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 ابراز سپاس و قدر دانی           

  

به محترم عبدالکریم نوجو و همکاران باا احاااش ناان هار یاا اساتام محتارم سالیمان 

 !وفامل ومحترم خدا نظرمحترم ناه سید  ناه محان،

را باه خاوانم میریارم ایان  علمی وتحلیلای محتارم نوجاو ،پر محتوا مقاالت هر وقتیکه

ی هاا  آنفته حالی ونا بااامانمیتوانیم وباید بتوانیم ازبه من مست میدهد که ما  احااش

  آئیم و مر مایر اصلی و روال زندگی عام  گام بر ماریم . بیروناجتماعی کنونی 

نااانان بااا مهیارهااا  علماای ومحققانااه از ج ااات بااه بررساای گاارفتن ماااال  اعتیااام مر 

ماخال  مر مخادر روانی و همچنان قاچاق وترانزیت ماوام مختلف اجتماعی، اقتصام ،

از وضا  مهتاامین وچراونری  تصور رونن ومقیقی نه تن اوخارج از مرز ها  کشور

بلکااه بااا پشاان ام هااا   اماماا  رونااد تااالا روز افاازون سیاااتم مافیااائی رابدساات میدهااد،

مر ولااوالی ناانان  یاا  را ارزنده وسازندۀ خوم پایاه هاا  تاوریاا مباارزه علیاه تر

باه نظارم اهادافی کاه مر  طرح ریز  مای کناد. مشابه مارند، وسایر مناطقی که نرایا

ند بااا کنااار اکااه حاضاارن فتااه اساات عبااارت از بااایی نیروهااا  اساات طاارح  عمااا ایاان

مخادر مباارزه گذانتن اختالفات مقطهی وسلیقو  خوم با منمن مشاتر  مافیاا  ماوام 

جلااو وحمایاا  ن ااام هااا  مختلااف  کننااد کااه مر ایاان اماار اسااتفامه از امکانااات قااانونی،

اتحاام  خاوبی بارا هاا   یکی از زمیناهاجتماعی مطم  نظر است که این خوم میتواند 

مان مر حالیکاه  ساهامت مارمم باناد. ومر ن ایت جونم همه هاوا ماران ترقای وطان و

آمارهاا وحقاایا "طرح ها  مشخص محترم نو جورا مر نونات  اخیارت تحات عناوان 

یاا گاام متبات تلقای میکانم واز  "ناانان   ولااوالی مر  مر رابطه به چراونری اعتیاام

. انا  ناان نخصاا راباراز سا اش و قادر مانای میکانمستانه واناان پرورزحمات وطن مو

مخصوصا رجوانان ما که قلو نان آگنده از محبت به وطن  و امید وارم سایر هموطنان

بای تفااوت از پ لاو  آن با ندانته و ومرمم است با طرح محترم نوجو برخورم سطحی

قابال حااش مااولیت مر تبانی باا رونانفکران با ا مرمم ما متیقن هاتم هرگاه نرذرند.

نظیر محترم نوجو وباا احتارام وارج گذاناتن باه نظریاات یکادیرر اقادام  اعتمام خویم

پیاروز  را نصایو خواهناد  عملی مر ج ت کندن ریشه هاا  فااام مسات بکاار ناوند،

 با تقدیم احترامات.ند 
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