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زورما حبص

دندش هتخيوآ راد هب ناھفصا يزكرم نادنز هطوحم رد يمادعا هس

.دندش هتخيوآ راد هب ناھفصا يزكرم نادنز هطوحم رد زورما حبص ،مادعا هب ناموكحم زا رفن هس :سراف يرازگربخ

تسخن مھتم ،ناھفصا ناتسا لك يرتسگداد يمومع طباور زا لقن هب ناھفصا زا سراف يرازگربخ شرازگ هب

دوخ لزنم هب ديدھت و روز هب ار يا هلاس 10 هچب رسپ 85 لاس رد هك دوب هلاس 48 ر ـ مالغ مان هب يصخش

.تسا هداد رارق تيذا و رازآ دروم ار يو ،كدوك رركم ياھ سامتلا و تعنامم دوجو اب و هدناشك

يريگتسد و بيقعت اب مھتم و دش هئارا يياضق تاماقم هب و ميظنت كدوك ردپ يوس زا يتياكش ساسا نيا رب

.درك فارتعا دوخ عيجف لمع و مرج هب هيلوا ياھ ييوجزاب رد يماظتنا و يياضق تاماقم

هب دانتسا اب 85 لاس هام نمھب مكي و تسيب رد ناھفصا ناتسا يرفيك هاگداد 16 هبعش تاضق اتسار نيا رد

يد مود خيرات رد مكح نيا و رداص ار راكتيانج نيا مادعا مكح ،يمالسا تازاجم نوناق رد هطوبرم ينوناق داوم

يزكرم نادنز هطوحم رد مكح نيا زورما حبص و تفرگ رارق ديئات دروم روشك يلاعناويد 37 هبعش رد 86 لاس هام

.دمآرد ارجا هب ناھفصا

لھا هلاس تفھ و تسيب پ ـ ليعامسا مان هب يصخش ،يمادعا نيمود ،شرازگ نيا ساسا رب نينچمھ

زا قاچاق يگنج حالس هضبق كي لمح و هلحرم ود رد كايرت مرگوليك 160 شورف و ديرخ ماھتا هب هك دوب نادھاز

موكحم سبح لاس 10 و مادعا هب ناھفصا يمالسا بالقنا هاگداد مشش هبعش يوس زا يرمك تلك عون

.دوب هدش

زورما حبص و تفرگ رارق روشك يلاعناويد سيئر ديئات دروم 86 لاس هام دادرخ مھدزيس خيرات رد زين مكح نيا

.دمآرد ارجا هب ناھفصا يزكرم نادنز هطوحم رد مكح نيا

شورف ضرعم رد مرج هب 85 لاس رد هك دوب زورما حبص يمادعا نيموس م ـ لوسر ،تسا يكاح شرازگ نيا

مرگ 105 يرادھگن رد تكراشم و مود هبترم يارب كارك مرگ 30 و وليك كي و نيئورھ مرگ 43 و وليك ود نداد رارق

هب ناھفصا يمالسا بالقنا هاگداد جنپ هبعش يوس زا هرداص يار بجوم هب و ريگتسد نيئورھ لامعتسا و كارك

.دش موكحم قالش هبرض 50 و يدقن يارج لایر نويليم جنپ تخادرپ و مادعا

هب ناھفصا يزكرم نادنز رد زورما حبص و ديسر روشك لك ناتسداد ديئات اب 86 هامدادرخ متفھ خيرات رد مكح نيا

.دمآرد ارجا

،حيحص لرتنك و دوخ نادنزرف تراظن اب داد رادشھ اھ هداوناخ هب هراب نيا رد ناھفصا ناتسا يرتسگداد لك سيئر

.دنراد رذحرب سانشان و بابان دارفا اب طابترا هنوگرھ زا و ييامنھار تسود باختنا رد ار اھنآ

اب يياضق هاگتسد ،درك راطخا مدرم نما ميرح هب نازواجتم و ناضرعتم هب باطخ نينچمھ يراصنا اضرمالغ

.دريگ يم رظن رد دارفا هنوگ نيا اب دروخرب يارب ار ينوناق تازاجم دشا و دنك يم دروخرب اھنآ اب تيعطاق

م/مايپ ياھتنا
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