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نيوا رد راكتيانج 2 مادعا
لولس هب موكحم 3 و دونھب تشگزاب

دنتفر راد هبوچ ياپ يلاح رد نيوا نادنز هطوحم رد زوريد هاگرحس گرم هب موكحم ينادنز 6 -ثداوح هورگ

.دندش هدنادرگزاب دوخ ياھ لولس هب ،تلھم تفايرد اب ناشرفن راھچ هك

راكتيانج مدختسم مادعا

هلحم رد عقاو شا هناخ رد ار -هلاس 65 -هجيدخ مان هب يراكوكين نز 86 دادرخ هك -هلاس 35 -يدھم

ار هناخبحاص لاوما ،لتق زا سپ هك يو.دوب يمادعا نيتسخن ،دوب هدناسر لتق هب نارھت دابآ تداعس

لاس كي دودح هك نيا ليلد هب :تفگ يريگتسد زا سپ ،دوب هتخيرگ هداتفارود يياتسور هب و هدرك تقرس

راچد زور كي نياربانب .تسا هدرك يفخم اجك ار شياھالط و لوپ متسناد يم ،مدرك يم راك لوتقم هناخ رد

اما مناميشپ مھ الاح .مدش يراوتم ،تقرس زا سپ و هدناسر لتق هب ار نزريپ و هدش يناطيش هسوسو

تساوخرد هب نارھت ناتسا يرفيك هاگداد 71 هبعش رد همكاحم زا سپ تيانج لماع...هك سوسفا

رد لبق يتدم يو .دش موكحم -مادعا – صاصق هب ،دندرك يم يگدنز روشك زا جراخ رد هك لوتقم نادنزرف

هھام 6 يتلھم لوتقم هداوناخ زا دش قفوم ،دوب هتفر راد هبوچ ياپ مادعا مكح يارجا يارب هك يلاح

.دش تازاجم و تفر راد هبوچ ياپ رگيد راب ،دنك بلج ار اھ يكاش تياضر تسناوتن يتقو اما دنك تفايرد

هلاخ رھوش ندرگ رب راد بانط

نيمود ،دوب هدناسر لتق هب ار شقانجاب ناوجون رسپ كانلوھ يمادقا رد 83 تشھبيدرا هك يناوج درم

يمادقا رد ،تشاد ديدش فالتخا شقانجاب اب لبق اھ تدم زا هك -هلاس 37 -يلعمرحم.دوب يمادعا

درم.دروآرد اپ زا ار وا و دناشك نابايب هب يا هناھب هب ار -شقانجاب هلاس 12 رسپ -»مثيم« هنايوج هنيك

هب و همكاحم نارھت ناتسا يرفيك هاگداد 71 هبعش رد ،لتق هب فارتعا و يريگتسد زا سپ راكتيانج

و دييأت روشك يلاع ناويد 27 هبعش تاضق يوس زا زين صاصق مكح .دش موكحم -مادعا -صاصق

.دش ارجا نيوا نادنز رد زوريد حبص ماجنارس

دشن مادعا دونھب

و هدناسر لتق هب ار -هلاس 18 -ناسحا مان هب يرسپ ينابايخ عازن كي رد 84 دادرم 27 هك يناوج رسپ

17 لتق نامز رد دونھب.دوش مادعا دوب رارق هك دوب يناموكحم زا رگيد يكي ،هتفر راد هبوچ ياپ راب دنچ

ناسحا مان هب يرسپ هباشون هشيش اب نارھت كراپ كنو عمتجم رد يريگرد كي لابند هب هك تشاد لاس

يرفيك هاگداد 74 هبعش رد همكاحم زا سپ يو .دش ريگتسد سيلپ يوس زا مھ دعب و دناسر لتق هب ار

33 هبعش تاضق يوس زا زين مكح و دش موكحم صاصق هب -لوتقم -ناسحا ردام و ردپ تساوخرد هب

ييانج يارسداد ماكحا يارجا هبعش رايتخا رد مكح يارجا يارب زين هدنورپ .دش دييأت روشك يلاع ناويد

ريز رابگرم يريگرد ماگنھ لتق لماع دندوب يعدم دونھب هداوناخ و ليكو هك اجنآ زا اما .تفرگ رارق نارھت

رگيد يوس زا .دندش صاصق مكح يارجا قيوعت و وفع راتساوخ يياضق تاماقم زا هتشاد لاس 18

زا توعد و شزاس و حلص تاسلج ليكشت اب نارھت ييانج يارسداد شزاس و حلص دحاو نالوئسم

و تازاجم رب نانچمھ ناسحا ردام و ردپ اما .دندرك زاغآ ار تياضر بلج يارب شالت هدنورپ مد يايلوا

مكح يارجا اھراب هك يلاح رد ،هثداح زا لاس 4 تشذگ زا سپ و دنتشاد رارصا دونھب صاصق مكح يارجا

ناراكوكين و نادنمرنھ ،روشك سانشرس دارفا زا نت اھ هد و هداتفا قيوعت هب هيئاضق هوق سيئر يوس زا

نيمدنچ يارب زين دادرم 28 هبنشراھچ هاگرحس ماجنارس دنتشاد لوتقم هداوناخ تياضر بلج رد يعس

.دشن ارجا مكح مھ زاب اما ،تفر راد هبوچ ياپ راب

ناتسوب رد تيانج لماع هدنورپ

هدناسر لتق هب دراك اب ناراھب ناتسوب رد ار تجح مان هب يلاسنايم درم 80 يد 22 هك ـ هلاس 40 ـ مساق

تاسلج يرازگرب لوط رد مھتم.تفاي تاجن مد يايلوا زا تلھم تفايرد اب هك دوب يرگيد موكحم زين دوب

.درك مالعا ردخم داوم رس رب فالتخا ار تيانج هزيگنا ،قباس ييانج هاگداد 1608 هبعش رد همكاحم

و دييأت روشك يلاع ناويد 19 هبعش رد زين مكح و دش موكحم صاصق هب هاگداد يضاق يوس زا نياربانب

هراب نيا رد ـ ييانج يارسداد ماكحا يارجا هبعش تسرپرس ـ يرباج هللا تمصع يضاق.دش ارجا هدامآ

رتخد ود و ردام ،ردپ تياضر بلج رد يعس فلتخم تاسلج ليكشت اب ارسداد شزاس و حلص دحاو :تفگ

هب رضاح مد يايلوا رياس اما .درك مالعا ار دوخ تياضر لوتقم ردپ هام دنچ زا سپ ماجنارس .تشاد لوتقم

تلھم لتاق هب رگيد هام كي دندش رضاح ،تاظحل نيرخآ رد و زوريد حبص لاح نيا اب .دندشن تشذگ

ناريا همانزور http://www.iran-newspaper.com/HTMLResources/Tools/PrintVersion/?...

1 of 2 8/20/2009 10:57 PM



روتسد اب ينادنز نيا  - نارھت ييانج يارسداد تسرپرس - هداز رفعج نيدلارخف يضاق هتفگ هب.دنھد

.تسا هتشگرب راد هبوچ ياپ زا نارھت ناتسداد

دروخ هرگ لتق هب هك يجاودزا

.تسا گرم هب موكحم -هلاس 40- ميحر لتق ماھتا هب هك دوب ـ هلاس 28 ـ قداص نايمادعا زا رگيد يكي

دوخ زا عافد نمض نارھت ناتسا يرفيك هاگداد رد يريگتسد زا سپ و دش لتق بكترم 83 نيدرورف 19 يو

ناياپ دقع نارود يتدم زا سپ اما مدروآرد دوخ تقوم دقع هب ار شوھم مان هب ينز لبق يتدم« :تفگ

رطاخ نيمھ هب هدرك تقوم جاودزا ميحر مان هب مناتسود زا يكي اب شوھم مدش هجوتم نآ زا سپ .تفاي

لتق هب ار ميحر ،يريگرد نايرج رد زين بش كي .متفرگ ماقتنا هب ميمصت تينابصع و يتحاران تدش زا

ييانج يارسداد هب ارجا يارب روشك يلاعناويد 40 هبعش رد دييأت زا سپ مھتم صاصق مكح.مدناسر

تلھم لتاق هب دندش رضاح زوريد مد يايلوا ،ارسداد شزاس و حلص هورگ شالت اب هك دش هداتسرف نارھت

.دنھدب

شك قيفر

اب 80 ناتسمز ار - هلاس 31 - نسح شتسود يياھ فالتخا رطاخ هب هك ـ هلاس 41 ـ رفعج مادعا مكح

يمومع هاگداد 35 هبعش رد همكاحم زا سپ مھتم.دش فقوتم زوريد زين دوب هدناسر لتق هب هلولگ كيلش

هك يلاح رد.دش دييأت مھ روشك يلاعناويد 34 هبعش رد مكح نيا و دش موكحم ـ مادعا ـ صاصق هب

رظن فرص ينادنز مادعا زا هيد تفايرد لباقم رد دندوب رضاح شزاس و حلص تاسلج رد لوتقم هداوناخ

رفعج ،تيانج نيا زا لاس 8 تشذگ اب بيترت نيدب .تسين هيد تخادرپ هب رداق درك مالعا يو اما دننك

.دريگب تلھم مد يايلوا زا تسناوت قياقد نيرخآ رد هك تفر راد هبوچ ياپ زوريد حبص
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