
1390 زورون تبسانم هبىمالسا بالقنامّظعم ربهرمايپ رب يرورم

يربت
 و زورون ك

اس
ون ل

 نابطاخم
اه نآ یاه هداوناخ و نازابناج هژیو

دنمورحم دوخ  هداوناخ رد روضح زا زورون مایا رد هک ینارومأم یاه هداوناخ

ادهش یاه هداوناخ

رکذت
دناسرب یلجاع جرف اه ّتلم نیا یارب دنوادخ میراودیما

دنک تازاجم دوخ تبوقع اب ار اه تلم نانمشد و

دننک ی: اراوگ ام رب ار دیع یبیل و نمی ،نیرحب خلت ثداوح

اس
 ل

13
8

9

»فعاضم راک و فعاضم تمه« لاسلاس مان

 یبایزرا
یربهر

تلود و تلم طسوت فعاضم راک و فعاضم تمه شیا:

رگید یاه لاس اب سایق رد ،لاس راعش اب روشک تیعضو قابطنا نیرتشیب

لاس رساترس رد راعش نیا یلمع ققحت

اه هنارای یدنمفده گرزب و ساسح راک زاغآهژیو قادصمهیرجم هوق صوصخب روشک نیلوئسم طسوت گرزب یاهراک ماجنا

اه هنیمز
یجراخ تسایس

یروانف و ملع

یبالقنا و یسایس یاه هصرع رد مدرم روضح

یداصتقا

ام روشک رد نآ نوزفازور باتش و تفرشیپ هداج رد بوخ تکرح کی زاغآیدنب عمج

یلاوتم نایلاس رد نالوئسم و تلم ت]حز و شالتأشنم

قادصم
روشک یدصرد11 یملع دشر و تفرشیپ

تیمها)ایند یملع دشر اب هسیاقم رد(
تسایند دصرد1 طقف ام تیعمج

تسا هتشاد تفرشیپ دصرد6 زا رتمک هقطنم رد یدعب روشک

اس
 ل

13
90

»یداصتقا داهج« لاسلاس مان

 تلع
یراذگمان

1390 لاس رد روشک یساسا لئاسم هب هجوت ترورض

روشک یساسا لئاسم رد »داصتقا« تیروحم
تسا یداصتقا ام روشک لباقم رد نمشد تیلاعف نیرت یساساّتلع

دهاش
؛دننک یم لابند و دندرک ل]عا ناریا تلم هیلع هک ییاه میرحت

دروخ تسکش تلم یهارمه و نالوئسم ریبادت اب و

یداصتقا هصرع رد تلم هنوگداهج تکرحیربهر راظتنا

داصتقا نادیم رد یشهج تکرح

داصتقا هنیمز رد روشک نالوئسم تدهاجم

یبایزرا»تفرشیپ و تلادع ههد«زا لاس نیموستیمها

تفرشیپ و تلادع هنیمز رد بوخ یاهراک ماجنا

"هقطنم یارب تفرشیپ و تلادع ههد" هب ههد نیا لیدبت
)یمالسا یرادیب( تسا هدمآ دوجوب مالسا یایند رد هک یتاکرح اب

روشک رد تلادع و تفرشیپ رهظم هب بالقنا مراهچ ههد لیدبتیربهر راظتنا


