
۱

 اهیروآون و هعسوت و قیقحت تیوقت و تیاده
اهنآ زا یریگهرهب و اهنآ یاهانبریز و

راکهار دیلوت لماوع یروهرهب شیازفا و تباقر تردق ندرب الاب
دیلوت تیفیك دوبهب و اههنیزه شهاك
یلم دیلوت راتخاس یزاسزاب و حالصا

یهیبنت و یقیوشت ریبادت عاونا ذاختا
دیلوت لماوع لماعت یزاسهنیهب

 نآیلصا یاههفلؤم هعسوت رب دیكأت اب ناینب شناد داصتقا شرتسگ۳

 زاین دروم یدربهار تیهام اب تالوصحم دیلوت زا تیح
 یمومع فراصم زاین

تیولوا
روشك دیلوت شخبزاین

یروآون ّیلم ماظن داجیا
راکهار

زور یاهیروانف و ینف شناد لاقتنا و بذج زا یریگهرهب

۵

صلاخ اب « تالوصحم دیلوت زا تیح
 »یتباقر هضرع تروص رد یفنم یربزرا صلاخ ای تبثم یروآزرا

ییاهن تالوصحم ات ماخ داوم زا دیلوت هریجنز لیمكت
 یریذپتباقر لصا تیاعر

تیقفوم همزال
نیعم ینامزهزاب رد یشورفماخ زا فرگ هلصاف

ییاهن لوصحم ات لخاد تخاس هجرد ندرب الابفده۲

ّیلم دیلوت یّمك شیازفا و یفیك ءاقترا

 لوصحم یروانف یزاسیراجت زا تیح

اههفلوم
شهوژپ یاهدرواتسد لیدبت لیهست یاههنیمز نآ دربراك شرتسگ و یروانف هب

یطابترا یاهتخاسریز

 یقوقح و یقیقح صاخشا قوقح زا ینوناق تیح
روشك یدیلوت یاهشخب اب یشهوژپ و یملع یاهشخب ندرك طبترم

۴

۶

يناريا هيامرس و راك زا تيامح ،يلم ديلوت يلك ياهتسايس

یزرا عبانم تیریدم
ینیرفآراک و یلم دیلوت یاهزاین نیمأت

یریگتهج
یلم لوپ شزرا تابث

۷

 راک و بسک یاضف دوبهب
 یلم دیلوت شیازفا

فده
یرادا و ییارجا ،ینوناق ،یگنهرف یاههنیمز حالصا

۸

راکهاریلم دیلوت رد یصوصخ و ینواعت یاهشخب مهس شیازفا۹
تلود یا هجدوب و یلام طابضنا تیاعر

رد عیرست و دیكأت و ّیلم مزع و هزیگنا تیوقت
۴۴ لصا یلك یاه تسایس لماك یارجا

ینواعت و یصوصخ یاه شخب و یتلود شخب نیب ضیعبت عفر
طسوتم و كچوك یاههاگنب زا تیح و یهدناماس

اهنآ یزاسدمآراك تهج رد ّیلم دیلوت تهج رد یداصتقا ِیتلودریغ ِیمومع یاهداهن شقن میظنت۱۰

تاعالطا و رامآ یزاس ماگنه هب و یزاسفافش
نآ هب یسرتسد لیهست و

ناراذگهیامرس یاهتصرف و داعبا دروم رد یناسرعالطا
فلتخم یاههتشر رد یراذگهیامرس و همزال

هژیو تاعالطا هب یسرتسد هنوگره زا هدافتسا اب یدج هلباقم
۱۱

 راک یورین یروهرهب ءاقترا و یزاسدناوت
تیقالخ و تراهم ،هزیگنا شیازفا

راکهار
راك رازاب یاهزاین اب یشهوژپ و یشزومآ زكارم نیب بسانت داجیا

۱۲

راك یورین تكرح و لاغتشا یهدناماس و یزاسرتسب۱۳
یناهج و یا هقطنم ،یلم حطس رد یناریا

یكیزیف و یعتجا ،یعیبط ،یناسنا یاههیامرس ءاقترا ۱۴

یناریا تامدخ و اهالاك ،راك ،هیامرس زا تیح گنهرف هعسوت۱۵

یلم دیلوت دشر یارب یمدرم یاهداهن هعسوت رب دیكأتیریگتهج

 و ناصصختم تارظن زا هدافتساهمزال
یداصتقا تیمصت ردنارظنبحاص

یاه هیامرس ندنام دكار و فالتا زا یریگولج
یناریا یناسنا و یكیزیف

یهاگنبارف یا هرواشم و ینف تامدخ هعسوت و داجیا
یناریا یاه هیامرس یداصتقا هدزاب ءاقترایریگتهج

یداصتقا فلتخم یاه شخب رد
۱۶

 رازاب رد یراذگ هیامرس یاهرازبا عونت شرتسگ۱۷
 ناراذگ هیامرس و مدرم مومع روضح یارب یقیوشت یاه تسایس لعاهمزال نآ یاهراتخاس لیمكت و هیامرس

هیامرس رازاب رد یاهقطنم هژیوب یللملا نیب و یلخاد

 هب یناریا یاه هیامرسدورو قیوشت و ناراذگ هیامرس و ناققحم زا تیح
 یارب تنض ای تكارش یاه  قودنص سیسأتهمزال»هعسوت و قیقحتریذپرطخ یراذگ هیامرس یاه هزوح«

»هعسوت و قیقحتریذپرطخ یاههزوح«رد یراذگ هیامرس ۱۸

ّیلم هعسوت قودنص رد دوجوم عبانم تیریدم یزاسدمآراك
یدیلوت یاه تیفرظ ییازفا مه و یزاسهنیهب

یریگتهج
یناریا هیامرس و راك یفیك ءاقترا

۱۹

تاررقم و نیناوق حالصا و حیقنت ۲۰

 دراوم یعتجا نیمأت
اه تایلام

یدیلوت یاه شخب رد تیلاعف لیهست
فده

یلم حطس رد یراذگ هیامرس عناوم عفر

 تامدخ و اهالاك عیزوت ماظن ندرك دمآراك
یناسرعالطا و یزاسفافش راك و زاس زا هدافتسا

مزاول
دمآراكان و رورضریغ یاه هطساو شهاك

۲۱

نآ تیریدم یزاسدمآراك و یلام عبانم شرتسگ ۲۲
 ّیلم دیلوت تیفرظ شیازفا

یریگتهج
یلم دیلوت زاین درومیلام نیمأت یاه هنیزه شهاك

فرصم ات تراجت و دیلوت هخرچ رد راصحنا داجیا زا یریگولج ۲۳

 يناريا هيامرس و راك زا تيامح ،يلم ديلوت يلك ياهتسايس
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نیناوق رد یبسن تابثدرکیور

یا همیب و یاهعسوت یلام یاهداهن زا تیح و شرتسگ ،یهدناماسراکهار

یكناب و یلوپ نوناق

یریگتهج


