
www.goftaman.com 

 

1 

 

  ر�ول �و��ن

12-04-2013  


�ن ����  ��� ����� و ��� وا��� در ا
  

�دود ارگ �� ���� 	رای ��� ���دار 	ر��� و ��ن ��� �دار�د، 	��� در راه  ��"ران ��وت  �	ل 	� رھ	ری ��

د��ت ا�ن "رز�ن ��وق ا�	�ع  *ور، درک و *��(ت )رھ�' و و�دت �& 	ر 	��ی ا���د ا%وام، �#�ن ا���د 

ز��& در 	�ن 	�دی �ظ�م "��"& و ا%���دی "�2م، 	�ظر)�ت و )�0ل ��ز 	�  �& �� �م 	وده ا�د.  ��ر�(& و *�رازه

د(ل در �رو"� ��� (دو2ت ا)�7�"��ن، %وای (�ر�& 	� رھ	ری ار��� و ھ"���6ن (��� "ران دو2ت  ھ�ی ذی طرف

&	ری از )"�د 	� �*�	��& رد& در  *ور *�ل >�رد. و  د  � �ظ�م "��"& %ویآ� �� "��ن) ��0دل 9زم 	� و�ود 

    ا�ن ار (ط�ر را �دار�د.�وان و ظر)�ت   � <�	ت  رده ا�د �	ل در =ل )�0& ��وت "ران 

�("ت از ھ� 	��د دا�"ت  � ��� در ا)�7�"��ن ?� �0ر�ف و @�و& دارد. در ا)�7�"��ن ?�د دھ� ا"ت  � ��' 

 *&، �(ر�ب ��ن و آزار  ا"ت. ��� 	رای ����ن ��'، (*و�ت، ��ا�&، �رور، آدم ور و�را�6ر و (����"وز *��0

&ردم ظ�وم و =ذاب د�دۀ ا)�7�"��ن طرح  �*و�د  � 	رای ردم و ��ن  *ود.  "��& 	� ��� ��Dر & و *���

�دی و 0�وی *�ن در �#�ن ��� ��@�� 	�*د. ���رب دھ� ا(�ر رو*ن  رد �(��ه ا"ت  � ��)� "ران 	��د�*�د و 

�ن ��� و <	2	�ن و %وای (�ر�& �� "��ن، ط�#� �	&ردم � و آ��ن  �ت در ا)�7�"��ن 	رآورده � �(��*ود و در 	�ن 

آور  � 	� ��رف "ر"�مدر طول �F دھدر ا)�7�"��ن �#�ن ��� *�"ت %ط0& (�2@�ن و و�ود دارد؛ ور��  ��Dد

��دۀ ار��� 	� "ران ار�ش و ��وت  و روا	ط ����6�' 	ر������ و ا��9ت &(�ر�ا�	وه �Dور %وای  "ران ���و،

    . �ر 	"��ر آ"��& 	ود �� "��ن

ه ا"ت. ردم ���ن، �ط�� و ا)�7�"��ن را "ردر>م  رد ،�� �ون �0ر�ف *(�& ارا�� �*ده ا"ت. ا�ن ا	��م   از ط�2	�ن

�2& در �س ا�ن ��ر��& و �"ت �0�ط�وی "ران  	�*د. & �& ��@��ھ� اھداف  �(���*��ل ��ر�F ط�2	�ن 	� 

��9 از ط�2	�ن �� "���&،  �� "��ن، ���ن Iرب و  *ورھ�ی =رب((��� =ر	"��ن "0ودی) ��و�د دا*�� ا"ت.

ا"�@�ده 	رای ��)� (ود  �نط�2	از  د(ل ذی یھ� طرف*ود.  ��"���& �رف زده &ار����&، =ر	"���&، ا�را�& و ا)7

&�ت 	� �F �د�دۀ ��رJ د.� � �� ھ�ی ر��6ر�6& �"F ?�ره 0دی �	د�ل *ده ا"ت  � در ز�ر ا�ن& ?�د 	ط�2ب در �

&    �د. 	�* ����ن 

رھ	ری ار���  ��د. "ران ���و 	�  	رای �@وذ و "�ط� در ا)�7�"��ن ا"�@�ده & 	� طور <�ل "ران �� "��ن از ط�2	�ن

دی 	� د�	�ل =ر	"��ن "0و"ران 	�ره 	رده ا�د.  ردم ا)�7�"��ن و ���ن و �ر"��دن	رای �Dور در �ط��  از آ���

و  =�وان )*�ر 	ر %وای (�ر�&� . ���م ا�ران از آن 		�*�د & و ر%�	ت 	� ا�ران �(ش وھ�	�ت Jو2وژ�F، اھداف ا�ده

 رزی از ط�2	�ن  ��م	� (�وص  "ران ��وت  �	ل،د. �>�ر در ا)�7�"��ن  �ر & >"�رش ��ا�& و *ور*6ری

	� ا�ن �"�ب ��م   ��د. ا"�@�ده & ز�ر ��م %وم و %	����@ظ %درت (�م و (��ل  	رای "ر وب ا%وام �Iر�*�ون

    ھ�ی ��ده *ده در �@ظ و �و"0� ��'، ��ا�& و 	�ران در ا)�7�"��ن د"ت دا*�� ا�د. طرف

ھ�ن روزھ�ی �("ت 	رای اھداف (��&   � از	�*�د  *ده از ردم ا)�7�"��ن &  و?F و �دا ط�2	�ن >روه

�زوی و 	ر�ده *ده از ر ً���)�، 	�ورھ� و Dد  ���ت���ن ، �ط�� و ا)�7�"��ندم ��6دا*�� *د�د. ا�ن >روه  �

� دار�د. ا�ن �0د�&، آزادی )رھ�' و د��ت �� �0�  ھ� (�2ف ����وق �� ،&=�ھ�ی "��"&، )رھ�6& و ا��
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��ن ��*ر)ت و �ر%& �ر ت،�& در راه  =ده	وده و ���   �، "ر>ر&، �@ر��، *ور و �*�ط ردم، ���0م و �ر	�ن��ز 

&��ون *�>رد 10(	� �0داد ا�زوا و در ا%��ت ط�ق 	ودن ا�ن >روه در ا)�7�"��ن  �)& ا"ت  �  درک	�*�د. 	رای   (

 Fب ا>ر ھر����ل "� �@ری ار�	�ط دا*�� 	�*�د، د(�ر و �"ر �0رف �ظر ا�داز�م. ا�ن ده ��ون *�>رد �( �	

�0رف ، ��*ر)ت��ون �@وس  *ور (واھ�ن ر*د  30در�دود  �"��زی  	وده و از ��ب "وزی و )رھ�'  و �و"0

ھ�ی �*ت �رده از ا�ن >روه  ��ً  و?F و �زوی ���ت  �د. �س وا�D و رو*ن ا"ت  � د"ت��@ر دار ط�2	�ن

& &�ظ�م "��"& ا)�7�"��ن 	� زور و �	ر در دو2ت و  �ت �#�ن اھداف ��ل و آ��دۀ (ود)(� (واھ�د آ��ن را  ��د و 

ل "�ز�د و 	ر ردم ���ل  ��د.�*     

 ��� �د رزی آ�Iز �رو"�� ��	� ا*�راک ��روھ�ی *�ل، ��ر و در ��س 	زرگ ���*& در  �	ل �و"ط "ران ��

أس ا�ن *ورا %رار داد�د. *ورا 	دون & را 	� *�ل )ر��*& در را2د�ن ر	�� و ����ل ز��دی 	ر��  رد. ا"��د 	رھ�ن

�ط�&  �ر آن 	0د از �رور ا"��د �0ر�ف �0�& از ط�2	�ن و 	 �دون واD� رو*ن و *(ص 	�  �ر *روع  رد. ����

 رزی و ارگ �*���ن را �روف ا�ن رو�د 	�  ،ھ�ی ز�ر ��� ھ� 	� �رد"�& (و	& ا)*�ء >رد�د. �� "���&� ر	��& 	

�ن  	�رھ� 	� ھم �� "��ن و ط�2	�ن"ران . "ران ��وت  �	ل 	رای ��ب ر�J�Dت ا�ط�ح ��� "�(��د��

ھ� در را"��ی و�دت �& و  از ا��ع �& و ا���د ا%وام و ��ت .��ر و ����ل راه ا�دا(��دا"�را��ژ�F (�ر�& (ود 

رد&"��"&، ا �*��ل "�"�م &=���و>�ری �ود�د. ��ر�P روزی در در ا)�7�"��ن 	�ظر)�ت و %وی  ،%���دی و ا��

�دود ��راو�ش 	� %�Dوت (واھد �*"ت. رزی و ���آ%�ی ورد =��رد  �      

(واھ�د  � 	رای ط�2	�ن آدر"& در  آور ا"ت  � �س از �F دھ� ��'، (*و�ت، ��ا�& و  *ت و  *��ر ��9 & (�ده

0& �ن  ��د. ��ش%طر  �Dد. در �س  ھ�ی ا(�ر وا�دا*��& ��0"�زد  � ط�2	�ن از روز اول (ط، 	ر��� و اھداف 

���د (�ص  ھ�ی �را �ده، ���ظم و 	& ھ� و د"�� �د. ا�ن >روهی �� >ر)�� 	ودا�ن ���ب ��روھ�ی د�6رھدف 	رای 

ھ�د.  ر>ردان ط�2	�ن 	رای وطن و ردم ارز*& �&ھ�ی درھم و 	رھم و " . د"��ا"�0�ل *ده ا�د ھ�ی ��د *ده طرف

�ن  دا��د  � ?ون & آ��ن 	� ��ر�P، )رھ�'، د��ت، ا"���ل، �ر%& و ��*ر)ت ا)�7�"��ن "رو �ری �دار�د.#� �	

&د�& در ا)�7�"��ن د�6ر ���& 	رای ا)��ر ط�2	& 	�%& � �0�� ���د. ط�2	�ن �ن ا�د  ا��ت، <	�ت، ��*ر)ت و �و"0

د�& 	"م �0      Q. و >"�رش ��

د�دهد)�ع و  	&و %�ل =�م ردم  آزاری ردم ،��ا�& ،�(ر�ب، (*و�ت ��'، ھ�ی >و*�& )�ط 	رای Fا�ن ر	���" 

� "�(�� *ده ا�د. �� و�9ت )راه �1392ل  14?��ر*�	� روز 	� طور <�ل در ��� 67 ،(ور*�دی ط�2	�ن 	� 

ظ�وم و 	�6 &��& 110و  ��ه ���د 	ره %�ل =�م *د�د�@ر ا)راد  &�� ا"�& و  ط�	ق 	� *ر�0ت و. 	�*�د �@ر ز((

� =�د9�� *و�د. ھ�  آن ��ر�F  ��د>�ن و رھ	ران، %���ن ،%وا��ن د�& ���ن و ا)�7�"��ن ��ھر�وع 	��د 

(���ت 	� وطن و ظ�م و "�م 	� ردم =ذاب د�ده  ،و ظ�2م ، �ر)� �&ر�م  F 	� آد�*�ن و %���ن 	& و "�ز*��ری

  و 	� *�دۀ  *ور ا"ت.

��ری 	ود 	ر >و"@�دان         �ر�م 	ر ���' ��ز د�دان �"  

��دۀ ار��� و  در 	�ن دو دو"ت و ھ��ر ا"�را��ژ�F �0�& ا��9ت ز�& در وا%� ��' زر>ری و ?��� آدرس %طر 

از ط�2	�ن 	� =�وان و"��� )*�ر 	ر "ران ���و 	� رھ	ری ار��� ا"�@�ده  ھ� &�� "���"�زد.  �	�رز &را �� "��ن 

& � �F>ذاری ?�ن در   *ورھ�ی =ر	&، رو�وش ���دن 	� روی "ر��� ھ�ی Iرب و د. ھدف "ران �� "��ن �داوم  
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��دۀ  	�*د. ا��9ت &، �@وذ دا�& در ا)�7�"��ن و �دود"�زی �@وذ ھ�دو"��ن در ا)�7�"��ن و �ط�� >وادر 	�در

� "ران 	��� �ار��� در�& آن ا"ت �� آدرس 	ر(& از ط�2	�ن را از �� "��ن 	� %طر ا����ل دھد؛ 	� ا�ن �ر��ب �@وذ ھ

& �� "��ن ��@< ��� "���& 	� %طر  ھ�ی *ود  � ����د>�ن ط�2	�ن 	� ��"�ورت را 	ر ط�2	�ن �� �دودی  �ھش دھد؛ ا

     	�*�د. "���م ��ت �ظر و  ��رول آی اس آی &ر)�� ا�د و 	� طور 

� *�ن 	�& 	ر �@ظ و ��6داریر	ط 	� ��روی از �����ی ا"�را��ژ�F ��ر ھ� �وا�ب ذی�� &(واھ�د 	�  ط�2	�ن، 

��وی از ا��� 	رای ط�2	�ن ر"�ت 	دھ�د و آ��� را 	رای اھداف (�ص (ود در �رو"� "��"& ا)�7�"��ن و در �ظ�م 

�  دۀ ا�ن  *ور *�ل "�ز�د."��"& آ���در ا�ن ��ن �0Dف �ر�ن ��ش را "ران ��وت  �	ل 	� رھ	ری  رزی و ��

� 	�زی & ارگ�آوری <روت و دارا�& از  �*�ن =*ق 	� زرا�دوزی و �� �0Dف و �ز2زل  �خ  ��د؛ ز�را در ا�ن ��

و  ھ�ی آ��ده ، �"لوزی 	� وطن، ردمھ� و %درت (��& %وی �ر از =�%� و د2" ھ�ی �Iر*روع و �@ظ ?و & راه

&       	�*د. ��� وا0%& 

�� ���� ط�2	�ن 	"�ن *ود  �  داران و ��ظران %درت در وطن 	�@���م د�ده & �*���ن )�0&، "ر��� ا>ر ��6ھ& 	� ?و &

%طر "@ر   *ورھ�ی (�ر�& از ��� �� "���& 	� ھ�ی  ��د و 	� ��"�ورت وطن در �� "��ن ز�د>& & آوار>�ن 	&

&��ز ��	�0ت و ��"�ورت �� "���& دار�د. آ��� 	� ا)�7�"��ن =دۀ �*�ون  داران و "ر��� ���ران	�*�ر���  ��د؛ 	���  

از آ��ن دو(��6& ا�د.   ��د. 	"��ری *ورھ�ی (�ر�& ���رت &و د�6ر   ، %طرھو�ت و ��"�ورت �� "���& در دو	&

 رد>�ن ��ت  >�ر�د. 	�*�ر "ران ���و رات و ����ل  �ر &ا>ر Dرورت 	�*د از �ذ ره و ��"�ورت ا)�7�"���& ��ز 

ھ� از  دا*�� 	�*�د. ا�ن ھ�ی �م را ا*�7ل  رده ا�د، ��ز ��	�0ت دو>��� & و ?و &ر >رد  رزی ���� زده �*�ون  � 	

    *ود.  ھ�ی (�رج ��6داری & ھ� در 	��F ھ�ی آن 	�*�ر �ول��و��� دا2ر *ده ا�د. راه ر*وه و ا(��س ���ب 

(��& *�ر�ن �ر  ھ�ی (�ر�&(دا2ر، �و�د، �ورو، T و �Iره) ھ�ی 	�د آوردۀ واد (در و  F �ر �ولھ�ی ا( در دھ�

� �6ر "ران ��ت �*�ون و �� دوطن دو"�& و ا"���ل ط�	& *ده ا"ت؛ ���رب �*�ن داده ا"ت  � �� ط�2ب  از%�=

	� "	ب >"�رش 	�ران و ا��ر*�زم ��ری و �(ش رو��� �#س و ��ا�دی 	� =�%6&  . ا�ن 	&دار�د %�	& 	� ا)�7�"��ن

     *ور *�وع ��دا رده ا"ت. �ن"� �ھ� و  ��ت ��مدر 	�ن ��ل و آ��دۀ  *ور، 

��د و "ران ��وت 	� ?ور   � در  *ور  �ر د2& 	رای آزادی و ���ت وطن & درا�ن 	رھ� ز�ن ��ر�(& و �"�س

F �ری ��0د *ده ا�د،  �ر"�&، �	�0ض و �دا�م >�ری، %وم ھ�ی =��، ا(��س، ر*وه ھ�ی (�ر�&، دارا�& و ?��ول  

F� �� �	 Fظم ا"�را��ژ��آ��ن 	�ش از  �ذ�ر دار�د.ھ�ی (��& ا�0ط�ف  "ران �� "��ن 	رای �"�ط 	ر ا)�7�"��ن ��ن 

� ا)�7�"��ن را )را?�' �F دھ�  ا"ت  � ا	���ر =ل در �D% ری ا��9ت	رھ �	و ���ر��� را  دا*�� و "ران ��دۀ ا

& *�د. "ران دو2ت ا)�7�"��ن 	� ر��"ت ��د رزی ھ�?�6ه وD� رو*ن و �0ن 	� (�2@�ن از ���  	� د�	�ل (ود 

    ط�2	�ن �دا*�� ا�د. 

��2"& ا"�را��ژ�F 	دون  و 	� آ��ن ا�(�ذ واD� *@�ف و ا"�وار	دون "� ��� 	دون �0ر�ف *(ص از (�2@�ن، �رو

�م "� ��ن  *ور� �(��	�& 	ر ، ����و) ����� Vت را  �& ھ��دارد. آ%�ی  رزی ط& "���2ن ا(�ر 	�رھ� وD� ��و

��"���ده ���7ر داده ا"ت. "ران �� "��ن از وD�  در ورد ط�2	�ن، �� "��ن و �رو"� ��� 	� *�ل ا�"�"��& و

ھ�ی  	� د"�"� "�زی، و=ده و	رداری  رده  ا�"�"��& آ%�ی  رزی و 0Dف آ*��ر "ران ��وت ا)�7�"��ن (وب 	�ره

    و (�ق �وادث �روف  ��ده "ران دو2ت  �	ل را "ر>رم "�(�� ا�د. درو�Iن

���رب ��ر�(& 	� ا<	�ت ر"���ده ا"ت  � "ران �� "��ن ھ�?و%ت 	� %ول *�ن و)�دار �	وده و ھ�ره و%ت را ��ف  رده 

��دۀ ار��� و 	ر������ ���ن ا"�را��ژ�F دار�د؛ 	�رھ� 	� ھم ا�د. آ��ن 	� "ران ���و، ا��9ت  Fن ا"�را��ژ����(ود ��
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ا	زاری ا��ژ�F (ود 	� دو"��ن Iر	& و 0Dف @رط دو2ت  �	ل ا"�@�دۀ ھ�ی ��ن (�2& داده و از و%ف ا"�ر %ول

%ول و %راری 	"�� ا�د؛ 	�ز 	رای *��� (�2&  ردن از آن �و"ل 	� �& داده و  ھ� ھرو%ت  � و=ده . �� "���& رده ا�د

ھ� و وش و  ��@& ھ� از ا�ن و%ت �د. ھدف �� "���&	�زی دادھ�ی (ود "�(�� *ده و ھ� را  و د"�"� ھ�ی �د�د�ر)�د

��ک، د2"وز، )�0ل، رد&  >�ری "�"�م "��"&، ا%���دی و ا���=& *�رازه ا���د �& و از ھ� ��و>�ری >ر	� 	�زی

در �ظ�م "��"& آ��دۀ ا)�7�"��ن در ا�ن را"�� و د�6ر (�2@�ن "�زی ط�2	�ن  %وی در ا)�7�"��ن ا"ت. طرح *�ل و

&    >�رد.  �ورت 

د>�ن  رده ا�د  � (ود و د"ت �رور ھ� ھ�ره ��ش ن �م ا"ت. �� "���&ار��� �#�ن ��)� *�	رای "ران ���و و 

��	ل ا=�ل �� "���&��  (ود را ����ن ��)� Iرب در ا)�7�"��ن 0ر)&  ��د. "ران ���و و ار��� ھ�*� در �"ھ� 

�	ل ��وا�"��د 	ر 	��ی �F ا"�را��ژی ��ھ�وز "ران ��وت   %�ط� �6ر)�� ا�د. و �رش  رده و وD� *@�ف و

آھ�' "�ز�د و ظر)�ت ا=��د"�زی در  	� ھ"���6ن و  *ورھ�ی �ط�� و ���ن ھم*(ص و  �را روا	ط  *ور را 

و ا�ن  "ران ���و 	� رھ	ری ار��� 	� �� "��ن ا����ج دار�د آور�د. 	� د"ت	رای ا)�7�"��ن "ط� �ط�� و ���ن 

&     ا=��د 	� و�ود آورد.  �وا�د (واھ& �(واھ& 

 رد�د و 	�ز از آن ا���ر �ود�د. ا�ن *را�ط =	�رت 	ود از: %ط�  (طرح)ا(�راً *را�ط& را *�>ردک "ران �� "��ن

روا	ط دو2ت ا)�7�"��ن 	� ھ�دو"��ن، دادن "�م  �)& 	� ط�2	�ن در �ظ�م "��"& آ��دۀ ا)�7�"��ن و آوزش ا)"ران 

&	� ��ر	� آوزش ا)"ران �ظ�& ا)�7�"��ن در *وروی "�	ق �ظر ا�داز�م 	� رو*�& در �� "��ن. ھر>�ه   *ور �ظ�

��	ل ?*�ن آدم �"م & 1357 ود��ی ھ@�م <ور *ود. "ران �� "��ن در (��ل آ��د  � طرح  (ور*�دی در 

& در آ��ده ھراه "�ز�د و %درت را �ظش ا)"ران ا)�7�"��ن را 	�  ود��ھ�ی "�زی ط�2	�ن را در دو2ت و آوز *�ل�

در  *ور � 	� زور ����ب  ��د. ��)*�ری ط�2	�ن 	� (روج %وای (�ر�& �� 	� (�طر ا�"�س وطن دو"�& و 

&	 ��ن ا"���ل ��ن ا"ت، 	��� ��ت ھوار �ودن راه 	رای "�طD�  �	 "��ن�د و *رط �� "��ن و ا*�7ل ا)�7�%

زو &<�ل �	�ه  ��دۀ آن را در ز�ن ا"�	داد ط�2	�ن *�ھده  رد�م. &ر "�ح و طرق د�6ر �ظ� �در آن  	�*د  � 

    �د.	� (ود دا*���ز  رد>& ار��� را 	��& ���ن Iرب 	� "ر�ھ� �*� و%ت �� "���&

ر�Jس *ورای ر)& و9�� ط�ھر ا* �� ���� "ران "��"& و �ظ�& �� "��ن  	� %ول و %رار (ود و)�دار ��"��د، 	���

���ت ا����ری) در   �د. �F 	�ر ا=�ن & از آ��� ��روی & "ر��"ری =��ی �� "��ن ��ز=)�����"��د  � ���د �

&ی <ل دا�د. ا�ن ھ�ن �F 	�م و دو ھوا 	�*د؛ ا� در  *ور (ودش �� "��ن ا�ن =���ت را ��روا & ا)�7�"��ن روا 

&و  از ���ب =��ی ا)�7�"��نآ2ود و ظ�2���  و  ��ً �	�0ض ا"ت. و%�& ا�ن وD �Dد ��وق 	*ری *�ور %د�

*ود  � "��"ت  د. 	� ا�ن �ر��ب �0وم &�*���2"ت از >@�� (ود ا���ر  ر؛ ا�ن رو���& ���ن ورد ا����د %رار >ر)ت

�*د؛ �0�& �� 	 ھ�ی ��و=& & و 	�ران آ)ر��& ھ��� �داوم ��'، (*و�ت، ��ا�&در ا)�7�"��ن ا"�را��ژ�F �� "��ن 

�    .ن و �� ��' و 	�ران دا�& در  *ور 	�  *�دۀ ��� "�� ?ون و ?رای 	& "�ط

ھ�ی (�ر�&، ?ور و ?��ول  >��ه �، ��ف و �ل ���ردھ� دا2ر  F ���رب ��P ��ر�(&   � 	� 	��ی (ون ردم 	&

<�	ت  رده ا"ت  � 	� ��0	�ت  دارا�& و <رو���ی =�� و ?�ر>& و�0Dت 	�را�& و �ز2زل ��ری 	� د"ت آده،

، ر)��رھ�ی (�م و ا�"�"��&، و�ود )"�د اداری، ، ��د�ده >ر)�ن �ق و ��وق ا <ر�ت ردم  *ور%و&، ا����رط�	&

از ا�ن 	�*�ر و%ت >را�	��ی ردم  *ود. �ل �&ھر>ز  @���&، *��ت  �ن ا)�7�"��ن  0Dف و 	&(و�ش (واری، 

آوردھ� و �راث >را�	��ی ا�ن "رز�ن  �� وطن، ردم، د"ته ��	(*ود�& ا"ت، 	� *ور را ��ف  ردن �� ���� >��
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     دھد. را 	� 	�د )�� & ��ر�(&

ھ�، ��روھ�ی  "�زی ��م ا%وام، ��ت ھ� و "��م ��9 	رای �ل *��ت دا(�& و (�ر�& Dرورت 	� �ر ز ا�رژی

�(�ص،  �ردان، �@�ر، 	���ر	�، =�2م و ��ک و ��دق، ��ن دو"ت، ھ�ی  *(��ترو*�@�ران، "��"&، ��وع 

و ھرج و رج ��ت ���ت ��ن از 	�ران  *�دۀ ��ری  ،، )�ری و "�ز�د>&در ز�ر "�ف 	زرگ "��"&دا�*�د 

و 	�  	�*د. ھ� 	� ھم 	��د در راه 	ر>زاری ا��(�	�ت آزاد، *@�ف و =�ری از ���ب ��ش  ��م &و و�را�6ر ھ"�& "وز 

 �	 &و  =دا�2&، �ق ��@& م، 	&)"�د اداری، ا(��س، ���ب، �)�زا����رط�	&، �F �ر ت و"�� و ��	ش 	زرگ رد

     زور>و�& 	� 	�رزۀ =�& 	ر(�ز�م.

*��ت  ،	�دی "�"�م "��"&، ا%���دی و ا���=& �رظر)�ت، 	� @��ت و %وی 	� دون *�ل و *�رازهز�را  �	 ��	��

�ن ا"ت. ا�ن �م دا(�& و (�ر�&د2"وز،  �ردان، *��ع  	� ا��(�ب ر�Jس ��ور �@�ر، ��ک، در "ط� �& �Iر

��� �وا�د.  و )دا �ر 	� د"ت آده & ، وطن دو"تو 	� @��ت و �*��ل  �	��� �& از ا*(�ص ��ک، ��دق، �(�ص

�ط و )�ط از ا�ن طر�ق 	���ل آ�د. ( &���	ل ا�ن Dرورت ��ر�(& ��ن و ھر س و ھر ��رو�&  � در وا%0& و =

در 	را	ر ا�ن ���ز 	رم و ����& ردم 	� ا�"�د و در �& 	رآورده "�زی اھداف *(�&، %و& و >روھ& (ود 	رآ�د �� 

Pزات ��ر���  >ردد. "�ل (رو*�ن و 	�����ن رد& ��"ت و ��	ود &*ود، 	��� 	� ط��7ن  آو�ز & ��ق ���� 	ردار 

  ����ن
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