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 تسايس ناريا یمالسا یروهمج یملع یاه تفرشیپتلع
نمشد

هطلس ماظن طسوت نکمم مادقا ره ماجنا
قیداصمنونک ات بالقنا یادتبا زا ناریا تلم هیلع

بیسآنیلوئسم و مدرم ینونک سفن هبد8تعا و هدارا ،تزع دوبننادقف هجیتن
یجراخ نیصصختم هب ام تمالس ماظن یگتسباو

ام تعنص و تشک و هیذغت رب اه یلیئارسا طلست

یجراخ یاه تکرش هب ام زاگ و تفن یشک هلول و شیالاپ ،جارختسا یگتسباو

مدنگ یاهولیس و لنوت ،هارگرزب ،هاگورین ،دس تخاس رد برغ و قرش هب ام یگتسباو

قیداصمهجيتن
ِیگداتسیا و تزع  هیام هک هچره هب هلمح

ناریا تلم یبلط لالقتسا هب هلمحدشاب تلم

تسا ییازفا تردق زکرم هک هاگشناد زا ندرکن تلفغ

مدرم یبالقنا و ینید ساسحا ندرب نیب زا

قیداصم

قیداصمهاگشناد زا ییادز ملع
هار نیرت ناسآ و نيرت کچوک ناونع هب یا هتسه نادنمشناد رورت

یملعریغ راک هب داتسا و وجشناد ندرک مرگرس
 هفیظو

روشک یملع ِیگداتفا بقع هلصاف ندرکرپ و یملع شهج داجیانایهاگشناد

هاگشناد زا یئادز نید

نآ رد قالخا و نید نادقف و هاگشناد ندوب ضحم ِیملعانعم

هجیتن
برغ دنمشناد هعماج یاه یراتفرگ ن8ه داجیا

ام روشک هدنیآ و هعماج رد

هداوناخ ماجسنا و یناور و یقالخا تینما نادقفقادصم

نانآ ندوب دنمشناد مغریلع یبرغ عماوج ندوبن تخبشوخبيسآ

هاگشناد نآ سأر رد و ام هعماج ندوب نیدتمهلباقم هار

 یانعم
تينالقع اب هارمه ینید قیمع تفرعمحیحص

اه هاگشناد مرتحم دیتاسا هلمج زا مدرم همهلوئسم

اه هاگشناد دیتاسا طسوت ناناوج ن8یا و لمع ،رکف یهد لکش رد قیمع یراذگرثاراکهار

یناسنا مولع دیتاسا اب هژیو هسلج رد یناسنا مولع هنیمز رد حیضوت و قیمعت موزلرکذت

 هفیظو
دیتاسا

 هاگشناد رد ن8یا هارمه ملع ظفح

ترورض
 نایوجشناد شیارگ یارب نمشد شالت

نایوجشناد طسوت روشک هدنیآ تیریدم و ملع و رکف یرادمامزتلعینهذ ییوپ هزره و یتدیقع یراگنلو ،ین8یا یب هب

هدیاف
ندش هدیشک وسره هب یهاک لثم و یناhا یب رثا رب ییوپ هزره زا زیهرپ

دوخ ِن8یا و میقتسم طخ لابند هب ن8یااب ناسنا تکرح

یملع طیحم رد یبهذم و نیدتم ناناوج ِینکش  تسب نب و ششخردتوق هطقن

ناهج و روشک قیاقح اب ییانشآ یارب شالت

 یتنرتنیا و یا هراوهام یاه هکبش هلیسو هب نمشد یjاد ناراب لیلحتترورض
لطاب و قح ،غورد و تسار ندرک طولخمیگژيو

نایهاگشناد و نیلوئسم نایم خساپ و شسرپ و دقن تاسلج یرازگربراکهار

 هفیظو
نیلوئسم

یهاگشناد عماجم رد روضح

هنازوسلد داقتنا oفریذپ

 هفیظو
دیتاسا

نمشد لزاپ ليمکت و بیرخت زا زیهرپ

روشک یمومع یاضف رد ینیبدب ندرتسگ زا زیهرپ

هنازوسلد داقتنا هب م8تها قادصم
هقطنم ریخا تاقافتا رد اه  یبرغ یاه یروئت ندنام میقع هب هجوت

هقطنم یمالسا یرادیب تخانش یارب شالت

 هزات حور ندیمد
روشک عیرس و قیمع ،یملع تضهن هب

دشاب ديفم روشک یارب هک یملع ،عفان ملع هب زاينترورضیملع تفرشیپ یارب یهاگشناد تیفرظ همه ندشریگردترورض

همزال

فلتخم یاه شخب نیب بسانت یگنوگچ و زاین ره رادقم و اهزاین ندش مولعمروظنمتسا روشک یملع عماج هشقن هدهعرب هک یملع لماک هموظنم داجیا

روشک یملع عماج هشقن یارجا یارب اه شالت ندشرباربدنچ
نآ هیهت هب تبسن

تامازلا

 دوجوم تفرشیپ ندرکن ادیپ یروتاکیراک تلاح

مجسنم و حیحص تفرشیپ داجیا

هناروکروک شریذپ و دیلقت یارب هن و نآ دیلوت یارب شناد یریگارف

 هصرع نیا هب ام یوجشناد و داتسا ینویلیمدنچ تیفرظ دورو و یروآون گنهرف شرتسگ

 اه هاگشناد اب یتیریدم یاه هاگتسد یقیقح لماعت
ناگبخن یرکف تالوصحم زا هدافتسا یارب تامازلا

روشک یاهزاین هب یملع تالاقم هجوت روشک یملع لئاسم لح رد اه هاگشناد تلاخد

اوتحم
،یروانف ،ملع هب لیدبت ،هبخن نهذ رد یملع راک هدیا یریگ لکش

فرصم رازاب هب دورو و تعنص

یهاگشناد و یتیریدم ،یتعنص یاه هاگتسد و تلود یراکمههمزال
فرصم ات یملع هدیا هخرچ تیوقت و لیمکت

یسانش بيسآ

یسایس یاهراشف و یداصتقا ،یع8تجا ،یماظنیتینما دیدهت

ناریا تلم یگداتسیا ناکرا زا یکیتيمها

راتفر و راتفگداعبا

یمالسا ماظن اب هلباقمفده

فلتخم یاه هتشر رد یداصتقا داهج داعبا هظحالم یارب روشک یملع هاگتسد همه ندشuگردقادصم


