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 هیىٌن عَضص❌

 ثخَاّذ خَدش هگش ًیست دیگشی تغییش ثِ لبدس اًسبًی ّیچ ❌

 ثویشین ّن ثشای ثبیذ❌

 .وٌیذ صًذگی ّن ثشای ٍ ثوًَیذ ثبیذ❌

 هیطَد؟ توبم صهبى ثب عطك❌

 .هیطَد ضىَفب صهبى دس ٍالعی عطك❌

 ثحث ثذٍى هَفك،صًذگی صًذگی یه❌

 !ًویىٌِ پیطشفت هفیذ ثحث ثذٍى صًذگی❌

 است ثبهشد صًذگی اداسُ هسئَلیت❌

 .داسًذ هسَلیت ًحَی ثِ خبًَادُ اعضبی اص وذٍم ّش❌

 سا جسون ًِ داسد سادٍست خَدم❌

 ثذین اّویت خَدهَى سالهت ثِ. است سبلن ثذى دس صیجب سٍح ❌

 هیىٌذ ّشوبسی خبعشهي ثِ❌

 ثبضِ حبون دل ثش عمل ثبیذ.ًىٌین سا وبسّب ثعضی ّن خبعش ثِ ثبیذ❌
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 ؟چیست وشدى تشثیت ساُ ثْتشیي; پشسیذم

 ! وي ثضسي ّوسبیِ فشصًذ هثل سا خَد فشصًذ;  گفت

 ؟چگًَِ; گفتن

 ،هیگزاسی احتشام اٍ ثِ است هیْوبى تَ خبًِ دس ّوسبیِ فشصًذ ٍلتی;  گفت

 ،هیپشسی سا حبلص

 ،ًویشٍی اٍ ًوشات ٍ ویف سشاغ اثتذا ثشگطت هذسسِ اص ٍلتی

 ،هیپشسی سا ًظشش غزا ًَع ثب ساثغِ دس

 ،هیىٌی هطَست اٍ ثب خَاثیذى صهبى دسثبسُ

 ،هیطَی جَیب هَالع اص خیلی سا اٍ ًظش

 ،ًویىٌی دعَا ّوسشت ثب اٍ ًضد

 خبًِ دس دٍ ّش ّوسبیِ فشصًذ ٍ تَ فشصًذ وِ ثذاى

 ! سبل چٌذ دیگشی آى ٍ سٍص چٌذ یىی.  ّستٌذ هیْوبى تَ

 !!!هبلىیت احسبس ًِ آفشیٌذ هی احتشام ، احتشام ثذاًی است وبفی فمظ

 فْویذ؟ هیتَاى چِ ّب ثچِ ثبصی# اص ❌ 

 یبد ثشای توشیٌی ٍ احسبسبت اثشاص ثشای ساّی ثلىِ ، ًیست وشدى تلف ٍلت تٌْب ًِ وَدن ثبصی داًیذ هی آیب�

 ؟ است دیگشاى ثب هَثش استجبط ٍ اجتوبعی ّبی هْبست گشفتي

 ؟ وٌذ هی ثبصی چگًَِ افسشدُ وَدن�



 خَد ّوسبالى ثب ثبصی اص هختلف ّبی ثْبًِ ثِ ّستٌذٍ گیش گَضِ ٍ غوگیي سٍص ّبی سبعت ثیطتش وَدوبى ایي �

  وٌٌذ هی داسی

 اسام ّبی ثبصی ثشًذ هی لزت اى اص سبل ٍ ّوسي وَدوبى هعوَال وِ است ّبیی ثبصی ٍ وبسّب اص ًجشدى لزت دٍم

  ثضًذ حشف عشٍسىص ثب تٌْبیی سبعتْب است دٌّذهوىي هی تشجیح سا غذا ٍ سش ثی ٍ

  ؟ وٌذ هی ثبصی چگًَِ هضغشة وَدن �

 سا خَد اًشطی ّویي ثشای ًذاسًذ اساهی ٍ ساحت خَاة ٍ وٌٌذ توشوض تَاًٌذ ًوی هعوَال هضغشة وَدوبى�

 هسَلیت ایٌىِ اص ٍ ضًَذ ًوی سّجش هعوَال ثبصی دس دٌّذ هی دست اص سبالًص ٍ ّوسي اص صٍدتش ثبصی ٌّگبم

  داسًذ پبییٌی ًفس ثِ اعتوبد وٌٌذ هی اجتٌبة ، ثگیشًذ عْذُ ثش سا ثبصی ّذایت

 ؟ وٌذ هی ثبصی چگًَِ پشخبضگش وَدن�

 ثِ تجبٍص یب وشدى تحمیش ٍ صدى فشیبد هثل ثبضذ لفظی یب ، صدى ، گشفتي گبص هثل داسد هختلفی اًَاع پشخبضگشی�

 .است دیگشاى حمَق

 صًبًِ_ّبی_سیبست#

 عضیض خبًَم

 ❌❌هیطِ ای حشفِ دسٍغگَی اٍ ثلىِ ًویىٌیذ ساستگَ ّوسشتَى،اًٍَ هچگیشی ثب

 ;ثب

 گطتي جیت ٍ ویف❌

 وشدى چه گَضی❌

 گفتي هیبی هیشی،وی وجبیی،وجب ّی❌

 وشدى سفتبس وبسآگبّب هثل❌



 ًویطِ ثشلشاس اهٌیت

 غشٍسش وٌِ فىش ّوسشتَى ضوب سفتبسای ایي ثب هوىٌِ چَى ثطِ تش حشیع گفتي دسٍغ ثِ اٍى هیطِ ثبعث ثذتش

  ❌ هیطِ ضىستِ داسُ

 ❌وٌین سفتبس عبلالًِ

 �وٌین حلص وشدى هحجت ٍ هٌغك ثب ّست هطىلی اگشم وٌبس ثضاسین سٍ ثبصی وبسآگبُ

 ;وٌیذ یبدآٍسی خَدتبى ثِ سٍص ّش ثبیذ وِ ًىتِ 23❌

 .داد تغییش تَاى ًوی سا گزضتِ. 2

 .وٌٌذ ًوی هطخع سا ضوب ٍالعیت دیگشاى، ًظشات. 3

 .است هتفبٍت صًذگی، ایي دس وسی ّش سفش. 4

 .ضَد هی ثْتش صهبى گزس ثب چیض ّوِ. 5

 !ّستٌذ ضوب خَد ضخػیت اعتشافبت ّب، لضبٍت. 6

 .ضَد هی ًبساحتی ثبعث وشدى، فىش صیبدی. 7

 .ضَد هی یبفت ضوب دسٍى دس ضبدی. 8

 .ّستٌذ هثجت چیضّبی خبلك هثجت، افىبس. 9

 .است هسشی لجخٌذ،. :

 .است هجبًی هْشثبًی،. 21

 .ضَیذ هٌػشف ٍ تسلین وِ ّستیذ ثبصًذُ هَلعی فمظ. 22

 .گیشیذ هی پس دست ّوبى ثب ثذّیذ، دست ّش اص. 23



  صًبًِ_ّبی_سیبست#

 ای هسبلِ ٍ.   است سٍحی فطبس صیش سٍد هی فشٍ خَد الن ثِ ٍ حشف ون هشدی ٍلت ّش وِ ثذاًٌذ ثبیذ صًبى�

 است حل ساُ دًجبل سفتي فشٍ خَد ثبدس داسد

 .ًضًذ ّن ثش سا اٍ سىَت ٍ ًىطذ سشن هشد رٌّی الن دسٍى ثِ حبلت ایي دس ّشگض�

 ثشآیذ هشد آساهص غذد دس ضَد هی آسام خَدش وِ سٍضی آى ثب ًجبیذ صى

 ّویٌغَس ّن هشد

 است ثضسگی اضتجبُ ایي

 خَاّذ هی سىَت هشد�

 دّیذ ّذیِ اٍ ثِ سا سىَت پس

 دّیذ ّذیِ اٍ ثِ سا تَجِ ٍ ثبضیذ وٌبسش پس. خَاّذ هی وشدى غحجت ٍ دلجَیی،تَجِ صى�

 .وٌٌذ پطتیجبًی ٍ حوبیت ّن اص ٍ وشدُ دلجَیی یىذیگش اص هتفبٍتی ّبی سٍش ثب ثذاًٌذ ثبیذ هشد ٍ صى

 ضِ هی ضشٍع دسًٍطَى اص ّویطِ هــــشدّب تغییشات

 ثیشًٍطًَِ اص ّویطِ ّب صى تغییشات اهب

 ..ظبّشضِ وشدى هیذُ،عَؼ اًجبم خَسدى غػِّ صهبى دس صى یه وِ وبسی اٍلیي❌

  صًبًِ_ّبی_سیبست#

 احسبس ثبّبش ٍ ساضیي ّبضَى داضتِ اص وِ آدهبیی...  ثبضیـذ داضتِ هشاٍدُ+  اًشطی ٍ خَضجخـت آدهبی ثب

 .. هیىٌي خَضجختی

 ثیـٌي هی لیَاًَ خبلی ًیوِ فمظ ن وسبیی ًِ



  صًبًِ_ّبی_سیبست#

 ثطِ چٌذاى دٍ صًذگیتَى آساهص هیطِ ثبعث ایي وٌیذ ون سا اعشافیبًتَى ٍ اًسبًْب اص اًتظبساتتَى  وٌیذ سعی

 



 

 ضَّش ثِ خذهت پبداش

 فشهَدًذ ظ پیبهجشاوشم حضشت

 ی گبًِ ّطت دسّبی ثٌذدٍ هی ٍی ساثش دٍصخ دسآتص ّفت خذا وٌذ، خذهت ّوسشش سٍصثِ ّفت ّشخبًوی

 .ضَد ٍاسد خَاست اصّشیه وِ گطبیذ هی سٍیص ساثِ ثْطت

 


