
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

َیایزاًیآهزیکبییتْؿیَ :ُبثَجبهؼ
حمْقخْدرادرهزسّفزّدگبٍثؼٌبطیذ
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،ثظیبریاس«هحذّدیتطفزثزایهظلوبًبى»ثبتْجَثَؿذّرفزهبىاجزاییاخیزهجٌیثز
ایزاًیُبدرهْردحكخْدثزایّرّدثَایبالتهتحذٍّهْاجَِثبهٔبهْریيفذرالّپلیضهزسی

ٍگوزکّهزسثبًیایبالتهتحذٍآهزیکب) ًَبهَثبُذفپبطخثَثزخیاس.ًگزاًیدارًذ(ادار ایيتْؿی
1.پزطغُبیهتذاّلتِیَػذٍاطت



 ورود به ایاالت متحده


:حكػوبثزایّرّدثَایبالتهتحذٍثظتگیثَایيداردکَػبهلکذامیکاسطَهْردسیزػْیذ
ٍی(۲)ػِزًّذآهزیکب؛(۱) ؛(ًیشخْاًذٍهیػْدLPRکَهجبسثَالبهتدائنیب)«گزیيکبرت»دارًذ
ٍیّیشا(۳) .دارًذ
 

اگزػوبُْیتّػِزًّذی.حكهطلكثزایّرّدثَایيکؼْردارًذشهروودان ایاالت متحده
هؼتجزآهزیکبییاًجبمهیػْد-خْدراثبثتکٌیذ َٔ دّلت-کَدررّالػبدیثبًؼبىدادىگذرًبه

ٍیّرّدثذُذ .هْظفاطتتبثَػوباجبس


ًیشاسحمْلیلْیثزایّرّدثَآهزیکبثزخْردارًذّ (مجاز به اقامت دائم)دارودگان گریه کارت 
ثبهظبئلّ)ثْدٍثبػذّفزدثیگٌبٍثبػذ(کوتزاسػغهبٍ)اگزطفزفزدثَخبرج،کْتبٍ

َرًّجبػذ ًویتْاًذاسّرّدیایبالتهتحذٍآهزیکبثبىادارٍگوزکّهزس،آىگبٍ(اتِبمُبیجٌبئیرّث
اهباگزطفزػوبمْالًیثْدٍثبػذیبثیگٌبًٍجبػیذ،هوکياطتدیپْرت.آىُبجلْگیزیکٌذ

.ػْیذ


 

 

هجْسلبًًْیهِبجزتیػوبرالغْکٌذ؛تٌِبًذاردیکافظزادارٍگوزکّهزسثبًیحك:تذکزهِن
ٍیگزیيکبرتکَهجبسثَالبهتدائن.لبكیهِبجزتیهجبسثَاًجبمچٌیيکبریاطت دارًذ

ػوزدٍهیػْد،حكداردتبثَدادگبٍهِبجزتیثزّدّدرآىجبیکلبكیهِبجزتتـوینهیگیزد
َایراکَاسهلوْىآىامالع.کَآیبگزیيکبرتاّلغْػْدیبخیز ایيهِناطتکَػوبُیچثزگ

.ًذاریذ،اهلبءًکٌیذ
ٍُب،اغلتایياهکبىّجْدًذارًذکَػوبثالفبؿلَلبكیراثجیٌیذیبًْثت ثَدلیلاسدحبمدادگب

ٍٔػوبچگًَْثبػذ،هوکياطتدرمْلایيرًّذ،در دادگبٍراثگیزیذ؛ثظتَثَایيکَپزًّذ
ثبیکّکیلپیش از سفرثَُویيدلیل،اکیذاًتْؿیَهیکٌینکَ.ثبسداػتگبًٍگِذاریػْیذ

.هِبجزتگفتّگْکٌیذ



َهؼتجزثَآهزیکبّاردهیػًْذ،ثبردیگزدرهؼزفپزطغّثزرطیدارودگان ویسا کَثبگذرًبه
افظزادارٍگوزکّهزسثبًیاجبسٍداردتباسػوبدرفزّدگبٍیبهزسسهیٌی.لزارخْاٌُذگزفت
اگزآىُبدریبثٌذکَػوبثَدًجبلّرّدثَآهزیکبثزایُذفهٌذرجدرّیشایخْد.طئْاالتیثپزطذ

ٍایذ،اجبسٍدارًذتباسّرّدػوبثَایبالتهتحذٍ ًیظتیذ،یبدررًّذاخذّیشاخطبییهزتکتػذ
.جلْگیزیکٌٌذ

ٍیّرّدثَآهزیکبرا اگزدرفزّدگبٍثبسداػتػذیذّادارٍگوزگّهزسثبًیثَػوبگفتکَاجبس
.ًذاریذ؛ّاگزاسثبسگؼتثَکؼْرخْدُزاصداریذ،هیتْاًیذآىراثَافظزگوزکّهزسثبًیثگْییذ

َثْدىُزاص»درایيؿْرت،رًّذ َیهْج کلیذخْاُذخْردکَدرآىیکافظزگوزکّ«هـبحج

                                                        
ٍیحمْلیػوزدًٍویػًْذًّویتْاًٌذهتلويرّاثنّکیل. 1 َُبتٌِبامالػبتػوْهیُظتٌذ؛هؼبّر .هْکلثبػٌذ-ایيتْؿی

.ثزایطْٔاالتخبؽ،لطفبًثبطبسهبىهبتوبصثگیزیذّثبیکّکیلؿحجتکٌیذ
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َپذیزاطتیبخیز .هزسثبًیثَمْرلبًًْیثزرطیخْاُذکزدکَآیبُزاصػوباسثبسگؼت،تْجی
ٍجْییاطتّدّلتًویتْاًذثالفبؿلَػوبراثبسگزداًذ ثبایيحبل،.ادػبیُزاص،آغبسرًّذپٌب

ٍیػوبرطیذگی پیغاسآىکًَشد لبكیهِبجزتفزطتبدٍػْیذتبطخٌبىتبىراثؼٌْدّثَپزًّذ
ُوچٌیياهکبىآىّجْدداردکَکَادارٍگوزکّ.کٌذ،هوکياطتتبچٌذهبٍدرثبسداػتثوبًیذ
ٍیهزسثبًیپضاساًجبمتؼزیفبتاداریدرفزّدگبٍ ،ػوبراتبهزاحلثؼذیرطیذگیثَپزًّذ

ٍجْیی،آسادکٌذ .پٌب
 

 

ػِزًّذاىایبالتهتحذٍ،ػِزًّذاىدّ:تذکزدرهْردفزهبىاجزاییهحذّدیتّرّدهظلوبًبى
اسیکن.ومی شىودتبثؼیتیّدارًذگبىگزیيکبرت،هؼوْلفزهبىاجزاییهحذّدیتّرّدهظلوبًبى

(LPRافزادهجبسثَالبهتدائنیب)،دّلتآػکبرااػالمکزدکَدارًذگبىگزیيکبرت۲۰۱۷فْریَ
،هحذّدیتطفزهظلوبًبىًجبیذػلی۲۰۱۷َثَتـْیتدیْاىػبلی،اسژّئي.هظتثٌیُظتٌذ

یؼٌیًْػیاسارتجبمکَدرخْاطتهتمبكی)ػِزًّذاًیاػوبلػْدکَارتجبمیمجكػزاین
ثبایيحبل،لطفبًطبسهبىُبی.ثبیکفزدیبًِبددرایبالتهتحذٍدارًذ(مجكآىهْجَػٌبختَػْد

َرّسرطبًیُبدرهْردلزائتُبیلبًًْیکَثَمْرهذاّمؿبدر هبرادًجبلکٌیذتباسآخزیيث
،هحذّدیتػلیَهظلوبًبىراپْػغ«جشٍّآگبُیاسحمْق»ایي .هیػًْذ،آگبُییبثیذ

.ثزایآگبُیثیؼتزلطفبًثَّةطبیتطبسهبىُبیهبهزاجؼَفزهبییذ.ًویدُذ

 

 

 تشریفات گمرکی


ٍُبداردتباسػوبطْالثپزطذ یکیاس.ادارٍگوزکّهزسثبًی،اختیبراتّطیؼیدرهزسُبّفزّدگب
ٍیهجْسّرّدیبػذمّرّدغیزػِزًّذاىثَخبک اختیبراتهتؼذدآىُب،ایياطتکَهیتْاًٌذدرثبر

افظزاىگوزکّهزسثبًیهیتْاًٌذدرٌُگبمّرّدیبخزّجثَآهزیکب،درکٌبر.آهزیکب،تـوینثگیزًذ
ٍیّكؼیتهِبجزتیتبىًیشثپزطٌذ .طئْاالترایجیهبًٌذدلیلُّذفػوباسطفز،درثبر

َایهزثْمثَگوزکراپبطخگْیٌذ، ػِزًّذاىآهزیکبکَپبطپْرتهؼتجزًؼبىدٌُذّطئْاالتپبی
ٍیّكغهِبجزتیػبىتْكیحدٌُذ اگزخبرجاسایي.هججْرًیظتٌذکَثَطئْاالتیخبرجاسحْس

حْسٍاسػوبطئْاالتیػذ،هیتْاًیذاسپبطخثَآىُبخْدداریکٌیذ؛ُزچٌذهوکياطتاًذکی
.تٔبخیزدرکبرُبیػوبپیغآیذ



 هٔبهْرهیتْاًذاسػوبطْٔاالتیثپزطذتباسُْیتتبىهطوئيػْد:ثلی. 
 هٔبهْرهیتْاًذدرهْردکؼْرُبییکَدرمْلطفزتبىاسآىُبدیذارکزدیذ،طْٔالکٌذ:ثلی. 
 ٍایذ:ثلی  .هٔبهْرهیتْاًذاسػوبثپزطذکَچزاثَیککؼْرهؼخؾطفزکزد
 َلذرپْلثبخْدهیثزیذ:ثلی  .ثبسهیگزداًیذ/هٔبهْرهیتْاًذاسػوبثپزطذکَچ
 َ ٍٔدیيّهذُتتبى،ػمبیذطیبطیتبى،یبطْٔاالتیاسایي:ً هٔبهْرًویتْاًذاسػوبدرثبر

ْٔدثبًَثخْاُیذتبثب.دطتکًَبهزثْمتلمیهیػًْذ،ثپزطذ اگزچٌیياتفبلیافتبد،ه
هبفْقاّؿحجتکٌیذّطؼیکٌیذکَتبجبیهوکي،هؼخـبتآىهٔبهْرّطْٔاالتیکَ

 .پزطیذٍاطت،ثَخبمزثظپبریذ


اگزثَایزاىهیرّیذّثَاهْریهبًٌذهْاردهبلی،سهیي،هلکیبارثخْدرطیذگیهیکٌیذ،ثِتز
ثزای)اطتپیغاسخزّجاسایبالتهتحذٍ،ثبیکّکیلّاردثَاهْرتحزینُبیایزاىگفتّگْکٌیذ

(دریبفتفِزطتایيّکال،ثبطبسهبىُبیهبتوبصثگیزیذ
ٍیػِزًّذاى ٍهٌذُظتٌذاهبًَثَاًذاس دارًذگبىگزیيکبرتاسهحبفظتُبیلبًًْیثظیبریثِز

ٍیهْلؼیتهِبجزتیّطئْالُبیرایجی.ایبالتهتحذٍ ادارٍگوزکّهزسثبًیهیتْاًذدرثبر
ثبایيحبل،ًیبسیًیظتکَ.(درثبالتْكیحدادٍػذ)ُوچْىهذتطفزّثیگٌبُیتبىثپزطذ

(ثَثبالًگبٍکٌیذ).دارًذگبىگزیيکبرتثَطئْاالتهْطغّثیهْردپبطخدٌُذ
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َّیژٍّیشاُبیغیزهِبجزتی،کوتزیيهیشاىهحبفظتلبًًْیرادارًذ ادارٍگوزکّ.دارًذگبىّیشا،ث
هزسثبًیهیتْاًذطْٔاالتهتؼذدیثپزطذتبُْیتػوبراتٔبییذکٌذّتؼخیؾدُذکَآیبػوبثَ

یکدلیلهْجَّاردآهزیکبهیػْیذیبخیز؛ُوچٌیيهیتْاًذثزرطیّتٔبییذکٌذکَػوبثبّرّدثَ
هتٔبطفبًَ،اگزدارًذگبىّیشاثَایي.کؼْرلبًْىػکٌیًویکٌیذّطئْاالتیاسایيدطتثپزطذ

پیغاسآىکَثزایپزّاسالذامکٌیذ،.طئْاالتپبطخًذاٌُذ،هوکياطتاسّرّدثَآهزیکبهٌغػًْذ
ٍایذّامالػبتیکَثَافظزهیدُیذ،ثب هطوئيػْیذکَفزمُبیتمبكبیّیشایخْدراهزّرکزد

.امالػبتفزمتمبكبیػوبُوخْاًیدارد
اگزدریبفتیذکَیکافظزطئْاالتیفزاتزاسرًّذ:ثزایتوبهیهظبفزاى،فبرؽاسػزاینهِبجزتی

ٍیجبهؼَّ)هتذاّلیکطفزهیپزطذ اسجولَثبّرُبیطیبطی،هذُجییبپزطغُبییدرثبر
ٍی.،هیتْاًیذدرخْاطتکٌیذتبثبهبفْقاّگفتّگًْوبییذ(خبًْادٍ ػوبهیتْاًیذاطنّػوبر

هٌذرجدراتیکتافظزگوزکّثبسرطیراثخْاًیذّػکبیتیًشددفتزحمْقّآسادیُبیهذًیدر
ثزایکوکدرایيثبرٍ،ثبطبسهبىُبیهبتوبص.ّسارتاهٌیتهیِيایبالتهتحذٍآهزیکب،تٌظینکٌیذ

.ثگیزیذ


 اگر مىرد بررسی قرار گرفتید


َثزایثزرطیدرفزّدگبٍّجْددارد َیاّلیَػجْر.ثبًْیَ(۲)اّلیَّ(۱):دّهزحل ُوَثبیذاسهزحل
کٌٌذُّوبىجبییاطتکَػوبًشدافظزهِبجزتهیرّیذّگذرًبهَیبهذارکهِبجزتیخْدرا

کَهؼوْالًاتبلیهجشاثبحلْرهٔبهْر)اگزهٔبهْر،ػوبراثَجبیدیگزیفزاخْاًذ.ًؼبىهیدُیذ
َایذ(دیگزیاطت .آىگبٍهْردثزرطیثبًْیَلزارگزفت

ثب.ادارٍگوزکّثبسرطیثَّکیلػوباجبسًٍخْاُذدادتبثَاتبقپزطغّپبطخثبًْیَّاردػْد
ایيّجْد،هبثَػوبتْؿیَهیکٌینتبًبمّکیلتبىراثبخْدُوزاٍداػتَثبػیذّاگزاحظبص
کزدیذکَحمْقػوبًمقهیػْدیبّادارهیػْیذتبثَطْٔاالتیجْاةدُیذکَهوکياطت

تمبكبیثزخْرداریاساهکبى.ػوبرادرهظبىاتِبملزاردٌُذ،تمبكبیتوبصثبّکیلتبىراارائَکٌیذ
.حلْرّکیل،ًویتْاًذػلیَػوبثَکبرگزفتَػْد



 وسائل الکتروویک


ادارٍگوزکّهزسثبًیاختیبراتّطیؼیداردتبدرفزّدگبٍُزکظیراهتْلفیبثبسداػتکٌذُّز
 َٔ 2.هبیلیهزسهْردثبسرطیلزاردُذ۱۰۰فزدیبّطبئلُوزاُغراتبفبؿل

ثَخبمزهلیتیکَاسآىتٌِبثبایيحبل،لبًْىاطبطیایبالتهتحذٍلیذهیکٌذکَػوبًجبیذ
ٍایذ،ًژاد،لْهیت،ػمبیذطیبطییبجٌظیتخْد،دطتچیيػْیذّهْردثبسرطیلزارثگیزیذ .آهذ
ٍایذ،ًژاد،لْهیت،ػمبیذطیبطییبجٌظیتخْد،هتْلف اگزػوبثَخبمزهلیتیکَاسآىآهذ
ْٔدثبًَاػتزافکٌیذّثگْییذکَركبیتًذاریذتب ػذیذّهْردثبسرطیلزارگزفتیذ،هیتْاًیذه

ػوب.ثظیبرهِناطتکَُیچگبٍدرثزاثزثبسرطی،همبّهتفیشیکیًکٌیذ.ثبسرطیػْیذ
ٍیهٌذرجدراتیکتهٔبهْرگوزکّ هیتْاًیذدرخْاطتؿحجتثبهبفْقراثذُیذًّبمّػوبر

.هزسثبًیرایبدداػتکٌیذ
اخیزاً،تغییزاتیدرهْردثبسرطیّطبئلالکتزًّیکهبًٌذلپتبپُب،تلفيُبّاهثبلآى،ایجبدػذٍ

ٍیحمْقهزثْمثَثبسرطیلپتبپُبّتلفيُبیُوزاٍدرهزسُب،.اطت درحبلحبكزلْاًیيدرثبر
.ػفبفًیظتٌذ

ثبایيحبل،ادارٍگوزکّهزسثبًیاغلتاسهظبفزاىهیخْاُذتبلفلّطبئلالکتزًّیکخْدرا
جِتثبسرطی،ثگؼبیٌذ؛حتیاگزدلیلخبؿیثزایآىّجْدًذاػتَثبػذکَػوبکبرخالفی

                                                        
َایهؼمْلاس»هیگْیذکَهٔبهْراىگوزکّهزسثبًیهیتْاًٌذثذّىحکنللبیی(a()۳)۲۷۸لبًْىهِبجزتّػِزًّذی  2 درفبؿل

ثَُزگًَْػٌبّردرآةُبیآهزیکبّاردػًْذّّجْدخبرجیُبراثبسرطیکٌٌذ؛ُّزلطبر،ُْاپیوب،...طزحذاتایبالتهتحذٍ
َیحولًّملیباتْهجیلراهْردثبسرطیلزاردٌُذ ٍی«.ّطیل َایهؼمْل»ّاژ مجكهٌذرجبتهمزراتفذرالػوبرٍ«فبؿل

۲۷۸(a()۱)یکـذهبیلاسهزسُبیآهزیکبتؼییيػذٍاطت،.
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3.اًجبمدادٍثبػیذ
ٍی ُوبىگًَْکَدرثبالتؼزیحػذ،ػِزًّذاىایبالتهتحذٍراًویتْاىثَخبمزخْدداریاساجبس

َیگذرّاژٍیبتحْیلاثشارُبیالکتزًّیکثزایثبسرطی، دطتزطیثَاثشارُبیػبى،یبهوبًؼتاسارائ
دارًذگبىگزیيکبرتراًیشًویتْاىثَدلیلهؼبثَاسّرّدثَکؼْر.اسّرّدثَایيکؼْرهٌغکزد

ثذیيؿْرت،ػِزًّذاىآهزیکبّ.هٌغکزد،هگزآىکَطفزػوبکْتبًٍجْدٍثبػذّثیگٌبًٍجبػیذ
َیگذرّاژٍثَادارٍگوزکّ(افزادهمیندائنلبًًْی)دارًذگبىگزیيکبرت اجبسٍدارًذتباسارائ

َآهیشدراثشارُبیالکتزًّیکػبىؿْرتپذیزد .هزسثبًیهوبًؼتکٌٌذًّگذارًذتبجظتّجْیهذاخل
اهبثزایدارًذگبىّیشا،ػذمُوکبریهیتْاًذثَایجبدهؼکلدرؿذّرهجْسّرّدّدرًِبیت،

ثبایيحبل،ػوبحكداریذکَدرخْاطتػبىرارد.هوبًؼتاسّرّدثَایبالتهتحذٍختنػْد
.کٌیذ

یکافظزادارٍگوزکّهزسثبًی،فبرؽاسػزاینهِبجزتیػوب،هیتْاًذاثشارالکتزًّیکتبىراتْلیف
ٍیاتیکتافظزگوزکّهزسثبًیرا.کٌذ درچٌیيػزایطی،تْؿیَهیکٌینکًَبمّػوبر

َاًذ،ثَػوبثذٌُذ ثزایکوک،ثب.یبدداػتّتمبكبکٌیذتبرطیذاثشارالکتزًّیکیراکًَگَداػت
.یکیاسطبسهبىُبیهبتوبصثگیزیذ



 کمک حقىقی


ٍای،گذرًبهَ،ّیشایبهجْسهْطْمثَ ػوبلغْػذ،لطفبًکوک«گلْثبلاًتزی»اگزثَمْرغیزهٌتظز
.حمْلیثگیزیذتبدریبثیذکَآیبایيلغْ،ؿحیحثْدٍاطتیبخیز؛ّثزایثبسگزداًذىآى،الذامکٌیذ

َُب،ّیشاُبیبهجْسُبی ثَدالیلتجؼیقآهیشیباتفبلی،لغْ«گلْثبلاًتزی»درثزخیهْارد،گذرًبه
ٍُبییثزایثبسگزداًذىآىخْاُیذداػت .هیػًْذّػوبرا



 تىصیه های مسافرتی


 درّؽگفتيثَ.ثظیبرهِناطتکَحمیمتراثگْییذیبطکْتاختیبرکٌیذ.ؿبدقثبػیذ
حتییکدرّؽتـبدفیهیتْاًذهْجتایزاد.یکافظزفذرالهیتْاًذیکجزمفذرالثبػذ

ٍیتبریخُبیطفزتبىپزطیذٍػْدّ.اتِبمجٌبییفذرالػْد ثزایهثبل،اگزاسػوبدرثبر
ثَمْرتـبدفیتبریخیغلنرااػالمکٌیذ،هیتْاًذدرّؽثَیکافظزفذرالهحظْة

 .ػْد

 َایراکَهلوًْغراًویفِویذ،اهلبءًکٌیذ اگزادارٍگوزکّهزسثبًیاسػوب.ُیچثزگ
َُبییرااهلبءکٌیذ،ثظیبرهِناطتکَتوبهیامالػبتهٌذرجدرآىرا خْاطتتبثزگ

فِویذٍثبػیذّهطوئيػْیذچیشیرااهلبءًویکٌیذکَهتلوياسدطتدادىحمْقیب
 .ّكؼیتهِبجزتیتبىثبػذ

 اگز.اگزًویتْاًیذکبهالًراحتثَسثبىاًگلیظیارتجبمثزلزارکٌیذ،درخْاطتهتزجنکٌیذ
هتزجنهِیبًجْد،ثَافظزتفِینکٌیذکًَویتْاًیذثَپزطغُبیاًگلیظیپبطخگْئیذ؛

 .سیزاهؼٌبیآىُبراثَخْثیدرکًویکٌیذ

 َیپؼتیجبى لطفبً.تِیَکٌیذ(ثکآپ)پیغاسطفز،اسامالػبتّطبئلالکتزًّیکخْدًظخ
ٍای حزینخـْؿیدیجیتبلدرهزسُبیثبػٌْاى«ثٌیبدهزسُبیالکتزًّیکی»راکَجشّ

،تِیَکزدٍاطت،هحبفظتاسامالػبتدرّطبئلّفلبیاثزیایٌتزًتی:ایبالتهتحذٍ
 .ثخْاًیذ

 اگزًیبسداریذتبتلفيیبلپتبپاؿلیخْدراُوزاٍ.درطفزاساثشارُبیهْلتاطتفبدٍکٌیذ
َُبیاجتوبػیّحظبةُبیکبرثزیایهیلخبرجػْیذ(۱):ثیبّریذ (۲.)استوبهیػجک

هطوئيػْیذامالػبتیدرتلفيػوبّجْدًذاردکًَویخْاُیذیکهٔبهْرآىُبراثجیٌذ

                                                        
ػک»ّاػیٌگتي،ادارٍگوزکّهزسثبًیثبیذ[ایبلت]درآالطکب،آریشًّب،کبلیفزًیب،ُبّایی،آیذاُْ،هًْتبًب،ًْادا،اّرگبىّ:تْجَ 3

.داػتَثبػذ(جظتّجْیجشئیبتیکاثشارخبؽ)ثزایثبسرطیثزایکبّعدریکاثشاردیجیتبل«هٌطمی

https://www.eff.org/files/2017/03/10/digital-privacy-border-2017-guide3.10.17.pdf
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ٍُبیتوبصّاهثبلآى) ٍایذ،ػوبر ؛ّ(هبًٌذػکض،ّةطبیتُبییکَاسآىُبثبسدیذکزد
ٍایذ(۳) ثَ)هطوئيػْیذکَاثشارخْدراپیغاسآىکًَشدهٔبهْرثزّیذ،کبهالًخبهْعکزد

 .(ثظتيآىیبگذاػتيدرحبلتخْاة،اکتفبًکٌیذ

 ٍایذّاسرهشگذاری ٍُبیلْیاطتفبدٍکزد امویٌبىیبثیذکَثَجبیاثزاًگؼت،اسگذرّاژ
 .کلاثشارتبىًیشهطوئيػْیذ

 َّیژٍدرراثطَثباف ٍیحمْقخْد،ث آیداریذ،لطفبًاسایيهطلتثب.ثی.اگزطْٔالدیگزدرثبر
ٍتزیراپْػغ«اسحمْقخْدهطلغػْیذ»ػٌْاى ،اطتفبدٍکٌیذکَهْكْعُبیگظتزد

 .هیدُذ


 
 :اطالعات تماش


جوؼیتلبًْىآطیبییُب–پیؼجزدػذالت

کبًْىّکالیایزاًیدرآهزیکب
کبیآهزاىیراىیایهلیػْرا  

 هزکشثزاثزیپبرص
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