ ياه يروانف و هيامرس بذج

لقتسم يا هميب و يكناب ،يلوپ ماظن رارقتسا هب كمك

هقطنم ياهروشك

يمالسا ياهروشكنايماح

تسود ياهروشك

هطلس ماظن يلوپ متسيس هب يگتسباو شهاكفده

43

روشك زا جراخ نايناريا زا يقوقح تيامح

روشك هعسوت رد روشك زا جراخ نايناريا تكراشم ليهست

روشك زا جراخ نايناريا يناريا و يمالسا تيوه تيوقت

روشك زا جراخ نايناريا نايم رد يسراف نابز و طخ تيوقت

يلم عفانم و فادها هدننك نيمضت و ريگارف ،رادياپ تينما ءاقترا و ميكحت44

44-1

يا هنايار ياهاضف رد تافلخت اب هلباقم يارب ينف تيوقت

يتاعالطا يرازفا مرن هچراپ كي هناماس داجيا

يطابترا و يتاعالطا ياه هناماس تينما ياه يروانف و مولع هعسوت

يمومع و يدرف ميرح زا تنايص

 تاكرحت يريگشيپ رد يمدرم تاعالطا و مدرم شقن تيوقت
يتينمادض

 و يياضق و يماظتنا ،يتاعالطا ياه هاگتسد رثوم لماعت و تيوقت
اه نآ نيب يگنهامه 44-2

44-4

44-3

يّلم يگتسب مه و ماجسنا ياه تخاسريز تيوقت

يا هنايار تاعالطا زا تظافح حطس ءاقترا

يتاعالطا فارشا نيمات

يعامتجا و يداصتقا ،يمومع تينما رد لالخا اب هلباقمفده

مرن ياهديدهت اب هلباقم

تاعالطا لدابت ياضف زا تنايصفده

داعبااه تسسگ زورب لماوع اب هلباقم و يريگشيپترورض
يعامتجا

يگنهرف

يتيوه

يداقتعا

يگدنرادزاب تردق و يعافد ياه يدنمناوت ءاقترا45

تيمكاح زا عافد

فده

يضرا تيمامت زا عافد

يلم تينما و عفانم زا عافد

يجراخ ياهديدهت اب رثوم هلباقم

يا هقطنم نزاوت داجيا

تاديكات

45-1

45-2

45-3

45-4

يعافد هتفرشيپ ياهرازفا مرن و ون ياه يروانف و شناد بسك

يعافد عيانص يزاسزاب و يزاسون

ييافكدوخ بيرض شيازفا

بالقنا و روشك زا عافد و تينما رد يمدرم ياهورين روضح هب مامتها

لماعريغ دنفادپ شرتسگ

اهزرمرثوم لرتنك و يزرم قطانم رادياپ تينما

روشك يتعنص ياه تيفرظ همه زا يدنم هرهبتامازلا

تاقيقحت هعسوت

نافعضتسم جيسب تيفيك و يمك تيوقتهمزال

هعسوت مجنپ همانرب يلك ياه تسايس

 يلك ياه تسايس
هعسوت مجنپ همانرب

يعامتجا

يداصتقا

يگنهرف

اه هصرع

يسايس

يگنهرف

داعبا
يقوقح

يسايس

يداصتقا

3 هحفص

يتينماويعافد،يسايسروما

يعامتجا روما

يروانف و يملع روما

يگنهرف روما

يداصتقا روما


