
تیدوجوم ن)عا هینایب
تارکمد ر4وکس نایناریا نامزاس

 یاه یدازآ بسک یارب هزرابم فده اب هک تسا یسایس لکشت کی تارکمد ر-وکس نایناریا نامزاس
 سیسات نآ هب دقتعم یسایس ناگدنشوک ددمب ،ناریا مدرم یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس
 داینب هک تیطورشم بWقنا یقرتم یخیرات فادها هب یکتم ار دوخ یسایس نامزاس نیا .تسا هدش
 هاوخ ددجت و یلم شبنج نآ رد ار دوخ یسایس یاه هشیر و دنادیم ،تسا هتخیر هیاپ ار نیون ناریا
 ریز یاهرواب یاتسار رد ات میوشیم نامیپ مه خسار ییا هدارا اب تارکمد ر-وکس نایناریا ام .دیوجیم
 مینک دازآ یمWسا میژر لاغشا زا ار نامنیمزرس و هتساخرب ناریا مدرم هاوخیدازآ نازرابم یرایمه هب
 اب ،دشابیم نآ هتسیاش هک ار یدازآ اب ماوت یا هدنیآ ات مینادرگ زاب ناریا تلم هب ار تیمکاح قح و
 یانبم رب یلم عفانم ظفح فده اب اهروشک رگید اب زیمآ تfاسم یتسیزمه و دازآ یایند اب یراکمه
.میزاس انب دیدج نرق یاهدروآ تسد و اه تفرشیپ
 تیصخش و یسایس یاه هورگ رگید اب یراکمه تهج ار دوخ یگدامآ تارکمد ر-وکس نایناریا نامزاس
.درادیم نWعا هینایب نیا رد هدش رکذ لوصا ساسا رب درفنم یاه

تارکمد ر4وکس نایناریا نامزاس یداینب تاداقتعا

 .یمWسا یروهمج میژر ینوگنرس یاتسار رد هزرابم و شWت  ۱

 .ناریا یگچراپکی و یضرا تیمامت زا عافد و ظفح هب داقتعا   ۲

.ناریا رد زکرمتم ریغ یرادا راتخاس اب تارکمد و ر-وکس تموکح کی یرارق رب فده اب ششوک ۳

 نآ رد و دوب دهاوخ رشب قوقح یناهج هیمWعا رب ینتبم ناریا هدنیآ ر-وکس تموکح یساسا نوناق  ۴



 یقوقح هزوح رد ینید یاهرواب یمامت و نایدا یدازآ و تشاد دهاوخن دوجو یمسر بهذم هنوگچیه
.دش دهاوخ نیمضت نادنورهش

 نییعت یللfا نیب یاه نامزاس تراظن اب و دازآ تاباختنا کی رد مدرم طسوت ناریا هدنیآ تموکح عون  ۵
.دوشیم

.مادعا تازاجم دوجو مدع و هجنکش تیعونمم و یتدیقع ،یسایس میارج هنوگره ندرمش دودرم  ۶

،یسایس یاه هصرع رد گنر و یداژن ،یموق ،یتیسنج رظن زا نادنورهش قوقح یربارب  ۷
                       .یگنهرف ،یداصتقا،یعامتجا

 ،نایب و هشیدنا یدازآ ،لقتسم نارگتعنص و نارگراک یفنص یاه هیداحتا ،بازحا لکشت یدازآ  ۸
.ناریا رسارس رد اه هناسر و تاعوبطم یدازآ

. ناریا تسیز طیحم و یگنهرف و یخیرات ثاریم زا تسارح و ظفح ۹


