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بالقنا رصانع نيرت هتسجرب و نيرتزيزع ندش ادفداديور نيرتهم

هنومن
بالقنا ي هعومجم رد ريظن مك لقادح اي ريظن يب يرصنعيگژيويتشهب ديهش

زارت نيا رد يناگرزب ندش ينابرق موزلتيمها
ماظن كي يارب ريت متفه هثداح

تانايب
راديد رد

      نالوئسم و سيئر
هيئاضق هوق

اه هاگتسد دشرا ناريدم و يسايس ناگبخن

ناشناج نداد رارق تسد فك رديگژيو

ام بالقنا ياه تربع زا يكيتيمها

 ترابع هك ماظن ياه هياپ ندش رت مكحتسمهجيتنبالقنا زا ييادز هبخن و ندرك يهتنانمشد فده
ماظن و مدرم طابترا زا تسا

ام زورما ي هفيظو
 و يراكادف ضرعم رد دوخ ياه ناج نداد رارق

ادخ يارب و ماظن يارب ندش ينابرق
 »ءامسلا ىف اهعرف و تباث اهلصأ«هيآماظن ندش رت مكحتسم لماعترورض

هيئاضق هوق

هوق يارب هناشيدنارود ياه هشقن و گرزب ياهراك ،دايز تاراكتبا ماجنايتشهب ديهش شقن

هتشذگ لاس يس رد بوخ ياهراك نتفرگ ماجنا و ولج هب ور تكرحزورما تيعضو

تلادع و لدع يرارقربهفيظو

 ماكحا اب دصرددص هك ينيناوق دوجو ناكماركذتنوناق اب عمج رد درف لمع ندش قبطنمينعمنوناق هب لمعصخاش
 دنشابن قبطنم يمالسا

دنا هدنام لبق زا هك ينيناوققادصم

نيناوق هنوگ نيا حالصاهمزال

نوناق زا فارحناينعميتلادع يبلباقم هطقن

همزال

بسانم ياه تخاسريز نتخاس مهارف

داعبا
اه يراذگ تسايسقادصميرازفا مرن ياه هناماس

يرازفا تخس ياه هناماس

 تلادع رارقتسا يارب تخاسريز نيمأت ندوبن يفاكركذت
اه تخاسريز دوجو اب تلادع دوبن ناكماينعماه تخاسريز رب تلادع نيمأت ندوب فقوتم مغر يلع

سرت ادخ و  هدارا اب ،مزاع ،مزاج ،دقتعم ناسنا

تلادع ي هدننك نيمضتتيمها

دسرتن ادخ ريغ زا دسرتب ادخ زا هك يناسناينعم

هدارا نيا رد لالتخا و يتسس داجيايسانش بيسآ

 »نوشخا و ساّنلا اوشخت الف«هيآ

تلادع ندشن نيمأتهجيتن

جياتن
تلادع نايرجم يزارفارس

لباقم فرط دنسرخان و فرط كي دنسرخ
يرهق روط هب

 نالوئسم ي هفيظو
يياضق

گرزب عناوم دوجو و راك ندوب تخسترورضادخ رب لكوت و خسار مزع ؛يگداتسيا

 و فصاوّتلا ىف ءايشألا عسوأ ّقحلا«هيآ
»فصانّتلا ىف اهقيضأ

دنيوگ يم روز هك يناسك و ايوقا دوجوقادصم
لدع اب لباقم رد دنعقوتم و

يعامتجا و يدرف ياياضق ي همه ردهرتسگنوناق ّرم و ادخ نتشاد رظن رد طقف

 مهد تاباختنا
يروهمج تساير

 ،اهدزمان هب ركذت
يسايس صاوخ و ناگبخن

مدرم دحاو نامياتّلعمدرم ندادن رارق مه لباقم رد و تاساسحا ندركن  كيرحت

ماظن اب مدرم يبلق و  هنسح ي هطبار

تّلم ندوب هچراپ كي

اه قودنص ياپ رد هدرتسگ روضحدهاش

 تبسن ينوناق يب زا هچنآ ندوب تخس و رت خلتترورضنوناق هب نداد نت و هجوت
دمآ دهاوخ ام رس رب ينوناق لمحت هب

دوخ ندز فرح و راك زا تبقارم

يلدمه و داحتا ظفح

 و يللملا نيب ناسانخ ياه هسوسو يرثا يبهجيتنماظن و روشك هب دامتعا زاربا و ساسحا
تّلم خساپناريا رد تاباختنا هب طوبرم لئاسم هرابرد فيخس ياهرظن راهظا قيداصمتيناسنا زا رود و رگ هلخادم ،ملاظ نارادمتسايس

ناشيسايس عضاوم رد اه نآ ياپدر نتسناد سجن

 ياه شالت مغر يلع اه نآ يزوسلد زا ديدرت
تّلم و روشك هيلع ددعتم

بالقنا زا هتفرگرب ماكحتسا ي هيحور ظفح

تّلعنانمشد تثابخ كرد و هئطوت مهفتّلع
تّلم ي هلاس يس ياه هبرجت

 تّلم يرايشوه

 يارب اه نآ ينمشد نتشادن رثاهجيتن
»ائيش مهديك مكّرضيال«هيآتّلم هب ندرك دراو بيسآ
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راگدنام و مهم ي هثداحيگژيو
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