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ًجبشٌذً ،باهٌی ثِ هرزّب
هی رسذ

سزٝیس ذثزی رٝسٛاٗ ٠ارى -زتیز ٗز٘غ تطریییع ُیلی
ػس ٟای ٗی ُٞیٜس اُز زر ر َٜاهتػازی ت ٠سز ٗی تزیس ،چزا
ٛیز١ٝاتا ٙرا ت ٠سٞری ٝ ٠ػزام ٗی كزستیس .ت ٠آ٢ٛا ٗی ُیٞییییٖ
اُز ٛیز١ٝای ٗا آٛزا ٛثاضٜسٛ ،ااٜٗی تٗ ٠زس١ای ٗا ٗی رسس.
تُ ٠شارش ذثزُشاری ٗ٢ز ،سزٓطٌز پاسسار ٗحس ٚرضایی زر
٘٢ٛی ٚیازٝار ٟض٢سای ٗسزس راٗغ  ٝپایِا ٟتسیذ اٗإ ریؼیلیز
غازم (ع)  ٝض٢سای ٗساكغ حیزٕ ٗیٜیغیوی ٠ییي تی٢یزا ٙتیا
ُزاٗیساض یاز اٗإ  ٝض٢سا  ٝتسٔی ایإ كیاعی٘یییُ ٠یلی
اٗیسٝارٕ را ٟكاع٘ی ،ػٔٞی  ٝحسیٜی ً ٠ت ٠تزً ایخار ض٢سا ٝ
راٛثاسا ،ٙر١ثزی اٗإ ػشیش  ٝر١ثز ٗؼظٖ اٛوالب ٘١ٝزا١ی تیی
ساتو ٔٗ ٠ایزا ،ٙآؿاس ضس ٟازاٗ ٠پیسا ًٜس ٗ ٔٗ ٝا ت ٠آرٗاٙ
١ای ذٞز ،تزسس.زتیز ٗز٘غ تطریع ٗػٔح ٛظإ تا اضار ٟت٠
ح٘اس ٠آكزیٜی ٗززٕ زر را١پی٘ایی  ۲۲تُ ٚ٘٢ل سٗاٛی ًی٠
اٛوالب پیزٝس ضس ،ر٘ؼی ایزاٗ ۵۳ ٙیٔیی ٙٞتیٞز  ٝا ۰۸ ٙ
ٗیٔیٛ ٙٞلز اس  .تا زر ٛظز ُزكت ٚر٘ؼیتی ً ٠اس ٗیاٗ ٙا ركیتی٠
اٛس ،حسٝز ضػ ٗیٔیٛ ٙٞلز تؼس اس اٛوالب ت ٠ری٘یؼییی ٗیا
اضاك ٠ضس ٟاٛسٝ.ی اكشٝز حٞازث تشرُی زر اییً ٚطیٞر تی٠
ٝهٞع پیٞست ،٠اٗا تؼٔن ذاعز ٗٔ ایزا ٙت ٠اٛوالب اسالٗی ًیٖ
ٛطس ٟاس ٗ .ززٕ تزای ای ٚاٛوالب ت٢ای سیازی زر ٗٞار٢ی ٠تیا
رًٞ ٝ َٜزتا  ٝتزٝر  ٝتحزیٖ پززاذت ٠اٛس؛ اٗا پیٛٞس ػی٘ییین
ٗززٕ تا اٛوالب اسالٗی تسا ٕٝیاكت ٝ ٠رٞاٛیا ٙاییٗ ٚیٔی زر
ز١ٝشار ًیٔٗٞتز آ ٙسٞتز اس ٗزس١اٛ ،وص آكزیٜی ٗی ًٜیٜیس ٝ
ض٢یس ٗی ضٛٞس.استاز زاٛطِا ٟراٗغ اٗإ حسییی(ٚع) تػیزیی
ًزز تسا ٕٝای ٚاٛوالبٗ ،ؼزش ٟاس  ٝییي اتیلیام ػیازی
ٛیس  .ساتو ٠تاریری ٗٔ ایزاٛ ٙطاٗ ٙی ز١س ً ٠اییٗ ٚیززٕ
ٜٞ١س اس ای ٚاٛوالب اٛتظاراتی زارٛسٜٞ١ .س ترص ٗ٘٢یی اس راٟ
تزایطا ٙتاهی ٗاٛسٜٞ١ ٝ ٟس ٗی ذٞاٜ١س ذٞز  ٝآرٗا١ ٙایطا ٙرا
زر ای ٚاٛوالب پیسا ًٜس.زتیز ٗز٘غ تطریع ٗػٔیحی ٛیظیإ
ُل چزا زٓٝت٘ززا ٙپیص تیٜی ٌٛززٛس ً ٌٚ٘ٗ ٠اس تاسی
تاس١ا ً ٝثٞتز١ا زر آٗزیٌا ت ٠رٝی ًار آٗس ٙز ٓٝر٘ٞ٢ری
ذٞا ٝ ٟضس تزرإ ٜٗزز ضٞز؟كزٗاٛس ٟسپا ٟپاسسارا ٙزر زٝراٙ
زكاع ٗوسس تا اضار ٟت ٠تارید  ٝت٘س ٙایزا ٙاسیالٗیی ُیلی
ضٌٞكایی تشرٍ زر تارید ایزا ،ٙتا ٝرٝز زی ٚت ٠سییاسی زر
زٝرا ٙغلٞی ٠رٝی زاز ،اٗا پس اس آً ٙیٞچیي  ٝتیحیویییز
ضسیٖ .غسساّ اس ًٗ ٔٗ ٠ا ،تیسار ضس ٝ ٟتیزای ػیشو ٝ
اٜٗی  ٝسزتٜٔسی ذٞز تالش ٗی ًٜسٗ .ا زر  ۲۲ت ٚ٘٢را ٟذٞز
را پیسا ًززیٖ  ٝزرس ١ای تارید ١ ٝسای ١ای اٗإ زر اییٚ
سٗیٛ ٠ٜوطی تسشا زاض ٗ .ا سِٜز١ای ٗرتٔلی را اس اٜٗییی ٝ
زكاع تا سیاس كت ًزز ٟایٖٗ .ززٕ اس اٜٗی  ٝػٌ٘ٔزز زكاػی
ایزا٘١ ٝ ٙی ٚعٞر سیاس ٞٗ ٝهؼی ًطیٞرٗیا ٙزر سیغی
ر٢اٛی راضی ١ستٜس .زٝاسز ٟساّ ٘ٛایٜسُا ٙر٘ٞ٢ری اسالٗی
زر تزاتز هسرو ١یای ری٢یاٛیی ٛطیسیتیٜیس؛ چیزا ًیٗ ٠یٔی
ایزا ٙیٌپارچ ٠اس ٞ١ ٝی ً ٝزاٗ ذٞز را تاسیاكت ٠اسی .
استوالّ  ٝآسازی ٛ ٝظإ زیٜی ٗا ،زستاٝرز١ایی اس ًٗ ٠ززٕ
اس آ ٙرضای زارٛس؛ اٗا زر ػی ٚحاّ اٛتیظیار زارٛیس سیٜیِیز
اهتػاز  ٝغٜؼ ً ٝطاٝرسی ٗ ٝؼیط  ٝػٖٔ  ٝكٜاٝری را ٛییش
كت ًٜیٖ.

ایراى لْرهبى جبم جْبًی
کشتی آزاد شذ

همین صفحه

صفحه 11

فرهبى هْبجرتی تراهپ تَّيي آشکبر
ثِ هلت ایراى ثَد
سزٝیس ذثزی رٝسٛاٗ ٠ارىٗ -ح٘س رٞاز ظزیق زر ذػیٞظ
سیاس ٗ٢ارزتی تزاٗپ ًٝ ٠رٝز اتثاع ١ل ًطٞر ٗسٔ٘یا ٙاس
ر٘ٔ ٠ایزا ٙرا ت ٠ذاى آٗزیٌا ٜٗ٘ٞع ٗی ٘ٛایسُ ،ل ًی ٠اییٚ
ٜٗ٘ٞػی یي ت١ٞی ٚآضٌار ت ٔٗ ٠ایزا ٙتٞز.
تُ ٠شارش ذثزُشاری ٗ٢ز تٛ ٠وْ اس سی اِ ٙاِٗ ،ٙیحی٘یس ریٞاز
ظزیق ٝسیز اٗٞر ذارر ٠ایزا ٙزر ٗػیاحیثی ٠اذیتیػیاغیی تیا
ًزیستی ٚاٗاٛپٞر ذثزِٛار ضثٌ ٠سی اِ ٙاِ ٙزر حاضی ٠تیزُیشاری
ٛطس اٜٗیتی ٗٛٞید تػزی ًزز ً ٠زٓیٔی ً ٠اٝتاٗا را تی ٠پیای
ٗیش ٗذاًزً ٟطاٛس ،تی احز تٞز ٙتحزی٘٢ا تٞز.
ٝسیز اٗٞر ذاررً ٠طٞرٗا ٙزر ذػٞظ ٝضغ تحزی٘٢ای رسیس
آٗزیٌا ػٔی ۲۳ ٠ضرػی حویوی  ٝحوٞهی ایزاٛی ً ٠ت ٠ازػیای
ٗواٗاو آٗزیٌا تا تزٛاٗ١ ٠ای ٗٞضٌی ایزا ٙزر ارتثاط تٞز ٟاٛس ،ت٠
غزاح اػالٕ ًزز ً ٠تحزی٘٢ا ػٔی ٠ایزاً ٙارُز ٛیلتاز.
ظزیق ُل ً ٠٘١ساٛی ً ٠زر ُذضت ٠ایزا ٙرا آسٗٞز ٟاٛسٗ ،ی
زاٜٛس ًٗ ٠ا ت ٠ت٢سیساو پاسد ٛرٞا١یٖ زازٗ .ا پاسرِٞی احتیزإ
ٗتواتْ ٜٗ ٝاكغ ٗتواتْ ذٞا١یٖ تٞزٝ.ی ٘١چٜیُ ٚل ً ٠زٓٝی
اٝتاٗا سؼی ًزز تا اس تحزی٘٢ای اهتػازی تزای ٗحسٝز سیاذیتیٚ
تزٛاٗ١ ٠ست ٠ای ایزا ٙت٢ز ٟتثزز؛ اٗا تا اكشایص ز ٟتیزاتیزی ضی٘یار
ساٛتزیلیٞص١ای ١ست ٠ای ایزا ٙزر آ ٙتاس ٟسٗاٛی ،ز ٓٝاٝتاٗا زر
٢ٛای ضٌس ذٞرزٝ.ی ٘١چٜی ٚاظ٢ار زاض ً ٠تٞاكن تز سیز

ٗحسٝز ساذت ٚتزٛاٗ١ ٠ست ٠ای ایزا ٠ً ٙزر ساّ ٗ ۲۸۰۳یا ٙایزاٙ
 ٝضص هسرو ر٢اٛی اس ر٘ٔ ٠آٗزیٌا ٗیٜیؼیویس ضیس ،تی ٠رؿیٖ
كزیاز١ای ٗرآق اػضای ز ٓٝرسیس آٗزیٌا ت ٠هٞو ذٞز تاهی
ذٞا١س ٗاٛس.ظزیق ٘١چٜیُ ٚل ً ٠زر ٗٞرز [ٓش ]ٕٝرُٔٞیزی
اس تز ٖ١ذٞرز ٙای ٚتٞاكن ٠ً -رٛٝس ٗذاًزاو ر ٢حػ ّٞآٙ
ز ٝساّ ت ٠ع ّٞاٛزاٗیسی -یي ار٘اع ٛظز تی ٚآ٘ٔٔی ٝرٞز زارز.
ٝسیز اٗٞر ذاررً ٠طٞرٗا ٙزر ازاُٗ ٠ل تاٝر زارٕ ًِ٘١ ٠اٙ
اس رً٘ٔ ٠ارضٜاسا ٙزر آٗزیٌا ٗی زاٜٛس ً ٠ای ٚت٢تیزیی ٚتیٞاكین
ٌٗ٘ ٚتزای ت٘اٗی عزك٢ای زرُیز ٠ٛ ٝ ،ت٢ٜا تزای اییزا ٙتیٔیٌی٠
تزای آٗزیٌا ٛیش تٞز ٟاس  .ای ٚتٞاكن [٘ٛاز] پیزٝسی زیپٔ٘اسی تز
ت٢سیس  ٝارثار اس  ،سیزا ت٢سیس  ٝارثار زیِز ٗؤحز ٛیس .
ای ٚزیپٔ٘او تزرستً ٠طٞرٗا ٙزر ذػٞظ ٗٞضٞع سیٞرییٝ ٠
ح٘ای ایزا ٙاس ز ٓٝهاٛٞٛی تطار اسسُل ً ٠اِضـاّ ػزام اس
سٞی آٗزیٌا ُز ٟٝتزٝریستی زاػص را تٞرٞز آٝرز.
ٗح٘س رٞاز ظزیق ٘١چٜی ٚذاعزٛطاً ٙزز ً ٠یي آتص تیس
سزاسزی زر سٞری ٠ً -٠تا ٗیاٛزیِزی رٝسی ٝ ٠تزًییی ٠زر ٗیاٟ
زساٗثز تزهزار ضس -تا حس سیازی ٗؤحز تٞز ٟاس  ٝتػزی ًیزز
ً ٠اػشإ ٛیز١ٝای سٗیٜی ارتص آٗزیٌا ت ٠سٞری ٠تزای ٗویاتٔی ٠تیا
زاػص ت ٠تطسیس اكزاط ُزایی زر ٜٗغو ٠زاٗ ٚذٞا١س سز ً ٠اییٚ
اٗز تز اٜٗی ًْ ر٢ا ٙاحزُذار ذٞا١س تٞز.

گبم اسبسی شْرداری تجریس ثرای رفع هعضل لذیوی غرة شْر

سزٝیس ذیثیزی رٝسٛیاٗی ٠ارى -ضی٢یززار تیثیزییش ،پیزٝصٟ
سیس ٗحیغی ًاٛاّ ذٔیْآتاز را اس ضزٝرو١ای ٗ ٖ٢اهیٔییی٘یی
ض٢ز ذٞاٛس ُ ٝل ای ٚپزٝص ٟتا ١شی٠ٜای تآؾ تزٗ ۰۵۸یٔیارز ریاّ
زر آذزیٗ ٚزاحْ تٌ٘یٔی تٞز ٝ ٟت ٠سٝزی كؼاّ ٗیضٞز.
تُ ٠شارش ض٢زیار ،زًتز غازم ٛزلی زر تیاسزییس اس آذیزییٚ
ٗزاحْ ارزای پزٝص ٟاظ٢ار زاض ًاٛاّ ذیٔیییْ آتیاز ،اس ٛیظیز
توٞی ت٢ساض ض٢زی ،تاحیزُذاری زر ًیییلییی سٛیسُیی ٝ
ساٗا ٙز١ی ٗسیز كزٝزُا ،ٟتسیار حایش ا٘١ی تیٞز ٝ ٟز ٝسیاّ
پیصٞٗ ،رز تٞر ٠ض٢ززاری تثزیش هزار ُزك .
ٝی ازاٗ ٠زاز ذزسٜسیٖ ً ٠زر سای ٠كضای ٗخث ٘١ ٝاِٜ١ی ً٠
زر تزٛاٗ١ ٠ای ػ٘زاٛی ض٢ز حاًٖ ضس ،ٟیٌی اس ٛیاس١ای هیسیی٘یی

ض٢ز ً ٠اس ٛظز ٗثاحج ػ٘زاٛی  ٝسیس ٗحیغی تا پیچیسُی١یای
ذاغی ٗٞار ٠تٞز ،زر آستا ٠ٛتاٗی ٚهزار ُزكت ٠اس .
ض٢ززار تثزیش یازآٝر ضس تا تٞر ٠ت ٠ضزایظ ساذتاری ض٢ز تثزیش،
اس ُذضت١٠ای زٝر ،ترص هاتْتٞر٢ی اس آب١ای سغحی ضی٢یز،
ت ٠ؿزب  ٝت ٠ذػٞظ ٗحسٝز ٟراز ٟسٜت١ ،ٞسای ٗی ضیس ًی٠
ایٗ ٚؼضْ ،تاػج ر٘غضس ٙآب١ای راًس  ٝاٛتطار تٞی ٛاٗغثٞع
ضسٞ٘١ ٝ ٟارٞٗ ٟرز ُالی ٠ض٢زٛٝسا ٙهزار زاض .
ٝی ازاٗ ٠زاز ایٗ ٚطٌْ ،تا تٞر ٠تٗ ٠زاٝرو تا كزٝزُا ٟتیثیزییش
تٜاسثی تا ٗٞهؼی ُززضِزی ض٢ز ٛساض  ٝت١ ٠ی٘ییی ٚذیاعیز،
ض٢ززاری تثزیش زر ز ٝساّ ُذضت ،٠احساث ًاٛاّ ذٔیْآتاز را تیا
١شی٠ٜای تآؾ تز ٗ ۰۵۸یٔیارز ریاّ زر زستٞر ػ٘زاٛیی ذیٞز هیزار
زاز ٟاس .
زًتز ٛزلی تا هسرزاٛی اس تالش ٗسیزا ٝ ٙػٞاٗیْ اریزاییی اییٚ
عزح اظ٢ار ًزز تا رزیا ٙساسی آب زر ایً ٚاٛاّ ،كاضالتی ًی٠
اس هسیٖ اس ٜٗغو ٠حیسرآتاز ٝارز آری چای ٗیضس  ٝآب ١یای
سیزسٗیٜی  ٝسغحی را ٛیش آٓٞزٗ ٟیًزز زر تستز ٜٗاسیة ًیاٛیاّ
١سای ذٞا١س ضس.
ًاٛاّ ذٔیْآتاز ت ٠عً ۱ ّٞیٔٗٞتز ،زارای  ۶ز ٠ٜ١اسی ًی ٠تیا
ع ّٞحسٝز ً ۳یٔٗٞتز عزاحی  ٝارزا ضسٖ١ ٝ ٟاً ٜٙٞزر آذزیٚ
ٗزاحْ تٌ٘یٔی اس  .ػ٘ٔیاو ًاٛاّ  ٝتاًس ُذاری ای ٚعیزح
ت ٠ات٘إ رسیس ٝ ٟزیٞارچیٜی آٛ ٙیش زر حاّ ارزا تٞز ٝ ٟتاًیٜیٙٞ
ٗ ۶۸۸تزٌٗؼة اس آ ٙارزا ضس ٟاس .

گسترش شيَع آًفلَاًسای
پرًذگبى در کشَر

سزٝیس ذثزی رٝسٛاٗ ٠ارى -رئیس ١یاو ٗسییز ٟاتیحیازیی٠
ٗزؽ ترٖ ُذار استا ٙت٢زا ٙاس ُستزش ضیٞع آٛیلیٔیٞاٛیشا زر
ًطٞر  ٝاكشایص ٛزخ ترٖ ٗزؽ ذثز زاز.
ٛاغز ٛثی پٞر زر ُلتِ ٞتا ٗ٢ز تا تیا ٙای ٠ٌٜتزاسیاس آذیزییٚ
آٗار ،تاً ٜٙٞآٛلٔٞاٛشای كٞم حاز پیزٛیسُیا ٙزر  ۰۱اسیتیاٙ
ًطٞر ُشارش ضس ٟاس  ،اظ٢ارزاض اذیزا ای ٚتی٘یاری زر
ر٘ؼی ٗزؽ ١ای تٗٞی استا ٙچ٢ارٗحیاّ  ٝتیریتیییاری ٛیییش
ٗطا١س ٟضس ٟاس ٝ.ی اضاكً ٠زز تا سٗیاٛیی ًی ٠پیزٛیسُیاٙ
ٗ٢ارز اس ًطٞر ٗا ذارد ٛطٛٞسٝ ،ضؼیی تی١ ٠ی٘ییی ٚرٝاّ
ذٞا١س تٞز  ٝاحت٘اّ ُستزش ای ٚتی٘اری ٝرٞز زارز.رئیییس
١یاو ٗسیز ٟاتحازیٗ ٠زؽ ترٖ ُذار استا ٙت٢زا ٙتا تیا ٙایٜیٌی٠
آٛلٔٞاٛشا تی٘اری ٛیس ً ٠ت ٠سازُی تتٞاُ ٙل ًٜتزّ ضیسٟ
اس  ،تػزی ًزز زر پی ضیٞع ای ٚتی٘اری ،تاًٜی ٙٞحیسٝز
 ۰۰تا ٗ ۰۲یٔی ٙٞهغؼٗ ٠زؽ ٗؼس ٕٝضس ٟاس ٛ.ثی پٞر ازاٗ ٠زاز
ت٘١ ٠ی ٚزٓیْ هی٘ ترٖ ٗزؽ ٛیش عی رٝس١ای اذییز اكیشاییص
یاكت ٝ ٠حسٝز  ۳۸۸تٗٞاُ ٙزا ٙضس ٟاس ٝ.ی ٗیاِٛی ٚهیی٘ی
١زًیُٔٞزٕ ترٖ ٗزؽ را زرب ٗزؿساری تی ۰۲۸۸ ٚتیا ۰۵۸۸
تٗٞا ٙاػالٕ ًزز.

طالق از هْوتریي آسيت ّبی اجتوبعی
ٍ فرٌّگی کشَر است

سزٝیس ذثزی رٝسٛاٗ ٠ارىٛ -ائة رئیس ً٘یسی ٙٞكزِٜ١یی
ٗزٔس عالم را اس ٗ٘٢تزی ٚآسیة ١ای ارت٘اػی  ٝكزٜ١یِیی
ًطٞر زاٛس ُ ٝل ضؼق آُا١ی ،زرى زرس ٝ ٝاهؼیی
اس سٛسُی تٞسظ سٝری ٚاس ػٞاْٗ اغٔی عالم ١ستٜس.
حز ا سالٕ اح٘س سآي زر ُلتِ ٞتا ذثزِٛار ٗ٢ز ،عیالم
را اس ٗ٘٢تزی ٚآسیة ١ای ارت٘اػی  ٝكزِٜ١ی ًطٞر زاٛسی
 ٝاظ٢ار ًزز تیٌاری ،ػسٕ آضٜایی تا ٗثاٛی زیٜی زر اسزٝاد،
تزٝیذ اٛشٝا  ٝكززُزایی تٞسظ رسا١ ٠ٛای تیییِیاٛی ،٠اییزیاز
ارتثاعاو ٛاٗطزٝع  ٝكزٝپاضی ذاٞٛاز١ ٟا تزذی اس ا١ساف ٛظإ
سٔغ ٠ػٔی ٠ذاٞٛاز ٟاس ً ٠اس عزیین اتیشار١یاییی ١ی٘یچیٙٞ
ٗاٞ١ار ٟپیِیزی ٗی ضٞزٝ.ی ضؼق آُا١ی ،زرى زرس ٝ
ٝاهؼی اس سٛسُی تٞسظ سٝری ٚرا اس ػٞاْٗ عالم تزضی٘یزز ٝ
ازاٗ ٠زاز ٗزاسٖ اسزٝاد زاٛطزٞیی ،اس اهساٗاو پسیٜیسییسٝ ٟ
ٗلیس زر ر ٢زاٛص اكشایی ٘١سزا ،ٙپای ٠ریشی سٛسُی پایسار
ً ٝا١ص آٗارعالم ٗحسٞب ٗیی ضیٞز.ػضیً ٞی٘یییسیییٙٞ
كزِٜ١ی ٗزٔس ،آٝی ٚاغْ زر اسزٝاد زاٛطزٞیی را ضٜاذی
عزكی ٚزاٛس  ٝتػزی ًزز تٞر ٠ت ٠اٛتراب ٘١سز زر هطیز
زاٛطز ٞت ٠زٓیْ رضس تػیزو زر ٗیا ٙآٛاٗ ،ٙؤٓیلی ٠ای تیزای
سٛسُی پایسار ت ٠ض٘ار ٗیی رٝزٝ.ی تیا اضیار ٟتی ٠ضیزٝرو
كزاُیزی آٗٞسش ١ا ٢ٗ ٝارو ١ای سٛسُی پیییص اس اسزٝاد
تیاً ٙزز تا كزاُیزی ٗ٢ارو ١ای ًارتززی سٛسُی ١ی٘یچیٙٞ
تػیزو  ٝضٌیثایی ،اٌٗا ٙزرُیزی ٓلظی  ٝییا كیٌیزی تی٠
حساهْ ٌٗ٘ٗ ٚی رسس.اسزٝاد آُا١ا ٠ٛزر سٗیا ٙتیحیػیییْ،
ٞ٘١ارًٜٜ ٟس ٟرا ٟرضس  ٝتؼآی ػٔ٘ی رٞاٛا ٙاس
سآي تا اضار ٟت ٠ضزٝرو تطٞین رٞاٛا ٙتیزای ضیزًی زر
عزح ٘١سلز تا ت٢ط  ،اكشٝز اسزٝاد زر زٝرا ٙزاٛطزٞیی تیا
رػای اغْ ً ٖ١ل ٞتٞز ٙسٝری ،ٚت ٠آٛا ٙآراٗیص كیٌیزی
زاز ٝ ٟرا ٟرضس ػٔ٘ی را تزایطاٞ٘١ ٙار ٗی ًٜس.

