
 تشونرس یور رب ام کرت و لعف ،میمصت ،شقن ریثأت
هدنیآ یاه لسن و روشک

هجیتن
 و فادها عفن هب هنحص رد رضاح رصانع همه ینیرفآ شقن ناکما

دوخ یاه نامرآ

یخیرات ساسح تیعقوم رد 8شاد رارق

هجیتن

ّتلع

نیگنس
م ی

یلوئس
مالسا یروهمج رد ت

ی

تلفغ و یراک مک ،یراکیبیسانش بیسآ
دیدج لکش رد رت فیعض یشقن هب ندش راچد

ایند یسایس عاضوا بیسآ  یخیرات تشونرس رد بالقنا یهلاس یس نارود ماE ریثأت
ام هدنیآ

رّکذت
 و هژیو تایصوصخ ،ینونک دودحم یاه لاس طیارش

دنراد یدرف هب رصحنم

ایند حطس رد تردق و یسایس یاه هنزاوم و ایند عضو رییغت ّتلع

دهاوش

نیطسلف هلئسم شوح و لوح و هنایمرواخ ثداوح

ییاپورا یاهروشک یخرب و اکیرمآ هاگیاج رییغت

هجیتن
 و فادها هب رت کیدزن و رت تکرباب ،رت مکحم یهاگیاج هب یبایتسد

دوخ یاه نامرآ

ندوب لاّعف

تامازلا
یرایشوه

یرادیب

ینیب شیپ و هنحص دصر
ندوب هقباس یبتیمها

اپورا و اکیرمآ یاهینیرفآشقن و تاریثأت رییغتقادصم

هتشذگ هب تبسن تارییغت نیا ندوب رتنشوریگژیو

ساسح طیارش نیا رد ینیرفآ شقن ام هفیظو

هجیتن
ماظن و روشک هدنیآ عفن

ام خیرات عفن

روشک لخاد رد مزال ماجسنا دوجو

روشک لخاد رد مزال رادتقا دوجو

روشک لخاد رد یفاک هزیگنا دوجو

روشک لخاد رد گنتاگنت و یمیمص یاه یراکمه دوجو

دید نیا اب یراذگ نوناق و روشک لئاسم هب هاگن

تامازلا

قیداصم
سلجم و تلود هطبار

یلخاد و یجراخ لئاسم هنیمز رد نوگانوگ یاه یریگ عضوم

دننک ادیپ تّیمها لوا هاگن رد تسا نکمم هک یلئاسم ندش ردق  مکهجیتن

هدنام یقاب تصرف همه زا هدافتسا

اه تصرف
ناگدنیاj ندوب یبالقنا و نمؤم

سلجم هفیظو

تسا هتسیاش و قح هب هچنآ ماجنافده

لئاسم اب ییانشآ

ناگدنیاj نیب داوساب و هدرک لیصحت دارفا دایز روضح

سلجم بوخ بیکرت

ت
حز زا رکش

�
ناگدنیا� ت

دوخ ینوناق فیاظو عاونا رد ناگدنیاj یاه شالت

ّتلع

یجراخ و یلخاد تسایس مهم یاه هصرع رد ینیرفآ شقن

یراذگ نوناق

داعبا
تراظن

سلجم  سیئر شرازگ ّدیؤم

 عیسو ههبج اب ماظن ی ههجاوم رد لاعف یریگ عضوم
تموصخ

قیداصم
 رد اه یقالخادب و اه یزیگنا هنتف لباقم   ینیرفآ شقن

یلخاد هصرع

 یرگ یذوم شیاjو نوگانوگ یاه تبسانم هب ههبج نیا روضحشلاچ

قیداصم
نیطسلف یایاضق

یا هتسه یایاضق

تیلوئسم ساسحا و نoیا ،یباداش
قئالس یعیبط تافالتخا دوجو اب

سلجم یگژیو

ام تلم یاه یگژیو اب یّتلم یراذگ تمدخ

 راگدرورپ هذخاؤم و لاؤس
هدش هداد هک یناکما ردق هب

سلجم
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دهاش

ام تلم یاه یگژیو اب یّتلم یراذگ تمدخ ّتلع

نیگنس
م ی

یلوئس
مالسا یروهمج رد ت

ی

دنراذگیم )هر(ماما هب هک یمارتحا هب هجوت اب اه نامرآ نیا هب ّتلم مارتحایریگ هجیتن

هدش هداد هک یناکما ردق هب راگدرورپ هذخاؤم و لاؤس

یخیرات ساسح تیعقوم رد 8شاد رارق

jهر(ماما هب هقالع و یگتسبلد میظع شیا(

اه یگژیو دهاش

ارهز تشهب و اهنابایخ ،عیسو یاهنحص رد تیعمج مکارت

رت لبق یاه لاس و لبق لاس هب تبسن مدرم روضح رامآ شیازفا

 لد هت زا مدرم زا ینادردق و هنoیمص رّکشتیربهرعضوم

تّیمها
اه نامرآ و بالقنا ،نید یارب )هر(ماما ندوب رهظم

)هر(ماما تلحر زا لاس۲۱ تشذگ دوجو اب یگتسبلد
)هر(ماما درکلمع

لoک جرادم ندومیپ یارب ّتلم ییاناوت یدانم

اه نآ تمس هب تیاده و اه نامرآ نیا یور هب راب نیلوا یارب اه مشچ ندرکزاب

هتشذگ لاس ینویلیم لهچ تاباختنا رد روضح

اه نآ ندرک لخاد و یونعم تابساحم هب هجوت "مینک راک دیاب " مییوگب هک نیا 8سنادن یفاکقادصم یریگ هجیتن

ترخآ رد لایخ یتحار یدیفسور هجیتن

»هکئالملا مهیّقلتت و ربکالا عزفلا مهنزحیال«هیآ

همزال
فیاظو هب لمع

شالت

تّیمها
 هتسناد ربکا هکلب ریبک هن ار نآ تمظع اب یادخ هک یزیچ هرهچ ندوب بیهم

تسا

یراذگ نوناق و نوناق لئاسم قادصم

اه ییاناوت زور هب زور شیازفاترورضاه نامرآ تمس هب یریگ تهجلمکم لجم
س

روشک لئاسم هب هاگن رد »ینیب عقاو« و »ییارگ نامرآ«هفیظو

اه نامرآ زا ندماین  هاتوک
 هب هجوت اب نیلوئسم ای تلود ،دوخ یارب ندرک نیعم فیلکتینعم

اه تیعقاو

تساه نامرآ هب ندیسر ،کالمنالطب ّتلع دراد رارق ییارگ نامرآ لباقم رد هک ییانعم هب ییارگ عقاو
یسانش بیسآ

یریگ میمصت رد ندش مهوت راچد

تایعقاو اب قباطم ،یرگید زا سپ یکی اه هلپ شنیچ ترورض
یدنب عمج

اه نامرآ تمس هب تکرح ترورض
نویسیمک زا لبق یّتح و نویسیمک رد یسررب راک 8فرگ یدج

 ناگدنیاj داحآ و سلجم یارب یتراظن نأش فیرعت

 تروص هب هك هچنآ اب توافتمً اتيهاممجنپهمانرب هکنیا یارب شالت
دوشن ،هدش هداد سلجم هب هحيال

ناگدنیا� ت�حز زا رکشت

دننکیم نیمأت ار تلم کی تداعس هک ییاهزیچ نoه

 نینچنیا طسوت لoک هار ندومیپ زا یریگولج رد عناوم یناوتان
 یتلم

تیمها
اه یگژیو

تیمها

اهنامرآ

 هفیظو
jناگدنیا

تلود و سلجم یراکمه یارب شالت

نoیا اب

طاشن اب

دوخ رواب

نادند نب زا مالسا لوبق

ادخ هب دoتعا

میهف و یسoح ،روشرپ ،دنم هقالع  قیداصم
راکیب و راع یب ،توافت یب یّتلملباقم هطقناه یگژیو

تّیمها

یمالسا یاروش سلجم ناگدنیا�راديد ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب
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سلجم هب تبسن اهنویسیمک ندوب یناینب تّیمها
نافلاخم و ناقفاوم نانخس زا یا هتکن ره هب هجوترثا

لجم
س

هفیظو

رظن راهظا زا لبق هیضق بناوج شجنس و هعلاطم شیپنویسیمک زا لبق یّتح و نویسیمک رد یسررب راک 8فرگ یدج

 اه نویسیمک رد تعاس رس روضحقیداصم

نادقف هجیتن

فلاخم و قفاوم فرح ربارب رد ندوب نهذلا یلاخ

اه یریگ میمصت ندوبن تجح هب یکتم

اه هنیمز

نوناق هرابرد

ریزو ریغ و ریزو صاخشا نییعت

دشاب فلاخم اضف رگا یتح ندرک لمع داهتجا و مهف ساسارب و 8شاد لالدتساهجیتن

اه نویسیمک رد رمتسم روضح

یمالسا یروهمج رد تیلوئسم ینیگنس

ناگدنیا� ت�حز زا رکشت

تلود و سلجم یراکمه یارب شالت

 ولج دیاب تلود ،هتفرگ ماجنا اهراک همه ام فرط زا دیوگب سلجم
دیایب

یسانش بیسآ
 ولج دیاب سلجم ،هتفرگ ماجنا مزال یاهراک همه ام فرط زا دیوگب تلود

دیایب

دودح زا یخرب ندوبن زراب و صخشمیسانش بیسآ دنراد یدودح نوناق رد مادکره سلجم مه ،تلود مهرکذت
تسام نیناوق بویع زا نیایریگ هجیتن

مینک صخشم ار طوطخ نیا دیابحالصا هار

یراکمه هب روشک زورما زاینترورض

سلجم رد نآ ندرک لطعمای تلود تیذا هزیگنا 8شادن دوجویراکمه ینعم

رگیدکی هاگیاج هظحالم اب مه هب یعقاو و هنoیمص کمک

سلجم هب تبسن تلود رد ینامرفان هزیگنا 8شادن دوجو

 هفیظو ناونع هب تفرگ نوناق لکش هچنآ هب تلود لمع
قادصم

راذگ نوناق طسوت ییارجا ریدم شقن 8فرگ رظنرد

ارجا یحارط اب نآ هلصاف و ارجا ندوب تخستّیمها
اه  تیعقاو هب هجوت ترورض

یریگ هجیتن
دوگ طسو رصنع ناونع  هب تلود راک لیهست یارب شالت

ناگدنیاj یخرب یئارجا راک هبرجتّدیؤم

لباقم هطقن
ندرکن بیوصت ار نآ رابتعا و 8شاذگ تلود شود رب ار یفیلکت

رّکذتدوشب یرگید زیچ هک یا هنوگ هب تلود هدش میظنت هحیال رد یتافرصت ماجنا
 دوخ تردق ،روشک یدوجوم ،تاناکما هب هجوت اب ار هحیال تلود

تسا هدرک میظنت دعاسم یاه هنیمز و

یسایس رکف رظن زا تلود فلاخم و تهجمه دارفا همهبطاخم

نوناق یارجا هب تلود یلمع مازلاهجیتن

 ّتلع
تیمومع

تسین یسایس طوطخ و طخ هب طوبرم هلئسم نیا

تسا روشک حلاصم و بالقنا رس رب ثحب

نمؤم ناردارب و دنبالقنا هچب مه دنا لباقم فرط رد هک یناسک

روشک لئاسم هب هاگن رد »ینیب عقاو« و »ییارگ نامرآ«

 ناگدنیاj داحآ و سلجم یارب یتراظن نأش فیرعت

 تروص هب هك هچنآ اب توافتمً اتيهاممجنپهمانرب هکنیا یارب شالت
دوشن ،هدش هداد سلجم هب هحيال

ناگدنیاj هفیظو
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»رودصلا يفخت ام و نيعالا هنئاخ ملعي« هيآ

م
لج

س

هفيظو

روشك لئاسم هب هاگن رد »ينيب عقاو« و »ييارگ نامرآ«

تلود و سلجم يراكمه يارب شالت

 نويسيمك رد يسررب راك نتفرگ يدج
نويسيمك زا لبق يّتح و

 ناگدنيامن داحآ و سلجم يارب يتراظن نأش فيرعت

 ياه هاگتسد هب تبسن سلجم يتراظن نأش
ييارجا

 قادصم
هباشم

 هب يناسك هك ينامز مامت رد يهلا رجا زا يدنم هرهب
دنيايب سلجم

تيمها

 راك رب مكحم و نقتم يلرتنك راك و زاس يراذگ هياپهمزال
هدنيامن

 ناوت دوجو اب رگا تمايق رد ادخ لاؤسلباقم هطقن
ميراذگن راك ار يلرتنك رازبا  نيا يگدنيامن

 ،ديمهفن يسك و دش ماجنا فيلكت زا شيب يراك رگايهلا ياه هاگداد اي يرشب ياه هاگداد توافتركذت
دوش يم تبث و دمهف يم لاعتم يادخ

قيداصم
ديمهفن مه يسك و داد خر يهاتوك و يزاسرهاظ رگا

دمهف يم لاعتم يادخ

 ضرعمرد همه دننام هدنيامن نتشاد رارق
اه بيسآ و اه شزغل قيداصمترورض

لام يزيگنا هنتف

تردق

يتسيابردور

اه ينمشد و اه تبحم

تراظن ترورضيريگ هجيتن

»نوتفلا لاملا« )مالسلا هيلع(داجس ماما ثيدحديؤم

لام ربارب رد ،دنك يمن لايخ ناسنا هك اه يليخ نديزغلتيساسح

 تروص هب هك هچنآ اب توافتم ًاتيهاممجنپهمانرب هكنيا يارب شالت
دوشن ،هدش هداد سلجم هب هحيال

ليدبت هن و ندش ليمكت و حالصا ينعم

سلجم و تلود يراكمه همزال

يمالسا يروهمج رد تيلوئسم ينيگنس

ناگدنيامن تامحز زا ركشت

يگدنيامن تمعن و تصرف يسانشردق

 و مدرم نتشادن شقن نارود اب هسياقم
ناگدنيامن

تيمها دهاش

 و دياب و روشك يهن و رما رد ينيرفشقن ناكما
تلم ديابن

ترورض

يريگ هجيتن

قيداصم

دندوبن مدرم بختنم روشك ناريدم

دندوبن مدرم بختنم ناراذگنوناق

ادخ يرازگركش و تصرف ندرمش منتغم ترورضام هفيظو

بالقنا تكرب هب تيعضو نيا رييغت

 هفيظو
ناگدنيامن
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