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»نيوا« رد یمادعا 3 هب یگدنز یفرب دنخبل
نادنز یفرب یاوھ رد یلاح رد زورما ، یناج درم و نز تشھ:زويناکسیا یرازگربخ -نارھت
.دنتشگرب یگدنز هب راد هبوچ یاپ زا موکحم هس هک دندش مادعا نارھت »نیوا«

هورگ راگنربخ هبنشراھچ زور شرازگ هب
یوناب هس هک یراکتیانج درم:زويناکسیاثداوح
نيتسخن ،تشک دراک و زمرق بانط اب ار ینارھت
.دوب نیوا نادنز رد زورما یفرب دادماب یمادعا
1384 رذآ 26 زور زا هديچيپ هدنورپ نیا هب یگديسر
زانحرف« مان هب یا هلاس 40 نز ندش هتشک اب
زاغآ ـ نارھت دامادريم نابايخ ـ شا هناخ رد »یليمک
.دش
شورف یارب نز نیا داد یم ناشن سيلپ قيقحت
و دنتشک دراک یاھ هبرض اب ار وا ،نايناج ای یناج و دوب هداد یھگآ اھ همانزور رد شا هناخ
،هنایار دش صخشم نينچمھ .دنتسب هداوناخ یاضعا ریاس بايغ رد ار شیاپ و تسد
تیانج رد دربتسد هزيگنا لامتحا و هدش هدیدزد هاگنابرق رد دوجوم رھاوج و لوپ یرادقم
.تسا دایز

رد ،یا هلاس 50 نز 84 ید مشش زور هکنیا ات تشذگ نينوخ یارجام نیا زا زور 10
.دش هباشم تیانج ینابرق شا هناخ
هار هس رد شا هناخ فقس ریز و تختیاپ یلایرس یاھ یشکمدآ رد هک مھ نز نيموس
هب یا هلاس 41 نز دش هتسب زمرق بانط اب شیاپ و تسد و دمآرد اپ زا دراک اب هناخبارض
.دوب »هرھش« مان
اھ همانزور رد دوخ یاھ هناخ شورف یارب ناينابرق زا رفن ود هک هلاسم نیا ندش المرب اب
یناج نونج هيضرف ود یور یسيلپ یاھ سسجت دندوب اھنت ،تیانج ماگنھ و هداد یھگآ
.دش زکرمتم دربتسد و نايناج ای
نوگن نانز یاھ هاگنابرق رد دوجوم رھاوج و الط و لوپ ،هنایار هب هباشم دربتسد زا دھاوش
نز کی یوس هب ار هدنورپ هب یگديسر ريسم ،یلحم یاھ ییوجزاب و تشاد تیاکح تخب
.ديشک ناوج درم و
ار »اضريلع« 84 ید 25 ماجنارس ناھاگآراک و دمآ تسد هب اھ خنرس نيتسخن بيترت نیدب
یم زويناکسیا شرازگ. .دندرک ريگتسد و یبایدر ،دابآ تداعس رد رد»مظعا« شتسدمھ اب
دیازفا
رتفد کی رد دوب وجشناد هک هلاس 24 »مظعا« اب و دراد یزرواشک سناسيل »اضريلع«
.دندوب راکمھ ،نارھت یساکع ـ یرادربمليف
نويليم 20 تخادرپ و یراکھدب رطاخ هب درک فارتعا اھ ییوجزاب رد تسخن فیدر مرجم
رتخد یتسدمھ اب ار ناشلاوما هب دربتسد و راد هناخ نانز نتشک هشقن ،لوزن لوپ ناموت
.دوب یدزد طقف شا هزيگنا و درک یم ارجا وجشناد
هس هب »اضريلع« هک دنتسشن تلادع زيم یاپ نارھت یرفيک هاگداد 71 هبعش رد نامرجم
روشک یلاع ناوید ديیات هب اھمکح.دش موکحم نادنز لاس 15 هب »مظعا« و گرم راب
یرامش هيناث زورما.دش هدرپس ییانج یارسداد رد »یرباج ...ا تمصع«یضاق هب و ديسر
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.دش هتخیوآ راد هب »نیوا« رد و ديسر نایاپ هب »زمرق بانط« هب موسوم یناج مادعا یارب

»نیوا« هبنشراھچ رامخ دادماب یمادعا نيمود »هلحار«*
نز دش مادعا »نیوا« نادنز رد نارھت »زمرق بانط« یناج زا سپ زورما هک یراکھبت نيمود
.دوب شکرھوش
»دمحم« مان هب یا هلاس 33 درم عيجف گرم اب 84 نیدرورف 16 زا هدنورپ نیا هب یگديسر
.دش زاغآ رھشمالسا رد
بش نامھ 21 تعاس »دمحم« داد یم ناشن ییانج سرپزاب و سيلپ یتامدقم قيقحت
.تخاب ناج دش هديبوک شرسرب هک ینھآ هليم کی اب دوب هديباوخ شا هناخ رد یتقو
اب مرھوش:دش یتدم اھ ییوجزاب رد و تشادزاب دوب ینابرق نز هک هلحار ،تیانج لابند هب
لاح دوب هداد نم هب هک ییاھ صرق فرصم رطاخ هب و تشاد یناھنپ هطبار یرگید نز
.متشادن یداع
هب ار هزانج »دمحم«نتشک زا سپ و تفرگ ار منامشچ یولج نوخ ناھگان:داد همادا یو
دنيک رواب.مدرب هناخ نيمز ریز هب و متشاذگ غود یاھ هبد لخاد ، مدرک ميسقت هکت جنپ
...منک یم یراک نينچ مرسمھ اب متسناد یمن
عافد هب راب نیرخآ یارب نارھت یرفيک هاگداد 74 هبعش رد1384 رھم 27 هلاس 25 »هلحار«
هبعش ديیات هب مکح.دش موکحم مادعا هب رادغاد هداوناخ تساوخرد هب و تخادرپ دوخ زا

نیا ،زويناکسیا شرازگ هب.دمآرد ادص هب شگرم گنھابرض و ديسر روشک یلاع ناوید 38
رد شناراکمھ و » یرباج...ا تمصع«یضاق شالت اب86 زيیاپ هبنشراچ نیرخآ دادماب نز
اب ات تفای تصرف هتفھ ود راد هبوچ یاپ ،نارھت ییانج یارسداد ناکحا یارجا هریاد
.دريگب تیاضر »هید« تخادرپ
»نیوا« رد نارھت »زمرق بانط« یناج زا سپ زورما و ديسر رس هب اما »هلحار« تصرف
.دش مادعا

دیدن ار هبنشراھچ رھظ ،قانجاب لتاق*
دش مادعا نادنز نيمھ رد زورما و دوب هدش موکحم تازاجم دشا هب هک مرجم نيموس
.دوب شکقيفر رسپ
پچ« هجنآ رس رب شوش ناديم رد یا هناخ هوھق رد ار شتسود هلاس 24 »فلا – یداھ«
.دروآرد اپ زا دراک اب درک یم ناونع ندرک هاگن »پچ
و ديسر روشک یلاع ناوید ديیات هب مکح ،دش موکحم گرم هب ناتسا یرفيک هاگداد رد وا
.دیرب ار شیاھ سفن ،نوناق زورما
یريگرد کی یط وا.دوب »م – ربکا« دش هتخیوآ تازاجم راد هب هک یراکتیانج نيمراھچ
اھ ییوجزاب رد و درک ینابرق رھشمالسا رد هلولگ کيلش اب ار »ق – دمحم« هناحلسم
.تفرگ ندرگ ار تیانج
یلاع ناوید و دش موکحم گرم هب نارھت ناتسا یرفيک هاگداد تاضق یوس زا »ربکا«
.درک ديیات ار نآ روشک
ار شقانج اب ،یگداوناخ هنھک فالتخا رس رب هک تشاد مان »فلا – یدھم« یناج نيمجنپ
ديیات ار» مکح« روشک یلاع ناوید و دش موکحم گرم هب ،درک ینابرق بوچ یاھ هبرض اب
.درک
هلاس 28 »خ – نیدلاردص« دش هتسب زورما شا یگدنز هدنورپ هک راکتیانج نيمشش
جرک رد ینھآ هليم اب یلام باسح فالتخا رطاخ هب ار »فلا – دمحم« راکھبت نیا.دوب
.تشک
.ديسر روشک یلاع ناوید هبعش ديیات هب و دشرداص نارھت یرفيک هاگداد رد گرم مکح
بلق رد ینابايخ یاوعد کی رد ار شتسود هک دوب هلاس 27 »م – ديعس« راکھبت نيمتفھ
زورما و موکحم گرم هب نارھت یرفيک هاگداد رد وا.درک ینابرق دراک یاھ هبرض اب تختیاپ
.دش مادعا
مرج هب یناج نیا.دوب هلاس 27 »س – ديمح« تفر راد هبوچ یاپ هک یناج نيمتشھ
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.دش موکحم گرم هب دوب نامتخاس ،راکناميپ هک»ديشمج« شردارب نتشک
20 و دراد مان »داليم« دوش مادعا هبنشراھچ دادماب دوب رارق هک گرم هب موکحم نيمھن
دعب یتعاس و دروآرد اپ زا دراک اب جرک رد ینابايخ یريگرد یط ار شتسود وا .تسا هلاس
.دش ريگتسد
نتشک یارب یا هشقن دروخ مسق اما تفرگ ندرگ ار تیانج اھ ییوجزاب رد مھ »داليم«
.تسا هدش هدولآ نوخ هب هتساوخان شتسد و هتشادن

موکحم 3 هاتوک تلھم*
اما وا.درک ديیات ار مکح،روشک یلاع ناوید و دش موکحم گرم هب ناوج مرجم ،لاح نیا اب
تلھم و تشگرب نادنز هب راد هبوچ یاپ زا »نیوا« رد رادغاد هداوناخ نتفاين روضح اب زورما

.تفرگ هھام هس
تیاضر هید نتفرگ اب رادغاد هداوناخ ناوارف لامتحا هب هک تسا نیا زا یکاح اھ هدنيش
.دنھد یم
»ر – رصان« یو .تسا »و – داوج« دوش هتخیوآ تازاجم راد هب دوب رارق هک راکتیانج نيمھد
ار
.درک ینابرق ديمان یم شرسمھ اب یناطيش هطبار هچنا رطاخ هب
هب مکح و دش موکحم مادعا هب ؛ تسشن تلادع زيم یاپ نارھت یرفيک هاگداد رد »داوج«
یضاق شالت اب درم نیا زورما ،دیازفا یم زويناکسیا شرازگ.ديسر روشک یلاع ناوید ديیات
هام هس ،نارھت ییانج یارسداد ماکحا یارجا هریاد رد شناراکمھ و »یرباج ...ا تمصع«
.دريگب تیاضر و دزادرپب رادغاد هداوناخ هب هید ناموت نويليم 100 ات تفرگ تلھم
هب وا.دراد مان »م – دمحم« دوب نايمادعا هايس تسرھف رد شمان هک راکتیانج نيمھدزای
مادعا هب نارھت یرفيک هاگداد رد و تشک دراک اب ار شتسود ،ینابايخ یريگرد لابند
.دش موکحم
اب ات داد تقو هام هس ،رادغاد هداوناخ زورما اما ديسر روشک یلاع ناوید ديیات هب مکح
525/120.دھد تیاضر یناموت نويليم 130 هید تفایرد

544:راگنربخ
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