
 دندومن رادید ایبملک شتیرب تلایا یاھ یناتسناغفا زا ھت اب ودرت نیتساج
 
   
 ور شیپ تاباختنا رد نوزیولت روھشم تسلانوژ ،ترگیت هرمت ،یروت ادیدناک را تیامح رطاخ ھب ،اداناک مظعا ردص ودورت نیتساج
 دندومن کارتشا رووکنو رھش  رد روظنم نیمھ ھب یھوکشاب ییامھ درگ رد اداناک ناملراپ
 ،ىعیدب اراس مناخ ، دوب ھتفای لیکشت رووکنو رھش رد عقاو ناتسگنیک یتینومک لاھرد چرام هام 24 ماش تبسانم نیا ھب ھک لفحم رد 
 میرم مناخ یگداوناخ ناتسود زا ھک ایبملک شتیرب تلایا میقم یناتسناغفا نمجنا تسایر دیدناک ،اغآ ھمطاف مناخ و اداناک ناملراپ رد دیدناک
 دندوب هدومن کارتشا ام رھش یاھتیصخش زا یادعت و ،دنا ىعیدب اراس مناخ و ودرت نتسج ھنیباک ریزو فصنم
 و ودورت نیتساج و دندوب ییاریذپ رد زین اھناغفا عامتجا حرطم یاھتیصخش زا ىاھدع و اغآ ھمطاف و ىعیدب اراس مناخ رادید نیرد
 .دندومن لابقتسا فعش و روش اب و دتمم یاھندز فک اب ار ترگیت هرمت
 اداناک تلود رد یدعب یاھنالپ اب ار ناش ی هدمآ تسدب یاھتیقفوم ،ھتخادرپ ینارنخس ھب  لفحم نیرد ناش روضح اب ودورت نتساج
 شتیرب تلایا رد راک یاج رازھ دصھن الاح نیمھ و میزاسیم مک دنراد ھنایم دمآرد ھک ىیاھنآ یالاب ھیلام( تفگ هدومن نایب هدرشف
 .میشوک یم اداناک مدرم تداعس و هافر یارب ،دراد ھمادا ام راک رد لاور نیا  میاھتخاس هدامآ دنا راک وجتسج رد ھك ىیاھنآ یارب ایبملک
 شیپ یناملراپ تاباختنا رد تساوخ ناگ هدننک کارتشا زا و هدومن دای ترگیت هرمت یاھتیلاعف  زا شنانخس نایرج رد ودرت نیتساج
 دنیامن تیامح ترگیت هرمت مناخ یروتادیدناک زا اداناک لاردف ور
 رھ هدعو هدومن یرکشت راھظا اھنآ تیامح زا ھتفگ دیدمآ شوخ ایبملک شتیرب تلایا رد ار ودرت نتساج ىروآ فیرشت ه ریمت مناخ 
  .داد هدعو ایبملک شتیرب تلایا رد ار  مدرم هافر و تداعس ىاتسار رد تمدخ ھنوگ
 اھنآ روضح زا  هدومن یسرپلاوحا هداد تسد دوب هدش عمج لاھ نیرد اھنآ رادید و لابقتسا ھب ھک نیرضاح کیرھ اب ودرت نتساج 
  .دندومن ینادردق راھظا
 ھب ھک دندوب هدش توعد رووکنو رد ودرت نتساج رتفد فرط زاام نانطومھ زا نت ىس زا شیب رادید نیرد تفگ اغا ھمطاف مناخ
 ىاھ ھمانرب ھك مراد رظن رد ودورت نتساج رتفد اب دوخ ىراك ھمانرب رد نم .میدومن کارتشا کین یاھ وزرآ و نارگید زا یگدنیامن
 نامرھش میقم ىاھ ىناتسناغفا ھعماج ،رگیدمھ ىرای و كمك اب میناوتب ات منك ىزادنا هار ار رتشیب ىناتسناغفا نانطومھ كارتشا اب رتشیب
 رظتنم .تخاس تباث ار نیا منانطومھ كارتشا و زورما ھمانرب و متسھ رادافو دوخ ىتاباختنا ىاھ هدعو ھب نم .میشخبب اقترا ار رووكنو
  .دیشاب ام ىدعب ىاھ ھمانرب
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