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ثٟتش  اصؽالح ثٝٚ  ٞب فؼبِیتاٌش ثخٛاٞیٓ یه اسصیبثی ػیٙی اص 
دس یه  یه پبیٍبٜ ثسیح یب یه ٔسدذ فشٍٞٙی وبسوشدٞبی اختٕبػی

یه ساٜ  دس ٘ظش ثٍیشیٓ؟ تٛا٘یٓ ٔیسا  ٞبیی ضبخصداضتٝ ثبضیٓ چٝ  ٔحُ
ی آٖ سا ِیست وٙیٓ ٚ تؼذاد ٔخبؼجبٖ ٚ ٞب فؼبِیت ٚ ایٗ است وٝ ثیبییٓ

ضبیذ ساٜ  ٚ... سا ضبخص سبصی وٙیٓ ٚ ٕ٘شٜ دٞیٓ. أب ٞب ثش٘بٔٝویفیت 
ایٗ ثبضذ وٝ اٌش فشض وٙیٓ آٖ ٔسدذ یب آٖ پبیٍبٜ دس آٖ ٔحُ  تشش سبدٜ

ثٝ ٘سجت اوٖٙٛ دس آٖ ٔحُ  ٚخٛد ٘ذاضت چٝ تغییشات فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی
 ٞبیی حٛصٜٔحّٝ خٛد دس ٔسدذ ٚ پبیٍبٜ ثسیح چٝ ٘سجتی ثب  ؟دیذیٓ ٔی

چٖٛ سالٔت سٚح ٚ سٚاٖ ٚ خسٓ ٔحّٝ ٚ سبوٙبٖ آٖ داس٘ذ؟؛ ٔسدذ ٚ 
اختٕبػی ٔحّٝ پیشأٛ٘ی خٛد داس٘ذ؟ ثب  ٞبی آسیتپبیٍبٜ ثسیح چٝ ٘سجتی ثب 

 ٛد چؽٛس؟ٔحیػ پیشأٛ٘ی خ صیست ٔحیػالتصبد، آٔٛصش، 
٘بظش ثیشٚ٘ی وٝ دس یىی اص ٔحالت ٔتٛسػ ضٟش تٟشاٖ  ػٙٛاٖ ثٝٔٗ  

وٝ ثشخی اص ٔسبخذ ٔطٟٛس ثٝ فؼبِیت فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی  وٙٓ ٔیص٘ذٌی 
 .ضٛ٘ذ ٔیاٍِٛی ٔسبخذ دیٍش ٔؽشح  ػٙٛاٖ ثٝوٝ حتی  دس آٖ حعٛس داس٘ذ

 ثؼعبًوٝ  سا ضٟشٜ ثٝ فؼبِیت ٞبی پبیٍبٜثٍٛیٓ اٌش ایٗ ٔسبخذ ٚ  تٛا٘ٓ ٔی
اص ایٗ  فشٍٞٙی خب٘جی ٞستٙذ سا ٔؤسسبتداسای حٛصٜ ػّٕیٝ ٚ ٔذسسٝ ٚ 

داخُ ٚ ثیشٖٚ  دس ایٗ ٔٛاسد ٌٛیب .افتذ ٕ٘یاتفبلی  تمشیجبًٔحُ حزف وٙیٓ 
 ثب یىذیٍش استجبغ ثشلشاس وٙٙذ.  تٛا٘ٙذ ٕ٘یٔتفبٚت ٞستٙذ ٚ  دٚ د٘یبیٔسدذ 
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کدام یک از هسبجد ٍ 

ّب را دارین کِ خَد پبیگبُ
عٌَاى ًوبیٌدُ هردم بِ

اجبزُ ایي حجن از 
ّب ٍ یب تغییر ٍ آلَدگی

 تحَالت را ًدٌّد. 
چقدر سالهت  اصالً

رٍاًی افراد هحل برایشبى 
 هسئلِ است؟
 

 سالمت محله
ثشخی ٕٞسبیٍبٖ ٔحّی  ػٙٛاٖ ثٝ ٔٗ

 ٞب آٖ ظٟٛسات اختٕبػی اص ایٗ ٔسبخذ
دس تٛصیغ ضیشیٙی ٚ ضشثت دس  صشفبًسا 

دس ثشخی اص اػیبد ٚ یب دستٝ ػضاداسی 
تدشثٝ  ٔزٞجی ٞبی سٌٛٛاسیثشخی اص 

یىی اص ایٗ ٔسبخذ . سٚثشٚی اْ وشدٜ
ثیٕبسستبٖ ضشق  تشیٗ ثضسيٚ  تشیٗ ٟٔٓ

 خذبضذٜ است أب آیب ایٗ ٔستٟشاٖ ٚالغ 
ثب ایٗ ثیٕبسستبٖ ٚ اتفبلبتی  ٞب پبیٍبٜٚ 

وٝ دس آٖ افتبدٜ است ٘سجتی ثشلشاس وشدٜ است؟ آیب تبوٖٙٛ ٕ٘بصٌضاساٖ ٚ 
ٚ ثذ  سشپشست ثی وٙٙذٌبٖ ٔشاخؼٝؼالة ایٗ ٔسدذ ثشای تؼذاد وثیشی اص 

وٝ ٘یبصٔٙذ حٕبیت ٔبِی ٚ خذٔبتی  ثیٕبسستبٖ فتبدٜاصوبساسشپشست، فمیش ٚ 
اص  اصالًٚ آیب  ا٘ذ وشدٜٚ پشستبسی ٚ ٔحجت ٚ حٕبیت ٞستٙذ فىشی 

ثٍٛیٓ  تٛا٘ٓ ٔییه ٔؽّغ  ػٙٛاٖ ثٝٚظؼیت ثیٕبسستبٖ ٕٞسبیٝ آٌبٜ ٞستٙذ؟ 
٘سجت ثٝ ٘ٛع تغزیٝ ٚ سالٔت خسٕی ٚ  ٞب پبیٍبٜخیش. آیب ایٗ ٔسبخذ ٚ 

 ٞبی ثٛستبٖٚسصضی یب  ٞبی ثبضٍبٜص فست فٛدٞب تب سٚحی سبوٙبٖ ٔحّٝ ا
پیص یىی اص دٚستبٖ وٝ دس فشا٘سٝ  ٞب سبَ؟ ا٘ذ داضتٝتٛخٟی  ای ٔحّٝ

 خٛاستٙذ ٔیوٝ دس یىی اص ٔحالت  وشد ٔیثشای ٔب تؼشیف  وشد ٔیص٘ذٌی 
یه سبختٕبٖ لذیٕی ثّٙذٔشتجٝ سا خشاة وٙٙذ. حذٚد چٙذ ٔبٜ ؼَٛ وطیذ 
تب اػعبی ٔحّٝ سا دس سبِٗ اختٕبػبت ضٛسایبسی ٚ یب ضٟشداسی ٔحُ 

آٔبدٌی  ٞب آٖدػٛت وٙٙذ ٚ یه سٚا٘طٙبس ثشای ایٗ تغییش دس ٔحّٝ ثٝ 
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دس یه ٔحّٝ  ٞشسٚصوٝ ٔشدٔی وٝ  دا٘ٙذ ٔی. چشا وٝ داد ٔیرٞٙی ٚ سٚحی 
 ؼٛس ثٝٚ وبِجذ ٚ ٔؼٕبسی آٖ ٔحُ  ٞب سبختٕبٖٚ ٔشٚس داس٘ذ ٘سجت ثٝ  ػجٛس

ٚ ثذٖٚ آٔبدٌی سٚحی  ثبسٜ یهٚ تغییش  وٙٙذ ٔیػّمٝ ٞبیی پیذا  ٘بخٛدآٌبٜ
ٞش سٚصٜ دس ٔحالت ٔب  اآلٖ. ضٛد ٔیٚ رٞٙی دس ایٗ فعبٞب ثبػث ٔطىالتی 

. حبال ذآٚس٘ ثشٔیخذیذی سش  ٞبی سبختٕبٖٚ  سیض٘ذ ٔیفشٚ  ٞبیی سبختٕبٖ
ٚ ٘یض  ٞب سبصی سبختٕبٖصٛتی ٚ تٙفسی حبصُ اص  ٞبی آِٛدٌیخذای اص 

تغییشاتی وٝ دس ٔختصبت  ضٛد ٔیایدبد  ٚآٔذٞب سفتٔطىالتی وٝ دس 
ٞٛیت لجّی خٛد سا اص دست  ثبسٜ یهٚ ٔحّٝ  ضٛد ٔیخٕؼیت ٔحّٝ ایدبد 

 سا ٞب پبیٍبٜ. وذاْ یه اص ٔسبخذ ٚ ٌیشد ٕ٘یٔٛسد تٛخٝ لشاس  دٞذ ٔی
ٚ یب  ٞب آِٛدٌیٕ٘بیٙذٜ ٔشدْ اخبصٜ ایٗ حدٓ اص  ػٙٛاٖ ثٝداسیٓ وٝ خٛد 

چمذس سالٔت سٚا٘ی افشاد ٔحُ ثشایطبٖ  اصالًتغییش ٚ تحٛالت سا ٘ذٞٙذ. 
 است؟ ٔسئّٝ
 

 مسجد و هویت محله
. ا٘ذ ثٛدٜٞٛیتی ٔحّٝ  ٞبی وبٖ٘ٛٚ  ٞب پبیٍبٜٔسبخذ خٛدضبٖ یىی اص 

دس خًٙ ٚ دس دفبع ٔمذس. خیّی اص پیشٔشدٞبی ٔحُ خٛدضبٖ  ٔخصٛصبً
سشٔبیٝ  تٛا٘ذ ٔی ٞب آٖتبسیخ ضفبٞی ٔحُ ٞستٙذ وٝ خبؼشات ٚ تدشثیبت 

اختٕبػی ٔحُ سا استمب ثذٞذ. چٖٛ دس ایٗ خبؼشات است وٝ ضجىٝ 
تبسیخی ٚ خب٘ٛادٌی ٚ صٙفی ٚ سیبسی ٔیبٖ افشاد ٔختّف ٔحُ سٚضٗ 

است ٚ ٞٓ ٞٛیت  سبص ٞٛیتٔحّٝ خٛدش . ایٗ ٕ٘بیص ضجىٝ ضٛد ٔی
ٚ ٞٓ ٞٛیت تبسیخی. ِٚی دس وذاْ  وٙذ ٔیٚ اختٕبػی فشاٞٓ  ای ضجىٝ

ٚ  ٞب ٔسٗٔحّی ٔجتٙی ثش خبؼشات  یبثی ٞٛیتٔسدذ استجبغ ٔیبٖ ٘سّی ٚ یب 
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 ٞبی ثچٝ پزیشی خبٔؼٝوٝ ثٝ  خذی یه پشٚطٜ تشثیتی ػٙٛاٖ ثٝپیشٞبی ٔحُ 
 ضذٜ است. ٚ پیٍیشی ٟٓ ٚ دسن ف وٙذ ٔیٔسدذ ٚ یب پبیٍبٜ وٕه 

 
 
 
 
 

 اجتماعی محله های آسیب
آیب ایٗ ٔسبخذ ٘سجت ثٝ تؼذاد وثیشی اص ٔؼتبداٖ ٔتدبٞش ٚ وبستٗ 

دس ٌشدش ٞستٙذ  ٞب پبیٍبٜدس اؼشاف ایٗ ٔسبخذ ٚ  سٚص ضجب٘ٝخٛاثٟبیی وٝ 
 ٞبی آسیت ٔسئّٝثشایطبٖ ٟٔٓ است وٝ دس  اصالً؟ آیب ا٘ذ دادٜٚاوٙطی ٘طبٖ 

چٝ اتفبلبتی  ٞب آٖٚ فسبد ٚ... دس اؼشاف  ؼالق ٚاختٕبػی چٖٛ اػتیبد 
دس  ٞب آسیتثشآٚسدی اص وٕیت ٚ ویفیت ایٗ ٔسبئُ ٚ  اصالً؟ آیب افتذ ٔی

خٕؼی ٔؼتبدی سا اص ایٗ ثیٕبسی  صٛست ثٝٚ یب ایٙىٝ  ٔحّٝ خٛد داس٘ذ؟
٘دبت دٞٙذ ٚ اٚ سا ثٝ ص٘ذٌی ٚ خب٘ٛادٜ ثشٌشدا٘ٙذ ٚ ثشای پیذا وشدٖ ضغُ 

وٝ دس ٔحّٝ  ٞبیی القؼچمذس ٘سجت ثٝ  اٚ سا تحت حٕبیت خٛد لشاس دٞٙذ.
ٔحّٝ یب  اِؼالج صؼت٘سجت ثٝ فمشای ٔحّٝ ٚ ٘سجت ثٝ ثیٕبساٖ  افتذ ٔیاتفبق 

فسبد ٔحّٝ حسبسیت ٚ ٚاوٙص خذی ِٚی  ٞبی خب٘ٝحتی ٘سجت ثٝ 
ٕٞیٗ ٔبٜ سٔعبٖ أسبَ سٞجش ا٘مالة سٚحب٘یٖٛ سا  ؟ا٘ذ دادٜ٘طبٖ  غیشأٙیتی

تٛصیٝ وشد٘ذ وٝ  "غٕخٛاسی اختٕبػی"دس تؼجیشی ثٝ ایٗ ٔعٕٖٛ ثٝ 
ثسیح ٔحّی سا  ٞبی پبیٍبٜخیّی ثبصتبة ٘ذاضت. چمذس ٔسبخذ ٚ  ٔتأسفب٘ٝ

 یٗ خٟت غٕخٛاس ٔحّٝ دا٘ست.ا اص تٛاٖ ٔی
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آیب ایي هسبجد ًسبت بِ 
تعداد کثیری از هعتبداى 
هتجبّر ٍ کبرتي خَابْبیی 

رٍز در اطراف ایي کِ شببًِ
ّب در هسبجد ٍ پبیگبُ

ّستٌد ٍاکٌشی  گردش
اًد؟ آیب اصالً ًشبى دادُ

برایشبى هْن است کِ در 
ّبی اجتوبعی هسئلِ آسیب
طالق ٍ فسبد  چَى اعتیبد ٍ

ّب چِ ٍ... در اطراف آى
افتد؟اتفبقبتی هی  

 اقتصاد محله
اص ایٗ  یه وذاْدس سبِی وٝ ثٝ ٘بْ التصبد ٔمبٚٔتی ٘بٔیذٜ ضذٜ است 

لتصبد ٔمبٚٔتی فىش ٚ ٔسبخذ ثٝ ٘مص ػیٙی خٛد دس تحمك ا ٞب پبیٍبٜ
ٚ ثٙشٞبی ثب ٔعبٔیٗ  ٞب خضٜٚٚ  ٞب سخٙشا٘یٚ  ٞب ٕٞبیص ٔؼٕٛالً. ا٘ذ وشدٜ

دس  ٚ ٘مص دِٚت دس آٖ وّی ٔجٙی ثش ظشٚست ٚ إٞیت التصبد ٔمبٚٔتی
خٛد ػالٜٚ ثش  ٞب پبیٍبٜأب چمذس اص ایٗ  ضٛد ٔیپیذا  ٚفٛس ثٝایٗ أبوٗ 

ثٝ  ا٘ذ پیذاوشدٜایٙىٝ دسن ػٕیك ٚ صحیحی اص ٔفْٟٛ التصبد ٔمبٚٔتی 
 ثبسٜ دسایٗسٟٓ خٛد لذٔی ػّٕی 

 ٚ ٌستشش . چمذس ثٝ ٔفْٟٛا٘ذ ثشداضتٝ
خبٍ٘ی ٚ استفبدٜ اص ظشفیت  ٚوبس وست

خب٘ٛادٜ ثشای وٕه ثٝ افضایص تِٛیذ 
چمذس  ؟ا٘ذ داضتٝداخّی ٚ ّٔی تٛخٝ 

وبسآفشیٙی سا  ٞبی ستٟٔب ا٘ذ تٛا٘ستٝ
ضجیٝ  ا٘ذ تٛا٘ستٌٝستشش دٞٙذ؟ چمذس 

ثشای  ٞب دٞٙذٜ ضتبةایٗ استبستبپٟب ٚ 
اٞبِی ٔحُ ٌبْ  ٞبی ایذٜٔحصَٛ وشدٖ 

اصٙبف  ا٘ذ تٛا٘ستٝچمذس  ثشداس٘ذ؟ 
خٛش ا٘صبف ٔحّٝ سا تطٛیك ٚ تجّیغ ٚ 
تشٚیح وٙٙذ؟ چمذس ثب اصٙبف ٔحّی 

 ا٘ذ تٛا٘ستٝ؟ چمذس ا٘ذ ضذٜسد ٔزاوشٜ ثشای فشٚش ٚ تجّیغ ثش٘ذٞبی داخّی ٚا
ٔحّی ضشایػ خشیذ ػٕذٜ ٕٞشاٜ ثب تخفیف  وٙٙذٌبٖ ٔصشفثب ضجىٝ وشدٖ 
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 ٞبی ثٍٙبٜچمذس ٔسبخذ ٔب اص  خٛد فشاٞٓ وٙٙذ؟ ٞبی ٔحّی ٞٓسا ثشای 
  داس٘ذ. یسٚضٙ ٚ اؼالػبت وٛچه ٚ ثضسي ٔحّٝ خٛد تصٛیش

دس ضٟش ٔطٟذ سٚصا٘ٝ ٘ضدیه  وٝ دسحبِیثٍزاسیذ ثشای ضٕب ٔثبِی ثض٘ٓ. 
 آٚسی خٕغثشای  ٔیّیبسد تٛٔبٖ 077ٚ سبال٘ٝ ٘ضدیه ثٝ  تٛٔبٖ ٔیّیبسد دٚثٝ 

اخبصٜ  ثبس یه ای ٞفتٝفمػ  ّٞٙذی ٚضٟشٚ٘ذاٖ إِٓب٘ی  ضٛد ٔیصثبِٝ صشف 
سش سبػت ٔطخص ٚ سٚص  ٞٓ آٖخٛد سا ثیشٖٚ ثٍزاس٘ذ.  ٞبی صثبِٝداس٘ذ 

. اٌش خبسج اص آٖ سبػت ثبضذ ٚ ضذٜ تفىیه وبٔالً صٛست ثٝٔطخص ٚ 
ذ ضذ. یؼٙی حذٚد یه ٞفتٝ ٙیب تفىیه ٘طذٜ ثبضذ خشیٕٝ سٍٙیٙی خٛاٞ

ٔبِیبت دِٚت ثب دسیبفت ٚ دس ٟ٘بیت  داس٘ذ ٔیسا دس ٔٙضَ خٛد ٍ٘ٝ  ٞب صثبِٝ
 . وٙذ ٔی آٚسی خٕغسا  ٞب صثبِٝسٍٙیٗ 

ٔیّیبسد تٛٔبٖ ٔطٟذ سا ثبیذ دس تٟشاٖ دس حذالُ  077ٔجّغ سبِیب٘ٝ  لبػذتبً
اص ػٟذٜ ٔسبخذ ٚ  لبػذتبًوٝ  سبصی فشًٞٙظشة وٙیٓ. فمػ ثب  0

ٔیّیبسدی دس  0777خّٛی اتالف ٞضیٙٝ  تٛاٖ ٔی آیذ ثشٔیٔب  ٞبی پبیٍبٜ
سا ٌشفت. ٔسبخذ ٚ  ٚ چٙذ ٞضاس ٔیّیبسدی دس سشاسش وطٛس تٟشاٖ
ٚ ٘مص  ٞب ٞضیٙٝچمذس دس سبَ التصبد ٔمبٚٔتی ثٝ ایٗ اتالف ٔب  ٞبی پبیٍبٜ

 ؟ا٘ذ وشدٜتٛخٝ  ٞب آٖٔحّی خٛد ثشای وبٞص 
 

 محله زیست محیط
ثیشٖٚ آٖ دس حبَ  ٞبی دسخت٘ضدیه ٔٙضَ ٔب ٔسدذی ٚخٛد داسد وٝ 

خطه ضذٖ ٞستٙذ ٚ ٕ٘بصٌضاسا٘ی وٝ سٝ ٚػذٜ دس ایٗ ٔسدذ حعٛس پیذا 
ضجیٝ ایٗ  ٞستٙذ. تفبٚت ثی ٞب دسخت٘سجت ثٝ سش٘ٛضت ایٗ  وٙٙذ ٔی

ٌٛیب ٔتِٛیبٖ ٔسبخذ فمػ  . ٕٞچٙیٗاْ دیذٜٚظؼیت سا دس دیٍش ٔسبخذ ٘یض 
٘سجت ثٝ تٕیضی ٚ ٘ظبفت داخُ ٔسدذ حسبس ٞستٙذ ٚ اٌش دس وٛچٝ 
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ٔسدذ سؽُ صثبِٝ ضٟشداسی ٚظؼیت ٘بٔٙبسجی داضتٝ ثبضذ وسی ثشای 
وٝ ثٝ ٘سجت ثمیٝ ٔٙبؼك تٟشاٖ  تٟشاٖ 21. ٔٙؽمٝ سددا ثشٕ٘یاصالح آٖ لذٔی 

اص ٘ظش تؼذاد ٚ فؼبِیت ٚ  ضٛد ٔیٔٙؽمٝ ثب ٞٛیت ٚ ثب اصبِتی ٔحسٛة 
دس تٟشاٖ ٔسبخذ دس صذس ٔٙبؼك تٟشاٖ لشاس داسد وٕتشیٗ سشا٘ٝ فعبی سجض 

اٞبِی ایٗ ٔٙؽمٝ ٘سجت ثٝ ٔؽبِجٝ  خبیی وٝ ٔٗ پیٍیشی وشدْ تب ٚسا داسد 
 . وٙٙذ ٕ٘یتی ٔثُ ضٟشداسی الذأی اص ٟ٘بدٞبی حبوٕی شفعبی سجض ثیطت

 
 تعلیم و تربیت محله

ثب ٔذاسس ٔحّٝ خٛد استجبغ  ا٘ذ تٛا٘ستٝٔب  ٞبی پبیٍبٜچمذس اص ٔسبخذ ٚ 
فشٍٞٙی ٚ تشثیتی ٚ  ی ػّٕی،ٞب فؼبِیتدس  ٞب آٖثشلشاس وٙٙذ ٚ ثٝ 

ثشخی اص ٔسبخذ سا داسیٓ وٝ خٛدضبٖ  اآلٖوٕه وٙٙذ؟ اِجتٝ  ضبٖ پشٚسضی
تؼذاد ایٗ ٔذاسس خیّی ٔؼذٚد است ٚ ضبیذ یه  اٚالًٔذسسٝ داس٘ذ ِٚی 

ٞٓ  ٞب ٕٞیٗ. اِجتٝ تش دس ضٛ٘ذ ٕیدسصذ ٔسبخذ تٟشاٖ سا ٞٓ  ضبُٔ ٘
یػ ص٘ذٌی خٛد استجبغ وٝ ثتٛا٘ٙذ ثب ٔح ضٛ٘ذ ٕیتشثیت ٘ آٔٛصا٘ی دا٘ص

ٔٙفه اص اختٕبع ٚ دس یه ٔحیػ  آٔٛص دا٘ص ٞب آٖثشلشاس وٙٙذ ٚ دس غبِت 
 وٝ ٘تبیح ٔثجتی دس ثش ٘ذاسد. ضٛد ٔیایضِٚٝ تشثیت 

 
 بروکراسی محله

ٔب چمذس ٘سجت ثٝ ثشخی اص ٔفبسذ اداسی وٝ دس  ٞبی پبیٍبٜٔسبخذ ٚ 
افتذ حسبس ٞستٙذ  اداسات ٔحّی اص داسایی ٚ ثجت اسٙبد ٚ ضٟشداسی ٚ... ٔی

؟ چمذس ٘سجت ثٝ دػٛاٞبی حمٛلی وٙٙذ ٔیٚ ثشای اصالح ایٗ سٚاثػ تالش 
پبسویًٙ ٚ یب ضبسط سبختٕبٖ ٚ... حسبس ٞستٙذ ٚ  ٔسئّٝسش  ٔثالًٔحّی 

  .ا٘ذ ثٛدٜٔحُ سخٛع ٚ ٔیب٘دی  ٞب آٖثشای حُ 
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 !ها روضهتبیین 
 تٛا٘یٓ ٔیفشٍٞٙی ٚ اختٕبػی سا ٔالن لشاس دٞیٓ  ٞبی ضبخصاٌش 

ٔب ثب ٔحالت خٛد اٌش ٍ٘ٛییٓ  ٞبی پبیٍبٜثٍٛییٓ وٝ ٘سجت ٚالؼی ٔسبخذ ٚ 
ٞیچ أب ثسیبس ا٘ذن است ٚ ثشاسبس ٕٞبٖ ٔؼیبس اثتذایی وٝ ػشض وشدْ 

چمذس ٔحّٝ ٕٔىٗ است تغییش وٙذ ٚ ثذتش  ٚالؼبًیؼٙی ثجیٙٓ ثب حزف ٔسبخذ 
چٖٛ ایٗ ٔشاوض دس وب٘تىست  افتذ ٕ٘یاتفبلی  تمشیجبًثٍٛییٓ  تٛا٘یٓ ٔیضٛد 

 تش ٟٔٓٔحّٝ ٘یستٙذ ٚ استجبؼی ثب ثمیٝ ثبفت ٔحّی خٛد ٘ذاس٘ذ. خت لسٕت 
ایٗ سٚ٘ذ ٚ سٚیىشد  ضٙبسی آسیتٕٞٝ سٚظٝ  ثؼذاصایٗٔبخشا ایٗ است وٝ 

 خٛاستٓ ٔیثّىٝ لصذ سیبٜ ٕ٘بیی ٘ذاضتٓ  ضٙبسی آسیتتجییٗ وٙیٓ ثب ایٗ  سا
ثبیذ وشد؟ ضٟیذ  آ٘چٝثشای حُ  افتبدٜ ٚ  ثٝ ایٙدب ثشسٓ وٝ چشا ایٗ اتفبق

وٝ فىش وٙٓ دس وتبة دسثبسٜ  ٞبیطبٖ سخٙشا٘یٔؽٟشی دس یىی اص آخشیٗ 
آغبصیٗ پس اص  ٞبی ٔبٜا٘مالة اسالٔی یب دسثبسٜ خٕٟٛسی اسالٔی آٔذٜ دس 

وٝ ٔسبخذ داس٘ذ اص ٞٛیت ٚ  وٙٙذ ٔیاضبسٜ  ثٝ ایٗ ٔعٕٖٛ ا٘مالة
! ضٟیذ ٔؽٟشی ضٛ٘ذ ٔیبػی خٛد خبِی ٍٙی ٚ اختٕفشٞاصّی وبسوشدٞبی 

ِٚی وسی  دٞٙذ ٔیٚ ٞطذاس  ا٘ذ وشدٜاص ٕٞبٖ صٔبٖ ایٗ دسد سا دسن 
 . ضٛد ٕ٘یٔتٛخٝ ٔٛظٛع 

 
 تبعیض در خوانش از آقا!

اصّی اص دسن ٚ فٟٕی وٝ اص ٔؼٙبی فشًٞٙ دس  ٔسئّٝثٝ ٘ظش ٔٗ 
. ایٙدب ٌیشد ٔیثش رٞٗ ٔب حبوٓ ضذٜ ٘طبت  وٓ وٓدٚیست سبَ اخیش 

ثذٞٓ وٝ اص  تٛظیح ٚوٙٓ  ضٙبسی دیشیٙٝفٟٓ سا ٔدبَ ایٗ ٘یست وٝ ایٗ 
تىٛیٗ پیذا  دس ادثیبت فّسفی ٚ فشٍٞٙی ٔب وی آغبص ضذٜ است ٚ چؽٛس

یه پذیذاسضٙبسی اخٕبِی اص آٖ داضتٝ ثبضٓ.  صشفبً خٛاٞٓ ٔیوشدٜ ثّىٝ 
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ٍی ٔمبْ فشٞٙ ٞبی دغذغٝ"ثض٘ٓ. وتبة  دستی دْثٍزاسیذ یه ٔثبَ ػیٙی ٚ 
ضبیذ ٘ضدیه ثٝ صذ  تبوٖٙٛوٝ ا٘تطبسات صٟجب ٔٙتطش وشدٜ  "ٔؼظٓ سٞجشی

چبح سا ثٝ خٛد دیذٜ است ٚ ایٗ یؼٙی دس خجٟٝ فشٍٞٙی ا٘مالة ایٗ وتبة 
لبٔٛس "داسد. أب دس ؼشف دیٍش ٔبخشا وتبة  وٙٙذٜ ٔصشفخٛا٘ص ٚ 

ثب فمش،  أبٖ ثیٔجبسصٜ  ٔسئّٝسٞجشی دسثبسٜ  ٞبی صحجتوٝ تذٚیٗ  "ػذاِت
است ٚ آلبی ٔدتجی خبٚیذی  خٛاٞی ػذاِتفسبد، تجؼیط ٚ ثسػ ٌفتٕبٖ 

ٞٙٛص ثٝ  ا٘ذ وشدٜٔٙتطش  إُِّ ثیٗآٖ سا دس ا٘تطبسات  2830یب  2831سبَ 
سٞجشی ثٝ ٘سجت  ٞبی دغذغٝچبح دْٚ ٘شسیذٜ است ٚ ایٗ یؼٙی ایٗ 

ق ٚ ... فشٍٞٙی وٝ ساخغ ثٝ فیّٓ ٚ ضؼش ٚ سیٕٙب ٚ وتبة ٚ اخال ٞبی دغذغٝ
 إٞیت ثیاست خیّی خٛا٘ص ٘ذاضتٝ است یب اص ٘ظش ٔخبؼت اٌش ٍ٘ٛییٓ 

 ثٛدٜ است. ایٗ تفبٚت دس ٘ٛع ٍ٘بٜ حبصُ چیست؟ إٞیت وٓثّىٝ ثسیبس 
 
 
 
 

 فرهنگی! ایدئالیسم
تؼشیف اص فشًٞٙ داسیٓ ٚ ٚلتی ایٗ تؼبسیف سا وٙبس ٞٓ  077حذٚد 

دٚ لسٕت ػٕذٜ داس٘ذ ایٗ تؼبسیف. اَٚ ایٙىٝ ثٝ ثؼذ  ٔؼٕٛالً دٞیٓ ٔیلشاس 
 ثب غبَوٝ  ضٛ٘ذ ٔی ٞب ٌشایصٚ ثبٚسٞب ٚ  ٞب اسصشرٞٙی فشًٞٙ یؼٙی ضبُٔ 

ٔجتٙی ثش ٚخٝ خٛدآٌبٜ ا٘سبٖ است ٚ لسٕت دْٚ وٝ ثٝ ثؼذ ػیٙی فشًٞٙ 
تٛخٝ داس٘ذ وٝ ضبُٔ وبالٞب ٚ اضیب ٚ سبختبسٞبی ػیٙی ٚ ثٝ ػجبستی ثؼذ 

تٛخٝ داسد. دس پبیٍبٜ یب ٔسدذ ٔب ٌٛیب تٟٙب ثٝ ثؼذ رٞٙی  تٕذ٘ی فشًٞٙ
. چؽٛس ضٛد ٔیوٝ ثٝ ٚخٝ خٛدآٌبٜ ا٘سب٘ی ٔشثٛغ  ضٛد ٔیفشًٞٙ تٛخٝ 
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چقدر از هسبجد ٍ 
اًد بب  ّبی هب تَاًستِپبیگبُ

هدارس هحلِ خَد ارتببط 
ّب در برقرار کٌٌد ٍ بِ آى

ّبی علوی، فرٌّگی فعبلیت
شبى ٍ تربیتی ٍ پرٍرشی

 کوک کٌٌد؟

. ضٕب ثجیٙیذ ٚلتی ٔب دس ٌٛیٓ ٔیایٗ سا 
وبس  خٛاٞیٓ ٔی ٌٛییٓ ٔیٔسدذ 

یب خّسٝ سخٙشا٘ی  ٔؼٕٛالًفشٍٞٙی وٙیٓ 
حّمٝ صبِحیٗ ٚ  ٚ والس آٔٛصضی ٚ

وبسٞبی  ٚ یب وٙیٓ ٔیٌضاس اسدٚ ثش
 ٚ وٙیٓ ٔیٔثُ ثٙش ٚ ایٟٙب استفبدٜ  تجّیغی
سا تحت حٛصٜ آٌبٞی  وٙیٓ ٔیسؼی 

لشاس دٞیٓ. خیّی ثٝ سبختبسٞبی  تأثیش
ػیٙی ٚ دس ػیٗ حبَ ٘بٔشئی وٝ ثش سٚی آٌبٞی ٔٛثش ٞستٙذ تٛخٝ ٘ذاسیٓ. 

یىی اص  لؽؼبًٚ فؼبالٖ فشٍٞٙی  ٞب ٔدٕٛػٝثٍزاسیذ یه ٔثبَ ثض٘ٓ. دس 
ثحث حدبة ٚ ػفبف است.  ضٛد ٔی تأویذٔسبئّی وٝ ثش سٚیص  تشیٗ ٟٔٓ

فٛایذ آٖ ثشای خٛد فشد ٚ  ٙیٓو ٔیثشای ػفبف ٚ حدبة ٞٓ سؼی  ٔؼٕٛالً
خبٔؼٝ ٚ ٔعشات فمذاٖ آٖ سا ثشای خب٘ٛادٜ ٚ خبٔؼٝ ٚ خٛد ضخص ثٝ 

وٝ ایٗ  وٙیٓ ٔیدیٍشاٖ ٌٛضضد وٙیٓ ِٚی دس ٕٞیٗ تٟشاٖ وٕتش تٛخٝ 
سبختبس ٚ وبِجذ ٔتشٚ خٛدش یىی اص حیبصداتشیٗ فعبٞبست چشا وٝ سٚصا٘ٝ 

ٚ یب  ضٛ٘ذ ٔیتٙٝ ثٝ تٙٝ دٟٞب ٞضاس ٘فش صٖ ٚ ٔشد دس یه فعبی وٛچه یب 
ٚ حتی اٌش ٘یت سٛئی ٘ذاضتٝ ثبضٙذ وٝ  ضٛ٘ذ ٔیحذالُ چطٓ دس چطٓ 

 وٙذ ٔیاص ٔتشٚ استفبدٜ  ثبس چٙذغبِجب ٘ذاس٘ذ ِٚی اٌش وسی سٚصی دٚ یب 
ثبػث ػبدی ضذٖ استجبؼبت  غیشاسادیایٗ استجبؼبت غیشوالٔی  وٓ وٓ

ٔب  ٞبی آپبستٕبٖتٛخٝ ٘ذاسیٓ وٝ دس  ٔثالً. یب ضٛد ٔی٘بٔحشٔبٖ ٚ حیب صدایی 
 ضٛد ٔیاص وٙح خب٘ٝ  ٔؼٕٛالًسبختبس ٚ ٔؼٕبسی آپبستٕبٖ ؼٛسی است وٝ 

 ضٛد ٔیوٙح خب٘ٝ ٕٞسبیٝ سٚثشٚیی سا دیذ صد ٚ ٚلتی دسة آپبستٕبٖ ثبص 
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ٚ دیٍش ٔب٘ٙذ لذیٓ ٘یست وٝ  ضٛد ٔیثب یه ٍ٘بٜ وُ فعبی آپبستٕبٖ دیذٜ 
ه حبئُ ٚ یب داال٘ی ٚخٛد داضتٝ ثبضذ. دس ثیٗ دسة خب٘ٝ ٚ داخُ خب٘ٝ ی

تشاوٓ استجبؼبت اخاللی اتفبلی ٔیبٖ اػعب دس  پشخٕؼیت ٞبی آپبستٕبٖ
 ٔؼٕٛالًٚ خت  ضٛد ٔیآسب٘سٛس ٚ پبسویًٙ ٚ ٔغبصٜ ٚ حیبغ ٚ... صیبد 

حبَ ٚ حٛصّٝ چبدس  ٔؼٕٛالًثشای ا٘دبْ دادٖ وبسٞبی ٘ضدیه  ٞب خب٘ٓ
. ضٛد ٔیثبػث اتفبلبت دیٍش  وٓ وٓچخدٛس وشدٖ ٘ذاس٘ذ ٚ ایٗ خٛدش 

ٙشا٘ی ثٍزاس ِٚی ٚلتی فعبی حبال ضٕب صذ خّسٝ دسثبسٜ فٛایذ حدبة سخ
اص ٔتشٚ ٌشفتٝ تب ٔؼٕبسی آپبستٕبٖ حیبصداست آٖ حشفٟب  ات خبٔؼٝوبِجذی 

تبثیشی ٘ذاسد. خت اِجتٝ ٔب ثٝ دِیُ ٕٞبٖ سیؽشٜ ٍ٘بٜ ایذٜ آِیستی ٚ رٞٙی 
ٞٓ اضبسٜ وشدْ آٖ اثؼبد سبختبسی ٚ ػیٙی  الثب دسوٝ ٌشایب٘ٝ ثٝ فشًٞٙ 

سا تٛخٝ  ٌزاس٘ذ ٔی٘بخٛاستٝ ٚ ٘بٔحسٛس ثش ٔب  تأثیشیفشًٞٙ وٝ 
وٝ ٞشچمذس دس ٔسدذ اص اخالق حسٙٝ ٚ  وٙیٓ ٕی. ٔب تٛخٝ ٘وٙیٓ ٕی٘

سخٗ ثٍٛییٓ ِٚی سبختبس ثشٚوشاتیه  دستی پبنٚ  سٚیی خٛش
سش سا سضٜٛ ثٍیش ٚ ضٟشداسی ٚ داسایی ٚ ثجت ٔب ؼٛسی ثبضذ وٝ ٔبٔٛ

 ٔسئِٛیت ثیفبسذ ثبس ثیبٚسد ٚ یب وبست ٔحُ سا ٌشا٘فشٚش ٚ ثذاخالق ٚ 
اص ٔٛاػظ ٚ  صدٌی دَ وٓ وٓ ٞب تٙبلط٘خٛاٞذ داضت ٚ ایٗ  ای فبیذٜوٙذ 

داسد ثب  سٛ یه. ٔب تٛخٝ ٘ذاسیٓ وٝ ضٟشداسی اص وٙذ ٔی سا ایدبد ٞب خؽبثٝ
ٌضاف ٚ ٘صت ثیّجٛسد ٚ ثٙش دسثبسٜ لٙبػت ٚ ٔصشف  ٞبی ٞضیٙٝخشج 

 دسٚ اص سٛی دیٍش  وٙذ ٔی سبصی فشًٞٙصحیح ٚ صجش ٚ التصبد ٔمبٚٔتی 
وٝ ٔطحٖٛ اص ثش٘ذٞب ٚ  ػٕذٜ ضٟش، دیٛاس ٍٔبٔبَ ٞبی ٔصشفی لسٕت
دس حبَ ثبالسفتٗ است وٝ  سشػت ثٝیب ثبال سفتٝ  است إِّّی ثیٗ ٞبی ٔبسن

وٝ ػشض وشدْ ٔب دچبس  ؼٛس ٕٞبٖ تصبد ٔمبٚٔتی است.ظذ ال وبٔالً اتفبلبً
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ثٝ  صشفبًدس حٛصٜ فشًٞٙ ضذیٓ ٚ فشًٞٙ سا  ٌشایی رٞٗٚ  ایذئبِیسٓیه 
وٝ اِجتٝ دس ٕٞبٖ حٛصٜ ٞٓ خٛة  ایٓ دادٜثؼذ رٞٙی ٚ آٌبٞب٘ٝ تمّیُ 

وٝ دس ٕٞبٖ حٛصٜ ٞٓ  دٞذ ٔیٚ ٚظؼیت ٔذاسس ٔب ٘طبٖ  ایٓ وبس٘ىشدٜ
 . ایٓ ٘جٛدٜٔٛفك 
 
 
 

 چه کنیم؟
خبٔغ اص فشًٞٙ سا دس ٘ظش  پس اِٚیٗ لذْ ایٗ است وٝ تؼشیف وبُٔ ٚ

ثؼبد غیش رٞٙی ٚ وبِجذی ٚ ٔبدی ثٍیشیٓ ٚ ػالٜٚ ثش ثؼذ رٞٙی فشًٞٙ ثٝ ا
پٟٙبٖ ٚ آضىبسی وٝ ٕٞیٗ ثؼذ دْٚ  تأثیشاتفشًٞٙ ٞٓ تٛخٝ وٙیٓ ٚ ثشای 

٘یض فىش وٙیٓ ٚ ثٝ فىش  ٌزاس٘ذ ٔیسٚی فشًٞٙ ٚ اخاللیبت ٚ سٚحیبت ٔب 
اختٕبػی ٔحّٝ، ٔؼٕبسی ٔحّٝ،  ٞبی آسیتٔحّٝ،  صیست ٔحیػچبسٜ ثبضیٓ. 

ضجىٝ استجبؼبت اخاللی ٔحّٝ، اخاللیبت وبسوٙبٖ ٚ ٔسئٛالٖ ٚ سبختبس 
، اصٙبف ٔحّٝ، ثٟذاضت ثشٚوشاتیه اسٌبٟ٘بی دِٚتی حبظش دس ٔحّٝ

ٔحّٝ، التصبد ٔحّٝ ٚ ٞٛیت ٔحّٝ ٕٞٝ اثؼبدی ٞستٙذ وٝ ثش سٚی فشًٞٙ 
یٓ وٝ فشًٞٙ خذای اص تٛخٝ داضتٝ ثبض. ٌزاس٘ذ ٔی تأثیش ٔحّٝ سبوٙبٖ 

ایٗ ثٛدٜ است وٝ  ٞب آسیت تشیٗ ٟٔٓص٘ذٌی سٚصٔشٜ ٔب ٘یست ٚ یىی اص 
ٚ آٖ سا ایضِٚٝ ٚ  ایٓ وشدٜفشًٞٙ سا اص ص٘ذٌی سٚصٔشٜ خٛدٔبٖ خذا 

چیضی خذای اص صیجبیی ٚ تٕیضی  ٔثالً. فؼبِیت فشٍٞٙی سا ایٓ وشدٜفب٘تضی 
فشٍٞٙی سا  تأثیشٌزاسیٚ . ٔحُ فؼبِیت فشٍٞٙی ایٓ وشدٜتؼشیف  ٔبٖ ٔحّٝ

وٝ  ؼٛس ٕٞبٖٚ  ایٓ وشدٜٞٓ داخُ وبِجذ فیضیىی ٔسدذ ٚ پبیٍبٜ تؼشیف 
 . ایٓ دیذٜٔتفبٚت  دٚد٘یبیػشض وشدْ داخُ ٚ خبسج پبیٍبٜ سا 
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ٍقتی هردم حضَر دارًد ٍ 
تَاًٌد هشبرکت کٌٌد هی

شوب چرا دستتبى برای پَل 
ببید بِ سوت سپبُ ٍ بسیج 
دراز ببشد؟ هگر خَدتبى 

تَاًید کبرآفریٌی کٌید ًوی
 ٍ درآهد داشتِ ببشید

 بودجه نداریم!
 ضبٖ فشٍٞٙیی ٞب فؼبِیتثشای ایٙدب ثشخی دٚستبٖ اص ثحث ثٛدخٝ ٚ... 

 اصالًٔب  ٔسئّٝثٍٛیٓ  خٛاٞٓ ٔیٌّٝ داس٘ذ. ٔٗ دس داخُ ٔسدذ ٚ پبیٍبٜ 
است یی وٝ دس ثبال ٌفتٓ وٝ خبیطبٖ خبِی ٞب فؼبِیتایٗ  ثٛدخٝ ٘یست.

ٚلتی ٔشدْ حعٛس داس٘ذ ٚ  اصالًثٝ وٕتشیٗ پَٛ ٚ ٞضیٙٝ ٘یبص داس٘ذ.  اتفبلبً
ضٕب چشا دستتبٖ ثشای پَٛ ثبیذ ثٝ سٕت سپبٜ ٚ  ٔطبسوت وٙٙذ تٛا٘ٙذ ٔی

وبسآفشیٙی وٙیذ ٚ دسآٔذ داضتٝ  تٛا٘یذ ٕ٘یثسیح دساص ثبضذ؟ ٍٔش خٛدتبٖ 
 تبٖ اختٕبػیٚ  ٍٞٙیی فشٞب فؼبِیتثبضیذ ٚ اص ٔحُ آٖ دسأذ پبیذاس ثشای 

ٔشدٔی سٙتی ٔثُ ٚلف ٚ یب ایٗ  ٞبی ٔطبسوت تٛا٘یذ ٕ٘یٍٔش ٞضیٙٝ وٙیذ؟ 
سا ثٝ وبس ثٍیشیذ ٚ وٕه   (Donate)دٚ٘یتٔب٘ٙذ ی خذیذ ٞب فؼبِیت

وٝ  دٞٙذٜ ضتبةی استبستبپی ٚ ٞب فؼبِیتاص ایٗ  تٛا٘یذ ٕ٘یخٕغ وٙیذ؟ چشا 
استفبدٜ  تبٖ ٔبِی تأٔیٗدس ایشاٖ ٞٓ ثبة ضذٜ ثشای  اخیشاًدس وُ د٘یب ٚ 
ٔب اؼالػی ٘ذاسیٓ. خت ایٗ خٛدش یه ٌٙبٜ  ٌٛیٙذ ٔیوٙیذ؟ دٚستبٖ 

فؼبِیت فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی ا٘دبْ  خٛاٞذ ٔیی وٝ ب٘است وٝ وس تش ثضسي
ٙی ٚ وبسآفشی ٞبی سٚشدٞٙذ ٞٙٛص اص 

ٔبِی ٚ... خجش ٘ذاسد ٚ وبسٝ ٌذایی  تأٔیٗ
. ا٘ذ ٌشفتٝبوٕیتی سا ثٝ دست اص ٟ٘بدٞبی ح

ٍٔش ا٘مالة ٔب ثب ٞضیٙٝ ٟ٘بدٞبی حبوٕیتی 
ثذتشیٗ اتفبق دس  اصالًپیشٚص ضذ؟ 

خٕٟٛسی اسالٔی ٕٞیٗ دِٚتی ضذٖ 
ٚ تبٔیٗ ٞبی ٔبِی ضذ. ایٗ ثبػث  ٞب دغذغٝ

 . ٛدضذ وٝ سٙت حسٙٝ ٚلف ٘بثٛد ثط
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 شبکه شویم
التصبد اَٚ  دٚثبسٜ ثبیذ  سبصی خصٛصیوٝ لجُ اص  اْ ٘ٛضتٝخبیی  لجالً
ٔىب٘یىی  ٞبی سیستٓسا خصٛصی وشد ٚ اَٚ اص ٕٞٝ ثبیذ  ٞب آسٔبٖ

٘ظٓ  ثٛدخٝ ٌشا، اص ثبال ٚ ثب فطبس ٔذیشیتی وٙٙذ ٔیوٝ سؼی  سبصی ٕٞبًٞٙ
 خبی ثٝٔب  ٞبی پبیٍبٜٚ ٕٞبٍٞٙی ایدبد وٙٙذ سا اص ثیٗ ثشد. ٔسبخذ ٚ 

 چیض ٍٕٞٝ٘بٜ أٙیتی ثٝ  ٛالًٔؼٕاثضاسٞبی ٘ظبْ سبص ٚ یىپبسچٝ وٙٙذٜ وٝ 
داس٘ذ ثبیذ ثتٛا٘ٙذ ثب یىذیٍش ضجىٝ ضٛ٘ذ. دس ایٗ ضجىٝ است وٝ تدشثیبت ٚ 

ٚ اتفبلبت خٛثی خٛاٞذ افتبد. اٌش ایٗ  ضٛد ٔی افضا ٞٓٚ تؼبٔالتطبٖ  تأٔالت
ثسیبس ثٟتش اص ٔب  اآلٖٞضاس پبیٍبٜ ثسیدی وٝ ٔب داسیٓ دست دضٕٗ ثٛد  21

ایٗ ثٛد وٝ دست  داد ٔیاِٚیٗ وبسی وٝ اِجتٝ ا٘دبْ . وشد ٔیاصش استفبدٜ 
 داد ٔیٞٛیت  ٞب آٖٚ ثٝ  داضت ثشٔی پبییٙطبٖاص ثبال ثٝ  سبصی یىپبسچٝاص سش 

خٛدضبٖ اص ٘ظش ٔبِی ٚ تطىیالتی سٚی پبی خٛدضبٖ  ٞب آٖ داد ٔیٚ اخبصٜ 
ثبفت ٚ وب٘تىست فشٍٞٙی ٚ  سا پیذا وٙٙذ ٚ دس ضبٖ ضجىٝثبیستٙذ ٚ 

افتبدٜ ایٗ است وٝ ثب  اآلٖٛدضبٖ ٔؼٙب پیذا وٙٙذ. اتفبلی وٝ ی خاختٕبػ
اختٝ ٚ ثی وبسوشد  ػٕالًثٝ اسٌبٟ٘بی حبوٕیتی  ٞب پبیٍبٜٚاثستٝ ضذٖ ایٗ 

ٔتٕشوض  ٞبی دِٚتصیبدی دسثبسٜ ٘مذ  ٞبی ثحثدس چٙذ دٞٝ اخیش  .ا٘ذ ضذٜ
ٔحّی ٚ ٔحّٝ ٌشایی دس خٟبٖ  ٔؽشح  ٞبی دِٚت ٌیشی ضىُٚ ظشٚست 

ٔب ثٝ ادثیبت ایٗ ٔجبحث ٚسٚد  ٞبی پبیٍبٜضذٜ است. ثٝ ٘ظشْ اٌش ٔسبخذ ٚ 
 پیذا وٙٙذ اتفبلبت خٛثی خٛاٞذ افتبد.

 وٝ ثٝ خشج دادیذ.  ای حٛصّٕٖٝٔٙٛ اص 
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