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عناوم
 ِیزیر همانرب و تسایس هخرچ هب مسیرورت دورو

 طلسم یاه تردق

 مسیرورت زا رگاوغا فیرعت هئارا
هطلس ماظن نارادمدرس طسوت

مسیرورت راب هعجاف و تشز هدیدپ ندش رت کانرطخ ربارب اهدصهجیتنیعمج راتشک ندش ناسآ و کانلوه یاه حالس شیادیپ

قیداصم

یتسینویهص میژر طسوت نآ مالعا و یتسیرورت یاهراتفر ینلع همادا

 اکیرمآ میژر یتسیرورت یاهراتفر
هتفای نامزاس یاه تسیرورت زا یتاحیلست و یلام ینابیتشپ و

 بصغ یارب رگرFعتسا یاه تلود طسوت یتسیرورت یاه هورگ یهدنامزاس
نیطسلف

رگید هباشم هورگ هد زا شیب و مزینویهص یللملا نیب سناژآ لیکشتقادصم

دوخ هناشاک و هناخ زا نیطسلف مولظم تلم نداد یرارففده

نآ ریظن ثداوح و نیسایرید هعجافهجیتن

نونک ات لیئارسا شیادیپ زاغآ زاهقباس

دیؤم

قیداصم

 نیشنرس نودب یاهFیپاوه تالمح
ناتسکاپ و ناتسناغفا مورحم و عافد یب یاه هداوناخ هب

یقارع ناگبخن و نادنورهش راتشک و قارع رد رتاو کلب تایانج

ناتسکاپ و قارع ،ناریا رد راذگ بW یاه هورگ هب کمک

داسوم یراکمه اب ناریا رد یا هتسه نادنمشناد رورت

 سراف جیلخ رد ناریا یرفاسم یFیپاوه ینوگنرس
ناکدوک و نانز \شک و

رگید یبرغ یاه تلود یخرب و اکیرمآ طسوت مسیرورت اب هزرابم یاعدا
قادصممسیرورت زا تیFح مغریلع

۱۳۶۰ ههد رد هک ییاه تسیرورت زا تیFح
دندیشک نوخ و کاخ هب ار رفن نارازه

 دوخ نیمزرس تاجن یارب زرابم ینیطسلف یاه هورگ ندیمان تسیرورتقادصم

 فیرعت
اهیبرغ

 ار هطلس ماظن نارادمدرس عورشمان عفانم هچنآره زا تسا ترابع مسیرورت
دنک دیدهت

نالطب لیلد

ینونک تسشن رد مسیرورت زا قیقد و نشور فیرعت هئاراهلباقم هار

 عضوم
یمالساماظن

مسیرورت یناطیش هدیدپ اب هزرابم \سناد دوخ فیلکت

تسا هحولرس یناسنا تمارک نآ رد هک مالسا میلاعتانبم

ناریا تلم طسوت نشخ مسیرورت زا نیگنس تاراسخ لمحتتیوقت لماع

تساه ناسنا همه لتق دننام هانگ یب ناسنا کی \شکقادصم

دوخ یتسیرورت خیرات هب یتسینویهص میژر ینونک و یلبق نارادمدرس راختفا

رورت تایلمع رد تکرش هب یتسینویهص میژر نارادمدرس زا یضعب راختفا

دوخ عورشمان فادها هب اه تردق ندیسرفده

رگ هلخادم نارگلاغشا رباربرد عورشم قح عفانم عفادم نازرابم \سناد تسیرورت

مدرم تینما و ناج یالب ِرودزم یاه هتسه \سنادن تسیرورت


