
������ ��	�
� ��� ���� ����� �� 
���� »���� ��� �����«
� ! "#$ ��  �%���& �'� �()*+��,-. ��-�/�� �����0 �1�2 ��3 ����4�$

1390/07/20

��
� ��3 ����� 

�� 
���
� »���

� ��
� ����

�«

 تسایس
اکیرمآ تلود

اکیرمآ مدرم تکرح نداد ناشن کچوک

لباقم هطقن
اکیرمآ یاه تسایس اب فلاخم یاهروشک کچوک قافتاره عقاو فالخ ییا  گرزب

اکیرمآ مدرم تکرح هب اه هناسر رارقاماجنارس

دهاش

اکیرمآ نادرمتلود ِنایب یدازآ نیغورد یاعدا

 تیرتسا لاو شبنج ربخ راشتنا مدع و اکیرمآ مهم یاه همانزور توکس
نآ عورش زا هتفه هس ود ات همانزور کی زج هب

 زا هدافتسا اب یراوس جوم
یناور گنج و یتاغیلبت یاه هویش

تلع
 یراد هیامرس میژر داسف ندش ینیع و سوسحم

اکیرمآ مدرم یارب

ینیب شیپ
 اکیرمآ یراد هیامرس ماظن یشاپورف و اکیرمآ مدرم تکرح شرتسگ و دشر

تیرتسا لاو تکرح یاه هشیر ندرب نیب زا رد اکیرمآ نادرمتلود یناوتانتلعمدرم بوکرس ناکما مغریلع برغ و

تلع
شدوخ مدرم هب یراد هیامرس دساف میژر یمحر یب

دیؤمایند طاقن ریاس مدرم هب ملظ رانک رد

 نآ مدرم دص رد کی هدارا هب اکیرمآ تلم تیWکا تیموکحم

 ییاپورا یاهروشک یضعب و اکیرمآ رد لمع تدش و بوکرس
مدرم تکرح [شاد هگن توکسم و ن]تک زا دعب

یریگ هجیتن
برغ نارحب عورش

یراد هیامرس ماظن ندیسر لماک تسب نب هب و

یراد هیامرس ماظن تسب نب هدهاشم موزل

دسرب یئاهن جئاتن هب اه لاس یراد هیامرس ماظن تسب نب تسا نکممرکذت

تلع
تیرتسا لاو یرفن رازه نیدنچ ع]تجا راشف

اکیرمآ رگید یاه تلایا و اهرهش رد اه نآ هابَشا و

اکیرما نیلوئسم و ایس نامزاس رابج و راهق یاه هویشرازبا

ینیب شیپ
 تیرتسا لاو هیضق تقیقح ندش نشور

مدرم تکرح رب اکیرمآ تلود طلست ناکما مغریلع

دهاش
میدصرد۹۹ ام یولبات ندرک دنلب

کرویوین یرفن رازه نیدنچ تارهاظت رد

قادصم

ناتسناغفا و قارع گنج یزادنا هار

لیئارسا یناطرس هدغ زا اکیرمآ تی]ح

یگژیو
 نآ تمارغ و هتشک تخادرپ و دصرد کی طسوت گنج یزادنا هار

اکیرمآ مدرم هیقب طسوت

لباقم هطقن
 ناش تایلام و لوپ تخادرپ رد اکیرمآ مدرم ندوب هزیگنا یب

لیئارسا یلعج تلود [شاد هگن اپرس یارب

قادصم
 نآ مهد کی هک سیلگنا تلود ریظن یب لمع تدش

تسا هدشن هدهاشم هداتفا بقع یاهروشک یروتاتکید یاه ماظن رد

لباقم هطقن
 تاع]تجا یدازآ و نایب یدازآ ،رشب قوقح زا یرادفرط یاعدا

ایند مدرم همه ربارب رد

دندرک یم یراد هیامرس ماظن یاه شور زا یوریپ هب هیصوت هک یناسکبطاخم

ام هفیظوتسا یخیرات چیپ کی زا روبع لاح رد ایند
ن]لسم یاه تلم ،ناریا زیزع تلم طسوت شقن یافیا

لیلدیمالسا میظع تما و

 ؛مالسا یاه شور و میلاعت
ایند مدرم همه یاهزاین هب یخساپ

 دوخ ندوب وگلا شقن تابثا یارب یمالسا یروهمج ماظن ییاناوت
ایند ماp رد


