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هسنارف رد یتسیرورت خلت ثداوح نخس رتسب

 اه تسیرورت یاه ملظ ندید زا یناسنا ره رثأت
هیروس و نانبل ،قارع ،نیطسلف رد هچ دشاب هسنارف رد هچ

 حرط تلع
ثحب

 ،خلت ییاه هرطاخ هب زورما یاه جنر ندش لیدبت
دوشن رت نمیا و رتهب ییادرف 8خاس ی هیام رگا

 یا هنیمز ندشن مهارف تروص رد تراسخ ندش نادنچ ود
مسیرورت دروم رد یرکفمه و یشیدنا هراچ یارب

یبرغ یاهروشک رد اه ناوج مومع بطاخم

یبرغ یاهروشک و مالسا یایند کرتشم درد ،مسیرورت
هدمع توافت ود دوجو اب تیمها

 تدم هب و رت هوبنا یمجح رد ،رت عیسو بتارم هب یداعبا رد مالسا یایند
تسا هدوب تنوشخ و ینکفا تشحو ینابرق رت ینالوط رایسب

اه توافت
نوگانوگ یاه هویش هب گرزب یاه تردق زا یخرب تیLح

قیداصممسیرورت و اه تنوشخ زا

ایوپ یرالاس مدرم یاه هشیدنا نیرت نشور و نیرتورشیپ بوکرس
مالسا ناهج ی هقطنم رد

 نابلاط ،هدعاقلا حیلست و تیوقت ،داجیا رد ،اکیرمآ شقن
نانآ موش یاه هلابند و

نیطسلف رد بیرخت و راتشک مغریلع یتسینویهص میژر زا ینابیتشپ

مالسا یایند هب ریخا یاه لاس یشکرگشل

مالسا ناهج یرادیب شبنج اب ،برغ ی هناگود دروخرب

از تنوشخ ی هشیدنا حالصا

لح هار

دب و بوخ عاونا هب مسیرورت میسقت  یاه هشیر یوجتسج
تنوشخ یعقاو

یقالخا و یناسنا یاه شزرا رب اه تلود عفانم حیجرت

برغ تسایس رب هناگود یاهرایعم طلست

برغ یگنهرف یاه تسایس قLعا رد تنوشخ یاه هشیر خوسر
لقتسم یاه گنهرف هیلع شوماخ و مرن موجه یهد ناماس و

 هشیدنا بیسآ
از تنوشخ

ناهج یگنهرف یزاس هیبش یارب هتفرشیپ یاهرازبا زا یریگ هرهب دهاش

لقتسم یاه گنهرف هیلع راب نایز و شوماخ تنوشخ تیهام

یتسیرورت و یطارفا یاه هورگ هب ییاپورا دارفا زا یخرب بذجهجیتنییاپورا عماوج رد تنوشخ دلوم و هدولآ یطیحم داجیا

 اه فاکش میمرت و اه هنیک و اه هرگ ندرب نیب زا و 8فای
اهنآ قیمعت زا زیهرپ و

 مالسا ناهج اب هنادنمتفارش و حیحص یلماعت یاه ناینب یزیر یپ
شمارآ و تینما ،دLتعا ،نانیمطا زا راشرس یا هدنیآراوگان یاه هبرجت زا هدافتسا و ینیب فرژ اب و تسرد تخانش کی یانبم رب هجیتن

 لاس تصش زا شیب نیطسلف ی هدیدمتس مدرم
دنک یم هبرجت ار مسیرورت عون نیرتدب

تایانج داعبا

 دوخ هناخ رد یتح هک تسا لاس اه هد ینیطسلف ی هداوناخ کی
تسین ناما رد تسینویهص میژر بیرخت و راتشک نیشام زا

ناینیطسلف یاه هداوناخ حرج و برض
فوخم یاه هاگ هجنکش هب اهنآ لاقتنا و

 ناینیطسلف عرازم و اه غاب ،اه هناخ ندش دوبان
نانز و ناکدوک راب کشا ناگدید ربارب رد

نابایخ طسو رد ییوناب 8سب هلولگ هب
حلسم نادند نب ات ِزابرس هب ضارتعا مرج هب

مجاهت دروم یاهروشک ی هعسوت و دشر ندش دنک ای فقوتهجیتن

 یلعف هفیظو
نLجاهم

مسیرورت اب هزرابم رد برغ ضقانتم قطنم قیداصمشلاچ

 یتعنص و یداصتقا یاه تخاسریز یدوبان و یناسنا یاه تراسخ
مجاهت دروم یاهروشک

نLجاهم ییارآ هرهچ و ییورود زا مالسا یایند شجنر

یگنهرف یلیمحت و نوگمهان یاهدنویپ

هجیتن

 تیروحم لیلد هب برغ گنهرف رد ینیشناج تیفرظ نادقف
نآ رد یقالخا یرابودنب یب و یرگشاخرپ ی هفلؤم ود

 تیمها
فعاضم

 یودب ی هلیبق کی رد یوردنت رذب ندش هتشاکقادصم
 یطارفا رکفت کی اب رLعتسا یقالت نامز زا

 شعاد لثم یا هیامورف یاه هورگ داجیا
  عماوج رب یتادراو گنهرف لیمحت رثا رب

گرزب هابتشا
 هدزباتش و یناجیه یاه تکرح ،هنالوجع یاه شنکاو

مسیرورت اب هزرابم رد یحطس ریبادت و
هجیتن

 دوجوم یاه تسسگ شیازفا

دیدج یاه نارحب یارب هار ندش زاب و دوجوم یاه یدنب بطق شیازفا

اکیرمآ و اپورا نLلسم ی هعماج بارطضا و اوزنا

 زورما تLیالمان زا 8فرگ سرد اب هک دییاهناوج Lش اهنت
دیبایب هدنیآ تخاس یارب ون ییاه هاردیناوتیم

وگتفگ لیلد
ناناوج اب

 ناش یلصا قوقح زا نانLلسم ندش مورحم

نانLلسم هیلع ییاپورا نادنورهش یسوساج یارب یتاررقم عضوقادصم

 هنالوجع تامادقا ندوب هناملاظتقیقح
نانLلسم هیلع یشنکاو و یحطس ریبادت و

 ترورض
بانتجا

دراد یریذپ تشگرب تیصاخ هاوخان هاوخ ملظ

 فلتخم نارود رد اه یبرغ اب نانLلسم ییابیکش و ینابرهملیلددنتسین یساپسان ی هتسیاش نانLلسم

 هب توعد یاج هب هناقداص یهاوخرذع
اه هعجاف ندربدایزا و ندیمهفن


