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 «هوالعلیم»

 

 ها! ای در سوئیس: انتقادها و پاسخ توافق هسته
 
 

ثؼس اظ ثیف اظ  49، ؾیعزّن فطٍضزیي هبُ 1+:ایطاى ٍ 

یک ّفتِ هصاکطات فكطزُ، ثیبًیِ هكتطکی ضا زض لَظاى 

ؾَئیؽ هٌتكط کطزًس تب چبضچَة تَافق ًْبیی زض 

رم ّبی يس ایطاًی ضا هك ای ٍ تحطین هَيَع ّؿتِ

 کٌٌس.

ض فًبی زضا ای  ّبی گؿتطزُ ٍاکٌفاًتكبض ایي ثیبًیِ، 

 زض پی زاقت.الوللی ٍ زاذلی  يثی

هرتلفی زض ذهَل ٍ اثْبهبت زض حبلی کِ اًتقبزات 

تَافق ؾَئیؽ زض فًبی زاذلی کكَضهبى هُطح قسُ 

ثِ ػٌَاى هصاکطُ اؾت، هحوس جَاز ظطیف، ٍظیط ذبضجِ 

ثب حًَض زض یک ثطًبهِ تلَیعیًَی کٌٌسُ اضقس تین ایطاًی، 

 ثِ ؾَاالت هُطح پبؾد گفت.

 
 

 کنیذ!فتگو گ

و گفتگو در این متن  PDFدریافت نسخه برای 

 ای، تصویر زیر را اسکن کنیذ. توافق هسته خصوص
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ّبی  ٍ اًتقبزات هُطح قسُ زض ذهَل تَافق ؾَئیؽ ٍ پبؾدای اظ ؾَاالت  هتي ظیط، گعیسُ

 ٍ ثِ قکل ؾَال ٍ جَاة تٌظین قسُ اؾت.ثٌسی  هَيَعٍظیط ذبضجِ ثِ آًْبؾت کِ 

سُ اظ توبهی اظْبضات ًقل قسُ اظ ؾَی آقبی زکتط ظطیف، ثط اؾبؼ هتي گفتگَی هٌتكط ق

 ایكبى زض ثطًبهِ تلَیعیًَی ًگبُ یک اؾت.

 

 

 ناپذیز؟ بیانیه یا توافق بزگشت

 

 هی شکط ضا َطف زٍ تؼْسات اظ جعئیبتی ظطیف -هَگطیٌی هكتطک ثیبًیِ تي5 ههٌتقساى

 555: حسٍز اؾت هوکي جعئیبت، زضثبضُ هصاکطُ زض آیب)هثال  .اؾت ًبپصیط ثبظگكت کِ کٌس

 ٍظیط ; ثپصیطین ًیؿت هٌُقی (قَز؟ هبقیي ّعاض 15 ثِ ثسل ایطاى ؾبًتطیفیَغ هبقیي

 العاهی ّیچ کِ اًس کطزُ کبض هَيَػی ضٍی ثط ضٍظی قجبًِ ََض ثِ ضٍظ 15 حسٍز ذبضجِ،

 .کٌس ًوی ایجبز هصاکطات آیٌسُ ثطای

 یک چبضچَة زضثبضُ هفهل ٍ جعئی ثؿیبض ّبی ثحث ؾلؿلِ یک ذطٍجی پبیبًی، ثیبًیِ

 ضاُ انَل ضٍی ؾیبؾی تَافق زیگط ػجبضت ثِ یب( هكتطک اقسام جبهغ ثطًبهِ) جبهغ تَافق

 هكتطک ثیبًیِ هتي .اؾت ثَزُ ثیبیس هكتطک اقسام جبهغ ثطًبهِ یک زض ثبیس کِ ّبیی حل
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 هُبثق کلیسی هؿبئل ،(هكتطک اقسام جبهغ ثطًبهِ) ثطجبم زض گَیس هی هَگطیٌی -ظطیف

 .قس ذَاّس حل ّب، حل ضاُ ایي

 

 گفتِ اثتسا اظ هب چَى اؾت هُجَػبتی ثیبًیِ ثلکِ ًیؿت حقَقی هتي ایي5 ظطیفزکتط 

 ثیبًیِ ایي قَز اًجبم هبُ تیط زض حساکثط کِ اؾت تَافقی ٍ زاضین تَافق یک هب ثَزین

 هب ثَز کكیسُ ََل ؾبػت ؾِ الی زٍ ٍ کطزین هصاکطُ هب کِ ثَز هكتطک ثیبًیِ هُجَػبتی

 اذتالف ٌَّظ ٍاؾت  ًَیؽ چک قکل ثِ ّب حل ضاُ ایي ٍ کطزین ثحث ّب حل ضاُ ضٍی ثط

 .زاضز پطاًتع ٍ ًظط

 

 فزدوموضوع 

ایي  زض ؾبظی غٌی ؾَ 1555 کِ ثَز هبهَض فطزٍ زضثبضُ کٌٌسُ هصاکطُ تین5 هٌتقساى

 تبؾیؿبت تَافق، ایي زض .اؾت اثْبم ٍثسٍى نطیح قطهع ذٍ یک ایي. قَز اًجبمتبؾیؿبت 

 ٍاقغ زض تطتیت ایي ثِ. ًجبقس ؾبظی غٌی تبؾیؿبت زیگط کِ کٌس هی تغییط ای گًَِ ثِ فطزٍ

 کبهال کٌس، پیسا زیگطی ّسف ثبیس فطزٍ ایٌکِ ثط هجٌی ّب اهطیکبیی قسُ اػالم ثبضّب هَيغ

 . اؾت قسُ هحقق

 ثط ػالٍُ اهط، ایي. زاقت ذَاّس ًٌُع زض ؾبظی غٌی تبؾیؿبت یک فقٍ ایطاى یؼٌی ایي

 آى زازى قطاض ًظبهی حولِ هؼطو زض ٍ ًٌُع ػبهل غیط پسافٌس ثطزى ثیي اظ هؼٌی ثِ ایٌکِ

 . کٌس هی ًقى ّن ضا کٌٌسُ هصاکطُ تین ثطای تطؾیوی قطهع ذٍ نطیحب اؾت،

 

 قس نحجت ؾبًتطیفیَغّب تؼساز ثِ ضاجغ هَگطیٌی ذبًن ٍ هي ثیبًیِ ًَیؽ چک زض ظطیف5

 ذَاّس فؼبلیت فطزٍ زض ؾبًتطیفیَغ ّعاض اظ ثیف ٍ ًٌُع زض ؾبًتطیفیَغ ّعاض : اظ ثیف کِ

 . کطز ذَاٌّس ؾبظی غٌی ّؿتٌس ًٌُع زض کِ ؾبًتطیفیَغّبیی ٍ کطز

 اظًکٌٌس. ایي  ؾبظی غٌی ّؿتٌس فطزٍ زض کِ ؾبًتطیفیَغّبیی کِ اؾت ایي ًظبم تهوین

 کِ ؾبًتطیفیَغ ّعاض هب کِ اؾت تَافق آى ضٍی ٍ ًیؿت پطاًتع آى زض کِ ّؿت ّن هَاضزی

 ای ّؿتِ ؾبیت یک فطزٍ .هبًس هی ثبقی آًجب اؾت هَاز ثسٍى چطذف حبل زض اـ ظًجیطُ

 . ثَز ذَاّس فؼبل آى زض ّن ؾبًتطیفیَغ 1599 ٍ هبًس ذَاّس ثبقی
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 حولِ جطات کؿی هؼتقسم ٍ جبؾت ثط پب فطزٍ یؼٌی زاضین فطزٍ زض ؾبًتطیفیَغ ّعاض ٍقتی

 هی لحظِ ّط کِ زاضز ٍجَز طفیَغؾبًت ّعاض فطزٍ زض. ًساضز ضا ایطاى اؾالهی جوَْضی ثِ

 .قَز فؼبل تَاًس

 

 ًگِ فطزٍ زض ضا هبقیي 1555 حساقل قسُ هَفقگَیس  هی کٌٌسُ هصاکطُ تین هٌتقساى5

 اؾبؾب، تَافق ّبی ثرف زیگط اؾبؼ ثط اهب آهس، ذَاّس ایطاى کبض ثِ لعٍم هَقغ زض ایي ٍ زاضز

 !ثسّس اًجبم کبضی ّب هبقیي ایي ثب ثتَاًس کِ زاقت ًرَاّس اذتیبض زض ای ّؿتِ هَاز ایطاى

 

 ای ایزان های بزنامه هسته محدودیتدوره 

 ؾَذت تبهیي ثطای فقٍ ؾبظی غٌی ؾَ ّعاض 145 ،0501 ؾبل تب ایطاى یبظ5 ًهٌتقساى

 ٍظاضت ؾَی اظ قسُ هٌتكط هتي کِ اؾت ایي کٌٌسُ ًگطاى ثؿیبض ًکتِ. اؾت ثَقْط ضاکتَض

 ٍ ثَز ذَاّس هحسٍز ایطاى ؾبظی غٌی ظطفیت ّن ؾبل 15 اظ ثؼس گَیس هی اهطیکب ذبضجِ

 اظ پؽ حتی ؾبظی غٌی ثِ ضؾیسى هحسٍزیت، ّوِ ایي پصیطـ ًتیجِ ایٌکِ اظ ًكبًی ّیچ

 ایطاى ثطًبهِ قسُ گفتِ اهطیکب ؾَی اظ قسُ هٌتكط هتي زض.  قَز ًوی زیسُ ثبقس ؾبل 15

 ظطفیت ثط هكرم ّبی هحسٍزیت ثِ هٌجط کِ ثَز ذَاّس ای گًَِ ثِ ّن ؾبل 15 اظ پؽ

 .قَز هی ؾبظی غٌی

 ایي زض کِ اؾت ّویي اثس، تب ایطاى ثطای هجبظ ؾبظی غٌی ظطفیت حساکثط اهطیکب زیس اظ

 زض نٌؼتی ؾبظی غٌی ًبم ثِ چیعی آیٌسُ ثطای اهطیکب ضیعی َطح زض ٍ قسُ گٌجبًسُ تَافق

 اؾت تَافق ذالف ایي ثگَیس تَاًس هی کٌٌسُ هصاکطُ تین. ًساضز جبیی ٍ ًكسُ تؼطیف ایطاى

 هَيغ ثِ ّب اهطیکبیی زازُ ًكبى تجطثِ ٍ اهطیکبؾت هَيغ ایي کِ کٌس اًکبض تَاًس ًوی اهب

 .اؾت زقوي زٍ هیبى تَافق یک کٌین هی تهَض هب آًچِ ًِ کٌٌس هی ػول ذَزقبى

 

 غٌی ّبی هحسٍزیت کِ اؾت ایي گفت ّن کطی آقبی ٍ  گفتین  هب  کِ آًچِ ظطیف5

  تَاًس هی حتی ٍ کٌس هی َی  ضا ذَز ػلوی ضًٍس  ؾپؽ ٍ ثَز ذَاّس ؾبلِ 15  هب ؾبظی

 .یبثس اضتقبء ّن هَجَز حبلت اظ
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 ضا هَازی ؾبل :1 تب  کطزین قجَل هثال ٍ  این کطزُ قجَل ؾبل :1 ثطای  ضا اقساهبت ثطذی

  . ثفطٍقین ؾپؽ ٍ کٌین تجسیل ؾَذت هیلِ ٍ قطل ثِ  کٌین هی تَلیس  کِ

 پلَتًَیَم چَى قَین ٍاضز ّیچَقت پلَتًَیَم ثبظفطآٍضی  حَظُ زض ًساضین قهس احتوبال هب

 .زاقت ًرَاّین ّیچَقت  احتوبال ٍ ؾبل :1 گَیین هی اهب ثبقس هفیس کِ ًساضز ههطفی

 الحبقی پطٍتکل ٍ تی پی اى ،ًیؿت هُطح قسى ذبهَـ ظهبى  هب ای ّؿتِ تؼْسات زض

 .ًیؿت ؾبلِ زُ ٍ اؾت زائوی

 

 PMDموضوع 

 

 ازػبیی ّبی ًگطاًی اؾت کطزُ تالـ ای، ّؿتِ ثحطاى ًرؿت ضٍظ ّوبى اظ غطة،5 هٌتقساى

 اگط ٍ اَالػبت کؿت اًساظی، زؾت ٍضٍز، ثطای اثعاضی ٍ ثْبًِ ضا ای ّؿتِ ثطًبهِ زضثبضُ

 ّویي ثِ زقیقب. ثسّس قطاض ایطاى هتؼبضف ًظبهی ثطًبهِ زض ذطاثکبضی ٍ ؾبظیهحسٍز تَاًؿت

 زفبػی ثطًبهِ ٍ ای ّؿتِ ثطًبهِ هیبى پلی تب قس ؾبذتِ PMD هبًٌس هَيَػبتی زلیل،

 ثِ ،PMD هبًسى ثبظ .ًوبیس هٌتقل زیگطی ثِ یکی اظ ضا ثحطاى ٍ کٌس ایجبز ایطاى هتؼبضف

 ثطًبهِ ػلیِ ّب ذطاثکبضی ٍ ّب تََئِ تبکٌَى کِ اؾت هؿیطّبیی آى ّوِ هبًسى ثبظ هؼٌی

 ضا ضاُ PMD هَيَع هبًسى ثبظ ایي، اظ ثستط. اؾت قسُ اًجبم آى َطیق اظ ایطاى ای ّؿتِ

 تحطین تؼلیق ظهیٌِ زض ذهَنب ًْبیی تَافق زض کِ– آغاًؽ پی زض پی ّبی جَیی ثْبًِ ثطای

 ایي ّب غطثی ثِ لحظِ ّط ٍ گصاضز هی ثبظ -قسُ تؼییي انلی زاٍضاى اظ یکی ػٌَاى ثِ ّب

 ضاهتَقف ذَز تؼْسات ّوِ اًجبم جسیس، ازػبّبی َطح ٍ ؾٌسؾبظی ثب کِ زّس هی ضا اهکبى

 .کٌٌس

 

 قجَل هب کِ ًْبؾتآ انُالح PMD الجتِ  ًساضز زفبػی تَاًوٌسی ثِ ضثُی 5PMD ظطیف

 .گَیین هی PPI آى ثِ کِ ًساضین

 ؾبذتِ ازػبّب ایي. کطز ذَاّین ضفغ ضا آًْب ٍ  این زازُ  پبؾد غلٍ ٍ زضٍؽ ازػبّبی ثِهب 

 ٍاهکبًبت تَاًوٌسی کِ این گفتِ ًیع هب کٌس ایجبز اهٌیتی فًبی تب اؾت نْیًَیؿتی ضغین
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 ّیچ هب کِ چطا کٌین ًوی هصاکطُ  ثبضُ ایي زض ٍ اؾت ثحثی گًَِ ّط اظ ذبضج هب زفبػی

 .ًیؿتین ٍ ًجَزُ ؾالح پی زض ًساضین هكکلی

  ٍيؼیت ًگطاى کِ ّؿتٌس کكَضّبیی ثقیِ پصیطفتین ضا پطٍتکل کِ ًیؿتین کكَضی اٍلیي هب

 .ّؿتٌس جبؾَؾی ٍ اهٌیتی ٍ نٌؼتی

 ضا زفبػی ٍ اهٌیتی ، نٌؼتی اؾطاض  زّس هی اجبظُ کِ زاضز ٍجَز ای قسُ تثجیت ّبی ضٍـ

 .  ًگیطز قطاض ثیگبًِ اذتیبض زض کكَض اؾطاض اظ  یک ّیچ کِ  زّن هی اَویٌبى هي ٍ حفظ

 

 شوند؟ لغو مییکباره ها  تحزیمهمه ا یآ

 چطا گطفت جسی ثبیس ثؿیبض ّب تحطین زضثبضُ ضا هطیکبآ ؾَی اظ قسُ هٌتكط هتي5 هٌتقساى

 تهطیح هطیکبآ ؾَی اظ قسُ هٌتكط هتي زض .ثطزاضز ضا ّب تحطین ثبیس کِ هطیکبؾتآ ایي کِ

 تؼْساتف ثِ ایطاى جٌسیپبی آغاًؽ کِ اؾت ایي ثِ هكطٌٍ تحطیوی ترفیف کِ اؾت قسُ

 ٍ ثگیطز ضا اهط ایي جلَی تَاًس هی هطحلِ ّط زض آغاًؽ یؼٌی ایي. کٌس آظهبیی ضاؾتی ضا

 زاقت ًرَاّس ٍجَز ظهبى ّن تؼلیق ًبم ثِ چیعی کِ اؾت ایي آى تط هْن هؼٌبی ّوچٌیي،

 .زاز ذَاّس ضخ تؼْساتف ثِ ایطاى ػول اظ پؽ تحطین تؿکیي ّطگًَِ ٍ

 ّوِ ثِ پطزاذتي زض ایطاى اقسام ثِ قسُ هكطٌٍ اهٌیت قَضای ّبی قُؼٌبهِ لغَ ّوچٌیي

 .زاز ًرَاّس ضخ حَظُ ایي زض فَضی لغَ ّیچ یؼٌی ایي. PMD جولِ اظ کلیسی ّبی ًگطاًی

 

 اقسام جبهغ  ثطًبهِ ٍ )کِ َجق تَافق ثبیس نبزض قَز( اهٌیت قَضای جسیس قُؼٌبه5ِ ظطیف

 لغَ  ایطاى اؾالهی جوَْضی ػلیِ ای ّؿتِ ّبی قُؼٌبهِ  توبم کِ کٌس هی تبییس هكتطک

 ٍ اقتهبزی  کسام ّیچ کِ  زاضز ٍجَز ًیع اهٌیت قَضای ّبی تحطین اظ تؼسازی .قس ذَاّس

 اهٌیت قَضای اؾت قطاض کِ قًَس هی هطثٌَ تؿلیحبتی ٍ ای اقبػِ  اقالم ثِ ٍ ًیؿت ثبًکی

 .کٌس هحسٍز ضا آًْب ای يویوِ ًبهِ یک زض

 تب تَافق تهَیت ضٍظ ٍ زٌّس اًجبم ضا اقساهبتی ثبیس َطفْب قَز تهَیت تَافق کِ ضٍظی 

 اؾت. ًطؾیسُ َطفیي تَافق ثِ ٌَّظ فبنلِ ایي کِ زاضز ٍجَز ای فبنلِ ىآ قسى اجطایی

  ََل چقسض اقساهبت ایي زاًین ًوی ٍ زّین اًجبم ضا اقساهبتی آًْب ٍ  هب  ثبیس کِ چطا

 .کكس هی



7 

 

 کِ اؾت اهٌیت قَضای  هب تًویي ٍ کٌین هی نحجت ّب تحطین لغَ  زضثبضُ فقٍ به

 ، هبلی ، اقتهبزی فطاهطظی ّبی تحطین توبم اؾت هَظف آهطیکب .کٌس هی  تبییس ضا ػولکطزّب

 . ثطزاضز ضا پَلی ٍ ًفتی

 

 افتند؟ به خطز می علمی و نظامی ایزانسزار اآیا 

 supply) تبهیي ظًجیطُ ثِ جسیسی ّبی زؾتطؾی آغاًؽ ثِ لَظاى، تَافق زض هٌتقساى5

chain )ّبی ؾطٍیؽ ثِ زؾتطؾی ایي. اؾت قسُ زازُ تجْیعات ٍ هَاز حیث اظ ایطاى 

 ای ّؿتِ قُؼبت ٍ تجْیعات هَاز، تبهیي ظًجیطُ توبهی کِ زّس هی اهکبى غطثی اَالػبتی

 .کٌٌس اقسام آًْب ػلیِ لعٍم نَضت زض ٍ ثكٌبؾٌس ضا ایطاى

 یک ٍجَز ثْبًِ ثِ نطفب تَاًس هی آغاًؽ گَیس هی لَظاى تَافق کِ اؾت ایي ثؼسی هؿئلِ

 ّط ثِ پٌْبى، تبؾیؿبت یک ٍجَز ازػبی یب( suspicious sites) هكکَک تبؾیؿبت

 .ثبقس زاقتِ زؾتطؾی کكَض ًقُِ

 ثیكتطی ّبی زؾتطؾی اظ آغاًؽ پطٍتکل، ثط ػالٍُ زاضز تهطیح ّن هكتطک ثیبًیِ

(enhanced access )ثَز ذَاّس ثطذَضزاض. 

 ضػبیت ّن ضا کكَض زاذلی قَاًیي العاهبت حتی هَضز، ایي زض ایطاًی تین کِ اؾت جبلت

 ؾبل زض اؾالهی قَضای هجلؽ ههَة زاٍَلجبًِ اقساهبت هٌغ قبًَى هُبثق. اؾت ًکطزُ

 هی ایطاًی َطف ثیبًیِ ٍلی اؾت هوٌَع ایطاى ؾَی اظ زاٍَلجبًِ اقسام ّطگًَِ اًجبم :183

 .قس ذَاّس اجطا ثِ قطٍع هجلؽ زض تهَیت ثسٍى پطٍتکل گَیس

(Iran will implement the Additional Protocol temporarily and 

voluntarily in line with its confidence-building measures) 

 حطف  آهطیکبییْب .اؾت قسُ  ًَقتِ پطٍتکل هَقتیٍ  زاٍَلجبًِ اجطای، هتي ضز5 ظطیف

 آهطیکبییْب ٍ سثطؾ هجلؽ تهَیت ثِ کِ قَز هی زائوی ظهبًی تَافق  اهب ظًٌس هی ضا ذَز

 . هیساًٌس ضا ایي ًیع
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 کكیس ََل ؾبل چٌسیي ًیع آى اجطای ٍ  ّؿتٌس الحبقی پطٍتکل ػًَ کكَض 155 اظ ثیف

 پیف ؾبل 85 تب 05 غاپي  ضا آى اظ ثیكتط ثؿیبض ثپصیطین ذَاّین هی هب کِ هؿبئلی ّوِ ٍ

 ًجبقٌس ذَز اهٌیت  ًگطاى آًْب اگط ٍ کطزًس اجطا ظٍزتط ًیع کكَضّب ثؿیبضی ٍ ثَز پصیطفتِ

 ثطذی ٍ غاپي  ٍ چیي ٍ آهطیکب  ثیي زًیب زض اهطٍظ کِ ّؿتٌس نٌؼتی جبؾَؾی ًگطاى

 . اؾت ثطذَضزاض ای ٍیػُ اّویت اظ نٌؼتی ًگطاًی  کكَضّب

 ثب کِ هقطضاتی زاضین کبضّبیی ؾبظٍ ّب اؾتفبزُ ؾَء ایي اظ جلَگیطی زضثبضُ ًیع هب

 .گیطز نَضت زذبلتی کِ ثبقس ایي اظ هبًغ قسُ کٌتطل ّبی زؾتطؾی

 ّوِ ثِ تَجِ ٍ ثبظ چكن ثب ضا آى هرتلف  اثؼبز ٍ هالحظبت ّوِ هب ثبضُ ایي زض هُوئٌب

 .گطفت ذَاّین ًظط زض اثؼبز

 

 و توسعهتحقیق عاقبت 

 ثِ تَؾؼِ، ٍ تحقیق ثٌسی ظهبى ٍ ؾُح کِ اؾت قسُ گفتِ هكتطک ثیبًیِ زض5 هٌتقساى

 تکویل ٍ آغبظ کِ پصیطز هی ّن ایطاًی َطف ثیبًیِ حتی قَز. هی تَافق َطفِ زٍ نَضت

 ظهبًی زٍضُ ََل زض IR-4،IR-5 ،IR-6ٍ IR-8ؾبًتطیفیَغّبی تَؾؼِ ٍ تحقیق فطایٌس

 ثط ّبیی هحسٍزیت ثطجبم اجطای آغبظ ًرؿت لحظِ زض یؼٌی تلَیحب ایي ٍ. اؾت ؾبلِ 15

 ایي ًیع، هست ایي زض ََل ّوچٌیي ٍ قس، ذَاّس تحویل ایطاى تَؾؼِ ٍ تحقیق ثطًبهِ

 .ثَز ذَاّس چقسض آى ظهبى زاًین ًوی کِ کطز ذَاّس تجطثِ ضا هحسٍزیت اظ زٍضاًی ثطًبهِ

 IR-8  کِ  ّبیوبى هبقیي  ثْتطیي ضٍی قَز هی اجطایی تَافق کِ اٍلی ضٍظ اظ 5ظطیف

 . یبفت ذَاّس ازاهِ تَؾؼِ ٍ تحقیق اؾت

 ّبی ایعٍتَح ثحث  آًْب اظ یکی کِ  یبثس هی ازاهِ  زیگط ّبی زضحَظُ تحقیقبت  فطزٍ ضز

 .کطز ذَاّین تَلیس ضا پبیساض ّبی ایعٍتَح  الوللی ثیي حوبیت ثب کِ اؾت اضپبیس

 ایطاى ث5ِ افعٍز ًیؿت اذتالف آى زض ٍ اؾت قسُ شکط هتي زض ؾجک آة تحقیقبتی ضاکتَض

 .کٌٌس هی ّوکبضی هب ثب ضا تحقیقبتی ّبیکتَضآض تطیي پیكطفتِ ٍ آیٌس هی


