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 یمالسا تما تشونرس ینوگرگد ناکماتیمها لیلد
لاسما و هتشذگ لاس ثداوح هلیسوب

قیداصم

تسا هتساخرب طلسم یاه تردق اب ییورایور هب هک یناوج لسن شیور

 مدرم ینویلیم یاه هدوت رد مالسا یرگ تیاده
یمالسا یاهروشک رد ییادز نید یارب رالوکس ن5کاح شالت و طلست مغریلع

یهلا تانیب تایآ و اهب نارگ ِقیاقح و اه سرد ندش راکشآرثا

ناگناگیب هلاس اه هد یسایس هرطیسریز یاه تلم لد زا ندروآربرستیمها

تیعضو یزاس نوگرگد یارب ،زیگنارب نیسحت سفن هبد5تعا اب رطخ زا ناناوج لابقتسازاتمم یگژیو

هقطنم مدرم یاهراتفر و تاع5تجا رد مالسا یشخب تایح و توارط داجیاهجیتن

اه هنذأم و اهالصم ،اهریبکت ،یمالسا یاهراعش
دیؤم

هقطنم رد مالسا یرگ تیاده رب یعطاق ناهرب ؛سنوت ریخا تاباختنا

دازآ تاباختنا یرازگرب تروص رد سنوت تاباختنا هجیتن رارکتینیب شیپ
رگید یمالسا روشک ره رد

 یهلا ترصن بسک و اه تلم تشونرس رییغت ناکماسرداه تلم هدارا و مزع یدادادخ تردق اب هلباقم رد اه تردق همه یناوتان
دوخ هدارا و مزع یاکتا اب

هقطنم یاه تلم ترفن و یرازیب جامآ نیتسخن ؛اکیرمآ و ربکتسم یاه تلود

تیمها
رابکتسا طسوت یتینما و یسایس یاهدنفرت اب هقطنم یاه تلود ندروآرد نامرف تحت

یمالسا یاهروشکرب نیربکتسم یسایس و یگنهرف ،یداصتقا هرطیس ِیعنام یب روصت

ینیب شیپ
نیشیپ راب تفخ هلداعمان هب هقطنم یاه بالقنا زا هدمآرب یاه ماظن ندادن نت

 ن5لسم یاه تلم تسد هب هقطنم یسایس یایفارغج نییعت
لماک لالقتسا و تزع ظفح تهج رد

 یبرغ یاه تردق قفانم و هناروزم تعیبط ندش راکشآ
تلعهقطنم یاهروشک مدرم یارب

 یاهزاین
یساسا

خسار مزع ندش تسس زا دیدش زیهرپ و یگداتسیا موادت

یللملا نیب ناربکتسم یاه هلیح ربارب رد یرایشه
اهب القنا زا هدید همطل یاه تردق و

»ترما 5ك مقتسا و عداف كلذلف«ینآرق یانبم

ترورض

نانآ ندمآ نادیم هب و ناربکتسم ندناf راکیب
یلام و یتینما یسایس ناوت همه اب

بیرف و دیدهت ،عیمطترازبا

صاوخ یخرب رد نمشد رازبا ندش رگراکتیمها

یبالقنا یاهروشک رد یسایس دیدج ماظن تخاس رد یراذگریثأت و تلاخد

یمدرم و یمالسا تیوه زا دیدج یاه ماظن ندنام رودفده

هلباقم هار

 نیون ماظن ندوب یمدرم و تیمالسا لماک نیمأت یارب شالت
یساسا نوناق رد هژیوب

یداژن و یا هلیبق ،یبهذم یاه یناسرگد و یلم داحتا jفرگ رظنرد

یمالسا للملا نیب تردق لیکشت

ترورض
ناراوخناهج اب لئاسم لح یارب یناهج گرزب یاه تردق زرم هب نان5لسم ندیسر

 دهاشیمالسا یاهروشک داحتا و یلدمه ،یراکمههمزال
)هر( میظع ینیمخ ماما یندشن شومارف تیصو زا یشخبتیمها

راکهار

 مالسا ناهج دنoردق بطق لیکشت

دهاش

برغ یداصتقا یاه یراتفرگ

قارع و ناتسناغفا یپرد یپ یاه یماکان

یبرغ یاهروشک رگید و اکیرمآ رد یمدرم قیمع یاه ضارتعا

نانبل و نیطسلف مدرم یاه یناشفناج و تازرابم

 رگید یاهروشک یخرب و نیرحب و نمی مدرم هناریلد یاه مایق

فده

 یبیل ،سنوت ،رصم رد دوخ یاه هرهم یرادهگن یارب اپورا و اکیرمآ شالت

fاهتردق تساوخ رب مدرم مزع یزوریپ زا سپ یتسود هناروزم دنخبل شیا

 »اوغطتال و كعم بات نم و ترما 5ك مقتساف«

 اوربصا و uَّاب اونيعتسا هموقل ىسوم لاق و«
»zقتملل هبقاعلا و هدابع نم ءاشي نم اهثروي uَّ ضرالا ّنا

هتساوخاپ هب یاه تلم کرابم تکرح ندشن فقوتماوقت قادصم

یلعف یعطقم یاهدرواتسد هب دوخ ندرکن مرگرستیمها

ینید ناملاع و نارکفنشور ،ناناوج رادیب مشچهلباقم هار

ناربکتسم ملظ زا تاجن یارب رادیب یاه تلم عفن هب اوق لداعت یرارقرب

مزینویهص و اکیرمآ ،برغ ندوب فیعض تصرف زا هدافتسا

ترورض
وتان تسد هب یبیل روشک یناریو ومدرم راتشک یریگولج زا اه تلود یناوتان

 یبرغ راوخنوخ یاهتردق نادند و گنچ jسکش
یمالسا یاهروشک زا رطخ عفر یارب

 هفیظو
ناگبخن

دوخ راگدنام تاراختفا اب یمالسا خیرات jخاس نیزم

وا ترصن هدعو هب د5تعا و گرزب یادخ هب لکوت


