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شٌثِ  6دی هاُ ً 1363شریِ رٍزاًِ سال ّشتن شوارُ 1505

 :دشوي حولۀ ًظاهی ًویکٌذ ،زیارا هایداًاذ از حولاۀ

اهام خاهٌِ ای(هذ ظلِ العاالی  :تالش هیکٌٌذ تراى ایٌکِ سَاتق تعیایيکٌٌاذُ ٍ

ًظاهی کاری ساختِ ًیست .آًْا هیخَاستٌذ از داخل خاَد هاا بارتِ ای

عوَهاً افتخارآهیس تراى اًقالب ٍ دٍراى دفاع هقذّس ٍ اهثال ایٌْا ،فراهَش

اهام خویٌی
تسًٌذ،

(رُ

تشَدًْ .ن دى را ّن هیخَاٌّذ تِ فراهَشى

ٍلی دیذًذ ًشذ ٍ ًویتَاًٌذ1330/12/22( .

تسپرًذ1363/10/14( .

گسارش خثری-تحلیلی7

6دی ،رٍزی کِ در تاریخ جاٍداًِ شذ
گسارش تحلیلی

ایههزاٖ» حٕبیههت ٔهه وٙههه عههخٍٛٙی ٚسارت خبرجهه ٝآٔزیىههب هر ثیب٘یههٝای

6دی هاُ ٍ پیرٍزی حق تر تاطل

ٔهاخّٝجٛیب٘ه ٝمهٕٗ تىهزار اتٟبٔهبت ثه پبیه ٝاػهالْ وهزه ٜاخجهبر ٔزثه ٛثهٝ

سٔغتبٖ طزاٚت رٚسٞبی ٚاپغیٗ ثٟبر را ثه ٝیغٕهب ثهزه ٚ ٜغهٓ ثهز ػبؽهمبٖ عهبیٝ

«تظبٞزاتٞهبی ٔغهبِٕتآٔیهش» را ه٘جهبَ ٔه وٙههٚ .سارت خبرجه ٝآٔزیىهب هر

افىٙهه ٜثهٛه ػبؽهمب٘ وهٕٞ ٝهیٗ رٚسٞهب  ٚهر ػٟهه خزهاهؽهبٖ هَ هر وه

ثیب٘یٝای ؽهیهاِّحٗ ثب تىزار ٔجهه اهػبٞبی چٙه ٔب ٜپیؼ تزأهپ ػّیه ٝایهزاٖ

ٌذاؽت ٚ ٝثٔ ٝیهاٖ آٔه ٜثٛه٘ه؛ اس آٖ ع ٛأب جزیبٖ فت ٝٙآؽهٛث وه ٝاس ؽهىٜٛ

ٔهػ ؽه ٜصبهرات اصّ ایزاٖ «خؾ٘ٛت خ٘ٛزیشی ٞ ٚهز ٔ ٚهز اعهت».

حضٛر ػبؽمبٖ هر هَ هار٘ه را ث ٝوٛی  ٚثزسٖ ٔ وؾب٘ٙه  ٚهیٛا٘ٚ ٝارٔ تبس٘ه.

ٚاؽٍٙتٗ ٕٞچٙیٗ اس «تٕبٔ ّٔتٞب» خٛاعت« ٝػّٙبً» اس ٔزهْ ایزاٖ حٕبیت وٙٙه.

پبییش ٔ رعه؛ هیٍز جب٘ ثزای تشٚیز ٘ ٚفبق ٕ٘ب٘ه ٚ ٜیبرای ٔمبثّ ٝثب حك ٘یغت.

هر ایٗ ثیب٘ی ٝآٔه ٜاعتٌ« :شارػٞب هرثبر ٜتظبٞزاتٞبی ٔغهبِٕتآٔیهش ٔتؼههه

٘فبق ٔحصٛر «اتحبه فصُٞب» ؽه ٜاعت أب تشٚیز هر ایٗ خیبَ ثٛه وٌ ٝزٔهبی

تٛعط ؽٟز٘ٚهاٖ ایزاٖ هر ؽٟزٞبی عزاعز ایهٗ وؾهٛر را ه٘جهبَ ٔه وٙهیٓ» .ثهٝ

جههبٖ ثٟههبر  ٚتبثغههتبٖ هر پههبییش اهأههٕ٘ ٝهه یبثههه .سٔغههتبٖ آخههزیٗ ٔٙشٍِههبٜ

ه٘جبَ تجٕغ اػتزامه رٚس پٙجؾهٙج ٝجٕؼه اس ٔبِجبختٍهبٖ ٔؤعغهبت ٔهبِ هر

فت ٝٙاٍ٘یشی ٞبی ٘فبق اعت٘ .فبق  ٚتشٚیز ث ٝخبطز ؽىغت ٞبی په هرپه ٙٞهٛس

ٔؾٟه و ٝثب ؽؼبرٞب ٔ ٚطبِجبت التصبهی ٔزهْ ٕٞزا ٜؽه رٚس جٕؼه٘ ٝیهش ثزخه

ٕ٘ ها٘ٙه و ٝخط لزٔش ػبؽك ٔؼؾٛق خٛیؼ اعت  ٚویغت و٘ ٝها٘هه حغهیٗ

٘مب وؾٛر ؽبٞه تجٕؼبت ٔحههٚه ثهٛهٌ .هشارػ ٞهب اس ؽهٟزٞبی وزٔب٘ؾهبٜ

ثٗ ػّ (ع) ثَٙهِ هَ ٕٞه ٝحغهیٙیبٖ اعهتٟ٘ .هٓ هی ٔهب ٜخهط ثطال٘ه ثهز تٕهبْ

رؽت عبری لٓ لشٚیٗ ٕٞ ٚهاٖ حبو اس آ٘غت و ٝهر ایٗ ؽٟزٞب تجٕؼبت

فتٝٙاٍ٘یشیٞبی ٔ 8ب ٝٞجزیبٖ فت ٝٙثٛه ٘ ٚؾبٖ هاه و ٝهر هفبع اس حزیٓ «ٚالیت»

چٙه٘فز ٜثزٌشار ؽه .اٌزچ ٝرعب٘ٞ ٝبی مها٘مالة تهالػ هاؽهتٙه ٘ؾهبٖ هٙٞهه

ٌزٔ  ٚعزهی ایبْ رً٘ ٔ ثبسه ٞ ٚزْ هاؽ ٚاپغیٗ رٚسٞبی ثٟبر ثهب ثهبه عهزه

ؤ ٝطبِجبت ایٗ تجٕؼبت عیبع اعت أب ٌشارؽٟبی ٔیها٘ حهبو اس آ٘غهت

آغبسیٗ رٚسٞبی سٔغتبٖ هعت هر هعت  ٓٞحٕبع ٔ ٝعزایٙه ٟٓ٘ .هی ٔهب88 ٜ

و ٝثغیبری اس ٔزهْ و٘ ٝغهجت ٚمهؼیت ٌزا٘ه ٞهب ٔؼتهزن ثٛه٘هه ثهب ٔؾهبٞهٜ

٘ ٝیه رٚس ثّى ٝیه عبَ اعت .یه عبَ و ٝتٕبْ حهك ثهز تٕهبْ ثبطهُ پیهزٚس

ؽؼبرٞبی عیبع ِیهرٞبی ایٗ تجٕؼبت تهزجی هاه٘هه وه ٝثهب ؽهؼبرهٙٞهٌبٖ

ؽه؛ طالیٝهاراٖ را ٜػؾك ایٗ ثبر ثب ػشٔ راعختز اس ٌذؽت ٝفزیهبه «جَهب َ اِْحَهك

ٕٞزا٘ ٜؾ٘ٛه .ثب ایٗ ٚجٛه وبرؽٙبعبٖ ٔؼتمه٘ه و٘ ٝجبیه ٔطبِجبت ثه ٝحهك ٔهزهْ

َٚسََٞكَ اِْجَبطُِ» را عز هاه٘ه  ٚثزای ٔجبرس ٜثهب تجزٞهبی اس جهٙظ هرخهت چٟهزٜ

هر اػتزان ثٌ ٝزا٘ ٞبی اخیز را صزفب عیبع تّم وزه ٘ ٚغجت ث ٝآٖ ثههثیٗ

غجبر  ٚفت ٝٙاٍ٘یشی را اس هرٚهیٛارٞب ؽغتٙه  ٚایٗ ٌ ٝ٘ٛثهٛه وه ٝهر ثؼههاسهٟزی

ثٛه اٌز ثٌ ٝالیٙٔٝهیٞبی ث ٝحك ٔزهْ «عیبع » ٍ٘ب ٜؽٛه غیزٔٙصفب٘ ٝاعهت.

عههزه خٛرؽههیه هٚثههبر ٜطّههٛع وههزه  9 ٚهی ػَههزق ؽههزْ را اس ٔههبجزای عههمیفٝ

ٌالی٘ ٝغجت ثٔ ٝؾىالت التصبهی حك ٔهزهْ اعهتٟٔ .هٓ ایهٗ اعهت وهٔ ٝهزس

سٔب٘ٔ ٝبٖ سهٚهٔ« .طٕئٗ ثبؽیه و ٝرٚس «٘ ٟٓهی»  ٓٞهر تهبریخ ٔب٘هه»؛ ٟ٘هٓ هی

اػتزان ثب آؽٛة رٚؽٗ ثبؽه و ٝهر ایٗ صٛرت ثبیه هر ثزاثز آٖ خبمغ ثهٛه.

ؽهجیٝ

اٌز ٔؼتزمبٖ هر چهبرچٛة جٕٟهٛری اعهالٔ  ٚلهب٘ ٖٛاػتهزان خهٛه را ثهٝ

 88حبهث ٝوٛچى ٘یغهت ثّىه ٝآٖ حزوهت ػظهیٓ ٔ ٚب٘ههٌبر ٔزهٔه

حزوههت ثههشري ّٔههت هر رٚسٞههبی ا َٚا٘مههالة اعههت  ٚثبیههه تههالػ ؽههٛه هر

ٌٛػ ٔغؤٚالٖ ثزعب٘ٙه السْ اعت ٔغؤٚالٖ ث ٝآٖ رعیهٌ وٙٙه.

تحمك ٚػهٞ ٜبی اِ ٟتجییٗ ؽٛه .ایٗ عخٙبٖ أهبْ عهیه ػّه خبٔٙه ٝای(ٔههّهٝ

اخثار داخلی
ٔزهْ آذرثبیجبٖ ثٚٝیض ٜتجزیش هر عبِزٚس  9هی ثهب حضهٛر ٌغهتزهٔ ٚ ٜثهبَ

اِؼبِ )  01رٚس پظ اس تجهیهػٟه تبریخ فزس٘هاٖ ا٘مهالة هر عهبَ ٌ 88هٛاٜ

سه٘ خٛه جٟت هفغ ٘مؾٞ ٝبی فتٌ ٝٙهزاٖ هر صهح ٝٙهفهبع اس ٘ظهبْ  ٚا٘مهالة

هعت ثزتز ٌفتٕبٖ ا٘مالة اعالٔ ثٛه.

حبمز ؽه ٚ ٜایٗ رٚس را ث« ٝی ْٛاِّ » ٟهیٍز هر تبریخ ایزاٖ تجهیُ وزه٘ه.

«عبٍِزه ایٗ حٕبع »ٝحزف اصّ ّٔت ایزاٖ یؼٙه حزوهت هر عهبی ٝهیهٗ ٚ

َّشیاری ًسثت تِ تحرکات دشوي تیگاًِ

ٔزاعٓ حٕبع ٟٓ٘ ٝهی ٔب ٜصج أزٚس ؽٙج ٝثب حضٛر پزؽٛر ٙٔ ٚغجٓ الؾبر
ٔزهْ هر ٔصالی أبْ خٕیٙه (ر )ٜتٟهزاٖ ثزٌهشار ؽهه .پهیؼ اس آغهبس

هر حبِ و« ٝه٘ٚبِه تزأپ» رئیظ جٕٟٛر آٔزیىب هر عخٙزا٘ خٛه حهٚه هٚ

ٔختّ

ٔب ٜپیؼ ٔزهْ ایزاٖ را «ّٔت تزٚریغت» خطبة وهزه ٜثهٛه ٚسارت خبرجه ٝاٚ

رعٕ ایٗ ٔزاعٓ ٞشاراٖ ٘فز اس الؾبر ٔختّ

ثبٔهاه أزٚس ؽٙج ٝرعٕبً ثب صهٚر ثیب٘یٝای اػالْ وزه ٜاس «تظهبٞزاتٞهبی ٔهزهْ

ؽه ٜثٛه٘ه .ایٗ ٔزاعٓ هر  0011ؽٟز وؾٛر ٘یش ثزٌشار ؽه.

ٔزهْ  ٚطالة هر ٔصهّ حبمهز

خطیت ٔٛلت ٕ٘بسجٕؼ ٝتٟزاٖ ثب اؽبر ٜث ٝحٕبعٝ

آیت اهلل ٔٛحهی وزٔب٘

٘ ٟٓهی ٔب ٜعبَ ٌ 88فت :مزث ٝای و ٝعزاٖ فت ٝٙثه ٝایهزاٖ  ٚاعهالْ سه٘هه هر
تبریخ ث ثهیُ اعت .خها٘ٚهه اس اٞهب٘ت وه ٝثه ٝخه ٖٛأهبْ حغهیٗ(ع) هر رٚس
ػبؽٛرا ؽه ٘خٛاٞه ٌذؽت.

ایزاٖ ثز تمٛیت عبسٔبٟ٘بی تزٚریغت ٔتٕزوش ؽه ٜاعت .ه٘ٚبِه تزأپ ٘یهش هر
پیبٔ تٛییتزی اس اغتؾبؽبت حٕبیت وزه.
ٕ٘بیٙههه ٜافزاط ه حههبٔ رصیههٓ صٟی٘ٛیغههت اس اغتؾبؽههبت اخیههز هر ثزخ ه
ؽٟزٞبی ایزاٖ اثزاس خؾٛٙهی وزه  ٚآٖ را «خجز ٔثجت هر ٔٙطمه »ٝخٛا٘هه ٚی

رئیظ عتبه وُ ٘یزٞٚبی ٔغهّ  :ػجهزت ٞهبی فتٙه 88 ٝمهبٔٗ خٙثه عهبسی
فتٞ ٝٙبی آیٙه٘ ٚ ٜبوبٔ هؽٕٗ هر هعتیبث ث ٝاٞهاف ؽیطب٘ اعت .ایٗ حٕبعٝ
ثشري ٔؼٙهبهار ثغهب فتٙه ٝخطز٘هبن پهظ اس ا٘تخبثهبت عهبَ ٞ ٚ 88تبوهبٖ ثهٝ
ػبؽٛرای حغی ٙرا هر  ٓٞپیچیه.

ٔهػ ؽه ٞهف ؽزوت وٙٙهٌبٖ هر ایٗ اجتٕبػهبت ٔخبِفهت ثهب فؼبِیهتٞهبی
ٔٙطمٝای ایزاٖ ثٛه ٜاعت
رئیظجٕٟٛر عبثك ِجٙبٖ ٌفتٚ :لت عیهحغٗ ٘صزاهلل اػهالْ ٔه وٙهه «ٔهب
ٔیّی ٘ٛرا ٞلهط ٔ ؽٛیٓ یب ٚلت لبعٓ عّیٕب٘ پظ اس وغهت پیهزٚسی هر

ٚسارت هفبع ثٙٔ ٝبعجت حٕبع 9 ٝهی هر ثیب٘ی ٝای اػالْ وزه :ؽىغت فتٙهٝ

ػزاق  ٚعٛری ٝثب ٔمبٔٚت فّغطیٗ تٕبط ٔ ٌیزه  ٚثزای ٞزٌ ٝ٘ٛوٕى اػالْ

 88اس ٕ٘بهٞبی وبرآٔهی ٘ظبْ ثز پبیٚ ٝالیت فمی ٚ ٝؽبیغتٍ ٞهبی ّٔهت ایهزاٖ

آٔبهٌ ٔ وٙه» رصیٓ صٟی٘ٛیغت ٔججٛر ٔ ؽٛه هر ٔحبعجبتؼ تجهیهه ٘ظهز

ثٛه ٚ ٜػمیٓ ؽهٖ عیبعهت ٞهب  ٚراٞجزهٞهبی عهخت ٘ ٚهزْ هؽهٕٙبٖ هر ػزصهٝ

وٙه.
ٚسارت ثٟهاؽت فّغطیٗ اػالْ وهزه وه ٝؽهٕبر ٔجزٚجهبٖ هرٌیهزی ٞهبی

ثزا٘هاسی را هر پ هاره.
ارتؼ جٕٟٛری اعالٔ ایزاٖ ط پیبٔ ثب ٌزأیهاؽت حٕبع ٟٓ٘ ٝهی ٔبٜ

هیزٚس(جٕؼ )ٝهر ٔٙبطك ٔختّ

عبَ  88آٖ را ٘ؾب٘ ٝای اس ا ٚثصیزت  ٚآٌهبٔ ٞهزهْ ایهزاٖ اعهالٔ ػٙهٛاٖ

حهٚه ٘ 011فز رعیه ٜاعت.

وزه و ٝثب تجؼیت اس ٚالیت فمی ٝطٔٛبر فت ٝٙرا هر  ٓٞپیچیه.

وزا٘ ٝثهبختزی لههط اؽهغبِ ٘ ٚهٛار غهش ٜثهٝ

وب٘بَ  01تّٛیشی ٖٛرصیٓ صٟی٘ٛیغت هر ٌشارؽ اختصبص ػٙهٛاٖ وهزهٜ

عپب ٜپبعهاراٖ هر ثیب٘ی ٝای ثهب پبعهاؽهت حٕبعهٔ ٝب٘ههٌبر  9هی ٚحههت

اعت و ٝهر عفزی ٔحزٔب٘ ٝیه تیٓ ػبِ رتج ٝاس تُ آٚی ٛثٚ ٝاؽهٍٙتٗ طهزفیٗ

ٛٞؽٕٙهی ٛٞ ٚؽیبری ّٔ ٔمبثُ ٘مؾٞ ٝبی هؽٕٗ ثزای فت ٝٙآفزیٞ ٙبی جهیه

طزح ٔحزٔب٘ ٝثزای ٔمبثّ ٝثب ثز٘بٔٞ ٝغتٝای ٔٛؽى  ٚفؼبِیهت ٞهبی ٔٙطمه ٝای

ٔ ٚزسثٙهی ثیٗ «ا٘مالث ٕ٘بی » « ٚا٘مالث ٌهزی» را اس هرط ٞهب  ٚػجهزت ٞهبی

ایزاٖ تهٚیٗ وزهٜا٘ه.

فت 88 ٝٙها٘غت.
مزغبٔ

٘یزٞٚبی ارتؼ یٕٗ  ٚا٘صبراهلل هر پبعخ ثه ٝجٙبیهبت ائهتالف عهؼٛهی رٚس

ػض ٛؽٛرای ػبِ ا٘مالة فزٌ ٍٙٞفت :إٞیت  9هی ث ٝهِیهُ

ٌذؽت 0 ٝفز٘ٚه ٔٛؽه ث ٝعٕت ٔٛامغ ؽج٘ ٝظبٔیبٖ ائتالف عؼٛهی هر ٔٙطمهٝ

ػٕك ف ٟٓهرن  ٚثصهیزت ٔهزهْ اس یىغه ٚ ٛخٛهجهٛػ ثهٛهٖ آٖ اس عهٛی

٘ ٟٓاعتبٖ صٙؼب ؽّیه وزه٘ه  ٚخغهبرات عهٍٙی ٙثه ٝائهتالف ٔهٛره٘ظز ٚاره

هیٍز حبئش إٞیت ثٛه و ٝهر ٘تیج ٝآٖ ٔؼبهالت جٟب٘  ٚأیهٚاری هؽهٕٙبٖ را

عبختٙه.
رٚس٘بٔ ٝاٍّ٘یغ ٌبرهیٗ ثب اؽبر ٜث٘ ٝفٛذ ٌغتزه٘ ٜظهبٔ  ٚعیبعه ایهزاٖ

ثز ٓٞسه.
هثیز ٔجٕغ تؾخیص ٔصّحت ٘ظبْ تأویه وزهٌ :زاٖ عبسی عٛخت  ٚهیٍز
الالْ ثه ٖٚثبال رفهتٗ هرآٔهه ٔهزهْ وهبر هرعهت ٘یغهت هِٚهت ٔ ٚجّهظ ثهٝ
اػتزامبت ٔزهْ پبعخٞبی لب٘غوٙٙه ٜثهٙٞه.
حبج ثبثبی

لهرت ثبیه هر ثزاثز وغب٘ و ٝػبهت ث ٝسیهبهٜخهٛا ٞپیهها وهزهٜا٘هه ایغهتبه.
اجبس ٕ٘ ٜهٞیٓ ثب افشایؼ لیٕت حبُٔٞبی ا٘زصی وٕز ٔزهْ را ثؾىٙٙه.
٘بیت رئیظ وٕیغی ٖٛالتصبهی ٔجّظ ثب تأویه ثز ایٙى ٝثبیهه ثهٔ ٝؾهىالت
ٔزهْ هر ارتجب ثب ٔؤعغبت ٔبِ رعیهٌ  ٚثب ٔمصزاٖ ثزخهٛره ؽهٛه ٌفهت:
عپزهٌٜذاراٖ ایٗ ٔؤعغبت را ٔؾخص وٙه.

هٞمبٖ ػض ٛوٕیغی ٖٛتّفیك ثٛهجٌ 9۹ ٝفت :پیؾٟٙبه ٔىتٛة هاه ٜایٓ وٝ
هر عبَ آیٙه ٜحت یه ریبَ ث ٝحمٛق ٔهیزاٖ هر لٛای عٌ ٝب٘ ٚ ٝعهبیز ٟ٘بهٞهب
امبف٘ ٝؾٛه  ٚایٗ پیؾٟٙبه را تب تصٛیت پیٍیزی خٛاٞیٓ وزه.
ٔطٟزی ٘بیهترئهیظ هٔ ْٚجّهظ ثهب ثیهبٖ ایٙىه ٝؽخصهبً ٔٛافهك عهئٛاَ اس
رئیظ جٕٟٛر ٞغتٓ ٌفت :آلبی الریجب٘

تزأپ هر تالػ ثزای رٞبی اس تٛافك ٞغت ٝای اعت.
پبیٍب ٜخجزی ثّٔٛجزي هر ٌشارؽ تحّیّ ٘ٛؽتٞ :هف ٔحٕه ثٗ عّٕبٖ

رئیظ فزاوغیٕ٘ ٖٛبیٙههٌبٖ ٚالیه ٔجّهظ ٌفهت :ثهب تٕهبْ

هِٚت ٞز چ ٝعزیؼتز تىّی

٘ٛؽت :ایٗ ٘فٛذ ٘مؾٙٔ ٝطم ٝغزة آعیب را ث ٝطزس ٔحغٛع تغییهز خٛاٞهه هاه.

ریهیظ ٔجّهظ ؽهٛرای اعهالٔ

طزح عؤاَ اس رییظ جٕٟٛر را ث ٝصالح وؾٛر ٕ٘ ها٘ه.

اخثار تیي الوللی
رئیظ ٔجّظ ٕ٘بیٙهٌبٖ آٔزیىب هر اهٟهبرات ٔهاخّه ٝجٛیب٘ه ٝثهز إٞیهت
حٕبیت اس «تظبٞزات غیزخؾ٘ٛت آٔیش» هر ایزاٖ تأویه وزه پهُ رایهبٖ ٌفهت:

ِٚیؼٟه عؼٛهی اس ثبسهاؽت أزای  ٚثبسرٌب٘بٖ ثزٚتٕٙه عؼٛهی ثٛیضِٚ" ٜیه ثٗ
طالَ" ٟٔبر ٞزٌ ٝ٘ٛخطز احتٕبِ ثزای لهرت خٛهػ اعت.
ٚسیز خبرج ٝرٚعی ٝتأویه وزه ٜاعت و ٝآٔزیىبی ٞب ثبیه پظ اس ؽىغت
تزٚریغتٞب هر عٛریٞ ٝز چ ٝعزیؼتز ایٗ وؾٛر را تزن وٙٙه  ٚ ٚایٗ أهز ٘یهش
ثبیه خیّ عزیغ اتفبق ثیفته.
٘ؾزی٘ ٝؾٙبَ ایٙتزعهت ٘ٛؽهت :ثٟجهٛه رٚاثهط ایهزاٖ تزویه ٚ ٝرٚعهی ٝخجهز
خٛؽ ثزای آٔزیىب ٘یغت ٚ ٚاؽٍٙتٗ هیٍز ٕ٘ تٛا٘ه اس ٌفت ٌٞٛٚبی ایهٗ ۳
وؾٛر هر عبَ آیٙه ٜغفّت وٙه.
ٔٙبثغ ٚاثغت ٝثٔ ٝخبِفبٖ هِٚهت عهٛریٔ ٝه ٌٛیٙهه هر ػّٕیهبت ارتهؼ ایهٗ
وؾٛر  7۹تزٚریغت ججٟه اِٙصهز ٜوؾهت ٝؽهه٘هٙٔ .هبثغ رعهب٘ ٝای ٕٞچٙهیٗ اس
خز ٚثیؼ اس  0111تزٚریغت اس جٛٙة غزة هٔؾك خجز ٔ هٙٞه.
ؽجى ٝخجزی ث ث ع  :عبَ  010۹فبجؼ ٝآٔیشتزیٗ وؾتبرٞبی هعتٝجٕؼ
هر تبریخ آٔزیىب اتفبق افتبه ٜو ٝهر یه ٔٛره یه ٘فز ثب اعتفبه ٜاس حههٚه ۳1
عالح ٔزهْ را لتُػبْ وزه.
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