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 جسیس ٍظیط ًرست :امروز وطن
 جلسِ اٍلیي تطٌیل اظ پس اًگلیس
 ًطَض، ایي ػَام هجلس زض اش    ًبثیٌِ

 ّوتبی ثب هطبثِ ًبهال ضكتبضی زض
 جطهی ثِ تطاهپ زًٍبلس ذَز آهطیٌبیی

 ضٍظ جبًسَى ثَضیس. ًطز حولِ ًَضثیي
 هجلس ًوبیٌسگبى جوغ زض پٌجطٌجِ

 ثب ضٍزضضٍ هٌبظطُ ًرستیي زض ػَام،
 ثِ پبسد زض ًبضگط حعة ضّجط

 ثب تؼبهل زضهَضز ًَضثیي ّبی  پطسص
 زض تٌص ًبّص ٍ ثطجبم زضثبضُ ایطاى
. ًطز اًتوبز اٍ اظ ثطست كبضس، ذلیج

 اٍ اًگلیس زض ًِ لٌسى پیطیي ضْطزاض
 اثتسا ایٌٌِ اظ پس ذَاًٌس هی «ثَجَ» ضا

: گلت ذَاًس، ایطاى ثِ ًعزیي ضا ًَضثیي
 آهبی ّویي. پطسس هی ایطاى اظ آهب ایي»

 ثِ ایطاى ٍی تی پطس ضجٌِ ًِ هحتطهی
 زضثبضُ آهب ّویي. است زازُ پَل اٍ

 جبی ثِ گصضز، هی كبضس ذلیج زض آًچِ
 ضا آهطیٌب زض هب زٍستبى عطف آًٌِ

 ضا تْطاى)!( هالّبی عطف زائوب ثگیطز،
 ّوچٌیي جبًسَى ثَضیس. «گیطز هی

 ًظبضت ایٌٌِ ثِ ًطزى كٌط حتی: گلت
 ًَضثیي جطهی ثِ ًطَض اهٌیت ثط

 .است ثبٍضًٌطزًی ضَز، ٍاگصاض

 زض گَیی زضیسُ ٍ جبًسَى تٌس ازثیبت
 زض ّن آى هٌتوساًص ثب هَاجِْ

 یبزآٍض ذَز، سیبسی ًٌص ًرستیي
 ؿیطهؼوَل ٍ پطذبضگطاًِ ضكتبضّبی

 تبییسی هْط ٍ آهطیٌبست زض تطاهپ
 ًسرِ جبًسَى ًِ گعاضُ ایي ثط است
 ّبی  ٍاًٌص. است تطاهپ زٍم

 ضسوی ػطف ذالف ازثیبت ّیستطیي،
 ثب هستوین زضگیطی ٍ زیپلوبتیي ٍ

 ًِ است ذػَغیبتی جولِ اظ ّب، ضسبًِ
 یي زض ضا تطاهپ ٍ جبًسَى ثَضیس

 ًِ هغلجی ًٌس؛ هی ٍغل ّن ثِ ًوغِ
 آى اظ ّن آهطیٌب جوَْض ضئیس حتی

 . «.است ًطزُ استوجبل

 
 

    

  

 

 

 هشتاد دهه هبارک هولود
. ضس ثطگعاض تْطاى ضْط هحالت سغح زض ّب ضَضایبضی جسیس زٍض اًتربثبت گصضتِ، ضٍظ رسالت:

 ایي زض ّب تْطاًی هیلیًَی ًین هطبضًت ًگصاضت اضٌبالت، ٍ سیبسی ضٍیٌطزّبی ثطذی اگطچِ
 هَلَز یيا ًِ است ذَضحبلی جبی اهب ضَز، ضیطیي ضبى ًبم ثِ ثبیس ًِ عَض آى اًتربثبت،

 هطزم ًْبز ضضس زض ًِ ًسبًی ّوِ اظ ثبیس. ضسیس ذَز پٌجن زٍض ثِ ّطتبز، زِّ هجبضى
 ًِ ضٍستب ٍ ضْط ضَضاّبی. ًطز تطٌط اًس، زاضتِ ًوص هطزم ثِ هحلی اهَض سپطزى ٍ سبالضی

 حَاضی زضگیط اٍل زٍضُ زض اگطچِ ثَز، یبكتِ ضٌل اغالحبت، زٍلت زٍضاى زض ٍ ۷۷ سبل زض
 زض ٍ ًطز ضبیبًی ًوي ػوطاًی ٍ اجتوبػی هرتلق اثؼبز زض تْطاى پیططكت ثِ ْبیتب،ً اهب ضس،

 ازاضُ ًطزى هطزهی. ثَز جلَ ثِ ضٍ گبم یي پبیترت، زض هغلَة حٌوطاًی تحون هسیط زض ٍاهغ،
 زضستی هسیط زض ًبض اگط ٍ است هطزم ًلغ ثِ ًْبیت زض ضَز، ّوطاُ اضٌبالتی ثب اگط حتی اهَض،
 گط جلَُ ثیطتط هَت، ًوبط ٍ ضسُ ثطعطف ًیع ًوجَزّب ٍ ّب ًبستی زٍضُ، ثِ ٍضُز گیطز، هطاض
 تْطاى، ّبی ضَضایبضی پٌجن زٍض اًتربثبت ثطگعاضی اظ ًِ ضٍست ّویي اظ زهیوب ٍ ضًَس هی

 هطزم سوت ثِ حطًت زض جسیسی ضٍیص ضبّس اًوالة، اظ زِّ ّط زض.ًٌین هی استوجبل
 ّلتبز، زِّ اگط. این ثَزُ پبیترت زض هحلی ًْلتِ ّبی طكیتظ اظ استلبزُ ٍ حساًثطی سبالضی

 هحوسثبهط اثتٌبض ثب ّب ضَضایبضی ّطتبز، زِّ ثَز، ضْط ضَضای تَلس زِّ تْطاى، ضْط ثطای
 ضئیس ٍیژُ ثِ ٍ چْبضم ٍ سَم ضَضای ّوطاّی ثب ٍ آهس ٍجَز ثِ تْطاى ٍهت ضْطزاض هبلیجبف،

 زض سبالضی هطزم هظبّط اظ یٌی ضَضایبضی،. گطكت یتط جسی ثَی ٍ ضًگ زٍضُ، ثِ زٍضُ ضَضا،
 تجلیـبت ٍ اًتربثبت چٌسیست ًِ هحالت زل اظ جَضیسُ ٍ هطزهی ًْبزی است، تْطاى اثطضْط

 هسیطیت اػالم عجن. است ًطزُ ایجبز جَاًبى ٍیژُ ثِ ٍ هحالت سغح زض ضا ًطبط ٍ ضَض آى،
 هَضَع، ایي اغل. اًس ثَزُ ثبًَاى سزضغ ۵۲ ٍ جَاًبى زٍضُ، ایي ًبهعزّبی اظ ًیوی ضْطی،

 هبیِ ثبضٌس، زاضتِ حضَض ثیطتط هطزم، چِ ّط ٍ است ًٌٌسُ ذَضحبل ثسیبض تطزیس، ثسٍى
 اهب ًطز، تطٌط ثبیس تْطاى، ضْطزاضی پطتالش ثسًِ ٍ ضْطی هسیطیت اظ اگطچِ. است ذطسٌسی

 اجتوبػی هَضَع یيا ثِ حسی تب علت، اغالح احعاة ثطذی ًِ زاضز ٍجَز ّن گالیِ ایي جبی
 اػتجبضات ٍ اذتیبضات ثبیس زٍضُ ایي زض. اًس زاضتِ ای ؿیطحطكِ ٍ سیبسی ٍضٍزی ضْطی، ٍ

 تْطاى ضْط ضَضای پیطیي زٍضُ ػضَ ػٌَاى ثِ ایٌجبًت ضرػی تجطثِ. یبثس اكعایص ضَضایبضاى
 ثب ّوٌبضی ًِ ازػبست ایي هؤیس تْطاى، ضْط هحلِ ۵۵۲ هطٌالت ٍ هسبئل ثطضسی ٍ

 سطیغ تطیي، ًعزیي ضؼلص، ٍ هَت ًوبط توبم ثب آى، ػظین ظطكیت اظ استلبزُ ٍ ایبضیضَض
 ٍ ًطیٌبى پبیترت هطٌالت ضكغ زض هحَضی هحلِ ٍ گطایی هطزم هسل تطیي ّعیٌِ ًن ٍ تطیي

 گطكت ًیي كبل ثِ ضا ًْبز ایي ثبیس. است تْطاى ضْط اكعاضی سرت ٍ اكعاضی ًطم تَأهبى پیطجطز
 .جست ثْطُ زیگط ضْطّبی ًالى زض آى، تجطثِ اظ ٍ
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 نکرد رحن هن عادل به هسدک

 هلَْم ٍ هؼٌب ًجبیس ٍ تَاى ًوی اهب ضَز، هی هلوساز ضرػی تػوین یي اگطچِ سؼَز آل ضجٌِ سوت ثِ كَتجبل هجطی ًطزى ؿص جوان:

 هضبٍت ًِ ًطٌس هی ثٌلص جیؾ ای ػسُ هَاهغ جَض ایي هؼوَال. زاضز ضا ذَزش ذبظ تجؼبت هغؼب ًِ تػویوی گطكت؛ ًبزیسُ ضا تػوین ایي

 ضرػی تػوین یي ثِ غطكب تَاى ًوی ضا هیطظایی هعزى تػوین اهب ّب، حطف ایي اظ ٍ زاضز ضثظ ذَزضبى ثِ ّب آزم ذػَغی ظًسگی ًٌٌین،

 . ًطز هحسٍز

 هسئَل ایطاى هطزم ٍ ًطَض زضثبضُ هغغ عَض ثِ اٍ ثگصاضین ًٌبض ضا ثَزُ اش هبزی پیططكت ٍ ضْطت ثستطسبظ ًِ ای ضسبًِ ثب اٍ ًسجت اگط

 چطاًِ است ثیطتط هبػستب اًس ضسیسُ ًَایی ٍ ًبى ثِ ضْطت عطین اظ ًِ ّب آى هسئَلیت اهب ضَز، هی ایطاًی ّط ضبهل هسئَلیت ایي. است

 اظ ثبضس زاضتِ كطزی َّیتی آًٌِ اظ ثیص اٍ .ثبضس اٍ ضرع ثِ هتؼلن كوظ ًِ ًیست چیعی ٍضظضی هجطی يی آهسُ زست ثِ اػتجبض

 اهب ًطز، اًٌبض ضا هسئَلیتی چٌیي تَاى ًوی ثٌبثطایي است، ذَضزُ پیًَس ایطاى هطزم ٍ ایطاى ًبم ثب ًِ َّیتی است؛ ثطذَضزاض جوؼی َّیتی

 هسبثوبت سبثن هجطی. ثساًٌس هسض ثرَاٌّس تب ضٌبسٌس ًوی ضا هسئَلیت ایي اسبسب ًِ ًٌٌس هی ثبثت اٍ جٌس اظ اكطازی ٍ هیطظایی هعزى

 . ًٌطز ضحن ّن اش سبلِ ۵۲ ضكین ثِ حتی اش سَزجَیبًِ ٍ علجبًِ ػبكیت تػوین زض كَتجبل

 ثب ٍ پیص ضٍظ چٌس اظ ثَز گطكتِ هطاض هظلَم یي هَضغ زض عطكساضاًص ای ضسبًِ پطٍپبگبًسای ٍاسغِ ثِ اٍاذط ّویي تب اگط پَض كطزٍسی ػبزل

 اًس گلتِ ذَز ثب ضٍظ چٌس ایي زض هطزم. است گطكتِ هطاض هضبٍت هَضز ػبزی عَض ثِ ػوَهی اكٌبض زض سؼَزی ضسبًِ ثِ هعزى پیَستي ذجط

 ًبض آى زض ّب سبل ًِ ای ضسبًِ ٍ هطزم ٍ ٍعي جولِ اظ چیع ّوِ ثِ تب ثسّس حن ذَز ثِ ثبیس زضآهس ضسى ًن كطؼ ثِ هجطی یي آیب ًِ

 . است ای ضسُ ثبثت هَضَع آى زضوٌی ًِ ثیٌساظز ای ضسبًِ آؿَش ثِ ضا ذَز ٍ ًٌس پطت ًطزُ

 اظ پیص ضٍظ چٌس. ًطز ػیبى ّن ضا ًَز ثطًبهِ ذطٍس زم ؿیطهستوین ػبزل ّوٌبض پطستی پَل اهب زاضز، ازاهِ ّن ٌَّظ ثٌلص ّبی جیؾ

 اٍل تیتط هعزى ذجط هَضَع ایي ثٌس پطت ٍ ظز اكطبگطی ثِ زست ًَز ًجَهی ّبی زضآهس زضثبضُ ضٍظًبهِ یي هعزى هبجطای ضسى ای ضسبًِ

 چیٌس هی ّن ًٌبض پبظل یي هبًٌس ذَز شّي زض ضا اتلبهبت ایي ػوَهی اكٌبض كْویسُ ٍ آگبُ ثرص آى ًِ است ٍاضح. ضس ّب ضسبًِ اظ ثسیبضی

 .ضَز هی هبجطا اغل هتَجِ ٍ

 چٌس سبذتي ثطای حتی ٍ ثَز هطـَل ذَز ًبض ثِ سیوب گعاضضگط ػٌَاى ثِ ّوچٌبى اٍ. ثَز ًٌطزُ ثیٌبض ًبض اظ ًسی ضا هیطظایی هعزى

 ضسى ثیٌبض ازػبی ثٌبثطایي ثَز، ًطزُ زضیبكت ّن ضا هطاضزاز هجلؾ اظ چْبضم سِ ٍ ثستِ هطاضزاز هستٌس ضجٌِ ثب كَتجبل زضثبضُ تبضیری هستٌس

 یٌی ضَز ثبػث ضسًص هغغ ًِ ثَزُ تَجِ هبثل آًوسض پَض كطزٍسی تین اػضبی زیگط ٍ اٍ ثطای ًَز ثطًبهِ زضآهس ظبّطاً اهب است، اسبس ثی اٍ

 ثِ ثؼس ًطَضش، ثِ اٍل ًطز؛ ذیبًت چیع چٌس ثِ ػبزل آیٌسُ ٍ حبل احتوبال ٍ سبثن ضكین ٍ ّوٌبض. ًٌس پطت چیع ّوِ ثِ ّب آى اظ

 ظیبزی تأهل ٍ ػجطت جبی تَاًس هی اًسیطبى ظطیق ثطای سَهی ایي. پَض كطزٍسی ػبزل ثِ سَم ٍ ثَز ّبیص پیططكت ّوِ ثستط ًِ ای ضسبًِ

 .ثبضس زاضتِ
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 دالالى درباره دولت آلسایور
 الیحِ زض اهتػبز ٍظاضت ب،ّ گعاضش عجن ًِ آهسُ ذجطّب زض خراسان:

 ظا، اذتالل ّبی كؼبلیت ثط هبلیبت هَضَع ثب زٍلت ّیئت ثِ توسیوی
 ًطزُ حصف ضا هسٌي ثرص زض سطهبیِ ػبیسی ثط هبلیبت ثِ هطثَط ثرص
 هسٌي ػبیسی ثط هبلیبت الیحِ ًِ ًطزُ اػالم ٍظاضتربًِ ایي حتی. است

 .ًٌس ًوی اضسبل زٍلت ثِ ضا
 ایي زض الیحِ اضائِ ثط هجٌی زٍلت اػالم ثب هجلس هجل سبل ًِ عطحی
 گصاضتِ ًٌبض اهتػبز ٍظاضت تَسظ اًٌَى گصاضت، ًبتوبم ضا آى ظهیٌِ،

 ثط هبلیبت اٍالً ًِ ثَزًس هؼتوس هجل زٍضُ ضاُ زض ٍظاضت هسئَالى. ضَز هی
 زضیبكت ًیع هسٌي هَاظی ثبظاضّبی ّوِ اظ ّوعهبى ثبیس ضا هسٌي ػبیسی

 ثرص ًِ ظهبًی ٍ ضَز زضیبكت ضًٍن ضطایظ زض ثبیس هبلیبت ثبًیبً. ًطز
 هبجطا، آى اظ ثؼس. ًساضز ًبضایی عطح ایي است، ضًَز زٍضُ زض هسٌي
 ضطایظ ایي ثب. ضس ظهیٌِ ایي زض ای الیحِ تٌظین ثِ هبهَض اهتػبز ٍظاضت
 اظ ضا ذَز پبی اهتػبز ٍظاضت ًِ زازُ ضخ اتلبهی چِ ًیست هؼلَم اًٌَى

 است؟ سًُطی پس هَضَع ایي
 عطح ثب هربللت زض ٍ اثتسا اظ اهتػبز ٍظاضت ًِ زالیلی زاضت تَجِ ثبیس

 ٍضغ ًِ ًساضز زلیلی ّیچ اٍالً ًِ چطا. ًجَز هَجِ ّن ًطز هغطح هجلس
 ٍاهؼی ثحطاى یي ثب هسٌي ثرص ًِ ضطایغی زض زاللی ضس هبلیبت ایي

 هی ًطبى ثطآٍضزّب.  ضَز گصاضتِ ّب ثرص زیگط هؼغل است، هَاجِ
 ٍاحس ّعاض ۷۲۲ ٍ هیلیَى زٍ سبذت ثِ حساهل سبالًِ ًطَض ًِ زّس

 ٍاحس هیلیَى ۵۵ حسٍز یؼٌی زاضز؛ ًیبظ آیٌسُ سبل ّطت تب هسًٌَی
 زٍ اظ ثیص اًٌَى ّن ًِ ًٌتِ ایي ًٌبض ثگصاضیس ضا هَضَع ایي .هسًٌَی
 احتٌبض هؼطؼ زض آسبًی ثِ ٍ است ذبلی ًطَض زض هسًٌَی ٍاحس هیلیَى

 سلیوی ػول ّیچ تٌگٌب، ٍ ػسط ضطایظ ایي زض ثٌبثطایي. زاضز اضهط زاللی ٍ
 ثب هسٌي یؼٌی هطزم هؼیطتی ًبالی تطیي ػوسُ ًِ ثپصیطز تَاًس ًوی
 .ًٌس پیسا زاللی اهٌبى ذبًَاض، ّعیٌِ سجس زض زضغس 0۲ اظ ثیص سْن
 ٍ العاهبت ثِ ثرص، ایي زض زاللی ثب هجبضظُ ًِ است زضست ایي الجتِ

 اظ تب زاضز ًیبظ ذبلی ذبًِ ثط هبلیبت ًظیط زیگطی هبلیبتی بیّ پبیِ اجطای
 ایي زیگط سَی اظ ٍ ضَز آظاز هسٌي ثبظاض ذبلی ّبی ظطكیت سَ یي

 ایي ثب. زضآیس هسٌي ٍاهؼی توبضبی ذسهت زض ثیطتط چِ ّط ّب ظطكیت
 هجیل اظ ًیبظّبیی پیص تبهیي زض زٍلت سبلِ سِ اظ ثیص تؼلل حبل،
 جبی ذبلی، هسًٌَی ٍاحسّبی ضٌبسبیی ثطای هالىا هلی سبهبًِ ایجبز
 ایي ضوي.  گصاضز ًوی ثبهی ظهیٌِ ایي زض ضا ای ثْبًِ ٍ ػصض گًَِ ّیچ
 ثط هبلیبت اجطای ّبی ظیطسبذت هبلیبتی، سبظهبى هسئَالى گلتِ ثِ ًِ

 .است كطاّن سطهبیِ ػبیسی
 ؿیط ثط هجٌی زٍلت هجلی ازػبی ًیست هؼلَم گلت ثبیس زیگط هٌظطی اظ

 هجٌبی چِ ضًَز، زٍضاى زض هسٌي ػبیسی ثط هبلیبت ٍضغ ثَزى ًبضا
 هؼبكیت اهسبم ٍ اًَاع عطح، ایي زض ًِ است ایي ًِ هگط. زاضز استساللی

 هػطكی توبضبّبی اظ سَزاگطی حساًثطی تلٌیي ثطای هالحظبت ٍ ّب
 ًِ اهالًی اًتوبل اٍلیي ًظیط ّبیی هؼبكیت) است؟ ضسُ اًجبم هسٌي

 ٍاحس اًتوبل ٍ ًول ثبضٌس، ضسُ ذطیساضی هبًَى ایي یاجطا اظ هجل
 اًتوبل اٍلیي سبل، زٍ ّط زض ثبض یي حویوی، ضرع ّط اغلی هسًٌَی

 سبذت پطٍاًِ زضیبكت اظ سبل پٌج ًِ غَضتی زض ًَسبظ، ّبی سبذتوبى
 ٍاهؼی ًیبظ ضكغ پی زض زٍلت ًِ است ایي ًِ هگط ًیع ٍ...( ٍ ثبضس ًگصضتِ

 ثِ ًِ هبلیبت ایي چگًَِ حسبة، ایي ثب پس است؟ هسٌي ثِ هطزم
 ثرص ایي ضًَز ثِ ًٌس، هی ًوي هسٌي ٍ هلي ثبظاض تػلیِ ٍ تٌظین
 ظز؟ ذَاّس زاهي

 

 برگشت ورق / سیاسی تحلیل آهوزش
 ضا هتلبٍتی ّبی زٍضاى ذَزهبى عَالًی تبضید عَل زض ّب ایطاًی هب

 عَالًىِ زٍضاى ایي زض اهب زاضتین؛ ّن شلت زاضتین، ّن ػعت این؛ گصضاًسُ
 ضا شلت تبضیيِ سرتِ زٍضاى یي هب اًوالة، ثِ هٌتْی ی لِسب زٍیست

 ثبض شلت ی هؼبّسُ ًِ است سبلِ زٍیست زٍضاىِ ّویي زض. گصضاًسین
 هلوبظ ضْط ّلسُ اكتبز؛ اتلبم گلستبى ی هؼبّسُ آى، اظ هجل ٍ تطًوبًچبی

 ثَضْط آهسًس ًِ ثَز سبلِ زٍیست زٍضاىِ ّویي زض. ًطزًس جسا ایطاى اظ ضا
 زض آهس ثیگبًِ زٍلت یي ًِ ثَز زٍضاى ّویي زض. ًطزًس ـبلاض ضا هب

 ثبیس ًِ ًطز تْسیس ضا تْطاى هطًعی زٍلت ٍ ظز ًظبهی اضزٍی هعٍیي
 .ًٌٌس هی حولِ تْطاى ثِ ٍالّب...ثٌٌیس ضا ًبض كالى

 
 

 تر احوق و احوق

 است؛ شّبة سطپل زضت زض هٌبكویي ًبثَزی ضٍظ اهطٍظ، نو: صبح

 ذَاست هی غسام ثب پیَست زض ًِ گطٌٍّی اهسام ثبضتطیي ذیبًت

 ٍ ثطسبًس تْطاى ثِ ضٍظ زٍ تب یي عی ًْبیتب ضا اش ثطظیلی ّبی تبًي

 ٍ ثبض حوبهت ضیعی هِثطًب ایي آًوسض. ًٌس ثطهطاض ضا حٌَهتص

 اػػبض ثِ هطثَط هبًس هی ای اكسبًِ ضجیِ ثیطتط ًِ ثَز كٌطاًِ ًَتِ

 اكتبزًس، ای ٍضعِ چٌیي ثِ هٌبكن جالزاى چگًَِ ایٌٌِ. گصضتِ

 سبظهبًی زضٍى ّبی تسَیِ اظ است؛ ٍگَ گلت ٍ ثحث هحل ّوچٌبى

 ًِ ِّطچ ثبٍجَزایي،... . ٍ ّب آى ًبثَزی ثطای غسام ضاّجطز تب گطكتِ

 ٍ ثطاًساظ جطیبى ایي زض زٍضاًسیطی ٍ تؼول كوساى زٌّسُ ًطبى ثَز،

 ّن اهطٍظ ّویي. است اهطٍظ تب گصضتِ اظ آى ّبی پبلٌی ّن زیگط

 زض ضا گصضتِ سبل زض كطٍپبضی ایسُ ًِ آلجبًی جٌبیتٌبض سبظاى ّطتگ

 ضسُ سطًَة اهیبل ٍ سؼَزی ّبی پَل ٍاسغِ ثِ ٍ پطٍضاًسًس هی سط

 ای ٍاهؼِ چٌیي ثِ هجبة ضا تطاهپ حتی پوپئَ، ٍ ثَلتَى ٌسهبً اكطازی

 زضٍاهغ،. ضكتٌس ضا جبٍیساى كطٍؽ تبضیي هسیط زٍثبضُ ثَزًس، ًطزُ

 ٍ ظًس هی ّن زضجب ثلٌِ ًطكتِ، پیص تٌْب ًِ ذَز زضوٌی زض زضوي

 ثِ كوظ اًٌَى ًٌس، ثسیج ًظبهی ًیطٍی تَاًس هی هجل سبل 0۲ اگط

 اذتالكبت گطكتبض ذَز، زضٍى زض ٍ است هطـَل هجبظی ظزٍذَضزّبی

 ذَزش ٍ تٌطاض ثبظّن ضا اضتجبّص تَاًس هی احون حبل، ثبایي. ٍسیغ

 ًِ زاز تَسؼِ ثبیس ضا َّضیبضی ایي ٍ ًٌس ذبظٍ  ػبم هضحٌِ ضا

 .زٌّس تـییط ًتَاًٌس ضا ضْیس ٍ جالز جبی
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