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دوخ ناميا و راكتبا ،ركف زا هديشوج تعنص

ام تّلم  ناميا و راكفا هب طوبرم طيارش ندرك ظاحلهمزال
روشك تفرشيپ رد تعنص يساسا ريثأت

تعنص زا روظنم

تيمها

الت
ارب ش

فرشيپ ي
عنص ت

روشك ت

لاس رازه زا سپ نارود نآ يملع رخافم ششخرد قادصم

1 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش
تسويپ رد حرش

تّلع روشك ندش بوسحم هتفرشيپ يلصا رصنع

 اب يگتفايهعسوت و نتسيز ينالقع داضت مهوت
هتشذگ نارود رد ،نتسيز يقالخا و يونعم

يسانش بيسآ

تايونعم قادصمتايونعم هب يگتسبلد اب ندوب هتفرشيپ زا رظن فرص موزل هب روابهجيتن

يقالخا يگتسبمه

يقالخا و ينيد دودح و طباوض ي هظحالم

لطاب ينامگ يگژيو

نشور يخيرات ليالد
مهوت ياه هشير

يسانش هعماج ليالد

مالسا تيمكاح و يمالسا يروهمج صاخ ليالد هب لّزنت و دوكر عوقويرجه4،5 نرق رد يمالسا ي هعماج ندوب عماوج نيرت هتفرشيپدهاشتسه مه ملعِ نيد تيونعمِ نيد ناونع هب مالساأشنمنالطب تّلع رّكذت

نآ رد ينيد و يقالخا تاظحالم تياعر نيع رد يتعنص تفرشيپ ناكمايريگ هجيتنقادصم
نيد هب نارگتعنص يدنبياپ

تامازلا

 نيع رد زورما هب ات ياهدرواتسد هب ندوبن عناق
اه نآ ندوب دنمشزرا ترورض

 قادصم
اهدرواتسد

هار زاغآ رد ام نتشاد رارق ينعم

يتعنص لالقتسا فده

ضحم يديلقت تكرح ندش ينالوط

يّلم روتوم ديلوتقادصم

60ي ههد يگداتفا بقع ِندوبن هذخاؤم لباقرّكذت

60ههد يگژيو
بالقنا ي ههد

ناگدنمزر حيلست نلاس ناونع هب رضاح نلاس زا هدافتسادوب گنج ي هبقع يوحن هب ناريا تّلم ياه هناخ ي همهتّلع قادصم

گنج ي ههد

دندرك يمن ركف روشك عفانم هب هك يناسك هانگتّلع

يمالسا يروهمج طسوت70ي ههد زا هدش زاغآ تكرحفطع ي هطقن

دنوش زاس وردوخ دنهاوخ يم هك يياهروشك يارب ديلقت نامز ندوب هلاس5-4دهاش
روشك تّزع يارب ندنازوسن لد

قيداصم

يدام ياه هيامرس ندش عياض يارب ندنازوسن لد

روشك ي هعسوت طيارش زا يكيتيمها

يتعنص ياه هنيمز ي همه رد نداتسيا دوخ ياپ ربينعم

نداتس و ندادهبناج ود لدابتهمزال ينعم

همزال نتفگ يارب يفرح نتشاد

ترورض

هاگياج نيا يارب يمالسا ناريا يگتسياش

مالسا يايند رد ندمآ باسح هب هتشارفارب يمچرپ

ليالد

يندمت ميظع ثاريم و ام خيرات

ام يمدرم تكرح

اه ناوج يگدامآ

دوجوم ناوارف دادعتسا

هجيتن
مالسا يايند لابقتسا

يگژيو
شئازجا تخاس و يحارط ،هديا ندوب يناريا

تيمها

 يّلم تّزع دامن

وردوخ تيمهااهروتوم عاونا تباقر ناديم رد يناريا تشگنارس رنه شيامن

هناگيب هرسكي روتوم اب يياهوردوخ و هتشذگ اب هسياقمتيمها دهاش

يتادراو ياهوردوخ
قيداصم

دندوب لخاد ديلوت رهاظ هب هك يياهوردوخ

دوخ روشك ياج  هب نارگيد هب دوس و كمك بيسآ

تامازلا

ينيد و يقالخا يگدنز يارب ام يياناوت و تساوخهجيتن

 ،ينالقع يگدنز يارب ام يياناوت و تساوخ
هتفرشيپ و يملع

تعنص  يشهج تفرشيپ هب نارگتعنص يدنبياپ

يدوخ رگراك ياج هب هناگيب رگراك يريگراك هب

ناسنا لد ندش نوخ هجيتن

!تسا لدابت يايند زورما يايند ترورض



يزاسرودوخ تعنص ياه يدنمناوت زا ديدزابردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب
1389/01/09

الت
ارب ش

فرشيپ ي
عنص ت

روشك ت

2 هحفص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز

دعب هحفص رد حرش

لبق هحفص رد حرش
تسويپ رد حرش

تيمها

يسانش بيسآ

ترورض

تامازلا

 يلخاد ي هدننكديلوت نتشاداو يارب دوجوم ياه تسايس زا هدافتسا
تيفيكءاقترا يارب حيحص هار ينازرا و يناوارف هب تبسن يلخاد تعنص ماوق و دشر ندوب رت مهميناگرزاب ليدعت تسايس ميظنت ترورض

يلخاد تيفيك ندرب الاب يارب هنيزگ نيرتدبتيساسحقادصم

دننك يم ميظنت ار ييارجا ياه تسايس هك يناسك و راذگ تسايس ياه هاگتسد لوئسم

يهاو ليالد هب هيور يب تادراو يسانش بيسآ

يروانف ي هعسوت و قيقحت

وردوخ تعنص هلمج زا ايند عيانص ي همه ِندوب روحم شناد فدهترورض

ندش رت لماك

ندش رت بيع يب

ندش رتابيز

ندش رت فرصم مك
فلتخم ياه هاگتسد

لوئسم
يتعنص تاجناخراك

يتعنص ناريدم

تعنص رب فرشم يتلود ناريدم

يتباقر تخس طيارش رد تعنص ظفح هجيتن

 تارداص رازاب نيمأت يارب يتلود نوگانوگ ياه هاگتسد شالت

ساسح
هنادنمرنهيگژيو

هيال دنچ بكرم و عونتم ياه شالت رب ينتبم

وردروخ تارداص زا هياسمه ياهروشك يخرب دمآرد رالد اهدرايليم تيمها دهاش

تارداص  هب عيانص ي هعومجم تكرح ندوب رظان همزال
وردوخ ناگدنزاس تكرحقادصم

يتلود ياههاگتسد يارب يتارداص ياهرازاب نتفاي ندش فدهينعم

 يتعنص ياه هاگتسد ي همه تخاس رد تسيز طيحم هب هجوت
 ايند همه اي ييايفارغج هقطنم كي ،تّلم ندروخ هبرض

تسيز طيحم بيرخت رثا رب يسانش بيسآ

تسيز طيحم ظفح رب مالسا ديكأت ديؤم

تسين ناربج لباق رگيد هك يتقو هبرض ساسحاتيساسح

تسا هديسر نآ هب زورما ايند هك يا هلئسمتيمها

ندشن هتسخ و يريگيپ ،شالت ،راكتبا
روشك يادرف نماض تيمها

دندش ناديم نيا دراو ام زا رتريد هك يياهروشك ِندوب رتولج راك ندركن اهر رد دشرا ناريدم تمه و يريگيپ و شالتتّلعترورض دهاش

هتشذگ ياه تلود يخرب طسوت اهراك ندركن لابند و يريگيپ يسانش بيسآ

اهراك ندنام هراك هفصنهجيتن

تيامح داعبا

يتيريدم و يرادا ،يلام ندركن تيامح

ندركن قيوشت

ندركن يگديسر

يئزج عناوم رطاخ هب گرزب راك كي ندنام لطعمبيسآهار رس زا يئزج عناوم نتشادنرب

تلود يزوسلد دعاسم هنيمز

ينونك تلود ندوب ريگيپ و لاعف

عيانص ريزو ندوب ناوج و هزيگنارپ ،طاشنرپ

 يفن ينعم هب تعنص رب هيكت هكنيا هب هجوت
تسين يزرواشك

ليلد
تسين نكمم تعنص تفرشيپ اب زج يزرواشك تفرشيپ

تسا يزرواشك شخب هلمج زا ،روشك يعومجم تفرشيپ هب كمك تعنص تفرشيپ

روشك تايح و ماوق يساسا نكر كي يزرواشك تيمها

 يريگيپو شالت لماع ندرك هارمه
يناريا يالاب ينهذ تيفرظ و شوه اب

روشك يشهج تفرشيپ  هجيتن

شالت و يراكرپناربج لماع

تيمهااه هنيمز يخرب رد رترب روشك6يتح و10 نيب ام روشك نتشاد رارقناكما دهاش
بالقنا زا لبق نارود رد سفن هبدامتعا و ديما

هاگشناد و تعنص نيب مكحتسم طابترا داجيا
يتلود ياه هاگتسد و اه هاگشناد هب يربهر ي هلاسدنچ شرافس تيمها دهاش

تعنص ينابيتشپ و يشناد ياه نوناك داجيا وردوخ شخب صوصخم يشناد ياه نوناكمهم قادصمترورض

ندش رت نازرا

يساسا يصخاش تيمها

تيمها دهاش
 يشوه طسوتم حطس ندوب رت نيياپ

ام هب تبسن يتعنص روآ مان ياهروشك يرايسب


