
۱۳۸۳ هامریت

!۱۳۷۸ لاس ییوجشناد شبنج درگلاس ،هامریت ۱۸ داب یمارگ

 هاگباوخ هب هنایشحو یمالسا یروهمج رگبوکرس یاهورین ۱۳۷۸ هامریت ۱۸ هاگنابش رد شیپ لاس جنپ
 نایوجشناد زا یرایسب ،اههاگباوخ نتسکش مه رد و لواپچ نمض و دندرک هلمح نارهت رد نایوجشناد
.دندرک باترپ نییاپ  هب هرجنپ زا ار نانآ زا نت دنچ و هداد رارق متش و برض دروم ار

 نارتخد هژیو هب و نایوجشناد هنایشحو حرج و برض و اههاگباوخ هب یمالسا یروهمج نارودزم موجه
 هب نایوجشناد یاپون شبنج نتسکش مه رد و ییوجشناد تاضارتعا بوکرس فده اب ،وجشناد
 ،شیوخ یفنص قوقح ناهاوخ زرابم نایوجشناد .تفرگ تروص مکاح یروتاتکید هیلع رب هتساخاپ
 یروهمج رگبوکرس میژر ،ضوع رد .دندوب یسارکمد و لکشت قح و یسایس تیلاعف قح ،نایب یدازآ
 ار اهنآ هنالداع یاهتساوخ ،شیوخ مسیلایرپما هب هتسباو تیهام هب انب رودزم یمتاخ تلود و یمالسا
.دنداد خساپ دنبب و ریگب و هلولگ و هرادق و هزینرس اب

 هک ینایوجشناد یهتفخورف مشخ ،ییوجشناد یاههاگباوخ هب یتموکح نادنب هرادق هنایشحو شروی
 یسایس-یفنص قوقح هب یمالسا یروهمج تموکح موادم تازواجت و تاضرعت اب ههد ود هب کیدزن
 نارود رد لاکیدار ییوجشناد شبنج نیرتهدرتسگ هک دش یاهزیگنا و تخیگنارب ار دندوب ورهبور دوخ
.دروآ لابند هب ار هامریت ۲۳ ات ۱۸ زا یمالسا تموکح

 و یعامتجا و یداصتقا دیدش نارحب هک یطیارش رد ینعی ،رودزم یناجنسفر یرادمامز رخاوا رد
 ،رگید فرط زا یجراخ و یلخاد هصرع رد میژر یسایس تسبنب و وس کی زا اههدوت قیمع ترفن
 ات درک ششوک میژر ،دوب هداد رارق طوقس هاگترپ هبل رد هشیمه زا رتیدج ار یمالسا یروهمج تموکح
 اب و دادرخ مود ههبج مان ریز شیوخ هدش هتخانش نارودزم زا یهورگ و راکبیرف یمتاخ ندرک ملع اب
 رد ار یسایس عاضوا هداد هولج "تارکومد" ار دوخ اهتسیلایرپما تاغیلبت و تیامح زا یرادروخرب
.دهد رییغت دوخ عفن هب یناهج هصرع
 ریظن ام هطلس تحت هعماج کانتشهد تایعقاو یمامت ندراذگ اپ ریز اب دیشوکیم هناراکبیرف تاغیلبت
 مکاح نادالج مادنا رب "یبلط حالصا" و "یسارکومد" سابل ،هدرتسگ بوکرس و یراکیب و رقف
 تیامح ات دندوب هدش قفوم قوف هناراکایر تاغیلبت نداد نامزاس اب نیعجترم هار نیا رد .دناشوپب
.دننک بلج دوخ یوس هب مه ار راکشزاس "پچ" یاهنامزاس زا یخرب یسایس

 هدیدمتس یاههدوت میظع ترفن دوبن شالح و نامتک هب رداق میژر هچنآ اما اهشالت نیا یمامت دوجو اب
 و تسد میژر هدرتسگ مادعا و نادنز ،هجنکش ،تکالف ،رقف اب لاس ۲۰ هب بیرق تدم لوط رد هک دوب
 رییغت ار نانآ یگدنز رابتلذ طیارش تسناوتیمن راکبیرف یمتاخ "یاهدنخبل" و دندوب هدرک مرن هجنپ
 تحت یاههدوت لاعف و مرگ تیامح اعیرس و داتفا قافتا یطیارش نینچ نطب رد ییوجشناد شبنج .دهد
 مهوت رب هرابود ینالطب طخ زیچ ره زا لبق شیاهراعش اب شبنج نیا .درک بلج دوخ هب ار متس
 رگبوکرس هرهچ زا باقن و دیشک یمالسا یروهمج بوچراچ رد "یبلط حالصا" و "مسیتارکومد"
 رد یعامتجا تلادع و یسارکومد و یدازآ هب لین هک داد ناشن حوضو اب رگید رابکی و دنکفارب یمتاخ
 یمامت نتخادنارب اب زج و دوجوم یعاجترا ماظن تیلک هیلع یعامتجا بالقنا کی قیرط زا زج ام روشک



 و راد یمامت و یمالسا یروهمج رگبوکرس میژر .دوب دهاوخن ريذپناکما مکاح هقبط یاههتسد و راد
 هاگتسد فوخم یاهتیفرظ یمامت یریگراک هب اب ،مکاح ماظن طوقس زا تشحو رد نآ ینورد یاههتسد
.دندیشک نوخ و کاخ هب ار اهنآ اههدوت باعرا یارب و هدرب هلمح زرابم نایوجشناد هب شیوخ بوکرس
 هب "تینما یلاع یاروش" بیوصت اب و یاهنماخ و یمتاخ نامرف هب تموکح یمنهج تاعالطا ترازو
 زا نت نارازه هجیتن رد .دیزای تسد هتساخ اپ هب مدرم و نایوجشناد هجنکش و ندوبر و یریگتسد
 زونه لاس ۵ تشذگ زا دعب زورما .دندش اهلاچهایس هناور و ریگتسد هتساخ اپ هب مدرم و نایوجشناد

 نانآ یدازآو دنربیم رس هب میژر یاهلاچهایس رد هدش ریگتسد مدرم و نایوجشناد زا نت اهدص
.تسام مدرم یمامت یارچ و نوچ نودب تساوخ

 مدع و نآ سار رد یبالقنا یربهر کی دوجو نادقف هب هجوت اب ۱۳۷۸ هامریت یمدرم-ییوجشناد شبنج
 نیشام نیگمهس موجه ریز رد ،ناریا رگراک هقبط هژیو هب و قلخ راشقا ریاس شبنج اب شدنویپ
 نیا اما .دش هدیبوک مه رد مکاح هدزتشحو میژر طسوت و درواین بات یمالسا یروهمج رگبوکرس
 هجوت اب و شیاهسرد هب هجوت اب ریخا یاهلاس رد رگید شوجدوخ شبنج اهدص دننامه یبالقنا شبنج
 تفرشیپ رد ،دندرک تکرش نآ رد هک یمتس تحت یاههدوت و نایوجشناد هناهاوخیدازآ فادها هب
 اوسر رد هک ییاهبنارگ براجت هب هجوت اب شبنج نیا .درک افیا ییازس هب شقن ام مدرم یبالقنا تازرابم
 و یلخاد نایماح و راکبیرف یمتاخ تلود و یمالسا یروهمج مسیلایرپما هب هتسباو میژر نتخاس
 مدرم تازرابم شخبماهلا هراومه نآ یاهسرد هک تسا ییاهشبنج هرمز رد ،دراذگ یاج رب شایجراخ
.دوب دهاوخ ناریا

 ار یمدرم گرزب شبنج نیا ناگتخابناج دای ام ۱۳۷۸ هامریت یمدرم-ییوجشناد شبنج درگلاس رد
.میتسه یسایس ناینادنز یمامت و شبنج نیا ناگدش ریگتسد یدازآ راتساوخ و میرادیم یمارگ

!۱۳۷۸ هامریت ۱۸ یمدرم-ییوجشناد شبنج ناگتخابناج هرطاخ داب یمارگ
!یمالسا یروهمج مسیلایرپما هب هتسباو میژر داب دوبان
!مسینومک داب هدنز ،یدازآ داب هدنز

نامهار یزوریپ هب نامیا اب
ناریا قلخ ییادف یاهکيرچ
۱۳۸۳ هامریت


