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 ! «کنید تحرین را ایراى»

 ضد هعلوم کنندگاى حجاب کطف درد
 

 خیبثب٘ی دختز ٝو سٔب٘ی کیهان:

 ٞبی ارسػ ٌذاؽتٗ پب سیز ثزای

 ثٝ الذاْ ایزاٖ ٔزدْ ّٔی ٚ اعالٔی

 ٞبی رعب٘ٝ ثٛد وزدٜ حجبة وؾف

 داخّی پبدٚٞبی ثزخی ٚ خبرجی

 ٘ظیز افزاد ثزخی ٚ ٚی ثزای آ٘بٖ

 دیٙی ٞبی ارسػ ثٝ ٞتبن فزد ایٗ

 ٚ سدٜ تجّیغبت ثٝ دعت

 ٞبی رعب٘ٝ !وزد٘ذ ٕ٘بیی ٔظّْٛ

 وٝ ثٛد٘ذ ؽذٜ ٔذػی خبرجی

 وزدٜ حجبة وؾف خیبثب٘ی دختز

 حجظ عبَ 11 ٚ س٘ذاٖ عبَ 2 ثٝ

 ثزخی اعت، ؽذٜ ٔحىْٛ تؼّیمی

 اػتقبة اس ٘یش دیٍز ٞبی رعب٘ٝ

 ٌذؽت ثب !داد٘ذ خجز ٚی غذای

 11 ثٝ ٘ٝ اٚ وٝ ؽذ ٔؾخـ سٔبٖ

 عبَ دٚ ٚ تؼّیمی س٘ذاٖ عبَ

 ٘ٝ ٚ ؽذٜ ٔحىْٛ لطؼی حجظ

 ثٛدٜ ٔیبٖ در غذایی اػتقبة

 اس أزٚس فزد ایٗ فذای اعت،

 وٝ رعذ ٔی ٌٛػ ثٝ وب٘بدا

 ؽذٜ ایزاٖ ّٔت تحزیٓ خٛاعتبر

 خیبثب٘ی دختز الذاْ ایٗ .اعت

 ٚ ٔمذعبت ثٝ وٝ افزادی داد ٘ؾبٖ

 ٞتبوی ایزاٖ ٔزدْ ّٔی ٞبی ارسػ

 ٚ ٘ذار٘ذ ثیؾتز لقذ یه وٙٙذ ٔی

 فبوتٛر را ٞب ٞتبوی ایٗ ایٙىٝ آٖ

 ثزدٜ خٛد ارثبثبٖ پیؼ ٚ وزدٜ

 ػّیٝ ،پٙبٞٙذٌی دریبفت ٕٗٚض

 ٔٙفی تجّیغبت ایزاٖ رؽیذ ّٔت

 .وٙٙذ
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 نکرد خاهوش را هعترضاى خطن آتص هاکروى باج
 

 افشایؼ ٚػذٜ ثب فزا٘غٝ ّٔت ثٝ خطبة خٛد عخٙزا٘ی در فزا٘غٝ جٕٟٛر رئیظ جوان:
 ٔٛعْٛ ٔؼتزضبٖ خؾٓ آتؼ اس وزد تالػ ٔبِیبتی أتیبسات اػطبی ٚ دعتٕشد حذالُ

 ٔتمبػذ ار ٔؼتزضبٖ ٘تٛا٘غت ٞٓ التقبدی ٞبی ٚػذٜ ایٗ أب ثىبٞذ، «سردٞب جّیمٝ» ثٝ
 ٌفتٙذ ٚ خٛا٘ذ٘ذ ثّٛف ٚ ٔشخزف را ٔبوزٖٚ عخٙزا٘ی ٞب سرد جّیمٝ اس ٌزٚٞی. وٙذ
 آٖ ثز ٞٓ چپ ٚ راعتی دعت احشاة وٝ چیشی دٞٙذ؛ ٔی ادأٝ خٛد اػتزاضبت ثٝ وٝ

 ٔبِیبت افشایؼ ػّیٝ فزا٘غٝ در ثبر خؾٛ٘ت اػتزاضبت ٞفتٝ چٟبر اس پظ. وزد٘ذ تأویذ
 ؽت دٚؽٙجٝ فزا٘غٝ جٕٟٛر رئیظ ٔبوزٖٚ، أب٘ٛئُ تی،ٔؼیؾ ٞبی ٞشیٙٝ ٚ عٛخت ثز
 ٞبی ٚػذٜ اس خٛد، ٔٛاضغ اس ٘ؾیٙی ػمت ثب ای دلیمٝ 13 تّٛیشیٛ٘ی عخٙزا٘ی یه در

 ٔبوزٖٚ. ثىبٞذ وؾٛر در ٞب خؾٛ٘ت حجٓ اس تب داد خجز ٔؼتزضبٖ ثٝ دِٚت التقبدی
 ثب افزاد وؾٛر، ایٗ در التقبدی اضطزاری ٚضؼیت اػالْ ضٕٗ عخٙزا٘ی، ایٗ در

 ٌشارػ ثٝ. وزد ٔؼبف ٔبِیبت پزداخت اس را ٔبٜ در یٛرٚ ٞشار 2 اس وٕتز درآٔذ
 حذالُ 201۲ عبَ اس وٝ داد ٚػذٜ ٕٞچٙیٗ فزا٘غٝ جٕٟٛر رئیظ فزا٘غٝ، خجزٌشاری

 افشایؼ ایٗ. یبفت خٛاٞذ افشایؼ یٛرٚ 100 ٔیشاٖ ثٝ وؾٛر ایٗ در ٔبٞب٘ٝ دعتٕشد
 حمٛق درفذ 1/1 ثٛد ٌفتٝ ٌذؽتٝ ٞفتٝ ٔبوزٖٚ وٝ اعت چیشی آٖ ثز ػالٜٚ حمٛق

 اػتزاك، ٚ خؾٓ: »ٌفت فزا٘غٝ ٔزدْ ثٝ خطبة ٔبوزٖٚ. دٞذ ٔی افشایؼ را وبرٌزاٖ
. اعت ٕٔٙٛع ٔطّمبً آٔیش خؾٛ٘ت اػٕبَ ٚ وٙذ ٕ٘ی تٛجیٝ را پّیظ ٔأٔٛراٖ ثٝ حّٕٝ

 ٔزدْ ٝث ٚاثغتٝ ٔٗ. دٞٓ ٌٛػ ٔؼتزضبٖ حزف ثٝ حبضزْ أب ٘ذارْ، لجَٛ را خؾٛ٘ت
 وٝ وزد تقذیك ٕٞچٙیٗ ٔبوزٖٚ. «٘ذارْ ٚاثغتٍی ٌزٚٞی ٚ حشة ٞیچ ثٝ ٚ ٞغتٓ

 وغی وٝ وٙٙذ ٔی احغبط ٚ ٞغتٙذ ٘براضی س٘ذٌی ؽزایط اس فزا٘غٝ ٔزدْ اس ثغیبری»
 ثٝ خطبة عخٙزا٘ی ایٗ در اٚ. «دٞذ ٕ٘ی ٌٛػ ٞب آٖ ؽىبیبت ٚ درخٛاعت ثٝ

 ایٗ ٔٗ ؽبیذ. پذیزْ ٔی ٔؾىُ ایٗ تٔغئِٛی در را خٛد عٟٓ ٔٗ: »ٌفت ٞب فزا٘غٛی
 اس ای ػذٜ وٝ دا٘ٓ ٔی ٚ دارْ دیٍزی ٞبی اِٚٛیت ٚ ٞب ٍ٘زا٘ی وٝ اْ دادٜ ؽٕب ثٝ را حظ
 ثب ایٙىٝ ثیبٖ ثب فزا٘غٝ جٕٟٛر رئیظ .«ایذ ؽذٜ ٘براحت ٔٗ ٞبی حزف اس ؽٕب

 ٘بخزعٙذی یه: »ٌفت وزد، خٛاٞذ دیذار وبرٌزی ٔختّف ٞبی اتحبدیٝ ٕ٘بیٙذٌبٖ
 ثزخی ٚ ٞب رٚعتب در دِٚتی خذٔبت ؽذٜ ثبػث وٝ دارد وؾٛرجزیبٖ در عبِٝ 40

 اعت حبِی در ٔبوزٖٚ ٘ؾیٙی ػمت. «ؽٛد ثذتز س٘ذٌی ؽزایط ٚ یبثذ وبٞؼ ٔحالت
 .وٙذ ٔی ثزخٛرد ٔؼتزضبٖ ثب ؽذت ثٝ ثٛد ٌفتٝ تز پیؼ وٝ
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 !کجاست؟ «آزادی ههد»
 عٛاَ ایٗ ٔب٘ذ ٔی حبَ! اعت ٔبٞزی ؽتزعٛار ثذٞذ، پب اٌز ٞٓ ٔىزٖٚ وٝ فٟٕیذیٓ ٚ دیذیٓ ٞب سدٜ غزة رغٓ ثٝ ٚطٗ أزٚس:

 دیٍز، یىی ٚ ؽٛد ٔی تٟزاٖ ؽٟزدار 11 اس ثؼذ فجبحی چٙذ فتٙٝ، آٖ خٛاؿ اس یىی ٚلتی!وجبعت؟ دلیمب «آسادی ٟٔذ» وٝ

 ٞٓ فزا٘غٝ در آیب! ثٟؾت؟ خیبثبٖ فذارت ثز ٘ؾغتٗ جذی ٘بٔشد ٕٔىٗ، وبر٘بٔٝ ثذتزیٗ ٚجٛد ثب ٚ ٔغىٗ ٚسیز عبِی چٙذ

 حبال! وجبعت؟ «آسادی ٟٔذ» ٚالؼب! ؽٛد؟ حٕبیت حىٛٔت، افّی ٘فزات عٛی اس یب! ثجیٙذ لذر ایٙمذر تٛا٘ذ ٔی سردی جّیمٝ

 آعیبة ثٝ وٝ عزٌؾبدٜ آة ٕٞٝ آٖ ٚجٛد ثب وٝ وٙٓ ٕ٘ی ٞبؽٕی ٔزحْٛ ٕٞچٖٛ رجبِی ثٝ ای اؽبرٜ ٞیچ ٔتٗ، جبیایٙ در ٔٗ

 اعالٔی جٕٟٛری اَٚ ٘فز حىٓ ثب وٝ ٔزدْ، رأی ثب ٘ٝ حیبت، آخز رٚس تب ریخت، تمّت ثشري درٚؽ ریشی پی در دؽٕٗ

 ثٛدیٓ، داػؼ ثب ٔزسی ثزٖٚ جًٙ در ٔب وٝ حبِی در اٚاخز ایٗ ٚ ٔب٘ذ ثبلی ٘ظبْ ٔقّحت تؾخیـ ٔجٕغ رئیظ ٕٞچٙبٖ

! سد ٔی ٞٓ طؼٙٝ -! ثٛد ٔجٕغ در ٔقّحتؼ تؾخیـ اَٚ ٘فز خٛدػ وٝ ٘ظبٔی ٕٞبٖ یؼٙی - ٔب ٞبی ٔٛؽه ثٝ ٌبٜ

 ٌٛیذ ٔی را ٕٞبٖ ظزیف، آلبی ثؼضب ٞٓ ٞٙٛس ٚ ؽٙٛیٓ ٔی ٞٓ ٞٙٛس ٌبٜ ثی ٚ ٌبٜ ٚ !ؽٙیذیٓ ٞٓ ا٘تخبثبت ایبْ وٝ ٞبیی طؼٙٝ

! ٔىزٖٚ؟ دٔٛلزاضٝ! جالَ؟ فٙبرعٝ! وجبعت؟ «آسادی ٟٔذ» ٚالؼب وٝ وٙٓ ٔی تىزار ٞٓ ثبس ِذا! اعت BBC وبر راعت وٝ

 حك تزأپ ثزیش٘ذ، خیبثبٖ ثٝ جٕبػتی التقبدی، وبٔال اٞذافی ثب اٌز فزا٘غٝ در! وجب؟! تزأپ؟ آٔزیىبی! اردٚغبٖ؟ تزویٝ

 11 ا٘تخبثبت دْٚ ٘فز ثٝ ٔحتزْ دٞٙذٌبٖ رأی ثب -ٌزاٖ فتٙٝ تٕٙبی تٕبْ آ٘ىٝ ِٚٛ ٖایزا در أب وٙذ دخبِت فزا٘غٝ أٛر در ٘ذارد

 جذیذی ٔٛج ٚ دؽٕٗ عٛءاعتفبدٜ ثٝ ٔٙجز وٝ آثزٚیی ثی ٕٞٝ آٖ خّك ٚ ثبؽذ ٔیّیٛ٘ی 40 حٕبعٝ یه اثطبَ -!٘ؾٛد اؽتجبٜ

 ٚ افَٛ ثٝ ای ِطٕٝ ٞیچ ایزاٖ، أٛر رد ِٛدریبٖ آلبی ٕٞیٗ اعالف دخبِت ؽذ، ایزاٖ ّٔت ػّیٝ اٚثبٔبیی ٞبی تحزیٓ اس

 در ٔثال وٝ دار٘ذ ٘یش را حك ایٗ ٘ؾیٙبٖ اِیشٜ وٝ ایٗ، تٟٙب ٘ٝ ٚ! س٘ذ ٕ٘ی دٔٛوزاعی رعْٛ ٚ رعٓ ٚ وؾٛرٞب اعتمالَ ٔٛاسیٗ

 ثٝ ٔب !ؽٍفتب ٚ! ٔٙبفمیٗ ٌزٚٞه پبتٛق ثٝ وٙٙذ ثذَ را وؾٛرؽبٖ االٖ، تب حتی ٚ! وٙٙذ ػّٙی حٕبیت ٞب تزٚریغت اس عٛریٝ،

 ٞٓ ٞٙٛس فزا٘غٝ أب ٞغتیٓ چٝ ٚ چٝ ٚ آسادی ٚ دٔٛوزاعی ٚ ثؾز حمٛق اس خجُ ٞب، سدٜ غزة ٚ غزة ٔٙذرجبت اػتجبر

 !«آسادی ٟٔذ»
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 نفت بورس از پرسص

 ٔٛرد  در ٔتفبٚتی خجزٞبی رٚسٞب ایٗ صبح نو:

 اثشار ؽٛد؛ ٔی ٔٙتؾز ایزاٖ ٘فت فزٚػ ٔیشاٖ

 ففز ثٝ ٔیشا٘ؼ تب ٌزفتٝ وبر ثٝ آٔزیىب وٝ  تحزیٕی

 ایٗ ثزاثز در  .عبسد ٔحمك آ٘زا ٘تٛا٘غتٝ تبوٖٙٛ ثزعذ

 وٝ ؽذٜ ٔطزح وؾٛر داخُ در پیؾٟٙبدٞبیی خذػٝ،

 ایٗ اعت؛ ٘فت ثٛرط اسیا٘ذ راٜ ٞب آٖ تزیٗ ٟٔٓ

 ِیىٗ ؽذ، اجزا ٚ اػالْ پیؼ عبَ 11 حذٚد طزح

 ٞب عبَ ایٗ تٕبْ در آٖ خبْ ٘فت تجبرت ثخؼ

 ػّٕی اثتىبر داخّی، ٘فت ثٛرط. ٔب٘ذٜ ٔغفَٛ

 ثٝ آٖ در وٝ ٞبعت تحزیٓ سدٖ دٚر ثزای خبؿ

 ثخؼ ٚعیغ ٞبی عزٔبیٝ ٚ ٘مذیٍٙی وبرٌزفتٗ

 اس تز ٟٔٓ ٚ ٘فت تِٛیذ عمف تضٕیٗ خقٛفی،

 ثٝ( آٖ أثبَ ٚ حٛاِٝ ٘ٝ) ارس اعىٙبط ٚرٚد ٕٞٝ،

 چٙذ در ٔبٜ آثبٖ در ٞزچٙذ. خٛرد خٛاٞذ رلٓ داخُ

 ٚسارت أب ؽذ ػزضٝ ثٛرط در خبْ ٘فت ٘ٛثت

 ٕٞبٍٞٙی ػبِی ؽٛرای اس ٔجٛس اخذ ثٟب٘ٝ ثٝ ٘فت

 ٔتٛلف را ثٛرط در ٘فت ػزضٝ فزآیٙذ التقبدی

 لب٘ٛ٘ی أبتاِش دٞذ ٔی ٘ؾبٖ ؽٛاٞذ ٕٞچٙیٗ. وزد

 اجزای افّی ٔب٘غ ٚ دارد ٚجٛد راعتب ایٗ در وبفی

 فبدرات در ٘فت ٚسارت ا٘حقبرطّجی راٞىبر ایٗ

 راٞىبر ٔجذد تٛلف. اعت وؾٛر ٘فت

 اس ٘بؽی وٝ ثٛرط در ٘فت ػزضٝ ضذتحزیٕی،

 ثزخی ثٝ آٔزیىب ٔٛلتی ٞبی ٔؼبفیت ثٝ دِخٛؽی

 ٞبی ؽزوت تٛإ٘ٙذی ثٝ اتىب ػذْ ٚ خزیذاراٖ

 خطبیی اعت، ٘فت فبدرات ثزای یخقٛف

 در ٘فت ٚسارت وٝ ؽٛد ٔی ٔحغٛة اعتزاتضیه

 وٝ اعت ایٗ پزعؼ حبال. اعت آٖ اجزای حبَ

 ٚ عبَ 10 ٌذؽت اس ثؼذ  خاللب٘ٝ ایذٜ ایٗ چزا

 ؽٛد؟ ٕ٘ی اجزایی ٞب آٔزیىبیی ٞبی تحزیٓ اػٕبَ

 ٔتفبٚت حُ راٜ ٞز ٚ ثبرٜ ایٗ در ٘فت ٚسارت چزا

 ٚ دٞذ ٔی ا٘جبْ ٔٙفی بٚٔتٔم ٘فت، فزٚػ ثزای

  ثزاٍ٘یختٝ؟ را ٘بظزاٖ حیزت
 

 ضرق به غرب از قدرت انتقال و آهریکا افول/ سیاسی تحلیل آهوزش

٘ٛیغٙذٜ ٚ ا٘ذیؾٕٙذ آٔزیىبیی عٝ دٞٝ پظ اس اٚرٌب٘غىی ثب ا٘تؾبر وتبثی در  "اِٛیٗ تبفّز

عخٗ ٌفت. ٚی ٔؼتمذ ثٛد در  «تغییز ٔبٞیت لذرت»ای ثٝ ٘بْ  ٔیالدی اس پذیذٜ 1۲۲0عبَ 

وّی تغییز یبفتٝ اعت ٚ ایٗ رٚ٘ذ ٕٞچٙبٖ ادأٝ خٛاٞذ  ػقز حبضز، ٔبٞیت لذرت ثٝ

تٕذٖ جذیذی در حبَ »٘ٛیغذ:  ٔی «ٔٛج عْٛ»داؽت. تبفّز در اثز دیٍز خٛد تحت ػٙٛاٖ 

جب عؼی دار٘ذ آٖ را عزوٛة وٙٙذ ... طّٛع ایٗ  ٞبی ٘بداٖ در ٕٞٝ ظٟٛر اعت، ِٚی ا٘غبٖ

 ."تٕذٖ جذیذ تٟٙب ٚالؼیت رٚؽٗ س٘ذٌی ٔب اعت

 
 

 است بسته رو از را ضوطیر اروپا برای تراهپ
 ایٗ.« خٛاٞیٓ ٔی را تزأپ دٚ٘بِذ ٔب وٝ دٞٙذ ٔی ؽؼبر( فزا٘غٝ در) ٕٞٝ» خراسان:

 رئیظ تزأپ، دٚ٘بِذ جٙجبِی ٚ ٘بٔتؼبرف ٞبی تٛئیت اس دیٍز یىی پبیب٘ی ثخؼ جّٕٝ
 فزا٘غٝ وٝ حبِی در. اعت فزا٘غٝ در اخیز اػتزاضبت ٔٛج برٜدرث آٔزیىب جٕٟٛری

 دٚ٘بِذ وٙذ، ٔی طی را ٌذؽتٝ لزٖ ٘یٓ طی خٛد اجتٕبػی – عیبعی دٚراٖ تزیٗ ٘بآراْ
 خیّی پبریظ تٛافك: »٘ٛؽت فزا٘غٛیبٖ خؾٓ ٞبی ؽؼّٝ رٚی ثٙشیٗ ریختٗ ثب تزأپ
. اعت ٌزفتٝ فزا را فزا٘غٝ عزاعز آؽٛة ٚ اػتزاضبت. ٘ىزد وبر پبریظ ثزای خٛة
 ٔحیط اس ؽبیذ تب ثذٞٙذ عْٛ جٟبٖ وؾٛرٞبی اوثز ثٝ ٍٞٙفتی پَٛ خٛاٞٙذ ٕ٘ی ٔزدْ

 دخبِت آؽىبرتزیٗ ایٗ!«.خٛاٞیٓ ٔی را تزأپ ٔب» دٞٙذ ٔی ؽؼبر. ؽٛد حفبظت سیغت
 در ٔتحذٜ ایبالت دیزیٙٝ ٔتحذاٖ اس یىی ػٙٛاٖ ثٝ وٝ اعت وؾٛری أٛر در آٔزیىب
 وٝ رعیذ ٘تیجٝ ثٝ سٔب٘ی ثزیتب٘یب اس آٔزیىب اعتمالَ جًٙ. ؽٛد ٔی ؽٙبختٝ جٟبٖ

 ثٝ را آٔزیىب ا٘مالة ٚ رفتٙذ ٚاؽٍٙتٗ جٛرج فزٔبٖ تحت ارتؼ وٕه ثٝ فزا٘غٛیبٖ
 آٔزیىب، ثٝ فزا٘غٛیبٖ عبس عز٘ٛؽت وٕه اس ثؼذ لزٖ ٘یٓ دٚ اوٖٙٛ أب رعب٘ذ٘ذ پیزٚسی
 فزا٘غٝ دِٚت ػّیٝ را ا٘مالثی ددار تقٕیٓ ٌٛیی ٚاؽٍٙتٗ جٛرج عّف تزأپ، دٚ٘بِذ

 اس ا٘ذوی ٞبی ٘ؾب٘ٝ اِجتٝ .ارٚپبعت ؽزق در رٍ٘یٗ ٞبی ا٘مالة یبدآٚر وٝ ا٘ذاسد راٜ ثٝ
 اػتزاضی جٙجؼ ٌیزی ؽىُ در تزأپ رٞجزی ثٝ آٔزیىبیی ٌزایبٖ راعت ٔذاخّٝ
 ثبلی را تزدیذی ٞیچ تزأپ حبَ، ایٗ ثب ؽٛد، ٔی دیذٜ فزا٘غٛی سردٞبی جّیمٝ
 در را ارٚپب اتحبدیٝ فزا٘غٛیبٖ، اػتزاضبت ٔٛج ثز عٛار دارد لقذ وٝ اعت تٍٝ٘ذاؽ
 در عفیذ وبخ ثٝ تزأپ دٚ٘بِذ ٚرٚد اس پیؼ تب اٌز. وٙذ غزق پٛپِٛیغتی تٛفب٘ی دریبی
 فزاآتال٘تیىی رٚاثط اس ثخؾی ارٚپب اتحبدیٝ وٝ ؽذ ٔی     تقٛر چٙیٗ 2012 صا٘ٛیٝ

 تزیٗ ثشري را ارٚپب اتحبدیٝ آٔزیىب، جٕٟٛری ئیظر اوٖٙٛ آٔزیىبعت، ٚ ارٚپب ٔیبٖ
 ثٝ ارٚپب ؽٟزٞبی در ٌزٚٞی اعت وبفی فمط رٚ، ایٗ اس. خٛا٘ذ ٔی آٔزیىب ٔٙبفغ دسد

 اس تب ثش٘ٙذ فزیبد اتحبدیٝ ایٗ تٛعط ٌزفتٝ ؽىُ ٔٙبعجبت ػّیٝ ٚ ثیبیٙذ ٞب خیبثبٖ
 اعتزاتضیغت «ثٙٗ» ٘یش آٖ اس لجُ حتی. ؽٛ٘ذ ثزخٛردار آٔزیىب جٕٟٛری رئیظ حٕبیت

 ٔذیٖٛ 2012 عبَ ا٘تخبثبت در را خٛد پیزٚسی تزأپ، دٚ٘بِذ وٝ فزدی عبثك، ارؽذ
 را ارٚپبیی ٌزایبٖ راعت تب ثٛد آٔذٜ ارٚپب ثٝ دا٘ذ، ٔی ٚی عٙجی ٘ىتٝ ٚ تیشٞٛؽی

 جبدٚیی ٕٞبٖ دارد لقذ ثٙٗ اعتیٛ. وٙذ ٔتحذ ارٚپب پبرِٕبٖ ا٘تخبثبت در پیزٚسی ثزای
 راعت اختیبر در دٞٙذ، رای تزأپ دٚ٘بِذ ثٝ تب وزد عحز را آٔزیىبیی ٙذٌبٖدٞ رای وٝ

 عیبعتٕذارا٘ی پبی سیز اس را فٙذِی تب دٞذ لزار ارٚپبیی افزاطی ٌزایبٖ راعت ٚ ٌزایبٖ
 ٔی تزسا ؽذ، السْ اٌز حتی ٚ فزا٘غٝ در ٔبوزٖٚ أب٘ٛئُ إِٓبٖ، در ٔزوُ آٍ٘ال ٕٞچٖٛ

 .ثىؾذ ثزیتب٘یب در
 


