
يمالسا بالقنا ربهر رظن زا يتعنص تفرشيپ تامازلا

وردوخ  تعنص زا ديدزاب-1389/1/9 رد هدش حرطم
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 نتشاداو يارب دوجوم ياه تسايس زا هدافتسا
تيفيكءاقترا يارب يلخاد ي هدننكديلوت

حيحص هار

ينازرا و يناوارف هب تبسن يلخاد تعنص دشر ندوب رت مهميناگرزاب ليدعت تسايس ميظنت ترورض
قادصم

 يتعنص تادراو ليهست
يلخاد تاعونصم تيفيك ندرب الاب يارب

يلخاد تيفيك ندرب الاب يارب  هنيزگ نيرتدبتيساسح

ييارجا ياه تسايس ناگدننكميظنت لوئسم

يهاو ليالد هب هيور يب تادراو يسانش بيسآ

يروانف ي هعسوت و قيقحت

وردوخ تعنص هلمج زا ايند عيانص ي همه ِندوب روحم شناد فدهترورض

ندش رت لماك

ندش رت بيع يب

ندش رتابيز

ندش رت فرصم مك
فلتخم ياه هاگتسد

لوئسم
يتعنص تاجناخراك

يتعنص ناريدم

تعنص رب فرشم يتلود ناريدم

يتباقر تخس طيارش رد تعنص ظفح هجيتن

 يتلود نوگانوگ ياه هاگتسد شالت
 تارداص رازاب نيمأت يارب

ساسح
هنادنمرنهمزال يگژيو

هيال دنچ بكرم و عونتم ياه شالت

وردوخ تارداص زا هياسمه ياهروشك يخرب دمآرد رالد اهدرايليم تيمها دهاش

تارداص  هب عيانص ي هعومجم تكرح ندوب رظان همزال
وردوخ ناگدنزاس تكرحقادصم

ينعم
يتارداص ياهرازاب نتفاي ندش فده

يتلود ياههاگتسد يارب

 تسيز طيحم هب هجوت
 يتعنص ياه هاگتسد ي همه تخاس رد

 ايند همه اي ييايفارغج هقطنم كي ،تّلم ندروخ هبرض
تسيز طيحم بيرخت رثا رب يسانش بيسآ

تسيز طيحم ظفح رب مالسا ديكأت ديؤم

تسين ناربج لباق رگيد هك يتقو هبرض ساسحابيسآ

تسا هديسر نآ هب زورما ايند هك يا هلئسمتيمها

ندشن هتسخ و يريگيپ ،شالت ،راكتبا
روشك يادرف نماض تيمها

دندش ناديم نيا دراو ام زا رتريد هك يياهروشك ِندوب رتولج راك ندركن اهر رد دشرا ناريدم تمه و يريگيپ و شالتتّلعترورض دهاش

هتشذگ ياه تلود يخرب طسوت اهراك ندركن لابند و يريگيپ يسانش بيسآ

اهراك ندنام هراك هفصنهجيتن

قيداصم

يتيريدم و يرادا ،يلام ندركن تيامح

ندركن قيوشت

ندركن يگديسر

هار رس زا يئزج عناوم نتشادنرب تلود يزوسلد دعاسم هنيمز

ينونك تلود ندوب ريگيپ و لاعف

عيانص ريزو ندوب ناوج و هزيگنارپ ،طاشنرپ

 هكنيا هب هجوت
تسين يزرواشك يفن ينعم هب تعنص رب هيكت

ليلد
تسين نكمم تعنص تفرشيپ اب زج يزرواشك تفرشيپ

تسا يزرواشكهلمج زا ،روشك يعومجم تفرشيپ هب كمك تعنص تفرشيپ

روشك تايح و ماوق يساسا نكر كي يزرواشك تيمها

 يريگيپو شالت لماع ندرك هارمه
روشك يشهج تفرشيپيناريا يالاب ينهذ تيفرظ و شوه اب  هجيتن

شالت و يراكرپناربج لماع

و10 نيب ام روشك نتشاد رارقناكما دهاش
اه هنيمز يخرب رد رترب روشك6 يتح

هاگشناد و تعنص نيب مكحتسم طابترا داجيا
يتلود ياه هاگتسد و اه هاگشناد هب يربهر ي هلاسدنچ شرافس تيمها دهاش

تعنص ينابيتشپ و يشناد ياه نوناك داجيا وردوخ شخب صوصخم يشناد ياه نوناكمهم قادصمترورض

ندش رت نازرا

يساسا يصخاش تيمها

تيمها دهاش
 يشوه طسوتم حطس ندوب رت نيياپ

ام هب تبسن يتعنص روآ مان ياهروشك يرايسب

  راذگ تسايس ياه هاگتسد


