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 مدرم زا رکشت
یربهر عضوم

 مراهچ سلجم ناگدنیا زا رکشت
سلجم هسیئر تیئه و سیئر هژیوب

 هار ندومیپ و نانمشد رکم رب ندمآ قئافتلع
)هر( ماما حیاصن وترپ رد دوخ تداعس و تزع

 یوق هدارا

رادیب نهذمدرم یگژیو
زیگناروش نیا مالسا مچرپریز روشک یالتعا هار رد هلاس۴ شالتتلع

دنوادخ طسوت لیزج رجا تیانع
یربهر یاعد ناگدنیا صالخا و تدهاجم ردق هب

 سلجم لیکشت تمعن زا ینادردق
ینوناق ررقم دعوم رد یمدرم یناگمه هفیظو
 رطاخ هب دنوادخ زا یرازگرکش
سلجم لیکشت ندوب یبالقنا تلم یدنلبرس و روشک تزع هیامتلع سلجم لیکشت یاهبنارگ درواتسد

)سلجم لیکشت( موادم و نیتم تکرح شاد همادا
بالقنا هثداحرپ یاهلاس لوط رد یریگهجیتن

 روشک شاد تابث هناشن

تیمها
 بالقنا ییایوپ هناشن
 مدرم یرادیب هناشن

فعاظم تیمها
 تکرب هب تلم رب یهلا کمک و فطل هناشن
 نادیهش نوخ و ناناوج یراکادف و نانمؤم صالخا

 نالوئسم ییاناوت هناشن

تمس رد سلجم یلک یریگتهج فرگرارق
 یمالسا یاهشزرا و اهراعش ،اهفده

تامازلا

رد دوجوم یگچراپکی قیمعت و میکحت یارب شالت
 تلم رتشیب یلدمه و سلجم
 تلود اب سلجم طبار حیحص میظنت

 نآ یاهنویسیمک و سلجم تقوفر رده زا یریگولج

هجومان یاهتبیغ زا بانتجا
 اهنویسیمک رد هناسانشراک تاعالطا زا هدافتسا

 فلتخم یاهشخب و
 اهحرط و حیاول یور رب هعلاطم و تقد
 ندادیأر و یریگیأر رد یمتح تکرش

مالسا ماکحا بوچراهچ و روشک حالص قبطرب
سلجم یوگدنلب زا رشتنم تاراهظا همه رد ییوگهدیجنس

 تیونعم و تدابع ،اوقت تیاعر

 ماقم و تسپ سناد ریقح و ایند فراخز هب ییانتعایب

 مدرم هب یرازگتمدخ ندرمش مهم و گرزب

 لطاب بوکرس و قح ییاپرب هب متها

 فارحنا و فارسا و تفغ و ربکت زا دوخ شاد رذح رب
 نیذلل اهلعجن ةرخآلا رادلا کلت« ینآرق هظعوم ندروآ دای هب

نیقتملل ةبقاعلا وً اداسفال و ضرالا یف أّولع نودیریال

 سلجم ندوب یمالسا بالقنا لوصحم و نلسم تلم هراصع لیلد سلجم یمالسا یریگتهج هلئسم ندوبن دیدجرکذت
 اروش سلجم مان هلابند رد »یمالسا« فیصوت

 دهاش سلجم تهج و تعیبط هدنهدناشن

شقن زا نیبرهاظ و شیدناهداس دارفا ندش لفاغ سدقم یاهراعش نارود نایاپ طلغ رادنپ طلست هجیتن تلع یگدنزاس نارود رد ماظن لوصا و هدیقع ونیا
 روصت رثا رد هشیر اب هخاش طبار راکفا و اهشزرا هب ییانتعایب هجیتن یگدنزاس هلحرم هب دورو اب لیصا یاهشزرا و

یصخش و یدام یاههزیگنا یخرب و ییارگشزرا نایاپ لطاب  یمالسا یریگتهج ندرکادیپ هزات تیمها و شقنحرط تلع
 روشک یگدنزاس باتش هب هجوت اب

 اهتلم تزع و تداعس نیمأتیگدنزاس تلع
و رقف زا دوخ روشک تاجن زا اهتلم یخرب یناوتان  تلعیسانشبیسآ یگدنزاس دوجو اب یقالخا و یسایس داسف و ضیعبت و یگتسباو

یشزرا لوصا ندرک شومارف اب یگدنزاس بلط
 حیحص ینید و یقالخا و

 و یسایس ،یلام داسف هطرو رد ای ناگناگیب ماد رد نداتفا
 یگدنزاس بارس یریگلابند رثا رد یقالخا

 ناریا تاجن و روشک یگدنزاس یعدم یمالسا یروهمج
یهاشمتس نارود یاهیگدنام بقع زا روشک تیعضو

تیقفوم طرش
 یمالسا لوصا و رکفت زا فرگ تأشن

 ندوب بالقنا یاهراعش و اهشزرا و اهنامرآ میکحت تهج رد

تیقفوم هجیتن
یگدنزاس تکرح ندوب یقیقح و هدش نیمضت

 یسایس و یلام داسف و یگتسباو مدع
یگدنزاس مهوت هب روشک یقالخا و

 روشک یزاسون و یداصتقا و یتعنص و یملع تفرشیپ تهج رد مادقادهاش
 و اههمانرب بیوصت و بالقنا و مالسا یاهشزرا هب هجوتقادصم

 روشک یالتعا و یگدنزاس هب طوبرم یاهحرط

یربهر عضوم
انتعایب دارفا یگدنزاس یاعدا ندوب مهوت و اطخ

 یگدنزاس هناهب هب بالقنا یاهشزرا هب
ندوب لمع زور هناهب هب بالقنا یاهراعش ریقحت
نآ هشیر ندیرب و هخاش رب سشن دننه زورما

،هداوناخ ،یناسنا طباور ،قالخا فر نیب زا یبرغ فرحنم مسیلاربیلأشنمبرغ تیعضو اکیرمآ و اپورا یاهتلم رد نیا و تیونعم نادیم رد برغ عورشمان تاعقوت ربارب رد یگداتسیا تلم و یربهر راظتنا
یمالسا بالقنا هار رب یراشفاپ و تسایس و داصتقا

مدرم یاههدوت اب دوخ هطبار ندرک مکحتسم
 مورحم یاهرشق صوصخب
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یناگمه هفیظو

یریگهجیتن

تامازلا

 تلود اب سلجم هطبار حیحص میظنت

 سلجم مهم و کیدزن طبار دوجولیلد
 تلود اب دوخ تعیبط بسحرب

قادصم
 روما حیحص هدارا رب تلود هدننکرداص و فظوم نیناوق بیوصت

ینوناق یاههار زا تلود طسوت نیناوق ییارجا رب تراظن

همزال
 تلود اب سلجم نایم یلدمه و یراکمه

 تلود زا سلجم تیح

تلود هفیظو
 سلجم سناد گرزب یاهراک ییاشگهرگ
 سلجم یسانشتحلصم و تمکح زا یریگهرهب

 دوخ فیاظو یارجا رد
 و ینیبزیت اب هارمه سلججم ییاشگهرگسلجم هفیظو

  هدنیآ و یلعف تیقفوم هب هجوت اب یسانشتحلصم

 .. تسایر هب رازگتمدخ تلود هفیظو ماجنایلعف تیعضو
بالقنا یاههرهچ زا و ماما نارای زا

تیصخش ود رب روشک ییارجا تیلوئسم یریگرارق
یرگید هدیزگرب و هتسجرب  هدنیآ تیعضو

تالکشم لح یارب تلود و سلجم ییاناوت  سلجم طسوت تلود ییارجا فیاظو تامدخ ندش ناسآ یارب یزاسهنیمزققحت هجیتن روشک تفرشیپ و مدرم

هفیظو کرت تلود و سلجم هطبار حیحص میظنترکذت
تسین »تافلخت هب یگدیسر و حاضیتسا و لاؤس «

یگدازآ و ییوگقح و تحارص ظفح یگدنیا هفیظو ماجنا زا شادزاب یارب ییارجا ناریدم رد هدرک ذوفن نیطایش یاههسوسو زا تبقارمناگدنیا هفیظو
 تیمها
 ندوب یهلا تنامایگدنیا

 نآ یاهنویسیمک و سلجم تقوفر رده زا یریگولج

هجومان یاهتبیغ زا بانتجا
 رد هناسانشراک تاعالطا زا هدافتسا
 فلتخم یاهشخب و اهنویسیمک
 اهحرط و حیاول یور رب هعلاطم و تقد
قبطرب ندادیأر و یریگیأر رد یمتح تکرش

مالسا ماکحا بوچراهچ و روشک حالص
سلجم یوگدنلب زا رشتنم تاراهظا همه رد ییوگهدیجنس

 تیونعم و تدابع ،اوقت تیاعر

 ماقم و تسپ سناد ریقح و ایند فراخز هب ییانتعایب

 مدرم هب یرازگتمدخ ندرمش مهم و گرزب

 لطاب بوکرس و قح ییاپرب هب متها

 فارحنا و فارسا و تلفغ و ربکت زا دوخ شاد رذح رب
 نیذلل اهلعجن ةرخآلا رادلا کلت« ینآرق هظعوم ندروآ دای هب

نیقتملل ةبقاعلا وً اداسفال و ضرالا یف أّولع نودیریال

 دوجوم یگچراپکی قیمعت و میکحت یارب شالت
 تلم رتشیب یلدمه و سلجم رد

یگچراپکی دهاش
 قیالس یاراد و نوگانوگ ماوقا و فلتخم یاهرهش ناگدنیا شالت
 ،دوخ هفیظو ماجنا یارب ناگدنیا همه شالتیربهر عضوم دوخ ینوناق فیاظو ماجنا یارب ینید یاهتیلقا و فلتخم یسایس

 ناریا تلم داحتا یاههولج نیرتهوکشاب
 ماظن یدنلبرس و یمالسا ناریا تفرشیپ یارب ناگدنیا همه شالت

قادصم
سلجم یاهقطن و اههبوصم یریگرارق

 تلم نایم رتشیب یلدمه تهج رد
 یشخبمایتلا تهج رد ناگدنیا راتفگ و راتفر یریگرارق
 تاباختنا رد اههزوح یخرب هب هدش دراو یاهمخز هب

سلجم تهج و تعیبط فالخ راک ؛ناهذا شیوشت و فالتخا داجیانالطب تلع مدرم ناهذا شیوشت و یگتسدود و فالتخا داجیا لباقمهطقن

 تیقفوم دهاش
 زا اههرود یخرب رد ناگدنیا یسایس یاهدروخرب یناوتان
»یلم یلدمه و مایتلا ظفح « هفیظو زا سلجم ندرک رود
 زا اههرود یخرب رد ناگدنیا یسایس یاهدروخرب یناوتان
 باصعا گنج و جنشت یارب یاهلیسو هب سلجم لیدبت

 یداهنشیپ یاهحرط رد یروآون و ءارآ براضت
یقالخاریغ یاهراک و جنشت زا رود هب و اس طیحم رد

تامازلا
 هدننکدیماان و نیگآرهز نانخس فگن

 روشک نالوئسم و سلجم و تلود هب تبسن مدرم ندرکن نیبدب
روشک تفرشیپ یارب نوگانوگ یاهحانج شالت
 لئاسم مهف رد یگناگود نیع رد یمالسا ماکحا لیذ

تیمها
ناگدنیا تاشقانم و ءارآ براضت ندوب مزال و هدنزاس  سلجم لئاسم رد

 ناگدنیا یداهنشیپ یاهحرط رد یروآون و راکتبا ندوب تفرشیپ هیام

رکذت

یانعم هب یاهتبسن و اسان یریگههبج بسانت مدع یلم تدحو رهظم سلجم اب یگتسد دنچ دوجو

برغ سلاجم یسایس بیکرت زا تیعبت موزل مدع

ردتقم و دابآ یمالسا ناریا یانب دحاو فده یارب شالتهفیظو
ریبدت و تسایس و هشیدنا یلصا یاهنوناک همه بطاخم
یلعف تیعضو

یمالسا ناریا رادتقا و ینادابآ دحاو تهج رد شالت هفیظو زا نالوئسم ینادرگیور مدع

 تسار و پچ یاهریبعت زا هناکدوک شریذپ موزل مدعقادصم
 سلجم و یسایس بازحا دوجو رب رارصا اب

 تلع
یسایس بیکرت و یسایس قالخا هنیمز رد وگلا ناونع هب برغ یریگرارق تیحالص مدع

هنیمز رد راشرس یگنهرف عبنم زا روشک یرادروخرب
یلاعتم یاهشزرا و تسایس و قالخا

مدرم یاههدوت اب دوخ هطبار ندرک مکحتسم
 مورحم یاهرشق صوصخب

 ناگدنیا هب مدرم یقیقح یاهزاین ندشهداد ناشن

هر
اهتیولوا ندش صخشم

مزالریغ یاههنیزه فذح و لاملاتیب تیاعر تیمها ندش راکشآ
 مزال تفرعم زا ناگدنیا یرادروخرب

یتلود نالوئسم هب قیرط هئارا و یصخش لمع یارب
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