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رکذت
 ناریا مدرم زا ساپس

یناهج یاه یدنب حانج زا قیمع مهف لیلد هب

 سلجم ناگدنیا& زا رکشت
ایند یسایس یایاضق رد حضاو عضاوم لیلد هب

 سلجم تسایر زا رکشت
رابکتسا هیلع حیرص عضوم لیلد هب

اه تلم یهاگآ تروص رد نیربکتسم غیت ندش دنکتیمها

سلجم طلغ عضوم ای عضوم نادقف تروص رد یمالسا ماظن یگتسکشرستیمها

هیصوت
 ،ماکحتسا نیمه اب عضاوم نیا ظفح

رابکتسا اب بالقنا شلاچ رارمتسا لیلد هب

Nاه تلم یارب اضف ندرک دولآرابغ یارب نمشد یتاغیلبت زکر

 ناهج یاه تلم تالکشم زا یکی ،یهاگآ Qشادن

نمشد اب دروخرب رد رظن دروم یاه تفارظ زا ندرکن تلفغهمزالیمالسا بالقنا ربارب رد نمشد یدیمااننایاپ هطقن

نمشد هشقن و ویرانس هظحالم

نآ ناگبخن و تلم یگداتسیا رارمتسا

اهروحم

روشک یداصتقا جلف و ندروآرد وناز هب

روشک یتیریدم یاه هاگتسد نیب فالتخا داجیا

مدرم یدیماانفده

یداصتقا داهجهلباقم هار

هلباقم هار

یمالسا ماظن یارب شلاچ هب هدیقع و هقیلس فالتخا ندرکن لیدبت

بالقنا و مالسا زا همه کرتشم عافد و ناگدنیا& شقن یافیا

 یمالسا تاساسحا و تاداقتعا ندرک قیقر
یداحلا هبش و یداحلا تارکفت ذوفن و

ام ناناوج رکف رییغت یارب نمشد هبناج همه یریگیپ و نالک غلابم فرصقادصم

 قادصم
یسنوت و یرصم ناناوج رکف رییغت یارب یرالد درایلیم یاه هنیزه فرصهباشم

اه شور
اشحف و داسف جیورت

دیاقع رد دیدرت داجیا
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 قادصم
۸۸لاس نارگ هنتف یندوشخبان هانگفلاخم

ناریا تلم تریصب و مهف یالاب باصنبسانم هنیمز

لیلحت و سدح هن تسا عالطا اهنیارکذت

هطقن
نمشد اب هلباقم یارب ام رد مزال تیافک دوجوام توق

لماوع
ام لعفلاب یفسلف و یرکف ،یداقتعا یاه هیام

دمآراک و دنمقالع یناسنا یورین دوجو

هتشذگ لاس۳۲ رد نمشد اب یمالسا یروهمج هلباقمدهاش

ام یقالخاریغ و یقالخا یاه فعض و اه یهاتوکعنام

درواتسد

 یمالسا یروهمج زور هبزور تفرشیپ
۶۰اب۹۰ یمالسا یروهمج توافت و

امابوا هرود یاکیرمآ توافت و نمشد موادم ینیشن بقع
ناگیر ی هرود اب

یسانش بیسآ
یا هیشاح یاهراک هب ندش مرگرس و نمشد زا تلفغ لoتحا

 نمشد ندش هراچیب و درخ هب ندش رورغم

یهلا تناما و تیلوئسم ناونع هب نoیاه تیلوئسم و لغاشم هب هجوتام هفیظو

یلصا بطاخم
سلجم هدنیا&۲۹۰ کت کت

ماظن نالوئسم

نادقف هجیتن
مالسا و ماظن فادها فلاخم تهج رد ام ندرکراک

هانگ نیا زا دنوادخ Qشذگن و یهلا هذخاؤم

ام عضوم تیساسحیریگ هجیتن
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دراوم

یعمج یاوقت ظفح

 یاوقت ینعم
دوخ زا ناسنا یuاد تبقارمیدرف

هعومجم فارحنا تروص رد یدرف یاوقت یاراد دارفا طوقسنادقف هجیتنندوب عمج ثیح هب ناشدوخ زا اه عمج تبقارمینعم

 قادصم
لبق یاه ههد رد پچ نایرج هب موسوم نایرجنادقف

بوخ یاهراعش دوجو نیع رد یعمج تبقارم و یوقت نادقففعض هطقن

تشونرس
 مالسادض و بالقنادض هاگ هیکت هب ندش لیدبت

یدرف یاوقت اب دارفا دوجو نیع رد

قادصم

دوخ رب ناگدنیا& تراظن

ینوخ ینمشد هب یسایس هدیقع و هقیلس فالتخا ندرکن لیدبت

ناگدنیا& یدازآ هناهب هب ناگدنیا& رب تراظن اب تفلاخمیسانش  بیسآ

راتفر جک ناگدنیا& هلیسوب روشک یساسا نوناق ِداهن ندش مهتم و یماندبنادقف هجیتن

سلجم هرهچ و وربآ ،هاگیاج ظفحترورض

هیضق تیمها اب بسانتمان اما تراظن هرابرد "یکراک" ماجنایربهر یبایزرا
 دوکر و یراک مک هب سلجم ندش راچد

لاس نایاپ تاباختنا لیلد هب

 نابحاص هب ناگدنیا& ندش کیدزن
تورث و تردق

وا Qفرگ ماقتنا و هانگ نیا زا لاعتم یادخ Qشذگنرطخ

هجیتن
بکترم درف ندشن ریخ هب تبقاع

هعماج رب یفنم رثا

هلباقم هار
 ،یعقاو تراظن کی یارب ناگدنیا& رب تراظن حرط میظنت

ناتسب  هدب و فراعت نودب

هیرجم هوق اب یراکمه و ییازفا مه

تاباختنا مارتحا ظفح

عمج ای درف کی ندرک مهتم و رظن راهظا و قطنلباقم هطقن

دشاب فالتخا و اوعد شیانعم هک یوحن هب راک ندرک میظنت

تلود رد دوجوم یاه فعض رارکت

بیسآ
ماهتا ندوب ریذپان ناربج

مدرم ندرک دیماان

خساپ
روشک رد راک ماجنا و نالوئسم شالت

هیرجم هوق هلکاش ندوب بولطم

ینعم

هیرجم هوق یارب نوناق ندوب باطخلا لصف

سلجم لالقتسا اب تلود یارب ناسآ نوناق Qسناد فلاخمیسانش بیسآیراذگنوناق رد تلود یاه صیخشت و اه شیارگ هب هجوت

یسانش بیسآ
تلود رظن دم نوناق میظنت اب تفلاخم و سلجم یریگ هناهب

نوناق یئزج تالاکشا هناهب هب نوناق ندرکن ارجا و تلود یریگ هناهب

لمحت و ارادم ،یرایمه ،قفرراکهار

یمالسا ماظن یارب تاباختنا ندوب َملَع و صخاشترورض

ام توق هطقن

ریخأت نودب و تقداب تاباختنا۳۲ یرازگرب

هتشذگ تاباختنا رد بلقت لoتحا هرابرد یخرب ندز قن و یقالخادبشلاچفافش و نشور ،بوخ تاباختنا یرازگرب

نامز زا یا ههرب رد سلجم تاباختنا Qخادنا ریخأت هب یارب اوق نارس و نانمشد یناوتاندهاش

همزال

 نالوئسم تبقارم

فلتخم ءاحنا هب تاباختنا رد سک چیه تلاخد مدع

مدرم صیخشت و نوناق لاور قبط رب تاباختنا ماجنا
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