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؛تفرگ تروص يراج  لاس يادتبا زا

زاوھا رد ردخم داوم نايچقاچاق زا رفن 13 مادعا مكح يارجا

ردخم داوم عيزوت نامھتم زا رفن 13 مادعا مكح يارجا زا زاوھا ناتسرھش بالقنا و يمومع ناتسداد :سراف يرازگربخ
.داد ربخ هتشذگ هام تشھ يط ناتسرھش نيا رد

يقداص دوواد ،ناتسزوخ ناتسا لك يرتسگداد يمومع طباور زا لقن هب زاوھا زا سراف يرازگربخ شرازگ هب

شياسآ و مظن نارگلالخا و ردخم داوم ناگدنشورف اب عطاق دروخرب و تلادع يارجا ياتسار رد :تشاد راھظا

رارق ارسداد نيا يراك همانرب رد بالقنا هاگداد و يرفيك زا معا مكاحم يعطق ناموكحم مكح يارجا ،يمومع

رفن 13 ،داوم عون هب هجوت اب ردخم داوم ناگدننك عيزوت ثحب رد يراج  لاس هھام تشھ رد هك تسا هتفرگ

.دش ارجا اھنآ دروم رد هرداص مكح و دندش مادعا هب موكحم

ضرالا يف نادسفم و براحم زا رفن هس مكح ،ضرالا يف نيدسفم اب هزرابم ياتسار رد نينچمھ :دوزفا يقداص

.دمآرد ارجا هلحرم هب

يط :تفگ و داد ربخ ،دوب هدرك فنع هب تقرس هب مادقا هك حلسم قراس كي مادعا مكح يارجا زا نينچمھ يو

زا رفن 13 صاصق مكح هيياضق هوق سيئر يوس زا صاصق مكح ذيفنت و مد يايلوا ياضاقت هب هجوت اب تدم نيا

.دش ارجا اھنآ دروم رد سفن صاصق ناموكحم

زاربا هب هجوت اب :تشاد نايب ناتسرھش نيا رد تقرس اب هزرابم صوصخ رد زاوھا بالقنا و يمومع ناتسداد

هب يگديسر عمتجم ،تشاد دوجو يمومع راكفا رد يريگروز و يپاق فيك لثم درخ ياھ تقرس زا هك ينارگن

.تفاي شيازفا عمتجم نآ نانكراك دادعت يعامتجا تينما ياقترا ياتسار رد و تيوقت ،تقرس

:تشاد زاربا ،دراد رارق زاوھا يناتسداد ياھ همانرب وزج ميارج نيا نابكترم اب عطاق دروخرب هكنيا نايب اب يقداص

.دش يگديسر و ليكشت تقرس تاعوضوم رد هدنورپ رازھ 4 دودح يراج  لاس هام تشھ رد

رارق رودص زا سپ اھ هدنورپ ،عمتجم نيا رد ييازج مكاحم زا يا هبعش صيصخت هب هجوت اب :داد همادا يو

اب و دوش يم يگديسر اھ هدنورپ هب تبون زا جراخ تروص هب و لاسرا هبعش نيا هب تساوخرفيك و تيمرجم

.دوش يم ارجا اھنآ دروم رد تازاجم رثكادح ،يار رودص
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