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دندش مادعا نادھاز رد يگير كلاملا دبع يتسيرورت كھورگ وضع 2

وضع ضرالا يف نادسفم زا رفن ود ،مدرم شياسآ و تينما ناگدننز مھرب اب ناما يب هزرابم ياتسار رد :سراف يرازگربخ
.دندش مادعا نادھاز نادنز رد يگير كلاملادبع يتسيرورت كھورگ

س.ص ناموكحم ،ناتسچولب و ناتسيس ناتسا يرتسگداد يمومع طباور زا لقن هب سراف يرازگربخ شرازگ هب

رثوم شالت و تيوضع ،يراداوھ قيرط زا ضرالا يف داسفا و هبراحم ماھتا هب دمحمرون دنزرف ز.خ و ميرك دنزرف

يروھمج ماظن اب هلباقم دصق هب يگير كلاملادبع يتسيرورت كھورگ فادھا دربشيپ روظنم هب يماظن و يلام

رد زورما هاگحبص يياضق يلاع عجارم يوس زا دييات زا سپ هرداص مكح هك موكحم مادعا هب ناريا يمالسا

.دش ارجا نادھاز نادنز

.تسا هدش رداص ناتسچولب و ناتسيس ناتسا يرتسگداد يمومع طباور يوس زا يا هيعالطا مادقا نيا يپ رد

مظعم ياھ هداوناخ و ناتسچولب و ناتسيس رورپ ديھش و يبالقنا ،ناملسم تما :تسا هدمآ هينايب نيا رد

تداھش جارعم رد يمالسا ناريا سدقم نيمزرس يالتعا و تينما رارقتسا هار رد ار دوخ نادنزرف جورع هك ادھش

نادرمروالد ،)جع( نامز ماما مانمگ نازابرس ريگيپ و رمتسم شالت اب دناسر يم عالطا هب ،ديتسشن هراظن هب

لاس دادرخ 27 خيرات رد ،يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس و جيسب فك رب ناج نارومام و يماظتنا يورين مودخ

ندز مھ رب دصق هك يگير كلاملادبع رورش و دحلم كھورگ هب هتسباو رصانع لماش هرفن 28 يھورگ يراج

رد يياضق مكح اب ناتسا فلتخم طاقن رد يراكبارخ و راجفنا ،هناحلسم يريگرد داجيا اب دنتشاد ار هعماج تينما

عامتسا ،ينلع هاگداد يرازگرب ،فيرش تاضق يوس زا لماك تاقيقحت زا سپ و ريگتسد رھشناريا ناتسرھش

كھورگ نيا هتسباو ياضعا زا يدادعت يارب هطوبرم ماكحا ،نانآ يالكو تايعافد نينچمھ و نامھتم تايعافد

.دش رداص يتسيرورت

هللا ليلخ و ديعس ظفاح راعتسم مان اب شخب ميرك دنزرف يديس نيدلا حالص ناموكحم :تسا يكاح هينايب نيا

و تيوضع ،يراداوھ قيرط زا ضرالا يف داسف و هبراحم ماھتا هب هللادعس راعتسم مان اب دمحمرون دنزرف يعراز

،حالس يدايز ريداقم يروآ عمج ،يگير يتسيرورت كھورگ فادھا دربشيپ روظنم هب يماظن و يلام رثوم شالت

رورت رد تكراشم ،يماظتنا يورين تشگ يوردوخ تكرح ريسم رد بمب راجفنا ،راجفنا تاودا و تالآ ،تامھم

مادعا هب رھشناريا ناتسرھش رد يماظتنا هار سيلپ يوردوخ هب هلمح و تنس لھا ناردارب زا يدحا ماجرفان

.دمآرد ارجا هلحرم هب زورما هاگرحس روشك يلاعناويد دييات زا سپ ماكحا نيا و دندش موكحم

تينما هك دش ماجنا يلاح رد يتسيرورت كھورگ نيا هب هتسباو ياضعا مكح يارجا :تسا هدمآ هينايب نيا رد

ظفح رد ،دراد رارق ييارجا و يتينما ،يماظتنا ،يياضق نالوئسم هدھع رب نآ زا تنايص و تسا مدرم ملسم قح

نيا هنيھب تروص هب يلوتم ياھ هاگتسد ات مينك شالت زور هنابش دياب همھ تسين يسك رب يتنم نآ رارقتسا و

اب يريگرد ،ردخم داوم قاچاق ،هناحلسم تقرس ،يريگناگورگ ،ترارش ،ينماان ،دننك افيا ار نيگنس هفيظو

اذل و دنرادن ييارگ تحلصم و فراعت تيلباق هك دنتسھ يميارج هلمج زا رورش لماوع اب يراكمھ و رورت ،نارومام

سدقم عرش و نيناوق رد ررقم ياھ تازاجم و تسين ينتفاترب ،دنزب رس هك يبھذم و موق ،درف رھ زا ميارج نيا

هرداص ماكحا ساسارب ريخا لاس دنچ يط ،دوب دھاوخ ينامرجم نينچ راظتنا رد يا هظحالم چيھ نودب مالسا

و وفع لومشم تيمكاح ردص هعس و تفار اب نانآ زا يرايسب هك دندوب مادعا رظتنم رفن اھدص ،ينوناق
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و تشحو و بعر داجيا اب اي دوب هدولآ مدرم نوخ هب ناشتسد هك يكدنا هدع اھنت و دندش مادعا زا يگدوشخب

يجراخ و يلخاد نايچقاچاق هاگنالوج ار ناتسا اي هتخادنا هرطاخم هب ار تينما تازيھجت و حالس زا هدافتسا اب

.دنديسر تازاجم هب دندوب هدرك ردخم داوم

و نانمشد ءوس فادھا يارب يمالسا تفار و فطل ياضف نيا زا دنھاوخب يدارفا رگا :تسا هدمآ هينايب نيا رد

يناشفناج مدرم لام و ناج و سومان ظفح يارب هك ينارومام و هانگ يب مدرم هب و دنريگب هرھب ناگناگيب

و وفع لومشم اھنت هن و دش دھاوخ ارجا نانآ دروم رد نوناق رم سپ نيا زا دنشاب نئمطم ،دننك ضرعت ،دننك يم

دھاوخ هتفرگ رظن رد ناشلمعا روخرد تازاجم زين هبراحم ماھتا هب ناگدش ديعبت يارب هكلب دنوش يمن تمحر

.دش

زا يناسر عالطا نمض عيشت و ننست لھا زا معا مدرم نادمتعم و ناديفس شير :تسا يكاح شرازگ نيا

مدرم هب تينما لخم ميارج رگيد و ردخم داوم قاچاق و ييابر مدآ حبق نايب و تسيرورت و رورش ياھ هورگ تايانج

و دننك يفرعم يياضق هاگتسد هب ار دنتسھ يراوتم و ميارج هنوگنيا راتفرگ ليلد رھ هب هك نانآ ،اھ هداوناخ و

دروم رد يريگتسد زا سپ تروص نيا ريغ رد تفرگ دنھاوخ رارق تازاجم فيفخت و وفع دروم دنشاب نئمطم

.دش دھاوخ لمع يشوپ مشچ هنوگ رھ نودب نامرجم هنوگنيا

10ر/مايپ ياھتنا
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