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.داد ربخ زاريش رد يراذگ بمب لماوع زا نت هس مادعا مكح ردص زا نارھت بالقنا هاگداد و ارسداد يمومع طباور

زاريش لاصو نايوپھر )ع(ادھشلاديس هينيسح يراذگ بمب نالماع زا رفن ٣  يارب ،نارھت بالقنا هاگداد و ارسداد ربخ رب انب ،انسيا شرازگ هب
.دش رداص مادعا مكح دوب هدش موب و كاخ نيا نادنزرف نيرتھب زا رفن ٢١٢  ندش يمخز و رفن ١٤  تداھش هب رجنم هك

ذخا زا دعب نارھت يمالسا بالقنا هاگداد ١٥  هبعش ،دش رازگرب ينلع تروص هب هك ٢/٩/١٣٨٧  خروم هبنش زور رد نانآ همكاحم و يراذگ بمب لماوع يريگتسد لابند هب
.تسا هدش رداص مكح ليذ حرش هب اھنآ تاماھتا هب هجوت اب نانآ يالكو يعافد هحيال هيارا و نامھتم تايعافد نيرخآ

قيرط زا ضرالا يف داسفا و هبراحم رب رئاد هحلسا يرادھگن رما رد يرفيك هقباس ياراد )مود راي( نمھب هدنامرف راعتسم مان اب دمحم دنزرف نايمالسا نسحم-١ 
يزادنارب تھج مادقا و يحارط و هورگ عضوم زا عالطا و ملع اب ناريا يھاشداپ نمجنا يمالسا تموكح دض و دحلم ،براحم كھورگ رد رثوم يراكمھ و تيوضع
يمخز و ديھش هب يھتنم هك زاريش ادھشلاديس هينيسح يتسيرورت راجفنا رد تكراشم و اتسار نيا رد بمب تخاس و تامھم و حالس هيھت و يمالسا تموكح
.ماظن نالووسم رورت حرط يحارط و اتسار نيا رد يلوريام بمب تخاس و روشك طاقن رياس رد راجفنا يحارط رد تكراشم نينچ مھ و تسا هدش رفن ٢٢٢  ندش

براحم كھورگ رد رثوم يراكمھ و تيوضع قيرط زا ضرالا يف داسفا و هبراحم رب رئاد دمحا و يلع و )موس راي( بسارآ راعتسم مان اب مرك دنزرف رتشپ رغصا يلع -٢ 
قيرط زا يمالسا تموكح يزادنارب تھج مادقا و يحارط رد تكراشم و هورگ عضوم زا عالطا و ملع اب ناريا يھاشداپ نمجنا يمالسا تموكح دض و دحلم و
روشك طاقن رياس رد راجفنا يحارط رد تكراشم و زاريش ادھشلاديس هينيسح ٢٤/١/١٣٨٧  يتسيرورت راجفنا رد هتفر راك هب بمب تخاس و تامھم هيھت رد تكراشم
.ماظن نالووسم رورت حرط يحارط و اتسار نيا رد يلوريام بمب تخاس و

رد رثوم يراكمھ و تيوضع قيرط زا ضرالا يف داسفا و هبراحم رب رئاد يرفيك هقباس ياراد يبايسارفا قداص و ناھبزور راعتسم مان اب ديجم دنزرف هداز ييحي هبزور-٣ 
قيرط زا يمالسا تموكح يزادنارب تھج مادقا و يحارط و روبزم هورگ عضوم زا عالطا و ملع اب ناريا يھاشداپ نمجنا يمالسا تموكح دض و دحلم و براحم كھورگ
رادناتسا رورت يحارط و اتسار نيا رد رثوم يلام تاناكما و راك بابسا و لياسو هيھت و تشر رد هدش يياسانش زكارم رد يراذگراك تھج بمب هيھت رد تكراشم
ردخم داوم هب دايتعا و تشر

:ريز دھاوش و ليالد هب هجوت اب نينچمھ

تاعالطا ترازو تاشرازگ-١ 

نيمھتم حيرص ريراقا-٢ 

هدش يراديرخ تامھم و حالس و اھ بمب فشك-٣ 

روشك زا جراخ رد CIA لماع ديشمج تيادھ اب و نيمھتم يھارمھ اب ٢٤/١/٨٧  خيرات رد ادھشلا ديس هينيسح راجفنا رد تكراشم هب نيمھتم رارقا-٤ 

هوانگ دنب يتفن ياھ هلول رد راجفنا يتسيرورت تايلمع يحارط رد تكراشم و حالس هيھت هب نيمھتم رارقا-٥ 

يلوريام بمب هيھت رد تكراشم هب نيمھتم رارقا-٦ 

هيملع هزوح سرادم رد يراجفنا تايلمع يحارط رد تكراشم هب نيمھتم رارقا-٧ 

يراذگ بمب فدھ دروم ياھ ناكم يياسانش هب نيمھتم رارقا-٨ 

ناريا يھاشداپ نمجنا رد تيوضع و ليميا قيرط زا ديشمج مان هب نمجنا يجراخ لماع اب طابترا هب نيمھتم رارقا -٩ 

ياھ هنحص رد مدرم روضح ندرك گنر مك ،يا هقرف فالتخا داجيا قيرط زا تموكح يزادنارب ،يراذگ بمب هدش يحارط تايلمع يارجا زا فدھ هكنيا هب نيمھتم رارقا-١٠ 
.تسا هدوب يلخاد جرم و جرھ و بوشآ داجيا و للملا نيب هصرع رد ناريا يمالسا تموكح ندرك لزلزتم ،يبھذم

دوخ يناطيش فادھا تھج رد حالس و هرجفنم داوم هيھت هب نيمھتم رارقا-١١ 

يبنلا بس هب نيمھتم رارقا -١٢ 

يتسيرورت تايلمع يارجا تھج رد زاريش سيق هاش هداز ماما زا يرادربمليف و يحارط هب نيمھتم رارقا-١٣ 

.دنا هتسناد تازاجم قيال ار دوخ و هدرك فارتعا دنا هدرك نامروشك مدرم قح رد هك يتنايخ و هانگ هب و لوبق ار هدراو تاماھتا هيلك نيمھتم-١٤ 

روشك زا جراخ رد ديشمج يارب نآ لاسرا و هدش هيھت يراجفنا داوم زا CD هيھت و نمجنا يارب ورين بذج و ناريا يھاشداپ نمجنا اب يراكمھ رد نيمھتم رارقا-١٥ 

هروس ٣٣  هفيرش هيآ دانتسا هب ،هتسناد زرحم ار ناشيراكھزب دوجوم نئارق و دھاوش رگيد و هاگداد رد نامھتم حيرص ريراقا نارھت يمالسا بالقنا هاگداد ١٥  هبعش
هبزور« ،مرك دنزرف »رتشپ رغصا يلع« ،دمحم دنزرف »نايمالسا نسحم« نيمھتم يمالسا تازاجم نوناق ١٩١  و١٩٠  و ١٨٩  و ١٨٧  و ١٨٦  و ١٨٣  داوم و هدئام
و ديھش ٢٢٢  اب هك زاريش ادھشلاديس هينيسح راجفنا يتسيرورت هعجاف قمع هب هجوت اب يفرط زا و هدرك موكحم )راد هب نتخيوآ( مادعا هب ار ديجم دنزرف »هداز ييحي
.دوش ارجا هينيسح بنج رد و ماعالم رد هرداص ماكحا تسا مزال هدرك رادغاد اقيمع ار زاريش زارفرس مدرم يمخز

روشك يلاع ناويد هب يگديسر تھج هدنورپ هك دندرك يھاوخ رظنديدجت ياضاقت ،هدرك ضارتعا هرداص مكح هب تبسن و غالبا نانآ يالكو و نيمھتم هب هرداص يار
.دش دھاوخ لاسرا

مايپ ياھتنا
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