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Tue 14 10 2008

هب هتسباو یداهن هک "یسايس یاه شهوژپ و تاعلاطم هسسوم" یوس زا ،شيپ یدنچ
رد و هتفای راشتنا "قلخ ییادف یاه کیرچ" ناونع تحت یباتک ،تسا یمالسا یروهمج
،١٣۵٧ هام نمهب ات شبنج نیا یريگ لکش ینامز هلصاف رد ناریا قلخ نايیادف شبنج زا ،نآ
دومحم یاقآ مان اب یصخش باتک نیا هدنسیون هچرگا .تسا هدش هئارا یخیرات ریوصت کی
یاکتا و "یسايس یاه شهوژپ و تاعلاطم هسسوم" هقباس اما ،تسا هدش یفرعم یردان
رب تسا یا هناشن ،دنراد رارق تاعالطا ترازو یراصحنا تيکلام رد هک یدانسا هب هرشتنم رثا
.دراد دوخرب تموکح رهم باتک هک نامگ نیا
لابق رد هک یتيلوئسم رطاخ هب ،ناریا قلخ ییادف یاه کیرچ رابت زا نامزاس ود مان هب ام
دوخ یارب هک ییا هفيظو هب انب ؛میراد هتخابناج نايیادف تيثيح تشادساپ و شیوخ هتشذگ
تيلوئسم هب لمع رد و ؛ميلئاق یئادف شبنج و پچ خیرات بیرخت و فیرحت زا یريگولج رد
زا زورید ییوگ خیرات و یسیون خیرات رد تيفافش هک ناریا زورما یسارکومد رما لابق رد نام
یاه کیرچ" باتک راشتنا سفن نوماريپ دراوم یا هراپ حیرصت و ديکات ؛تسا نآ تامازلا
:ميناد یم یرورض ار رثا نیا دافم هب دنچ یتاراشا زين و "قلخ ییادف

نآ دقن و هدش یط هار رب ینکفا وترپ جاتحم ،دوخ نیا و درذگ یم زورید هبرجت زا هدنیآ هار*
درکلمع رد شاکنک تضهن هک مينآ رب و ميتسه یسايس یاه نايرج دقن نابيتشپ ام .تسا
ترورض هب تسا یخساپ ،ناریا رصاعم خیرات هدنزاس یسايس یاه نايرج همه هتشذگ
یناوخزاب ره ام .دبای شرتسگ رتشيب هچره دیاب یم هک زور یگنهرف و یرکف ،یسايس
تمدخ رد ار نآ هکن آ ولو و ميبايب شخیرات یناوخژک رگا یتح ،میور یم زاوشيپ هب ار خیرات
نیا اب هطبار رد ام نخس نيتسخن ،سپ .مينادب یتموکح هلاس یس یاه یزرو تموصخ
ان ییاه هشوگ یور هدش باسح یاه یزادرپ رون ،هيقافتا عیاقو و یخیرات یاه هداد شنیزگ هويش هب یراگن خیرات قادصم هک یباتک ،باتک
رب -جک ولو - رون ندش هديبات ام !تسا نآ راشتنا زا نام لابقتسا مالعا انامه ،تسا تردق دوس هب خیرات هناريگ تهج شناوخ و ،خیرات زا نشور
رد رب نازیوآ یاه لفق ندش لش و ميناد یم تاعالطا ترازو یاه یناگياب رد یخیرات دانسا ندنام نوفدم زا رتهب اهراب ار خیرات یاه یکیرات
خیرات نیا قيقدت و حيحصت تيلوئسم .مين کيم یبایزرا یرگنشور و یبای تقيقح یوس هب ییا هنزور ار دح نيمه رد یتح ،یخیرات دانسا
.دنناد یم دوخ نآ زا ار نآ ای هتشاد مهس خیرات نیا یربگ لکش رد ميقتسم روط هب دوخ ای هک تسا ینانآ هدهع هب اما یراگن

نیا اب هطبار رد روشک ناوج لسن و تسا وربور یگرزب ءالخ اب ،قلخ نايیادف شبنج خیرات هنيمز رد ،ام روشک یراگن خیرات هک میراد ناعذا ام*
یشبنج نآ ناگدنامزاب همه هدهع رب مه گرزب دوبمک نیا تيلوئسم .تسا هجاوم نودم رتمک یخیرات ،مک تسد ای و هتشون ان خیرات اب ،شبنج
نیا اما .دنتسين ام نايم رد رگید نونکا و دنتشاذگ نآ ییانام و شیور رس رب ناج نآ یاهرداک و ناربهر رتشيب و یلصا شخب هنافساتم هک تسا
شیوخ شبنج یخیرات دانسا و کرادم دوبمک زا تخس ،دنناد یم لوئسم هدش یرپس راگزور ییوگاو ربارب رد ار دوخ هک مه یناگدنامزاب دودعم
مراحم زج هک تسا تاعالطا ترازو رايتخا رد نونکا دوب کاواس رايتخا رد هک شخب کی ،دنا هتفر نيب زا دانسا نیا زا یشخب هک اریز .دنا جنر رد
هرطاخ لکش هب هک تسا شخب کی اهنت و تساه هنيس تبث طقف هنافساتم مه زونه شخب کی ،تسين اه نآ هب یسرتسد ناکما ار یسک
رب یراصحنا تيکلام نتشاد اب " یسايس یاه شهوژپ و تاعلاطم هسسوم" هک تسا یطیارش نينچ رد .تسا هتفای راشتنا هدنکارپ یسیون
شزات ریز هک دنتسه قلخ نايیادف ییوجزاب یاه هقرو اه نآ هدمع تمسق ،هک یدانسا .دهد یم رشن خیرات شبنج نیا یارب ،کاواس ثاريم
هچ دانسا" رتيت ريز رد ،همدقم رد باتک هدنسيون .دنراد یقوقح رابتعا هن و یخیرات رابتعا هن ،مه ورن یا زا و دنا هدش ءاضما و هتشون اه هنایزات
.تسا هتشادنپ ضحم تقيقح ار اه نآ هک تسا هتفر شيپ یئاج ات و هدرک مالعا یئوجزاب قاروا هب ار دوخ لماک دامتعا "دراد تقيقح اب یتبسن
شهوژپ و تاعلاطم هسسوم" .تسا هتشاد عالطا قياقح مامت زا کاواس هن و تسا قياقح مامت هدنريگربرد هن یئوجزاب یاه هقرو هکيلاح رد
یاه هدنورپ و یئوجزاب قاروا هياپ رب یسيون خيرات تعدب .تسا هداهن انب یسيون خيرات رد ار یا هزات تعدب ،باتک نيا راشتنا اب "یسايس یاه
لاح نيع رد باتک هدنسيون .تسا ریاغم مه یسیون خیرات تاموزلم نیرت یئادتبا اب ،اه یئوجزاب ساسا رب یسیون خیرات هک یلاح رد .کاواس
ضرغ و یعقاوريغ ،هنالداعان تياغ هب هک تسا هتسشن تواضق و ليلحت هب کاواس یاه هدنورپ و اه یئوجزاب قاروا ساسا رب ،یئاهاج رد
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دنسپان یخساپ باتک نیا رد ،یسايس یاه نايرج دروم رد هنارگشهوژپ راک و خیرات هب یهاگآ بولطم زاين هک تسا ناس نیدب .تسا هنازرو
!دبای یم

دقن حالس اب ،دوخ و میدقن عفادم و دقن یورين ،ام !دراد ار ام خیرات هب ضرعت دصق هک نآ یتح ؛ميتسين سک چيه یسیون خیرات قح ضرعتم ام*
راتفر و شور هک ات میزرو یم شالت و ميتسه هعماج رد دقن گنهرف عفادم دج هب ،مينک یم لمع فیرحت و لعج و روسناس ،قانتخا عون ره هيلع
یتاعالطا راصحنا هيلع ،ام .ميباتيمن رب ،رگید یرباربان چيه دننامه ار دقن ناديم رد یرباربان ،ام یلو .دوش هنیداهن ام یسايس هعماج رد دقن ِدقن
ميناد یم نآ رد همه زا شيپ و هلمج زا ار یخیرات دقن ره رابتعا شجنس رايع و ميتسه یخیرات دانسا و اههداد رب یراصحنا تيکلام هلمج زا
ترازو .تسا یتاعالطا راصحنا قیداصم زا یکی تسرد ،"قلخ ییادف یاه کیرچ" باتک و .دشاب ناگمه سرتسد رد نآ دقن دروم تادنتسم هک
رگید و قلخ نايئادف هيلع کاواس راتفر اهنآ رد هک ار یدانسا تسين رضاح زين هاش میژر طوقس زا سپ لاس یس یتح تموکح نیا تاعالطا
هب تصش تیانج و نوخ ههد رد قلخ نايیادف نينوخ بوکرس رد هک تموکح نیا .دراذگب ناگمه رايتخا رد ،تسا تبث و سکعنم هرود نآ نازرابم
.تسا هدرب ثرا هب کاواس زا هک تسا یدانسا یراصحنا تيکلام زا هدافتسا ءوس راک ردنا تسد کنیا ،دوب یکتم کاواس یرگبوکرس هبرجت
هجنکش ریز اه یئوجزاب قاروا هدنريگ رب رد اتدمع و – ثاريم نیا نايم زا یخیرات یاه هداد ندرک نيچتسد یارب یدرف ای هورگ هب نداد تیرومام
؛دوش یقلت خیرات ضیوعت رهظم دیاب یم هک ،یراگنخیرات هن ،شبنج کی درکراک و دمآرب زا هیوسکی و هاوخبلد یريسفت هئارا تهج – هناعبس یاه
.ددرگ هدروآرب یتموکح راگن خیرات یسايس فده ،قیرط نیدب هک ات تسا خیرات یضاق غارس هب نتفر اهنت ،تسين هنافصنم یئوگ خیرات ،نیا

تلود یوس زا یسیون خیرات تسا ناققحم و ناخروم راک و هفيظو ،هدش هتشون یاه خیرات دقن مه و یراگن خیرات مه هک میراد یم مالعا ام*
ريثات ریز -هطساو یب ای هطساواب – املسم و دوشيم هارمه یخیرات یاهتکاف اب اه نآ یشنیزگ دروخرب هبئاش اب اعطق ،یسايس بازحا و اه
عفانم اب خیرات ريبعت ریزگان یگدروخ هرگ و یخیرات یاه هداد هتساوخ دوخ نامديچ هک تسا نشور و ؛دريگ یم رارق اه نآ زور یسايس حلاصم
و تاعلاطم هسسوم" یوس زا هرشتنم "قلخ ییادف یاه کیرچ" باتک .تسا خیرات رهوج کرد زا عنام و زورید تقيقح مهف اب نیابتم ،یسايس
.تسا تسايس راصح رد خیرات ندرک سوبحم زا یرگید هناشن و تسايس و خیرات طالتخا و جازتما زا هتسجرب ییا هنومن "یسايس یاه شهوژپ
نيلاعف هک میراد نيقی ام .مينيشنب "یخیرات رثا" نیا دقن هب ،یسايس نامزاس هباثم هب ميتسين رضاح زين دوخ هک تسا یرواب نينچ هیاپ رب
و باتک نیا دقن تهج رد ،نيغورد یواعد زا یخیرات قیاقح ندولاپ و هرسان زا هرس یزاس ادج فده اب ات درک دنهاوخ تمه یئادف شبنج
.دنوش قلخ نايیادف شبنج هتشذگ بیرخت رد اه قاتلش زا عنام ،ناشیاه یرگنشور اب و دنیآرب حيحص تاعالطا یفاص زا نآ ندنارذگ

تاماهتا هب تبسن هک تسين نآ زا عنام اهنت هن اما ،هدش هتشاگن خیرات دقن ای و یراگن خیرات هب یبزح درکیور زا زيهرپ رد ام یلوصا بانتجا*
هکلب ،ميشابن تکاس - فاصنا هنوگره زا رود و یهاو یواعد ییا هراپ هراب رد مکتسد اج نیا و – " قلخ ییادف یاه کیرچ" باتک رد هدش حرطم
:هک ميئوگب راو هراشا ،دشاب هک مه تايلعج بیذکت دح رد ات ميناد یم فظوم ار دوخ
اب باتک نیا هک تسا یاهياپ یب ماهتا ،جراخ هب قلخ ییادف یاه کیرچ یگتسباو ءاقلا .تسا هدوبن هتسباو روشک چيه هب ام نامزاس -
نیا یگدوبدوخ رد زگره ،قلخ ییادف یاه کیرچ شبنج هاوخدب ات هاوخاوه زا ،ناگمه .تسا هدرک دراو نانآ هب ،یراتشون یاهدنفرت زا هدافتسا
.دنا هتسناد نآ تلصخ نیرت یلصا و نیرت ليصا هراومه ار قلخ ییادف کیرچ ندوب لقتسم و دنا هدرکن کش شبنج
نیا رد قلخ ییادف شبنج زا "مسیرتسگناگ" هرهچ هیارا .تسا هتخاس "مسيرتسگناگ" هرهچ یئادف شبنج زا هنادماع و هناهاگآ هدنسيون -
نيا هک تسا یفلتخم یاه هورگ یگنهرف و یسايس راک زا هدمآرب یئادف شبنج .دراد یخيرات نادجو هب هدنسيون یدنبیاپ مدع زا ناشن ،باتک
نومزآ هظحل رد هک دنهد یم ناشن یگلمج هک تسا هدرک تبث دوخ رد یرامشرپ یاه هنومن ،یکیرچ راکيپ لاس تفه .دنتخير یپ ار شبنج
.دیآ دراو یدنزگ ،سانشان رذگهر ای سانش هارمه رب هک ادابم ات دز یم گرم باختنا هب تسد ییادف کیرچ ،فرش
اب یتيخنس چيه اعدا نیا .تسا هدش یم دیدشت نآ رد یرگ یماظن ایوگ ،تشذگ یم یکیرچ تکرحرمع زا هچ ره ،هکنیا باتک رگید ءاقلا ـ
مادم ،لاکیدار شبنج نیا هک دهد یم ناشن اهدنور هنافصنم یسررب .تسا یکیرچ شبنج طسوت هدش یط ريسم فالخ الماک و درادن تيعقاو
هب حالس سیدقت زا ،هاش میژر رهق اب شیوخ زيمآ رهق هلباقم ريسم رد و تفای لماکت مدرم هزرابم اب یزيمآرد و یسايس راک رب ديکات تمس رد
.درک قیرط یط ،دوخ زا عافد هليسو نوچمه نآ هب هاگن ات یژتارتسا هباثم
ديمح قيفر دای هدنز اصوصخم و ام شبنج رد یديلک شقن یاراد و زاسراک یاقفر هژیو هب ،ییادف ناگتخابناج زا یخرب هب تبسن ،باتک نیا -
هک نآ یب ،هدش تاماهتا عاونا هب لسوتم ،یکیرچ هزرابم لاس تفه لوط رد ربهر نیرتاپرید نیا دروم رد و تسا هدیزرو یصاخ تموصخ ،فرشا
زاين یئادز هروطسا هب مه رايسب ،خیرات یعقاو فيصوت یارب هک -دنک یمن ینکش هروطسا فرشا ديمح دروم رد باتک نیا .دنک دنتسم ار اه نآ
راک رد نوچ ،شبنج نیا دوخ دننام و دوب قلخ ییادف لبمس هک هروطسا هن فرشا ديمح .دنزب ار شبنج نیا هک ات دبوک یم ار وا هکلب -!تسا
.دش یم مه اطخ بکترم دوب مادقا
هک تسا هتفای شیارآ هنوگ نادب شبنج نیا یاهرداک هاگیاج و شقن هب شزادرپ ،یتينما یاهرحبت زا هدافتسا اب و هنادنر هويش هب ،باتک نیا رد-
توکس ،روآ مان یاهرداک یضعب درکراک زا یرسرس نتشذگ ،اه هرهچ زا یخرب ییامن هايس !دنا هدرک یم باجیا یراگن خیرات هژورپ نیا تامازلا
بالقنا زا سپ تامکاحم نایرج رد -نامز نآ دالج نایوجزاب رس زا - "ینارهت" یتح هک اه هاگ هجنکش رد نايیادف یسامح یاه تمواقم نوماريپ
تقاط تخس و رباربان دربن لاس تفه لوط رد یناسنا فعض نآ ای نیا ییامن گرزب ،اما ربارب رد .دش اه نآ زا یدودعم دراوم هب هراشا زا ریزگان
زا ،"اه نداد ول" فيخس یویرانس بلاق رد قلخ ییادف کیرچ خیرات ریرحت ،ماجنارس و ینيمز هدیدپ نیا رد ییانثتسا یصلاخان نآ ای نیا و اسرف
.دنتسه باتک نیا یاه هصخشم
نآ ار نيشيپ یاه لسن خیرات ،لسن نیا ناناوخ خیرات ات دنا هداد رشن خیرات ،نیرشان هک دنهد یم ناشن ،تسد نیا زا رگید یدراوم و اه نیا -
کیرچ هتشذگ اب هناداقن دروخرب رد دناوتب رتمک هدنناوخ هک دوش یم ثعاب یتح ،باتک ینينچ نیا دروخرب .دهاوخ یم تموکح هک دنناوخب هنوگ
.دنک لمات و دزرو گنرد ،دنا هدش حرطم مه باتک نیا رد هک اه نآ تاهابتشا و تافارحنا هتشر کی رب قلخ ییادف یاه
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و دراد قلعت تلم مومع هب ،تسا روشک نآ مدرم خیرات ءزج ،روشک ره رد هدش یناگیاب دانسا هک مينک یم رارکت زاب و ميتفگ نیا زا شيپ*
رب ینتبم یاهروشک رد .دندانسا نیا رد صحفت قحم و دنراد ار ناش تیور قح - ءانثتسا چيه یب - ناگمه هک ،یلم تسا یثاريم
عضو قیرط زا ،اه یسارکومد رد .دوش یم حیرصت و فیرعت ،نيئآ و نوناق لکش رد و دريگ یم دوخ رب ینوناق تروص یتح قح نیا ،یسارکومد
نييعت ینامز فقس یتلود دانسا ندنام هنامرحم یارب هک ددرگ یم نيمضت اج نآ ات یلم دانسا هب مدرم همه هنادازآ یسرتسد ،نيعم تاررقم
دننام ار ناریا نادنورهش ،یمالسا یروهمج تموکح اما .دننزب اه نآ راشتنا هب تسد ،نيعم دعوم رد ات دنبای یم هفيظو اه تلود و دوش یم
شاکنک رد و دننک هعجارم دوخ خیرات هب دنناوتب هک تسا هدرک مورحم مه تاعالطا هب یسرتسد قح نیا زا ،رشب قوقح دراوم زا رگید یرايسب
رد نانچمه ،میژر نآ یتينما یاه یناگیاب رد هدش ويشرآ دانسا یلو ،درذگ یم ناریا رد تنطلس توف زا لاس یس .دنشاب دازآ شیوخ خیرات
تاعالطا نارومام نیزورید یريگ هرهب افرص ،زين تدم نیا رد اه نآ هدافتسا دروم و لحم اهنت .دنا هدنام دمجنم یمالسا یروهمج یاه هناخدرس
رد ،تموکح نيمه هب هتسباو ناسیون خیرات نیزورما یرادرب هرهب و هدوب نافلاخم بوکرس رد هاش سيلپ هبرجت زا یمالسا یروهمج تموکح
.دنا تردق بکرم رب راوس هک ییاه نآ عفن هب یزاس خیرات و نامز نآ نازرابم خیرات فیرحت
نیا و دنشاب هتشاد ار اه یولهپ هرود و بالقنا زا شيپ دانسا همه هب یسرتسد ناکما هک تسا نايناریا همه قح نیا هک مينک یم مالعا ام
.دنهد نایاپ ،هيجوت لباق ريغ اقلطم ريخات نیا رب و دنرادرب ناش هلاس یس دانع زا تسد هک تسا یمالسا یروهمج نالوئسم گنرد یب هفيظو
زا یهاگآ و خیرات هعلاطم هب نادنمقالع یور هب هرود نآ یاه هدنورپ یمامت ندش زاب ناهاوخ هک نانآ همه اب ادص مه ،اج نيمه و رگید راب کی ام
یروهمج یوس زا اهنآ راشتنا راتساوخ – یلم یثاريم نوچمه - مدرم مومع هب روشک دانسا همه قلعت تيناقح رب ديکات اب و دنتسه هتشذگ
.ميتسه یمالسا

:ميیوگب هک تسا مزال ،کرتشم نخس نیا رد و *
یاپ اب ،مخ و چيپ رپ و ینالوط یهار زا رذگ رد دوخ هک هنوگ نامه .ميتسه هناحلسم شبنج هنافصنم و قيمع دقن یماح و رگشنک دوخ ام ـ
هب یماظن -یسايس ینامزاس زا ،مسيلايسوس و یعامتجا تلادع ،یسارکمد ،یدازآ ینعی ،یئادف شبنج ناراذگناينب یاهن امرآ هب یدنب
.میا هدومن قیرط یط یسايس یاه نامزاس
و بالقنا زا شيپ هرود رد ام تايح یاه دنور دولآ فیرحت فيصوت رد نآ نارشان هدش باسح و فیرظ رايسب یاه ششوک مغريلع هرشتنم باتک ـ
ناناوج زيگنارب نيسحت یاه شالت نآ رد هک -ردک ولو -تسا هدش ییا هنيئآ زاب ،قلخ ییادف یاه کیرچ خیرات هب باتک یفنم هاگن مغر هب
و یدازآ هب نديسر یارب یبای هار راثن ار دوخ یتسه همه ،هک یناناوج .تسا هتفای باتزاب نامز نآ لسن هتشذگ ناج زا و روشرپ ،هاوخنامرآ
و اه یماکان ،اه تيلوئسم همه هدنریذپ اما ،دیوگ یمن نخس شا یتمه دنلب زا هک ،نتورف یلسن .دندرک شیوخ مدرم یعامتجا تلادع
ناوت یم ینشور هب ،نآ یمالک یاه ییوگ ماهبا یارو رد یتح و روطس ،تاحفص نايم رد ،باتک نیا یاج هباج رد .دوش یم شیوخ یاهاطخ
یلالز و تيفافش هب ییا هنومن رت مک ،نامرآ یارب یراذگ هیام و راتفر رد تقادص ،رادرک و راتفگ تدحو عوضوم رد ،ناریا رصاعم خیرات رد هک دید
و یکیزيف یدوبان رب ینبم دوخ لايخ رد دناوت یم هزادنا نامه یمالسا یروهمج هک تسور نیا زا مه .تفای ناوت یم غارس قلخ ییادف
دانسا هب یشنیزگ دانتسا اب درادب نامگ هک دنز ماخ تشخ و دنک ريس - نادنز و راتشک همه نآ یپ رد – قلخ نايیادف شبنج یسايس
.دزيخرب شا یهابت هب و دهد هولج هنوراو ار نآ ،دنک لعج ار ام خیرات تسناوت دهاوخ ،شا یراصحنا

رد ،دوب هدش هتشادهگن یفخم لاس یس هک یدانسا زا ینيچ تسد اب تموکح ارچ هک ميناد یم یرورض ار لاوس نیا هب خساپ اما نایاپ رد *
:تسا هدمآرب یئادف شبنج یارب یراگن خیرات ددص
و یئادف مان درک شالت اه لاس تموکح .تسا روشک یسايس هنحص زا نآ فذح و پچ یدوبان ميژر تسايس و فده هک تسا نيا تيعقاو
ناقفخ نتسکش یارب ناناوج یوگلا نايئادف تازرابم و شنيب هک دوب نآ نارگن تموکح .دوشن حرطم هعماج رد نانآ یتسيلايسوس یاه هشيدنا
ناونع هب تسيلايسوس پچ ،تموکح یاهدنبب و ريگب مامت دوجو اب زورما و هدروخ تسکش تسايس نيا .دريگ رارق هعماج رب مکاح یبهذم
پچ رگنس هب هرابود هاگشناد .تسا هداد شرتسگ ،نایوجشناد صوصخ هب و یعامتجا یاه شبنج رد ار دوخ ذوفن و هدرک دمآرب لقتسم یئورين
یپ رد اما پچ نیا .تسا یعامتجا یاهورين اب ماگمه و یسايس یا هزرابم هک ،یسايس -یکیرچ هن ،زورما پچ تازرابم یلو هدش لیدبت
و زارف ،دبایرد لدتسم و دنتسم ،هديسر وا هب هعماج هطفاح زا و یهافش ار هچ نآ ات تسا نآ یپ رد .تسا دوخ خیرات و هشیر تخانش
شا هطبار یمالسا یروهمج هک یلسن -دوخ زا شيپ لسن هبرجت و شناد زا و دنيشن شا ليلحت و هیزجت هب ،دنزب کحم ،دسانشب ار شیاهدورف
ار تموکح ،هدرک دمآرب هعماج رد هرابود پچ ،میژر تاديهمت مامت اب هک طیارش نیا رد سپ .دورن هار یب و هار جک هب ات ،دريگ هرهب -هدیرب نآ اب ار
.دنک دودحم و روصحم ار یهاگآ ،دوخ معز هب ات دسیونب دوح قايس هب ار خیرات و دنک روسناس ار تاعالطا و عبانم هک نآ زج تسين یرگید هراچ
یروهمج هب هتسباو یداهن هک "یسايس یاه شهوژپ و تاعلاطم هسسوم" یوس زا "قلخ ییادف یاه کیرچ" باتک هک تسا طیارش نیا رد
یفنم تينهذ ،دراد زاب هار زا ار ناریا رد پچ دیدج لسن دناوتن رگا ات تسا نآ رب تموکح ،باتک نیا راشتنا اب .دبای یم رشن تسا یمالسا
یپ رد هک تسا یفيط یگدرتسگ دومن دوخ ،باتک نیا لوا پاچ عیرس ندش بایان اما .دهد لکش نانآ تينهذ رد ار پچ هتشذگ هب تبسن
اب ،هدش فیرحت خیرات نيمه نايم زا و هدرک تفس نيمز رب اپ ناریا رد پچ دیدج لسن هک دهد یم ناشن و دننآ خیرات و یئادف شبنج زا یهاگآ
.تفرگ دهاوخرب ار مزال هشوت ،هرسان زا هرس زيمت
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