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�ف�ا�د���ھ�ا �و �ز�ا�د��ا �م��
دنادیم یاهناسر ار دوخ ،ادص نمجنا هب بقلم ناریا رد رشب قوقح و یسارکمد ،یدازآ یارب ییاداناک - یناریا ییویدار ناگدننک دیلوت نمجنا  
دنکیم تیلاعف ییویدار تادیلوت یارو و یلم یاهزرم یاروام رد هک

لاقتنا رازبا و لیهست داجیا نمجنا نیا فادها .دنکیم تیلاعف کیتارکمد و دازآ یناریا تهج رد هک تسا یلقتسم نمجنا ،ادص نمجنا  
دشابیم ربارب و کیتارکمد ،دازآ ،یناسنا ،ییارگ رثکت ،تسایس زا نید ییادج یاهرایعم اب یاهعماج کی داجیا یارب نایناریا طسوت یسارکمد

درگ ای و داحتا رد یعس ،اضعا یگنهرف و یسایس ،یکیژولوئدیا یاهتوافت مغریلع هک دشابیم لقتسم و یعافتنا ریغ یاهعومجم ،ادص نمجنا  
کیتارکمد ریغ یاهتسایس و یندم یاهیدازآ مدع ،رشب قوقح ضقن ،یربارب ان هیلع هزرابم لوح یمdسا یروهمج فلاخم یاههورگ ندروآ مه  
دراد ار

����ھ �ت������ �و �ف����ظ�و
قوقح ضقن ،یندم یاهیدازآ ضقن ،رشب قوقح ضقن دروم رد یمومع یاهیهاگآ حطس ندرب iاب رد کرتشم یاه یاههمانرب رد تکرش  
ییویدار کرتشم یاههمانرب دیلوت نینچمه ،اهنآ للع دروم رد شهوژپ و قیقحت و کیتارکمد

-

ناینادنز طرش و دیق نودب یدازآ و مادعا نایاپ ،راسگنس نایاپ یروف تساوخ رد یارب )۱ اهنیپمک و تازرابم زا تیامح و تکراشم  
یمdسا یروهمج تلود ناینابرق زا عافد رد دحاو یادص کی یارب )۳ اهتیلقا قوقح و یگنهرف قوقح زا عافد رد )۲ یتدیقع و یسایس  
روشک زا جراخ نایناریا یارب مهم یاهدادخر اب هطبار رد )۴ اهنآ هب تمارغ یبایتسد یگنوگچ و

-

ناریا رد یراج تاقافتا و لیاسم اب هطبار رد ییاههنایب راشتنا -
یعامتجا تلادع و یناسنا ،کیتارکمد ،دازآ یاهعماج هب لاقتنا یارب کیتارکمد و یلمع یاهلح هار اب هطبار رد وگتفگ لیهست -
نویسیزوپا زا یشخب ناونعب یناهج حوطس رد ای و یلحم حوطس رد هچ یناریا ریغ ای یناریا یاههمانرب رد تکراشم و یناسر کمک  
ریغ یاههویش و یندم یاهیدازآ ضقن ،رشب قوقح ضقن ،یربارب ان ،یبهذم تموکح هیلع هزرابم فده اب یمdسا یروهمج  
یتدیقع ای و یسایس یگتسباو ای و تیلم ،گنهرف ،یژولوئدیا یانبم رب ضیعبت و تیدودحم چیه نودب کیتارکمد

-

اب یراکمه نینچمه .دراد رارق ادص نمجنا یاهزادنا مشچ و فادها یاتسار رد هک ییاه همانرب و اهنیپمک اب میقتسم طابترا و یرارقرب  
دشابیم ادص نمجنا یاهزادنا مشچ و فادها یاتسار رد یلو ییویدار یاههمانرب زا جراخ اهنآ تیلاعف هک یناسک

-

دنشابیم ادص نمجنا هیلوا لوصا اب قفاوم هک ینادنمرنه اب راک شرتسگ و لیهست -
لقتسم یاههمانرب دیلوت -
زور لیاسم ریسفت و قیقحت -
یسارکمد یارب یتایح یازجا ناونعب وگتفگ و شزومآ داجیا -
ناریا رد رشب قوقح و یسارکمد ،یربارب ،یدازآ زا تیامح رد نمجنا نورد رد نوگانوگ تارظن لوبق و شریذپ -
ناریا رد رشب قوقح و یربارب ،یسارکمد ،یدازآ یارب یساسا نکر ناونع هب مسیرiوکس -
یجراخ یاهورین تلاخد هنوگره نودب ناریا مدرم تشونرس نییعت قح -
یگنهرف و یسایس نوگانوگ یاههمانرب هیهت -
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