
 
 

 
 زعْت کوسیْى عالی تسارک ّ

تسّیز هجوع عالی حشب ّطي   
 
 

۱۱۵۵ــ  ۱ــ  ۵۱هْرخ    

 
 

 
!اػضای دضب ّعي همین خاسج اص کطْس ٬سفمای ګشاًمذس   

 ٬ّضغ دس کطْس تا ګزضت ُش سّص پیچیذٍ تشهیګشدد ّ ُوپا تا آى تذشاى اص سغخ تَ ػوك ګستشش یافتَ
داکویت هلی ّتواهیت اسضی کطْس سا ُذف لشاس دادٍ ٬ادٍ تا ایجاد کاًًِْای ّالؼی خغش استمالل اس

.است   
دّلت ّاتستَ تَ هذْس ُای هتفاّت ّ دتی هتضاد خاسجی لذست استفادٍ اص فشصت ُای هساػذ سا اص 

کادس ُای اسضذ آى هصشّف سلاتت تش سش چپاّل داسایی ُای ػاهَ ّهساػذتِای خاسجی  ٬دست دادٍ 
ایي . ګش دلمات هافیایی ّ ساصهاًِای استخثاساتی سْق ّ اداسٍ هیګشدًذ ست کَ تا دستاى هشهْص ّ ّیشاً

ّعٌذّستاًَ ّعشح ّ تذمك آجٌذا هلی سا دس ًغفَ هْسد دولَ لشاس  ٬خصْصیت توام تالضِای هسّْالًَ 
.هیذُذ ّصهیٌَ سا تشای هذاخالت ضذ افغاًی ُوسایَ ګاى آصهٌذ تیص اص پیص هساػذ ساختَ است   

ُّن ًیشُّای هلی ّّعٌذّست لادس ًګشدیذٍ اًذ تصْست ّاضخ ّ هطخص تؼشیفی اص تادال ُن دّلت  
.هٌافغ هلی تؼول آّسدٍ هغاتك تَ آجٌذای  ّادذ هلی تشای دشاست اص آى هساػی خْد سا هطتشک ساصًذ  
.هضیذ تش آى پشاګٌذٍ ګی ایي ًیشّاهکاًات تذویل فطاس هْثش تش لذست داکوَ سا تَ صفش تملیل دادٍ است  

یکی اص ػْاهل تطذیذ (توثاتَ ًیشّی تضسګ تالمٍْ هْجْد ّعٌذّست ّ تشلی پسٌذ ) اتت دضب ّعي غی
.ایي پشاګٌذٍ ګی ّػذم هْثشیت سا تطکیل هیذُذ   

ّ تصْست اخص هسّْلیت ها دس  ٬جٌثص ّعٌذّست ّ تشلیخْاٍ کطْس  ٬هسّْلیت ها دس تشاتش هشدم
کَ لشتاًی اُذاف صلذذّستاًَ ( دضب ّعي) هلی هاتشاتش تؼِذات اًجام ًیافتَ ی دضب تضسګ سشاسشی 

ضشّست تسلظ  ُش چَ سشیؼتش تش تذشاى تطکیالتی سا دس  ٬تشلیخْاُاًَ ّّدذت علثاًَ خْد ګشدیذ  ٬
.دستْس سّص کاس ها لشاس دادٍ است   

دضب ّعي هؼتمذ است کَ تٌِاتشیي پاسخ دسست ّ ( کٌګشٍ) کوسیْى ػالی تذاسک ّ تذّیش هجوغ ػالی 
.سفغ تذشاى هْجْد تطکیالتی ــ سیاسی تذّیش هجوغ ػالی دضب ّعي است   ػولی  

کوسیْى ػالی تذاسک ّتذّیش تَ تؼمیة هطْسٍ ُا ّ تثادل ًظش تا اػضای دضب ّعي دس هْسد هاُیت ّ 
تصوین اتخار ًوْد تا دایشٍ ی ایي   ٬دس داخل کطْس  ٬ضشّست تاسیخی تذّیش هجوغ ػالی ّّظایف آى 

هطْسٍ ّ هطْسٍ ُا ّ تثادل ًظشیات سا ّسؼت تخطیذٍ تا اػضای دضب ّعي دس خاسج اص کطْس ًیض تَ 
.تثادل ًظش تپشداصد   

ها توام اعضای حشب ّطي را بسّى زر ًظز زاشت ّابستَ ګی  تشکیالتی آًِا بَ ساذتار ُای اًسجاهی 
.اعضای حشب ّطي بَ تبازل ًظز ّ هشْرٍ زعْت هیٌواین   

ګاهِای بشرګی را زر کار تسارک هجوع عالی بززاشتَ ... با ّجْز آًکَ کوسیْى عالی تسارک ّتسّیز
ست با تآ کیس اعالم هیسارز کَ اشتزاک زر کار تسارک ّتسّیز هجوع عالی  را حق توام آى اعضای حشب ا

هیساًس کَ هیرْاٌُس سزًْست حشبی ذْز را بصْرت زهْکزاتیک زر هجوع عالی حشب ّطي  تثبیت 
.ًوایٌس   

ها اس شوا رفقا زعْت هیکٌین کَ ًَ تٌِا زرپزّسَ هشْرٍ بلکَ عوآل زر پزّسَ تسارک ٬ تسّیزّپیشبزز 



 کار هجوع عالی فعاالًَ شزکت ّرسیس.
ها هیتْاًین ّ بایس بتْاًین شیٍْ ُا ّ اشکال سِوګیزی فعال اعضای حشب را زر پزّسَ هتذکزٍ ٬ زر 

 یک تبازل ًظز هستقین هْرز بحث قزار زازٍ ًتیجَ ګیزی ًواین .
هجوع عالی حشب ّطي قطعی ّ پزّسَ  یکبار زیګز اعالم هیسارز کَ  ارازٍ رفتي بَ طزف... کوسیْى 

ّلی اګز هجبْر شْین بَ  ٬ها قصس ًسارین  ٬غیز قابل بزګشت است ... تسارک ّ تسّیز هجوع عالی 
. تٌِایی ًیش تا تسّیز هْفقاًَ هجوع عالی حشب ّطي بَ کار ذْیش ازاهَ ذْاُین زاز  

اعالع سساًیذٍ خْاُذ ضذ دس اضکال ّ  ایي تثادل ًظش ػالٍّ تش جلسَ کَ تاسیخ ّ هذل تذّیش آى تضّدی تَ
.ضیٍْ ُای هوکي ّ ػولی دیګش ًیض اداهَ خْاُذ یافت   

.بګذار ذزز جوعی حشب بَ توام سْاالت ّ پزابلوِای هْجْز پاسد ارائَ ًوایس   
آغاسی جسیسی باشس بزای حضْر هْثز ّ اهزّسی حشب ها زر  ٬بګذار تسّیز هجوع عالی حشب ّطي 

.ْر پزّسَ ُای سیاسی کش  
.ًیاسهٌس است « ها» بَ « تْ»ّ « هي»ّطي هاى بیشتز اس   

 

:یاداضت   

ها هٌتظش ًظشیات ّ پیطٌِادات س فما توٌظْس تثثت   تاسیخ ّ هذل تذّیش ٬ تؼذا ضشکت کٌٌذګاى ّ سایش  

۰  هسایل هشتْط تا ساصهاًذُی ایي ًطست ُستین  

:ادسط توا ط تا ها   

k.tadarok@hotmail.com    


