
 
 .ددرگ دياب دازآ يا هريجنز ياهلتق ناينابرق عفادم ليكو ، ناشفارز رصان

 
 . درذگيم يا هريجنز ياهلتق هب موسوم ، يمالسا يروهمج تايانج هتشر زا لاس راهچ

و ناريا مدرم زرابم ياه هدوت نايم رد تشحو و بعر وج داجيا روظنمب و ميژر نارادمدرس يوس زا هك يتايانج                     
 .دوب هدش يهدنامزاس و يزير حرط ، ناشنيگنن تموكح رمع لوط شيازفا قيرطنيا زا

يكي هراومه ، هتشذگ لاس راهچ يط ، هناشنمدد ياهلتق نيا يارجا نالماع و نارمآ تازاجم و يفرعم ، يئاسانش                 
رد رشب قوقح رادفرط ناگدنسيون و اه تيصخش و ، ا                امزاس نينچمه و ناريا مدرم يسايس مهم ياهتساوخ زا

روبجم يا هدوت تاضارتعا زا هلصاح ياهراشف تلعب هچ رگ ، يمالسا يروهمج نارس              . تسا هدوب ناهج ح     طس
ناشفارز رصان ، اهلتق نامرف ناگدننكرداص و نيلتاق تازاجم و يفرعم ياجب اما ، دندش يياهديعو و هدعو نداد هب 

هدنورپ يريگيپ ليلد هب ار يا هريجنز ياهلتق ناينابرق عفادم ليكو    تاـما  ،   ا ندروآ دراو اب و هدرك ريگتسد ،اه  
 .دنا هدندنكفا نادنز هب يهاو

هاوخيدازآ و تسود رشب ياهتيصخش و ا    !امزاس ، ناريا زرابم مدرم
.  يا هريـجنز ياهـلتق هب طوبرم قياقح رب نتشاذگ شوپرس يارب تسا يرگيد هئطوت ناشفارز رصان يريگتسد      

هفيظو هب لمع زج ، يمالسا يروهمج طسوت هدش يخالس ناينابرق زا هناع         اجش و ريگيپ عافد زج ناشفارز رصان      
ددرگ دازآ رتدوز هچ ره دياب وا       . تسا هدركن يراك دنمتفارش و دهعتم ليكو كي ناونعب دوخ يناسنا و ينوناق              

 .ددرگ يمن ريذپ ناكما امش دحتم و ريگيپ هزرابم اب زج نيا و 
هـتفاي يدـيدج يالتعا نايوجشناد و ناشكتمحز و نارگراك هناهاوخيدازآ تازرابم هك يطيارش رد مادقا نيا و           

 .ديامب دودحم دح نيمه رد دناوت يمن تسا 
و هجنكش ، نادنز ، يريگتسد هب تموكح نيا هايس رمع ندرك رت ينالوط يارب يمالسا يروهمج شنمدد ماكح      

 .تسا هديزاي تسد زرابم نايوجشناد و نا شيدنارگد و ناهاوخيدازآ مادعا
و يتدـيقع ، يسايس ناينادنز همه يدازآ يارب هزرابم اب تسيابيم ناشفارز رصان رتكد يدازآ يارب هزرابم سپ                   
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