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دھد یم شرازگ زويناکسيا

دش هتسب »نيوا« رد موکحم 10 یگدنز هدنورپ
یگدنز هدنورپ ندش هتسب دھاش نارھت »نیوا« نادنز زورما : زويناکسیا یرازگربخ - نارھت

.دندوب هدش موکحم تازاجم دشا هب هک دوب یراکتیانج 10

ثداوح هورگ راگنربخ هبنشراھچ زور شرازگ هب
تشد نيکشم 29 یرتنالک نارسفا : زويناکسیا
رد تشگ ماگنھ 1385 ريت متفھ و تسيب ، جرک
دیارپ نيشنرس هس هب دوخ یظافحتسا هزوح
دندز یم هسرپ یشورفالط کی رانک هک یکشم
رظن دروم یوردوخ هرمن مالعتسا .دندش کوکشم
اب 85 ريت 25 و هدیدزد رت شيپ ،دیارپ نیا داد ناشن
نھموب رد یشورفالط کی هب نآ زا هدافتسا
زين تخب نوگن رگرز هکدوب هدش هدز دربتسد
.دش یزادناريت ینابرق
تدش هب شھارمھ درم و نز و وا اما داد »تسیا«دیارپ هدننار هب سيلپ ،زار نیا یاشفا اب
ییاوھ ريت هس نارومام ، هجيتن رد.دندمآرب رارف یارب یا هھاريب لابند هب و دندش هچاپتسد
یسرزاب رد سسجت نارسفا.دندش فقوتم ناتسوب کی رد ناراوس دیارپ و دندرک کيلش
باقن  ، یگنج گنشف ريت راھچ ، نک هفخ ادص هب زھجم یرمک هحلسا هضبق کی وردوخ
فشک دوب هدش یزاساج یا هنارھام زرط هب هک ... و یشوھيب داوم یواح یرطب ، یا هچراپ
– میرم« و هلاس 25 »فلا – یبتجم« ، هلاس 36 »گ – فسوی« بيترت نیدب و دندرک
.دنتفرگ رارق جرک یھاگآ مکی هریاد رايتخا رد هلاس 26»ق
دیارپ کی« :دندوشگ فارتعا هب بل دندش ور هب ور دنسپ هاگداد یاھ کردم اب یتقو نانآ
هناحلسم دربتسد هشقن ، نھموب رد تولخ یشورف الط ییاسانش اب و میدیدزد نارھت رد
درک روبجم ار وا ،شورف الط یور هب هحلسا نتفرگ هناشن اب یبتجم .میديشک ار
هديسرت یليخ هک یبتجم.دش ور هبور وا دایرف و داد اب اما دزیرب هسيک لخاد ار شا هیامرس
ناج ، رگرز هک دوب یلاح رد نیا .تشاذگ رارف هب اپ میرم هارمھ هب ريت هس کيلش اب دوب
الط کی زا یدزد رکف هب و ميتخیرگ نيمارو هب تیانج زا سپ.دش یمخز شدرگاش و تخاب
ات میدمآ جرک هب رطاخ نيمھ هب.دوبن بسانم طیارش اما میداتفا دابآ فرش رد رگید یشورف
».مينک تراغ ار رھش نيکشم رد یرگرز کی
و میدزد نارھت رد دیارپ و ناسين هاگتسد ود شيپ یدنچ : دندرک هفاضا هکبش نیا یاضعا
هتفرگ نارباع دید ات میدرک کراپ ار ناسين ،یشورف الط کی یولج اجنآ .ميتفر ناگیاپلگ هب
و دشن شوھيب وا اما ديبوک رگرز رس رب و دش یشورف الط دراو شکچ اب یبتجم دعب.دوش
نارھت رد ار ديفس دیارپ و ناگیاپلگ رد ار ناسين و میدنام ماکان بيترت نیدب.درک دایرف و داد
هاشنامرک رد نیاربانب ؛میوش رادلوپ هبش کی نکمم وحن رھ هب ميتشاد ميمصت.میدرک اھر
.ميتشک ار شورف الط و ميتفر نھموب هب ،میدیرخ هحلسا
رب هوالع دوب هدش دازآ یريگتسد زا شيپ هام تفھ و انشآ یبتجم اب نادنز رد هک فسوی
شناتسدمھ اب و درک فارتعا نارھت هيقداص و کمران رد یدزد دیارپ هرقف ود هب اھنیا
.دش تقوم تشادزاب
تسایر هب نارھت یرفيک هاگداد 71 هبعش رد هک هدنورپ نیا هب یگديسر تسشن رد
حیرشت هب)ناتسداد هدنیامن( یکاخ رفص ادتبا دش رازگرب »یدمحم زیزع«یضاق
هک ار نھموب رد یشورف الط کی رگاش 85 ريت 25 25 »ر– یبتجم«:تخادرپ تساوخرفيک
دمحم«.درک یمخز ار رفن کی و تشک هلولگ کيلش اب تشاد مان »یبتجم«مھ وا
هیدوعسم کرھش رد یرگرز کی هب دربتسد لابند هب 84 نمھب 29 تسا مھتم زين»داوج
.درک ینابرق شرس هب شکچ نديبوک اب ار »...ا تمحر«نارھت
مد یايلوا یاضاقت هب رظن و دوجوم یاھ کردم هب هجوت اب : داد همادا ناتسداد هدنیامن
هک زين هلاس 34 »فسوی« یارب.مھاوخ یم تازاجم دشا »داوج دمحم« و»یبتجم« یارب
یليمکت تازاجم راتساوخ تیانج رد تنواعم مرج هب دراد ناوارف یرفيک یاھ هنيشيپ
.متسھ
یمیدق تسود »فسوی«:تفرگ ندرگ ار مرج،داتسیا یضاق جنپ یور هب ور یتقو یبتجم
.مدرک لوبق مھ نم و داد ار اھ یشورف الط هب دربتسد داھنشيپ وا.دوب ما
نم هب و دیرخ هحلسا کی فسوی مدوب هدنام ماکان دربتسد نیرخآ رد نوچ :دوزفا ، راکھبت
نھموب یشورف الط کی هب»میرم«مدزمان و نم دعب.منک هدافتسا نآ زا موزل تروص رد ات داد
هب و مديسرت نم ،تفر هزاغم نوريب هب میرم هک ینامز .میدرک مرگرس ارنآ بحاص و ميتفر
کيلش دراد هلمح دصق و هدش نام هشقن هجوتم یشورف الط بحاص هکنیا لايخ
یبتجم هداوناخ زا الاح و متشادن ار یرگرز درگاش نتشک هب ميمصت الصا دينک رواب.مدرک
.دننک محر ما یناوج هب مھاوخ یم
الط بحاص( نسحم هب مھ ريت کی و مدوب هديسرت یليخ عقوم نآ : درک هفاضا یبتجم
یريگتسد اب.مداد ول ار فسوی و مدش ريگتسد هک متشاذگ رارف هب اپ دعب .مدز)یشورف
.دش هتشادرب مھ مود تیانج زا هدرپ فسوی
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هراشا اب دوب هدش یمخز یبتجماب یريگرد لابند هب هک )نسحم( یرگرز بحاص سپس
ناشراتفر هب نم و دندمآ ما هزاغم هب ناوج نز کی و درم نیا زور نآ :درک مالعا وا هب
.درک یمخز مھ ارم و تشک ار مدرگاش ،ديشک هحلسا هرابکی »یبتجم«.مدش کوکشم
.دنک عافد دوخ زا ات تساوخ »داوج دمحم«زا یدمحم زیزع یضاق،همکاحم نیا همادا رد
دوب هدرک راداو ارم هک درک فارتعا ،دش ريگتسد فسوی یتقو :داد حيضوت هلاس 29 راکھبت
اب ار »..ا تمحر«مان هب نآ بحاص و منزب دربتسد هیدوعسم کرھش رد یرگرز کی هب ات
.مشکب شرس هب شکچ نديبوک
یناج کی نم زا فسوی یاھ فرح ؛مشکب مدآ متساوخ یمن دينک رواب:درک مالعا یو
رس )...ا تمحر(هزاغم بحاص یتقو اما منکشب ار هشيش شکچ اب دوب رارق .تخاس
و متخادنا قونص واگ یور ار هزانج ،مديبوک شرس هب راچان هب تفرگ ار متسد و ديسر
.مدیدزد الط وليک تفھ
تیانح رکنم و تفرگ رارق هاگیاج رد موس فیدر مرجم ،داوج دمحم یاھ فرح نایاپ اب
ار اھ یشورف الط هب دربتسد هشقن هک مراد لوبق:تشاد راھظا هلاس 34 فسوی.دش
هحلسا کی شیارب درک داھنشيپ یبتجم.مشادن یشقن چيھ یشکمدآ رد اما مديشک
.مدوب ربخ یب زيچ همھ زا نم مھ لوا تیانج رد .منک هيھت
نامرجم و دندش روش دراو تسشن نیا نایاپ رد راشتسم راھچ و یدمحم زیزع یضاق
هب ديعبت لاس ١٠  و نادنز لاس ١٥  هب ار ناشتسدمھ و مادعا هب ار مود و لوا یاھ فیدر
دادماب و ديیات روشک یلاع ناوید 33 هبعش رد مکح .دندرک موکحم اوھ و بآ دب  هقطنم
.دش ارجا »نیوا« رد زورما

84 نابآ 30.دوب راکتیانج دزد کی دش مادعا نادنز نيمھ رد هبنشراھچ هک موکحم نيموس
کی موس هقبط رد هک نفعت یوب زا و دنتفرگ سامت 110 سيلپ اب »هينادوجآ« یلاھا
.دنداد ربخ ديسر یم ماشم هب نامتراپآ
وربور هلاس 70 ريشدرا هايس هزانج اب و دنتفر رظن دروم نامتخاس هب نارومام دعب یقیاقد
رد وا داد یم ناشن دروخ یم مشچ هب هدروخلاس هناخبحاص ندرگ رود هک یميس .دندش
اب .تسا هدش هدیدزد نامتراپآ هاگفقوت زا ريشدرا 206 وژپ و هفخ ، موش هشقن کی نایرج
روتسد هب تشذگ یم شندش هتشک زا زور دنچ هک هناخبحاص هزانج هلئسم نیا یاشفا
فشک و دش هداتسرف ینوناق یکشزپ هب تختیاپ ییانج یارسداد کيشک سرپزاب
.تفرگ رارق زکرم یھاگآ 10 هریاد سيلپ راک روتسد رد اھخنرس
206 وژپ درب یپ ، زاريش هار سيلپ هک دوب هتشذگ ريشدرا هزانج ندش اديپ زا زور هس طقف
35 یلع ، نيب نآ رد.تسا هدرک ناتسراميب هناور ار وا و دروخرب دنورھش کی اب ینابرق
.دش تشادزاب دوب هتسشن 206 وژپ نامرف تشپ هک هلاس
نابايخ کی زا ار 206 وژپ دش یعدم ادتبا ، دوب ییوجزاب تحت یشکمدآ ماھتا هب هک یو
ار دنسپ هاگداد یاھ کردم یتقو اما درادن تیانج رد یشقن چيھ و تسا هدیدزد نارھت رد
مرسمھ نوچ .دوب ما یمیدق ناتسود زا ريشدرا« :دوشگ تقيقح نايب هب بل راچان هب دید
متساوخ وا زا و متفر ريشدرا غارس هب و دش هتفشآ ما یگدنز عاضوا ،تفرگ قالط
، هرجاشم لابند هب عقوم نامھ.تخادنا نيمز ار میور اما دھدب ضرق نم هب لوپ یرادقم
هب و مدیدزد ار وا نيشام و دوجوم یاھ لوپ ، مدرک هفخ نفلت ميس اب ار مرادلوپ تسود
.... هک نیا ات متخیرگ زاريش
تسایر هب نارھت یرفيک هاگداد 71 هبعش رد هک هدنورپ نیا هب یگديسر ینلع تسشن رد
و تخادرپ تساوخرفيک حیرشت هب ناتسداد هدنیامن دش رازگرب »یدمحم زیزع« یضاق
.درک تازاجم دشا یاضاقت یلع یارب
– لارام زا یضاق.دنتساوخ گرم مکح ناشردپ لتاق یارب زين شرتخد ود و ريشدرا رسمھ
هدید هچنآ حیرشت هب و دريگرارق نادھاش هاگیاج رد ات تساوخ - ريشدرا هیاسمھ رتخد
هب هک مدید ار یلع ،متشگ یم رب هناخ هب هاگشناد زا یتقو زور نآ :تفگ لارام.دزادرپب
.تخیرگ و دش ريشدرا 206 وژپ راوس تعرس
درمريپ .مدينش ريشدرا هناخ زا ار درم کی دایرف : درک ديیات ار وا هتفگ ،رتخد ردام نايم نآ رد
».مھد یم وت هب یھاوخب هچ رھ ، یلع شکن ارم« دز یم دایرف
زيچ همھ دينک رواب اما مراد لوبق ار تیانج  : تشاد راھظا ديسر هک مرجم هب عافد تبون
مدش ريگرد ريشدرا اب یتقو .متشادن ار متسود نتشک دصق زگرھ نم .دوب قافتا کی طقف
.مزادرپب دوخ زا عافد هب مدش راچان و دز نم هب تشم کی ، تفرگ مکحم ار مسابل
یلاع ناوید 33 هبعش و دش موکحم گرم هب هلاس 31 یناج ، یلع یاھ فرح نایاپ اب
.دش ارجا هبنشراھچ هک درک ديئات ار یار روشک
دروخ یم مشچ هب نیوا نادنز 87رذآ 6 نايمادعا تسرھف رد شمان هک راکھبت نيمراھچ
13 ار »اضرلا دبع« شتسود وا ، دیازفا یم زويناکسبیا شرازگ.تشاد مان »ج- سابع«
یرفيک هاگداد 71 هبعش رد و درک دوخ مشخ ینابرق رھش ییاجر نادنز رد 1383 دادرم
و ديیات روشک یلاع ناوید 27 هبعش رد مکح.دش موکحم تازاجم دشا هب نارھت ناتسا
.دش هدیرب شک قيفر یاھ سفن
یارجا یارب 1382 تشھبیدرا ، هلاس 39 مرجم نیا.تشاد مان »دوعسم« موکحم نيمجنپ
اب هار نيب ار »..ا یبن« مان هب تخب نوگن هدننار و درک هیارک وردوخ کی ، یدزد هشقن
هدرک اپ هب نوخ یلام زاين رطاخ هب دش یعدم یريگتسد زا سپ یناج.تشک مرگ هحلسا
.دوب
یلاع ناوید 33 هبعش ار مکح ، دش موکحم مادعا هب یرفيک هاگداد 71 هبعش رد دوعسم
.دمآرد ارجا هب نیوا رد هبنشراھچ دادماب و درک ديئات روشک
27 »لامک« ناشتسود هک دنتشاد مان »نسحم« و »یلع«راکھبت نيمتفھ و نيمشش
، لوپ نتفرگ دوجو اب اھنآ.دنتساوخ جاب ناموت نويليم 15 شردپ زا و دنتفرگ ناگورگ ار هلاس
.دندرک هفخ بانط اب ار لامک
ینيسح« یضاق تسایر هب ناتسا یرفيک هاگداد 71 هبعش رد یريگتسد زا سپ نايناج
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یلاع ناوید 27 هبعش.دندش موکحم گرم هب و دنتسشن همکاحم زيم یاپ »یا هرمک هوک
.دمآ رد ارجا هب زورما دادماب و درک ديئات ار یار ، روشک
مرج هب وا.تشاد مان »ش - نيسح ريما« دش مادعا »نیوا« رد هک یموکحم نيمتشھ
هاگداد 71 هبعش رد و تشادزاب 1385 دادرم ، هناحلسم دربتسد یط »یلع« نتشک
و درک ديئات ار مکح روشک یلاع ناوید 37 هبعش.دش موکحم گرم هب نارھت ناتسا یرفيک
.دش هدیرب »نيسح ريما« یاھ سفن ماجنارس
یگداوناخ فالتخا رس رب ار هلاس 35 »ردان« هک دوب هلاس 46 »ناملس«یناج نيمھن
ديئات هب مکح.دش موکحم گرم هب تختیاپ تقو ییانج هاگداد 1606 هبعش رد و تشک
.دمآ رد ارجا هب نیوا نادنز رد و ديسر روشک یلاع ناوید 33 هبعش
1381 لاس ار ) رفعج( دوخ یا هغيص رھوش هک تشاد مان »پ – همطاف« موکحم نيمھد
نارھت بونج هناخدور کی رد شرھوش هدش هعطق هعطق هزانج فشک یپ رد نز نیا.تشک
ار مرتخد ود دعب.مدش رفعج هغيص هک مدوب هدش ادج ملوا رھوش زا : تفگ و دش ريگتسد
.مدرب وا هناخ هب دندرک یم یگدنز نم اب هک
یارب دناوت یم رفعج مدرک یم لايخ و تشاد لاس 15 مگرزب رتخد : داد همادا »همطاف«
تشذگ نامتقوم جاودزا زا هک هام دنچ اما دشاب یبسانم تسرپرس مرگید دنزرف و وا
.دراد یناطيش هاگن ، مگرزب رتخد هب رفعج مديمھف
باوخ قاتا هب و تسين شقاتا رد رفعج مدش هجوتم هک دوب بش همين : درک هفاضا یو
زک یا هشوگ هک مدید ار مرتخد ناسارھ هرھچ مدش هک قاتا دراو .تسا هتفر اھ هچب
رازآ ار مرتخد تساوخ یم یا هغيص رھوش.درک یم هاگن رفعج هب هدز تشحو و دوب هدرک
شرازگ هب.منک هلثم مامح رد ار هزانج مدش روبجم و مداتفا شناج هب وقاچ اب هک دھد
ار وا و تخانش مرجم ار نز نیا نارھت تقو ییانج هاگداد 1601 هبعش یضاق ، زويناکسیا
و هداتسرف روشک یلاع ناوید هب هدنورپ ، صاصق مکح رودص اب.تسناد گرم قحتسم
525/125.دش ارجا ناوارف سوق و شک زا سپ یلاجنج مکح ، زورما ماجنارس

544:راگنربخ
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