
یدازآ زا سپ یبالقنا شبنج نیضرتعم زا رگید یکی یشکدوخ

!درک یشکدوخ نادنز زا یدازآ زا سپ ریخا یاههام یبالقنا شبنج نیضرتعم زا رگید یکی

 نیشام تایانج یهجیتن رد سراف ناتسا رد زرابم ناناوج زا رگید یکی نتخاب ناج زا یکاح هدیسر رابخا
.تسیمالسا یروهمج بوکرس

 نامیخژد طسوت ریخا شزیخ نایرج رد هک سراف ناتسا رد نمهب رهش لها هلاس ۲۳ یهلاتمعن اضردمحا
 زور دنچ ،دوب هتفرگ رارق یسنج و یحور و یمسج کانتشحو یاههجنکش تحت و ریگتسد یمالسا یروهمج
.تسا هدرک یشکدوخ یدازآ زا دعب و دازآ شیپ
.دش هدرپس کاخ هب نمهب رهش رد هتشذگ زور زرابم ناوج نیا دسج یتفایرد رابخا قباطم

 هک ار اهنآ زیزع دسج ،یرگاشفا تروص رد هک دندوب هدش دیدهت تاعالطا ترازو تاماقم طسوت اضر هداوناخ
 هب تموکح نارودزم هدیسر رابخا قبط رب .داد دنهاوخن لیوحت هداوناخ هب ،تشاد رارق "ینوناق یکشزپ" رد
.دناهدرک بیرخت زین ار ناوج نیا ینوکسم هناخ و هدرکن هدنسب ناشیاهیدالج رثا رب یو یشکدوخ

 زا یرگید دادعت نیضرتعم هدرتسگ یاهیریگتسد بوچراچ رد نینچمه یمالسا یروهمج یتینما یاهورین
 یاهنامزاس ای و اههورگ عفن هب غیلبت" ،"رباعم رد راعش نداد رس" نوچمه یتاماهتا هب ار هقطنم نیا ناناوج
 ماکحا رودص لاح رد رازآ و تیذا و هجنکش زا سپ و ریگتسد ... و "یسیونراعش" قیرط زا "ماظن فلاخم
.دنتسه نانآ یارب نیگنس

:تسا ریز حرش هب ناگدشریگتسد زا یخرب یماسا
نمهب دابآ سابع زا ،هلاس ۳۶ ،ربکا مالغ دنزرف یهلاتمعن دمحم -۱
نمهب زا هلاس ۲۷ ،اضردمحم دنزرف رفن دیجم -۲
نمهب دابآ سابع زا هلاس ۱۹ ،رفعج دنزرف ولزوقود روپیردان نیمار -۳
نمهب زا هللاتزع دنزرف ،هلاس ۱۵  نیبوچ لضفلاوبا -۴
دمحم دنزرف یهلاتمعن دمحا -۵

 هب زواجت نینچمه و یحور و یمسج یاههجنکش ،ناریا یاهرهش رد ریخا هدرتسگ یاهیریگتسد
 رگناشن اهنت نیضرتعم مادعا و ییاضق نیگنس ماکحا رودص و نانآ زا رارقا نتفرگ یارب ناگدشریگتسد
 ،راک ،نان" تساوخ و "یمالسا یروهمج رب گرم" یاهدایرف اب هک تسییاههدوت تازرابم زا تموکح لاصیتسا
.دنهد همادا ار دوخ "بالقنا" یقلخ دض میژر نیا "ینوگنرس" ات هک دناهدرک دهع و هتساخاپهب "یدازآ

 اضر زرابم ناوج ناگدنامزاب و هداوناخ هب ،ناشیاههداوناخ و هدش ریگتسد نیزرابم زا ینابیتشپ نمض ام
 یمامت دوخ بالقنا اب روشحلس یاههدوت هک یزور تسین رود هک میراد نامیا و مییوگیم تیلست یهلاتمعن
 شیوخ لامعا یازس هب ار شکتمحز یاههدوت راتشک و هجنکش نیلماع و نیرمآ و تموکح نیا نامیخژد
.دنناسرب
!میشاب رگید یسایس ینادنز نارازه و هزرابم ناناوج نیا یادص ات میشوکب
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