
هك دنشاب رايشوھ دياب نالوؤسم و مدرم :دوزفا و دش راتساوخ ار دھشم بالضاف و بآ تكرش و
بآ رتشيب شورف يارب يبذاك ياعدا دناوت يم يھاگ ،تسا هدولآ دھشم بآ هك عوضوم نيا حرط
.دشاب بآ هيفصت ياھھاگتسد اي و يندعم

ربخ هچ

اب راوزبس رد جالعلا بعص و صاخ ناراميب زا تيامح هيريخ هسسؤم كي يانما تأيھ وضع :راوزبس
دنلب و تدم نايم ،تدم هاتوك فدھ 3 ياراد هسسؤم نيا :تفگ هسسؤم نيا فادھا هب هراشا
صوصخم هاگنامرد تخاس ،ناراميب هميب و يتشيعم لياسم يريگيپ لماش هك دشاب يم تدم
زا رفن 350 نونكات :دوزفا لضاف دومحم رتكد.تسا يشھوژپ ياھتيلاعف ماجنا و صاخ ناراميب
.تسا هدش ليكشت هدنورپ نانآ يارب و يياسانش ناراميب
مراھچ هھد دراو نوچ :تفگ ناتسرھش نيا يرادا ياروش هسلج رد سودرف هعمج ماما :سودرف
و حضاو ديدج لسن يارب ار بالقنا هلاس يس تامدخ دياب ميا هدش يمالسا دنمھوكش بالقنا
و كچوك ينارمع هژورپ 160 ناتسرھش رد :تفگ زين سودرف رادنامرف همادا رد.مييامن نايب نشور
يو.دش دھاوخ حاتتفا هژورپ 80 و ارجا لاسما رجف هھد رد ناموت درايليم 18 رب غلاب يرابتعا اب گرزب
.دنيامن شالت يناتسا تارابتعا بذج رد ات تساوخ تارادا ناريدم زا
تيعمج ناكشزپ شالت اب :تفگ يوضر ناسارخ رمحا لالھ تيعمج لماعريدم:يوضر ناسارخ
نيب رد يراج لاس رد جح عياش ياھيراميب زا يشان ريم و گرم ،يوضر ناسارخ رمحا لالھ
.تسا هديسر رفص هب ،ناتسا نيا ياھناوراك ياضعا
،يرامآ ياھ هداد ساسارب :دوزفا دھشم رد جح يملع شيامھ رد يدنجريب هدازيلع يدھم رتكد
رفص هب نازيم نيا لاسما جح رد هك دندرك توف جح عياش ياھيراميب رثا رب رفن 10 هتشذگ لاس
.تسا هديسر
رد دوجوم ياھانگنت و تالكشم ،لئاسم نايب اب تالو هم ناتسرھش شرورپ و شزومآ ريدم *
نامزاس يوس زا تيامح و تمھ اب عناوم عفر و يريگيپ راتساوخ ،ناتسرھش شرورپ و شزومآ
.دش ناتسا شرورپ و شزومآ
يرادرب هرھب هب رھمداش شخب رد ينارمع هژورپ 17 رجف هھد رد :تفگ رھمداش رادشخب *
.دسر يم
و يياتسور كراپ ،يرايھد نامتخاس لماش هك اھ هژورپ نيا يارجا يارب :تفگ يبحاص دمحم
.تسا هدش هنيزھ لایر نويليم 330 و درايليم كي عومجم رد ،تسا يشزرو نيمز
يراك نيچرپ و يراكتخرد گرزب حرط ييوگلا ياھ هنومن زا دھشم زبس ياضف ناسانشراك :دھشم
تاصخشم ركذ اب يرادرھش 2 هقطنم ييارجا نواعم ،يبحم.دندرك ديدزاب رھش نيا 2 هقطنم رد
هتفاي صاصتخا رابتعا دوجو اب و هژورپ نيا يگدرتسگ تھج هب :تفگ حرط نيا درف هب رصحنم
زا شيب دوش يم ينيب شيپ و هتشادرب رد هنيزھ لایر نويليم 530 رب غلاب روكذم حرط ،نونكات
درايليم كي رابتعا هب نينچمھ يو .دوش هنيزھ هژورپ نيا يارجا يارب هتفاي صاصتخا رابتعا
هب گرزب حرط نيا رد دوزفا و درك هراشا 2 هقطنم زبس ياضف يياريپزاب هژورپ يلاير نويليم 230 و
هتفاي صاصتخا رابتعا دوجو اب ،هژورپ يارجا نيح رد تالكشم زا يخرب دوجو و راك يگدرتسگ ظاحل
هقطنم زا ناراكناميپ تابلاطم وزج غلبم نيا يقاب هك هديدرگ هنيزھ لایر درايليم 8 نونكات
.دشاب يم
لایر رازھ 50 زا يدقن يازج هبساحم رب ينبم هيياضق هوق سيئر همانشخب وريپ :سخرس
يارجا تھج رد سخرس نادنز ماكحا يارجا دحاو طسوت هدش ماجنا ياھمادقا ،لایر رازھ 150 هب
نيا هك دش هداوناخ مرگ شوغآ هب نانآ تشگزاب و ناينادنز زا رفن 38 يدازآ هب رجنم همانشخب نيا
رفن 223 دادعت يدقن يازج شھاك نينچمھ.دشاب يم ناينادنز لك دصرد 10 لداعم ،دادعت
.تسا هدوب همانشخب نيا يارجا جياتن رگيد زا ،دھد يم ليكشت ار ناينادنز دصرد 59 هك
نازابرس شزومآ رب ينبم اھنادنز نامزاس ياھتسايس و يگنھرف ياھتيلاعف ياتسار رد :دابيات
يارب ماكحا يشزومآ سالك هرود كي ،مالسا نيبم نيد ينابم و ماكحا اب اھنآ ندومن انشآ و هفيظو
رارق قيوشت دروم نادنز سيئر طسوت رترب تارفن ناياپ رد هك دش رازگرب دابيات نادنز هفيظو نازابرس
.دنتفرگ
اب اھنادنز يرفيك تيعمج شھاك رب ينبم هيياضق هوق ياھتسايس ياتسار رد :هيرديح تبرت
رفن 75 هب ،ناتسرھش نادنز سيئر ،روپ نسح و هيرديح تبرت ناتسرھش ناتسداد نواعم تقفاوم
و ينف زكارم هب لاغتشا تھج نايوجددم زا رفن 17 نينچمھ .دش ءاطعا يصخرم نايوجددم زا
.دش تقفاوم زين رفن 11 سبح ناياپ يصخرم اب و دندش يفرعم يا هفرح
اھكناب :دوزفا و درك داقتنا اھكناب طسوت دارفا هب كچ هتسد هيارا هوحن زا هيرديح تبرت ناتسداد *
دارفا لغش و دمآرد نازيم ساسارب و يدنب هبتر دارفا هب كچ نداد ات دنيامن عضو ار ينيناوق دياب
ياھنادنز يرفيك تيعمج شھاك نويسيمك ياضعا نينچمھ ،ربخ نيا ساسارب.دوش فيرعت
.دندومن ديدزاب هيرديح تبرت نادنز زا ناتسا
:تفگ يلامش ناسارخ ناتسا بالضاف و بآ تكرش شزومآ و يناسنا عبانم رتفد ريدم :درونجب
يلم حطس رد هلأسم نيا و تسا يناسنا عبانم هعسوت رد يدربھار و يديلك يلماع شزومآ
يعامتجا ،يداصتقا هعسوت لماوع زا يكي :تشاد راھظا يو.دوش يم يرو هرھب شيازفا هب رجنم
يو.دشاب يم دمآراك و صصختم يناسنا يورين تيبرت و شزومآ هبناج همھ شرتسگ ،يگنھرف و
هك يدراوم يمامت و رادياپ هعسوت ،يرادا ماظن حالصا ،نانكراك يزاسدنمناوت رد ار شزومآ هلأسم
.تسناد رثؤم ،ددرگ يمزاب يناسنا يورين هب
مك ياھپمال زا هدافتسا هب مدرم قيوشت روظنم هب روشك فلتخم طاقن رد هك يلاح رد :تيالورس
و عيزوت زا يربخ تيالورس رد اما دوش يم عيزوت فرصم مك ياھپمال ،يژرنا تافلت شھاك و فرصم
.تسين فرصم مك ياھپمال دوجو اي
.دندش نالوؤسم يوس زا عوضوم نيا هب يگديسر راتساوخ مدرم زا يخرب اتسار نيا رد
رد يا هفولع رابنا زا يسرزاب رد دندش قفوم روباشين تيالورس يماظتنا يھدنامرف نارومأم *
هطبار نيا رد .دنيامن طبض و فشك يرمك هحلسا هضبق ود ،شخب نيا ياھاتسور زا يكي
.ديدرگ يياضق عجارم ليوحت و ليكشت يا هدنورپ

اھ هظحل

دناشك گرم ماك هب ار رفن كي ناسين وردوخ ينوگژاو
رفن هس ناتسجب هب سودرف روحم رد ناسين هاگتسد كي ينوگژاو رثا رب :سدق راگنربخ -ناتسجب
.دندش حورجم و هتشك
هدننار و تخاب ناج مد رد رفن كي ،داد خر سودرف هب ناتسجب روحم 13 رتموليك رد هك هثداح نيا رد
.دندش لقتنم ناتسراميب هب هلصافالب زين ناحورجم و دندش حورجم رگيد رفن كي و
هدوب هثداح تلع ناسين هدننار يوس زا ولج هب يھجوت يب ،دابانگ هار سيلپ هدنامرف هتفگ هب
.تسا

!يگدننار هثداح رد اھغرم ندش فلت
فرط هب روباشين تمس زا هك هدنز غرم لمح صوصخم نويماك هاگتسد كي :سدق راگنربخ - ورخ
اب و دش فرحنم هداج زا هدننار يگدولآ باوخ تلع هب ورخ رھش هدودحم رد ،دوب تكرح رد دھشم
هب يناوارف تراسخ و دندش فلت اھغرم زا يدادعت هثداح نيا رد .درك دروخرب هداج رانك تخرد
.دش دراو وردوخ
.ديدرگ لقتنم ناتسراميب هب نامرد يارب هك دش حورجم زين نويماك هدننار هثداح نيا رثا رب

دندش هتخيوآ تازاجم راد هب يلامش ناسارخ رد يچقاچاق 6
نامھتم زا رفن 6 مادعا تازاجم يارجا زا درونجب بالقنا و يمومع ناتسداد :سدق راگنربخ -درونجب
.داد ربخ يلامش ناسارخ ناتسا رد ردخمداوم قاچاق
زواجت ،ردخمداوم يرادھگن و لمح ،شورف هلمج زا يميارج ليلد هب دارفا نيا :تفگ يديس ملعريم
.دندش مادعا فنع هب تقرس و ييابر مدآ ،رمخ برش ،وقاچ اب حرج و برض داريا ،فنع هب
يمومع مظن رد لالخا بجوم هك يدارفا اب دروخرب رد يياضق هاگتسد تيعطاق رب ديكأت اب يو
ناگدننز مھرب يارب ار تازاجم دشا يلامش ناسارخ يرتسگداد :دش روآداي ،دنوش يم هعماج
.تفرگ دھاوخ رظن رد يمومع تينما
ناوت يم هعماج رد يمالسا ميلاعت نتخاس ينورد و ينيد هيحور تيوقت اب :درك ناشنرطاخ يو
.تشادرب ميارج عوقو زا يريگشيپ رد يرثؤم ياھماگ

نياق رد تخوس قاچاق شيازفا
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