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ناھفصا رد راکتيانج 2 مادعا
دشا هب ناھفصا ناتسا یرفيک هاگداد رد هک راکتیانج ود :زويناکسیا یرازگربخ - نارھت
.دندش هتخیوآ راد هب دوب هدش موکحم تازاجم

: زويناکسیا ثداوح هورگ هبنش هس زور شرازگ هب
هک »ک – یفطصم« مان هب یا هلاس 26 درم
زورون مھدزيس دوب ناھفصا »رھش ینيمخ« نکاس

هب لد ، شناتسود زا رفن هس هارمھ هب 1386
.دز ارحص
تفر یکیرات هب ور اوھ و دش رد هب هک هدزيس
هک وا.تفرگ تسد هب همق هضبق کی »یفطصم«
حالس دوب هتسشن »ديمح« شتسود روتوم کرت
.تفر »یلعرديح« مان هب یدرم غارس هب و دناخرچ اوھ رد ار درس
و تشاد لد هب هنيک یروجدب »یلعرديح« اب شا هتشذگ بش یاوعد زا »یفطصم«
.تخیر ار شرھز ديسر وا هناخ لباقم هب ارحص زا یتقو
رد ار وا و دز دوب دوخ وردوخ ندرک زيمت مرگرس هک »یلعرديح« فتک هب همق اب رگنايصع درم
تخب نوگن درم و داد راشف »یلعرديح« یاپ یور ار وردوخ رد زين »ديمح« .دناتلغ نوخ
.درپس ناج »کنارف« شا هلاس هس رتخد نامشچ لباقم
ناکت اوھ رد ار همق یشیامن یاھ تکرح اب ؛ دندش تلکسوتوم راوس هلصافالب نامرجم
».ميتشک ار یلع ام « دندز یم دایرف و دنداد
اما دنتساوخ کمک و دنتفرگ سامت سناژروا و 110 سيلپ اب دندوب ارجام دھاش هک رفن دنچ
ینيمخ بالقنا و یمومع یارسداد هب هدنورپ »یلعرديح« گرم اب.دوب هتشذگ راک زا راک
.دندمآرد وناز هب تیانج نالماع دوز یليخ و دش هداتسرف رھش
فارتعا نينوخ ییوج هنيک هب دنتشادن تقيقح نايب زج یا هراچ هک »ديمح« و »یفطصم«
.دندش یفرعم ناھفصا ناتسا یرفيک هاگداد هب مرج هنحص یزاسزاب زا سپ و دندرک
هدقع و دوب هدز کتک تدش هب ارم »یلعرديح« : تفگ دوخ زا عافد رد تسخن فیدر راکھبت
یفالت ارچ هک دندرک یم شنزرس ارم مادم مناتسود یريگرد نيلوا زا سپ.متشاد لد رد
.متفرگ لتق هب ميمصت و درک هبلغ نم رب مشخ ماجنارس .ما هدرکن
اب شتسود زا یھاوخاوھ یارب تفگ و درک فارتعا شمرج هب »ديمح« نينچمھ
زويناکسیا شرازگ .دوش هتشک »یلعرديح« تساوخ یمن اما درک یتسدمھ »یفطصم«
هجوت اب ار »یفطصم« و تخادرپ روش هب ییاضق تئيھ ، تسشن نآ نایاپ رد ، دیازفا یم
نادنز هس هب زين »ديمح«.درک موکحم تازاجم دشا هب رادغاد هداوناخ تساوخرد هب
هطوحم رد یناج زورید بيترت نیدب.ديسر روشک یلاع ناوید ديئات هب یار هک دش موکحم
.دش هتسب یشکمدآ نیا هدنورپ و هتخیوآ تازاجمراد هب ناھفصا یزکرم نادنز
شکرسمھ مادعا*
ناھفصا رد درک فذح یگدنز زا ار شرسمھ یگداوناخ یاوعد لابند هب هک یدرم نينچمھ
.دش مادعا
یگدنز رگیدکی اب هدش مھ تعاس کی یارب دندوبن رضاح رگید »اليل«و »نيسح«
زا ادج یتدم ، نيگمشخ رھوش و نز دوب هديشک هنابز اجنآ ات یگداوناخ یاوعد شتآ.دننک
ناھفصا فالتخا لح یاروش هب شا هیزيھج نتفرگ سپ یارب »اليل« و دندرک یگدنز مھ
دنج هارمھ هب 1385لاس یاھزور زا یکی رد وا و داد یار یضاران نز عفن هب اروش نیا.تفر
.دش هیزيھج ندرک عمج مرگرس شنايفارطا زا رفن
یوقاچ یاھ هبرض اب »اليل« ناھگان و دنتخادرپ ثحب و رج هب ناوج جوز عقوم نامھ
.دمآرد اپ زا »نيسح«
یمومع یارسداد یسرپزاب لوا هبعش هب هدنورپ و ريگتسد سيلپ عقوم هب مادقا اب یناج
لتق : تشاد راھظا ناتسا یرفيک هاگداد رد رگنايصع رھوش.دش هدرپس ناھفصا بالقنا و
زا.مشاب ناميشپ مھاوخب هک مدوب هديشکن یا هشقن نم.دوب قافتا کی طقف مرسمھ
اما مرادن ضارتعا دوش رداص صاصق مکح رگا و مھاوخ یمن تیاضر مھ »اليل« هداوناخ
.مراتساوخ زور خرن هب ار لماک هید فصن
ار یگديسر متخ 86 تشھبیدرا ، ناھفصا یرفيک هاگداد مھدفھ هبعش ساسا نيمھ رب
هداوناخ فرطزا لماک هید فصن تخادرپ ديق اب یناج )مادعا( سفن صاصق هب و مالعا
ناھفصا یزکرم نادنز رد زورید و دروخ ديئات رھم روشک یلاع ناوید رد مکح.داد یار رادغاد
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