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عنابی
گگگگ وٕ٥اٖٛ٥گٔاتمُگ ٘تبکبدک گ
بز ٢گ ٗ٥ِٚگبکسگبز٘کٔ١گنارگ٘کْگ
س ٢گدٙٞهٜگٌدکٖگس گبد ٝگ دز گ
ٌذ آتٝگ سر گ ٗ٤گبز٘کٔدٝگبدکگ
نار گ٘کْگٔحٕهگ آدزفگغٙد ٣گ
س ٥٤گ ٕٟٛس گد وتدزگػاده گ
ػاه گس ٥٤گ ز  ٝ٥٤گبدک٘٢ٛگ
 َٚگ ٕؼ٣گ گ ٚس گٚتؼه د٢گ گ
ػضدددک٢گوکبٙ٥دددٝگٚگٔمکٔدددک گ
دِٚت ٣گس ٚگآٙا ٝگٞفت١گ دگکس٢گ
ػٕدد آگاغددک گآددهگٚگٕٞزٔددکٖگ
بز٘کٔ١گنارگ٘کْگدسگتؼه د٢گ گ
ٚال٤ک گ٘٥ز گآزٚع گآه ٜگ سر گ
ٌفتٝگآهٜگگتکگ وٖٛٙگدسگ ٗ٤گدٜگ
س ٚگدسگ٤هگٞز سٚگچٟکسگصهگٚگ
٘ ٛدٜگٔزوزگنارگ٘کْگزد ٥گ گ
آ گٞز سگتٗگنارگ٘کْگودزدٜگ
٘ه گ
گگگگ نارگ٘کْگس ٢گدٙٞهٜگٌکٖگ گ
اٖگ ٟددرگٟٔددٓگد ٘اددتٝگٔدد٣گ
آٛدگوٝگبکگت١٥ٟگف ٟزسدرگس ٢گ
دٙٞدددهٜگٌدددکٖ گآدددفکف٥رگ
٘تبکبک گز ٥گسٚگبٟاٛدگ٤کفتدٝگ
 ٚگتبّفک گٚگتمّاک گ ٘تبکبکت٣گ
ّدد٥ٌٛز٢گٔدد٣گآددٛد گٔؼّددْٛگ
آددهٖگٔ٥ددز ٖگٔجٕددٛػ٣گس ٢گ
دٙٞدددهٜگٌدددکٖگدسگو،دددٛسگٚگ
ٔ،ددبشگآددهٖگٔ٥ددز ٖگس ٢گ
دٙٞددهٜگٌددکٖگدسگٞددزگحدد٠ ٛگ
٘تبکبددکت ٣گوٕددهگآددک٤ک٘٣گدسگ
آددىُگٌ٥ددز٢گ ٕددکعگٔ٥ددکٖگ
٘٥زٞٚک ٢گس٥کسد ٣گ ٚگ حدز و گٚگگ
ٕٞچٙددکٖگتددکٔٗ٥گآددفکف٥رگ
ززٚسددد١گ ٘تبکبدددک گودددزدٜگ
ٔ٥ت٘ ٛه گ

دٙٞدهٜگٌددکٖگو،دٛس گزد گ گ
زک٤ددکٖگس٘ٚددهگناددرگ٘ددکْگس ٢گ
دٙٞهٜگٌکٖگبت٘ ٛهگتکگحدهٚد٢گ
گبددز ٚگو،ددٕى گٞددکگٚگ ددکسگ
ٙ ٚجکَ گٞدک ٢گزادک گ ٘تبکبدکت٣گ
ّدد٥ٌٛز٢گٚگ ٔٙ٥دد١گلٙکػددرگ
٘٥زٞٚک ٢گس٥کس ٣گ ٚگ٘کٔزد ٖ گس گ
فددددز ٓٞگسددددک د گدِٚددددرگ
ٚوٕ٥اٖٛ٥گٔادتمُگ ٘تبکبدک گ
فىز گٔ٥ىٙه گ ود ٝگٚلتد ٣گٔ٥دز ٖگ
ٔجٕددٛػ٣گأددکسگس ٢گدٙٞددهٜگ
ٌدددکٖگو،دددٛسگٚگٔ٥دددز ٖگس ٢گ
دٙٞددهٜگٌددکٖگدسگٞددزگحدد٠ ٛگ
٘تبکب٥ددٝگٔؼّددْٛگبکآدده گاس ٢گ
س٤بتٝگآهٜگبٝگصٙهٚقگٞکگبدٝگ
٘فغگوک٘ه٤ه گٞک٢گٞزگحٜ ٛگدسگ
ٍٙٞکْگإٓکسشگاس گبدکگاٖگبدٝگ
خٛب٣گٔمک٤اٝگآهٜگٔ٣گت٘ ٛدهگ
 ٚگٔ ٣گت٘ ٛه گلٙکػر گوک٘ه٤ه ٞکگ
ٚگ٘٥زٞٚددک٢گس٥کسدد٣گآددزورگ
و ٙٙه ٜگدس گ ٘تبکبک گس گفدز ٓٞگ
سک د گ
گگگگ ٤ددٗگ ٟددرگ سددرگس٤دد ٥گ
ٕٟٛس گس ٥٤گ ز ٥٤د ٝگ ٚگ٘٥دزگ
ٔاؤٚالٖگدسگوٕ٥اٖٛ٥گٔاتمُگ
٘تبکبددک گ گگناددرگ٘ددکْگس ٢گ
دٙٞه ٜگٌکٖ گب ٝگػ ٖ ٛٙگ٤ه گٌکْگ
ٟٔدددٓگدسگس سدددتک٢گتدددکٔٗ٥گ
آفکف٥رگ ٘تبکبک گ٤کدگوزدٜگٚگ
ٍٙٞکْ گنار گ٘کْ گطد٣گسدبٙک٘٣گ
اٖ گس گبز  ٢گبزٌز س ٢گ ٘تبکبک گ
آ فکف گػکدال٘ ٝگٚا د گ٤ه گ ٔزگ
ال ْگٚگضدددزٚس٢گد ٘ادددتٙه گ
س ٥٤گ ٕٟٛسگبکگتکو٥هگبزگ ٙ٤ىٝگ
ٚگ ٔز ٚگ(س ٚگاغدک گززٚسدٝگ٢گ

ٔٛ ٛدگ سر گگ گ
گگگگ ٤ى٣گ گٍ٘ز ٘٣گٞک گ ٗ٤گ سرگ
وٝگٙٞد ٛگسلدٓگدل٥دكگٔ٥دز ٖگ
٘فٛس گوٛ،س گٔؼّد ْٛگ٘٥ادر گ
دِٚددرگٞددک٢گ فتک٘اددتکٖگدسگ
ٌذآت ٝگ٥ٞچ گٚلدر گ٘ت٘ ٛادتٝگ
٤هگ حضک١٥٤گدل٥دكگ گ ٘فدٛسگ

دٙٞه ٜگٌکٖ گصدٛس گٔ٥ٍ٥دزدگ
ٚاٖ گػاکس گ سدر گ گتدذوز٠گ
وکغدددذ٢گودددٝگدسگ خت٥دددکسگ
آٟز٘ٚه ٖ گوٛ،س گلدز س گد سد گ
گ ٙ٤ىٝگٚالد گٞکگٚگ٘٥زگٚف٥ک گ
٥ٞچگٌک٣ٞگدسگوٛ،سگبٝگٌ٘ٛد١گ
ػّٕ٣گٚگدل٥كگدسگ٥ٞچگ د سٜگ ٢گ

سٛءگ ستفکدٜگ گتدذوزٜگٞدک٢گ
ٔ ٛگٚگٔزدٜگ ٞکگ٤ٚکگٓٞگ فز دگ
٤زگسٗگلک٘٣٘ٛگبٝگٔز وزگنارگ
٘کْ گٔز ؼ ٝگٚنار گ٘کْ گوٙٙده گٚگ
بؼهگ ٔ١ٙ٥گاٖگس گب٥کبٙهگوٝگدسگ
٘تبکبک گآزور گودزد ٜگٚبدٝگ
٘فددغگ٘ددکٔزد ٖگٔ،بضدد٣گس ٢گ

سر گو ٝگ  ٗ٤گ حتٕکال گسدا گ
ٔدد٣گآددٛدگ ٘تمددکد ت٣گٔ ددز گ
ٌددزددگٚگزدد گ گ ٘تبکبددک گ
ٔ٥ت٘ ٛه گٔاٙک ٢گ کس گ ٚگ ٙجکَ گٞکگ
ٚگٔاکحثک گ ٚگبٍ ٛگٍٔٛگٞک گ  ٚلدغگ
آٛد گ
گگگگ سٗ٥ٔٛگٔ،ىُ گٔٛضدٛعگ٘دکگ
ٔ ٣ٙگدس گبزخ٣گ گحدٜ ٛگٞدک٢گ
٘تبکبکت٣گٔ٣گبکآده گ٘دکگ ٔٙد٣گ
سا گآه ٜگٔ٥ت٘ ٛه گو ٝگس٘ٚدهگ
نار گ٘کْ گس  ٢گدٙٞه ٜگٌدکٖ گدسگ
ح ٜ ٛگٞک ٣٤گو ٝگدس گاٖ گ ٔ٥ٙدرگ
زک٤ه س گٛ ٚد گ٘ه سد گوٕ٥اٖٛ٥گ
٘ت٘ ٛددهگس ٤هٙٞددهٜگٌددکٖگاٖگ
حٜ ٛگٞکگس گنارگ٘دکْگودزدٜگٚگ
ِ٥اددرگس ٢گدٙٞددهٜگٌددکٖگ اٖگ
حٜ ٛگس گتٝ٥ٟگٚگ ٔٝٙ٥گس گبدز ٢گ
بزٌدددز س٢گ ٘تبکبدددک گدسگاٖگ
حٜ ٛگٞدکگٔ٥ٟدکگبادک د گػدهْگ
بزٌددز س٢گ ٘تبکبددک گدسگ ٤ددٗگ
ح ٜ ٛگٞک گٔ٥ت٘ ٛه گتکن٥ز گخٛدگ
س گبددزگٔ،ددزٚػ٥رگزکسِٕددکٖگٚگ
آددٛس ٢گِٚادد٣ِ ٛگٞددکگدسگاٖگ
ٚال٤رگبزگ ک٢گبٍذ سد گ
ضرورت اعتماد سازی:
گگگگ ٗ٤گٞکگس گوٝگبزگآدٕزدٓ٤گٚگ
ٔک٘ٙهگ ٗ٤گٞک گفز ٖ ٚگٔادک٣ّ٤گ
سرگوٝگٕٞزٔدکٖگبدکگآدزٚعگ
ززٚس١گنارگ٘کْگ گس٢ٛگ فز دگ
ٚگ آبکصگدسگسسک٘ٝگٞکگٚگٔ٥کٖگ
فىکسگػٕ٣ٔٛگٔ ز گٍٔ٥دزدد گ
ٔاک ٣ّ٤گو ٝگػٕهتکآ گبدک گفمده ٖگ
ػتٕکدگآٟز٘ٚه ٖگ٘ادارگبدٝگ
ٔٛفم٥رگ ٗ٤گس٘ٚهگٚگ٘٥زگت٥ٟدٝگ
فٟزسرگ ٚلؼ٣گٚگلکبُگ ػتٕدکدگ

ػّٕىزدگتٓ٥گٞک٢گٔٛظفگٚگد٤تکگ
بدد ٥گٞددکگٚگٔز وددزگناددرگٚگ
ٍٟ٘دده س٢گ ٔددکسگ ٚسلددکْگ ٚگ
ٔ ٕٗ٥گباک د گوٕ٥ادٖٛ٥گبدٝگ
 ٗ٤گ ػتٕکد گسدک  ٢گ٘٥دک گد سد گ
به ٖٚگ  ٗ٤گ ػتٕکدگٔ،ىُ گ سرگ
و ٝگوٕ٥اد ٖٛ٥گبت٘ ٛده گبؼدهٞکگ
٘تدک ٤گوددکسگخددٛدگس گبددٝگ فىددکسگ
ػٕدد ٣ٔٛگ٘٥زٞٚددک٢گس٥کسدد٣گٚگ
ٕ٘کٙ٤هٜگٌکٖگ حز وگ ٚگٕٞچٙکٖگ
ٟ٘کدگٞک٢گٔه٘٣گٚت،دىُگٞدک٢گ
فز٣ٍٙٞگ ٚگبماٛال٘ه گ
گگگگ فز ٔددٛشگ٘اک٤ددهگوددزدگوددٝگ
٘ح ٠ٛگػّٕىزد گوٕ٥ا ٖٛ٥گٞدک٢گ
٘تبکبکت٣گدسگٌذآتٝگٞدکگٚگدسگ
ز٤کٖ گ ٘تبکبک گٞدک ٢گود ٝگدسگ
سکِ٥کٖگز ٥گدسگوٛ،سگصٛس گ
ٌزفتٝگ سر گ فىکسگػٕد٣ٔٛگس گ
٘اار گب ٝگززٚس ١گ ٘تبکبک گتدکگ
٘ه ٜگ ٢گبد٣گ ػتٕدکدگسدکختگ ٝگ
طٕٙ٥کٖ گا٘کٖ گس گ٘اار گبٝگوکسگ
وٕ٥اددٖٛ٥گٞددک٢گ ٘تبکبددکت٣گ
اس ٥گسسک٘ه ٜگ ٚگآدٟز٘ٚه ٖگ
س گدسگخضددٛصگآددفکف٥رگال ْگ
دسگوکسگوٕ٥اٖٛ٥گٞکگبد٣گبدکٚسگ
وزدٜگ سر گ کسگٚگ ٙجکَگٞک٣٤گ
وددٝگزدد گ گ ٘تبکبددک گ خ٥ددزگ
س٤کسرگ ٕٟٛس٢گبٝگٛ ٚدگأهگ
گٚچکِ گٞدک٣٤گودٝگ
ٚگٔ،ى
ػزطگ ٘ه ْگوزد گسدا گآدهگ
وٝگٔمکٔک گد سگوٛ،سگٔٛضدٛعگ
ص حک گدسگ٘ظکْگٚوٕ٥ادٖٛ٥گ
ٞک٢گ ٘تبکبکت٣گس گز ٥گبى،دٙهگ
ٚگ کٔؼ١گ ٟک٘٣گٕٞىدکسگدِٚدرگ
فتک٘اددتکٖگٚوٕ٥اددٖٛ٥گٞددک٢گ

گ دسگ ٘تبکبک گٞدک٢گٌذآدتٝگ گ
ٗ٤گودٝگأدکسگدل٥دكگٚگلکبدُگ
ػتٕکد گٔ٥دز ٖ گٔجٕدٛػ ٣گس ٢گ
دٙٞهٜگٌکٖگدسگو،دٛسگ ٚدٛدگ
٘ه آر گ ٚگػّٕ ١٥گس ٤ده٣ٞگبدکگ
ستفکدٜگ گوکس گٞک٣٤گصٛس گ
ٍٔ٥زفدددرگودددٝگ گسددد٢ٛگ
وٕ٥اٖٛ٥گبٝگآٟز٘ٚه ٖگت٤ ٛغگ
ٌزد٤ه ٜگبٛدگٌٚفت ٝگٔد٣گآدهگ
وددٝگچٙددهگبز بددزگآددٕکسگس ٢گ
دٙٞهٜگٌکٖگدسگو،دٛسگ سدر گ
ٝ،٥ٕٞگ ػ ْگ٘تک ٤گ ٘تبکبک گبکگ
کس گ ٚگ ٙجدکَ گٞدک گٚو،دٕى گ
ٞدددک٢گ٘٥زٞٚدددک٢گس٥کسددد٣گ
ٚوک٘ه٤دده ٞک٢گحددٜ ٛگٞددک٢گ
٘تبکبددکت٣گدسگو،ددٛسگٕٞددز ٜگ
گفز ٘ ٚد٣گ
ٌزد٤هٜگٚگٔ،دى
ز گ گ ٘تبکبک گبٝگٛ ٚدگٔد٣گ
أه گ
گگگگ وٕ٥اٖٛ٥گٔاتمُگ ٘تبکبدک گ
٘تظکس گ د س٘ه گو ٝگبدک گٔ،دبشگ
آددهٖگٔ٥ددز ٖگٔجٕددٛػ٣گس ٢گ

نار گ٘کْ گس ٢گدٙٞهٜگٌدکٖ گس گ
بٝگفکَگ٘٥هگٔ٣گٌ٥زد گ ٤ز گبدٝگ
لَٛگ٢ٚگ«گ ٤هگٌکْگبزسيگبز ٢گ
ػّٕ٣گآهٖگلکٖ٘ٛگ ٘تبکبدک گٚگ
فزٔدددک ٤گلدددکٖ٘ٛگ سکسددد٣گ
بزد آت ٝگآه»ٜگ ٌفر گو :ٝگحكگ
س ٢گ دٞدد٣گٚگحددكگ ٘تبکبددک گ
آهٖ گ گخضٛص٥ک گبکس گ٤دهگ
٘ظدددکْگٔزدٔادددکالسگ سدددرگ
ٚحىٔٛددرگبددز ٢گبزٌددز س٢گ
٘تبکبک گ٘٥در گ س دٜگٚتؼٟدهگ
 ٚضدددگد سد گدسگٕٞددٗ٥گحددکَگ
س ٥٤گ ز  ٝ٥٤گٌفت ٝگو :ٝگنادرگ
٘کْ گس  ٢گدٙٞه ٜگٌکٖ گ گ ّٕد١گ
تؼٟه گٔکگدسگ ٔ١ٙ٥گ ص حک گ
٘تبکبکت٣گبٛد گ
مشکالت و چالش ها بر سرر را
این برنامه:
گگگ بکگ ٤دٗگ ٕٞدٝگبزخد٣گٍ٘ز ٘د٣گ
ٞک ٣٤گدسگخضٛصگحاٗگ ز گٚگ
زک٤ددکٖگٔٛفم٥ددرگأ٥ددزگ ٤ددٗگ
ززٚسٝگ٘زدگآٟز٘ٚه ٖگو،دٛسگ

و،ددٛسگس گػّٕدد٣گسددک ٘هگٚتددکگ
وٖٛٙگأکسگ ٚحضک١٥٤گدل٥دكگ گ
ٔ٥ددز ٖگ٘فددٛسگدسگ فتک٘اددتکٖگ
ٔؼّدددْٛگ٘٥ادددر گس٤کسدددرگ
حضک ١٥٤گٔزودز ٢گدس گٌذآدتٝگ
٥٘ٚز گدس گسکَ گٞدک٢گزادٗ٥گبدکگ
بٟزٜگٌ٥ز٢گ گبزخد٣گزٕ٥دک ٤گ
ٞک٢گتبٕٙ٥د ٣گفمدتگت٘ ٛادتٝگ
٤هگسلٓگتبٕ٣ٙ٥گ گٔ٥ز ٖگودُگ
٘فٛس گوٛ،س گس گت ٝ٥ٟگٚب ٝگ٘،زگ
بزسددک٘ه گدسگ ٌذآددتٝگٕٞددٗ٥گ
أکس گ ٚگ سلکْ گتبٕ٣ٙ٥گس٤کسدرگ
حضدددک١٥٤گٔزودددز ٢گٔاٙدددک٢گ
لضددک ٚگ٘اددارگبددٝگٔ٥ددز ٖگ
ٔجٕدددٛػ٣گ٘فدددٛسگو،دددٛسگ
 ٚسکس گوکس گوٕ٥ا ٖٛ٥گٔاتمُگ
٘تبکبک گلز س گٌزفتد ٝگ سدر گ
 ٗ٤گبه ٖٚگآه گٔ٥ت٘ ٛه گوکس گس گ
بز گوٕ٥ا ٖٛ٥گٔاتمُ گ ٘تبکبک گ
ٔ،ىُگباک د گ
گگگ ٔ،ىُ گدٍ٤ز گ سٙکد ٢گ سدرگ
وٝگبزگٔاٙک٢گاٖگنارگ٘دکگْگس ٢گ

بٝگنادرگٕ٘د٣گسسده گفدز ٖ ٚگ
تددذوزٜگٞددک٢گوکغددذ٢گ٘ددزدگ
خک٘ ٛد ٜگٞک گٔٛ ٛد گٔ ٣گبکآده گ
گس٢ٛگدٍ ٤دز گزد ٥گ ٤دٗگٚگ
حتکگدسگحکَگحکضزگ وثدزگٚالد گ
ٞکگدسگخک٘ٝگٞکگصٛس گٔ٥ٍ٥دزدگ
ٚگا٘ؼهٜگ گٚالد گٞدک٣٤گٞدٓگ
وٝگدسگآفکخک٘ٝگٞکگ ٘جدکْگٔد٣گ
آٛد گبٝگ ستثٙک٢گٔ ٛسدگ ٘هن گ
بز ٢گ٘ ٛد ٖگ گس٢ٛگآفکخک٘ٝگ
ٞک گودکس گتِٛده گصدکدس گٕ٘د٣گ
ٌزددگٚخک٘ ٛدٜگٞکگوکس گتِٛهگ
فز ٘دده ٖگخددٛدگس گدسگ خت٥ددکسگ
٘ه س٘ه گ ٤ ٚدٗ گٔ٥ت٘ ٛده گس٘ٚدهگ
تثا٥ددرگسددٗگس گدچددکسگٔ،ددىُگ
سک د گ ٤ز گتثا٥رگسدٗگ فدز دگ
 ٚآبکصگبٝگصٛس گدِاب٣ٞ ٛگ
ٚگبٝگٌ١٘ٛگغ٥زگػّٕ٣گ گسد٢ٛگ
سؤسک٢گ د س گنادرگ حدَ ٛگٚگ
٘فٛسگتؼٗ٥٥گٍٔ٥دزدد گز٥کٔدهگ
ٗ٤گدٚگٔٛضٛعگ ٗ٤گٔ٣گت٘ ٛدهگ
بکآهگوٝگ آبکصگٚگ فز د٢گبدکگ

دٙٞه گ گ
گگگگ ػ ٜٚگبزگ ٗ٤گٞک گ ٗ٤گٞدٓگ گ
س٢ٛگبزخ٣گسسدک٘ٝگٞدکگٚگ٘٥دزگ
بزخدد٣گتحٍّّ٥ددز ٖگٚگ٘ددکظز ٖگ
٘تبکبددکت٣گٚگبزخدد٣گس٥کسددٖٛ٥گ
ٔ ز گٌزد٤دهٜگودٝگزد ٥گ گ
ٗ٤گ٘ظکس گدل٥كگٚگدسسرگبزگ
س٘ٚددهگت٤ ٛددغگتددذوزٜگٞددک٢گ
وکغذ٢گبدٝگ٤ٚد ٜگدسگٚال٤دک گ
دٚسگدسرگ ػٕکَگٍ٘زد٤دهٜگٚگ
فز ٖ ٚگتدذوزٜگٞدک٢گوکغدذ٢گ
بز ٢گ آدبکصگ ٚفدز دگت٤ ٛدغگ
ٌزد٤هٜگ سر گبکسگٞکگ ٗ٤گودٝگ
بزخدد٣گ د س گناددرگ حددَ ٛگٚگ
٘فٛسگبز ٢گبزخ٣گ تاکعگخکس ٣گ
بٝگ٤ٚد ٜگآدٟز٘ٚه ٖ گٕٔکِدهگ
ٕٞاک ٝ٤گتذوزٜگت٤ ٛغگودزد ٜگ
دس گسسک٘ٝگٞکگبٝگ٘،زگسسد٥هٜگ
سر گ گ
بٍذس ٓ٤گ گصحر گ ٚگسمٓگ ٤دٗگ
ٌز سشگٞک گ ٔدکگچ٥دز٢گس گودٝگ
ٕ٘٣گتٖ ٛگ٘کد٤هٜگٌزفر گ ٤دٗگ

گٔجٕددٛعگس ٢گدٙٞددهٜگٌددکٖگ
 ٚلؼ٣گوٛ،سگز٘ٛ٥هگٔ٣گخدٛسد گ
آدددٟز٘ٚه ٖگٔٙ٤ٍٛ٥دددهگبدددکگ
ٔٛ ٛد٤ر گٍ٘ز ٘ ٣گٞک ٢گفدٛق گ
گٚگچکِ گٞک٣٤گوٝگبدزگ
ٔ،ى
سزگس ٜگززٚس١گنادرگ٘دکْگس ٢گ
دٙٞددهٜگٌددکٖگ ٚددٛدگد سد گ
وٕ٥اددٖٛ٥گٔاددتمُگ ٘تبکبددک گ
چٍٝ٘ٛگخٞ ٛهگت٘ ٛارگوٝگ٤هگ
فٟزسر گلکبُ گلاد َٛگ ٚگٔدٛسدگ
ػتٕکدگٕٝٞگس گدس گ ٤دٗگ ٔٙ٥دٝگ
تٝ٥ٟگٕ٘ک٤ه گ
گگگگ بز گ  ٗ٤گ سکس گب ٝگ٘ظدز گٔد٣گ
سسه گال ْ گبکآه گو ٝگوٕ٥اٖٛ٥گ
ٕٞزٔکٖ گبدک گز،٥دازد گززٚسد١گ
نارگ٘کْگس ٢گدٙٞهٜگٌدکٖ گبدکگ
ٕٞددٝگ ٢گ٘٥زٞٚددک٢گس٥کسدد ٣گ
حز و گت،ىُگٞک٢گٔه٘ ٣گٟ٘کدگ
ٞک٢گ٘دکظزگبدزگ ٘تبکبدک گٚگدسگ
ٔجٕٛعگ فىکسگػٕ٣ٔٛگوکسگوٙدهگ
ٚا٘کٖگس گ٘اارگبدٝگززٚسد٥جزگ
ٞددک گطددز گ ِؼٕددُگٞددکگ٘ٚحدد٠ٛگ
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٘تبکبددکت٣گ٘٥ددزگ گاٖگحٕک٤ددرگ
وزد گبزخکسدتٝگ گٕٞدٗ٥گبد٣گ
ػتٕکد٢گٚگب٣گبکٚس٢گ٘اارگبٝگ
آفکف٥رگززٚسٝگٞک٢گ ٘تبکبکت٣گ
بٛدٜگ سر گ
گگگگ بکگ ٗ٤گٚصفگ ٤جدکوگٔ٥ىٙدهگ
و ٝگ دِٚر گٚوٕ٥ا ٖٛ٥گب ٝگٌ١٘ٛگ
ٕٞزٔکٖگٚگٕٞکًٙٞگدسگ ٔٙ٥د١گ
ح٥ددک٢گ ػتٕددکدگآددٟز٘ٚه ٖگٚگ
لٙکػددددرگد دٖگ٘٥زٞٚددددک٢گ
س٥کسدد ٣گ حددز و گٟ٘ددکدگٞددک٢گ
ٔدده٘٣گٚگٟ٘ددکدگٞددک٢گ٘ددکظزگ
٘تبکبک گوکس ٢گبىٙٙه گ ٚگبز٘کٔ١گ
نارگ٘کْگس گبٝگٌٝ٘ٛگ ٢گبٝگز ٥گ
باز٘ددهگوددٝگ٘تددک ٤گبددٝگدسددرگ
أهٜگٚگٔ،بشگآهٖگٔ٥دز ٖگ
ٔجٕٛػ٣گس ٢گدٙٞهٜگٌدکگٖگدسگ
و،ددٛسگٚگٔ٥ددز ٖگس ٢گدٙٞددهٜگ
ٞک٢گٞدزگحد٠ ٛگ ٘تبکبدکت٣گبدکگ
ٔما٥ِٛرگٕٞز ٜگٌزد٤هٜگٚگبدکگ
لٙکػددددرگٕٞددددٝگٕٞددددز ٜگ گ
گ ٌزدد گ گ
گگگگ گ

گا
-

-

-

