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88 لاس ياھ صاصق زا هلحرم نيلوا رد
دنتفرگ تلھم مھتم 6 و دندش صاصق رفن راھچ

هب موكحم راھچ صاصق مكح يارجا زا زوريد حبص نارھت ييانج يارسداد ماكحا يارجا رايداد :يلمدامتعا

راد هبوچ ياپ دندوب صاصق هب موکحم هک نز کي و درم 9 زورما :تفگ و داد ربخ نيوا نادنز هطوحم رد گرم

هب هھام 6 ياھ تلھم اب رگيد رفن 6 و دندش هتخيوآ تازاجم راد هب اھنآ زا رفن 4 طقف نيب نيا رد اما دندمآ

همھ يرباج هللا تمصع هتفگ هب.دنباي تاجن گرمزا يگديسر دنور همادا رد دياش ات دنتشگزاب دوخ لولس

روشك يلاع ناويد دييات هب زين ناش صاصق مكح ،دنا هدش همكاحم يدمع لتق ماھتا هب هك دارفا نيا

هتفر هيئاضق هوق سيئر رتفد هب ناذيتسا يارب زين ييانج يارسداد نالووسم يوس زا و دوب هديسر

نيوا نادنز طايح رد ناش ناينابرق ناگدنامزاب و دوخ هداوناخ هارمھ هب نامھتم نيا همھ زوريد هاگرحس.دوب

.دننيبب ار ديشروخ عولط ات دندنام هدنز اھنآ زا رفن 6 اھنت دعب يتاظحل و دندش رضاح

هاگرحس رد مادعا

هب هك دوب بنيز مان هب يسورعون دوب هتفر راد هبوچ ياپ نيوا نادنز طايح رد زوريد هاگرحس هک ينز اھنت

تاضق يور شيپ يتقو ناوج نز نيا.دوب هدش موکحم صاصق هب هسنارف راچآ اب شرھوش لتق رطاخ

،شجاودزا زا هام هس اھنت تشذگ دوجو اب درک اعدا تفرگ رارق نارھت ناتسا يرفيک هاگداد 71 هبعش

زا سپ وا.دروآرد ياپ زا ار يو هسنارف راچآ اب ات تشاداو لتق يحارط هب ار يو شرسمھ ياھ يراتفردب

رھوش ،86 لاس ياھ بش زا يکي بش همين رد هدوب باوخ شرھوش هك يماگنھ و يظفل هرجاشم

اب شا هدنورپ ،رھوش لتق هب فارتعا و يريگتسد زا سپ و دناسر لتق هب تشاد مان يسوم هك ار دوخ

عفادم ليكو و مھتم تايعافد اب.دش لاسرا نارھت ناتسا يرفيك هاگداد 71 هبعش هب تساوخرفيك رودص

تايوتحم هب هجوت اب زين هاگداد تاضق ،دندرك صاصق تساوخرد لتق هب مھتم نز يارب لوتقم هداوناخ ،يو

يلاع ناويد 27 هبعش رد دييات زا سپ هدنورپ و دندرک رداص ار وا صاصق مكح مد يايلوا ياضاقت و هدنورپ

يلعرفص دش صاصق زوريد هک يمھتم نيمود.دش لاسرا ييانج يارسداد ماكحا يارجا هبعش هب روشك

هب ار هدننار ،يتسبرد تروص هب وردوخ كي هيارك زا سپ دوب مھتم هدنورپ تايوتحم ساسارب هك تشاد مان

رد هدننار درم لتق هب فارتعا اب زين يو.تسا هدش ريگتسد وردوخ تقرس و لتق زا سپ و هدرب نابايب

روشك يلاع ناويد 42 هبعش دييات هب زين وا مكح و دش موكحم صاصق تازاجم هب 71 هبعش

،درك نايب تاقيقحت رد زيزع تيوھ هب يدرف لتق زا سپ هك تشاد مان يلعنيسح يمادعا نيموس.ديسر

هب هجوت اب زين يلعنيسح.مدناسر لتق هب ار وا رطاخ نيمھ هب هدرك هدولآ ردخم داوم هب ار نم لوتقم

دوب يموكحم نيرخآ مان زين ديمح.دش موکحم گرم هب مد يايلوا يوس زا صاصق ياضاقت و دوخ فارتعا

اب و هدناسر لتق هب ار ربكا يلع مان هب يناوج هك دوب مھتم وا ،تفرگ رارق راد هبوچ ياپ زورما حبص هك

زا سپ زين وا ماجنارس ،عفادم ليكو و يو تايعافد و همكاحم و تيانج هنحص يزاسزاب ،تافارتعا هب هجوت

.دش هتخيوآ تازاجم راد هب و داتسيا راد هبوچ ياپ لاس 3

رفن 6 يارب يگدنز هب ديما

گرم راظتنا رد زين اھنآ هک رگيد صاصق هب موکحم شش ،لتاق راھچ نيا صاصق مکح يارجا اب نامزمھ اما

يارسداد شزاس و حلص تايھ شالت اب نوچ دنديد دوخ نامشچ لباقم رد ار ديما اب هارمھ يا هدنيآ دندوب

دننک بلج ار مد يايلوا تياضر دنناوتب دياش ات دتفاي تاجن گرم زا تقوم روط هب هھام 6 يتلھم اب ييانج

ار دوخ شالت مکح يارجا زا لبق يتاظحل اھنآ هداوناخ و نالتاق.دنوش دازآ سبح لاس دنچ لمحت زا سپ و

ار دوخ لوتقم هداوناخ تياضر ات دندش قفوم ماجنارس و دندرك زاغآ نالوتقم ناگدنامزاب رظن بلج يارب

دنراد يعس هدنيآ هب ديما اب هك دارفا نيا تلھم مامتا يارب سوكعم شرامش رضاح لاح رد اما.دننک بلج

نيلوا.تسا هدش زاغآ دنباي تاجن صاصق زا لماک روط هب ات دننك بلج ار دوخ ناينابرق مد يايلوا تياضر

مان هب يا هدروخلاس نز هناخ دراو تقرس هزيگنا اب هك تسا يدھم مان هب يلاسنايم درم هتفاي تاجن

و يريگتسد زا سپ زين يو ،تسا هدرک کرت ار اجنآ يو لاوما تقرس اب لتق زا سپ و هدش هجيدخ

دييات هب روشك يلاع ناويد 11 هبعش رد صاصق مكح و دش همكاحم 71 هبعش رد تيانج هب حيرص فارتعا

تلھم لوتقم مد يايلوا زا هک تسا يدرم نيمود مان نيسح.دش لاسرا ييانج يارسداد هب و ديسر

هب ار دمص دوخ تسدمھ يقالخا تالكشم ليلد هب ردخم داوم قاچاق زا سپ تسا مھتم نيسح ،تفرگ

گرم مكح 33 هبعش رد مكح دييات و يرفيك هاگداد رد همكاحم زا سپ زين يو.تسا هدناسر لتق

دوخ رسمھ اب يگداوناخ فالتخا زا سپ وا ،دراد مان نيسح زين زوريد هاگرحس هتفاي تاجن نيموس.تفرگ

74 هبعش رد لوتقم ناگدنامزاب يوس زا همكاحم ماگنھ و دناسر لتق هب ار يلع دوخ قانجاب ،83 لاس رد
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مان ريما مراھچ رفن.ديسر دييات هب روشك يلاع ناويد 36 هبعش رد هرداص مكح هك دش صاصق تساوخرد

يارب هک روصت نيا اب ار هلاس 70 يلع ،يگلاس 17 رد ريما ،دوب تسيل نيا يمادعا نيرت ناوج هك دراد

تاضق هکنيا ات دش تشادزاب 85 لاس رد لتاق نيا .دناسر لتق هب دوب هدرك داجيا تمحازم شرھاوخ

يلاعناويد 27 هبعش رد يار نيا دييات اب و دندرک موکحم سفن صاصق هب ار يو ،يرفيک هاگداد 74 هبعش

رارق راد هبوچ ياپ ،هدش بكترم هك يمرج ليلد هب زين يو .تفرگ ياج اھ يمادعا تسرھف رد روشک

ارجا شمکح هک يگرم هب موکحم نيمجنپ.درک ساسحا دوخ ندرگ رود ار راد بانط يتاظحل يارب و تفرگ

زا هدافتسا اب سابعريما مان هب يدرف اب يظفل يريگرد زا سپ و 84 لاس رد وا ،دراد مان اضريلع دشن

دش موكحم صاصق هب و ريگتسد ،وا گرم و تيانج ندروخ مقر زا سپ و دش رو هلمح يو يوس هب ديسا

يارسداد ماكحا يارجا هبعش هب ارجا يارب روشك يلاع ناويد 42 هبعش رد دييات زا سپ زين يو مكح هك

نسح مان هب يناوج لتق ليلد هب و دراد مان يلعرفص زين هتفاي تاجن موكحم نيرخآ.دش لاسرا ييانج

زا سپ هدوب تلكيسروتوم رب راوس لوتقم هك يماگنھ 86 لاس رد مھتم.دوب هدش صاصق هب موکحم

ناج ناتسراميب هب لاقتنا زا سپ لوتقم و درك حورجم ندرگ هيحان زا ار نسح همق اب هرجاشم و يريگرد

و تفرگ رارق يگديسر دروم 71 هبعش رد هدنورپ ،تيانج هنحص يزاسزاب و مھتم نيا يريگتسد اب.درپس

.ديسر دييات هب روشك يلاعناويد 42 هبعش رد هرداص مكح

یلم دامتعا همانزور http://etemademeli.com/HTMLResources/Tools/PrintVersion/?NewsID=...

2 of 2 5/6/2009 10:19 PM


