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 روشک تفه نارس طسوت ینیمخ Hا تیآ Fخانش تیمسرب اب .داهن مان ناریا رصاعم خیرات رد گرزب لوحت کی ناونع هب ناوتیم ار ۵۷ ب$قنا
 هب ار یو ،ینیمخ Hا تیآ اب یناهنپ یاهوگتفگ زا سپ .دندومن مدرم ب$قنا ندناشک تسکش هب رد یعس نانا ،دن$نف پولداوگ رد ناهج یتعنص
.دندومن یفرعم نایناهج هب هاش نیزگیاج ویتانرتلآ ناونعب یناهج یاهیرازگ ربخ و نیبرود لباقم رد و هدرب وتاشول لفون

عیرس یلیخ و هداد لیکشت مجسنم یلکشت دندوب هتسناوت رازاب ن$ک هیامرس اب و اه هزوح و دجاسم رد و تنطلس هیاس ریز اهلاس هک نویناحور  
هدعو اب و هدومن هرداصم دوخ عفن هب ار نمهب ب$قنا ،تردق راد ثاریم ناونع هب بهذم ح$س اب و برغ تیامح اب هتفاینامزاس یورین کی ناونعب  
فرصت زا سپ هام دنچ ،نیدرورف ۱۲ .دننیشنب تردق دنسم رب هریغ و ،یت$یکشت - یسایس یاه یدازآ ،تلود زا نید ییادج نوچمه نیغورد یاه  
کی هب تسد مدرم یب$قنا روش زا هدافتسا ؤس اب ،دوب هدادن ناشن ای و هتشادن یم$سا تموکح زا یفیرعت زونه میژر دوخ هک ینامز ،تردق  
انب مک هملک کی هن و دایز  هملک کی هن مهنآ یم$سا یروهمج مان هب ار رصاعم یاه تموکح نیرتراک تیانج زا یکی دناوتب ناسنیدب هک دز مدنارفر  
زا یکی هیاپ تسناوت راتشک و مادعا ،نادنز ،هجنکش هیاپ رب و بهذم زا هدافتسا ؤس و یهلا تایآ هب دانتسا اب تسناوت یم$سا یروهمج .دهن  

. داهن انب ناریا رد ار تیرشب خیرات تموکح نیرتراک تیانج و نیرتیخس

 و اههاگشناد یلیطعت ،اهباتک ندنازوس ،ناشیاه هتساوخ یازا رد برع ،چولب ،نمکرت ،درک للم بوکرس ،نانز قوقح هب ضرعت ،یرابجا باجح
 نورب و نورد یسرزاب تسیا یاه تشگ عاونا ندرک ریاد و یسیلپ - یماظن یمسر ریغ و یمسر یاهنامزاس ماسقا و عاونا سیسات ات ،تاراشتنا
 زا یتح هک یدیدج ناریدم اب رابنیا اما ،دش رپ هدش اهر هزات ناینادنز زا هرابود اهنادنز .دوب یدازآ لاهن ون هب میژر تاضراعت زاغآ یرهش
 هجنکش عاونا و یزاس هبوت نیشام سیسات اب اهیدروج~ نوچمه یناراکتیانج دیدج ناریدم .دنتشادن ییابا مه ناناوجون مادعا و هجنکش ،نادنز
.دننزب مقر دوخ مان هب خیرات رد ار رصاعم یشک لسن کی ات دنداتفا ناهاوخیدازآ و یسایس نیلاعف عمق و علق هب ییاطسو نورق یاه

 ندش لولعم و یمخز ،هانگیب ناسنا نارازه گرم نآ هرمث هک دوب یی هعیاض رگید قارع و ناریا مدرم رب "یلیمحت گنج تکرب" لاس تشه زا شیب
 و ینلع گنج م$عا و روشک ود ره رئاخذ میظع یدوبان ،اهناسنا یدوبان .دنسرب دوخ لایما هب دنناوتب نامکاح ات دوب کدوک و ناوج و ریپ اهنویلیم
 لاعف یسایس یاهورین و اهنامزاس هب ینلع هلمح و یروتاتکید یور زا ریشمش Fسب .دوب ناشمدرم هیلع رب قارع و ناریا تلود ود ره یمسر
 نارگراک هب میقتسم هلمح ،"یباجح دب" مان تحت نانز ندز غیت و ندیشاپ دیسآ ،هزور ره مادعا و رورت و ینویزیولت یاهوش ییاپ رب ،روشک لخاد
 زا یم$سا نیناوق یاول ریز میژر یاهنپمول طسوت ینید یاهتیلقا یقوقح یب و ناتسدرک هب یشک رکشل ات باصتعا و لکشت هنوگره تیعونمم و
 ،یعامتجا - یسایس - یداصتقا ت$کشم و یسایس یاهورین و مدرم راشف تحت هک مه نامزنآ ،یم$سا یروهمج .دوب گنج نیمه یاهدرواتسد
 تکرح کی اب و تشادنرب تسد دوخ تیانج و یشنمدد زا ،دش "رهز ماج" ندیشون و سب شتآ شریذپ هب روبجم جراخ رد هچ و لخاد رد هچ
 ماع لتق ار نامدنب رد نادنزرف نیرتهب زا رفن نارازه ،ینیمخ Hا تیآ حیرص نامرف اب و یم$سا یروهمج بختنم تایه طسوت هنایوج ماقتنا
.دندومن تبث دوخ مان هب ار تیرشب خیرات رد یرگید تیانج ات دندرک

 هراومه یلو دنز مقر ار رایع مامت یشک لسن کی ،نید زوجم و مان اب دوخ تایح لاس یدنا و یس یط رد تسناوت دنچ ره یم$سا یروهمج
 و هدرب لاوئس ریز هب ار میژر تیمامت ناشیعامتجا - یداصتقا - یسایس یاه هتساوخ اب مهنآ ،ناملعم ،نایوجشناد ،نانز ،یرگراک یاهشبنج
 ناوت یم و دشابیم بلطم نیا هاوگ دوخ هتشذگ لاسکی رد ،ینویلیم تاضارتعا و اهتکرح  .دندنار شیپ هب ینوگنرس زرم ات ارنآ یعطاقم رد یتح
 تازرابم نیا اما .دیمان میژر  یماظتنا - یماظن بوکرس نیشام هیلع رب تازرابم نیا جوا و فطع هطقن ار اروشاع زور ای ۱۳۸۸ هامید مشش
 ره هب هک بوکرس و راتشک نیشام نآ ناگ هتفای اهر هب ناج و ناگدنامزاب هک تساهلاس .دوش یمن و هدشن هص$خ ناریا زرم نورد رد افرص
 اهزرم زا جراخ هب ار میژر هیلع هزرابم داعبا دنا هتسناوت دنیایب اهزرم زا جراخ هب و هداد تاجن نانیرفآ گرم نیا لاگنچ زا ار ناشناج یوحن
 مشچ هب اهنتن ار یم$سا یروهمج تیانج هنماد هک دیدرگ ثعاب شنارادفرط و میژر هیلع دارفا نیا یاهیرگاشفا ،اهینارنخس ،اه نیپمک .دنناشکب
 هب ار میژر تیعورشم دراوم یلیخ رد و دنهد نامزاس یم$سا یروهمج هیلع و مدرم قوقح زا ار نایناهج تیامح و کمک هک دنیاشگب نایناهج
 راشف تحت و ینویلیم یاه هنیزه فرص ،اهزرم زا جراخ هب شیاه شکمدآ لاسرا .تسا هدوبن لفاغ هلٔسم نیا زا مه میژر هتبلا .دنناشکب شلاچ
.تسا هدومن تازرابم نیا ندناشک ههاریب هب و لعفنم رد یعس ،یدیعبت یاه هداوناخ ای و نارفاسم نداد رارق

 داعبا هک دننک ینیشن بقع هب راداو ار نایناج نیا اهنتن هک تسا هدیدرگ ثعاب ایند رانک و هشوگ رد یسایس لاعف نارازه دیفم و رمث رپ روضح
 رایسب تعسو یژولونکت کمک اب ریخا یاهلاس رد اصوصخ اه یناسر ربخ نیا .دنهد رارق ایند یاهنویزیولت و ویدار هحفص رب ار تایانج نیا
 تارهاظت نایرج زا هک ییاه ماغیپ ای و ،ییویدیو یاهملیف هداعلا قوف ریثات دهاش یبوخب ام .تسا هدومن رت اوسر و اوسر ار میژر زور ره و هتفای
 ریوصت هب هک میدید ناگمه ام .میدوب تفرگیم رارق مومع ضرعم رد یسایس نیلاعف طسوت و روشک زا جراخ هب مدرم طسوت هک ریخا تاضارتعا و
 .تشاد میژر هیلع مدرم هزرابم زا تیامح رد ییازسب ریثات هچ یدازآ هار ناگتخابناج رگید ای و ادن گرم ندیشک

 دوجو .دیامن أشفا رتاسر هچ ره ار تیانج نیا دناوتب هک میشابیم دحاو یادص کی دنمزاین ام ،یم$سا میژر تایانج لاس ۳۱ هب نداد نایاپ یارب
 تسد مجسنم و دحاو یادص کی هب ،تاع$طا رصع زا هدافتسا اب میناوتب ام هک هدومن داجیا ار یتصرف میژر نیفلاخم هدرتسگ روضح و یژولونکت



 دوجو .دیامن أشفا رتاسر هچ ره ار تیانج نیا دناوتب هک میشابیم دحاو یادص کی دنمزاین ام ،یم$سا میژر تایانج لاس ۳۱ هب نداد نایاپ یارب
 تسد مجسنم و دحاو یادص کی هب ،تاع$طا رصع زا هدافتسا اب میناوتب ام هک هدومن داجیا ار یتصرف میژر نیفلاخم هدرتسگ روضح و یژولونکت
 دازآ طیحم کی رد ات هدروآ مه درگ یا هدیقع و رکفت ره اب ار یم$سا یروهمج نیضرتعم یمامت ناکما دح ات دناوتب هک یدحاو یادص .میبای
.دیامن ایهم یناسنا و کیتارکمد ،دازآ ،ر~وکس هعماج کی هب کمک یارب ار رظن لدابت و ثحب تاناکما

 نمجنا نیا همانساسا انامه هک کرتشم یی همانرب تحت و یراکمه اب هک میتفرگ میمصت اداناک رد ییویدار یاه همانرب ناگدننک دیلوت زا یهورگ ام
 نمجنا سیسات ،ریز ناگدننک اضما ام .میشاب یم$سا یروهمج میژر هیلع ناریا مدرم ضارتعا یادص و هدومن یراکمه رگیدکی اب دشابیم

 یم$سا یروهمج هیلع ناریا مدرم تازرابم یاتسار تهج رد ناریا رد رشب قوقح و یسارکمد ،یدازآ یارب ییویدار ناگدننک هیهت نمجنا :ادص
 رب و کیتارکمد ،ر~وکس ،دازآ یناریا یرارقرب یارب ام ش$ت .دشابیم ییویدار ارف و یزرم ارف یی هناسر نامزاس کی ام فده .میرادیم م$عا
.دشابیم یناسنا قوقح و یربارب یانبم

 مدرم تاضارتعا یادص ،نایب و هدیقع یدازآ هب داقتعا اب یسایس و کیژلوئدیا فلتخم تاداقتعا مغریلع هک هدوب لقتسم لکشت کی ،ادص نمجنا
 مادعا هیلع هزرابم ،هجنکش هیلع هزرابم ،راسگنس هیلع هزرابم هلمج زا فلتخم یاه هزوح رد ام تیلاعف .دشابیم روشک جراخ رد هچ و لخاد رد هچ
 یروهمج هیلع یهاوخ یدازآ یادن هنوگ ره و یموق ضیعبت مدع ،یبهذم یاهتیلقا ،ناگدنهانپ ،نایوجشناد ،نانز ،نارگراک قوقح زا تیامح رد و
 .دشابیم یم$سا

 قوقح ضقن دروم رد ،یمومع یاهیهاگآ حطس ندرب ~اب تهج رد کرتشم یاه همانرب دیلوت هلمج زا کرتشم یاههژورپ رد تکرش ،ادص نمجنا
 یراج یاهدادیور و ناریا هب طوبرم لیاسم هب خساپ رد کرتشم یاه هنایب راشتنا .ناریا رد کیتارکمد و یندم یاهیدازآ ضقن ،یربارب ان ،رشب
 قوقح زا عافد ،یم$سا یروهمج ناینابرق زا عافد ،اه تیلقا قوقح زا عافد ،یسایس ناینادنز یدازآ ،مادعا نایاپ ،راسگنس نایاپ ،ناریا رد
 و تیدودحم نودب دازآ یناریا یرارقرب تهج ناهج رسارس رد نایناریا ریغ و نایناریا یاه همانرب رد تکراشم .ناکدوک قوقح زا عافد ،نانز
.دنادیم دوخ هفیظو ار یتدیقع ،یسایس یگتسباو ای و گنهرف ،یژولوئدیا یانبم رب ضیعبت

و اضعا یلام یاهکمک  قیرط زا دناوتیم نمجنا یاه هنیزه .دوشیمن درادن یلام یگتسباو ینامزاس ای ناگرا چیه هب و هدوب لقتسم نمجنا نیا  
همانرب کرادت ای و ناراداوه  

. ددرگ نیمات لوپ یروآ عمج تهج ییاه

. تارظن هطقن کرتشم یاههمانرب و اههیع$طا اهنت .دنشابیم دوخ یاههمانرب و راثآ و دیلوت رد ل$قتسا یاراد ادص نمجنا وضع یاهویدار یمامت  
دشابیم ادص نمجنا

 هک یبهذم و یسایس هدیقع ره اب ایند طاقن رگید رد هچ و اداناک رد هچ یمدرم یاه هناسر ریاس و نویزیولت ،ویدار ناگدننک دیلوت زا ادص نمجنا
.دیامنیم یراکمه هب توعد دنشابیم ناریا یارب یسارکمد و نایب ،هشیدنا یدازآ ناهاوخ

:ابفلا فورح بیترت هب ناگدننک اضما
مایپ ویدار
ناوج شبنج ویدار
یسراپ زبس نیون شبنج ویدار

۲۰۱۰ ربتکا ۱۰ - ۱۳۸۹ هام رهم مهدجیه


