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یلصا هفیظو

روشک یزاجم یاضف نالک تیریدم ویراذگتسایس

 ماگنههب و مزال یاه یریگ میمصت و یزیر همانرب

یزاجم یاضفدمآزور و دمآراک دصر و تراظن

یگدامآ طرش
یزاجم یاضف ی هدیچیپ و عیرس تالوحت هب هجوت

 هتشذگ رد بوصم یلاع یاهاروش لالحنا
دنتسه اروش نیا یزاوم هک

روشک مکارتم و یعقاو یاهزاین هب هجوت

۱

۲

فده

 یا هوقارف هاگیاج میکحت
یزاجم یاضفیلاع یاروش ینوناک و یروحمتیعقوم و

هدش لحنم یاهاروش فیاظو لاقتنا
یزاجم یاضف یلاع یاروش هب

 یزاجم یاضف یلم زکرم هاگیاج تیوقت و تیبثت
یزاجم یاضف یلاع یاروش یوزاب ناونعهب

اروش تMیمصت ققحتفده

زکرم فیاظو

یزاجم یاضف یراج تیعضو دصر

یزاجم یاضف تالوحت یرگن هدنیآ و ینیب شیپ
یللملا نیب و یلم حطس رد

 و اه نامزاس ،اه هناخترازو نایم ییازفا مه و یگنهMه داجیا
طبر یذ فلتخم یاهداهن

 طبر یذ یاه شخب و اه هاگتسد درکلمع رب رمتسم تراظن
یلاع یاروش تابوصم بوچراچ رد

داعبا

یداصتقا

ینف

یناگرزاب

یملع

یماظتنا

یقوقح

یعافد و یتینما

۳

 یاه تردق زارط رد یربیاس تردق هب ناریا یمالسا یروهمج یاقترا
یناهج راذگریثأت

فدهاهروشک رگید اب لماعت تردق و لمع راکتبا زا یرادروخرب
 یزاجم یاضف اب طبترم نیناوق و دعاوق هب یهد لکش

هنالداع و رادم قالخا درکیور اب یناهجی هصرع رد

 داجیا رما رد یدج یراذگ هیامرس و هبناج همه و یلم مMتها۴
یتباقر و هتفرشیپً الماک عیانص و اه یروانف عاونای هعسوت و

 یاه هزوحراکهار
ییاوتحمزاین دروم

یرازفا مرن

یتامدخ

یرازفا تخس

تاعالطا یلم هکبش یزادنا هار رد عیرست۵

همدقم

مازلا

یلاع یاروش ردتاعالطا یلم ی هکبش حرط بیوصت

 و یزادنا هار لحارم رب یلم زکرم رثؤم و رمتسم تراظن
تاعالطا یلم هکبشزا یرادرب هرهب

ی هبناج همه تینما ظفح و یزاس lاس هب هژیو مMتها۶
اه هصرعروشک یزاجم یاضف

یهاگشناد نیون یاه هتشر داجیا و هدافتسا
زاین دروم دمآراک و صصختم  ،دهعتم یناسنا یاه هیامرس تیبرتو

هعماج داحآ یصوصخ میرح ظفح

یزاجم یاضفرد ناگناگیب یزادنا تسد و ذوفن اب رثؤم هلباقم

۷

یناریا یمالسا یگدنز کبس و اه شزرا  ،اهراجنه جیورت

یزاجم یاضف ردیعMتجا و یگنهرف یاه بیسآ و اه هنخر زا تعنMم

یگنهرف هبناج همه مجاهت اب رثؤمی هلباقم

هعماج یزاجم یاضف داوس و یربراک گنهرف یاقترا

یزاجم یاضف رد ناینب شناد داصتقا یارب بسانم مهس و هاگیاج زارحا۸

روشک یتمواقم داصتقا یاه تسایسبوچراچ

تامازلا

ِراکو بسک طیارش دوبهب یارب هبناج همه یزیر همانرب
یزاجم یاه یروانف اب طبترم

 ییاز لاغتشا یاه تصرف زا یریگ هرهب
یزاجم یاضف رد تراجت و تامدخ ،اوتحم قنور زینو

 گنهرف و اه شزرا رب قبطنم یتباقر و دمآراک تامدخ و اوتحم هعسوت۹
 یمدرم یاه تکراشم بلجهمزالهعماج زاین دروم یاهورملق یماy رد یناریا–یمالسا

یصوصخ شخب یاه تیفرظ یریگراک هب و

ِیماظتنا و ییاضق ،یقوقح ،یتینما یاه ماظن بیوصت و نیودت۱۰
یزاجم یاضف رد زاین دروم

هاگیاج
 یاضفهصرعباتشرپ تالوحت اب هناردتقم و هنادنمشوه ههجاوم ینوناک هطقن

 نآ تادیدهت و اه بیسآ اب هلباقم و اه تیفرظ و اه تصرف زا هدافتسا یاربیزاجم

هنالاس یاه همانرب و هعسوت مشش همانربققحت هصرع

 سیئر راک روتسد
اروش یاضعاو


