
وند بخشنده مهرباو  هب انم خدا

صصی گروه چهارهن هفتو ربانهم تخ
 ونىجىاانو اطفال جنایی علىم 

، فرزند اهی سبک نیب رابطو: مىضىع کاری  هب نگرش و آمدی خىدکار رپوری  دبیرستانی امىزاو دانش رد زبه

 (شناسی جرم و جزا  حقىق ارشد کارشناس) زاده هلک علی محمد آاقی: دهنده اراهئ

 22 ساعت 4931 هاه دی 41 شنبو هس

 

 هحوذ صادُ هله

 ثخیش ٍضت سالم

 .ّستن دٍستبى ضذدسخذهت دسج گشٍُ ٍصحوتىص هحتشم هذیشیت تَسظ دسثبال وِ ثبهَضَفی

 دثیشستبًی آهَصاى دسداًص ثضّىبسی ثِ ًٍگشش فشصًذپشٍسی،خَدوبسآهذی ّبی سجه ثیي ساثغِ:هَضَؿ



 ای خَضِ تصبدفی گیشی ًوًَِ ضیَُ آهَصثِ داًص654هٌؾَس است،ثذیي ّوجستگی اصًَؿ پژٍّص ایي

 فوَهی ،خَدوبساهذی(2791)ثبهشیٌذ فشصًذپشٍسی سجه ّبی ًبهِ پشسص ٍثِ اًتخبة

 .دادًذ ،پبسخ(2837)فضلی ثضّىبساًِ سفتبسّبی ثِ ،ًٍگشش(1222)ضَاسصسٍخشٍسلن

 

 ساثغِ ثضّىبسی  ثِ هثجت ثبًگشش التذاسهٌغمی فشصًذپشٍسی سجه ثیي پژٍّطی ّبی یبفتِ ثشاسبس

 هثجت ثضّىبسی،ساثغِ ثِ هثجت ثبًگشش گیشاًِ ٍسْل استجذادی فشصًذپشٍسی ّبی سجه هٌفی،ٍهقٌبداسٍثیي

 ٍخَداهذ ٍهقٌبداسثِ

 اهذ دست ٍهقٌبداسثِ هٌفی ساثغِ ثضّىبسی ثِ هثجت ثبًگشش خَدوبساهذی ثیي

 فشصًذپشٍسی سجه ٍثیي ٍهقٌبداس هثجت ساثغِ ٍخَدوبساهذی التذاسهٌغمی فشصًذپشٍسی سجه ثیي چٌیي ّن

 .اهذ دست ٍهقٌبداسثِ هٌفی ساثغِ ٍخَدوبساهذی استجذادی

  ٍاستجذادی گیشاًِ سْل فشصًذپشٍسی ّبی ٍسجه خَدوبساهذی وِ ّست اصاى حبوی سگشسیَى تحلیل ًتبیح

 وٌٌذ ثیٌی ساپیص ثضّىبسی ثِ هثجت ًگشش دسصذاصٍاسیبًس22 تَاًٌذ هی

 دسصذاصٍاسیبًس68هیتَاًٌذ گیشاًِ ٍسْل التذاسهٌغمی،استجذادی فشصًذپشٍسی ّبی سجه سشاًدبم

 .وٌٌذ ثیٌی ساپیص خَدوبساهذی

 همذهِ.2

 

 ثبضذ ثضّىبسهی ٍخَاًبى ًَخَاًبى هسئلِ ّست اصاسدٌّذُ وِ اهشٍصی خَاهـ خِهَسدتَ اصهسبئل یىی

 .یبثذ هی وبّص ٍدسثضسگسبلی افضایص ًَخَاًی دٍسُ دسعَل ثضّىبسی داسدوِ اصایي حىبیت تحمیمبت

 ثبثذ هی افضایص سبالى تبییذّن دلیل ثِ اختوبفی لَاًیي خالف سفتبسّبی دسًَخَاًی

 خبًَادُ وبسٍتطىیل هیذّذٍفشدٍاسدحَصُ اخاللی استذالل خَدساثِ ووتشٍخبی سبالى ًفَرّن اهبدسثضسگسبلی

 .داسد دسپی ووتشی ضىٌی لبًَى هیطَدوِ

 لشاسهیگیشد ای همبثلِ ًٍبفشهبًی سلَوی اختالل دسحیغِ ،ثضّىبسی سٍاًطٌبسی دسدیذگبُ

 .ؽبّشهیطًَذ سبلگی7دس سلَوی سبلگی،ٍاختالل3دسحذٍد ٍسصی هخبلفت لدجبصی هقوَالاختالل



 یگشیٍد دسوَدوی سلَن هطىالت ثبضشٍؿ یىی:هیىٌٌذ دٍهسیشسضذساعی هستوشدسًَخَاًبى ثضّىبسی

 .ثباغبصًَخَاًی

 خذی ّبی خالف هشتىت اًذدسثضسگسبلی ساآغبصوشدُ ثضّىبسی ًٍَخَاًی دسوَدوی وِ ثضّىبسی ًَخَاًبى

 خغشًبن ٍساًٌذگی ًباهي خٌسی اصهَاد،اهیضش استفبدُ هیىٌٌذ،دسسَء هقبضشت هٌحشف ثبّوسبالى)هیطًَذ

 (داسًذ هطبسوت

 اضفتِ ّبیی اصخبًَادُ ثضّىبساى هقوَال.ّست سادسفشدایدبدهیىٌذخبًَادُ ثضّىبسی صهیٌِ وِ هحیغی اٍلیي

 .ّست ضبیـ اًبى دسخبًَادُ ٍعالق،الىلیسن،افتیبدٍثضّىبسی ثشهیخیضًذ،ٍخذایی ٍپبضیذُ

 اختالل ثبفث دساى اختالل ،ّشگًَِ ّست سضذٍپشٍسش سوي ٍاٍلیي ًْبداختوبفی هْوتشیي خبًَادُ چَى

 .هیطَد دسسفتبسفشصًذاى

 ثضّىبس،دسس  فشصًذاى هسئَل پزیشًذٍّن داسٍخبهقِ هَدة،دسسخَاى،صالحیت فشصًذاى هسئَل ّن ٍالذیي

 .ّستٌذ ٍفصجی ًخَاى

 عَسهدضایبدستقبهل ثِ وِ است ای ٍیژُ ّبٍسفتبسّبی پیچیذُ،سٍش فقبلیتی فٌَاى ثِ فشصًذپشٍسی

 .تبثیشهیگزاسد ثبیىذیگش،ثشسفتبسوَدن

 فشصًذاًطبى وشدى ٍاختوبفی وٌتشل خْت ٍالذیي وِ ّست ثیبًگشتالضی فشصًذپشٍسی ّبی سجه اسبس

 .هیذٌّذ اًدبم

 هَثشاصًبهَثشساهتوبیضهیىٌذ سٍش ساروشهیىٌذوِ ٍیژگی خَدسِ ثبهشیٌذدسهغبلقبت

 

 ًضدیه ٍسٍاثظ پزیشش.2

 وٌتشل.1

 دادى استمالل.8

 هیطَد هطخص پشٍسیفشصًذ سجه سِ ٍیژگی سِ ایي اصتقبهل

 

 همتذساًِ.2



 هستجذاًِ.1

 گیشاًِ سْل.8

 

 .هیطَد هطخص هٌبست دادى سبصگبساًِ،ٍاستمالل وٌتشل ًضدیه،سٍش ٍسٍاثظ ثبپزیشش همتذساًِ سجه

 پبییي دادى ثبال،ٍاصًؾشاستمالل اخجبسی پبییي،اصًؾشوٌتشل ًضدیه ٍسٍاثظ پزیشش اصلحبػ هستجذاًِ سجه

 .ّست

 ثشفشصًذاى ووی ًیستٌذٍوٌتشل دادُ،هتَلـ هْشٍسصٍپزیشاًطبى سٍضی گیشاًِ،ٍالذیي سْل فشصًذپشٍسی سجه

 .هیىٌٌذ خَدافوبل

 ایي ثگیشًذٍلٌََّصلبدسثِ تصوین ثبضٌذخَدضبى هیذٌّذدسّشسٌی خَداخبصُ فشصًذاى ثِ ٍالذیي ایي

 .وبسًجبضٌذ

 .هیطَد عَسهستوشاحسبس ثِ ٍفاللِ ،هحجت ٍسشصًذگی ًطبط وِ است ای خبًَادُ سبلن خبًَادُ

 .هیىٌذ ضبیبًی ووه اى افضبی سٍاًی ثْذاضت ثِ وِ ّست لیلد ایي ثِ سبلن ٍخَدخبًَادُ اّویت

 اهشعجیقی یه ثشٍصاضتجبُ داًذوِ ثبصهیپزیشدٍهی ساثبغَش دیگشی وشدى سیسه ّشفشددسخبًَادُ دسٍالـ

 .داًذ هی سضذفضَخبًَادُ ساًطبًِ اضتجبُ ٍایي ّست

 گشایی ثبووبل گیشاًِ ٍسْل استجذادی فشصًذپشٍسی ّبی سجه دادًذثیي ًطبى دستحمیمی ٍثطبست فضیضی

 .ٍخَدداسد هقٌبداسی هثجت استجبط ٍالذیي

 ّستٌذهجبدادساُ ایي داسًذًٍگشاى اصخَدٍفشصًذاًطبى ثبال اًتؾبسی ّوَاسُ ّستٌذوِ گشاوسبًی ووبل ٍالذیي

 .ثخَسًذ ضىستی اّذافطبى ثِ سسیذى

 هستمین ساثغِ دسدثیشستبى اهَصاى ٍفولىشدداًص فشصًذپشٍسی سجه ثیي دادُ ًطبى تحمیمبت ًتیدِ

 ٍخَدداسد

 .دادًذ اصخَدًطبى دسدثیشستبى فولىشدضقیفی سفتبسهیىٌٌذفشصًذاًطبى گیشاًِ سْل وِ ٍالذیٌی



 ثسیبسهٌغمی سفتبسّبی ّبثشخَسدهیىٌٌذدسهذسسِ ثباى استجذادی ضیَُ ّبثِ اى ٍالذیي وِ اهَصاًی داًص

 حشهت دٍسداسًذ،اگشچِ ثِ هیىٌٌذخَدسااصهطىالت سقی ٍتبحذاهىبى هیذٌّذ اصخَدًطبى ٍاصَلی

 .هیجشًذ سًح افسشدگی ٍاصاختالل ثَدُ ثسیبسپبییي اًبى اختوبفی ّبی خَدٍهْبست

 سَء ّبثِ اى گشایص ثشخَسدهیىٌٌذاحتوبل ٍدهَوشاتیه التذاسهٌغمی ّبثبضیَُ اى ٍالذیي وِ اهَصاًی داًص

 ثْتشیي ٍدسهذسسِ ثَدُ ّبون دساى اًِثضّىبس ثشٍصسفتبسّبی احتوبل ٍّشگًَِ ثَدُ هَادهخذسون هصشف

 .ثشخَسداسًذ ثبالیی اختوبفی ّبی ٍهْبست ًفس داسًذٍاصفضت تحصیلی فولىشدسادسصهیٌِ

 .ٍفشصًذّست ٍالذیي سٍاثظ هبّیت افشاددسثشاثشفطبسسٍاًی اٍسی ٍسضذتبة گیشی هَثشدسضىل اصفَاهل یىی

 

 ثِ فبهل تٌْبسِ دادوِ ًطبى چٌذگبًِ سگشسیَى تحلیل اخشای(2832:8ٍهطىبًی هطىبتی)تحمیمبتی عی

 .وٌٌذ تجییي خَثی ساثِ تَاًٌذاى اثشداسدٍهی دسًَخَاًبى ثشثضّىبسی ضذت

 :فجبستٌذاص فبهل8 ایي

 

 خبًَادُ ثِ ًَخَاى ٍاثستگی

 ّب ثبٍسّبًٍگشش

 ثبثضّىبساى استجبط

 هیطَد وبستِ ثضّىبساًِ افوبل تشثبضذاصضذت لَی خبًَادُ ثِ ٍاثستگی هیضاى ّشچِ

 ٌٍّدبسّبی لبًَى لبًَى،هدشیبى ثِ ًسجت هٌفی ّستٌذ،ًگشش ثضّىبسی ثبصداسًذُ فبهل هزّجی ثبٍسّبی

 .هیطًَذ ثضّىبسی تمَیت ثبفث اختوبفی

 .هیذّذ سَق ثضّىبسی ثِ ضذت ساثِ ٍهستوش،ًَخَاى صویوی صَست ثِ ثبثضّىبساى استجبط سشاًدبم

 ًمص ًَخَاًبى ثضّىبساًِ دسسفتبسّبی وِ سسبًذًذفَاهلی اًدبم ثِ وِ دسپژٍّطی( 1222)ٍّبًگ اوسیَى

 لشاسدادًذ داضتٌذساهَسدثشسسی

 هتغیشی سِ ٍالذیي ًٍؾبست وٌتشل تحصیلی،فمذاى ّبی سفتبسضذاختوبفی،هَفمیت دادوِ ًطبى تحمیك ًتبیح

 .داسًذ هقٌبداسی ساثغِ سفتبسثضّىبساًِ ثباًدبم عَسهقٌبداسی ثِ ّستٌذوِ



 هی خبًَادُ دسافضبی هزّجی اصًگشش ٍثشخَاسدثَدى هزّت دادًذوِ ًطبى ،دستحمیمی(1226) ٍّیٌی پیشس

 ثبضذ داضتِ تبثیشثسضایی ًَخَاى سفتبسثضّىبساًِ تَاًذدسوبّص

 ًگشضی چٌیي داسای داسًذ،فشصًذاى هزّجی پذسٍهبدسًگشش فمظ)اصعشفیي یىی اگشفمظ دسحبلیىِ

 .هیشٍد ثبال سفتبسثضّىبساًِ ثبضٌذاحتوبل هزّجی ًگشش داسی(ًیستٌذ

 فشصًذپشٍسی ّبی ٍسجه ضخصیت ّبی ٍیژگی همبیسِ ثشسسی دستحمیمی،ثِ(1222)ٍّوىبساى فجذی

 .پشداختٌذ فبدی ثضّىبسًٍَخَاًبى ًَخَاًبى دسٍالذیي

 ضخصیت ّبی دسٍیژگی ووتشی ًٍوشُ سًدَسی سٍاى ضخصیت دسٍیژگی ثبالتشی ثضّىبسًوشُ ًَخَاًبى ٍالذیي

 .وشدًذ وست فبدی ًَخَاًبى ثبٍالذیي دسهمبیسِ ٍَّضیبسی پزیشی،گطَدگی گشایی،تَافك ثشٍى

 ثشسسی ثبّذف ٍتشثیت اصالح وبًَى ًَخَاًبى ثضّىبسی تحلیل خَدثِ ،دستحمیك(2872)ًژاد اًصبسی

 ٍثضّىبسپشداخت فبدی دسگشٍُ فَق هتغیشّبی

 .ّست دسوبًَى داخل ثیطتشاصًَخَاًبى اصوبًَى خبسج اهَصاى داًص ًفس دادفضت ًطبى ًتبیح

 ّست وبًَى اصگشٍُ هثجت فبدی دسگشٍُ ٍلبًَى پلیس ثِ ًگشش

 .ساداسًذ ًبوبهی تحول هیضاى ّبثیطتشیي ثبسبیشگشٍُ دسهمبیسِ فبدی پسشاى

 ّستٌذ ثضّىبسی ثیٌی دسپیص هْوی ضبخص ٍخَدوبسآهذی لبًَى ثِ ًفس،ًگشش فضت

 هبساتقییي وٌین،خَدوبسآهذی ثشآٍسدُ خَدسادسست سفتبسی هقیبسّبی اًذاصُ هبتبچِ ایٌىِ:خَدوبسآهذی

 .هیىٌذ

 .داسد اضبسُ ثبصًذگی وٌبساهذى وفبیت،ضبیستگی،ٍلبثلیت ّبی احسبس ثِ ثٌذٍساخَدوبساهذی دسسیستن

 

 اى ٍحفؼ سبختي دسثشاٍسدُ هیجشدًٍبوبهی ساثبال فولىشدخَدوبساهذی هقیبسّبی وشدى ٍحفؼ سبختي ثشاٍسدى

 .اٍسد هی ساپبییي ّب،اى

 خَدوبساهذی اّویت ًٍمص ثشسسی خَدثِ دستحمیمبت(1222)ٍصیوشهي(2778)ثٌذٍسا چَى ّن هحممبًی

 پشداختٌذ دسهذاسس آهَصاى داًص تحصیلی ٍهَفمیت ثشیبدگیشی



 هختلف ٍاصفشایٌذّبی گًَبگَى ّبی ضیَُ ثِ دادخَدوبساهذی ًطبى تحمیمی عی( 2778)ثٌذٍسا

 .هیگزاسد افشادتبثیشضگشف ثشسضذٍوبسوشدضٌبختی

 دسًٍی ٍاًگیضش ثشیبدگیشی ای هالحضِ عَسلبثل تَاًذثِ هی خَدوبساهذثیطبى ثِ ًسجت اهَصاى ثبٍسداًص

 .ثگزاسد تبثیشهستمین تحصیلی ّبی ٍهَفمیت

 ثبضٌذ هَفك اهَصاى داًص ثِ یبددادى هیىٌذدسساُ ووه هقلوبى ثِ خَدوبساهذی حتی

 ثبضین داضتِ هیتَاًین ًَخَاًبى اصثضّىبسی تصَیشثْتشی سبیشتحمیمبت ًتیدِ ثِ ثبتَخِ

 (:2872)ٍخذایبسی سقبدت

 ساثغِ دثیشستبًی اهَصاى دسداًص ثضّىبسی ثِ هٌفی هحَسٍوبساهذ،ثبًىشش هسبلِ ای همبثلِ ساّجشدّبی ثیي

 .بداسٍخَدداسدهقٌ هثجت

 .هقٌبداسٍخَدداسد هثجت ساثغِ ثضّىبسی ثِ هثجت هحَسًٍبوبساهذ،ثبًگشش ّیدبى ای همبثلِ ساّجشدّبی ثیي

 (:2835)ٍسسَلیبى ًیب سحین

 وبسگیشی دسثِ ثبالتشی ٍتَاًبیی ّست تشاصدختشاى ّبگستشدُ صهیٌِ ثضّىبسدسّوِ پسشاى سبصگبسی ّبی سجه

 داسًذ ثیشًٍی هٌبثـ

 اسیت  ّبساپزیشای ًبهَثشاى الگَی ٍضبیذّویي.داسًذ اصسبصگبسی تشی ثسیبسًبهغلَة ثضّىبسالگَی دختشاى

 .است وشدُ اختوبفی ّبی

 (:1229)ٍّوىبساى الي تحمیمبت ًتبیح

 

 ثضّىبساًِ سفتبسّبی تَاًذٍاسیبًس ضبخص،هی لَیتشیي فٌَاى ثِ ویفشی حمَق ًؾبم ثِ هٌفی ًگشش دسپسشاى

 .وٌذ ثیٌی ساپیص

 هتغیشّبی ثیي تَاًذساثغِ ٍهیبًدیگش،هی ای هتغیشٍاسغِ فٌَاى ثِ ویفشی حمَق ًؾبم ثِ ًگشش دسدختشاى

 .ًوبیذ ساتقذیل ثضّىبساًِ ٍسفتبسّبی دسخْبى ٍخَدفذالت ثبٍسثِ

 هذاسس ثقذاصسبفبت القبدُ فَق ّبی ثشًبهِ ثشسسی ثِ ثَدوِ ایي(1224)ٍّوىبساى دًیس تحمیك ّذف

 .ثپشداصًذ اهَصاى دسداًص ثضّىبساًِ ثشٍصسفتبسّبی احتوبل دسوبّص



 فَق ّبی دسثشًبهِ دثیشستبًی اهَصاى داًص ثبضشوت ثضّىبساًِ ثشٍصسفتبسّبی داداحتوبل ًطبى ًتبیح

 .پیذاهیىٌذ القبدُ،وبّص

 اهَصش اختوبفی ّبی هْبست اهَصاى داًص ثِ سبفت داسدٍدسایي ثقذاصؽْشاداه4ِتب1 اصسبفت ّبوِ ثشًبهِ ایي

 .هیطَد دادُ

 ٍسبیشهَضَفبت ّوسبالى گشٍُ اصاى،اّویت افتیبدٍپیطگیشی چَى هختلفی هَضَفبت دسثبسُ چٌیي ّن

 .هیطَد دادُ الصم ّبی اگبّی اهَصاى داًص ثِ ٍوبسثشدی هْن ًٍىبت

 هیطَد هحسَة اًسبى ضخصیت سبصدستىبهل ٍسشًَضت هْن ّبی دٍسُ خضء ًَخَاًی

 

 .ثشسذ ًؾشدٍستبى هیطَدثِ اٍسدُ اى دسصیشهطخصبت وِ همبلِ هغبلت ضذاّن سقی دٍستبى ثبتطىشاصتحول

 

Samira Damavandi, [In reply to هحوذ صادُ هله] 

 ��. وشدم استغبدُ. ثَد فبلی. ًجبضیذ خستِ

 

 , هحوذ صادُ هله

 .سسیذُ چبح ث71ِ دسسبل ویفشی  حمَق ًبهِ دسپژٍّص ثَدوِ 71 سبل ثِ هشثَط همبلِ

 داًص)،سدبدسقبدت(گیالى داًطگبُ ٍهطبٍسُ تشثیتی فلَم گشٍُ فلوی ّیئت)اثبدی دٍلت حسیٌی فبعوِ

 اسضذهطبٍسخبًَادُ وبسضٌبسی داًطدَی)خَثٌِ ،سضبلبسوی(ى گیال داًطگبُ هطبٍسُ وبسضٌبسی اهَختِ

 .ثَدًذ همبلِ ایي وٌٌذگبى اصتْیِ(خَاسصهی داًطگبُ

 

 , هحوذ صادُ هله

[In reply to Samira Damavandi] 

 هیىٌن خَاّص



 

 یبسا

 احتشام ٍ سالم ثب

 هفیذتَى هغبلت  ثبثت هوٌَى ٍ خَة ثسیبس

 داًطگبّی پیص ًَفی ثِ ٍ دثیشستبى  دس وِ ًَخَاًبًی همبثل دس   سفتبسی ثشخَسد ًَؿ چِ فشهبییذ هی لغفب

 داضت؟  ثبیذ  ّستٌذ

 ثبضین ًذاضتِ سا داًطگبُ ثِ ٍسٍد ًگشاًی ّن تب

 هخبلف خٌس ثِ گشایص ًگشاًی ّوچٌیي ٍ

 ضجِ یه اًذٍصی ثشٍت ثِ فاللوٌذی  ٍ

 خَاى ٍ ٍالذیي هیبى دسست سٍاثظ ثشلشاسی ایٌْب وٌبس دس  ٍ

 سپبسگزاسم

 , هحوذ صادُ هله

[In reply to یبسا] 

 ثخیش ٍضت ثبسالم

 ثِ ًسجت ٍدهَوشاتیه التذاسهٌغمی سجه ّست اهذُ دسهمبلِ عَسوِ ّوَى فشصًذپشٍسی سجه ثْتشیي

 ثِ) هٌبست ثشلشاسیبضذٍوٌتشل ثبٍی ًضدیىی فشصًذخَدثبضیذٍساثغِ پزیشای دساى وِ سجىی.فشصًذّست

 .ضَد ضٌبختِ سسویت ثِ ٍی استمالل ثبضذٍدسحذهتقبدل ثشٍی(ٍتفشیظ دٍساصافشاط

 .هستوشثبضذ ٍهحجت ثبیذثشدٍهحَسًطبط فلوی سسیذُ اثجبت ثِ هغبلت هغبثك خبًَادُ

 .ّست اگبّی دسخْت ًیبصهٌذاهَصش دثیشستبًی وَدن وِ ّست دیگشایي هْن ًىتِ

 اختوبفی، ّبی هْبست یبدگیشی

 اصتجقبت اگبّی چٌیي ٍّن( اثشگزاسّست دٍساى ثسیبسثشسفتبسفشددسایي وِ)ثبًباّالى ًطیٌی ّن اصتجقبت اگبّی

 .افتیبد دسدام گشفتبسضذى



 دسوطَسهبچٌیي ٍلی.ضَد ّبهٌتمل اى ثبیذثِ ٍپشٍسش اهَصش تَسظ القبدُ فَق صَست ّبثِ اهَصش ایي

 دٍش ثِ ثْتشفشصًذاى ّشچِ ایٌذُ ساثشای هسئَلیت ّبثبیذخَدثبسایي ٍخبًَادُ ًطذُ دیذُ هتبسفبًِ سبصٍوبسی

 .ثىطٌذ

 همبلِ ثِ خَدٍثبفٌبیت اًذن دسحذثضبفت ،ثٌذُ ّست ٍتخصصی فشصًذثسیبسگستشدُ تشثیت ثِ هشثَط ًىبت

 .هفیذثبضذ وِ اهلل ضبء پبسخگَثبضن،اى وشدم هزوَسسقی

 

 , یبسا

[In reply to هحوذ صادُ هله] 

  فشهَدیذ  دلسَصاًِ ثسیبس ٍ فبلی

  فشهَدیذ سٍ هغلت ثغي

 هیطِ هشثَط  ٍالذیي تالش ثِ اش ثمیِ

 ضَین ًضدیه   فضیضهبى وطَس دس  آهَصش ٍ پشٍسش اّویت ثِ سٍصی    اهیذٍاسم

 

 , هحوذ صادُ هله

[In reply to یبسا] 

 ّبی ثْتشهْبست ایٌذُ ضَدٍدساستبی اگبُ اصپیص خَدثیص ٍؽبیف دسوطَسثِ ٍپشٍسش اهَصش اهلل ضبء اى

 .دّذ اهَصش اهَصاى داًص ساثِ صًذگی

 

 ضَد خب ثِ خب ولوِ دٍ ایي ٍ ضبءهلل اى, یبسا

  هتطىشم ّن ثبص

 فضیض دهبًٍذی  خبًَم سشوبس اص ّن ٍ خٌبثقبلی اص ّن

 



Samira Damavandi, [ 

[In reply to یبسا] 

 �� ضوب اص هوٌَى. هیىٌن خَاّص

 

 , هحوذ صادُ هله

[In reply to یبسا] 

 تطىشهیىٌن هتمبثال دسثحث ًؾشٍهطبسوت اصحسي ّن ثٌذُ

 پبیبى 


