
هیعالطا
مسیلایسوس و بالقنا یوناب ،ناگرزاب ناروپ تشذگرد

؛یمالسا یروهمج و هاش یاه میژر یمادعا ،یدیعبت ینز
؛یساپس اضر یلع و مارآ مارهب و مارهش یقت و نسحم دیعس و داژن فینح رابت زا ینز
؛یدزیا نیرسن و ینامرك هداز فرشا هژینم ،ینیما همطاف رابت زا ینز
؛تسیتاپاز و ینامع ،ینیطسلف ،یمانتیو نازرابم روای ،تسیلانویسانرتنا ینز
 تابثا و رتخد کی ناونع هب دوخ هیلع ضیعبت عفر لیصحت ءهمادا یارب شا هزیگنا نیتسخن هك ینز

؛داتسیان زاب هار نیا رد هزرابم زا زگره و دوب نز یعامتجا و یناسنا تیثیح و تیصخش
 قیرط زا تشیعم نیمأت رد هچ ،یسایس تیلاعف رد هچ :یگدنز لحارم ءهیلك رد هك روسج ینز

 رد هچ و تسیرورت و رگبوكرس یاه میژر هیلع تیلاعف رد هچ ؛دیعبت نارود رد یدی راك و ناریا رد یملعم
 یور تسد ،تسبن ورف بل هدش ریگارف ریخا ءههد ود یط هك یا هنابلط میلست و یتسیمرفر یاه هدیا اب هلباقم
 و ناینادنز یاه هداوناخ یرای رد ،تاسلج یهدنامزاس رد ،نایدیعبت یضارتعا تارهاظت رد و تشاذگن تسد
 تكرش رثؤم و هنالاعف نس تلوهك و یرامیب مغر هب تسناوت اجره هناهاوخیدازآ و یبالقنا شبنج یادهش
...درك

 تیلاعف جرك ءهداج نارگراك یزومآداوس سالك رد ،نیمارو شكتمحز ناناقهد شودمه هك ینز
؛دوب لاعف نانآ زا تیامح رد و دركیم بیقعت ار ناریا نارگراك تازرابم ،تشاد

 جیار یاه مسیراتكس عاونا و تشاد گرزب یبلق هك ریذپداقتنا و رگداقتنا و حیرص و یدج ینز
 دشیم ریزارس شیوس هب هك هنانیب هتوك یاه ترفن و رهق زا و دراذگیم اپریز ار هریغ و ینامزاس
؛دیسارهیمن

 و طابترا یرارقرب رد و تسناد یم ار یتسود ردق و دوب فرژ و هنمادرپ شا هفطاع و رهم هك ینز
.دوب تسد هریچ تسناد یمن ار ناشنابز هك نانآ اب یتح یتسود دنویپ

 ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس تسخن ءهرود هك لاكیدار یسایس و یبالقنا ءهزرابم لاس جنپ و لهچ
 نامزاس رد تیلاعف دعب و نیدهاجم نامزاس )یتسیسكرام( بعشنم شخب رد تیلاعف سپس و ۱۳۵۳ لاس ات
 ناشخرد یا همانراك وا یارب دریگ یم ربرد ار لاعف دیعبت لاس ۲۵ هرخالاب و ناریا رد ۱۳۶۱ لاس ات راكیپ
.دزاسیم یساركمد و یربارب و یعامتجا تلادع و یدازآ هار رد هزرابم زا

 لاس کی زا سپ یگلاس داتفه نس رد )۲۰۰۷ سرام ۶( ۱۳۸۵ دنفسا ۱۶ هاگنابش ناگرزاب ناروپ
.تشذگرد دیعبت رد یرامیب اب هاكناج دربن

.دش دهاوخ مالعا یرگید ءهیعالطا رد مسیلایسوس و بالقنا یوناب نیا تشادگرزب و عییشت مسارم
 تبسانم هب تایح یاهزور نیسپاو ات و دیزرویم قشع شرعش هب رایسب یو هك ظفاح نابز زا ام

:مییوگیم دركیم همزمز ار نآ فلتخم یاه
  .»ییالابدنلب غاد هب میوریم هك           دینك ورس ز ام توبات هعقاو زور هب«

  ۲۰۰۷ سرام ۶ راكیپ و هشیدنا
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