
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۰ رذآ ۱۰ :خیرات۹۸۰۸۳۷ :ربخ دک

دش ناونع ربخ تسشن رد

هاگشیامزآ هب مدرم تاعجارم /دشاب تلود تیولا دیاب تمالس هنارس
درک ادیپ شهاک انورک عویش نارود رد
راظتنا و دراد یلم صلاخان دمآ رد اب یمیقتسم طابترا تمالس هنارس :دش ناونع یربخ تسشن کی رد
.دننک اههاگشیامزآ یعقاو خرن ن�عت ،تمالس هنارس شیازفا هب یرتشیب هجوت ناراذگ تسایس دوریم

مولع نمجنا هریدم تأیه وضع ینامزلا بحاص دمحم ،وجشناد یرازگربخ یعامتجا راگنربخ شرازگ هب
روشک مالس هنارس نونکا :تفگ ناریا رد صلاخان دمآرد هراشا اب یربخ تسشن کی رد روشک یهاگشیامزآ

... و یعامتجا ،یداصتقا یاههنارس ریاس هب تبسن هنارس نیا ریخا یاهلاس رد و تسا دصرد تشه دودح
.تسا هدشن هدید بوخ

هعسوت لاح رد یاهروشک و دصرد ۱۸ ات ۱۵ دودح تمالس هنارس هیاسمه یاهروشک رد :تشاد راهظا یو
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.دنک ذاختا یساسا راکهار هنیمز نیا رد میهاوخیم تلود زا تسا دصرد ۲۵ دودح

تسایس دوریم راظتنا و دراد یلم صلاخان دمآ رد اب یمیقتسم طابترا تمالس هنارس ،ینامزلا بحاص هتفگ هب
.دننک اههاگشیامزآ یعقاو خرن ن�عت ،تمالس هنارس شیازفا هب یرتشیب هجوت ناراذگ

و هیلوا داوم هب یهاگشیامزآ تازیهجت دصرد ۹۰ ات ۸۰ :درک ناشنرطاخ یهاگشیامزآ مولع نمجنا عمجم ریبد
.میراد یتیامح زرا هب زاین و تسا هتسباو یتادراو یاهتیک

تامدخ یاهتمیق و اهتیک یکشزپ تازیهجت رب تراظن ثحب دیاب :تشاد راهظا ینامزلا بحاص
تارظن زا هزوح نیا رد اهریگ میمصت هنیمز رد و دشاب تمالس عجرم هاگشیامزآ هدهع رب یهاگشیامزآ
.دوش هدافتسا زین طبترم یاهنمجنا یسانشراک

تامدخ اههاگشیامزآ :دوزفا یبط مجنا یجراخ تیفیک لرتنک شخب لووسم ول هزمح اضرمالغ نینچمه
،زرا فذح اب اهتمیق نیا یاههنیزه رد هجوت مدع و دنهدیم هئارا مدرم هب ار یریگشیپ و نامرد ،صیخشت
نیا هب یصاخ هجوت ناراذگ تسایس دیاب و دنشاب هتشادن ار تامدخ نیا تخادرپ ناوت مدرم دوشیم بجوم
.دنشاب هتشاد عوضوم

اههفرعت نیا رگا و دوشیم تخادرپ مدرم طسوت یهاگشیامزآ یاههفرعت دصرد ۸۰ زا شیب :تشاد راهظا یو
.دنکیم داجیا مدرم یارب یلام راب دشابن یاهمیب ششوپ اب

شیازفا اب و تفای شهاک رایسب اههاگشیامزآ هب مدرم تاعجارم راب انورک یریگ همه رد :درک حیرصت ول هزمح
.دتفایب رطخ هب هعماج تمالس دوشیم ثعاب نیا و دنا هدرک مک ار نامرد رد هنیزه مدرم ،اه هنیزه

و یهاگشیامزآ زکارم :درک حیرصت ناریا یبط صیخشت یهاگشیامزآ مولع یارتکد نمجنا هریدم تأیه وضع
هب زاین و تسا توافتم ینامرد تامدخ هب تبسن زکارم نیا راتخاس و دنتسه زرا خرن هب هتسباو یژولویدار
.دراد یساسا هجوت

ار اههاگشیامزآ دناوتیم هک میراد نیمات تیدودحم یهاگشیامزآ یاهتیک هیهت رد نونکا ،ول هزمح هتفگ هب
.دنک لکشم راچد مدرم هب تمدخ هئارا رد

فرصم دروم هراومه زکارم نیا رد اهتیک و تازیهجت دیاب و دنراد هدیچیپ راتخاس اههاگشیامزآ :درک دیکات یو
.دنوشن لکشم راچد تمدخ هئارا رد مدرم ات دنریگ رارق

۴۲۰۰ زرا فدح اب هجدوب رسک � درایلیم ۵۵۰۰ :تفگ ناریا یبط نمجنا هریدم تیه وضع یرقاب همادا رد
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.دنکیم دراو یهاگشیامزآ یاههفرعت هب میقتسم راشف نانمطم هنیزه نیا و دیآیم دوجو هب یناموت

میقتسم مروت نیا و دوشیم دوزفا یهاگشیامزآ یاههنیزه دصرد ۳۰۰ دودح دور الاب اههفرعت یتقو :دوزفا یو
.دروآ دهاوخ راشف مدرم هب

دوبمک نآ لکشم نیلوا و دنکیم هفاضا نامرد شخب هب ار مروت یتلود زرا فذح :درک نایب نینچمه یرقاب
.دوب دهاوخ یهاگشیامزآ تیک

اه هاگشیامزآ یفرصم داوم شیازفا اب :تفگ تسشن همادا رد زین نمجنا نیا هریدم تأیه وضع نیریش یلع
و تسا دایز روشک رد نمزم یاهیرامیب هک یلاح رد دوش یم لکشم تامدخ نیا تفایرد هب مدرم یسرتسد
یگداتفا راک زا و ضراوع راچد ات دنهد ماجنا ار صاخ یاه تست بترم روطب اهیرامیب نیا هب التبم دارفا دیاب
.دنوشن

هاگشیامزآ یفرصم داوم و تازیهجت هیهت رد یدایز تالکشم دمآ دوجوب اه میرحت هک ینامز زا :درک حیرصت یو
 .دمآ دوجوب اه
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