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!تسا یدج مه نآ یخوش یاه تمسق و اه شخب یتح هک یدج ردق نآ !تسا یدج یلیخ اکیرمآ هدحتم تالایا خیرات
همه ینعی !تسا یخوش ییاج ره خیرات زا ییاه تمسق دنناد یم .دنسانش یم ار خیرات هک ییاه نآ !دینکن بجعت(
امش رظن هب راجاق ناخدمحماقآ طسوت نامرک مدرم ی هلک اب هرانم نتخاس الثم !دشاب یدج دناوت یمن خیرات کی یاج
رب اه ییاکیرمآ نوچ !تسین یا هداس راک ،یدج رایسب خیرات نیا اب ندرک یخوش تسا یعیبط و )؟تسین یخوش
یتیوه دامن »،یوباک« شا هروطسا هک یتلم خیرات اب دیاب یروج هچ اعقاو !دنا یدج زاجم دح زا شیب ناشرهاظ فالخ
شا یرترب لماع »،رگربمه« شا یلم یاذغ »،نپاژ رد یمتا یاه بمب راجفنا« شصخاش یزوریپ »یشحو برغ« شا
نیلپاچ دیناد یم دبال( ؟درک یخوش ،تسا »نیلپاچ یلراچ« شا یجارخا دنمرنه و »یا هتسه بمب و کشوم نارازه«
هظحل ات مود یناهج گنج زا سپ وا !دندوب هدرک جارخا ار وا اکیرمآ تاماقم نوچ ،درک یگدنز دیعبت رد لاس یاه لاس
هدماین شوخ ییاکیرمآ نارادمتسایس قاذم هب شیاه ملیف یضعب نوچ ،تفاین ار اکیرمآ رد یگدنز ناکما شگرم ی
و خیرات هک یتلاح رد مه نآ !میا هدمآرب مهم نیا سپ زا هنوگچ هک دید دیهاوخ هدنیآ تاحفص رد لاح ره هب )!دوب
قوقح» »،یسارکومد« !ددرگ یم زاب یروحم و یلصا عوضوم هس هب اکیرمآ رد رگید زیچ همه و رکفت و یفارغج
!دیناوخب دیاب ار شا یروج هچ !دشابن طوبرم روما نیا هب هک تسین اکیرمآ رد زیچ چیه الوصا !»یدازآ« و »رشب
و »تسام« و اکیرمآ صوصخ رد رگید یتمسق !تسا ناش خیرات و اه ییاکیرمآ دوخ هرابرد باتک نیا زا یتمسق
تیاور هکلب تسین خیرات شزومآ ،باتک نیا فده !هتفای صاصتخا )!ام زا ریغ( نارگید و اکیرمآ هب مه یشخب
چیه و تسا دوجوم شداتسا و عبانم ینعی !تسا »دنتسم« دیناوخ یم باتک نیا رد هچ ره لیلد نیمه هب !تسا نآ
نآ یناشن هک تسا یبلاطم مرتحم ناگدنسیون ندرگ !تسین ام ندرگ شغورد و تسار اما !هدماین دنس نودب یبلطم
و لاح یب هک ییاه نآ و دننک هعجارم عبانم هب دنراد قیقحت هلصوح و لاح هک ییاهنآ !هدمآ بلطم ره یاهتنا رد اه
و اکیرمآ سیسأت  ۱-تاعوضوم اب لصفرس هس رد "اکیرمآ باطتسم خیرات" !دننک دامتعا ام هب دنا هلصوح
، ۲نآ یلخاد یاضفتسایس

هصرع رد اکیرمآ یاه
نیب

 ۳-و یللملا

تسایس

ینژیب رایزام زا ییاهروتاکیراک هارمه هب یکشوک قداص رتکد ملق هب زنط ینابز اب ،ناریا لابق رد اکیرمآ یاه
هب .دریگ تروص یلماک شهوژپ ات هدش یعس رثا نیا یاوتحم دیلوت رد .دزادرپیم اکیرمآ خیرات تیاور هب
سابع رتکد و یدزیا داؤف رتکد تروشم زا ،یکشوک رتکد رب هوالع ،هکیروط
یمیلس

احیجرت  -ربتعم عبانم زا ات هدش یعس زین بوتکم عبانم زا هدافتسا رد نینچمه .تسا هدرب هرهب زین نیمن
نیا رب هوالع .دوش زیهرپ یتنرتنیا یوجتسج زا و دوش هدافتسا  -رظن دروم تاعوضوم رد عجرم تالاقم و بتک
و اکیرمآ یلخاد یاضف ،اکیرمآ سیسأت خیرات تاعوضوم هب طوبرم شخب تیاور تهج
تسایس

یاه
نیب

عوضوم دروم رد نینچمه و هدش هدافتسا یناریا ریغ عبانم زا اکیرمآ یللملا
تسایس

.تسا هدرب هرهب یولهپ میژر ناگتسباو طسوت هدش رشتنم عبانم زا رتشیب ،ناریا لابق رد اکیرمآ یاه

