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ناوج لسن رد هبلاطم هيحور شرتسگ يارب شالتنالوئسم هفيظوهحورطم بلاطم تيمها
نشور قفا و بوخ ي هدنيآ نتشاد ور  ِشيپ ردهجيتن

تّلعقادصم
 يهاوخ تلادع هلئسم راركت و يريگيپ
هاگشناد رد دهعتم ياه ناوج طسوت

نايوجشناد اب هسلج

نايوجشناد و ناناوج رد هبلاطم يارب هزيگنا نتشادن دوجويسانش بيسآ

ناناوج فياظو

نتسنادن هبلاطم اهنت ار دوخ تيلوئسم

يملع ِناوج رد هبلاطم ي هيحور شرتسگهژيو قادصم

تساوخرد و هبلاطم

هلئسم هرابرد هشيدناقيداصم

هعلاطم

تابلاطم يريگيپ

ندش ناديم دراو دوخ

حرط يرجم و راكردنا تسد اب هارمه شالت و ندرك وجتسج ار ييارجا راك هار

دنونش يم ناشيا زا مدرم هك تسا يفرح نامه يربهر فرحرّكذت

بلاطم يخرب نايب و حرط مدع ترورضرّكذت

قيداصم
ييوجشناد ياهراديد رد هدش حرط ياه تبحص

يمومع ياهراديد رد هدش حرط ياه تبحص

هعمج زامن رد هدش حرط ياه تبحص

يصاصتخا ياهراديد رد هدش حرط ياه تبحص

بلاطم نامه زا نمشد نتفاي عالطاتّلع

تانايب
 راديد رد

 نايوجشناد اب
هبخن

هجيتنتارظن و تاداهنشيپ تشادداينايوجشناد هب هيصوت
نهذ رد رتهب يباي لكش

رتشيب هدافتسا و يريگيپ تيلباق

تينالقع اب هارمه ندرك هبلاطم و نتساوخفياظونايوجشناد

اه هنيمز
يملع لئاسم

يعامتجا لئاسم

يسايس لئاسم

يهاگشناد صاخ لئاسم

 يهارمه ينعم
حيحص و يقطنم شور اب ندرك لابند و لادتعاراكهارطيرفت و طارفا زا زيهرپتينالقع اب

مدرم ياهراعش و يريگ تهج رد ريثأتجياتن يمومع نامتفگ كي هب يهاوخ تلادع ندش ليدبتهجيتنيريگيپ و تساوخرد ندوب رثؤمتيعقاوهبلاطم نتسناد هدياف يبيسانش بيسآ

مدرم ياه  شنيزگ رد ريثأت

مدرم تاباختنا رد ريثأت

قيداصملمع رارمتسا و ندشن سويأمقحت ي همزالتدم هاتوك رد گرزب ياه نامرآ ندشن يلمعتيعقاو

اه هاگشناد دوخ رد رارمتسا

دراذگ يمن غراف ار درف هاگ چيه ينيد فيلكترثاينيد دياقع و ناميا هب اه نامرآ لصوراكهاراه لد رد راكفا ندش راد هشيرهمزال

دنوش يم هاگشناد دراو هك يناگدنيآ طسوت رارمتساينعم

 يسايس يرورپ هبخنهمزال

همزال

ام ي هفيظو

اه يور جك نديد و تخانش
قيداصم

ديما و هيحور تيوقت

لالدتسا و ثحب طيحم ندرك  مهارف

يهاگشناد ديدج هقبط رد يسايس ركفت ياه هياپ ندرك مكحم

يزير همانرب

ييوجشناد ياه لكشت و نايوجشنادبطاخم

 ِييوجشناد ي هعومجم تفرشيپفده
اه نامرآ نيمه تهج رد ،دعب ياه هرود

همزال

تسين هضراعم ينعم هب هبلاطم و داقتنارّكذتهبلاطم و داقتنا ياج هب هضراعم زا يريگولج

تسين هيقف تيالو اب تيدض ينعم هب يربهر صاخ تارظن هب ضارتعاقادصم

ندوبن دقتعم هن و ينمشد و ندنكفارد هجنپتيدض ينعم

تسين نتشادن داقتنا يانعم هب يرادفرط و تيامحيريگ هجيتن

سرد مه ي هبلط ود طسوت رگيدكي ياه فرح در و هثحابمهباشم هنومن

دهاش

عالطا مدع تّلع
تايئزج همه زا

اه تيلوئسم ندوب صخشمتّلعيئارجا طيحم هب يربهر دورو ترورض مدع

تفرشيپ يارب شالت

داعبا

ينيد ينيب نشور و ينيد تفرعم ِقمع

يسايس ي هشيدنا تفرشيپ

ملع تفرشيپ

ديدج ياهورملق هب نتفاي تسد

شخب ره ديتاسا و نايامنهار كمكهمزال

ينيد ناميا و ينيد هشيدنا قمع

تسايساه هنيمز

ملع

ييوجشناد طيحم رد ينيد تفرعم

44لصا ياه تسايس هب ضارتعاقادصم

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش


