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هقباس

تامازلا

دهاش

روشك رد يناسنا مولع نايوجشناد يالاب دادعتيسانش بيسآ

يگژيو

ناهج و ناسنا هب يونعم هاگن نتشادن

مامتان اما ،هلاس هس يسررب

شهوژپ هب مامتها

روشك يملع عماج هشقن

هجيتن

 تسام زاين دروم هك يياه شهوژپ ماجنا

قيقحت و ملع هلئسم هب هجوت

هجيتن

يرگيدام

ناسنا نتشاگنا ناويح

هناشن

فعاضم ترورض

زور زاين ناونع هب هلئسم نيا زا ديتاسا ندرب مان

يملع عماج هشقن باب رد هتفرگ تروص ياه شالت همه ندوب هراك همين

يربهر رتفد رد دراوم يضعب يريگيپ

بيسآ

اه هاگشناد

هطوبرم زكارم هب دراوم يضعب شرافس و نداتسرف

دنوادخ لابق رد ناسنا تيلوئسم مدع

روشك ياهزاين اب هلجم ياهداهنشيپ ندوبن قبطنم

مولع ترازو

هسلج رد ديتاسا فرط زا مهم لئاسم نايب

هجيتن

دراوم

يراك يا هسلج

نيدامن يا هسلج

ملع نالماح هب ماظن مارتحا شيامن

ملع هب يمالسا يروهمج ماظن نداد تيمها شيامن

 ههد رد يملع تفرشيپ تامازلا
تلادع و تفرشيپ

 زا سپ يسايس و يعامتجا لئاسم
تاباختنا

 راديد رد تانايب
اه هاگشناد ديتاسا

ديتاسا اب هسلج

اه هاگشناد رد تيونعم طيحم داجيا

يملع ياه هتشر يزير همانرب رد دوجوم ناوت هنالداعان ميسقتنادقف هجيتن

يملع نوگانوگ ياه هتشر رد هنالداع و يعقاو ،حيحص نزاوت داجياترورض

تالكشم لح هب تاليكشت شيازفا ندركن كمكركذت

اهوجشناد هب يهد تروشم هب طوبرم تاعاس رد هاگشناد رد روضحديتاسا هفيظو

هلئسم نيا هب رت يدج نتخادرپ راكهار

رگيد ياه هنيمز رد نتشادن تكرح و يياه هنيمز رد ريگمشچ ياهدشر دهاش

هملك يعقاو يانعم هب يملع ياه هبتر هب نديسر و روشك رد ملع ندش هنيداهن فده

هجيتن

يملع تفرشيپ ياربISI تالجم نداد رارق كالم يسانش بيسآ

لح هار

يمالسا تاقيقحت و يموب راك نادقف

فعض طاقن

يبرغ ياه هفسلف رب يناسنا مولع ثحابم زا يرايسب ندوب ينتبم

يگنهرف بالقنا يلاع يراوش يريگيپ لوئسم

تعاجش

داوس

ناميا

يرگ يبالقنا

يركف شوخ

هجيتن

سيردت هب طوبرم تاعاس رد هاگشناد رد روضح

دمآراك ياه ناسنا زا هدافتساقيداصم

1 هحفص

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

دش حرطم هسلج رد هچ نآ رب لمأت و يريگيپنالوئسم هب هيصوت

داعبا
شهوژپ

شزومآ

يمالسا ينيب ناهج هب دقتعم داتسا نادقف

دوجوم تاليكشت ندرك دمآراك

 ىناسنا مولع ىاههنيمز رد هدامآ باتك نادقف

 ناناوج هب ديدرت و تيكاكش لاقتنا

 ناناوج هب اه شزرا و يمالسا ينابم هب يداقتعا يب  لاقتنا
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2 هحفص

جياتن

هجيتن
مالسا و ماظن تلاسر

ناناوج ركف و لمع بيسآ شهاك

 نومزآ كي ضرعم رد روشك نتفرگ رارق
هدننك نييعت رايسب يسايس

تّلع

ناناوج زا هعماج يدنم هرهب شيازفا

يثداوح نينچ ندوبن راظتنا فالخ

يگژيو

تامازلا

دشاب دياب هك يياج نآ يدازآ ندوبن

دشاب دياب هك يياج رد اه تيدودحم و اهديق نتسسگ

الب نيرتدبسأي و يديماان داجيانادقف هجيتن تيساسح

انعم

ركف يدازآ

 ار هنحص مه ،دنك يم لمع روتسد هب مه ،رسفا
دنك يم تسرد

نايب يدازآ

قادصم

نامناناوج و مدرم يدنمشوه

يمالسا يروهمج يانعم

يشيدنادازآ ياه يسرك ققحت ثحب تردق و ناوت نابحاص نيب  يصصخت  ياه ثحب حرطهمزال يگژيو

يكيتكات هن ،يعقاو هلئسم كي يگژيو

يبرغ يدازآ لباقم هطقن

مرن گنج ي ههبج يهدنامرف ديتاسا شقن

راتفر يدازآ تامازلا

نمشد ياه هاگرارق هب يشكرس

تامازلا

نالك لئاسم نديد

نمشد تسرد يياسانش

نمشد فادها فشك

هفيظو

رظن راهظا يارب نايوجشناد هب نداد ناديم

تيمها

اه هاگشناد رد تينما ساسحا داجياهجيتن

عاضوا نتشاد رظن رد

تامازلا

ركف

لمع

هنحص رد روضح

بوچراهچ رد راك

درب يم شيپ ار ناسنا هك يميظع يورينديما يانعم

شلاچ

 رد اه ثحب نيا حرط زا هك يتاعياض ندماين شيپ
دوش يم داجيا يمومع ياه طيحم هجيتن

 رد يملع تفرشيپ تامازلا
تلادع و تفرشيپ ههد

 يسايس و يعامتجا لئاسم
تاباختنا زا سپ

 راديد رد تانايب
اه هاگشناد ديتاسا

ديتاسا اب هسلج

 رد تيونعم طيحم داجيا
اه هاگشناد

 هدنامرف لثم هن ،دنك يم شوگ طقف زابرس لثم هن
دنك يم نالك  يحارط

ناناوج يونعم تيفرظ شيازفاقادصم

تيساسح

ديما ياضف هب هاگشناد و سالك ياضف ليدبتقادصم

قيداصم


