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  �	�ھ��� ����
22.07.2013  

  
  

��ده�� ����  
��ر ��زی، �� آ��ی��  ا%$��#"�ن ر 	� 

  
'�� +��	�ن �01) �� ا�0'� آ��ی او���� ��/�ع -�وج +���) �	�وھ�ی �(��) ا���'� از 	�1 �-

0�� ��ای +4��5 �� +����  2014ا%$��#"�ن را 3� از ��ل +����9ح ��ده ا�7،  و ��دم ا%$��#"�ن �
 ً;��� .7��<�  

��ا@= و ا%$��#"�ن ھ� ?� زود +�  �ا%<���0 ا�0	") �	�ن ا���'�+ ی دار�� +�ا���'� ) ھ� +���= ز��د
��- ( ����Aرا ط) ��ده �� ا� C  واری آ��ی او���� در�	روز  19، در�7 ����1392.04.11. ا�

،C	3 �'0دو �1"0) �� ا� �����	
��ن  �وا���
ـ �� � ��ه  �� ��ه ا���ر ا��ل����� ا����� ���ن آ�ر��� و ا
و  ������  ؛، $ر
� ات �� ا�ر���"� ھ� آن را  �د���� �ر ز��ن �� آور�دا���ء �ودد��ر ـ 

��ن ���
)  .'واھ�ن آن ا�د���
ز�را در ا���ی ا�ن �وا
	���� و ا���د +����ه ھ�ی �ظ��� ا�ر���"� در ا
   .�د �-دی آن ھ� ���ر ات.

��ن �رای ا�ر��� اھ��ت '� � دارد. �� ��"��� �� ا�ر���"� ھ� �ر دا��ن +����ه ھ�ی �ظ���
��� در ا
ـ ا���2 �� در $دی ��  و �1ن �� /ردد و �ر�وط �� �ود، ا�ن ��ور �� �	�ل ھز��� ھ�ی /و��/ون

و  ارو+�"� وی /ردد �نو ��$ددرت �زرگ ����4، .�ن و رو��، �� ا�ر��� �ب رو��رو"� دو �
��ن ھم، ����د �"ر ���طق و ��ور ھ���'واھد ��������  ،�� 'طر ����دازد 67 ��4ن را ���
در  در ا

  ، +����ه ھ�ی 'و�ش را دا��� ���د.��4ن

 و �ردم��� و$�� و =�س ا2-�ل ����د '�ر ھ�ی ر .وک، �رای ارز���� ر ا��، '�ر ��ورک ����ز،
��ن �� ��ر ر�ده �ود. '�ری �� �?<�رات 'ود را ر���
��ن وی روان ا���
/ذا��� �ر'� از �ردم ا

��ن �-د از و '��7 ھ� را ��ت ���
آ��ده  ھ�ی ا�ر���"� �� ��و�ش ا�دا'�� ات.'روج ��رو�� آ��دۀ ا
  �� را�� ���ل ��و�ش ات.�� ای 

��ن �طور ���ل ���د  رآ�دن ��رو ھ�ی �ظ��� ا�ر���ھ���طور �� /��C �د ا$���ل ����
�� ھ�D از ا
در /�ر و دار  ھم از ا���ن �-�د ��ت، ز�راطرف د��ر ا�ن �"�7 ت ���ل � ور ����د، ا��  ور

��ن، در ��ط	� و و���) و آ�د و �د ھ� و 
راز و 
رود $وادث���
و  /�ھ� ھم د2ردی ،در ��4ن در ا
� دو طرف �و�ود ���ورد،$رف ھ� و ھ�"� ��  د2زد/���و  �ھ����و�� �� ا�ر���"� ھ ا����ھ�ت 

��ه ا�ران را در آ'ر�ن روزھ�ی $�و��ش ���4 و �� ��ر و �دد/�ر ���� /ذا���د  ��$د�ن ارو+�"� اش
��ز/�ت و �� �درت در ��Cرا�س ��ر�'�" /واد2وپ" �رای 	وط ��ه،  1978و راه را در �ل 

��ن ��ز �� �و=� از �-���7 /ر"� �� �� �C) � ھ�وار �رد�د، ر�دن '�������
� ����د وادار ���د در ا
  �و�د!

ت ا�ر��� در ���ل ا�ران  ��رو�ن زو��س در ���ب ��ت ��ھ��� 'و�ش��در �ورد ��ت ��ه و 
  ز��ن ��ه .��ن ���و�د:

" ا��Nت ��$ده از طر�ق ا���د را�طM �زد�L �� ��ه و �ظ�م او، در �ورد ر�و�ت رژ�م او �"و�2ت 
ا�	1ب، ��ور و ��ج و �'ت او را در ��م 'ود /ر
ت، ���4 �ر =4ده دا�ت. ا�� ھ����� �� ا�واج 

�ھ�ت ا�ن ا��Nت ��$ده .��ن =�ل �رد �� /و"� در ���ل ا�ن رژ�م �"و���2 �ر =4ده �دارد، و �� �
ت '�ر�� ا��Nت ��$ده .��ن ���� 'ورد �� +���د �"و�2ت را ��� ���د. ���� ا�ن 	وط، 
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، و در وا�) �واز�M �درت در ط6 ��4ن ھ�وز ھم در راه 1من �رای ا�ران، ��ط	�، د���ی اھ�ی آ
  "ات.

 ط	� $�Cظت ���رد،از ���
) ا�ر��� در ��ای دا�ت،  �� آ��� ا�ران �رای ا�ر��� اھ���� 
وق ا2-�ده
 �ورد ���ز ا�ر��� را ���4 ���رد،�Cت  ا�واع 
رآورده ھ�ی ا�ر���"� �ود،��زار و�-� �رای �ور�د 

ان �� �زر/�ر�ن و ��4ر�ن 'ر�دار ا�ر �ود، �ا��در ا'���ر ا�ر���"� ھ� /ذ�راق �) +����ه ھ�ی ا
ا�ر��� �رار  در ا'���ر زاری ا�رانار��� .�د  د ھ��N'ره و  ه �ود��7$�ت �ظ��� ا�ر��� ��د�ل �د

4دا�ش ��ت �� -ن �ود، ا�ر��� �� ھ�� ��رھم 'ورد در $�ل ، و��� �وازن �وا �� �C) '����دا�ت

�ر ��ت را �� دا��ن ا��م '���� ا�دا'ت و ��� اش را از ر ��ه �ر.�د.  ا�ران ،��ه �� ��$

ت '�ر���� ھم در /ذ��� ا��Cق ا
��ده ات و در آ��دها�ن =�ل  ھم ��د. در ��4ن 'ود و ا=����ر 
��ن ��و��،در ھر �����وا�د ���
   ��رار �ود!ا��Cق ���Cد و  ، از ���7 در ا

�� ر�'�ن 'ون ده ھ�  �� �د، �ر آن �ودو �� ار�ش ا�ران ،��دن ��رو�� �� 'ود ا�ر��� �� 
ر ط��-�ت
. ���ور�ت �+رداز�د و او را �� ھر ����� �� �ده ات در �درت ��4دار�د ھزار ا��ن �� $���ت ��ه

 ا�ران در ��رال ھ��زر �� ��"��� ا��د 'ن �� /و��د در �4ت �دت آوردن �� طر
� ار�ش
�� �����دۀ �ظ��� ا�ر��� در ا�ران �ود =�1ً  ،�-�� ا�ن �'ص�وده ات.  ����ش ���ن ��ه و '����

  .���ردھ�وار و آ�دن '���� راه را �رای ��ت ��ه و +�روزی ا�	1ب 

��ن ھم �����
�L روز د
�ر ط���2ن در �طر ��ز ���ود و 
ردای آن ا�ن د
�ر ���  در �����ی ا
�د �� ��ور �و.�� �<ل �طر، �� ھ�� ��7د +روازی ھ�ی آن، ���وا�د �دون �وا
ق ���ود، 
�ر ����

� و د�+7و��� ھم +����ن �ر ���  ا�ر��� و ارو+� دت �� ا�ن ��ر �ز�د؟�� M�$  ذار�د در��
  +�روز �ود.

��ن���
و  و +����ن و $����ن ��ط	� ایاز �L طرف ���ن ا�ر��� و ��$د��ش  ��S �و�ود در ا
از د�ش �'��  ی��رات. ا�ر��� ھم ا�ن را �� 'و�� ��دا�د، و�2 از طرف د��ر اش  ����4
ات ���4 ���� ��د.  ا�ن ��S  �د�ر�ت ،ا�ر��� ��در ��ت ا�ن �$ران را آ��و�� �� ��ل دارد ��ت.

��ر 	ل =�� آ��� �� ��ن ا�ر��� و +����ن ـ ا���2 �� $دودی �� ����ت �ر'� از ��ورھ�ی د��رـ و 
�ز��ن اط1=��� �ظ��� ا�ن ��ور از ط�2ب، ھم  Lرا�ژ������د +����ن در ا�ن ��S، �� $���ت ا

  �� ھ��ن ��وال ���د، دت ��N را 'واھد دا�ت.    ر او��عاNن دت ��N را دارد و ھم در آ��ده، ا/

و��زی �وش و + L� ن ا�ر��� و ارو+� از��� L�  ن و ا�ران��و �ر'� از ��ورھ�ی  .�نو و +��
�T ��1 =ر�� واز���ب ط�2ب �ل ادا�� ��
ت،  12ھ���طور �� ط� ا�ن  ،از وی د��ر =ر��را

  د.'واھد �ر��ز ھم �ل ھ� ادا�� +�دا و $��� ا �7 اش، �� /��ن، 

��ن ���
�ل ھ� ����دن را در ا M7 در $����2 ا�ر���"� ھ�، از ھ�� �4م �ر �ردم ا�ر���، �� $و
دار�د، �� �وان �$�ل � �رف ا�ن ��S را و �� 'واھ�ن ���� �دن ����ر �وا��ن ��ن در ���� 

   ھ��د �� �� $�ل ھ�D <�ری �رای ��ن �دا��� ات.

��در را�ط� � ��ری ط�2ب���
ا�� �� �ل  ،��د �ر��� د��	� ���ری ��ان /��C �ود: "� ��S در ا

  ا�ن 'ن، 'ن +����ن ات �� از ز��ن ط�2ب ادأ ���ردد. "���م. ���ری ��

ط���2ن ـ +����ن ـ ��  �� �رد�د، ا/ر او��ع �� ھ��ن ���7 �� �� ا�روز +�ش ر
�� ات، +�ش �رود،

 M�C/ راد و �ظ�م ھ� �ر'1ف ا�ر��� � ��ن =�ل 'واھ�د ��ود؛ا�ن
� ھ���� در $���ت ھ�ی 'و�ش از ا
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��دارا�ش ھ�واره  +��دار ��وده ات در ��4ن .�دان��ت ھ�ی ��د�'وش �=ت  و �=ت ��و 

  ����ر ات.

���ن ����
ھم ��ر���� ھ�ی "�� 
-1ً در دو2ت ھ��د، �� �ر +�.�ده ات. ��ت ����ر ����او��ع ا
$�و�ت ���
زا��د. +����ن ھم در  ���لھ�   د ھ� ���ل را �ر ھزار " ��نھم �� �-لو �� ��V �زن 

�ر 
رق و �ر'� از ��L 'واران �د��ش  ر��ت �ر/��ر را از طر�ق ط�2بات �� آ'ر�ن � ���ن
  وارد ��د.دو2ت ��� 

 ����C ��� �� ط�2ب �� ود ��� و ود ��ور و �ردم���د �دی �ودن �را�ط را درک ��د. ���� 
   .���د=� ر ���ت �'ش   و ��ور�� �رای �7ت �رای ��� و ���وا�د �2ب ��ط .��ت

�رای ھر �L از ا
����ن وطن +رت و آزادی 'واه �دون �L ��� از دا��ن آرزوی 'ود
ر���� 

ا�ن آرزو و/��دا�� در �����1 �� �� 
-1ً  ر�دن �� و �	دس ات، و�2 =��2 ���رآرزو ھ�ی 

=��7 �� �ظر  .�دان ی +����ن و ا�ران  ورت ����رد�ت د������ ای �� از و�� ���< �رار دار�م و

  ���رد.

.�دان ���ل ا=���د  ���1ت ��ظ��� و �و�� �و�ود آ�ده ات،ذ�ر ا�ن وا�-�ت �� ار��� �� از 

را �ردان  �$ب 'رد ����د ��د�ده ���ر�د.  آ���ر ��2ن ا�ن ا�ر ��� ��را$ت ���ده ���د؛��ت، ���د 


ت �� ھ�وز ھم ا
��ر �� �وه �رآ�دن در ��7 اش و�ود دارد. ��S دا'�7 �� و�وح �� ��4م ���4 �

   ��ور را �4د�د ����د.

ا�ن �$ران =��ق و �ن �ت و 'طر ات �� ��ور �� را از ا/ر �در��  در .��ن و��-�� ��زک،
    ات. و ��$د�ن ارو+�"� او ���4 ا�ر���ھ�ی /و�� /ون ���ت �دھد، آن �درت 

��L ھ�ی ا�� �دی ز��دی �� ��  ،��� ��4ر ��دا��د �� �رای ��ز�زی و �و�زی ��ور/ذ��� از ا�ن 
   ���ز دار�م، �� �دارک آن در �و��ه �دت ـ ���د ھم در دراز �دت ـ �رای �� آ�ن ��ت.

��ن �رای '��7 از ا��ن ھ�، از ���7'�ر���ن �� ��ول +ذ�ر
�ن $�ور ���
'ود �ن،  ا�ر��� در ا
��ن ���� ����ده ات.���
��ش را����� راه د��ری �رای ���ت ا L� ت، ا�� در�� ���  ��ر آ

��ن د�وار ات. در وا�) .��ن ���
�ذا�رات در �ورد �وا
	���M ا����� و +����ه ھ�ی ا�ر��� در ا
�� .�ز را �� ���ودی ھ�ذا�را�� ھ�واره د�وار ھ��د، ا�� د�واری ز���� را �� ط�2ب �ر ���ردد و 

، ، �� ��S دا'�7 دو ��ره در ��ور در ����ردو ��ور را در�ت در ا'���ر +����ن ���ذارد ����د
�ر �د �� از ���ن ا�ن دو �د �دام �L �دو ���� �د��م �� +�ش .���ن ��ن ���د ����ر و �� طور �دی

   ات!

 ،�د را ا��'�ب �� ���د ـ از روی ��/ز�ریـ د ��/��C +�دات �� در ا���و�� ا��'�ب ھ� �رد��ن 'رد��
'وب ھ�ی �� ���د ا�ن وا�-�ت را �+ذ�ر�د �� از =4دۀ آن ھ� ��ری در را��ی ���دن  �� �د�ر را!

ت. ا�ن ھ� ���د �� 'ود را 
ر�ب �دھ�د و �� �ردم را.�� ��'�  ��ور از ا�ن �ن �ت و ���1ب 

ود را ��7ف �� ا�ر��� ' د �دی و =��7 �� ا�ن ا لر
�ن �-4+���ن را �رای �L �دت ��'ص �� /
آوردن '��ن .�د +74و �رای ���� '��2 زدودن ا����4ت و ا/ر و ��ر و  �� +���دی �� +���ن �دا�د، ��

  ، ���د ھر .� زود �ر ا��� �رد.آ��ده�ردن از ا�رای �-4دات در 
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�� ھو���ری و �� ا�ن ��ور .�و�� درا�ت در $ل �$ران ھ� را ���د از .�ن ا�روز آ�و'ت. ���د د�د 
� ھ������ش $ل ��وده ���ل �رزی اش را ط� دو ـ � دھM /ذ��� � ���23ل از  17دورا�د���

 در ��7راد، ����رد��ن �Cرت ا�ن ��ور �1996$ران ���وان در �ل  ات و در $ل و ��ھش ��ش و
رز���� .�ن و .�د�ن �$ران د��ر و �$ران ورود ����دۀ ا�ر���"� �� آب ھ�ی  �وط ا�ر���"� ھ�

�� ا��ون =�ل �رده و در ���ر از .4ل �ل 'ود را �� آرا�� و  از ا'�ر دھM ھ���د �رن ��ت
  .اط����ن �� دو��ن �درت ��4ن ��د�ل �رده ات

  ���M دوم:

.�د�ن 2و�� �ر/� در ��ور ����ل �ده ات. آ�� �روری  ،از روزی �� ��� �� ر �درت آ�ده ا�د
�� ���ب ��� �L 2و�� �ر/� را �رای $ل �-�M7 'ط د�ور�د دا"ر ���رد�د؟ ھ�وز ھم �رای ا�ن  ��ود

��ر و�ت ��
� دار�د. �رور ��ت ھر ر�Cد و ر�ش �Cد را ���م �1ن و �زرگ �رای ر�دن �� 
���ً �و.�� از ���L �  د �� �رد ���� �� از ھزار!��) ���د.  در ا�ن ' وص �L � ��م� (�

ھزار  .�د�نن =	ل /را و =�ل /را و ��ط	� �� �ظر �ن '��7 ��رآ �ر ات ��ت �� �L ���) �ردا
��� و ذھ���را"� �� �و از �ر �$وNت در ��4ن  وا�-�ت ھ� را ��� ����د�Cری از ا��ن ھ�ی ا$

  .و از ��م �ر 'ود $رف ��ز��د از ھوا /ز �����دو ھ�واره  �� '�ر�د

'��7 از �$ران ھ� و �� ھ��ن ا�دازه �� ود �� 'واھد �ود.  ،د �ر $ل �ود�"M7 د�ور�د ھر .� زو
 ��در ���1ت �� ا�روز �� ا�ن �و�وع ار���ط +�دا ����د. ��N'ره ���د ��� �رای از ��ن �ردن ا�ن

�رأت �� 'رچ �دھد و �دم +�ش ��ذارد و آ�را �� ھر ���7 �� �ده $ل ��د. ا/ر ا�ن ���ل  ھ� ���ل
   د.د��ر ��� +� د��ر آرام آرام $ل 'واھد /رد���1ت $ل �ود، �

رو�رو  �� ا�روز �� آن رو�رو ھ��م ��، ���د ھ�.��ھ� در ��ر�V ��ور 'ود �� .��ن �$ران =��	�
��ده ����م. �ل ا�روزی �ل دوم ات �� از ا�ن �$ران ر�Y ���ر�د و ا�ن =ذاب �زرگ را �$�ل 

� ر�ده و �را�ط ��ور را �� 
�ری ـ �دی از �ردم �� �7وغ ����د. از ����� 'و��'���� =دۀ ز���
  /و�M =��7 ارز���� �����د. 

روی ���� ���  "�درت ��زِ "ای از ز��ن ��  2طC] =�ق ���ل و �$ران را درک ��وده در ا�ن �رھ�
طوری =�ل ���د �� ھم 
ر ت ھ� از دت �رو�د و ھم �L7 �� دت ��ر�L ا�د���ن ���� ات 

  ���Cد. و $����ن �د'واه و ���� �وز ��ن وط�"�  �رون

      ��ا$�رام

    


