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 ایسان اش زيیکسد تغییس
 آشازی ایسان بٍ َساسی

 

 وٝ ٔسبئّی اظ یىی آرمان امروز:
 ضسٜ ٔططح ٌصضتٝ ضٚظٞبی طی

 ثِٛتٖٛ خبٖ ٞبی ِفبظی ٚ تٟسیسٞب
 اثط زض ضسس ٔی ٘ظط ثٝ. است

 اظ ثطذی سٛی اظ وٝ فطبضٞبیی
 ضغیٓ ٕٞچٖٛ ٔٙطمٝ وطٛضٞبی

 ٞبی ٘طیٗ ضید ٚ غٟیٛ٘یستی
 ضا ٔتحسٜ ایبالت فبضس، ذّیح

 چٙیٗ ثٝ زست است وطزٜ ٔٛظف
 ضطٚضتب ٔٛاضغ ایٗ ِٚی ثع٘س، السأی

 ثٝ. ٘یست ایطاٖ ثٝ حّٕٝ ٔؼٙبی ثٝ
 تطأپ ٌطفتٗ لطاض ثب ضسس ٕ٘ی ٘ظط
 خٕٟٛضی ضیبست ا٘تربثبت آستب٘ٝ زض
 سبذتٗ ٚض ضؼّٝ ز٘جبَ ثٝ آٔطیىب زض

 غٛضت ٞط زض چٖٛ. ثبضس تبظٜ خٍٙی
 .زاز ذٛاٞس زست اظ ضا ٔٛلؼیتص

 زض غطاحتب تطأپ یٕٗٞچٙ
 وطزٜ اػالْ اش ا٘تربثبتی ٞبی ٔٙبظطٜ

 زض ای تبظٜ خًٙ ٚاضز ضا آٔطیىب ثٛز
 ثٝ ثؼیس ثٙبثطایٗ. وطز ٘رٛاٞس ٔٙطمٝ

 ز٘جبَ ثٝ تطأپ وٝ ضسس ٔی ٘ظط
 ٔٙطمٝ زض ای تبظٜ خًٙ ا٘ساظی ضاٜ

 ٕٞب٘ٙس اضربغی ٔٛاضغ ِصا. ثبضس
 ٕ٘بیطی ٚ ِفبظی ثیطتط ثِٛتٖٛ خبٖ
 اػالْ ایٗ اظ پیص ٞٓ تطأپ .است
 سرٙبٖ ثٝ ثٛز لطاض اٌط ثٛز وطزٜ

 سبَ سٝ ثبیس زٞٓ ٌٛش ثِٛتٖٛ
. وطزیٓ ٔی حّٕٝ ایطاٖ ثٝ پیص
 ثٝ ٔجسا اظ آٔطیىبیی ٘بٚ وٝ ظٔب٘ی
 وٙس ٔی حطوت فبضس ذّیح سٕت
 ضا ٞبیص ٞعیٙٝ تٕبٔی
 پطزاذت فبضس ذّیح ٞبی ٘طیٗ ضید
 ٘ظط زض ثبیس ٘یع ضا ٘ىتٝ ایٗ. وٙٙس ٔی
 آِٛز ذطٓ اظٟبضات ثٝ تٛخٝ ثب تزاض
 ٔتحسٜ ایبالت ثحطیٗ ذبضخٝ ٚظیط
 زٚچٙساٖ ایطاٖ ذطٓ آ٘ىٝ ثطای
 ٘ظبٔی ٔب٘ٛض چٙیٗ ثٝ زست ٘طٛز

 .ا٘س ظزٜ
 

 

 
   

  

 

 

 فسسایص وظسیٍ

 تجییٗ ضا ایطاٖ-بآٔطیى ٘عاع وٝ ٔرتّفی ٞبی ٘ظطیٝ ٔیبٖ زض ضسس ٔی ٘ظط ثٝ صبح نو:

 ٔدٕٛػٝ ٘ظطیٝ ایٗ. ثبضس ثطذٛضزاض تطی ٚالؼی پطتٛا٘ٝ اظ «فطسبیص ٘ظطیٝ» وٙٙس، ٔی

 ٚ خبٔؼٝ التػبز، استٟالن ٚ فطسبیص ثطای تالش ضا ایطاٖ زضٔمبثُ ٔتحسٜ ایبالت السأبت

 ٘حیف، وطٛضی ثٝ ایطاٖ تجسیُ ز٘جبَ ثٝ تطأپ زِٚت است ٔؼتمس ٚ زا٘س ٔی ایطاٖ سیبست

 ٔسَ ثب ٚیّسٛ٘یسٓ ٘ٛػی ٚ ٘ظبٔی حّٕٝ ططفساض آٔطیىب زض ای زستٝ. است ِطظاٖ ٚ یفضؼ

 پیطٚظی ثطای ظیبزی ضب٘س ا٘س ٘تٛا٘ستٝ ٞٙٛظ ٌطٜٚ ایٗ. ٞستٙس ػطاق ثٝ پسط ثٛش حّٕٝ

 حّٕٝ ٞٓ وٝ ػطاق ٚ ٚ٘عٚئال ٔسَ اظ تطویجی ٌطٜٚ، ایٗ ٘ظط اظ. وٙٙس ػٙٛاٖ ذٛز ططح

 وٝ ثِٛتٖٛ أثبَ. ضٛز ٔٙدط «چٙح ضغیٓ» ثٝ تٛا٘س ٔی ست،ا ذیبثب٘ی ضٛضش ٞٓ ٚ ٘ظبٔی

 ایطاٖ تسّیٓ ثٝ تٛا٘س ٕ٘ی تٟٙبیی ثٝ تحطیٓ وٙٙس ٔی ٌٕبٖ ٞستٙس، ای ٘ظطیٝ چٙیٗ حبٔی

 زٚاْ ٚ ضٛز ٔی ٚاوسیٙٝ وٙس، ٔی ػبزت ٞٓ تحطیٓ ایٗ ثٝ اسالٔی خٕٟٛضی ٚ ضٛز ٔٙدط

 ٚ ٔؼتمس٘س فطسبیص ٘ظطیٝ ثٝ زاضز، ٞٓ اض تطأپ ٔٛافمت ٘ظط ثٝ وٝ زیٍط ٌطٜٚ.وٙس ٔی پیسا

 ٘بضضبیتی ٔٛخت سپس، .ا٘دبٔس ٔی التػبز الغطضسٖ ثٝ اثتسا ٞب تحطیٓ وٝ پٙساض٘س ٔی چٙیٗ

 سجت ضا ایطاٖ سبظش ٚ وٙس ٔی ٔرتُ ضا ایطاٖ زض سیبست زضٟ٘بیت ٚ ضٛز ٔی اختٕبػی

 تغییط ثب چٝ سبظش ثب چٝ ٞستٙس، ایطاٖ استحبِٝ ز٘جبَ ثٝ زٚ ٞط ٍ٘طش زٚ ایٗ. ضٛز ٔی

 ٚ سؼٛزی زِٚت زذبِت وٙس، ثیطتط ضا ٘ظبٔی حّٕٝ ٚظ٘ٝ تٛا٘س ٔی آ٘چٝ ٔیبٖ، ایٗ زض. ٘ظبْ

 زالض ثسب چٝ ٚ ٘یست ضس٘ی ثیٙی پیص اسبسب تطأپ. است ٔسیط ایٗ زض ٞب آٖ زازٖ ٞعیٙٝ

 .وٙس ٘بٕٔىٗ ضا اٚ زضثبضٜ ثیٙی پیص ٚ تحّیُ ٞطٌٛ٘ٝ سؼٛزی

 اتحبز ٚ زِٚت ٔحٛضی خبٔؼٝ التػبز، اظ ٔطالجت ٘ظبٔی، آٔبزٌی ثط ػالٜٚ ایطاٖ زضست الساْ

 .است سیبسی سطح زض
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 ضد؟ محکًم اتُامات کدام بسای فسیدين حسیه

 حکن در فزد ایي :کزد اظْبرٍ  داد خبز فزیذٍى حسیي حکن طذٍر اس اخیزاً دٍلت کبرکٌبى لضبیی هجتوع سزپزست کیهان:

 بِ پبسخ در ٍی .است شذُ هحکَم حبس بِ اتْبهبت، اس دیگزی بخش بب ارتببط در ٍ تبزئِ اتْبهبت بزخی بب ارتببط در دادگبُ

 .است ًشذُ ارسبل هب بزای فعال ٍ است دادسزا در پزًٍذُ آى: گفت «دارد؟ دادسزا در ًیش دیگزی پزًٍذُ فزیذٍى: »کِ سَال ایي

 است پَلشَیی ٍ ارتشب بِ هزبَط است پیگیزی حبل در لضب دستگبُ در حبضز حبل در کِ ای پزًٍذُ در فزیذٍى حسیي اتْبهبت

 ّبیی هسئَلیت سپزدى بزای را هَثزی ّبی رایشًی رشَُ دریبفت لببل در ٍی. است هشبّذُ لببل پزًٍذُ ایي در کثیف پَل رد ٍ

 بِ را ٌّگفتی هببلغ همببل در افزاد ایي ٍ است دادُ هی اًجبم خبص فزادیا بِ التظبدی تبثیزگذار ّبی بخش دیگز ٍ ّب ببًک در

 کبرشٌبسبى ٍ شَد هی ببلغ تَهبى هیلیبرد دُ چٌذ بِ پَلشَیی ٍ ارتشب بِ هزبَط هببلغ اٍلیِ بزآٍرد .اًذ کزدُ هی پزداخت ٍی

 افزادی اسبهی پزًٍذُ ایي در اسبس يای بز. داًٌذ هی هحتول بسیبر را ٍی بزای سٌگیي هجبسات حکن طذٍر احتوبل حمَلی

 .شَد هی شٌیذُ ًیش رفبُ ببًک سببك بگیز ًجَهی هذیزعبهل طذلی جولِ اس ّب ببًک سببك رٍسبی بزخی ٍ سادُ داًیبل هبًٌذ

 هذیزعبهلی جبیگبُ در را آًْب گزی البی بب ٍ داشتِ اختیبراتی ببًکْب عبهل هذیزاى اًتظبة در فزیذٍى حسیي:  حسیٌی ًمَی

 .شذ افشب فزیذٍى حسیي پزًٍذُ اس دیگزی ابعبد سهبى گذشت بب اهب. است کزدُ هی هٌظَة

 سبل پبیبى رٍس 02 بِ ًشدیک عَل در رفبُ، ببًک هذیزعبهل فمزُ یک در دٍلتی، هذیزاى بزخی حمَلی ّبی فیش اًتشبر اس پس

 در کشَر، کل ببسرسی سبسهبى رئیس سزاج، طزًب. است داشتِ هختلف عٌبٍیي تحت دریبفتی تَهبى هیلیَى 032 بز ببلغ ،49

 خبعز بِ رفبُ ببًک هذیزعبهل طذلی علی: داشت اظْبر رفبُ ببًک هذیزعبهل تخلفبت درببرُ لضبئیِ لَُ سزاسزی ّوبیش حبشیِ

 فزیذٍى يحسی فشبر بب اهب بَد کبرگزاى رفبُ ببًک هذیزعبهلی بزای طالحیت فبلذ داشتِ، هلی ببًک در لبالً کِ بشرگی تخلفبت

 .شذ کبرگزاى رفبُ ببًک هذیزعبهل ٍی، گزی البی ٍ( جوَْر رئیس بزادر)

 هعشٍل هذیزعبهل ای سزخِ رستگبر علی پزًٍذُ در ٍی ًبم التظبدی، ّبی پزًٍذُ طبحببى بب فزیذٍى ارتببط هبجزای اداهِ در

 هذتی اس پس بَد، شذُ عشل خَد سوت سا حمَلی ّبی فیش هسئلِ در کِ ای سزخِ رستگبر. خَرد هی چشن بِ ًیش هلت ببًک

 در ٍی. شذ ببسداشت اسالهی اًمالة پبسذاراى سپبُ اعالعبت سبسهبى تَسظ ببًکی فسبد بشرگ شبکِ یک در عضَیت اتْبم  بِ

 .شذ دستگیز ببًکی فسبد یبفتِ سبسهبى ببًذ یک کشف جزیبى

 ببًک هذیزعبهل اًتظبة در داشتي دست ًجَهی، یّب حمَق پزًٍذُ در آفزیٌی ًمش دٍلت، در حضَر ٌّگبم طزافی تبسیس

 دکتزا همغع در تحظیل بزای لبًًَی غیز هعزفی ٍ هلت، ببًک پیشیي هذیزعبهل هبلی فسبد پزًٍذُ در آفزیٌی ًمش کبرگزاى، رفبُ

 ٍی کِ تًیس هشخض ٍ شذُ هغزح فزیذٍى اتْبهبت عٌَاى بِ ّب رسبًِ در کِ است هَاردی جولِ اس بْشتی شْیذ داًشگبُ در

 .است شذُ هحکَم اتْبهبت اس یک کذام بزای
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 !ديلتی دالزَای اش دالالن واپریسی سیسی

 ثطٌعاضی ثب ٟ٘بزٌطایبٖ ٌصضتٝ، سبَ اضظی خٟص اظ ثؼس ایسنا:

 ٘طبٖ ٚاوٙص لضیٝ ایٗ ثٝ ٘سجت ذٛز ٔؤسسبت زض ٔرتّف ٞبی وطسی

 زض چٝ ٞط ثبیس زِٚت ضطایطی چٙیٗ زض وٝ ثٛز٘س ٔؼتمس٘س آٟ٘ب. زاز٘س

 افعایص خّٛی ططیك ایٗ اظ تب وٙس تعضیك التػبز ثٝ زالض زاضز تٛاٖ

 التػبززا٘ب٘ی اظ یىی ٞب، سرٙطا٘ی ایٗ اظ ٔٛضز یه زض. ثٍیطز ضا ٞب لیٕت

 ضا زِٚت تحىٕی ِحٙی ثب زا٘س ٔی ٟ٘بزٌطا التػبززا٘بٖ ضٞجط ضا ذٛز وٝ

 چطا وٙس؟ چٝ زالض ٕٞٝ ایٗ ثب ذٛاٞس ٔی تزِٚ: ٌفت ٚ زاز لطاض ذطبة

 ٔطبثٝ سیبستی زِٚت ثؼس وٕی وٙس؟ ٕ٘ی التػبز ضٚا٘ٝ ضا ذٛز زالضٞبی

 زالض وبالٞب وّیٝ ٚاضزات ثطای ٚ ٌطفت پیص زض ٟ٘بزٌطایبٖ ٞبی تٛغیٝ

 ایطازات تب ثٛز وبفی وٛتبٜ ٔستی تٟٙب أب. ٌطفت ٘ظط زض ضا تٛٔب٘ی ۰۰۴۴

 ثٝ ضطٚع ثٛز زازٜ وٝ ای ٚػسٜ اسبس ثط ِٚتز .ضٛز ٕ٘بیبٖ ایسٜ ایٗ

 تٟٙب أب وطز وبالٞب ا٘ٛاع ٚاضزات ثطای تٛٔب٘ی ۰۰۴۴ ای یبضا٘ٝ زالض زازٖ

 ثعضي زذبِت ایٗ ثعضي ٞبی ٘مع تب ثٛز ٘یبظ ای ٞفتٝ چٙس ظٔب٘ی

 زض فمط وٝ ٌفت ایسٙب ثٝ التػبززا٘بٖ اظ یىی ظٔبٖ آٖ زض. ضٛز پسیساض

 ػسس تٛٔب٘ی ۰۰۴۴ زالض زضیبفت ثطای سٌبٖٚاضزوٙٙ اظ ثطذی ٔٛضز یه

 !وطز٘س ٔی غبزض زیٍط ططف اظ ضا ػسس ٕٞبٖ سپس ٚ وطز٘س ٔی ٚاضز

 وبالٞب ٘ىطزٖ ٚاضز ٚ اضظ زضیبفت ٔب٘ٙس اذجبضی وٙبض زض ذجط ایٗ ٔطبثٝ

 ضس ٔؼّْٛ ٚ ضس ضٙیسٜ وطات ثٝ اضظ وطزٖ ٘طذی ته اظ ثؼس ٞبی ٔبٜ زض

 ضٚی ظیبزی ٞبی ٞعیٙٝ ایٙىٝ ثط ػالٜٚ ای یبضا٘ٝ اضظ اظ سٛءاستفبزٜ وٝ

 .است ضسٜ ٞٓ ظیبزی ٔفبسس آٔسٖ ٚخٛز ثٝ ثبػث ٌصاضتٝ، زِٚت زست

 ضطایط ٕٞیٗ اظ ٌطیع ثطای: ضٚز ٕ٘ی ٔطزْ خیت ثٝ زِٚتی زالضٞبی

 ٔتٛلف ضا ٚاضزاتی وبالٞبی ثٝ ای یبضا٘ٝ اضظ زازٖ ثؼس ٞبی ٔبٜ زض زِٚت

 فمط ای یبضا٘ٝ اضظ وٝ وطز اػالْ اسبسی الالْ اظ ِیستی ططاحی ثب ٚ وطز

 وبالٞبی اِجبلی ٚ ضٛز ٔی پطزاذت ٚاضزوٙٙسٌبٖ ثٝ الالْ ایٗ ٚضٚز ثطای

 .ضٛز تأٔیٗ ٘یٕب سبٔب٘ٝ ططیك اظ ثبیس ٚاضزاتی

 ٞب لیٕت خٟص اظ خٌّٛیطی اثتسا ٕٞبٖ اظ ای یبضا٘ٝ زالض ترػیع ػّت

 ظٔبٖ بٖٕٞ زض وٝ ٍ٘طا٘ی ثٛز، تٛضْ ٚلٛع اظ خٌّٛیطی ٚ ثبظاض زض

 ٔتٛسط طٛض ثٝ ٔبٞیب٘ٝ ٚ ٘طس ثطططف زِٚت زذبِت ثب ٞٓ اضظ ترػیع

 ٞٓ اسبسی وبالٞبی ٔٛضز زض .ضس ٔی اضبفٝ تٛضْ ٘طخ ثٝ زضغس سٝ تب زٚ

 اظ ِیستی ثٝ ضا تٛٔب٘ی ۰۰۴۴ اضظ زِٚت. پیٛست ٚلٛع ثٝ اتفبق ٕٞیٗ

 ٘طبٖ وبضضٙبسبٖ ثطذی ثطآٚضزٞبی وٝ زازٜ ترػیع اسبسی وبالٞبی

 ضسیسٜ زضغس ۰۴ حسٚز ثٝ ِیست ٕٞبٖ الالْ زض تٛضْ ٘طخ حبال ٞسز ٔی

 تب ٚاضزات ظ٘دیطٜ زض افطاز اظ ثطذی سٛءاستفبزٜ ػجبضت ایٗ ٔؼٙبی .است

 ثب أب وٙٙس ٔی ٚاضز زِٚتی اضظ ثب ضا وبالٞب وٝ وسب٘ی است؛ وبال فطٚش

 .ضسب٘ٙس ٔی فطٚش ثٝ آظاز ٘طخ
 

 (7) 98 زاَبسدی مسبع / سیاسی تحلیل آمًشش
   پيگگز س تگگنا  مگگ  نظگگ م  جنگگ  م ننگگ  ىگگ  ياقتصگگ د جنگگ  در

 بشن سگي   ب يسگت   را خندمگ    ي ىگ   داشگتو » آنکگو  شگز   بگو  شگ   سزبلن 

 را فسگگ دى  بشن سگگي   را ىگگ  آفگگ  ث نيگگ   ... بگيگگزي  جگگ  ي را آنيگگ   

 بگگو آنيگگ  مق بگگ  در   بشن سگگي  را دشگگ   ي رخنگگو ىگگ ي راه بشن سگگي  

 ۱/۱/۸۹.« کني  ايست دگ  ج  ي طنر

 

 بسجام ذیل تعُدات بسخی تًقف بٍ کطًزَا ياکىص

 ٞبی ٔؼبفیت ِغٛ ٚ ایطاٖ ػّیٝ آٔطیىب خسیس ٞبی تحطیٓ پی زض :فارس
 تؼٟسات ثطذی تب ٌطفت تػٕیٓ ایطاٖ اسالٔی خٕٟٛضی زِٚت ٘فت ذطیساضاٖ

 ثطخبْ أضبوٙٙسٌبٖ ثٝ ضا ای ضٚظٜ 0۴ ّٟٔت ٚ وٙس ٔتٛلف ضا ثطخبْ شیُ ذٛز
 چٙیٗ حبِی زض ایطاٖ.وٙٙس ػُٕ ثطخبْ ذػٛظ زض ذٛز تؼٟسات ثٝ تب زاز

 تٛافك اظ آٔطیىب ذطٚج اظ ثؼس اضٚپبیی وطٛضٞبی وٝ است وطزٜ اتربش تػٕیٕی
 حفظ ضا تٛافك ایٗ ایطاٖ، التػبزی ٔٙبفغ تضٕیٗ ثب زاز٘س ٚػسٜ ثطخبْ ای ٞستٝ
 الساْ ثطاثط زض سیبسی ٚ ِفظی ٞبی ایستبزٌی ضغٓ ػّی وطٛضٞب، ایٗ. وٙٙس

 ایٗ حفظ ثطای ضسٜ زازٜ ٚػسٜ ػّٕی السأبت زض ٔٛفمیتی وٖٙٛ تب آٔطیىب
 تػٕیٓ ثٝ ٚاوٙص زض ای ثیب٘یٝ زض چیٗ ذبضخٝ ٚظاضت.ا٘س ٘ىطزٜ وست تٛافك
. ضس ثطخبْ وبُٔ اخطای ذٛاستبض ثطخبْ، شیُ تؼٟسات ثطذی تٛلف ثطای ایطاٖ
 تٛلف ذػٛظ زض ایطاٖ اذیط تػٕیٓ ثٝ ٘یع ضٚسیٝ ٚ فطا٘سٝ چیٗ، اظ پیص

 زض فطا٘سٝ زفبع ٚظیط «پبضِی فّٛض٘س» .زاز٘س ٘طبٖ ٚاوٙص ثطخبْ شیُ تؼٟسات
 ثطخبٔی تؼٟس زٚ پبیبٖ زضثبضٜ ایطاٖ زِٚت چٟبضضٙجٝ أطٚظ ثیب٘یٝ ثٝ ٚاوٙص

 ثطای تٛافك ایٗ زض ثبلیٕب٘سٜ ٞبی ططف ثٝ ضٚظٜ 0۴ ّٟٔت زازٖ ٚ وطٛض ایٗ
 اضٚپب. ٘ساضز ٚخٛز ثطخبْ اظ ایطاٖ ذطٚج اظ ثستط چیعی: ٌفت تؼٟساتطبٖ ثٝ ػُٕ

 ػسْ غٛضت زض وٝ ٌفت ٘یع فطا٘سٝ ذبضخٝ ٚظاضت. «است ثطخبْ ثمبی ذٛاستبض
 لطاض ٔیع ضٚی ثط ٞب تحطیٓ ٔىب٘یسٓ ٔدسز آغبظ ٔسئّٝ ثطخبْ، ثٝ ایطاٖ پبیجٙسی

 ضٛضای إُِّ ثیٗ أٛض وٕیتٝ ضئیس «وسبچف وٙستب٘تیٗ. »ٌطفت ذٛاٞس
 تؼّیك حبِت ثٝ ثطای ایطاٖ تػٕیٓ وٝ وطز تأویس ٘یع ضٚسیٝ فسضاسیٖٛ
 ٚ ثٛزٜ زضن لبثُ( ثطخبْ) ای ٞستٝ تٛافك ثٝ ذٛز تؼٟسات اظ ثرطی زضآٚضزٖ

 ضٚسیٝ اضضس سٙبتٛض ایٗ.است آٔطیىب پیص سبَ یه تػٕیٓ ثٝ ٚاوٙص ٘ٛػی
 ثّىٝ ٘یست ای ٞستٝ تٛافك ضز ٔؼٙبی ثٝ ایطاٖ تػٕیٓ ایٗ ٌفت، ازأٝ زض

 . است «زیپّٕبتیه ٚاوٙص ٚ وٙص» ٘ٛػی ثیطتط

 تٛئیتط زض ذٛز ضرػی غفحٝ زض ٘یع ِتٛ٘ی ذبضخٝ ٚظیط «ضیٙىِٛیچ ازٌبضظ»
 ثبض تبسف ای ٞستٝ تٛافك اظ ثرطی اظ ٘طیٙی ػمت ثٝ ایطاٖ تػٕیٓ: »٘ٛضت
. زاضت ذٛاٞس خٟب٘ی ٚ ای ٔٙطمٝ أٙیت ثط ٔٙفی اثطات تػٕیٓ ایٗ. است

 وطزٜ ثطضسی ضا تحٛالت ایٗ ثبیس ثطخبْ وبضٌعاضاٖ اظ یىی ػٙٛاٖ ثٝ اضٚپب اتحبزیٝ
 .«زٞس ٘طبٖ ٔٙبست ٚاوٙص ٚ


