
راسگنس هناتسآ رد یناليگ کي
1388/1/18 :خیرات
1567 :بلطم دک

مدع هب ناریا یزاس مھتم یارب برغ یاھ هیامتسد زا یکی ناریا رد راسگنس یارجا هک یلاح رد
.تسا هتفرگ رارق مکح نیا یارجا هناتسآ رد رگید رفن کی نانچمھ تسا رشب قوقح تیاعر

یعطق یو راسگنس تيموکحم هک تسا یدنچ رفص دنزرف یمامخ دیون یلع دمحم  ساسا نیا رب
. دوش هتشاذگ ارجا هب هظحل رھ مکح نیا هک دور یم نآ ميب و هدش

 
مکح ناليگ رد هقباس مک یمادقا رد 87دنفسا 15 رد شيپ هام کیزا رتمک هک هک تسا یلاح رد نیا

هاگداد 11 هبعش رد یناشاک مالسالا تجح یضاق روتسد اب هنصحم یانز مرج هب ناغم دابآ سراپ لھا »دازآ یلو« راسگنس
هزانج هک اجنآ ات دش هتشاذگ ارجا هب یفخم یتروص هب تشر بالقنا و یمومع ناتسداد ايندیواج یضاق و ناتسا یرفيک
.تفرگ رارق وفع دروم دوب کیرش ماھتا نیا رد یو اب هک ینز اما .دشن وا هداوناخ لیوحت زين موکحم

زا هيئاضق هوق و ماظن یلاع یاھ ماقم هک دريگ یم تروص یطیارش رد ناليگ هلمج زا روشک رانک هشوگ رد اھ مکح نیا یارجا
مدع راتساوخ یدورھاش هللا تیآ مھ نیا زا شيپ و دنا هدرک ديکات یناھج هصرع رد روشک ناش ظفح رب هيئاضق هوق سيئر هلمج
.دش ارجا نیوزق رد راسگنس مکح هلصافالب اما دوب هدش راسگنس ماکحا یارجا

رد یدورھاش هللا تیآ صخش و هيئاضق هوق یاھ تسايس فالخ رب تکرح ناليگ ناتسا  رد ینایرج دسر یم رظن هب  زين نونکا
.تسا هديبلط شلاچ هب ار راسگنس یارجا مدع

زا ار »کيب بارھس« نوچمھ یمانشوخ لک ریدم ماگنھ دوز یرانکرب یاھ هنيمز نیا زا شيپ نایرج نیا هک تسا یطیارش رد نیا
.دوب هدرک ايھم ناليگ ناتسا یرتسگداد
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