سالم آقبی سبهع،
اس پبسخ سزیع شوب سپبسگشارم .هي اس ّضعیت کْر هْجْد ببخبز ُستن ،اهب ًَ بِتز اس شوب .ایٌکَ اس شوب
تقبضبی کوک دارم تٌِب بَ ایي دلیل است کَ شوب سبلِبی طْالًی است کَ اس اعضبی شْرای هلی هفبّهت
ُستیذ ّ بب سبسهبى هجبُذیي خلق ُوکبری ًشدیک داشتَ ایذ .در هقبیسَ بب هب بَ عٌْاى خبًْادٍای کَ
ُ.یچگًَْ ارتببطیًذارین ّ دستوبى اس ُوَ جب کْتبٍ است
.در حبل حبضز سزیعتزیي راٍ هوکي ّ هْجْد اًتقبل سیبهک در اّلیي سزی ببقیوبًذٍ اس لیست آلببًی هیببشذ
اطالعی ُن ًذارم کَ سیبهک بب ایي ّضعیتش در لیست اًتقبل بَ کشْر آلببًی قزار دادٍ شذٍ است یب ًَ؟ اگز
ًَ ،هي اس شوب تقبضب دارم بَ ُز تزتیبی کَ فکز هیکٌیذ هْثز ببشذ اقذام کٌیذ ّ بَ ُز تزتیبی کَ فکز هیکٌیذ
هْثز ببشذ پیغبم هي راً ،گزاًی ّ سز در گوی هب را بَ اعضبی هسئْل سبسهبى هجبُذیي خلق بزسبًیذ تب کبری
اًجبم شْد .اگز شوب راُکبر دیگزی کَ عولیّ سزیعتز ببشذ بَ ًظزتبى هیرسذ بفزهبییذ ّ راُیبَ هب ًشبى
دُیذُ .ز چَ کَ ببشذ ایي کبر اس طزیق سبسهبى هجبُذیي خلق کَ هسئْل جبى اعضبیش بْدٍ ّ در هذاکزات
.هستقین بب سبسهبى هلل ّ کشْرُبی پذیزًذٍ ُست اهکبًپذیز هیببشذ
ایٌکَ خْاستن سیبهک اس درخْاستن هطلع ًشْد بزای ایي است کَ اّ ایي درخْاست فزدی اس طزف هي را رد
کزد .دلیلش را ُن ُوبًطْر کَ گفتن ًویداًن ،تصْرم ایي است کَ بَ جِت ّابستگی عبطفی بَ دّستبًش کَ
سبلِب بب ُن سًذگی کزدٍ اًذُ ،یچ حقیبزای خْد قبئل ًیست ّ ایي کبر بزایش عیي خْد خْاُیاست کَ بخْاُذ
جبى خْد را ًجبت دُذ .در ُز حبل ًویخْاُن قضبّتی بکٌن .ایي خْاستَ ببیذ اس طزف سبسهبى هجبُذیي
.هطزح شْد کَ ُیچ هخبلفتی را ُن در پیًخْاُذ داشت
سبسهبى هجبُذیي خلق کَ هسئْلیت جبى عشیشاى هب را دارد
ببیذ قبدر ببشذ کَ در چٌیي ّضعیت بحزاًی تب دیز ًشذٍ ،تبکیذ هیکٌن تب دیز ًشذٍ اهکبى خزّج اعضبیش را
فزاُن کٌذ .هطوئٌب اگز ایي کبر اس طزف ایي سبسهبى صْرت گزفتَ بْد ،سیبهک هخبلفتی ًویکزد ّ االى در
چٌیي شزایظ دشْاری ًبْدین
.ببس ُن اس لطف شوب در رسبًذى پیغبم بسیبر سپبسگشارم

بب احتزام
سعیذٍ ًبدری

