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اهام خویٌی

چْارضٌثِ  25تْوي ً 1396طزیِ رٍساًِ داخلی هعاًٍت سیاسی ساسهاى عقیدتی سیاسی ٍدجا سا ّطتن ضوارُ 1841

(رُ)

 :رٍضٌفکزاى غزبسدُ ،ایي سزساپزدگاى تاِ اًگلساتاى ٍ

فزاًسِ در ساتق ٍ س اس آى تِ اهزیکاً ،گذاضتٌد ها تِ خَد آیین ٍ جَاًااى
ها را هأیَس ًوَدًد.

اهام خاهٌِ ای
تیست سا

(هد ظلِ العالی)

 :اهزٍس کطَر در هقایسِ تا دُ ساا

یص ،اس لحاظ جایگاُ علوی ،جایگاُ صٌعتی ،جایگاُ اجتوااعی،

رٍحیِی هزدم ،تسیار یطزفتِتز

()1362/11/22

ایص ،تاا

است)1391/7/25( .

ً 220وایٌدُ هجلس تا صدٍر تیاًیِای تأکید کزدًد:

یام هزدم در راّپیوایی  22تْوي ،تالش سِ قَُ تزای حل هطکالت است
گشارش تحلیلی

دس جٟاٖ ییذا وشد ٜاػت ،ب ٝخلٛف ٔیاٖ ٔشدْ دس جٛأـ غشبه وه ٔ ٝهاثش اص

راّثزد جدید آهزیکا در سَریِ

تحشیف ٚلایـ رّؼغیٗ تٛػهظ سػها٘ٞ ٝهای غشبه آٌها ٞچٙهذا٘ اص جٙایهات

داٚد احٕذصاد ،ٜواسؿٙاع اسؿذ ٔؼائُ ٔٙغم /ٝساٞبشد آٔشیىا دس ػٛسی ٝبقذ اص

كٟی٘ٛیؼت ٞا ضذ رّؼغیٙیاٖ ِ ٚض ْٚتٛلف آٟ٘ا ٘ذاؿ  ٝا٘ذ٘ .ـشی« ٝوا٘ شیها٘ »

صٚاَ دافؾ  ٚیا ٘ابٛدی ٌشٜٞٚای تىفیشی ٘ؼبت به ٝیهیؾ اص آٖ ،بها ترییشاته

دس ایٗ صٔیٛ٘ ٝٙؿ  ٝاػتٔ« :حبٛبیت ایٗ جٙبؾ تا بذا٘جا یهیؾ سر ه ٝوه ٝح ه

جذی سٚبش ٚؿذ ٜاػت .دسٚالـ آٔشیىا دس ٚضقیت ٔٛجٛد ٔیذا٘  ٚػیاػ دس

ٔیاٖ یٟٛدیاٖ خاسک اص اػشاییُ ٘یض ٘فٛر ییذا وشد ٚ ٜبا لغـ تهذسیج یـه یبا٘

ػٛسی ،ٝدیٍش آٖ باصیٍش تٛإ٘ٙذ  ٚاثشٌزاس ػابك دس تحٛالت ایٗ وـٛس ٘یؼت.

آ٘ههاٖ اص تههُ آٚیهه ٚ ٛح ه تبههذیُ ؿههذٖ ایههٗ یٟٛدیههاٖ بههٔ ٝخاِفههاٖ اػههشاییُ،

بهها تٛجهه ٝبهه٘ ٝمههؾ سٚػههی ،ٝایههشاٖ  ٚتشویهه ٝدس بحههشاٖ ػههٛسیٌ ٚ ٝؼهه شؽ

ٔٛجٛدیت سطیٓ كٟی٘ٛیؼه

دس خغهش جهذی اػهت .یهه ٔقیهاس خه ٛبهشای

ٕٞىاسیٞای تاو یى ایٗ ػ ٝلذست بشتش ٔٙغمه ٝبهشای حفهؼ ٔٙهارـ ساٞبهشدی

اسصیاب ٔیهضاٖ ٔٛرمیهت جٙهبؾ تحهشیٓ كٟی٘ٛیؼهت ٞها به ٝفٙهٛاٖ یهه ابهضاس

بایههذ ٌفههت آٔشیىهها دس ت ه ؽ اػههت تهها

ٔباسصات ٔٛثش ضذ آٖ دس ػشاػش جٟهاٖ ،ؿهذت ٚاوهٙؾ ٔمأهات تهُ آٚیهٚ ٛ

سٚص٘ٞٝای سا بشای ٘فٛر دس ػٛسی ٚ ٝحفؼ حضٛس ٘ؾأ خٛیؾ دس ؿٕاَ ایهٗ

ػغح یشٚیاٌا٘ذای آٖ بشای ب اثهش ػهاخ ٗ ایهٗ جٙهبؾ اػهت ،دسػهت ٔا٘ٙهذ

وـٛس اص عشیك استباعات دیشی ٝٙبا وشدٞا  ٚبشخ اص ٌهشٜٞٚهای ٔقهاسم ٘ؾهاْ

جٙبؾ تحشیٓ سطیٓ آیاستایذ دس آرشیمای جٛٙب وٚ ٝاوٙؾ ایٗ سطیٓ سا دس ی

بـاس اػذ ایجاد وٙذ تا ٕٞچٙاٖ خٛد سا ب ٝفٛٙاٖ یه باصیٍش اكّ ٔغشح ػاصد.

داؿتٌ .شچ ٝاػشاییُ باسٞا ٔذف ؿذ ٜو ٝایهٗ جٙهبؾ یهه ته ؽ ؿىؼهت

دس فیٗ حاَ بایذ تٛج ٝداؿت و ٝیىه اص اٞهذاا اكهّ  ٚساٞبهشد بّٙذٔهذت

خٛسد ٜاػت ،أا ؿٛاٞذ چٙذا٘ دس تاییذ ایٗ ادفا ٕ٘ تٛاٖ یارت .چشا بایذ ایٗ

آٔشیىا دس خلٛف ػٛسی ٝایٗ اػت و ٝاٚال اص ایجاد حاوٕیهت یههیاسچهٚ ٝ

سطیٓ ٔمادیش ٔ ٙاب ٟی َٛكشا الب ٌشی  ٚتبّیرات ٚػیـ اص عشیك ؿبىٞ ٝای

تثبیت ٘ؾاْ بـاس اػذ بٞ ٝش عشیم یق٘ ٙؾأ یها ػیاػه جّهٌٛیشی وٙهذ  ٚاص

اج ٕاف بشای ٔمابّ ٝبا جٙبـ وٙذ و ٝادفا ٔ وٙذ تاثیش چٙذا٘ بش ػیاػت ٞا

دیٍش ػ ٛبا تشٚیج خـ٘ٛت ػاخ اسی دس ػٛسی ٝتحت ِٛای ِض ْٚبشوٙاسی بـاس

یا آیٙذ ٜآٖ ٘ذاسد؟ وار اػت ب ٝكذٞا ٔیّیه ٖٛدالسی وه ٝسطیهٓ كٟی٘ٛیؼه

اػذ ٌف ٍٞٛای ػیاػ دس آػ ا٘ ٝو ٝبا اب ىاس ػ ٝباصیٍش ایشاٖ ،تشوی ٚ ٝسٚػیٝ

بشای تضقیف ایٗ جٙبؾ خشک ٔ وٙذ ٍ٘ا ٜوٙیٓ تها ٔغٕه ٗ ؿهٛیٓ وه ٝتهاثیش

ییٍیشی ٔ ؿٛد سا با ؿىؼت ٔٛاج ٝػاصدٕٞ .چٙیٗ ٚاؿ ٗ ٍٙدس ی آٖ اػت با

 ٝ٘ BDSتٟٙا جضئ ٘یؼت ،بّى ٝایٗ جٙهبؾ تٟذیهذی بهاِم ٜٛضهذ ٔٛجٛدیهت

تجٟیض ٘یشٞٚای ٔقاسم  ٚضذ٘ؾاْ ػٛسی ،ٝبشخ اص یایٍاٜٞای ٘ؾهأ خهٛیؾ

سطیٓ اػت .جزابیت سٚصارض ٖٚایٗ جٙبؾ بشای ارىاس فٕ ٔٛدس جٟاٖ غهش ،

سا دس ٔٙاعك ؿٕاِ ػٛسی ٝحفؼ وٙذ .اص دیٍهش ساٞبشدٞهای اكهّ  ٚبّٙذٔهذت

كٟی٘ٛیؼت ٞا سا ٚاداؿ  ٝو ٝبا تبّیرات ػٍٙیٗ ،اػ فاد ٜاص ٘فٛر ػیاػ خٛد بهٝ

آٔشیىا دس ٔٙغم ٚ ٝبٚٝیظ ٜػٛسی ٝایٗ اػت و ٝبا تٕشوض بش حشب ٝایشاٖ ٞشاػ ٚ

ٔٙؾٛس تلٛیب لٛا٘یٗ بشای ٔجاصات یـ یبا٘اٖ ٘ ٚ BDSیض حّٕ ٝبه ٝآصادی بیهاٖ

اِمهای ٘هاأ ٙاص حضههٛس ٘یشٞٚهای ٔحهٛس ٔمأٚههت دس ػهٛسی ٝب ٛا٘هذ بشخه اص

دس دا٘ـٍاٞ ٜا جّٛی ٌؼ شؽ ٘فٛر آٖ سا بٍیشد.

خههٛیؾ دس ابقههاد ػیاػ ه ٘ ٚؾههأ

وـٛسٞای فشب ٔٙغم ٝسا فّی ٝایشاٖ ٕٞچٙاٖ تحشیه  ٚبهش تهٙؾٞهای ٔٛجهٛد

اخثار داخلی
با ٔلٛبٔ ٝجّغ ،كٙذٚق تٛػقٔ ّٔ ٝجاص ؿذ ٞ 150هضاس ٔیّیهاسد سیهاَ اص

اػ مباَ لشاس ٌشر  ٚ ٝسػا٘ٞٝای فشب  ٚغشب اص ِهض ْٚخهشٚک وأهُ ٘یشٞٚهای

ٔٙابـ سیاِ سا با ٘شخ كفش دسكذ ٘ضد با٘ىٟای فأُ ػپشدٌ ٜهزاسی وهشد ٜتها بها

ٔحٛس ٔمأٚت اص ػٛسی ٝخبشٞای ٔخ ّف سا ٔ ٙـهش ٔه وٙٙهذ .دس ٞهش كهٛست

تّفیك با ٔٙابـ ٘ؾاْ با٘ى  ،كشا افغای تؼٟی ت ؿٛد.

بیارضایذ .ایٗ ٔٛضٛؿ اص ػٛی سطیٓ كٟی٘ٛیؼ

 ٚفشبؼ اٖ ػقٛدی ب ٝجذ ٔٛسد

ساٞبشد اكّ آٔشیىا دسباس ٜػٛسی ٝتٙؾارضایه اص عشیهك ایجهاد اخه ا ٔیهاٖ
ٌشٜٞٚای ػٛسی  ٚوٙـٍشاٖ حاضش دس بحشاٖ ػٛسی ٝاػت.
تْدید جٌثص تحزیوی علیِ رصین صْیًَیستی

تشجٕ /ٝجٙبؾ بایىٛت ،فذْ ػشٔایٌٝزاسی  ٚتحشیٓ اػهشائیُ ) ، (BDSیهه

ػشِـىش جقفشی دس ییأ با لذسدا٘ اص ت ؽ ٞای ابشاٞیٓ حهاتٕ ویها دس
تِٛیذ ریّٓ بٚ ٝلت ؿاْ ٌفت :ػپاٚ ٜؽیف ٝخٛد ٔه دا٘هذ اص ته ؽ ٞهای وه ٝدس
ساػ ای تٛكیف سؿادتٟا ٔ ٚجاٞذتٟای ٔذارقاٖ حشْ  ٚیی٘ٛذ ٔیاٖ فشك ٝجٟاد
 ٚؿٟادت  ٚحٛص ٜرشٙٞ ٚ ًٙٞش اػت ،حٕایت وٙذ.

بٙٔ ٝؾٛس یایهاٖ دادٖ بهٝ

آیت اهلل ٔم ذای  ،فض ٛجأقٔ ٝذسػیٗ حٛص ٜفّٕی ٝلٓ بها تأویهذ بهش ایٙىهٝ

تضییـ حمٛق ٔشدْ ایٗ ػشصٔیٗ اػت و ٝدس ػاِٟای اخیش ٔحبٛبیت رضایٙهذ ٜای

ٔشدْ دس ساٞپیٕای  22ب ٕٟٗأؼاَ ػ ًٙتٕاْ ٌزاؿ  ٚ ٝب ٝتقبیهش سٞبهش ٔقؾهٓ

جٙبؾ ٔذ٘ بیٗ إِّّ بشای رـاس بش سطیٓ كٟی٘ٛیؼ

ا٘م

آٖ سا تٕاؿای وشد٘ذٌ ،فت :الصْ اػت ٔؼؤٚالٖ دس ٕٞیٗ ٔمیهاع بهٝ

سرـ ٔـى ت ال لادی ٔشدْ بپشداص٘ذ.

دبیشوُ ُ٘جَباء فشاق ضٕٗ تأویذ بش ایؼ ادٌ ایٗ جٙبؾ دس وٙاس حهض اهلل
ِبٙاٖ ٌفت و ٝتا آصادی وأُ لذع ؿشیف اص یا ٘ٙـؼ  ٚ ٝدس ٞش ٘مغ ٝاص ٔحٛس

حجتاالػ ْ ابٛتشاب رشد دس حىٕ اص ػٛی سٞبش ٔقؾٓ ا٘مه

اػه ٔ

ٔمأٚت ٔمابُ اػشائیُ كفآسای ٔ وٙیٓ.

ب ٝفٛٙاٖ خغیب ٔٛلت جٕق ٝتٟشاٖ ٔٙل ٛؿذٕ٘ .اصجٕق ٝایٗ ٞف  ٝتٟشاٖ ٘یهض
ب ٝأأت ایـاٖ الأ ٝخٛاٞذ ؿذ.

بٌ ٝضاسؽ راسعٔ ،شدْ اسدٖ بشای دٚاصدٕٞیٗ سٚص ٔ ٛاِ دس ٔیذاٖ اِقهیٗ
ؿٟش اِؼّظ دس ٘ضدیىه یای خهت تجٕهـ وهشد ٚ ٜخٛاػه اس بشوٙهاسی دِٚهت ٚ

فضٞ ٛیات سئیؼٔ ٝجّهغٌ ،فهت :رهیّٓ ػهّ َٛػهیذ أهأ بیهاٍ٘ش رهشآٞ

ا٘ح َ یاسِٕاٖ ؿذ٘ذ.

آٚسدٖ ٔمذٔات بشای خٛدوـ اػت ٚ ٚی ب ٝخاعش استباط با بیٍاٍ٘اٖ  ٚسكذ

٘ـشی ٝآٔشیىای بّٔٛبشي ٔذف ؿذ ٜاػت و ٝدس حّٕ ٝاخیهش آٔشیىها بهٝ

وشدٖ ٘ماط حؼاع وـٛس  ٚسرهت ٚآٔهذٞای آٖ دس لاِهب یهشٚطٞ ٜهای ٔحهیظ

ٔٛاضهههـ ٘یشٞٚهههای ٞهههٓییٕهههاٖ استهههؾ ػهههٛسی ،ٝدٜٞههها جٍٙجهههٛی سٚع دس

صیؼ

دیشاِضٚسوـ  ٝؿذٜا٘ذ.

دػ ٍیش ؿذ ٜاػت.
ػخٍٛٙی دِٚت ٌفت :با تٛارك ٔجّغ اح ٕاالً س٘ٚذ افغها یاسا٘ه ٝبه ٝسٚؽ

دسی ػالظ ؿذٖ یهه جٍٙٙهذ ٜكٟی٘ٛیؼهت ٞها یهغ اص حّٕه ٝبه ٝخهان

وٙهه ٘ٛادأهه ٝخٛاٞههذ یارههتٚ .ی ٕٞچٙههیٗ ارههضٚد :بهه ٝوؼه سبغه ٘ههذاسد دس

ػٛسی ٝسػا٘ٞٝای سطیٓ كٟی٘ٛیؼ

دس ٌضاسؽ ٞای ٔ فاٚت خبش داد٘ذ و ٝایٗ

ػیاػتٞای ٔٙغمٝای ٔا دخاِت وٙذ.

سطیٓ اص بیٓ دسٌیشی اح ٕهاِ  ،اص ٘ضدیىه ٔهشص ِبٙهاٖ ػهأا٘ ٝیذارٙهذ ٔٛؿهى

ٚصیش وـٛس ٌفت :ػیاػتٞا  ٚبش٘أٞٝای دِٚت دس حٛص ٜاؿ راَ  ٚتِٛیذ ٚ

«ٌٙبذ آٙٞیٗ» ٔؼ مش وشد ٜاػت.
سئههیغ اداس ٜأٙیههت ّٔه آٔشیىهها دس ٔقشره تٟذیههذات یههیؾ سٚی أٙیههت

فشكٞ ٝای ال لادی تٛػظ اػ ا٘ذاساٖ  ٚرشٔا٘ذاساٖ ب ٝجذ ییٍیشی ٔ ؿٛد.
ػخٍٛٙی وٕیؼی ٖٛتّفیهك بٛدجهٌ ٝفهت :دػه ٍاٞ ٜهای اجشایه ٔجهاص بهٝ

آٔشیىا ٌفت و ٝایشاٖ ب ٝدؿٕٗ ٔمابُ آٔشیىا دس وـٛسٞای جٙهً صدٙٔ ٜغمهٝ

دسیارت ػٛد اص حؼا ٞای با٘ى ٘خٛاٙٞذ بٛد  ٚبا٘ه ٞها ،ؿهشوت ٞهای بیٕهٝ

تبذیُ ؿذ ٜاػت  ٔ ٚخٛاٞذ اص ٘فهٛر ٘ؾهأ خهٛد به٘ ٝفهـ اٞهذاا ػیاػه ٚ

د ، ِٚكٙذٚقٞا ،دا٘ـٍاٜٞا اص ؿٕ َٛایٗ حىٓ ٔؼ ث ٙؿذ٘ذ.

ال لادی اػ فاد ٜوٙذ.

ٔذیشوُ ٔحیظ صیؼت اػ اٖ خٛصػه اٖ بها اؿهاس ٜبهٚ ٝجهٛد یهه سا ٜحهُ

تشوی ٝاص تذا ْٚوٕه ٞای ٘ؾأ آٔشیىا به ٝؿهب٘ ٝؾأیهاٖ حاضهش ٔخهاِف

جذیذ بهشای ٘جهات اص سیضٌشدٞهای داخّه ٌفهت :اص آ سٞاػهاصی ؿهذ ،ٜاص

دِٚت ایٗ وـٛس دس ؿٕاَ غشب ػٛسی ٝخبش داد .بٛ٘ ٝؿ  ٝسٚص٘أ« ٝیٙه ؿهفك»

عشیك وا٘اَ اٛٞاص تا تاال ؿادٌاٖ ،بخـه بهشای ٟ٘هاَ وهاسی  ٚبخـه بهشای

ی ٙاٌٚ ٖٛاحذٞای صس٘ ٚ ٞیشٞٚای خٛد سا دس لاِب وٕه ٞهای ٘ؾهأ بهشای

سعٛبتبخـ ػغح خان ػٙٔ ٝغم ٝبا ٚضقیت بحشا٘ اػ فاد ٔ ٜؿٛد.

٘یشٞٚههای ٚابؼه  ٝبهه ٝحههض وههاسٌش وشدػه اٖ (پ .ن .ن) ٔؼه مش دس حّههب

بٌ ٝضاسؽ ایش٘ا ،ییىشٞای ػ ٝتٗ اص ّٔٛا٘اٖ ؿٟیذ ػا٘ح ٝوـ

اص بذسل ٝدس ؿاٍٟ٘ای چیٗ ،أشٚص ٚاسد وـٛس ٔ ؿ٘ٛذ.

ػا٘چ یغ

رشػ اد ٜاػت.
سئیغ جٕٟٛس آٔشیىا باص  ٓٞاص ٞضی ٝٙؿذٖ چٙذیٗ تشیّی ٖٛدالس دس جٙهً

ػشِـىش ریشٚصآبادی ،سئیغ ػابك ػ ادوُ ٘یشٞٚای ٔؼهّح ٌفهتٔ :هٗ بهٝ
ِحاػ ػیاػ حذع ٔ ص٘ٓ و ٝاٌش ر ٙهٌٝهشاٖ ػهاَ  ،88ییهشٚص ٔه ؿهذ٘ذ٘ ،هٝ

ب ثٕش غش

دِٚت آٔشیىا بٛدج ٝالصْ بشای تقٕیش یُٞای وـٛس سا ٘ذاسد.
خبشٌضاسی سٚی شص اص حّٕ ٝیه یٟپاد آٔشیىای به ٝیهه تا٘هه دس ٔٙغمهٝ

ٟٔٙذع ٔٛػٛی ص٘ذٔ ٔ ٜا٘ذ ٘ ٝخاتٕ  ٝ٘ ٚوشٚب ! ٚی ٕٞچٙهیٗ ارهضٚد٘ :هٛاس
كحبت افضای ؿٛسایفاِ أٙیت ّٔ دسخلٛف حلش ٔٛجٛد اػت.
٘ایب سئیغ وٕیؼی ٖٛال لادی ٔجّغ ٌفتٔ :شدْ اص حضٛس ؿ ا صد ٜدس

آػیا ؿىایت وشد ٌ ٚفت و ٝایٗ ی َٛدس حهاِ ٞضیٙه ٝؿهذ ٜوهٝ

اِغبی ٝدس خان ػٛسی ٝخبش داد .ایٗ الذاْ ٘ؾهأ  ،دٔٚهیٗ ٔهٛسد عه وٕ هش اص
یه ٞف  ٝاخیش بٛد ٜاػت.
یه لاض دیٍش آٔشیىای بش فّی ٝتلٕیٓ تشأپ دسباسٟٔ ٜاجشاٖ سای داد.

باصاس اسص یشٞیض وٙٙذ تا با صیاٖ سٚب ٝس٘ ٚـ٘ٛذٔ ،جّهغ اص ػیاػهت ٞهای و ٙشِه

بشاػاع ایٗ ٌضاسؽ ،ایٗ حىٓ لاض آٔشیىای یهه ییهشٚصی بهشای ٚوه ی

با٘ه ٔشوضی حٕایت ٔ وٙذ.

اخثار تیي الوللی
ٚصیش خاسج ٝرشا٘ؼ ٝدیشٚص ػ ٝؿٙب ٝاؽٟاس داؿت :دس كٛست و ٝثابت ؿهٛد

ایاِ

آٔشیىا ٕٞ ٚیٙغٛس ٟٔاجشاٖ ٔحؼٔ ٛیـٛد.
بٌ ٝضاسؽ تؼٙیٓ ،دس ی ػهشٍ٘ ٘ٛجٍٙٙهذ« ٜاا  »1۱سطیهٓ كٟی٘ٛیؼه ،

دِٚت ػٛسی ٝاص ػ ح ٞای ؿیٕیای اػ فاد ٜوشد ٜفّی ٝایٗ وـٛس الهذاْ ٘ؾهأ

ػٛسی ٝػىٛت خٛد سا ؿىؼه  ٚ ٝبه ٝتهُ آٚیهٞ ٛـهذاس داد ٔهٛاسد غیهش ٔ ٙؾهشٜ

خٛاٞیٓ وشد!

صیادی دس سا ٜاػت.

ٔشیٓ سجٛی ،ػشوشدٌ ٜهش ٜٚتشٚسیؼه

ٔٙهارمیٗ ،دس ٌفهت ٌٚه ٛبها یهه

سٚص٘أ ٝكٟی٘ٛیؼ

ٞاآستق اف شاا وهشدٞ ،هذا لهشاس ٌهشر ٗ جٍٙٙهذٜ

سٚص٘أهه ٝػههقٛدی ارفههاٖ وههشد وهه ٝؿههبىٞٝههای ایههٗ ٌشٞٚههه خههظ ٞههذایت

«اا »1۱-اػشائیُ تٛػظ استؾ ػٛسی ،ٝفٕ ب ٝچٙذ د ٝٞادفای بشتشی ٞهٛای

آؿٞ ٛای اخیش دس ایشاٖ سا ٞذایت وشدٜا٘ذ.

اػشائیُ دس ٔٙغم ٝیایاٖ داد.

یّیغ سطیهٓ كٟی٘ٛیؼه

اص دادػه اٖ وهُ ایهٗ سطیهٓ خٛاػه  ٝسػهٕاً فّیهٝ

بٌ ٝضاسؽ راسعٌ ،ضاسؽ ػاال٘ ٝجأق ٝاع فات آٔشیىها دسبهاس ٜاسصیهاب

٘خؼت ٚصیش سطیٓ كٟی٘ٛیؼ

اف ْ جهشْ وٙهذ .یّهیغ ایهٗ سطیهٓ ادفها وهشدٜ

تٟذیذٞای جٟا٘ ییؾ سٚی ایٗ وـٛس ،یایبٙذی ایشاٖ بٔ ٝفهاد تٛارهك ٞؼه ٝای

٘ ا٘یا ٛٞدس د ٚیش٘ٚذٜای و ٝدسباس ٜآٖ تحمیمات ا٘جاْ ؿذ ،ٜسػٕاً ٔ  ٟٓاػت.
هطالة ها را در کاًا

ٔیاٖ ایشاٖ ٌ ٚشٛٔ ٜٚػ ْٛب 5+1 ٝسا تأییذ وشد ٜاػت.

یام رساى سزٍش تِ آدرس  @siasilandدًثا کٌید

