
تهران دانشگاه دانشجویان اعتراضی هایبیانیه با صداییهم در

توضیح:د درد زمان هاید کهد شاهدد پی شروید لجا مسگسیخت هید سرمایهد براید تحتد سسسلط هد درآوردن
هم هید حوز ههاید حیاتد بشرد هستیم،د عجیبد نیستد کسسهد هجمسسهد بسهد محیسسطد آمسسوزش،د دانسسشد و
علمد شکلد دهشتناکید بهد خودد م یسگیردد ود کالی یسازید هم هید عناصرد حوز ههاید علمید درد صدر
سیاس تهاد ود مقاصدد صاحباند قسدرتد ود سسرمایهد قسرارد م یسگیسرد؛د ود درسستد بسهد همیسند دلیسلد در
چنیند زمان هاید فعالیتد صنفید دانشجویاند ود مطالبا تشاند درد موردد نیازهاید روزمر ه،د کسسهد حسستی
شاملد خدماتد غذاد ود رف توآمدد م  یشود،د درد شکلد مقاومتد علیهد سیاس تهاید کلند درآمدهد و
بسسهد امسسرید مطلقسس ًاد سیاسسسید بسسدلد م یسگسسردد؛د همچنسسا نکهد ایسسستادسگید آنهسساد درد برابسسرد سسسرکوب
رویکردهاید انتقادید درد علسومد اجتمساعید ود خنسث ید ود مطی عسسازید پژوه شسگسراند ایسند حسوزه.د بسر
مبناید چنیند درکی،د بهد تداومد ود رشدد اعتراضاتد روحی هبخشد دانشسجویاند امیسدد م یبنسدیمد ود بسسا
اعلمد همبستگید باد آنها،د دود بیانی هید دانشجویاند دانشسسگاهد تهسسراند راد درد راسستاید انعکسساسد پیسسام
معترضانهد ود منتقدان هشاند -درد قالبد ه مصدایی-د بازنشرد م یکنیم.د متسسند بیانی ههسساد ازد شسسبک ههای

اجتماعید مجازید برسگرفتهد شدهد است.

پراکسیس

۱۳۹۴ آذر ۱۸
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تهران پزشکی علوم و تهران دانشگاه دانشجویان اعتراضی هایبیانیه

هستیم؛د دانشجو

ود اسسسلمید انجمند ازد نهد دانشگاه،د ازد خارجد سیاسید هایسگروهد بهد وابستهد هایتشکلد اعضاید ازد نه
دنبسسالد راد خسسودد اربابسساند مطالبسساتد ود منسسافعد ما،د هایخواستد جایبهد کهد هاییتشکلد بسیج،د ازد نه

بسسازارد بسساد راد دانشسسگاهد کسسهد هسسستیمد مسسدیرانید ود مسسسئولند هاینورچشسسمید ازد نسسهد ود کننسسد؛می
اند.سگرفتهد اشتباهد دانشجود خریدوفروش

هایدانشسسکدهد ود مؤسساتد ایجادد ود هادانشگاهد دروند بهد امنیتید ود سیاسید نظامی،د نهادهاید ورود
هادانشکدهد ود موسساتد ایند کند؛مید دارخدشهد راد نهادد ایند استقللد دانشگاهد ساختارد درد موازی

تهسسران؛د دانشسسگاهد درد آند بسسارزد ینمونهد کهد اندکردهد پیداد نفوذد کشورد هایدانشگاهد ازد بسیارید در
دادند ود هسسستند.د سسسکوتد جهسساند مطالعسساتد ود کسسارآفرینید نسسوین،د فنسسوند ود علسسومد هایدانشسسکده

هساسگروهد ایسند کنصسافجادهد ود دسستهمد واقسعد درد کسهد دانشگاهد مدیراند طرفد ازد کلند هایباج
ایند بازوید بهد دانشگاهد تبدیلد جزد آند ینتیجهد ود استد دادهد بیشترید شتابد روندد ایند بهد هستند
بود.د د نخواهدد نظامید ود سیاسید هایسگروهد ود نهادها

ود دردهسساد دهیم،د قرارد خطابد راد عمومید افکارد ود مردمد پرده،بید ود صریحد کهد واداشتد راد ماد آنچه
تهدیسدد یساد مسا،د طلسبیحقد جسوابد درد بسارد هرد ود اندکردهد آوارد ماد سرد برد امانبید کهد استد مصائبی

اسست.د آوردهد سستوهد بسهد راد مساد تهدیسدهاد ود هاوعسدهد خلسفد ایند اند.د اکنونهدادد وعدهد یاد اندد کرده
ایم.آمدهد دادخواهید بهد شماد نزدد بهد کهد استد چنیناین

کننسد.مید تصسورد نظرانصساحبد کهد استد آند ازد تروخیمد وضعیتد ایند مراتبد ود پیامدهاد واقع،به
است.د شدهتجارید بنگاهد یکد بهد تبدیلد اکنوند کهد سگوییممید سخند شماد باد دانشگاهید دروند ازد ما

هسساییبهانهد بسسهد باشسسد،د همگسساند اختیسسارد درد برابسسرد صورتبهد بایستمید کهد دانشگاهد امکاناتد تمام
ود افسارسگسسسیختهد سسسازیخصوصید مشسسمولد هسسا،هزینهد کسساهشد ود کسسارایید افزایسسشد همچسسون

است.د شدهد شدنکالیی
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پیامسدد کنسوند تساد دانشسجود ازد امکاناتد سلبد ود اقتصادید مضاعفد فشارد جزد کارد ایند کهد حالید در
خسودد حقسوقد ترینبنیسادید ازد دانشسگاهد ازد بیسروند کهد کارسگراند همچوند است.د ماد نداشتهد دیگری

مضسساعفید ستمد ازد دانشگاهد دروند درد اند،شدهد محرومد همگانید مسکند ود آموزشد بهداشت،د یعنی
الکترونیسسکد پسسولد کیسسفد مسسردم،د مالیسساتد محلد ازد امروزد کهد آوریمنمید تابد بریم.د هرسگزمید رنج

دانشجویان.د ماد جیبد ازد فرداد ود شودد شارژد تجارتد یفخیمهد بانک

صسنفید شسسوراید همچسوند دانشسجویید مسستقلد نهادهسساید سرکوبد ود انحللد دهیمد مید هشدارد ما
دارد.د نسسامطلوبید نتایسسجد است،د رسیدهد بستبند بهد امروزد تاد آند احیاید براید هاتلشد کهد مرکزی

ندارنسسد،د آنهسساد مشکلتد ود دانشجویید یبدنهد باد ارتباطید هیچد کهد ساختهقدرتد هایتشکلد رشد
کلند هسایریزیبرنامهد رونسدد درد دانشسجویاند نبسودناسست.د دخیلد نسامطلوبد نتایجد آند ازد یکی

دهسسد،مید قسسرارد تسساثیرد تحسستد راد آنسساند سرنوشسستد کسسهد هاییطرحد برد آناند نظارتد عدمد ود دانشگاه
تصسسویبد ود سگیریشکلد کهد هستیمد آند خواهاند است.د ماد دانشجوستیزد رفتارد ایند دردناکسد پیامد
نسهد باشسد،د دانشسجویاند مسستقیمد فکسریهمد ود حضسورد بساد بایدد دانشجویید هایتشکلد ینامهآیین
تصسویبد ود نوشستهد دانشسجویاند مشسورتد بسدوند ود دربسستهد هسایاتاقد درد هانامهآییند ایند اینکه

شوند.د 

سسبز،د فضساید اینسترنت،د تأسیسات،د نظیرد دانشگاهد اموالد ود امکاناتد واسگذارید دهیممید هشدارد ما
راسستاید درد الحسسالد معلسومد کسسارانپیماند بسهد ذهسابد ود ایسابد هایسسرویسد ود ورزشسسید هایسالن

مسسدیرد ود مسسسئولد عنسساویند کهد بزرگد خیانتد ایند اندرکاراندستد ود استد آموزشد کردنکالیی
کننسسد.د مید محسسدودد مسساد بسسراید راد زندسگید هایحداقلد بهد دسترسید شانمدیریتد نوعد باد دارند،د را
فضسساید تسسسخیرد حسالد درد کسسهد الملسلبیند هسایپردیسد سگسترشد ود اندازیراهد دهیممید هشدارد ما

آزادد بسازارد بسهد دانشسگاهد تبسدیلد جسزد اینستیجهد است،د دولتید هایدانشگاهد ود کشورد عالید آموزش
تخصسسصبید دارهایمدرکد افزایشد باعثد روندد ندارد.د ایند دانشگاهید مدارکد فروشد ود خرید

آ ًلد ود جامعهد بالید طبقاتد ازد آنهاد اکثرد کهد شودمی هستند.د کشورد یآیندهد هایآقازادهد احتما

تضسییعد بساعثد مسدیراند بیسند غیرشفافد روابطد ود خطرناکد آراییصحنهد ایند دهیممید هشدارد ما
مسسالید تخلفسساتد درد تسسوانمید راد روابسسطد ایسسند شسسود.د نمسسودمید المسسالبیتد تسساراجد ود مسسردمد حقسسوق
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رفساهد صسندوقد ینسامهآییند ود قسانوند خلفد هسایهزینهد آند مسواردد ازد یکسید کسهد دیدد ایسگسترده
کسوید ازد بسزرگد هسایخواریزمیند آند دیگرد است.د موردد شدهد دریافتد دانشجویاند ازد کهد است

تصسرفد ود نسابودید جسزد اینستیجهد رونسدد اسست.د ایسند فنسید هایدانشکدهد پردیسد نفعد بهد دانشگاه
مسسئولند ود مسدیراند علیسهد وسسیعد اعتمسادیبید جسود ایجسادد ود خوابگاهد ود دانشگاهد نیستد ود هست

ندارد.د دانشگاه

ود توجیهسساتد بساد کسهد عسالید آمسوزشد مؤسسساتد ود هادانشگاهد درد سگزینیبومید دهیممید هشدارد ما
دارد.د نساسگوارید پیامسدهاید اسست،د انجسامد حسالد درد علسومد وزارتد مسئولیند غیرکارشناسید دلیل

ازد جلسوسگیرید ود خوابگسساهید دانشسسجویاند تحصسسیلید افستد همچسوند هسسابهانهد ایند نه،د کهد دلیلد این
انجسامد ازد دولستد کردنخسالید شسانهد جسزد نیسستد چیسزید واقسعد درد کشسوریدروند هسایمهاجرت
شود.مید مرکزد ود هاشهرستاند بیند عمیقد شکافد ایجادد باعثد ود خودد اجتماعید هایمسئولیت

دانشسسجویید فعسسالند بسساد شسسدیدد برخوردهسساید ود دانشسسگاهد فضاید کردنامنیتید دهیممید هشدارد ما
شسود.د ایسنمید آنساند هسایادهخانود ود دانشسجویاند بیسند درد ناامیسدید ود سسرخوردسگید ایجسادد باعث

بسهد منجسسرد انضسباطید یکمیتهد توسسسطد دانشسجویید نهادهسساید تضسعیفد ود ناامیسدید ود سرخوردسگی
تهدیسسدد ود احضسسارد کنسسارد درد انضسسباطید یکمیتهد شسسد.آیسساد خواهسسدد دانشسسجود صسسداید شسسدنحذف

ود ادبیاتد دانشکدهد اساتیدد ازد یکید فیزیکید برخوردهاید بهد نسبتد هایشانخانوادهد ود دانشجویان
است؟د داشتهد العملیعکسد دانشجویان،د باد دانشگاهد کوید مالید ادارید معاونت

ایجسادد ود سسرخوردسگید بساعثد دانشسگاهد دخستراند ود زناند برد مضاعفد تبعیضد دهیممید هشدارد ما
آمسد،ورفتد هایسساعتد منطسقبید محسدودکردند شساملد تبعیسضد شود.د اینمید جنسیتید شکاف

شسدیدد کنسترلد ود اجتمساعید هایمحسدودیتد انضسباطی،د یکمیتهد ود حراسستد مضساعفد فشارهای
دانشسسجویاند بسسهد نسسسبتد ترضعیفد رفاهید امکاناتد مثلد بدیهید مواردد حتید ود فردید هایآزادی

بسسدوند فضسساید سگسسرم،د آبد اینسسترنت،د همچسسوند امکانسساتید ازد خوابگسساهید شسسود.د دخسسترانمید پسسسر
هستند.د محرومد دیگرد درشتد ود ریزد موردد هادهد ود استراحتد براید محدودیت

ایسسند فعسسالیتد درد درپسسیپید کارشسسکنید ود فرهنگسسید هایفعالیتد محدودکردند دهیممید هشدارد ما
ایجسادد نسدارد.د عسدمد هنسرد ود فرهنسگد نحیسفد جسسمد بسرد تیسرد آخریند زدند جزد اینتیجهد هاکانون
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ود موجسودد امکانساتد ازد نکسردند اسستفادهد حستید ود هنسرید ود فرهنگسید امسورد بسراید مناسبد امکانات
ایسند شسماربید دردهساید ازد فرهنگسی،د هسایبرنامهد بسراید مجسوزد دادند درد متعددد هایتراشیبهانه

است.د دانشجویاند زندسگید ازد بخش

برنسسد،مید سسسرد بسسهد آند درد نابینسساد ود معلسسولد دانشجویاند کهد اسفبارید وضعیتد دهیممید هشدارد ما
ود آموزشسید امکانساتد کمستریند شسد.د تخصسیصد خواهسدد عزیزاند ایند بیشترد هرچهد انزواید باعث
ود مضساعفد محرومیستد جسزد اینستیجهد مسسئولین،د طسرفد ازد دسستگیرید ود حمایتد عدمد ود رفاهی
داشت.د نخواهدد قشرد ایند بیشترد اجتماعید ود تحصیلید پذیریآسیب

پیامسدهاید شسود،مید تحمیسلد متأهسلد دانشسجویاند بسرد کسهد هاییمحسدودیتد دهیسممید هشدارد ما
اخسسذد متسساهلی،د هسسایابگاهخود ظرفیتد کاهشد خوابگاهی،د اسفبارد دارد.د امکاناتد ناسگوارید اجتماعی

ایسند بسرد کسهد هاتبعیضد اقسامد ود انواعد ود دانشجویاند ازد خوابگاهد تعمیراتد براید سگزافد هایهزینه
درد طلقد نسسرخد افزایسسشد ود خانوادسگید روابطد تزلزلد جزد اینتیجهد شود،مید داشتهد رواد دانشجویان

مسوردد درد مسسئولند همیشسگید شسعارهاید خلفد رویسسهد داشست.د ایسند نخواهسدد دانشسجویاند بیسن
باشد.د مید آند برابرد درد مانعید خودد متاسفانهد ود استد خانوادهد تشکیلد ود ازدواجد بهد تشویق

رئیسد شخصد صریحد پاسخگویید خواهاند تهران؛د پزشکید علومد ود تهراند دانشگاهد دانشجویاند ما
وزیسسرد ود پزشسکید آمسوزشد ود درمساند بهداشست،د وزیسسرد فناوری،د ود تحقیقاتد علوم،د وزیرد دانشگاه،
ازد دسستد مسسائلد تمسامید کامسلد حسلد تساد ود هسستیمد فسوقد مسسائلد مسوردد درد پسرورشد ود آموزش
کشید.د د نخواهیمد مانحقد بهد مطالبات

بماند».د د باقید همگاند براید بایدد ود نیستد کسید شخصید ملکد «دانشگاه

نودوچهارد سالد آذرد -د شانزدهمد تهراند پزشکید علومد ود تهراند دانشگاهد دانشجویان
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گرانپژوهش از حمایت در تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده دانشجویان یبیانیه
متعهد اجتماعی علوم و

بسساورد بسسهد ود کنیسسمد دفاعد متعهدد اجتماعید علومد ود سگرانپژوهشد ازد وجودد تمامد باد هستیمد مصممد ما
است.د وابستهد اجتماعید علومد ماهیتد افشاید مسیرد ایند ازد بخشید ما

دولت!د هیئتد اعضاید ود مجلسد محترمد نمایندسگان

دورد زنسدان،د درد مسدنید سسعیدد آقساید شسدنمضروبد بساد د آمسده،*پیوسستد متسند درد کهد طورهمان
غریسسبید امسرد اتفساقد اسست.د ایسند شسدهد آغسازد اجتمساعید علسومد سگسرانپژوهشد سرکوبد ازد جدیدی

باد اندرفتهد حقیقتد بیاند سمتد بهد اجتماعید هایپژوهشد کهد جاد هرد سگذشتهد هایسالد نیست.د در
ود اجتمساعید علسومد کسهد شرایطید است.د درد آمدهد عملد بهد تقدیرد سگرانپژوهشد ازد تهدیدد ود ارعاب

شماسسست،د هایسگسسذاریقانوند ود تصسسمیماتد ازد بسسسیارید مبنسساید آند درد سگرفتهصسسورتد تحقیقسسا ِت
کسهد رسساندمید راد معنساد ایسند تلویحس ًاد نیسست.د زیسسراد قبسولد قابسلد وجسههیچد بسهد اوضساعد ایسند تداوم
درد ود سگیسردمید قسرارد قسدرتد اصسحابد قبسولد مسوردد سگسوییدروغد صسورتد درد فقطد اجتماعیعلوم

ایند قضایاد ایند برابرد درد شماد سکوتد معناید رفت.د تنهاد خواهدد ضربد زیرد سگوییحقیقتد صورت
نسسدارد.د ازد عزیزمسساند کشسسورد اجتماعید شرایطد ود امورد حقیقتد بهد ربطید هاسازیتصمیمد کهد است
ود سسسرکوبد ازد ممکسسن،د قسسانون ِید ابزارهسساید تمسسامد بسساد کسسهد دانیسسممید موظسسفد راد شسسماد مسساد رو،د ایسسن

کنید.د جلوسگیرید جوحقیقتد سگرانپژوهشد رفتنزیرضرب

اجتماعی!د علومد محترمد سگرانپژوهشد ود اساتید

سگسرانپژوهشد ود اجتمساعید علسومد اسساتیدد ازد توانمید کهد توقعید ترینکوچکد وضعیتی،د چنیند در
متعهسدتریند ود ترینشسریفد ازد یکسید وشستمضربد ود حبسسد بهد واکنشد درد کهد استد ایند داشت

بلکهد تاد بزنندد دولتیشبهد ود دولتید نهادهاید پژوهشید هایپروژهد تحریمد بهد دستد خود،د همکارا ِن
کننسد.د شسکید عملد خودد وظایفد بهد اجتماعید علومد کارفرمایاند عنوانبهد دولتد ود مجلسد یبدنه
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خسود،د علمس ِید تحقیقساتد نتایجد بیاند براید ،مدنی سعیدد چوند متعهدید سگرانپژوهشد وقتید نیست
نهادهسسا،د ایسسند بسسراید پژوهسسشد انجسسامد ندارنسسد،د امنیسستد دولتیشسسبهد ود دولسستید نهادهسساید سسسوید از

است.د آند روزافزوند تضعیفد بهد دادنتند ود اجتماعید علومد استقللد زیرپاسگذاشت ِن

اجتماعی!د علومد دانشجویان

زنسسدان ِید ود اجتمسساعید رفاهد ود ریزیبرنامهد یآموخته-دانشد دارالشفاء یاشارد ود مدنی سعیدد امثال
درد هستند.د سکوتد اجتماعید مسائلد درد متعهدد ود انتقادید سگر ِیپژوهشد د اوین-د الگوی۳۵۰د بند

اسستد نساامنید فضساید بهد دادنمجالد زندان،د درد هاییچهرهد چنیند وشتمضربد ود دستگیرید برابر
ماد یهمهد سگریباند روزید یاد کهد فضایید است؛د زدهد چنبرهد انتقادید ود متعهدد اجتماع ِید علومد برد که
بتسسواند سازد.د اسگسسرمید حقیقتد بهد تعهدبید ود دغدغهبید خنثی،د سگرانیپژوهشد ماد ازد یاد سگیرد،مید را

تصسسورد اجتمسساعید علسسومد فسرداید سگرانپژوهشد ود امروزد دانشجویاند ماد براید آزادد ود امند شرایطی
علسسومد باد امنیتید برخوردهاید علیهد جمعید کنشد خللد ازد مگرد شود،نمید محققد شرایطد ایند کرد،

اجتماعی.

زنسدانیانید بسهد حملسهد عنسوانبهد راد اخیسرد حملتد کسهایند برد علوهد اجتماعی،د علومد دانشجویاند ما
دانیم.مید نیزد انتقادید ود متعهدد اجتماع ِید علومد کیاند بهد هجومد راد آند کنیم،مید سگناه»د محکوم«بی

هسسایپروژهد تعلیسسقد باد خواهیممید اجتماعید علومد اصحابد ود اساتیدد ازد چیزد هرد ازد پیشد رو،د ایند از
دهنسدد نشاند فاجعهد ایند بهد درخورد واکنشید جدیدد هایپروژهد پذیرشد ازد امتناعد ود اقدامدستدر

جسسوحقیقتد ود مستقلد سگرانپژوهشد انتظارد درد هموارهد کهد بلیید بهد راد ربطذید مسئولیند توجهد و
کنند.د جلبد است،

۱۳۹۴د آذرد /د پانزدهمد تهراند دانشگاهد اجتماعید علومد دانشکدهد دانشجویان

زمسساند آند شسسد.د تسساد خواندهد دانشجویاند ازد کثیرید جمعد حضورد باد د آذر۱۵د مراسمد درد بیانیهد (این
کردند).د اعلمد حرکتد ایند ازد راد خودد حمایتد بیانیهد امضاید باد دانشجود ۲۰۰د ازد بیش
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زنسسداند درد چاقود ضربد بهد اجتماعی،د سگرپژوهشد مدنید د سعید۱۳۹۴/۹/۷د تاریخد :د در پیوست*
بودیم.د عجیبید هایواکنشد شاهدد خبرد پخشد ازد شد.د پسد مصدوم

یدیسرینهد دشسمنید کردنسد:د آنساند خلصسهد زنداند اوباشد ود اراذلد بهد راد مسالهد کهد بودندد کسانی
کفسایتیبید حسدد تساد راد مسسالهد کسهد بودنسدد سساختند.د کسسانید آشسکارد پذیرآسسیبد اقشارد باد راد خود

باکفسسایتید هایزنسسدانباند چسسهد تواننسسدمید کهد ساختندد آشکارد آوردند.د آناند پاییند زنداند مسئولن
ساختند.آنسساند بشردوستانهد مداخلهد براید دعوتید کارتد خبرد ایند ازد کهد بودندد همد باشند.کسانی

داننسسد،مید مقصسسرد راد چاقود کهد آناند چیست.د ازد بشردوستید ازد شاندریافتد ود درکد دادندد نشان
نبرد.د کهد کنندد ابداعد چاقویید رود.د بگذارنمید انتظاری

ازد زنسسد،مید زنسسداند درد راد مسسدنید سسسعیدد کسسهد دسسستید کنیسسممید اعلمد بیسسانیهد ایند امضاکنندسگاند ما
راد حقیقسستد سسسرخد زباند کسید چهد بدانیدد خواهیدمید آید.د اسگرنمید بیروند اوباشد ود اراذلد آستین

نسسوازشد دستد سگرتوجیهد ود وابستهد اجتماعید علومد سرد برد کسانید چهد ببینیدد نخستد بایدد برد،می
دسسستد بسسهد دسسستد سفارشید هایپروژهد ازاید درد کهد میلیونید چندد هایپولد ببینیدد کشند.د بایدمی
اسسستد کننسسد.د بسسدیهیمید معلسسومد پیسسشد ازد راد اجتمسساعید تحقیقسساتد نتایسسجد حسستید چگسسونهد شوند،می

نمود.د تکریمد راد آند قربانید همد ود کردد دفاعد فرآیندد ایند ازد همد تواننمی

متعهسدد اجتمساعیعلومد هسایچهرهد ترینبرجسستهد ازد اجتمساعی،د پژوهشسگرد ود فعسالد ،ممدنی سعید
جملسسسهد -ازد اجتمسسساعید هایآسسسسیبد یزمینهد درد خسسسودد یارزنسسسدهد هسسسایپژوهشد درد اسسسست.د او

ساختار ِید هایخللد ازد نشاند کهد سگذاشتهد نقاطید برد اعتیاد-د دستد ود آزاریکودکد سگری،روسپی
متعهسسدد اجتماع ِید علومد هایچهرهد دیگرد ازد نیزد دارالشفاء یاشاردارند.د د ایراند یجامعهد درد عمیقی

توسسسعه،د یسسسالهپنجد هسسایبرنامهد ایسسدئولوژ ِید نقسسدد درد اود ارشسسدد کارشناسسس ِید ینسسامهاسسست.د پایان
یّدید اثرید شکبی ایسراند یجسامعهد مسسائلد بسهد معطسوفد ود انتقادید اجتماع ِیعلومد یحیطهد درد ج

ود متعهسسسدد اشسسسخاصد هسسسستند،د بنسسسدد درد سگسسسرانپژوهشد ازد هسسسایینمونهد فقسسسطد دود اسسسست.د ایسسسن
تریسسنبیشد توانسسستندمید داشستند،د راد آزادانسهد فعسالیتد ود پژوهسشد امکاند اسگرد کهد مداریحقیقت
مردم-د کنند.د اقشارد ترینفرودستد ویژه-بهد مردمد بهد راد خدمت
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