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قیداصم

دنوادخ اب یبلق هطبار رد هجوت

دنوادخ هب لکوت

صالخا هیحور

راگدرورپ هب هثاغتسا

مزاول

یمالسا فراعم اب سنا

نآرق اب سنا

اعد اب سنا

ترورض

 یاه شلاچ زا رتارف یشلاچ رد ندوب ریگرد
ایند یس7لپید فراعتم

اه نامرآ ساسا رب یس7لپید ندرک انب
یهلا یاه هدعو و

یمالسا و یونعم ،یهلا ماظن کی زا یگدنیا=تلع

هجیتن
زواجت و ملظ ،رابکتسا اب ماظن نیا یعیبط هلباقم

ماظن نیا اب ناربکتسم یعیبط هلباقم

ینعم

هدش هتخاس مالسا مان هب هک یماظن زا یگدنیا=

هدش هتسجرب نآ رد مالسا یاهراعش زور هبزور هک یماظن زا یگدنیا=

هدرک تفرشیپ یاهراعش هیاسریز هک یماظن زا یگدنیا=

میتسه یجیسب هک دننک یم راختفا شنارادمدرس و ناریدم هک یماظن
دیآ یم تسد  هب لکوت اب هک خسار مزع هب جایتحاهجیتن

یهلا یاه نامرآ هار رد دوخ یورین و تمه ندرک جیسبینعم

هتشذگ لاس۳۰رد یمالسا یروهمج تفرشیپ و تیقفوم هدهاشمدیؤم

مینام یم بقع یس7لپید رد دوخ یاه شزرا رب یدنبیاپ اب هکنیا روصتیسانش بیسآ

همزال

یهلا یاه هدعو رب نظ نسح و د7تعا

تدهاجم و ن7یا ندرک هارمه

یبلط تحار لیم رب ندمآ قئاف

قیداصم
بالقنا لوا یاه لاس هبناج همه یاه یتخس لمحت مغریلع یمالسا یروهمج زورما یدنلبرس

دنا هدرک ینمشد ام اب لاس۳۰ هک ییاهروشک زا یمالسا یروهمج یاهراعش ندش هدینش

اه شزرا هب تبسن تیناحور یتح و یس7لپید هاگتسد ،تلود رد دارفا یضعب دیدرتقادصم

نالطب لیلد

تسا هدوب رتشیب یدنبیاپ هک اج ره رد یمالسا یروهمج مارتحا و تبیه شیازفا

میتسیاب هدنیآ و ثداوح زا دوخ لیلحت رب هک اجره رد لباقم فرط مشچ رد ام تیوقت

 ِیرکف یانبم رب ار دوخ یرکف یانبم دناوتب هک تسا یسک یوق هدننک هرکاذم
دهد هبلغ لباقم فرط

 ینورد ماکحتسا تیوقت

مجنپ یاعدً اصوصخ هیداجس هفیحص اب سناراکهار

اه هداوناخ رد کچوک یاه هنخر یپ رد ،گرزب یاه بیسآ داجیاتیمهااه هداوناخ ینورد ماکحتساحوطس

یس7لپید گرزب هداوناخ ینورد ماکحتسا

دارفا ینورد ماکحتسا
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تیمها دهاش

 عوقو لاح رد ثداوح ندوب هقباس یب
یمالسا یاهروشک رد

دهاش

۹۰ ههد رد یقرش یاپورا یاهروشک ماظن یشاپورف یساسا توافت
زورما تالوحت اب ناتسهل دننام

 ریازجلا ،برغم ،سنوت یاهروشک بالقنا یساسا توافت
صاخ بزح ای و هورگ کی هب نآ ندوب دودحم و۶۰و۵۰ ههد یاه بالقنا ندوبن یمومعزورما تالوحت اب۶۰لئاوا و۵۰ههد رد رصم ناوج نارسفا یاتدوک و

برغ و اکیرمآ طسوت یقرش یاپورا۹۰ ههد تالوحت روما ی هتشررس qشاد تسد رد
اکیرمآ هدارا فالخرب زورما ثداوح عوقو و

داعباهداتفا قافتا هک یمیظع تکرح هب هنانیب عقاو هجوتام هفیظو
تساه نآ یرادیب هدنهد ناشن هک تکرح ندوب یمدرم

هقطنم ن7لسم یاهروشک رد هتفرگ لکش یرادیب یمالسا هغبص

لیلد
یگدرتسگ نیا هب اه نابایخ رد مدرم روضح

 یمالسا یروهمج یون فرح نییبت
روشک یس7لپید هاگتسد طسوت

 »يهلا یاه شزرا« و »مدرم هدارا« ندش مأوتانعم

همزال
یسانش بیسآ یونعم یاه شزرا نداد رارق کالم اب روما تفرشیپ هب داقتعا

یلخاد لئاسم رد ام یاه تفرشیپ یناوارفام توق هطقنیمالسا یروهمج تفرشیپ ندشن فقوتمهجیتن

ام هفیظو

 دمآ دهاوخ شیپ هک هچنآ هنادنمشوه دصر
روشک یس7لپید هاگتسد قیمع و یقیقح ینیرفآ شقن و تیقفومترورضتفرگ دهاوخ لکش و

اه نادیم همه رد ینورد تخاس ندوب هدننک نییعتتیمها

 اکیرمآ و اپورا ثداوح ندوب هقباس یب
هدمآ دوجو هب یداصتقا تالکشم یپ رد هک

تلع

تلع

ناتسهل رد رگراک هقبط زا یلو برغ هدرورپ تسد رصنع کی زا هدافتسا دهاش

اه ییاکیرمآ طسوت سنوت ،یبیل ،رصم ِزورما تاقافتا تیریدم مهوتیسانش بیسآ

یمالسا یروهمج هجراخ طباور رد »تحلصم ،تمکح ،تزع« لصا

دوخ عضاوم هب لباقم فرط یجیردت ندرک کیدزن و قطنم ندرک مکاحتمکح قادصم

رکذت
انبم

 رگیدکی اب تحلصم و تمکح ،تزع qشادن داضت
رگیدکی یارب اهنآ ندوب لمکم هکلب و

ییاپورا کی هجرد یاهروشک ات اکیرمآ زا یلایرس و یا هریجنز یاهراعش

 یهلا و یونعم یاه شزرا یانبم رب اه تکرح و عماوج یریگ لکشترورض
مدرم رب لیمحت هن و مدرم هدارا اب هارمه

میتسه یمالسا مه و یروهمج مه ام ؛یمالسا یروهمج هملک ِدوخأشنم

یمالسا ماظن یون فرح نییبت یارب یس7لپید هاگتسد qشاد نادیمتصرف

 مالظنا و مالسنا ،میلست زا زیهرپ و »یتیوه تزع« و »یلم تزع« ظفحتیولوا
 تسا ریذپ ناکما تمکح  اب هک لمع و رواب رد

دشاب یلم حلاصم تمس هب دیاب »تحلصم ،تمکح ،تزع« یریگ تهج همزال

یس7لپید رد یهلا یاه شزرا رب یراشفاپ اب راک ندروخ تسب نب هب ِطلغ روصتیسانش بیسآ

 »یربیاس یس7لپید« و »یمومع یس7لپید« دربشیپ
ماظن یون فرح نییبت فده اب


