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 ای آفریدگار پاک                                                                                                           ایران پاینده

 جویم کنم و از تو یاری می ترا پرستش می                                                                                                         

"کٌینهیهحکَمراایراىزضوٌبىٍثیگبًگبىیتَطئِ،قفقبززرافرٍزیجٌگ"

!زمینایراننژادهملت؛میهنانهم

 سا ضْریایراى توذى ّبی حَصُ ثبسُ دگش ایراىسشصهیي فطشی ٍ تبسیخی دضوٌبى ّبی اًگیضی فتٌِ وِ است چٌذی

 دس سیطِ وِ است ای وٌِْ صخن وشدى ثبص سش ،گزسد هی قفقبزدس سٍصّب ایي وِ چِ آى. اًذ ًوَدُ جٌگ ٍ آضَة خَش دست

 سشصهیي اص ثخطی ّوَاسُ ّب ّضاسُ طی وِ سا قفقبز ضْش ّفذُ ٍ داسد ایران سشصهیي ثِ تضاسی سٍسیِ ّبی اًذاصی دست

ی یه دس قجریًبضبیستِضبّبى .ًوَد جذا هیْي هبم اص است ضذُ هی تؼشیف ایراىتوذًی حَصُ دس ٍ ایشاى  ّوشّا

 ًبثشاثش جٌگ یه ٍاسد ،(سالهباٍاٍهصیجتبٍا) اثضاس ثب سا ایراى ،زهبًًِبآگبٍُذَرزُترسرٍحبًیبى ثب آلَد خیبًت

 جذا فشصًذاى ثیٌین هی ضَسثختی ًْبیت دس اهشٍص وِ وشدًذ تحویل ایراىهلت ثش سا تبسیخی ًٌگیي ضىست یه ٍ ًوَدُ

زیکتبتَر ٍ ًطبًذُ دست داساى صهبم ٍ ترکیِجعلیکطَرّبیزسیسِ سبیِ دس چگًَِ هبدسی سشصهیي اص افتبدُ

ن سا دیگشی سَص خبًوبى جٌگ ٍ سیضی خَى هَججبت ،خَد هٌبفغ ساستبی دسثبکَسبززستجوَْری  .اًذ وشدُ فشّا

 ،سلفی تىفیشی، هضدٍس صذّب گسیل چٌیي ّن ٍ یلاسراییسبذتِاستعوبرکطَر لجستیىی ٍ تسلیحبتی ّبی حوبیت

 جْت آساى ثِ داسد سش دس سا ػثوبًی خالفت احیبی سَدای وِ «ارزٍغبىطیترجت»چَىهتَّویضرص تَسط

 جٌگ ایي اداهِ صَست دس گفت تَاى هی وِ آٍسدُ ٍجَدِ ث سا ضشایطی «آرتسبخٍارهٌستبى» آستص سشثبصاى ثب ًجشد

 تحویلی ٍ ًبخَاستِ جٌگ ّن آى .ًطست قفقبزهٌطمِ اًتظبس ثِ ثبیذ سا لیجیٍسَریِ چَى ای تیشُ ی آیٌذُ گش، ٍیشاى

 ثشای جٌگ ساستی ثِ .اًذ صیستِ هسبلوت ثِ ّن وٌبس دس سبل ّضاساى وِ آشریٍارهٌی جَیصلحثبضٌسگبى هیبى

ذاف ثشای  ّذف؟ وذام ثشای چِ؟  ؟...ٍ آٍیَتلٍآًکبرا ضَم ّا

 ٍ است ضذُ طشف دٍ ّش سشثبصاى ٍ گٌبُ ثی ًظبهیبى غیش اص ًفش صذّب ضذى وطتِ هَجت گزضتِ سٍص دُ دس جٌگ ایي

 اداهِ ثذآٌّگ طجل ثش ٍ وشدُ سد لبطؼیت ثب سا هزاوشُ ٍ ثس آتص گًَِ ّش ثبکٍَآًکبرازیکتبتَرّبی وِ ایي ضگفت

ٍسَریِ دس وِ سا چِ آى ٍ است ارزٍغبىزیکتبتَر تبسیخی سسبلت ،هٌطمِ سبصی ٍیشاى وِ گَیی. وَثٌذ هی ،جٌگ ایي

 اسضب سا اٍ طلجی جٌگ خَی ًتَاًستِ ،وٌذ هی دساصی دست ًیض عراق ثِ گبّی چٌذ اص ّش ٍ آٍسدُ هشدهبًص سش ثش لیجی
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 ّش کبىترپبىٍتکفیریّبیترٍریست است، ضذُ اثجبت تجشثِ ثِ اگشچِ. داسد ًیبص دیگشی جٌگ ٍ ٍیشاًی ثِ ٍ ًوَدُ

 .دٌّذ هی تشجیح لشاس ثش سا فشاس هفلَن، دًذاى ثی گشگبى ّوچَ ،ثیٌٌذ خَیص ثشاثش دس سا تَاًی پش آٌّیي هطت وِ آییٌِ

؛میهنهم!آری

 دس ارزٍغبىّبی افشٍصی جٌگ ثشاثش دس وِ آى جبی ثِ ،دیپلوبسی دستگبُ وبسثذستبى ،ضشایطی چٌیي دس وِ ایي ضگفت

 ٍ خَسدُ تشس دیپلوبسی یه ثب وٌٌذ هٌغ ٍ ثبصداضتِ ایراىتوذًی حَصُ دس دخبلت اص سا اٍ ٍ ًوبیٌذ ثشخَسد لبطؼبًِ تشویِ

 آى تش ضگفت ٍ اًذ ثستِ اٍ ّبی خیبًت ٍ ّب جٌبیت سٍی ثِ سا خَد چطن ّبست سبل ، التصبدی هذت وَتبُ ّبی هٌفؼت تبثغ

 ًظش دس سا ایراى هلی هٌبفغ وِ آى جبی ثِ ،دسگیشی ایي ًخست سٍصّبی ّوبى دس ًیض آشریضْرچٌسجوعِاهبهبى وِ

 تىشاس تبسیخ وِ گَیی تَ ٍ اًذ ثشخبستِ ثبکَزیکتبتَر اص حوبیت ثِ ػوال داساًِ جبًت ٍ سطحی ثیبًیِ یه دس ،ثگیشًذ

 وذام !دٌّذ هی سخي داد اسالهی ثالد اص ٍ دادُ سش (اسالهباٍ)ٍ  گزاضتِ قجریآذًَسّبی پبی جبی دس پب ضَد، هی

 اص یىی ّب ّضاسُ طی ٍ ثَدُ ًطیيارهٌی ّوَاسُ وِ (ثبغقرُ)آرتسبخسرزهیي آیب اسالهی؟ دٍلت وذام اسالم؟ ثالد

 !اسالهی؟ سشداس ّن «فاعلیالْبم»،ثبکَزیکتبتَر ٍ! است؟ اسالم ثالد ،ثَدُ ثسرگایراىارهٌیّبیسبتراپی

 وطَسی ؛ّستٌذ ّباسراییلی ثب تٌگبتٌگ ّوىبسی دس ثبکَسراى ّبست سبل وِ خَاًیذ ًوی ٍ ضٌَیذ ًوی ثیٌیذ، ًوی هگش

 ثب ثبصی اص ّن ایراى ٍسصضىبساى حتب ٍ وٌٌذ هی داد للن خَد یه ضوبسُ دضوي سا آى ،اسالهی جوَْسی حبووبى وِ

 ثیٌیذ ًوی هگش! وٌیذ؟ هی حوبیت ثبکَزیکتبتَر اص ،هَاضغ ایي اص آگبّی ثب ضوب حبل اًذ، ضذُ هٌغ وطَس ایي ٍسصضىبساى

 حبل ،سیخت خَى ٍ گشفت وطتِایراًیبى اص سَسیِ دس ّب سبل وِ ،ریسذَىکبرجٌبیتایي،ارزٍغبىزیکتبتَر وِ

 ٍ وطتِ تىفیشی اسالم حىن ثِ ،ارهٌیوَدوبى ٍ صًبى تب داضتِ گسیل آراى سشصهیي ثِ سا سلفیهسزٍراى ّوبى

 هگش !ثَد؟ صهبهذاساى گفتبس لَحِ سش ،75 سبل اًمالة دس وِ ،غشثی ًِ ٍ ضشلی ًِ ضؼبس ضذ چِ؟! آٍسًذ ثبس ثِ ٍیشاًی

 ثب ستیسایراىٍزهبًِزیکتبتَراى اوٌَى ٍ آٍسدُ هب سش ثش استعوبریرٍسیِ سا سَص خبًوبى ثالی ایي وِ داًیذ ًوی

احساةهب وِ است چگًَِ ساستی؟! ّستٌذ هبى هلی هٌبفغ ٍ ایراى سشصهیٌی توبهیت ثِ صدى ضشثِ پی دس ،تئَسی ّوبى

 ٍ ثبضین اهٌیتی ّبی دستگبُ ضذُ ایجبد ّبی هحذٍدیت ضذیذتشیي تحت دِّ چْبس ثبیذ ،هلیًیرٍّبیٍپرستهیْي

ذاف ساستبی دس سا فؼبلیتی تشیي وَچه اجبصُ ٍارزٍغبىزیکتبتَر ًظبمپیبزُ اهب ثبضین ًذاضتِ خَد هیٌْی ّا

 ثذهٌذ لَهی اختالفبت تٌَس ثش ٍ ثذٌّذ لذست ًوبیص هبى هیْي ّبی خیبثبى ٍ ّب ٍسصضگبُ دس ،سٍضي سٍص دس ثبکَزیکتبتَر

تضاص ثِ ،هطىلی ثذٍى ٍ آصاداًِ ،ایراىضْشّبی دس سا ثیگبًگبى ًٌگیي پشچن ٍ  ًظبم پیبدُ اهي حبضیِ ایي آیب .ثیبٍسًذ دس ّا
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 ضَسای ضذُ تبییذ هلت ًوبیٌذگبى اص ای ػذُ یب سٍحبًیَى چٌیي ایي وِ دیذ وسبًی چِ حوبیت سبیِ دس ثبیذ سا دضوي

 !اًذ؟ ضذُ طلت تجضیِ گشٍُ یه ًوبیٌذُ ثِ هجذل ػوال ،ثذاًٌذ هلت ی ًوبیٌذُ سا خَد وِ آى جبی ثِ ٍ ّستٌذ ًیض ًگْجبى

 جٌجص دس سیطِ ٍ اصبلت  وِ سبل 5۷ اص ثیطتش گَاُ ثِ، تبسیخی حضة یه ػٌَاى ثِ ایرانملتحسب دس هب

ی، آصادی  دستگبُ وبسثذستبى وِ ّستین ثبٍس ایي ثش داسد سا هتجبٍص ثیگبًگبى ثب هجبسصُ ٍ( ًبٍاثستگی) طلجی استمالل خَّا

 هیذاى ٍ جستِ ثْشُ طشفیي، وطبًذى هزاوشُ هیض پبی ثِ ساستبی دس خَد لذست ٍ ًفَر توبم اص ثبیذایراىدیپلوبسی

  .ًىٌٌذ ٍاگزاس هٌطمِ اص خبسج ّبی لذست ثِ سا دیپلوبسی

 اصهٌِ دس وِ گًَِ ّوبى ،ایراىپشست هیْي داساى سالح وِ ّستین ثبٍس ایي ثش ایرانملتحسبدر هب

 ًطبى سا خَد سلحطَسی ًْبیت دس وِ ثعثیهتجبٍززضوي ثب همذس پیىبس سبل ّطت ٍ سشصهیي ایي پشافتخبس تبسیخ

 وِ گًَِ آى ٍ وَثٌذُ سا هیْي هشصّبی ثِ تجبٍص گًَِ ّش ٍ ًوَدُ دفبع  ایراى هشصّبی جبی جبی اص ضجبػبًِ ،اًذ دادُ

 دس سالح ،تىفیشی ىاساخَ خَى داضت ًگِ دٍس ثشای ایراىاستشاتژیه ػوك اص ٍ ؛دٌّذ هی پبسخ  است دضوي ضبیستِ

 .ثبضٌذ دفبع آهبدُ هیْي هبم اص ٍ گیشًذ دست

 اهشٍص اگش وِ دّین هی ّطذاس جْبًی ّبی لذست ٍ ثطشی حمَق الوللی، ثیي ًْبدّبی ثِ ایرانملتحسب دس هب

یًَبى، اٍل گبم دس ٍ جٌگیذُ اسٍپب هشصّبی دس اٍ ثب ثبیذ فشدا ًطًَذ هٌطمِ دسارزٍغبىزیکتبتَرّبیجٌبیت هبًغ

ٌذ تجذیلسَریِىچَایٍیراًِثِقجرسٍثلغبرستبى  .ضذ خَّا

 دس افشٍصی جٌگ دس ثبکٍَآًکبرازیکتبتَرّبیاقساهبتکرزىهحکَم ضوي ایرانملتحسب دس هب

هلت ثشدثبسی هیضاى وِ دّین هی ّطذاس ضذیذا،عسیسیاراهٌِوطی ًسل تىشاس ثشای است تالضی وِ ،ایراىتوذًی حَصُ

 ثِ دسسی چٌبى هلت ایي ،ًیبص گبُ ثِ ،تبسیخ گَاُ ثِ ؛ًذٌّذ لشاس خَد ًبثخشداًِ آصهبیص هَسد دضوٌبى ثشاثش دس سا  ایراى

ٌذ خَد دضوٌبى  دس ثَدى گشفتبس ٍ التصبدی هطىالت دس ًجیت هلت ایي ثَدى گیش دس. ضَد تبسیخ ػجشت وِ داد خَّا

 لشاس ّذف سا ایراى سشصهیٌی توبهیت ٍ ضذُ خیبلی خَش ٍ تَّن دچبس ،دضوٌبى وِ ضَد ًوی دلیل ،استجذاد دس ٍ تحشین

 .دٌّذ

 ظبّش وطَس دس ترکبىپبىًظبمپیبزُ ًمص دس است سبلی چٌذ  وِ آًبًی توبم ثِ ایرانملتحسب دس هب

ٍّب،«ستبرذبى»ّب،«ذیبثبًیهحوس»ضید اص ٌَّص آشرثبیجبىذطِ وِ ضَین هی آٍس یبد ٍ دادُ ّطذاس ،اًذ ضذُ

 اص. اًذاصد هی لشصُ ،سشصهیي ایي دضوٌبى تي ثش چٌبى ّن هلی سشداساى ایي اسجبى سن صذای ٍ ًطذُ خبلیّب«ثبقرذبى»
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 دچبس ًبداًبًِ ٍ است دضوٌبى ثب آٍایی ّن وِ خَد سفتبس ٍ گفتبس وشداس، اص ٍ ثبصگطتِ هلت آغَش ثِ ٍ گیشیذ پٌذ تبسیخ

 هٌتظش صَست ایي غیش دس ؛وشدُ جذا ایراى تبسیخی ٍ فطشی دضوٌبى ساُ اص سا خَد ساُ ٍ ایذ ضذُ پٌذاسی تشن خَد ثیوبسی

ٌذ ضبیستگی ثِ سا آًبى پبسخ خَد ،آشرثبیجبىثبضٌسگبى ،گوبى ثی  وِ ثبضیذ خَیص فشٍضی هیْي ٍ خیبًت ػَالت  خَّا

 .داد

 هحذٍدیت ایجبد حبل دس پیَستِ ،تبسف ًْبیت دس وِ اهٌیتی ّبی دستگبُ ٍ ًْبدّب اص ایرانملتحسب دس هب

ین هی ،ّستٌذ هلی احضاة ٍ پشستبى هیْي ثشای  دسیبفت ایراىهلت ثشٍت ٍ الوبل ثیت اص سا خَد حمَق وِ آى حىن ثِ خَّا

 لَهی اختالفبت تٌَس ثش ٍ داسًذ سا ثیگبًِ پٌجن ستَى ًمص وِ ًبىآ ثب! داسًذ داسین ثبٍس وِ ًذاسًذ هلی شقػِ اگش داسًذ هی

 داضتِ لبطغ ٍ هٌطمی ثشخَسدی ّستٌذ، داخلی جٌگ ثشافشٍختي ٍ ایراًیضْشًٍذاى ثیي ًفشت ایجبد پی دس ٍ دهٌذ هی

 .ثبضٌذ

 وبسثذستبى اص ،ثبکَزیکتبتَریافرٍزاًِآتصاقساهبتکرزىهحکَم ضوي ایرانملتحسب دس هب

ین هی آرتسبخٍارهٌستبى هرزهبى اص سا ثبکٍَآًکبرازیکتبتَرهسزٍراى حسبة ،ًبثشاثش جٌگ ایي دس خَّا

 ٍ است ّوشاُ آًبى ثب پشست هیْي ایراًی ّب هیلیَى ّبی للت وِ ثذاًٌذ ٍ ًوَدُ جذا آراىسرزهیيآشریجَیصلح

 وِ ّستٌذ آًبًی پیشٍص وبس فشجبم اهب ؛ًخیضد ثش ،فتٌِ جض ،جٌگ اص وِ چٌذ ّش است همذس پیىبسی ًجشد، ایي وِ داسین ثبٍس

ٍذَاّیآزازیاًقالةتبرید ،ایراىتبسیخ .ًگزاسًذ پب صیش ًیض آتص ٍ جٌگ وَساى دس حتب سا اًسبًی - اخاللی اصَل

 وِ ضوب ثش دسٍد .استًکرزُفراهَشراّبارهٌی«ذبىیپرم»چًَبىّبیسلحطَریٌَّزهطرٍطِجٌجصزر

 .ایذ ایستبدُثبکٍَآًکبراهسلحزًساىتبآرتصثشاثش دس ایٌه تٌْب ٍ یىِ

ثسرگایراىفالتزرایراًیبىرًگسِپرچنآهسىزراّتسارثِاهیسثِ

ثسرگضْرایراىزرفرٌّگیٍاقتصبزیّبیاتحبزیِتطکیلراستبیزر

 

ایرانملتحسب

 خورشیدی۵۹۱۱ مهرماه ۵۱ -تهران


