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آرش خــلــی ـلخــانــه
سخنگوی وزارت امور خارجه
ک ـشــورمــان ابـ ــراز امــی ــدواری
کــرد کـشــورهــای اروپــایــی هم
هیئتهای همتراز و در سطح
هیئت رده بــاالی ای ــران را به
مذاکرات وین اعزام کنند.
سعید خطیبزاده که به پرسش خبرنگار قدس
درباره تردیدها درباره سطح و کارآمدی و اختیارات
هیئتهای اعزامی از ســوی تروئیکای اروپایی
به مــذاکــرات بر اســاس تجربه مــذاکــرات قبل در
برابر هیئت رده باال و متخصص اعزامی از سوی
ایــران پاسخ م ـیداد ،با بیان اینکه نمیخواهیم
دربــاره سطح و ترکیب هیئتها قضاوت کنیم،
افــزود :آنچه برای ما مهم است اطمینان از رفع
تحریمهاست؛ بنابراین هیئت جمهوری اسالمی
ای ــران بــر همین اس ــاس چـیــده و انتخاب شده
فهــای مــا هــم بــه ایــن اولویت
و ام ـیــدواریــم طــر 
جمهوری اسالمی ایران احترام بگذارند و مذاکرات
جاری و آینده در همین مسیر باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما که در
این دور از گفتوگوها چقدر میتوان امیدوار
ب ــود ک ــه نـتـیـجــه مـشـخـصــی حــاصــل و نقطه
آ غــاز گفتوگوهای محتوایی مشخص شود؟
خاطرنشان کرد :عزم جدی ،حسن نیت و اراده
در هیئت ا یــرا نــی جمع ا ســت و انتظار دار یــم
طــرفهــای مــا هــم بــا همین روی ـکــرد در مذاکره
حاضر شوند ،در این صورت میتوان امیدوار بود
نتیجه مطلوبی بدست آید.

◾

◾اروپاییها به دنبال تطویل مذاکرات هستند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کـشــورمــان در
واکنش به یادداشت مشترک وز یــران خارجه
انگلیس و رژ یــم صهیونیستی علیه ا یــران در
آسـتــانــه مــذاکــرات ویــن نیز بــا یـ ــادآوری اینکه
انگلیس همپای دولت قبلی آمریکا برای از بین
بردن برجام تالش کرده و امروز هم مخالف اصلی

نخستین دور گفتوگوهای برجامی
در دولت سیزدهم با رویکرد لغو مؤثر
و قابل راستی آزمایی تحریمها آغاز شد

هوشنگ امیراحمدی از
چهره های خارجنشین
گفت :اپوزیسیون
ایران به ابتذال
کشیده شدهاند.
وی که مدیر مرکز
مطالعات خاورمیانه در
آمریکاست ،در واکنش
به اظهارات گستاخانه
اپوزیسیون مبنی بر
حمایت از حمله نظامی
به خاک ایران گفت:
من نمی توانم تصور
کنم کسی که خودش
را ایرانی می داند،
خواهان حمله نظامی
به ایران باشد؛ تنها
نیروهای وطن فروش و
خائن میتوانند چنین
مواضعی بگیرند؛ مردم
ایران هم واکنش تند
نسبت به این مواضع
دارند!

شرط صدور بلیت
بازگشت آمریکا به برجام

گزيده

اگر آنها با برنامه و ارادهای برای رفع تحریمهــا به وین بیایند آنگاه
میتوانند بلیت بازگشت به اتاق برجام را دریافت کنند وگرنه پشت در
باقی خواهند ماند.

گفتوگوها در وین و احیای برجام است ،گفت:
وقتی این آرایــش را میبینید متوجه میشوید
برخی کشورهای اروپایی با اراده رفع تحریمها
به وین نمیآیند و نه تنها جدی نیستند ،بلکه
به دنبال ایجاد زمینههایی هستند که هم این
مــذاکــرات طوالنی شــود و هم اجــرای برجام به
صورت مؤثر اتفاق نیفتد.
وی افــزود :اگر آمریکا با این عزم به وین بیاید
که بنبستها و م ــواردی که در دوره ــای قبلی
باعث شد به نتیجه نرسیم را حل کنند ،قطعا ً

◾

در حاشيه

مذاکره
واقعی

هفتمین دور مــذاکــرات ویــن کــه نخستین
دور این مذاکرات در دولت سیزدهم است،
از دیروز با هدف رفع تحریمهای ظالمانه به
ریاست مشترک باقری کنی رئیس هیئت
مــذاکــرهکــنــنــده ای ــران و انریکه م ــورا معاون
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپــا در
محل هتل کوبورگ آغاز شد.

به گــزارش ایرنا علی باقری در ایــن نشست
بر لــزوم لغو تمامی تحریمهای غیرانسانی و
قهرآمیز آمریکا علیه ملت ایران تأکید کرد و
با اشاره به اینکه ایران در عمل پایبندی خود
به تعهداتش را نشان داده گفت :تا زمانی که
کارزار فشار حداکثری آمریکا نفس میکشد،
احــیــای بــرجــام سخن گــزافــی بیش نیست.
مذاکرهکننده ارش ــد ای ــران در ایــن نشست
همچنین با یادآوری سالگرد شهادت شهیدان
شــهــریــاری و ف ــخ ــریزاده ،یــاد و خــاطــره تمام
شهدای هستهای ایران را گرامی داشت.
به گفته نماینده اتحادیه اروپــا ،مذاکرات تا
فــردا ادامــه خواهد داشــت و دو کارگروه رفع
تحریم هــا و هسته ای بــه ترتیب از امــروز
و ف ــردا کــار خــود را ش ــروع خواهند ک ــرد .به
گــزارش انتخاب انریکه مــورا همچنین ادعا
کــرده «ایــران پذیرفته است بر اســاس  6دور
اول مذاکرات ،کار جلو برود ،اما می خواهد
«حساسیتهای سیاسی» دولــت جدید
تهران در مذاکرات گنجانده شود».

گزارش کوتاه

حجتاالسالمموسیپور
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شد

ایشان ،جناب حجتاالسالم آقــای حاج شیخ
محمّدحسین موسیپور «دام توفیقه» را به
مدیریت ایــن ش ــورا منصوب میکنم .انتظار
م ـ ـیرود مشی ای ــن ش ــورا بــه تبعیت از شیوه
راه ـن ـمــایــان ب ــزرگ دی ـنــی ،بــر اس ــاس تبیین و
عمقبخشی به شعارها و رساندن پیام صادقانه
و صمیمی به دلهای مخاطبان باشد .این شورا
از آغاز بر این اساس شکل گرفته و حرکت کرده
و باید هر چه بیشتر به آن اهتمام ورزد .توصیه
اینجانبمردمیکردنبزرگداشتهاوفعالکردن
مساجد و نهادهای مردمی و بهکارگیری ابتکارات
و خالقیتهای جوانان انقالبی و طراوت و تازگی
بخشیدنبهمراسمدینیوانقالبیاست.توصیه
دیگر ،چابک و سبک کردن تشکیالت و زدودن
زائدهها و فرسودگیهای آن اســت .از خداوند
متعال توفیقات ایشان را مسئلت می کنم و
مجددا ًاز آیتهللا آقای جنتی تشکر می نمایم.
سیّدعلی خامنهای ۸ .آذر»۱۴۰۰

گفتوگوها مسیر آسانتری را خواهد داشت
و میتوانیم بگوییم در یک مسیر جــدی برای
رفــع تحریمها ق ــرار دار ی ــم و ا گــر همچنان به
مسیر قبلی ادامه دهند و برای حل و فصل آن
بنبستها بــه و یــن نیایند ،شــرا یــط سختی را
خواهیم داشــت که در این صــورت قطعا ًایران
انتخابهای متعددی دارد.
خـطـیـبزاده همچنین بــا رد پیشنهاد را بــرت
مالی بــرای دیــدار هیئتهای ایــران و آمریکا در
وین گفت :اگر آنها با برنامه و ارادهای برای رفع

◾

◾امیرعبداللهیان :طرف مقابل اراده سیاسی
داشته باشد توافق خوب در دسترس است

کدپستی165هزار ریال است و بین سه تا یک هفته
زمان میبرد .در صورتی که تا هفته قبل2هزار
تومان هزینه ویک ربع ساعت زمان میبرد .چی شده
دالر گران شده؟ یا از بیپناهی مردم استفاده کردند؟
گفتند ماهم گران کنیم مدت را هم زیاد کنیم که همه

تحریمها به وین بیایند آنگاه میتوانند بلیت
بازگشت به اتاق برجام را دریافت کنند وگرنه
پشت در باقی خواهند ماند.
وی با اشاره به اینکه این پنجره و فرصت برای
همیشه باز نیست و باید آن را مغتنم بشمارند،
افزود :آنها در  6دور قبل مذاکرات هم با تالش
بــرای حفظ بخشی از میراث تحریمی ترامپ
وقت ما و  4+1را گرفتند ،توصیه میکنیم این
بار که در آغاز یک گفتوگوی جدید هستیم،
با اراده جدی بیایند.
وی درب ــاره درخــواســت دوب ــاره رافــائــل گروسی
مدیرکل آژان ــس بینالمللی ان ــرژی اتمی برای
سفر به تهران و تکمیل مذاکرات ناتمام خود
نیز با یادآوری اینکه مذاکره با گروسی تا داخل
هواپیمای وی بر سر برخی کلمات و واژگان ادامه
داشت ،اما به دلیل حساسیت هر دو طرف توافق
نهایی حاصل نشد و مذاکرات ناتمام ماند ،با این
حال بندهای توافق با آژانس تقریبا ًنهایی شده
و هیئت ایران در روزهای آتی برای نهایی کردن
متن با آژانس مراوداتی خواهد داشت.
خ ــط ــیـ ـبزاده در واک ــن ــش ب ــه اظـ ــهـ ــارات و
موضعگیر یهای خصمانه و منفی مقامات
اروپ ــای ــی در پــی آغ ــاز دادگـ ــاه پــرونــده سقوط
هواپیمای اوکراینی با اشاره به مسیر فنی این
پرونده گفت :برخی کشورها به دنبال تجارت
از غم و اندوه و ناراحتی خانوادههای داغدار در
این حادثه هستند.

◾

◾هشدار تهران درباره تحرکات داعش
در افغانستان

وی در بخش دیــگــری از ایــن نشست بــا ابــراز
نگرانی از افزایش تحرکات و نیروگیری گروههای
تروریستی ب ـهویــژه داع ــش در افغانستان و
طــراحــی بــرخــی عــمــلــیــاتهــا از س ــوی آنه ــا،
مسئولیت محافظت امنیت مــرزهــا در این
کشور را بر عهده هیئت حاکمه سرپرستی این
کشور و طالبان عنوان کرد.

غیرقانونی آمریکا برسد ،نزدیک شده بود اما
با توجه به تعلل آمریکا در تصمیم گیری و
نداشتن اراده کافی برای لغو تحریمها و طرح
برخی درخواستهای فرابرجامی ،مذاکرات
به نتیجه نرسید.
در مــذاکــرات جدید کــشــورمــان بــه جــز علی
بــاقــری بــه عــنــوان مــعــاون ســیــاســی وزارت
خــارجــه ،مهدی صفری معاون دیپلماسی
اقــتــصــادی امــیــر عبداللهیان ،رضــا نجفی
مــعــاون ام ــور حقوقی و بین المللی وزارت
امــور خــارجــه ،غالمرضا پناهی معاون امور
ارزی و بین الملل بانک مرکزی ،علی فکری
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایــی ،احمد
اسـ ــدزاده سرپرست معاونت بینالملل و
بازرگانی وزارت نفت و ابراهیم شیبانی رئیس
کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط
خارجی به همراه تیم های کارشناسیشان
علی باقری را همراهی میکنند .بنا بر این
تــرکــیــب هــیــئــت اصــلــی م ــذاک ــره کــنــنــده به
سرپرستی علی باقری تقریبا ً همان ترکیب
قبلی اســت و تغییر قابل توجهی نداشته
است.

این ادعا در شرایطی است که وزیر امور خارجه
کشورمان شب گذشته در موضعی تأکید کرد:
«ایــران با حسن نیت و جدیت در مذاکرات
وین حاضر شده است تا به یک توافق خوب
بــرســد ،ام ــا درخــواســتهــای فــرابــرجــامــی را
نخواهد پذیرفت .ما معتقدیم توافق ممکن و
در دسترس است اگر اراده سیاسی طرفهای
مقابل نیز در عمل وج ــود داشــتــه بــاشــد».
اولیانف نماینده روسیه هم آغاز مذاکرات را
«بسیار موفقیتآمیز» دانست.
همزمان با ایــن گفت و گوها وال استریت
ژورنــال دربــاره مــذاکــرات با توصیه به دولت
آمــریــکــا ب ــرای عــدم تــوافــق بــا ای ــران نوشت:
التماس های تیم بایدن تنها سبب مصممتر
ش ــدن ایـ ــران ب ــرای تــقــاضــا ک ــردن بــه منظور
توافقی شده که حتی از توافق زمان اوباما هم
ضعیف تر است .به گزارش ایسنا مذاکرات
هستهای در آخرین هفته های کاری دولت
دوازده ــم به چارچوبی مشخص که بتوان
به یک توافق محتمل برای رفع تحریمهای

قاب

وداع با پیکر شهید مدافع حرم
محمدرضا بیات

حسن ظریف منش-فارس

در پـ ــی اس ـت ـع ـف ــای آی ـ ـتهللا
احمد جنتی از ریاست شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی،
رهبر انقالب اسالمی در حکمی
بــا تشکر از خــدمــات ای ـشــان ،حجتاالسالم
محمدحسین موسیپور را به مدیریت این شورا
منصوب کردند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
دفتر حفظ آثار رهبر انقالب ،متن حکم حضرت
آیتهللا خامنهای به این شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحیم .شــورای هماهنگی
تبلیغات اســامــی در شمار نهادهای قانونی
ف ـعــال و اث ــرگ ــذار در ط ــول چـنــد ده ــه و منشأ
بصیرتافزایی و آرمــانگــرایــی در بزرگداشت
یادبودهاومناسبتهایانقالباسالمیبودهودر
سای ه مدیریت موفق جناب آیتهللا آقایجنتی
«دامــت برکاته» خدمات ارزشمندی به کشور
کرده است .اکنون با عنایت به استعفای جناب
آقای جنتی و با تشکر و قدردانی از زحمات فراوان

از وظایف ذاتی اداره پست است به اداره پست
میدان مادر مشهد مراجعه کردم .مرا به دو دفتر
پیشخوان یکی اول فالحی12و یکی بین شریعتی
14و16حواله کردند .به فالحی12که مراجعه
کردم دیدم پشت پیشخوان نوشتهاند هزینه

خطیبزاده در نشست خبری دیروز مطرح کرد

◾بــاقــری :ت ــا کــــارزار فــشــار حــداکــثــری نفس
میکشد،احیایبرجامسخنگزافیبیشنیست

گزارش

اپوزیسیون
مبتذلشده!

 9150000872تفاوتهای زیادی بین مذاکرهکنندگان
دولت قبل با این دولت وجود دارد .نخستین و
مهمترین آن اینکه ذلیالنه و با التماس مذاکره
نمیکنند و با قدرت وشجاعت مذاکره میکنند.
 9360000701برای دریافت کدپستی که یکی

◾

◾اژهای :صف مردم مطالبهگر از دشمنان جداست
رئیس قوه قضائیه گفت :نیروهای انتظامی ،امنیتی و
دادستانها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش
مردم هستند ،فرصت ابراز وجود ندهند.
بــه گ ــزارش مهر ،محسنی اژهای بــا اش ــاره بــه معضل
خشکسالی در ایران و جهان افــزود :مردم باید مراقب
تحرکات دشمن باشند و در پیگیری مطالبات بهحق خود
اجازه رخنه بدخواهان در صفوف خود را ندهند.

علی حدادی اصل  -مهر

دکتر علیاکبر والیتی
در دیدار با خانواده
شهید سید مصطفی
بدرالدین جانشین
شهید عماد مغنیه و
فرمانده شاخه نظامی
حزباهلل لبنان گفت:
شهید بدرالدین و
حاج قاسم سلیمانی
و تمام شهدای
مقاومت الگوی ایثار
و ایستادگی هستند
و راه شهیدان جبهه
مقاومت ادامه دارد.
همسر شهید نیز در
این دیدار به مشاور
رهبر انقالب در امور
بینالملل گفت :سید
مصطفی همواره
بر پیروی از خط
امامخمینی ،انقالب
اسالمی و آیتاهلل
خامنهای تأکید داشت.

◾نیابت به پنج کشور برای پیگیری پرونده ترور سردار
مدیر کل امور بین الملل قوه قضائیه گفت :در پرونده ترور
شهید سردار سلیمانی تحقیقات گستردهای انجام و
تاکنون به پنج کشور ،نیابتهایی داده شده است.
به گزارش مهر ،علیرضا ساعدی افزود :هیئت قضایی
برای تحقیقات مشترک با دولت عراق که محل وقوع جرم
است ،اعزام و به تازگی تحقیقات مشترک برای جلسه
اول شروع شده است.

◾

◾قدردانی حماس از اقدام هیئت ایرانی در مادرید
اسماعیل رضوان عضو ارشد حماس از اقدام هیئت ایرانی
درترکسالنمجمعاتحادیهبینالمجالسدرشهرمادرید
هنگامسخنرانی«آویدیختر»رئیسهیئتصهیونیستی
قدردانی کرد .به گزارش فارس ،رضوان تأکید کرد ،این موضع
مؤید سیاست قاطع و قابل قدردانیجمهوریاسالمیایران
و سازمانهای آن است که همواره در کنار مسئله فلسطین،
مقاومت و ملت آن ایستادهاند.
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◾

◾انتصاب رئیس کل دادگستری و دادستان جدید تهران

در اح ـکــامــی از سـ ــوی حـ ـجـ ـتاالس ــام والـمـسـلـمـیــن
محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه« ،علی القاصی مهر» به
عنوان رئیس کل دادگستری تهران و «علی صالحی» به
سمت دادستان تهران منصوب شدند .به گزارش میزان،
القاصی مهر پیش از این دادستان تهران و صالحی رئیس
دادگستری هرمزگان بود .دادگستری استان هرمزگان رتبه
اول کشوری را از نظر شاخصههای ارزیابی کسب کرده است.
فکر کنند چقدر کار مهمی است؟!
 9220000239در دو طرف بعضی بزرگراههای درون
و برون شهری مناطق مسکونی است و برای عابران
پیاده نصب پلهای رو و زیرگذر و روشهای دیگری
که جان و سالمت آنها را ایمن کند ،الزم است.

یادداشت روز
آهنگ جدید دیپلماسی در وین

دکتر مهدی خانعلی زاده دور جدید مذاکرات
وی ــن ،بــر ایــن مبنا اس ـتــوار شــده کــه یــک معاهده
هستهای در سال  2015برای اعمال محدودیت بر
فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایــران ،مابهازای
کــاهــش ت ـحــر ی ـمهــای بینالمللی و تـحــر یـمهــای
یکجانبه آمریکا ذیل عنوان برجام منعقد شد ،اما
اتفاقی که در عمل رخ داد ،این بوده که طرف آمریکایی
نه پس از خروج از برجام بلکه حتی در حین اجرای
آن نیز به تعهدات خودش پایبند نماند تا زمینهساز
بهرهمندی ایران از منافع اقتصادی برجام بشود.
اکنون و در پی تغییر دولــت در آمریکا و همچنین
روی کار آمدن دولت جدید در کشور ما و نیز نگرانی
کشورهای غربی از دستاوردهای هستهای و شتاب
توسعه برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان در
نتیجه کاهش تعهدات برجامی و اجرای قانون اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها ،تروئیکای اروپایی عضو
برجام ظاهرا ًبه دنبال احیای برجام و بازگرداندن
اعضای آن به تعهدات قبلی است.
اما دولت بایدن کامال ًبر خالف این ادعا که سیاست
متفاوتی با دوران ترامپ دارد ،در ماههای اخیر و
6دور مذاکرات انجامشده در وین به دنبال آن بوده
تا حداقل بخشی از دستاوردهای تحریمی و میراث
دوران ترامپ را حفظ کند و آن را به برگی برای گرفتن
امتیاز از ای ــران و دستیابی به یک توافق «برجام
پالس»بدلکند؛توافقیباتعهداتبیشتربرایایران
در ازای امتیازهای کمتر.
چنین توافقی در اواخــر دولــت قبل در ایــران مورد
پذیرش بود و پیشنویسهایی هم برای آن تهیه شد،
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر راهبردها،
جمهوری اسالمی اعالم کرد رویکرد و نگاه جدید دارد
و مذاکرات نمیتواند با رویه قبل پیش برود.
بــر همین مبنا دکـتــر بــاقــری مــذاکــرهکـنـنــده ارشــد
هـسـتـهای در دول ــت جــدیــد تأکید ک ــرده کــه هیچ
گفتوگوی هستهای و برجامی وجود ندارد و ممکن
نیست؛ زیرا برجام یک بار مذاکره و امضا شده و مفاد
آن کامال ًروشن و غیر قابل تغییر است و آنچه در وین
موضوع گفتوگو اســت ،رفع تحریمها به شکلی
است که قابل راستیآزمایی عملی باشد.
بنابراین ماهیت مذاکرات ما در دور هفتم برای لغو
تحریمها و زمینهسازی برای روشنشدن چگونگی
امکان بازگشت آمریکا به برجام است .بدین معنا
که آمریکا نه تنها باید تحریمهای یکجانبه و
مخرب برجام را بردارد ،که الزم است خسارتهای
ایــران را جبران تا بلیت بازگشت به اتــاق برجام را
دریافت کند.
نگاه تیم جدید مذاکرهکننده ایران مبتنی بر واقعیت
روابط بینالملل است که برای ایجاد توازن در یک
توافق و زمینهسازی اجرای آن ،باید در هر مذاکرهای
با دست پر شرکت کرد .بر همین مبنا آقای رئیسی
هفته گذشته در سخنان خود فکتهایی را در حوزه
بهبودشرایطووضعیتاقتصادیدرحوزهمعیشت
مــردم و گشایش در تأمین نیازها و دسترسی به
داراییهای کشور مطرح کرد که پشتوانه خوبی برای
مذاکرات جاری است؛ امتیازی که در  6دور مذاکرات
وین در دولت قبل در اختیار نداشتیم و آقای روحانی
در حالی که مذاکرات جدی و فشرده در وین در جریان
بود بارها اعالمکرد خزانه خالی است و تیم ما را در
مذاکره خلع سالح میکرد.
اما آنچه اکنون در حال اتفاق افتادن است و طرف
آمریکایی را عصبانی کــرده ،این است که تهران به
پیشنهادهای مکررواشنگتنبرای مالقات مستقیم
جواب رد داده و تأکید کرده طرف او  4+1و اعضای
برجام هستند ،که نشان هوشمندی است.
اما باید توجه داشته باشیم این دور اول مذاکرات
در شــرایــط جــدیــد اســت و ال ـقــای ایــن انـتـظــار از
طــرف آمریکا و متحدان ارو پــا یــی او در  4+1که
ایران باید خیلی سریع به یک توافق جدید پاسخ
مثبت بدهد ،کامال ًغیر واقعی و منطبق با راهبرد
آمریکاییها بــرای ایجاد یک فضای هیجانی و
القای دوراهی شکست و پیروزی ،برای تأثیرگذاری
بر کنش ایران است.
تروئیکای اروپایی باید به این موضوع توجه کنند
شرایط اکنون تغییر کرده و جمهوری اسالمی ایران
به دنبال مطالبه اصلی خود یعنی رفع تحریمهای
یکجانبه آمریکا و اج ــرای کامل مفاد بــرجــام و
قطعنامه  2231از سوی همه طرفهای این توافق
است و اکنون توپ در زمین آنهاست.
جمهوری اسالمی ایران در این مسیر هیچ عجله
و شتابی نــدارد و اتفاقا ًمــردم ایــران حق دارنــد
در این زمینه سختگیرباشند؛ زیــرا سا لها با
بدعهدی کامل مــواجــه بــوده و از ایــن موضوع
صــدمــه جــدی دیــدهانــد و بــایــد از طــرف مقابل
تعهد بخواهند ،تضمین بگیرند و راستیآزمایی
عملی کنند.

