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ایران نه یه ویران اولدو؟
میرزمشعلیشاکشرشصربر
)مشروط شادبیرتیندان(

شغالدیقجرشکیشیشغئیرتسیزشاولواش
نئج شکیششغالدیشایرانشاولدو!

اوشزامرنشکیشبئزیکیبشش رمشقرچدیش
مرتجعلرشداهیشپنهرنشاولدو

»شپرالهرنش«شپراالدیشاعضر یشایل ش
دئدیک:شایرانشیئن شایرانشاولدوش
مجلسشایچرمشاومنر یشمیلت
نرمشمیللیت ش ریرنشاولدو

دوزمشلیبشایشلرینشا گیکهشگرمشگی
میللتینشدادین شدامرنشاولدو
لئیکشبیزشایششبوشتهنردمشایکن
برخشکیشایرانداشن شد ترنشاولدو!!
هرشیئتنشگئچدیشجهرعتشبر ینر
هرشاؤتنش لسل شجنشرنشاولدو
بیتدیشبیرشمرتش شی شصواتشکرا

»شپرالهرنش«شقهومشچیشدوکرنشاولدو
ایچیلنشچریشیئییلنشیرغلیشپیلوو
چکیلنشحوققرشوقلیرنشاولدو

»شپرالهرنش«شدیرشبرالمششخرشبواادا
کیمشدانیشدیهشن ش ؤزشعنوانشاولدو؟
هرنسیشبیرشمسئل شدنشبحثشائدیلیب

حرصلیشمیللت شاعالنشاولدو؟
یوخشافندیمشیرنلیششظنشائته ه
 رنهرشایششالییقشوجدانشاولدو!
دوغروهشگرچیشاوفوقیشایراندان
 هسهشمشروط شداخشرنشاولدو
یعنیشمیللتشایشیشمیللتشالین 
وئریلیبشمسئل شش رنشاولدو
 یهدیشاؤزشایشلرینیشاجرای 

د تشمللتشدمشبیرشایهکرنشاولدو؟
لیکشبیلدینهیشبزاگرنشوطن

بئل شایششگؤادوشکیش ریرنشاولدو
چیرمرنیبشایششگؤامشجکششبیردمشیرزیق
وایششدمشدمشوایشدیی شگریرنشاولدو
گؤزلولرشبر الدیالاششغالمرغر
کواالاداشاونرشخندانشاولدو

ایششیرتوبشقرلدیششاادمشاؤلوشتک
ن شاونرشمیلششن شامعرنشاولدو
اصلشمطلبشاونودولدوشالکین
فرعشکرایشهرمیشجویرشاولدو
گؤادوشمیئدانیششدامدانشخرلیش
هرمشبیرشعزم ش تربرنشاولدو

هرشکسششنجرقشبرجرایبششلدیشلقب
داخلشزومرمشییششااکرنشاولدو

دواتولوبش وخدوشاؤزونشپرالهرنر
پرالهرنشمجهعشعرفرن؟شاولدو

پرم...!شن شچوخدواشبوتونشایرانداشلقبش
کیهیشبگشاولدوهشکیهیشخرنشاولدو
چیخدیشمئیدان شملقبشکیشیشلر
بخت شوالرشهرمیشاعیرنشاولدو
ایششنئج شاولدوهشاونوششلهرشخشر

بریرقشعرضشائتدیمشاوشنسیرنشاولدو
بیرشدیی شنشاولهردیشایشخرن شخراب
مهلکتشخرکیل شیکسرنشاولدو
 یزشهل شعر قش ئیداییشلقب
بوداشمیشالیقشاینسرنشاولدو؟

لقبشایششگؤامزشافندیمشکیشیشنین
شدیشیرش)ش رمش(شوش)شنریهرنش(شاولدو
کیشیشدنشایست شنیلنشایششدیرشایش
کیمشکیشایششیرپدیشاوش یش رنشاولدو
دئ شگؤامشکشایندیشمقدسشوطنین
هرنسیشبیرشمو گولوشش رنشاولدو؟

شنجرقشایششگؤادوشلقبششفربریکر یش
بوتونشایشلرشاونرشقوابرنشاولدو
ایندیشقرندیقجرشایشینشانگلینی

دئه :ش»شایرانشن شی شویرانشاولدو؟ش«
قویهریینش/ش سشاوجرال دیشقویهریینش

میللتشاویر دیشقویهریین
ا ت شییشدا  هشمکتش 

جومل شدوال دیشقویهریینش
ایششیرواال دیشقویهریین
ائلشاویو وبششزانالاا
گندمشقرزئتشیرزانالاا
اودشوواولوبشقرزانالاا
قرینردیشدا دیشقویهریین
حددنشش دیشقویهریین
ترکشائیل شیکشجوانالایش
 امشج شیوخدوشقرنالایش
 ؤزلریشدوغروشایس شدم

بر الایش ر دیشقویهریین
چهرمشترا دیشقویهریین

 حریهشفیسونوشخو الیین
 رعیریهش عریشبو الیین
مکتبشایل شبوشفرق شنین

برغریشبرشدا دیشقویهریین
قراقرشدوال دیشقویهریین

چوخشپیششاوال دیشقویهریین
کرفیرشاولوبشوواونهشوواون!

ا ت شییشاولفتینشقیرین
یرزدیغیش عرینیشجیرین
دین ش رتر دیشقویهریین
کوفرمشبوال دیشقویهریین
عرغلیهش عواوهشفههیشیوخ
عرضشوشحیردمش ههیشیوخ
مذهشیهشدینیهشاحهیشیوخ
ایشلریشیر دیشقویهریین
الپشدانرشبر دیشقویهریین
قیریلدیشقر دیشقویهریین

گؤزدنشاوزاششمشروط شادبیرتیندان
میرزمشعلیشاکشرشصربرشدیشقویهریین

شـــئــعـر

ایهاالناس وئرین رای منه
میرزا

منشنهریندمشدوغولدومششنردان
منیشوالیشیراادیشدیشیراادان
منشگرگشاایششپراامششبوششاادان
فرصتیشوئرم شامشهرشبیرشیئتن 
ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 

شدیهیشبرگ شدمشخوششخطشل شیرزین
همشیرزینشههدمشاوامشکشلردمشقرزین
چک شامشاایش رالنینشعیشومشنرزین
براکشالل شدئی شامشاایشوئرمشن ش

ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
یرنراامشحرلین شمظلومشالاین
شالاامشحققینیشمحرومشالاین
وواااامشحددینیشمحکومشالاین
بوک شامشقرمتینیششغشکفن ش
ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 

غلشوشزنجیریششیرقدانششچراام
میلتینش ین ش ین شگولش رچراام
ایششاگرشبرک شیئتیشس شقرچراام
شیریالادکشدئی شامشدایشمن شن 
ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
احترامشائیل شامشحوامتلیشلرم
شفوایشدامرنشائدمشامشدادلیشلرم
بوللوشاحسرنشوئرمشامشکندلیلرم

شالاامشبیرشجوتشاؤکوزشمششحسن 

ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
من شاایش رلشه ن شگؤاشنئیل شی شام

 وبسیدیشموبسیدیشجهعشائیل شی شام
کوپونونشپیل ش ینیشپیل شی شام

برخهراامشبوششبوغرزاشپئنجرشیئی شن 
ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 

واختیشکنشجشه شی شگئدیزش رغشاولون
بیرشبؤیوکشاینقیالبشائتدیزش رغشاولون
دونیرداشدینیشدیریتدیزش رغشاولون
ایششلریشوئرم شلیسیزشایششبیل شن 

ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
اقتصردیرتیشتعدیلشائدمشام

دولتیشایششلریشتعطیلشائدمشام
دالایششلهرغرشتعجیلشائدمشام

قویهراامشقرخسینشاونوشمینشتومن !
ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 

دامشی ش–داغشدا رشتلفونشچک شام
ائودمشهرشبیرشبر رشتلفونشچک شام
بئیل شگؤزدنشقر رشتلفونشچک شام
توتراامش هرلریشگولشچهن 

ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
بنرمشتشدیلشائدمشامشپیکرنیشمن
تویوتریالشبزمشامشایرانیشمن

بنزمشقوابرنشدئهیشمشبوشجرنیشمن
زحهتیشبوینومرشمنتشمین شن 

ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
دولتیشبخششخصوصیشائدمشام
اونوشهن شغربیشن شاو یشائدمشام
ش کراشاولهر رشخصوصیشائدمشام
یئته شییشوئرگیل شیرخشیشییی شن 
ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
وئرمشامشنفتیشدمشبرزاایالاا
علهیدمهصنعتیشدمشواالیالاا
قویشزیشیلشدکشپولوشداللششپراا
 ن شبیرشایین شقرالاشبیرشتش شن 
ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
یرالنیمشیوخش ن ششمراشوئریرم
قیزیلیمشوااشنئچ شخروااشوئریرم
یئرینششلتینداشن شقداشوااشوئریرم
دئه شامشبوش ؤزوشهربیرشگل شن 
ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 

برهرلیقشواا رداشتولیدمشبرخین
برهردیرشجینسشاگرهگئته شیرخین
 ئرش ئف ش ؤزلریشازشدمشیوااخین
چگه شیینش یراالایشهرشانجهن 

ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
بوااخینشمعلولیشعلتدنشاؤتوا

شغیزینششچهرشبیرششزشاتشدنشاؤتواش
نئچ شگونشعزتشوش وکتشدنشاؤتوا
شلدانیر رنشبوشبوششافکرامشیئن 

ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
یئه شییبشکیهس شاگرشقرزشاتینیش
دویرشبیلهزشاوشاتینشلذتینی

یوزشاولشدیشبوشعومرونشچتینی
ترشکیشیو فشگل شبیتشالحزن 
ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 

بواداشبیرشمنشاویرغرمشهرمیشیرتیب
توترااقشدونیرنیشعقشرنیش رتیب

 رغش ولومشهرمیسیشبنشبست شچرتیب
لیسشفیهرشاجلشاالشانر

ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 
چیخهر رمشیئرشگؤیوشا وایشائدمشام
طرفینشپروندمش ینیشافشرشائدمشام
گؤزونششغالاشایشینششمشوایشائدمشام

صفتینشبنزمشدمشامشاهریهن 
ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 

 والجنرحشاولسرنششمیرزاشچکیشک
بیرشجنرحشصرفشائل شمیرش  ششدمشییشک

 هریل هشصؤحشتیشل شدمشییشک
خلقشبیرشگونشوئرمشجکشاایش ن 

ایهرالنرسشوئرینشاایشمن 

شـــئــعـر

ایراق و سـوریه ده مغلوب ائدیلن داعیشـین دونیانین 
دیگر بؤلگه لرینه یاییلماسـی تهلوکه سـی  وار.جوغرافیا 

چوخ گئنیـش دیر.
لرینـیش مؤوقـعش داش ایـراقش تشـکیالتیش تئـرواش داعیـشش
ایتیردیکـدنش ـونراشیئـرششلتینـرشچکیلـ شبیلر.بیـرش ـیراشتئرواش
اوزامشموتیخصصیصشلرمشگؤامشایراقشوش ـوای شدمشمغلوبش
اوالنشقروپال ـهرش"شالقرعـدم"شمئتودونرشیعنیشگیزلیش ـکیلش
دمشتئـرواشتـؤامشتهـکشوشبللـیشبیرشیئـردمشمؤوجـودشاولهرمرقش

ترکتیکر ـینرشکئچ شبیلر
قئیـدشائـدمشکشکـیشداعیششمئیدانرشگلدییـیشایلکشگوندنش
دیگرشتئرواشقروپال هرالایندانشفرقلیشاوالااقشموعیینشبیرش
اااضـیشدمشمؤوجـودشاولوب.داهـرش ـونراشایراقشوش ـوای شدمش
00سشمیـنشکیلـوشمتـرشاااضـیشنیشایشـغرلشائدنشقروپال ـهرش
بؤیـوکش ـهریش ایکینجـیش ایراقیـنش ایلـدمش مس0سش–جـوش
موصولـوش)شایکـیشمیلیـونش ـرکین(شایشـغرلشائتدیکـدنش
 ـونراش"شخیالفت"شاعالنشائدیب.بوشدؤوادمشقروپال هرنینش
نظراتشائدیییشاااضیشلردمشسسشمیلیونشاینسـرنشیر ـرییب.
شنجــرقشتئزلیــکشلــ شداعیشــینشدونیرنیــنشدیگــرشبؤلگــ ش
ــداشاولوب.ایلــکشاوالااقشمس0س  ــدمش"شایرلــتشلــری"شپی لرین
–شجــوشایلیــنشپرییزینــداشمیصرینش ــینرشیرایمششدا ــینداشپیداش
اوالنش"بئیــتشالشمرکدیس"شقروپال هر ــیشبیرشنئچ شتئرواش
شکتــیشتــؤامشدیــبشوشداعیشــ شبیعــتشائتدیــکشلرینــیشبیــرنش
ائدیب.ا ر ــرشحؤکومتشبیرش ــیراشعهلیرتشالاشکئچیر  ش

دمشنتیجــ شاولهرییب.
داعیشـینشایکینجـیشبؤیـوکشایرلتـیششفریقرداشیئرل ش ـنش
"شبوکـوشحـرام"شقروپال هر ـیشدیـر.ش000س-شجـیشایللرینش
اولشلرینـدمشیراانـرنشاادیکرلشتکفیرچیشایدییـرالاشاوزمشایندمش
قواولهوششتشـکیالتشمس0سش–شجوشایلدمشداعیشـ شبیعتش
ائتدیینیشبیرنشائدیب.بوندانش ـونراش"شبوکوشحرام"شفعرللیغیش
داهـرشداششاتیریب.حتیشقونشـوشکرمرونـرشداشهوجومشچکیب.
داعیشـینشهش–شجـوشبؤیـوکشایرلتـیشحرضیـرداشداخیلـیش
موحرایشـ شنیـنشداوامشائتدییـیشلیـویشیردادیر.مس0س-جـوش
ایلـدمشلیـویشیرنیـنش ـرقیندمشدانـ ش ـهرینیشالـ شکئچیـرنش
داعیـششلیـدایشالشغدادیـ شبیعـتشائدیـبشلر.بوندانش ـونراش
الشغدادیشموصولدانشیهنشاصیللیشبیرشنفریشدان شی شگؤندمش
ایـبشوشبوش ـخصینشاهشرلیییششلتینـداشدانـ شدمش"امیرلیک"ش
قواولدوغوشاعالنشاولونوب.شاتیقشدان شدمشترمرمیل ش ریعتش
قریداالایشتطشیـقشاولونوا.گؤندمشلیکشنرمرزشواختشالاینداش
مرغرزاالاهایعر ـ شاوبیئکتلری)ش وپرمراکتلری(شقرپرلیدیر.

بونـرشعهلشائته شیـنشلرشایسـ شجزاالندیریلیر.
داعیشینشداهرشبیر"شایرلتی"شایس ش یهرلیشقرفقرزدیر.بوااداش
فعرلیتشگؤ ت شانششجیهردجیشامیرلیییشقروپال هر یندانش
شیریالنشوش"امیر"ش لیهرنینشاهشرلیکشائتدیییشقروپال هرش

انش ایلدمش بیرش داعیشینش ونش ائدیب.ش بیعتش داعیش ش
ایر. فعرلیتشگؤ ت ش افغرنیسترنداش ایس ش تشکیالتیش فعرلش
حرضیرداششکتیوش کیلدمشعهلیرتشالاشکئچیرنشافغرنیسترنش
قروپال هر یش"شتؤوحیدشبریقششدا ی"ششدالنیبشوشقروپال هرش

داعیششلیداین شبیعتشائدیب.
بوندانشبر قرشاو ییرشداخیلشاولهرقشالشبیرشچوخشاؤلک ش
اؤزبکیسترنش ائدیلنش قشولش تشکیالتیشکیهیش تئرواش لردمش
ایسالمیشحرکرتیشداعیش شبیعتشائتدیینیشاعالنشائدیب.
تشکیالتشافغرنیسترنشوشایرانشکیهیشاواترشش یرشاؤلک شلرینیش
احرط شائدنشخرا رنشبؤلگ ش یندمش ریعتشقریداالاینرش ؤیک ش
ننش لفیشیؤنوملوشایسالمشدؤولتیشقوادوغونوشبیرنشالییب.

قئیـدشائـدمشکشکـیشایکـیشایـلشاولش"بیشامشتینین"شش ـربیقش
بـرششکرتیشـی)شدبیـرشکلش ـرزمرنشملـلشمتحـد(شپـرنشگـیش
مونشتهلوک ش ـیزلیکش واا ینرشمعروض ش یندمشدونیرنینش
موحتلیـفشحیصـ شلرینـدنشداعیـششتئـرواشتشـکیالتینرش
مهش ـیالحلیشقروپال ـهرنینشقو ـولدوغونوشوشاونالاینش
 ـریینینشداهرداششاترجرغینیشبیلدیریب.برششکرتیبشلیوییرهش
اؤزبکیسترنهپرکیسترنهنیگئرییرشوشفیلیپینشکیهیشاؤلک شلردنش
اوالنشداعیش شبرغلیشقروپالاینشفعرلشاولدوغونوشداعیشینش

غربـیشوش ـیهرلیششفریقرهیرخیـنش ـرقهشجنوبـیشوشجنـوبش
 ـرقیششفریقـرداشجهعـیشاسششیشعرضینـدمشیرییلدیغینـیش

جیـددیشتهلوکـ شاوالااقشقئیـدشائدیب.
یئریشگلهیششکنه ـونشاوالااقشایهیشگونشاولشداعیشش
تئـرواشقروپـوشفیلیپینینشمـرااویش ـهرینیشایشـغرلشائته شی ش
چرلیشـیب.شداعیشـ شبرغلـیشمرئوتـ شتئـرواشتشـکیالتیشایل ش
حؤکومـتشقـومشلـریششاا ـینداشدؤیوششلـرشمـرااویشدمشداوامش
ائدیـر.شبؤلگـ شدنشالـدمشائدیلـنشمعلومـرتشالااشگـؤامشپلیـسش
مرئوتـ شطرفینـدنشقتلـ شیئتیریلـنشا ـیرلرینشمئیـتشلرینـیش
ترپیـپ.شحتیشبیـنشالخرلقشمئدییرشاوگرنشالایش ـهرشمکتشیش
بینر ـینرشتئرواچولریـنشداعیـششبریراغینیـنشترخیلدیغـیش

شنـالایشگؤاونتولـ شییب.ش
قئیـدشائـدمشکشکـیشحرضیـرداشداعیـششجیددیش ـکیلدمش
 یخیشـدیریلیب.موصولونش ـردمشجـ شمشکیلومتـرشمربـعش
لـریشدمش اااضـیش بـوش داعیـشش ائـدنش نظـراتش اااضیسـین ش
صرحیـبش داش ایـراقش ایتیریر.قروپال ـهرش لـ ش  ـواعتش
اولدوغـوشبؤلکـ شلریـنشبؤیـوکشاکثریتینـیشیریتیریب.شمهـرش
بونـرشبرخهریـرااقشتئـرواش ـشک شهلـ شدمشموقرویهتشگؤ ـت ش
ایر.اؤتـنشگـونشایراقشپریترختینـداشداعیششعوضونـونشتؤامش

تدییـیشپراتالییـششنتیج ش ـیندمششسشنفـرشاؤلوب.بوشتئرواش
قروپال ـهرنینش ـونش روا ـداکیشمغلوبیتیـنشعوضینـیش
چیخهر ـیشجهـدیشاولهـرقشالشیرنر ـیهیعنیشترکتیکرنینش
خشرچیسـیشدیر.ضشـطشائتدییـیشتواپـرقشالایشایتیردیکج ش
داعیششهالقرعدمشمئتودوشایل شگیزلیشتئرواشتشکیالتیشکیهیش
فعرلیتینـیشداوامشائتدیـرمشجک.بـوشایلیـنشاولینـدمشبیریترنیرداش
داعیشینشمسئلیتینیشاوزمشاین شگؤتوادویوشایکیشتئرواششکتیش

بـرششوئریـب.ش
عوعومیـتشل شششو ـتواالییردانششمئریکریـرشقداشدونیرنینش
واا. طرفـدااالایش داعیـشش لرینـدمش اؤلکـ ش موختلیـفش
قروپال ـهرنینشترکیشینـدمشموختلیـفشواختـالاداش0هشمینش
نفـردنشچـوخشاجنشـیشوواو ـوب.اونالاینشبیـرشحیصص ش
 ـیشاؤلدواولوب.بیـرشحیصصـ ش ـیشگئـریشقرییـدانشداش
اؤلکـ شلرینـدمشحشـسشاولونوبهبیـرشحیصصـ ش ـیشایسـ ش
هل شدمششکتیودیر.هئچش ـوبه ش ـیزشکیشایراقشوش ـوای شدنش
چیخرایلدیقـدانش ـونراشقروپال ـهرشفیلیپین شقـداشفرقشلیش
تواپرقـالاداشاؤزشگؤجونـوشگؤ ـت شامـ شیـ شچرلیشـرجرق.

کنعرنشاو نشاوغلوش

تر یسش رکتش هرمیشخرصش رمرن شهریشپیشرفت ش
بـ ش ترایـخشس0/ش0/ش هسش داش ااومـیش ترانسـفوامرتواش
 هرامشثشتش0ش شسشب ش نر ـ شملیش00ههس0070مس 
ثشـتشوشامضـرش یلشدفرتـرشتکهیلشگردیدمشکـ شخالص ششنش

بـ ش ـرحشزیـرشجهتشاطـالعشعهومششگهـیشمیگردد.
مطرلعرتهتحقیقرتهایجـردش انجـرمش موضـوع:ش
تکنولوژیهتولیـدهشخریـدشوشفروششتپشچنجرهبو ـترشوش
 ـریرشتجهیزاتشمربوطشب شتولیدهشتوزیعشوشانتقرلشانرژیش
بـرقشوشصنریـعشمرتشطهاخـذشوامشوشتسـهیالتشبرنکـیشبـ ش
صـواتشاازیشوشایرلـیشازشکلیـ شبرنـکشهـرشوشمو سـرتش
مرلـیشوشاعتشـرایشداخلـیشوشخراجیهگشـریششاعتشرااتش
وشالش ـیشبـرایش ـرکتشنـزدشبرنـکشهرهترخیـصشکرالش
ازشکلیـ شگهـرکرتشداخلـیشایجردش ـعبشوشنهریندگـیشداش
داخـلشوشخـراجشکشـواهبرپرییشغرفـ شوش ـرکتشداشکلی ش
نهریشگرههریشمعتشرشداخلیشوشبینشالهللیهعقدشقراادادش
بـرشکلیـ شا ـخرصشحقیقـیشوشحقوقـیشوش ـرکتشداش

کلیـ شمنرقصـرتشوشمزایـداتشوشپیهرنهـرشاعـمشازشدولتیشوش
خصوصـیشوشبیـنشالهللیشداشصـواتشلزومشپـسشازشاخذش

مجوزهـریشالزم.
ثشتشموضوعشفعرلیتشمذکواشب شمنزل شاخذشوشصدواش

پروان شفعرلیتشنهیشبر د.
مدتش رکت:شازشترایخشثشتشب شمدتشنرمحدود

غربـی-ش هر ـترنش ش ابریچـرنش اصلـی:ش مرکـزش
اوامیـ -شبخـششمرکزی-دهسـترنشبراانـدوز-شاو ـترش
جرنویسـلو-شجرنویسـلوش-جردمش ـیر-شخیربرنش هرکش
فـنششوایشوشالکترونیـکش–شطشقـ شههکـف-شکدشپسـتیش

ا7اسهسشس7ش
ب ش  رمری ش رکت:شمشلغشیکشمیلیرادشایرلشمنقسمش
000.000سش همش000سشایرلیشبرشنرمشمیشبر دشک شمشلغش
 یصدشوشپنجرمشمیلیونشایرلششنشطیشگواهیش هرامشسس  
اوامی ش دانشگرمش ملیش عش ش برنکش مواخشمس/ش/ش هسش
پرداختشگردیدمشا تشوشالشرقیشداشتعهدش هرمدااانشمیشبر د.

اولیــنشمدیــران:ششقــریشخیرالــ شحدیــدیشبــ ش ــهرامش
ــرتش ــسشهی ــوشوشائی ــهتشعض ــ ش  سم0شسم0ش7سشب
مدیــرمشوشمدیــرشعرملهشقــریشعلــیشبــراداانشاضرئــیشبــ ش
 ــهرامشملــیشها7شا7هش7سشبــ ش ــهتشعضــوشوش
ــدیشقر ــمشزادمش ــریشمه ــتشمدیرمهشق ــسشهیئ ــبشائی نری
ــوش ــهتشعض ــ ش  ــیشسسم7س7شش7سشب ــهرامشمل ــ ش  ب
هیئــتشمدیــرمهششقــریشیدالــ شحدیــدیشبــ ش ــهرامشملــیش
شس7ش مهش7سشبــ ش ــهتشعضــوشهیئــتشمدیرمهشقــریش
جهرنشخــششنیکخــوشچونقرالــویشیــکرنشبــ ش ــهرامشملیش
ــ ش ــ ش ــهتشعضــوشهیئــتشمدیــرمشب ه ا00ممش7سشب

مــدتشدوش ــرلشانتخــربش ــدند.

داانــدگرنشحــقشامضــر:شکلیــ شا ــنردشوشاوااقشبهــردااش
وشتعهــدششواش ــرکتشازشقشیــلشچکه ــفت هقراادادشهــرشوش
عقــودشبــرشامضــریشمدیــرشعرمــلشوشائیــسشهیئــتشمدیــرمش
متفقــرشههــرامشبرشمهــرش ــرکتشوشاوااقشعــردیشوشاداایشبرش

امضــریشمدیــرشعرمــلشیــرشائیسشهیئــتشمدیــرمشوشیرشنرئبش
ائیــسشهیئــتشمدیــرمشبــ شتنهرئــیشههــرامشمهــرش ــرکتش

معتشــرشمیشبر ــد.

اختیرااتشمدیرشعرمل:شطشقشا ر نرم 
بـــرزاسشاصلـــیشوشعلـــیشالشـــدل:ششقـــریشمهـــدیشچهـــلش
امیرانـــیشبـــ ش ـــهرامشملـــیششهمهمسسمش7سشبـــ ش ـــهتش
ــیش ــرشقلـ ــهیشصفـ ــمشهر ـ ــمشمریـ ــرزاسشاصلیهخرنـ بـ
ـــ ش ـــهتش ـــیششا0شهممش7سشب ـــهرامشمل ـــ ش  ـــدیشب کن
بـــرزاسشعلـــیشالشـــدلشبـــ شمـــدتشیـــکش ـــرلشمرلـــیش

ـــدند. ـــربش  انتخ
اوزنرمـ شکثیراالنتشـراشنویـدشش ابریجـرنشجهـتشداجش

شگهـیشهریش ـرکتشتعییـنشگردید

اداامشکلشثشتشوشا نردشا ترنشش ابریجرنشغربی
مرجعشثشتش رکتشهرشوشمو سرتشغیرشتجرایشاوامی 

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص سامانه های پیشرفته ترانسفورماتور ارومی

تئرور جینی شوشه دن چیخیر

مسـئول  مدیـر  بـه  نامـه ای  در  رییس مجلـس  نائـب 
روزنامـه کیهـان اعالم کـرد که این روزنامه باسـابقه دیرینه 
و جایـگاه حکومتـی کیهـان نباید بـا مغالطه، خواسـته یا 

ناخواسـته، موجـب فریـب خوانندگانـش شـود.

نامه علی مطهری به حسین شریعتمداری
جنـربششقریشحسـینش ـریعتهداامدیرشمسـئولشمحترمش

اوزنرمـ شکیهرن
شبـرشاهـدایش ـالمهشداش ـهرامشدو ـنش شهسشش اشش ششنش
اوزنرمـ هشبخـششخشـرشویـژمهش یـلشمطلشـیشتحـتشعنـوانش
»برجـرمش ـرهکراشنشـودشامـرش ـهرش ـرهکراشکردیـدششقـریش
مطهـری«شضهـنشا ـرامشبـ شمطلشـیشازشاینجرنـبشداشبرنرمـ ش
ازش »مطهـریش ا ـت:ش شمـدمش د ـتشخطش ـشک ششش ـیهرهش
حرمیـرنشتصویـبشچشـمشبسـت شوشبدونشبرا ـیشبرجـرمشبودش
چنـرنشکـ شبعدهرشگفتش0سشدقیق شهمشبـرایشتصویبشبرجرمش

زیـردشبـود.«
نظرشب شاینشک شاینشمطلبشترکنونشچندشبراشداششنشاوزنرم ش
تکرااش دمشوشمهکنشا تشبرخیشخوانندگرنششنشاوزنرم ششنشااش
برواشکنندهشب شعرضشمیشا رند:شتوافقنرم شهرییش شی شبرجرمشک ش
توافقشمیرنشدوشیرشچندشدولتشا تشوشپسشازش رلشهرشمذاکرمش
اویشکلهرتششنشتوافقش دمشا تهشزمرنیشک شب شمجلسش
میششیدهشنهریندگرنشیرشبریدششنشااشادشکنندشوشیرشتصویب.شاگرش
بخواهندشبرشپیشنهردهریشخودشمتنشتوافقشااشتغییرشدهندشب ش

اینشمعنیشا تشک ششنشدولتشهرشدوبرامشبریدشبنشینندشوشمتنش
جدیدیشبنویسندهشک شاینشامرشداشموادشبرجرمشامکرنشپذیرشنشودش
وشطرفینشمتنشموادشتوافقشااشمتنشنهرییشاعالمشکردمشبودند.شداش
واقعشتصویبشپیشنهردهریشجدیدشتو طشمجلسشب شمعنیشادش
توافقشبود.شلذاشمجلسشیرشبریدشتوافقشبرجرمشااشب شههینش کلش
ک شهستشقشولشمیشکردشوشیرشادشمیشکرد.شاینشگون شتوافقنرم شهرش
برشالیح شوشطرحشک شد تششنهریندگرنشداشتغییرششنشبرزشا تش

متفروتشا ت.
داشمجلـسشنهـمشداشجلسـرتشمتعددشعلنـیشوشغیرعلنیش
بـرشحضـواشمسـئوالنش یر ـتشخراجـیشوشامنیـتشملـیشوش

مدیـرانشفنـیشانـرژیشهسـت شایشکشـواهشنهرینـدگرنشبـرشزیـرشوش
بمشاینشتوافقنرم شش ـنرش ـدمشوشب شتشـخیصشا ـیدندهششنگرمش
داشجلسـ شعلنـیشبـرشتوج شبـ شاینشک شطرحشپیشـنهردهرشعهاًلش
مفیـدشفریـدمشایشنشـودشوشبلکـ شب شمعنـیشادشتوافقشنرم شبـودهشب ش
کلشبرجـرمشاأیشمثشـتشدادند.شنهریندگرنیشک شاصرااشب شطرحش
پیشـنهردهرشدا ـتندشمنظوا ـرنشادشبرجـرمشبودشوشطشعـًرشاأیش

منفـیشدادند.
بنربرایـنشاواًلشههرنشطـواشکـ شقشـاًلشگفتـ شامش0سشدقیق شهمش
برایشتصویبشبرجرمشزیردشبودهشامرش0سشدقیق شایشک شمسـشوقش
بـ شچهـلشپنجـرمش ـرعتشکراشکرا نر ـیشنهرینـدگرنشاویش
برجـرمشبـودشکـ ششنهرشااشب ششایشیرشن شا ـرندمشبودشوشطشعـًرشدادنش
اأیششایشیـرشنـ هشنیـرزشبـ ش0سشدقیقـ شزمـرنشندا ـت.شاوزنرم ش
بر ـربق شدیرین شوشجریگرمشحکومتیشکیهرنشنشریدشبرشمغرلط هش
خوا ـت شیرشنرخوا ـت هشموجـبشفریبشخوانندگرنشش ـود.ش
ثرنیـًرشازشمطرلـبشفـوقشاو ـنش ـدشکـ شایـنشجهلـ شکیهـرنش
نیـزشکـ ش»مطهـریشازشحرمیـرنشتصویبشچشمشبسـت شوشبدونش

برا ـیشبرجرمشبـود«شصحتشنـدااد.
مسـتدعیشا ـتشایـنشنرمـ شطشـقشقرنـونشمطشوعـرتشداش
اولینش ـهرامششنشاوزنرم شعینًرشوشداشههرنشمحلشداجشگردد.ش

قشاًلش پر ـگزاام.«

برشتقدیمشاحترام
علیشمطهری

هله قلبیمیزده خاطیره ایزی 
نصرتشکسهنلی

هل شقلشیهیزدمشخرطیرمشایزیش
هل ششیریلیغینشنمشلیدیشگؤزوش

هل شکیشهش ئویریکشبیرش-شبیریهیزیش
بر قرشبیریسینیش ئومشبیلهز نش

گؤاشنئچ شنغه شنینشبست ش یشقرلیبش
بوشاوجرقش ؤنوبس شتو تو وشقرلیب

الیندمشالیهینشایستیش یشقرلیب
بر قرشبیریش ینیش ئومشبیلهز نش
اینجیدیبشهشقلشیه شَدَی شبیلهیر نش
یولونوشبیرشیوللوقشاََي شبیلهیر نش
من ش"شیوخ"ش ؤزونوشدئی شبیلهیر نش
بر قرشبیریش ینیش ئومشبیلهز نش

ایلشکئچیرشهشعؤموادمشخرطیرمشقرلیر
برهراشگوللریهیزشغؤنچ شدمش ولوا
هل شکیشهشگؤزلرینشمنیششخترایرش
بر قرشبیریش ینیش ئومشبیلهز نش
شخراشگؤزوموزونشیر یشقواومرزش
دئییردیکشبوشایلقراشپئیهرنشپوزولهرز
بئل ش ئومش-ش ئومششیریلهرقشاولهرزش
بر قرشبیریش ینیش ئومشبیلهز نش

شـــئــعـر مطهری در نامه ای به شریعتمداری:

روزنامه کیهان نباید با مغالطه موجب فریب خوانندگانش شود


