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ای خامنه اهلل آیت حضرت رهبری معظم مقام

!!گذرد می جنابعالی به من ای صفحه ۱۵ نامه از ماه هفت از بیش سالمتی، آرزوی و سالم عرض با

 قانون ۱۱۰ اصل مطابق را کشور و حکومت یک اختیارات بیشترین اسالمی جمهوری مقام عالیترین بعنوان جنابعالی
 کلى هاى سیاست اجراى حسن بر نظارت مهمتر آن از و نظام کلى سیاستهاى تعیین مانند , دارید اختیار در اساسی
 قضائیه، قوه مقام ترین عالی و نگهبان شوراى فقهاى عزل و نصب مسلح، نیروهاى کل فرماندهى پرسى، همه فرمان نظام،
 تنظیم و اختالف حل و نظامی فرماندهان کلیه و مشترک، ستاد رئیس اسالمى، جمهورى سیماى و صدا سازمان رئیس
 صالحیت خاک، و آب هوا، آلودگی معضل مانند نیست؛ حل قابل عادى طرق از که نظام معضالت حل گانه، سه قواى روابط

 حکم از پس کشور، مصالح گرفنت نظر در با جمهور رئیس عزل و نگهبان شوراى تأیید از قبل جمهورى ریاست داوطلبان
!!اسالمى شوراى مجلس رأى یا کشور، عالى دیوان

 به منجر که مقاومتی اقتصاد عنوان با واردات افزایش جمهور، رئیس برادر مالی فساد کرسنت، برجام، خیانتهای چرا
 مقابل در جدید تکنولوژیهای با نوین کارخانجات گسترش و ایجاد از جلوگیری گردید، بیکاری و کارخانجات بیشتر تعطیلی
 و نجومی های حقوق گردید، مغزها فرار و رشد و فقر اقتصادی، رکود باعث که محرمانه، و آشکار تفاهمنامه ها ده امضاء
 کالن و تهران در هوا آلودگی بحران بروز از میتوانست که من، اختراعات و ها ایده گسترش از جلوگیری ملیِ خیانت باالخره
؟!گیرد نمی قرار رسیدگی مورد کند، جلوگیری شهرها

 تقلبی دیگران و کالنتری اهلل آیت از علمی سرقت با انگلستان از دکترایش مدرک روحانی حسن دانید می که حضرتعالی
 کسی؟ کند دفاع خواهد می خود دکترای تز از چگونه کند، ادا انگلیسی درست جمله یک تواند نمی که کسی اصالً است،

 علمی سرقت سابقه ایران و امریکا های دانشگاه تأیید به نیز ابتکار معصومه او زیست محیط سازمان ریاست و معاون که
؟!!گیرند قرار دولتی های مقام عالیترین در باید چرا شده ثابت شان

 کاری آنکه بدون کنند می سکوت که کسانی توسط اما ، شود نمی ویران بد های آدم توسط دنیا گوید می انیشنت آلبرت
.!شود می نابود بکنند

 افشاء جهانگیری و روحانی حسن فسادهای از ای نمونه ایرانی میلیونها چشمان جلو در و انتخابات سوم مناظره در
؟!اند نشده مجازات مسئولین از نفر یک حتی تاکنون شدن، ای رسانه و پرونده تشکیل یا حرف، جز چرا گردید،

 رئیسی جناب توسط همچنین و روحانی مالی فساد در جمهوری ریاست سوم مناظره در قالیباف آقای  توسط که مدارکی
.!است بوده خروار از ای نمونه فقط شد، ارائه جمهور رئیس برادر و جمهور رئیس مالی فساد موضوع در

 مقامات فسادهای این از یکی فقط و یک مقابل در چرا ندارید؛ یا دارید قبولشان شما که ممالکی آن است؛ این من سوال
؟!رسانند می مجازات حداکثر به را آنها شان، دولتی
 قراردادهای و ها تفاهمنامه و دیدار روحانی حسن با هه”که گون پارک "خانم جنوبی کره جمهور رئیس همین نمونه برای

 بسر زندان در مالی کوچک استفاده سوء یک برای حاضر حال در نمود؛ امضاء را ایران به بیشتر صادرات منظور به زیادی
!!برد می

 می قانون اجرای عدم نتیجه دانیم می ما وقتی ؟ خیر ما کشور در و شود می اجرا قانون آنجا در چرا ؟ چیست ما مشکل
!!!!باشد می جنابعالی از جامعه و نخبگان همه سوال این؟ جامعه حتی و دولتی های دستگاه در فساد گسترش شود؛

 واقع، خالف گزارشات ها، دروغ همه چرا کنید می منصوب جنابعالی که قضائیه قوه ریاست و القضات قاضی این
؟ سازد می پرونده مملکت نخبگان برای مقابل در و؟ کند می بایگانی فقط را مسئولین خیانتهای و مالی فسادهای
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!!هستم عادی مخترع و محقق یک من

 قاضی نظر با ابتکار معصومه زیست؛ محیط سازمان ریاست و جمهور رئیس معاون شما، راهبری درحکومت چگونه
؟!!کند می خطاب جاعل مرا و ادعا مرا علم کنید می منصوبش شما که القضات

 نمی بحران را شهرها کالن و تهران هوای آلودگی جنابعالی خود حتی و شما دولتمردان و وزیران که ۱۳۸۱ سال در من
 باوِر به ژاپن و آمریکا مانند یافته توسعه کشورهای هنوز زمانیکه پیش، سال پانزده دادید؛ نمی اهمیت آن به و دانستید
 گواهینامه همراه به بنیادین ای ایده با بودند، نرسیده الکتریک هوشمند خودروهای از استفاده با پاک، نقل و حمل سیستم

 خبری پوشش با دیگر شهر به شهری از که ۷۹۲ آریانا الکتریک خودروی یعنی محصول، خود همراه به اختراع، ثبت های
 پیدا حضور زنده صورت به سیما دو شبکه خبری ویژه گفتگوی کشور تلویزیونی برنامه ترین بیننده پر در و کرده مسافرت

 و گفتم سخن انرژی و هوا آلودگی ازبحران گفتم، سخن بنیادین و بزرگ ای ایده از بیننده ها میلیون چشمان جلو در و کردم
 امروز ، )ایران (ما و باشند می الکتریک بشرخودروهای نقل و حمل سیستم آینده کردم تأکید بار سه مشخص و دقیق بطور
!!دهیم گسترش و ایجاد را آن استراتژیک صنایع و شویم آن وارد باید

 آب از اشتباه هایم بینی پیش و محصوالت اختراعات، ها، ایده از کلمه یک و است شده تکنولوژی این وارد دنیا امروز
 توهین و اهانت اشخاصی چنین به شما حکومت در چگونه؟ کجاست هایی انسان چنین جایگاه فرزانه رهبر! است درنیامده

 ؟!!است بوده ایم صفحه ۱۵ نامه به جنابعالی پاسخ این آیا؟  شود می

ً و ۱۳۸۱ سال در بار دو مجزا، نامه دو در معاونش و ابتکار خانم  اختراعات کردند اعالم رسمôاً ۹۶ و ۹۵ سالهای در مجددا
 در ملی خیانت این اصلی مسبب که کسیهمان  دقیقôاً!! امروز ندارند آینده الکتریک خودروهای و خورند نمی درد به من

 با جمعی، ارتباط وسایل در و آید می وقاحت کمال در محاکمه، و پاسخگویی جایِ به است بوده خودرو مافیای با همکاری
!؟ بوده جعلی کدام محصولم یا اختراعم ام، ایده من، ؟!برد می حاشیه بهبا توهین و اهانت  را موضوع ااصل

 ورود زمینه و دهد تغییر را کشور سرنوشت توانست می که بوده کلیدی صنایع  استراتژیگ و  به ایران ورود موضوع؛ اصل
 بوده است.!کند فراهم را یافته توسعه کشورهای به ما

 به هوا، آلودگی اثر بر مردم از نفر هزار سیصد از بیش کشنت با همدستانش و او که است این موضوع اصل آقا حضرت
 زیستی، محیط و سالمتی استانداردهای از خارج گذشته، سال پانزده طی سالمتی های هزینه دالر میلیاردها ی عالوه

 ارائه محصول شانزده با عمل در را اختراعاتش فقط که مخترعی نه شوند، محاکمه جنایتکارانه اقدامات عنوان به میبایست
!!!است نموده ثابت و

؟ گیرد نمی قرار خواهی عدالت و رسیدگی مورد مهمی چنین چرا؟ است ظلمی چه  اینقحت الرجال است یا  آخرلزمان؟  
 پنهان باید آرین های ایده پشت چیزی چه؟ شود برده بین از یا و تخریب شود می تالش پیچیده؛ سازماندهی با بیشتر بلکه
؟!!گردد می مسکوت باز و رسند می مستندات و ها نامه هم شما دفتر تا حتی که بماند

 پیامی همان این آیا! بدانیم خود تکلیف ما پس شود می رفتار اینطور شما با اگر که کنند می سوال ازمن کشور این جوانان
 ایران افتخار بگوییم اینجا از ما که خارجه بروید یا؟ بدهد خود نخبگان به خواهد می اسالمی جمهوری دولت که است

 فساد و رانت دنبال تولید، و علم خیال بی یا دهید، نشان جمعی ارتباط وسایل در ادعا و نمایش حد در را خودتان یا هستید،
؟!!علم تولید جز بروید دیگری کار هر یا و

 مغزها صادرات با ما تا؟! است نگرفته نشانه را کشورمان آينده و تمدن و و اخالق مسئولین، بعضی دار هدف رفتار این آیا
 و آب های بحران معرض در هوا آلودگی جدی بحران جز به مملکت، ی اداره در دانشمندان و نخبگان بکارگیری عدم یا و

؟!!!شود ویران ایران و شده روبرو گردها ریز افزایش با همچنین و ها تاالب و ها دریاچه خشکسالی با خاک،
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. ام نموده سخنرانی و ارائه علمی مقاالت ها، کنفرانس درمعتبرترین و جهان قاره چهار در من عزیز رهبر

 بلژیک، استرالیا، امریکا، در هایم سخنرانی یا و اختراع ثبت های گواهینامه مانند مدارک همه پایدار صنعتی انقالب فیلم در من
 پاک انرژیهای و الکتریک هایبیرید و الکتریک خودروهای ی زمینه در املللی بین کنفرانسهای معتبرترین در سوئیس و آملان موناکو،

 : EET or EVS 20,: EVS21ام نموده ارائه رامانند .
: مانند دیگر کشورهای جمعی ارتباط وسائل طریق از و تولید و طراحی اصالت با نهایی محصول شانزده از بیش نیز تاکنون

AGE AUSTRALIA , ENERGY FRANCE , EV WORLD AMERICA , Plug-in GERMANY , SBS Australia    
Switzerland , Belgium TV 

 من. ام شده معرفی ایرانی دانشمند و مخترع عنوان به  نیز کشورم تلویزیون و رادیو در زنده مصاحبه ها ده درو  داشته مصاحبه
 . دارم را کشورم صنایع وزارت از برداری بهره پروانه با تولید و داری کارخانه ی سابقه فقط سال ۳۷ از بیش

 ؟کنند می رفتار خودشان هموطن با گونه این دشمن یا و دوست! حکومت کدام در و دنیا کجای

 تخریب به اقدام شده سازماندهی سپس و نمودند خارج کشور از مرگ به تهدید با مرا و نمودند تصرف و تعطیل را هایم کارخانه
 صنعتی انقالب نام به ساعت سه مدت به مستندی فیلم شوم می مجبور من که جایی تا کنند، می دستاوردهایم بردن ازبین و من

 !!هستم مخترع و محقق یک فقط من که کنم ثابت دولتم به سند صدها ارائه با تا بسازم خود از پایدار

 مافیای با نشود حاضر آفرینی کار و نخبه اگر؟ هستند کسانی چه دارید نمی بر شان حمایت از دست گویید می که نخبگانی این
 ! گردد خطاب جاعل و تخریب نمود، مقاومت واگر؟ شود مرگ به تهدید باید و؟!! نیست نخبه کند همکاری کشورش در فساد و دروغ

 کلیدی صنایع به ورود از سال بیست حداقل ما ایران اسالمی جمهوری دولت مسئولین از ای عده ی شده سازماندهی خیانت اثر بر
 می ای هسته انرژی از بیش ام اختراعات و ها ایده ارزش کنم می تأکید من و شدیم رانده عقب به پایدار پاک انرژیهای و خودروها
 .کردیم بنت را آن ظرافت با هم آخر در که باشد،

  :داد پاسخ وی؟ شود می ویران چگونه ایران ملڪ پرسید بزرگمهر از انوشیروان
. کنید تحقیر را بزرگ هاى آدم و بدهید ڪوچک هاى آدم دست را بزرگ ڪارهاى

ً ابتکار معصومه انتخابات جریان در و دیگر یکبار متأسفانه  را پیام این من بود؛ برقی خودروی مدعی جاعلی فرد نمود؛ اعالم مجددا
 با که است دولتی پیام این بلکه ام نکرده دریافت هستند علمی سارق و جاعل  دو هر که روحانی حسن و ابتکار معصومه از

 . کند می هدایت را ها تهدید و ها توهین این نامحسوس مهندسی و سازماندهی

!  دانم می هم شما جانب از را توهین این دارم شما خدمت که ارادتی ی همه با و سال ۳۷ از پس امروز کنم اذعان باید متأسفانه
 توهین من به شده سازماندهی صورت به کشورم رتبه عالی مقام یک که نکردم تحقیق و کار کارخانه و کارگاه در سال چهل حقیر
. کنید سکوت هم جنابعالی و کند

. نمایید روشن را آن  سخنرانی، و حاشیه و حرف در نه عمل، در حضرتعالی و! باشم شده اشتباه مرتکب خود استدالل در امیدوارم
 ؟بتوانیم که گذارند نمی چرا اما توانیم می ما آقا حضرت

 بندی جناح و ها حرف با ما نخبگان حالیکه در دارد قرار زیستی محیط و سالمتی های بحران خطرناکترین معرض در امروز ایران
 فارس خلیج حاشیه کشورهای حتی و دیگر کشورهای در اما ، اند شده سرگرم هوشمندانه مشکالتشان با هم مردم و سیاسی های
 شده چه را ایران. کنند می استفاده کشورشان آبادانی و سازندگی در علوم، از برداری بهره و تکنولوژی های رقابت میدان در

 ؟ندارد وجود جهان جغرافیایی نقشه روی ایران از مهمتر کشوری آیرنهاور قول به چون  است ایرانیان گناه این آیا؟ است

 ضمن که است هایی تکنولوژی گسترش و ایجاد مورد در که قبلی ای صفحه ۱۵ نامه در پیشنهاداتم به پاسخ درخواسِت ضمن من
 صادرات از دانشجو، و نخبه هزار صدها برای اشتغال ایجاد با هوا، آلودگی انقالب بروز از جلوگیری و هوا آلودگی مشکل حل

 محاکمه و بررسی برای  یاب  حقیقت  کمیته تشکیل  خواهان کند، می جلوگیری ما جوانان استعدادهای بردن بین از یا و مغزها
 و جنابعالی از فقیه والیت و اساسی قانون به وفاداری عین در اینجانب زمان آن تا و باشم می شده سازماندهی خیانت این عامالن
 .کنم می امید سلب اسالمی جمهوری دولت

ارادتمند���جمشید�ارین�اصل���
ایده�پرداز�،�تئوریسین�انقالب�صنعتی�پایدار�
محقق�،�مخترع�خودرهای�هوشمند�الکتریک�
بیست�و�سوم��می��سال���۲۰۱۷آلسدروف�آملان��
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