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لح هار

 یناگبخن عماجم رد روهمج سیئر و ارزو روضح
روشک یروحم و یلصا لئاسم حیرشت و

نف لها یارب رضاح هسلج رد حرطم یاهرامآ و اه شرازگ راشتنا

همزال
ینفریغ و راد تهج یاه لاؤس هدننک حرطم تیلقا هب یهجوت یب

دیفم یاهداقتنا هدننک حرطم تی=کا هب هجوت

هریغ و یداصتقا ،ییانبریز لئاسم رد ییازفا مه داجیاهدیاف

اه نآ دراوً انایحا تالاکشا و نف لها دروخزاب تفایردهدیاف

دراوم

مهد و مهن تلود یاهراعش زا Iشادنرب تسد

نمؤم مدرم یارب مهد و مهن تلود یاهراعش تیباذجتیمها

قیداصم

یهاوخ تلادع

یزیتسرابکتسا

یراوخ هژیو اب هلباقم و یرگ یفارشا اب هلباقم و یتسیز هداس

هناقداص یناسر تمدخ

)هر(ماما طسوت هدش حرطم یاه شزرا و لوصا هب یدنبیاپ

همزال
ادخ یارب طقف اهراک ماجنا

تنم و دزم عقوت نودب هناقداص تمدخ و طاشن و روش موادت

مدرم دماشوخ یارب اهراک نداد ماجنایسانش بیسآ

اه شزرا هب یدنبیاپ رد یتسس تروص رد یهلا تاقیفوت بلسنادقف هجیتن

ایند رسارس رد یمالسا بالقنا هب یدنمقالع دشرهجیتن

تلود فعض و توق طاقن نامأوت نایب

 نايب قادصم
اهفعض

هسلج رد هحورطم یاه شرازگ رد فعض طاقن هب هراشا
»دریگب ماجنا دیاب اهراک نیا« ناونع اب

هدشن و دوشب دیاب هک ییاهراک هب زاینانعم

 هب هیصوت
نیلوئسم

دوخ فعض طاقن Iفگ حیرص

اه فعض نایب یارب ضرغم نیدقتنم زا ندیسرتن

همزال
 نییبت و هیجوت درکیور باختنا

اه همانزور و اه هناسر یاهداقتنا لباقم همصاخم زا زیهرپ و

اه نآ یرگنشور و نییبت و مدرم اب یمومع تاسلج یرازگربهار

 اه یزرو ضرغ ندنام هجیتن یبدرواتسد

 قادصم
هدش هداد هدعو ماhان یاه هژورپ ماhا تیولوا Iفرگنرظنرداه فعض

 صخاش
تیولوا

اه هژورپ ماجنا یارب مدرم هب تلود رتشیب هدعو

اه هژورپ ماجنا یارب مدرم رتشیب عقوت

اه فعض Iفگ هن و اه هدعو رثا رب مدرم تاعقوت Iفرالابرکذت

تلود طقف هن و ماظن یارب تالکشم داجیابیسآ
تلود یاه هدعو ندشن ماجنا تروص رد

تلود هفیظو

 یریگیپ و ماhان یاه هژورپ ماجنا و اه هدعو هب لمع
مدرم طسوت اه نآ ندش هدید یارب

هدش ماجنا یاهراک و اه هدعو نیب یا هسیاقم یاهرامآ هئارا

 یداصتقا داهج هب مmتها

یداصتقا داهج نودب زادنا مشچ دنس ققحت مدعترورض

اه میرحت هژیو هب یداصتقا یاهرازبا زا نمشد هدافتسا اب هلباقم

 مدرم تشیعم اب یداصتقا قنور میقتسم طابترا
تساه تلود همه فادها نیلوا وزج هک

قادصم

یربهر هبلاطمتساه هنارای یدنمفده نآ دنب کی هک یداصتقا لوحت حرط
 مهد تلود هدنmیقاب تدم رد لوحت حرط رگید یاه شخب عورش

یکناب و یلوپ یاه تسایس حالصا و کرمگ هلئسم دننام

تدم هاتوک رد و تلود طسوت دیلوت شخب هب عبانم قیرزت و کمک

تادراو یاه تسایس یرگنزاب
لخاد دیلوت تیزم یاراد یاهالاک تادراو زا زیهرپ و

تادراو تیعضو ندوب هدننک نارگنترورض

 یتفنریغ تارداص هب تادراو تبسن ِدشر شهاک هب ندرکن افتکاهمزال
یغاب و یعارز یاه هنیمز رد صوصخ هب

یتلود شخب ره هکنیا و تادراو هب یشخب هاگن زا زیهرپرادشه
دنک تادراو هب مادقا شدوخ یاهزاین قبط

گنهرف هلأسم Iفرگ یدج
یمالسا و یبالقنا یریگ تهج اب

یگنهرف یگدنام بقع اب ِیداصتقا تفرشیپ تروص رد ماظن هب ندروخ همطلترورض

همزال
گنهرف هنیمز رد یتسیابردور زا زیهرپ

یگنهرف هجدوب هنیمز رد تلود بوخ هبوصمبسانم هنیمزعبانم تیدودحم رطاخ هب اه تیولوا هظحالم

گنهرف هنیمز رد تلود هب یربهر یاهداهنشیپ هعومجم ندرک لابندیربهر هیصوت

راد هلئسم یاه یزاس هیشاح زا زیهرپ

دراوم
تسا ناریا تیلم داz هک یسراف تایبدا و نابز یور هیکت

 عاونا
تلود یاضعا یهجوت یب زا یشان یشاوح

دنوش یم اه نآ میلست تلود یاضعا و دنروآ یم دوجو هب نارگید هک یشاوح

ناریا هب شیارگ هنیمز رد مزال تاکن هب هجوتراکهار

اوق یراکمه هلئسم لح

یمالسا هرود ِناریا تاراختفا یور هیکت

هناتسود طباور اب اهنآ لح و لئاسم نییبت ،تلود ندمآ هاتوکلح هار

اوق یاسؤر هسلج لیکشتهمزال
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