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جح تیهام

 بلقنم ار اهلد دناوتیم هک رگ هزجعم یریسکا
دزاس ّنیزم و هزیکاپ ار اهناج و

لاعتم قح ترضح تانیب و تایآ رهظم

بّرقت و رکذ و عوشخ و تدابع ِتیقاوم

زار و زمررپ یتدابع

یهلا تاکرب زا راشرس یهاگیاج

 یع?تجا و یدرف و یسایس و یونعم یاه تیفرظتلع
 درکراکجح ریظن یب ی هضیرف رد

 ربدت و عوشخ لها و نمؤم ی هدنب ندناسر :یونعم و یدرف دعب رد
 ینارون و الاو یاه ناسنا Eخاس و یونعم تاماقم هب

 ،عاجش ،تریصباب یرصانع شرورپ :یسایس و یع?تجا دعب رد
تدهاجم و مادقا لها

 یالتبا ود
 میظع

یمالسا تما

 نآ یزاس هابت و یرگاوغا و »ییارگ یدام یوداج«
هتفرشیپ یاهرازبا اب نان?لسم ی هعماج رد

نآ یزورفا شتآ و یزیگنا هنتف و »هطلس ماظن یاه تسایس«
فالتخا و ینماان خزود هب یمالسا یاهروشک لیدبتهجیتننان?لسم نیب رد

 هجیتن
 یرادرب هرهب
جح زا حیحص

تفرعم و اوقت رون هب ندش رونم و اهراگنز زا اهلد ندش کاپ

مالسا یایند ِخلت یاه تیعقاو یور رب اه مشچ ندشزاب

اه تیعقاو اب هلباقم یارب اه مزع ندش خسار

مالسا یایند رد یسایس ینماان و یونعم و یقالخا ینماانترورض

تلع

یلقع و ینید فیاظو هب نان?لسم ندرکن لمع

لماع
نان?لسم ام تلفغ

 یلصا فئاظو ققحت هار رد صلاخ تین و خسار مزع اب دیاب ناگبخن
دنشوکب یمالسا تما

 یلخاد گنج هب نان?لسم ندش مرگرس
نیرحب و یبیل ،نمی ،قارع ،هیروس رد

»مهنیب ء?حر« و »رافکلا یلع ءادشا« ندرب دای زا قادصم

هجیتن

 تسینویهص نمشد یرگ هنتف
مالسا ناهج یایفارغج بلق رد

ناتسکاپ و ناتسناغفا رد مسیرورت اب ههجاوم

تسام ی همه شود رب هک ینیگنس فئاظو هب لمعلح هار

بطاخم

 ناگمه Eشادرذحرب و تدحو داجیا
یبهذم و یموق یاهیرگ هزیتس زا

 ینمشد یاه هویش زا اهتلم یزاس هاگآ
مزینویهص و رابکتسا تنایخ و

 نمشد اب هلباقم یارب ناگمه زیهجت
تخس و مرن گنج نوگانوگ یاهنادیم رد

 نوچمه یمالسا یاهروشکراب هعجاف عیاقو یروف یزاس فقوتم
نمی ثداوح

 ن?لسم متس تحت یاه تیلقا زا عطاق عافد
هریغ و راmایم نامولظم نوچمه

نیطسلف هدیدمتس تلمابنوچودنچ یب یهارمه وعافد

فئاظو

مالسا یایند یگنهرف و ینید ،یسایس ناگبخن و اسؤر

همزال
دننک هبلاطم ار ناشفئاظو اه تلود زا دیاب اه تلم

 تسادخ نید ترصن یعطق قادصم یمالسا تما فئاظو یارجاتیمها
تشاد دهاوخ هارمه هب ار یهلا ترصن یهلا ی هدعو قبط کش یب هک

راک ماجنا یارب اه نهذ و اه تسد یگدامآ و اه ماگ یراوتسا

یمالسا تما نانمشد هن?حر یب موجه


