
زع
لم ت

ي

اهشلاچ رب هبلغ و نمشد اب هلباقم یارب ینورد مکحتسم تخاس

 زا هدافتسا اب یلم تزع ءایحا رب ینیمخ ماما تمه
»میناوتیم ام « ینآرق گنهرف

انعم

لباقمهطقن

اعيمج ةّزعلا ّهللف ةّزعلا ديري ناك نم

ناگناگیب تسایس هب روشک یلخاد یاهتسایس یگتسباو

داصتقا یهزوح رد نوزفا زور طاطحنا

لماوع

یریگهجیتن

 ناریا یکیرات و تلذ نارود
یمالسابالقنا هب یهتنم یهلاستسیود ینالوط خیرات رد لباقم هطقن

روشک یضرا تیماQ ظفح یهنیمز رد روآتلاجخ فعض
اهتلود تیمکاح ظفح و

ناهج و هقطنم تالاعفنا و لعف رد و تسایس هزوح رد اوزنا

دیؤم

:مالسا ربمایپ هب نارق رد دنوادخ باطخ
»میحرلا زیزعلا یلع لّکوت و«

نوملعيال Wقفانملا ّنكيل و Wنمؤملل و هلوسرل و ةّزعلا Vّ و
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ناریا زاسخیرات و گرزب تلم یلک لاور و تکرح ندوب رابتلذ

روشک تفرشیپ قیرط زا تزع حور ءایحا صخاش

ناریا زا زاقفق رهش17 یزاسادج و یاچن̀کرت و ناتسلگ رابتلذ یاههدهاعم

 ام یاهتموکح رب ایند یاهتردق و اهرگر`عتسا یراذگرثادهاش

 ششوج هب و مدرم یاهتمه و اههزیگنا یرادیب
ماما یربهر اب ناشیا یاهدادعتسا ندمآرد

رمعتسم یاهتلود روضح زا تلفغ و یربخیب
ام یهقطنم رد gاع طاقنیصقا زا

هناشن
یروآنف و ملع یهزوح رد یگدنامبقع

تقو تموکح و تلود تمواقم مدع و ناگناگیب طسوت رهشوب لاغشا

قادصم

 نیوزق رد هناگیب تلود کی یماظن یودرا
هلمح هب نارهت یزکرم تموکح دیدهت و

یولهپ تموکح سیسأت و ناریا رد سیلگنا تلود روضح
ناخاضر ندناسر تنطلس هب اب

 اب نانمشد هب روشک داصتقا و تسایس یهزوح لماک یراذگاو
یدالیم1919 نیگنن دادرارق

 هزاجا نودب نارهت رد نیلاتسا و لیچرچ ،تلوزور یهسلج لیکشت
یزکرم تلود هب یئانتعایب اب و

تیمها

دیؤم

مدرم یهنحص رد روضح و لمع اب ىهلا تمحر بلج

    ماما یبالقنا تایبدا رد تلم ینورد تخاس یور رب هیکت

 یگدنسبدوخ و رورغ ،رخافت اب تزع حور ءایحا

تفرشیپداعبا
یدام رهاظم رد تفرشیپ

 تفرشیپ ریسم رد فقوت هنوگره تروص رد درگبقعیسانشبیسآ

دوکر لماوع اب هرزابم و ینورد تخاس رب هیکت رارمتسامازلا

ناسنا یدوجو داعبا یهمه رد تفرشیپ

دهاش

ىداصتقا و ىتينما ،ىماظن ،ىسايس ىاهشلاچ ىهمه رب ىهبلغ
لاس33 لوط رد

تفرشیپ و یلم تزع یهلئسم رد هدنز یوگلا کی ،ناریا تلمیریگهجیتن

ناریا روانهپ روشك رد yادابآ و yارمع تامدخ مجح

یریگهجیتن

ناهج و هقطنم تالاعفنا و لعف رد روضح و ایند تالوحت رب یراذگریثأت

انعم

 تسدب ... و ىتعنص ىاههاگتسد ،اهحرط نيرتهديچيپ تخاس
یناریا ناصصختم

یمالسا یرالاسمدرم هب یدنبیاپ

تایونعم هب شیپ زا شیب هجوت و تلم یهیحور ریهطت و بیذهت

یاهتسه ناریا هن ،یمالسا ناریا زا نمشد سرت

یسانشبیسآ

یعدم یاهتردق و اکیرمآ رب هیکت نودب ناریا تلم یعقاو تفرشیپ

هدمآ تسدب نونکات هچنآ هب ندرکشوخلد و فقوت

 روشک یملع باتش

 مدرم یبالقنا یاهراعش و اههزیگنا

روشک نالوئسم ىتفگشدوخ و ربكت ،ىروحمدوخ ،بجع ،رورغ

تیبوبحم و یرگیفارشا ،یویند تاعتQ بسک یپ رد نیلوئسم ~فر

رکذت

نآرق قطنم رد قح یههبج و دنوادخ هب ىعقاو تزع قلعت نادقفهجیتنأشنم

دوب »میحرلا زیزعلا یلع لّکوت و« قادصم شتایح لوط رد ینیمخ ماماقادصم

تسین ناشدوجو قیمع یاههیال و لد رد تزع هک یرهاظ تزع ناگدنرادلباقمهطقن

تفن تعنص ندشیلم تضهن

وکابنت یهیضق رد یزاریش گرزب یازریم یاوتف

راک رس رب ریبکریما روضح هلاسهس نارود

اهءانثتسا
تیطورشم یهیضق رد `لع کرحت

تفرشیپ یهلق هب ندیسر ات ناریا تلم ~شادهلصاف و ندوبهنماد رد
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Wنمؤم متنك نا نولعالا متنا و اونزحت ال و اونهت ال وهیآ

 یناسفن یاهاوه ،ناطیش ربارب رد یریذپانذوفنققحتهجیتن
یداصتقا و یسایس نمشد و

اعيمج Vّ ةّزعلا ّناف ةّزعلا مهدنع نوغتبي أهیآیناطیش تردق زکارم هب لاصتا رد تیثیح و تردق یوجتسج

یمالسا ریبک بالقنا اب یلم تزع ندش هدیمد رهظم
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 ،ىمالسا ىراديب و مالسا
لیلد هقطنم ىاهتلم یداقتعا و ینا�ا ،ىركف ىانبم

لوا مدق رد هقطنم یع`تجا و یسایس یاضف یساسا رییغت هر�

 یمالسا یرادیب ریبعت ندوب رادهشیریریگهجیتن

نیرحب مدرم فعاضم تیمولظم رکذت

دهاش
تیعضو نیرتنشخ اب و لیلد نودب نیرحب تلم ضارتعا بوکرس

اهتدهاجم یهمه ندیسر هجیتن هبینیبشیپ

تلم قح ن`تک یارب ینس و هعیش ی هلئسم ندرکحرطم غورد هب

 هلئسمتروص ندرکضوع رب اهیبرغ یعس
یمومع راکفا هب نآ ءاقلا و شلاچ

 بتاکم ریاس ندوبهدروختسکش و هدادناحتماتلع

یربهرعضوم
 هقطنم یهدنیآ ندوب هناراودیما

 رثؤم یاهتیصخش و اهتلم تبقارمهلباقم هار

هدنیآ رد رتهدرتسگ تاقافتادعب ماگ

دهاش
 رصم مدرم قوقح زا هقطنم دبتسم ىاهتموكح و اه�رغ ت̀یح

 بالقنا زاغآ رد کرابم زا ت̀یح و مدرم اب تفلاخم مغریلع

یاهقرف و یفئاط ،یموق یاهشتآ هب ندزن نماد رب تبقارممازلا

 مالسا ىهياس رد ِىدازآ و ىع̀تجا تلادع ،ىلم تزع هب تشگزاب یهزيگنادهاش

رصم مدرم بالقنا هژیوب اهبالقنا ندوب مهمیریگ هجیتن

تلع

مالسا یایند رد رصم یساسا تیعقوم

یتسینویهص میژر تسد ندشیلاخ و یریذپبیسآهر�

اهنآ سرتسد زا ىتسينويهص بصاغ ميژر كيژتارتسا جنگ ؛رصم ندش جراخ

یتسینویهص میژر یاهدادیبوداد و اهدیدهتهناشن

رگید تلع
تسینویهص میژر نایماح و اکیرمآ ،برغ یراتفرگ

یع`تجا و یلام تالکشم رد

دوخ ینورد یاهنارحب لاقتنا و دوخ فعض ندناشوپ
ینیرفآهثداح اب رگید قطانم یاهروشک هب قادصمنمشدهمانرب

 اهبالقنا دوخ دض هب هقطنم ىمدرم ميظع ىاهبالقنا لیدبت

هلباقم هار

مدرم داحآ و یهاگشناد ناگبخن ،یبهذم gاع یرادیب

نمشد یهشقن و هئطوت ندیمهف

ايند لئاسم ردص رد ار ناريا ىاهتسه ىهلئسم ندادرارق
دربهار

 ،ىبهذم و ىفئاط ،ىموق تافالتخا داجیا
 مالسا ىايند رد ىنس و هعيش Wب هلمج زا

قادصماهدنفرت و تالکشم رب رصم هژیوب یبالقنا یاهروشک ندمآ قئاف
روتاتکید میژر ىاههلابند ندش هديچرب

 دنسپاكيرمآ و دنسپبرغ ىاهتلاخد رب ندمآ قئاف
 هقطنم لئاسم رد اهروشک یخرب

 رالاسمدرم روشك كي yاسنا ىاهزاين نيرت�ادتبا و Wلوا ندرک بلطتلم ضارتعا
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نمشد یاهشالت ندوب هدیافیبینیبشیپ


