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  ف،ھ�ر��د

30-05-2014  

  ���روای �ر�� �� و ���روای آ��
ور
  


م د��ل ���� �ردن اش ھم ا�ن �وده ���
� را 
$ر���ً �" !�ل  �ل در �ظر دا�
و)�' �%�ر�ده: �ن �%�رش ا�ن �و  ��
�
��م، ا
-� �ً ا��" �� �� در �ر�,+*�*�ل و  ���ط��ن ا�ن �و�� �
��! ��از ا�
����ت  د�واری ��و�ت �ردن را ��

�ت ��� ا� �%�ر�ده�1ش �د،  !ت *�0وری ��ور ��  رار دار�م، ا�ن �%�رش از  ,م 
��ل ا�ن �$�ر ��ز زد ور��
�ر !1رده ا!ت، ا4ر ا�����ً �واردی از ا�ن � ر3��ت �رده و آن را �� �$��، ا2ل �� طر�� را درا�ن داری ���ل�

�
� 2د �%�ر�ده ��7ن ��وده ا!ت ا62ً ��ود ��  ، ���د اذ3�نو
�*�د 2-�ت �دام ���د�د !ر ���ورد
�!�ن در  �و

+ رو�د!ت �دام ���د�د ��
رم را �� �را�د، ���د دا�!ت ��  ط8�ً ��ت ا�ن  و�� ا4ر����ره ھ�ی �8)�ً ��رش �و
�
�     �7�ن ��وده ا!ت. �و

0وری آ>�ز ���+ دوم !�ل اول ر��!ت *� در 2012!�ل در» ���روا«در ���ر ��م » آ��
ور«ِ
رم �� ا2ط6ح 
ر?�س *�0ور �را�!� �� !ر ز��ن ھ� *�ری �د، ا�ن رو�داد �� ��طر آن �ود 
� رو�� ھ�ی  »�را�!وا ھو=�د«
���و= !ر�وزی ر?�س *�0ور ا!�ق �را�!� �� » �ر�� ��«�� ��وه ھ�ی ��ری �!��ر آ �ی ھو=�د »>�ر�ر�� ��«

�
�ورد ��ث وارد  ,�رو ا2ط�6�ت  +، ا�� �,���ود= ��
ر ا!
�8�ل ���ده ���د، 4ر�7 ا�ن ا2ط6ح � �$��!� 4ر�
��ود �� ا�ن ا2ط6ح �رآ��ن اط6ق !راغ را ��
وان  یدر �3ل �ر�
ر ھ� و���2ت ھ��7  ،!��!� 4رد�ده ا!ت

« و��ز» �ر�� ��« واژه ھ�ی  1ردا�
ن �� �و)وع =زم ا!ت �دود وCDور �8��� و�-�ھ�م از �ده ��
وا�د،  �ل
�د �� 
و*� ���ط��ن را �� ھ��ن �8��� �8طوف ��وده ����م را ��8ن ���م» آ��
ور�� �
: �ر�� �� (�� 1!�و�د ��ی 

��ِص  �� (�
�د، 2��ب ر!�� و�3,�  �� �� �� �!�ت داده ���ود �� ���ز �" �Cل، �!," و�� �ر�� و �!���
�ز �� *�ی آن �� ��ر �رد، ��
وان �Cت �!,�� را � �� 2-�ت ��0ود و��رز آن �ر�� را ��ل ����د، آن �!," �وده و

، از !وی د�%ر 1!�و�د �ر�� �� در طور��� ���د  ���ل ��8�ی ���ل �و)وع ��واھد �ود، �!,�� �س ����م ا�� 
�� �� ��د �ر�� �� �2,ت �Cل ھ�ی  01,وی ��م ھ�ی ا!
�8�ل 4رد�ده �� 4�ھ� آد�� را �� ا�ن �%را��  رار ��دھد

درا�ن *� در �%�ر�ده  �7� �ر �ر�� ��، آد��ش �ر�� �� و...�� ھر 2ورت  �����!ب ���د، ����د دزد �ر�� ��،

8,ق �Cت �ر�� �� را �� ���>ل �*ر���� ���2ر �!�ز �
�Cت د�%ر ��ز در ز��ن دری  .د�و�ش آن ��!ت  "�


ر��ب ���
� و�8)�ً ���� �� از�!ب » �!��«�ود دار�م:  �
�و�� �� 2-�ت ���ص �� ��ر 4ر�
�  ��ی �!�
  �� ���د. �� � »�ر�� ��«�ود، 1س �رای �� ھ��ن واژۀ ��

 از ز���� آ����� �1دا �رد�م �� 4روه
� *���� �ن اط6ع دارم، �� ا�C�ن ھ� �� �Cت آ��
ور :»آ��
ور«و ا�� ا2ط6ح 
 �وز�" و�و!�$� در ��ور �� �� و*ود آ�د�د، 4ر�7 ا!
�8�ل ا�ن ا!م �� 4روه ھ�ی» >�ر �!,��«ھ�ی �!
$ل و


��ھ�
� �و!� �وده ا!ت، �6Dً ا�ن ا2ط6ح �
� �� 4روه ھ� وا���ص ھم �� ��ر �رده ���د�د �� هھ�را�$�، �� ا

� �ود�د، از *0ت د�%ر�Cت» آ��
ور!!«$� ��ز �وده ا�د، و�� ��م آ�0� را�
�6�2ت ��ظم �و! دارای دا�ش و� 4ذا

 ���8 از آواز�وا��ن و�واز�د4�ن �را��
� ��» "اھل �!,«آ��
ور�� ا�ن *0ت �� آن 4روه ھ� اط6ق ��%رد�د �� 

8داد �3دۀ از �را��
� ھ�ی ھ�ر��د �� �و!�$� را �� طور 3,�� �� دا��د و�� در ���ن ��رده ����د�د ����، در ��


���8 ا2,�  ر �� دا��د.
ر ����ده ���د�د، ��وآ�0� ��ز ��
ر���� ھ!
�د �� 4�ھ� دا�ش �و!�$� را از 
8دادی �� آ��

ر �� �amateur   ��8آ��
ور��و � را �� دھد،  و ھوا�واه، دو!
دار، 1!�د ���ده>�ر�ر�� ��، واژۀ �را�!وی ��

�!,�� آ�را  �� ا�ن 
ر
�ب آ��
ور �� ��ص اط6ق �واھد �د �� �� ا*رای ��ری �� 1ردازد �� �طور ا!�!� و
�وق و د�7!�1 �� �� آن �Cل دارد، ��، ���8 �� در آن �وزه د!ت �� ��زد د�%ریو �� �� د=�ل  ��� دا�د و

�و � و�� �ر�� �� آن طور ��  ��د.���1�� را �رای ا�ور روز�ره ��
�� *�ی ���روا ا!
-�ده �� » ز�3م و �?د«در ا�ن �
ن از ا!��ی  : 7راا�� ��زھم �" !وال �� *��ش �� � ���د ��

ز��ن دری دارای �-�ھ�م 
$ر���ً  ر�ب �� ����د، و���روا در »   �?د«و »  ز�3م«1�N! ا�ن ا!ت ��  ؟؟�ده ا!ت
���2
� اط6ق ���ود �� ز3��ت ا�� از �%�ه �ن، ���ل �8��� 2د ��2د ��ط�ق ��ھم ��واھ�د �ود؛ ز�3م  و �?د �� 

 �ردم اش، ���ز �" 2�3ر ارزش ���د�ن و !�
� ��ز ���د، �ردم اش در او ارادۀ63وۀ �����د�4 وو���ت ازاو �ر
���ده ھ�ی ��8وی، �����ن را ��ز�����د، او وا 8�ً �رای �ردم و��ورش �� ا�د��د  و  2-���، !��ول ��ر،
د 2دا ت،
 P���� �2و���ود را ���6ً �� دور ���ده ���د و ا�ن 2-�ت را در �3ل �� ا�D�ت �ر!��د و �
� 4�ھ� ز3��ت او  

�3�2ر ��8وی » ز�3م«�
� در ا2ط6ح  ، ��7ن ا!ت ���� 1ردا�ت *����زی ھ�ی ا!
�D��� �د!ت آ�ده ���د
را ��ز 4�ھ� *!
*و ��وده ا�د، ���د �� ھ��ن د��ل �وده �� �8)� از ا�زاب �د�3 3$��د 1�ک �ذھ��  س�و
$د


ر �� ��ر ��ر�د. و 
ر*�' ��داده ا�د 
� �� *�ی ر?�س، �ر���روا�  از ا�ن  ��ل ھ�، ا2ط�6�ت ز3��ت و ��دت را ��
�4ز�ر �� ا�ن ا�ور ��� ���د 4ر�7 در ظ�ھر ا�ر�رای ر3��ت �را�ط  ��و�� ��7ن 
08دا
� را در ������ ���روا �

�$2د ا2,� آن ���روا�� �ر �,ق R ا!ت، �� ھ��ن *0ت �ن ��ر ����م ��ر�رد ا!م  ��ز ���د �� �3ل ���ورد ا��
�
�   .�ق �ط,ب را �0
ر ادا ����د ���روا در ا�ن �و
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�� �%ر آ�� �� ���روا و ���ران آ��
ور ��ز دار�م و�� ا4ر ��7ن ا!ت 1س ���روای  ��= 1ر!�� �طرح ��%ردد
وظ��-� را ���د �� ا�*�م �ر!��د �� *�ن  وا�ور��!ت ���د د�د ���روا �7  �ر�� �� �7 �!� ��
وا�د �ود؟؟

�� در  � ا!ت�" ��Sور�د��ت �3و�� �� در *+ ا3, در �-0وم ا�روزی آن ���روا :��8�ی ���روا �7!تا2,�
�د ورأس �رم  درت  رار �� �
� و��ر*� اداره ��د، از 
��م دار  �ؤظف ا!ت �" ��ور را در!��+ دا�,� و ��دا


ر آن �و���� �� �رج دھد،آن �ُ  �دار�از �ردم اش �واظ�ت �رده  ," ����ظت �رده ودر �� �Dر �ردن ھر�7 ��
��ر*� و�+ ز�د�4 ا���ن �د�ت ����د، �ل ��را��ت دا�,� و ��ت آ��ن و��0ود وار
$�ی !8در
���ل و
!�0ل 
��Sن �

�د و ھر آن در �را�ر �� �
���,�ت را ذ�� دار �ود، �D�ت دا�,� وز�!ت ��ھ�� �ردم !رز��ن اش را �ر03ده دا
 �
�و ��P و�وادث �� ���!ب از ��ور و�ردم اش ����� و د��ع ��د و...، در �" �6م ا4ر  ��ون ا!�!� و*ود دا

�ده ا!ت آ�را �� ا*را �%���د  �
� ا�ندر ارد. 4ر�7ذ
��م وظ��ف ��درج در  ��ون ا!�!� ��ور �� �ر دوش او 4ذا
�س 4ردد ا�� ���د دا�!ت �� در دوران �� �0ر!ت �!ؤو��ت ھ� و وظ��ف  �
و 0�8ر!ت ���ن ��� �رص و 1ُر

�دۀ ا�ن �$�ر ��,� ر�م ���ن ا4ر ھ�+ آن وظ��ف را در �ظر �%� ���روا از ا�ن ھم طو�,
ر ا!ت �� ��0
�0ر !ت 
�
 ارده �ود؟؟ذ�س ���ن ���� ��ر ��وا�د �� �ورت آ��وری و�و	� �� ا�را � .4ردد و�
� �� ص ھم 
,$� ه�و

�ری �!ب ���روا�� � Nر�S

8دد �� 
�و=ت !ت،از !�ت 
ر�ن و�7�1ده 
ر�ن �!ب ھ�در دوران ��و�� �  ��

ر از �1ش د�وار !��
� ا!ت، ،�!� وا 
2�دی د���!� ،�"ژ��
و�و ��*�,� �7دان ��Dت� ا*رای ا�ن �Cل را ��

�� !ر ��� �رد؛ ا����ف و
���ل 3,��، �رھ�%� وذھ�� *��8+ ��ری، د��� در ����ری و�� اط�36 د�روز ،ا�روز
در �و*ود در !��رۀ ��  *دی ��!ر !��
� ا!ت، ����"�� طور �*�ل 1�!�%و�� و�!��دھ� ���روا��ن را ��,� 

 ���روای آن ،�� ��وری و�و ��,� ھم >�ر د��و�را
�" وا!
�دادی ���د �د�"  *و د��و�را
�"  رار 4ر�
� ا
ا�%�ر��د��ی *0��� �� د�ده ��ن  د���ل �دن �رده ھ�ی �وب و�د �ود �ط��� �دارد. و  )�وت و ازX�7 �!��دھ�


ن ا�ن �ر�� و2رف  !�ت ا!ت ���د�ن ��� �$��ق !��!� و ا*
���3 و��ری ��ور ھ� ��دل �ده ���د،�!0ل ا�%�
�و �، !ر را در راه آن ��  �دام ��صا4ر �وق �ردن 1�د��ه وا��ر و ر?�س �دن �رای ا�ن �!ب ���� ��!ت و

 ً��
���!�ر !��ق » ژاک دو�ور«�3ل و�و ف �� ��د �� آورم   را �ر دوش �واھد ���د. ر����Sدا�ت 
دھد، �
�ل  �ل، ھ�� �را�!وی ھ� 
2ور ���رد�د، �و2وف �ود را �� ��ث ر?�س *�0ور ارو1� �� 
$ر���ً ��ش از ده !

��م ر!��� ھ� �را�!� ���د�د �واھد �رد، 
�
� ا63م او را �� 2-ت ���د�دای ر��!ت *�0وری �را�!� ��  �دآرزو دا

�� �ز�ون ظ�ھر �ده ود، ا�� او �� ھ��7!� �7زی �%-ت، 
�0� ��� از روز ھ� در �را�ر 
,و�ارذ��ث ��ر �� ��ر �%
ر��!ت *�0وری �را�!� را  1ُ!ت ��ع ورز�د و �� �وا!ت ��ر 4ران
از ارا?+ ���د�دا
وری �ود ا� طور 
8*ب آوری

�ر دوش ���د و2�د ��� ا3
راف �رد �� ��� �واھد �!ؤو��ت ��7ن وظ�-+ د �$�ً �ط�ر را �ر 03ده �%�رد، ا4ر 
ا�� او �ود را ���زد ا�ن �!ب �� �د، �ر�ده  تی در دور اول ا�
�����و2وف �ود را ���د�د ���رد، �� ا�
��ل  و

�رد�� �را�!� ��!وب ���ود، ا�ن 
*ر�+  1ُر *�*�ل �� ��ود و او ا�روز از ���و�
ر�ن 07ره ھ�ی ا*
���3 و
، ، آ���� �� �� �ردم ، ��ور
Sر��� �� �� �� آ�وزد �� ا*رای �Cل ���روا�� ��رون از دا?رۀ �وق �ردن ا!ت

در �د!ت آوری  درت �رص �� �رده وذوق زده �4 �4راه ا���ن ���  
Sر�N �!ؤو=�� �� ا�د���د، �
��ً  آ��ده و
   ��د.

�� از ��وۀ �ر�� �� ���روا�� ���ورم،  �6ً از �D�"ر�وزی�د �ردم، "���و= !�ر?�س *�0ور ا!�ق �را�!� � 
ن دو��,�ت، �� ا���� �ود د!ت را!
� ا!ت، � در ا*رای ر3��ت ا2ول �ر�+ �ود وا*رای ��2' ا�ور �و2وف

���ل 
ھ�ی دو�ت، از �زب ����ف 07ره �$ط �رای �1��رد ��2' و���!ب ��ر» ��و�ت ا
��د �,�«�طرح �ودن 
!��ق وز�ر �2ت 3��+ » �ر��رد �و��ر«�8روف و��ر �ن را در
ر��ب ��و�ت �ود ���ل !��ت  ھ�ی

وز�ر !��ق �رھ�X و�,
ور!و!����ت ھ� را » ژاک =ن«ر ��ود، !و!����!ت ھ� را در 1ُ!ت وزارت ��ر*� �$ر

� �2ب �رد، ��$D در�" 1ُ!ت �0م»�,
ا 
2�د دان  �زرگ و ���ور ��ص ر?�س *�0ور !��ق »  ژاک ا

 درا�
����ت "!�ر�وزی" . 4ر�7را �� ���ورت و
ر
�ب 61ن ھ��ش �را �وا�د»�را�!وا ��
ران«!����!ت �را�!� !و

ر ا!ت.» �را�!وا ھو=�د«�د و�� ا�روز ���و��ت اش �!�ت �� ر?�س *�0ور �8,� �را�!� �ر�ده ��  ا��ر��� 

�ر �+ ���روا�� �!
,زم 
و*� �� ��ر و62ح �3و�� و ر*وع �� ا�����ت >�ر *���� و>�ر �ز�� �
�*� ا���� 
  �را�و�� ار
��ط�ت 4روھ� ��ز ا!ت. و

 ��و از 
ب و
�ب وھ�*���ت *0��، در ا�
����ت �ر�ت �رد�د ودر 
�و=ت 4رم ا��ر �2ر �� �ردم در �)�ی ��, 

��زد�4 ��� ���د �ر!�  از ا3)�ی �ر*!
+ �زب ا�وان ا��!,��ن رأی داد�د و او را در 1ُ!ت ر��!ت *�0وری 

�

� �� ا3)�ی ���ور �زرگ �2ر ����د�د، ���د �ر!� �� �
$!�م و
ر�+ 1ُ!ت ھ�ی �0م دو �� ���
�6ت 4روه 1ر!

ر�ن �ر!� ھ� را �� ا�وا�� ھ� !1رد، ا�وا�� ھ� در *��8+ �2ر ھ�7و  �زب �22�
 �
اش آ>�ز �رد و�

��ص را ��  ،�0زاد4�ن دارای  درت 
��رز ��ود�د، �ردم �2ر �� زودی �
و*� 4رد�د�د �� در 4ر��4رم ا�$6ب
وا�� ھ�!ت و �ر��د زد�د �� ��ث ر?�س *�0ور ا�
��ب �رده ا�د �� ر?�س *�0ور آ��ن ��!ت �,�� ر?�س *�0ور ا�


��ه �رد�م��ردم  
��م«ا�وان ا��!,��ن ا!ت، �� �رای �س *�0ور �2ر �� �,�� ر?�س *�0ورا�ن ��
رم ر? ،�� ا
ر?�س *�0ور د�%ری ا�
��ب �����م، 4ر�7 آ �ی �ر!� �7د روز  �ل از !$وط اش اد3� �رد �� ر?�س  »�2ر

�ده �ود و  �2ر ا!ت، ا�� د�%ر د�ر» 
��م �ردم«*�0ور »!!"�
�2ر در ��ل 
�و�ن �ود، از » �ود
�ی د��و�را
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�ح ا�!�!� ا!
-�ده �رده و�ر *�رال  ا�ن �ر2ت -������ت ر��+  درت ��!ت و��= �2ر دو��ره در 
�ت ا�3دا
ن او ز���� را�رای ��ز4�ت �" دورۀ د�%ر 3وا�زد�4 �وع ���روا�� �ر!� وھ�رز���ظ��� ھ� ��و�ت �� �ود،

3دم �0م ���د �ر!� �� 7%و�%� طرز اداره، �� 
و*�0 او �� ���ز ا ,�ت  �ظ����ن ��و�
%ر در �2ر �راھم ��ود،
ت ھ�ی 3��� �� ا3)�ی !!��!� و4�ھ� 
���ل �وا!
� ھ�ی 
����ت 4را���+ �ز�� اش وَ
ر�� �ردن 1ُ  ھ�ی �ذھ��

�  .�دد�2ر ��,� 4ران 
��م 4رواز ھ�� ��0
ر �رای ��ور ای �ودشھم �ر ،�زب �ود��D �� 2ر�د ��� از�3���

�� !ر �� �ر�د، ھ��ن �$دان ���روا��ن �ر�� �� �وده ا!ت، ����� و » �0�ر3رب«��ور ھ�ی �� در ��د و ��ران 
د و�� 
و!ط �� ��طر ���ور�م �� �� 
و!ط !��!�ون 
��م �3ر �-
� درد��ر >ر�ت اداره �� �و� 3راق را


�دارا�� �� �$ط در اط�ق ھ� و!,ول ھ�ی �زب �ود !��!ت �رده ا�د و ا�روز در 3دم درک ��3ق !��! P�� رار و 

� ا�د �� �3ری را در �وه ھ� ��  �� ا����2 در ار��+  درت ، ودار�د و�رد��ن ا���ن را �� *�ن ھم ا�دا�
� ا�د!��


� ا�د ��ث 7ر�" و�ر���ت ودرک و)�8ت ��و�� ا!ت �� ا�ن ���روا��ن  �در �� د ، ��7ن*�%*و 1�ت !ر 4ذا
�ذل  )'رت �را��، �ذ�ر%ن ھ�د ��ر، �ذ�ر%ن ور$��ت �!�#ف !ود،دورا ن �8,� ��   ارزش ھ�ی !��!� ��!
�د و

، ا�ن ارزش �*�$� �رای در��%ت �/�ت ��رک وا���د ھ�*و�� و 	�ول ا�ول ��ر دو*��- �روج ا�روزی ا*ت

ر آ��ن 
�ھ�وز در 7ُرت رو��ی د!ت ����
��، ��� ���*�د و�� �� آن ا$�1دی �دار�د ھ� را در*ت��� ،2 �ظ�م ھ�ی 

2 5ز�� �5 �5��� 2��ری،  2�� !ر ���ر�د، دو�ت ھ�ی �Cرض د�%ر ��ز �رای �� د!ت آوردن  �ذھ��، 
 �ذھ�� دار�د -ھ� و�� 4روه ھ�ی  و���63ق ظ�ھراً  و�� و�ذھ�� �� �� ��7ن ���2ت �� 
�!" �� >���م ����روع، 

ھن ���روا ھ� و �� ���زد ھ�ی ا���ن �����6 ��" �����د، �دا�6ت ذدر 1رورش و4!
رش ��7ن رو�� ھ� در 

����� از �1روان �" �ذھب ���ص در �ظ�م �و*ودۀ دو�ت 3راق �Cر)��+ آ�و�د ھ�ی ا�ران در *�0�� �4ری، �� 1

       ��7ن ��و�+ را ��ز4و ����د.
��ز او�و�ت ھ� وار*��ت ھ�ی ا�ن  ��د دارد ، و ���روای �ر�� ��  �ل از ھ�� از���ز ھ�ی �ردم و��ورآ4�ھ�  �3ده

���ص �رده ��
وا�د و ��ز

��8ن و �
ا�زار ھ�ی 
��Sن ا�ن ���ز ھ� را �� درک 3,�� *!
*و �رده  ���ز ھ� را �� در!
�د،او دا�ش ھ�ی �ظری و
*�رب ���� �3,�  ��
وا�د، �� �
�2��ب 61ن و1رو4رام �رای �1��رد  را در ا�وراداره دا

��ت�� 
��م ا�����ت دو�ت را در�راھم �ردن ا�ن ���ز ھ�  او  �در ا!ت ��در ھ�، !�ز��ن ھ�ی اداره  وا�ور���د، �8� 
�ول ���ز ھ� 
 از در ا�*�د و�,ق �ردن ا�����ت *د�د ا�د��� و�3ل ����د و در �3ن ��ل آورد، وھ�ز��ن �� آن در

ز��ن زد�4 و
Sر�N زد�4 ا�����ت و��ز در درک واو�و�ت ھ� �� طور �!
�ر�ط,P �وده وا�ن 
�و=ت را د���ل ��د، 
���ص، ر�!" *د�د �ردم و��ور ی�� ���ز ھ� �!�س ���د، �وازی �� آن و!ر�P ���ز ھ� 
����ت ��2ل ����د، در 


و*� ھ!
� و�ظم و�ظ�م ��,�ت� �� �
�ردم ��%ردد، �!�س �وده و �دون د!ت 1�7%� �� ��2'  و ھ� �� �طرا

ر�ن و�ؤDر
ر�ن طرح ھ� �رای ر�P و د�P آن �
و!ل �ود، در  )���ی �Cر�\ �,� و��,�
� �� د ت ھ�ی �!ؤو=�� 
 �� ارز���� �����د، از 3ر�2 ھ�ی �� �را�ش  �� آ��� !ت، از �� دا�!
ن �ود �*ول �%ردد و�� آ4�ھ�ن واھل ��رۀ

 1� ��د �� ارزش ھ�ی ��ور����د، ر*وع ��د، درا
��ذ 
2���م �0م د �ق �وده و�� در!
�، �� ا�ذ 
��2م وطن ��
 �
���2' و!ر�P و�� �و P �1ردازد و 
-�وت ھ�ی ا*رای 
2���م ��
,ف �
8,ق �� �وا)P و�وا P را �� ��طر دا

ر3��ت  وا��ن را �� *ز در �واردی  در ر3��ت ا2ول و وا��ن ��ور !�
%�ر و!�ت �وش ���د وا�8ط�ف در ���د،

�ن �� �����ت  �� ا2و=ً  ��ل ر3��ت ا!ت، �� 1ذ�رد،!��Cی �ظ�ر ا��ور ھ� ��ون ���6ً 1ُ�ت 4وش �ده ا!ت  در �


�  وا��ن �� ر3��ت *دی آن �8
�ر  =زم �واھد �ود 
� در*+ ا�8ط�ف در 
ط��ق  وا��ن در ��
ر�ن �د آن �د �ظر ���د 

ری را ا�زود،�و�د. ��
وا�ا�� 
2ور ����م در ا�ن �,� 
ر�ن وظ��ف، ��  ن �� ا�ن ��ر و وظ��ف ��زھم �وارد ��

 ��وی 
��م ا دا��
� �� ���روا ���د �� !ر �ر!��د، �4*���ده �ده ا!ت.
�د، ا4ر
��و�رات �� ��دری �%و��د �� �ر 3,وم *د�دۀ» 
��و�رات«��7ن ���0ده ���ود �� 1س ���روا 
� �دی �� 

�د، ا�� دا�ش وی �رای ا����ف �" �� �
�روج �!,ط �وده وآ�را از ����P �رو�� �� �� طرز �رو�� ھ�، �را 4ر�
�ود،��ور 3$ب ���ده =زم و�-�د ���د �
 ، ھ�[ ���3 ��واھد دا�ت �� ��7ن ��دری �� ��ث ���روا در �ظر 4ر�

در ��ص �و2وف » ��ود ���� �س �,�«�3ب  ار�د و آنذا�� ��8و=ً �ر 
��و�رات �3ب د�%ری را ا�%�ت �� 4
ا!ت، 
��و�رات ھ����د �" ����ن �� طور �������� �$ط 
و��د ����د، در �1 آن ��واھد �ود �� ���2ل  4ر�
�  ��م


وا�د ���6ً �� �" ��� ����2دی ز��دی ھم  ��ر او را �7 �!� �� �ردارد، ا�ن �ر7!پ ��
وا�د ��,� �!�� ���د، و
را در ا�
��ر �دار�م �� �� آن �-��0م » �س �,�«، �%ر �� �دام ��زان !�\ ا�دازۀ �ظر �ر!د >�ر ��
�ل ��

ا�� و*ود و�$دان ا�ن �در�ورد 63 + �� 
� �7 �د �ود را ��,ف �� ر3��ت ��-8ت ھ�ی �,� و وط�� اش �� دا�د، 

را�دۀ >�ر �
� و>����ً ���زه، از *0
� �" �-�د�ت را ��ز 4و�� �واھد �ود؛ 
��و�رات ��� ا�د�و�وژ�" دا


ر از *��ب �!��� �ر وی وارد ���ود �� » �� 
,��« 1را�4�
�!ت �واھد�ود، �7 �ر7!پ ��ودن 
��و�رات ��
���2ل ��ر 
��و�رات ھ� �� �د ز��دی �� ��-8ت ھ�ی  ط��8
�ً  �ود در  �د و��د �" ا�د�و�وژی 4ر�
�ر ا�د وا4ر ��

�وری و ��,�
� ھ�!و�� ����
�. ا�ن ��
� ��ز ��4-
� ����د �� ���زد ھ�ی ���روا��، �7 از  ��ش �ر�� د��� دا
 �" د�!وز �� ��ل �ردم و��
وا��د ��  آن، 3,� ا�ر>م �,� ����� ھ�ی 1ُرزرق و�رق، آ��
ور�� و�7 از4روه 

��د.�� �
��ور،��2,+ ز��دی دا�  
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1ُ!ت ا�
2�ب �� ا�
��ب در �"  ، ���زه �� 3��لا�%���زد ���روا �� �7  ��: �دا��م  ادا�+ �و)وع از �� ���واھد،
���ص ا�ن ا�%�زه 
� �دودی �رای �� وا)' �واھد !��ت �� ،دل �!
� ا!ت �د��ت 3��� �� در*+ ا63ی آن
 


وان ا�%�زه ھ�ی آ
� را در ا�ن  2�3ر �س �,� و وط�� را در �ود 3*�ن دارد؟   ا�دازه، �7 
����زد �ورد �ظر��
  ز���� ر م ��ود:

آر��ن ھ�ی ���2 و��  و �� ��ظورا�3�ل ���ت آرزوی ���2 �رای !رد�دار �ودن �" ��ور�� ��ث ���روا-
  .4روه ��دود

     .��رای  
�$ق آر��ن ھ�ی !��!�، 3,�� و ا 
2�دی در !ط' �ردی وا*
��3 آرزو -
   .ن��8 و�� �" ا�د�و�وژی �� ��ث �" 3$�دۀ !��!� �رای ��ور و�ردم آرزو �رای ا�-�ی �د�ت  -


%� 4ردد ا�� �3ده ھ�ی آن ھ�� رد�ُ ���ن ا!ت ا�%�زه ھ�ی !���7د 
�ی ا!ت ��  نو�و7" د�%ر ��ز!�ب ا�ن د
  �ر��رد�م.


� �� �$2د ر!�دن �� �ر!� ��، �را
�"ودر �" �ظ�م د����ل  !��
��م روا�� !�8 �واھ�د ��ود، ����زدان د
 �
����
�� �ردم �واھ�ن آن ���رت �دھد، �رد 
� از
��8ل آرزو ھ�ی %�2ورت در �!�ری �!��3 در ��1��ن ھ�ی ا�

ا�ن و3ده و�3د ھ� ھ�� �رای  ��ث و��2ت �ود، �ردم را �راھم ��!�زد،» ر)��ت«ا�د، از 
�$ق آن ��ر ھ�ی �� 
آ��ن را » ر)��ت«ت �ردم �� رأی دھ�د4�ن �� �3ل �� آ�د، و�� آ�� 
��Sن 
��م آرزو ھ�ی �ردم �� �*,ب و ر)�

   ����د �� اھداف ا!�!� و �0�دی  ر�ب و��8د !ر�و�ت �" ��ور و�ردم اش ا�ط��ق �واھد دا�ت؟ �راھم
�0
 "��!ت ودر*� ��دی آرزو ھ�ی �ردم �!
,زم �0�رت  +7%و�� �0ر!ت ا�ن آرزو ھ� 
ر
�ب �واھد 4رد�د، �دون 


8داد ز��دی از رأی دھ�د4�ن رو�� ھ�ی ا���ن را در آن �!ت �
�����د، ورا)� �� دادن رأی ��  ز��د �واھد �ود، 
  ھ��ن ���زد 4رد�د  

��2' و3�د=�� ��دا��د  را �ردم �$ط �� ا�-�ی ���ز��دی ھ�ی ����� روزی آ��ن �د!ت �� آ�د، �ردم ا�ری» ر)��ت«
 "ار�" �روم"�� �ر�وع ���دۀ ھ��ن )رور��ت روز�ر�4 ��ن ���د، آ��ن �� ��رآر��ن ھ�ی طو�ل ا��دت ��!
�د، 

�����ل �� �ود و�� «�س و*���8 ���س ا�ر����� ��%و�د:روا�

ر آدم ھ� وا �8ت از ھم رأ�� ھ�%��� �...�رای ��
�3و�� �� آر��ن ھ�ی �6Dً » ر)��ت«�� ھ��ن ا!
د=ل ا!ت �� �8)�ً » �را!�س �رد �� �رر!� ا�
$�دی.

��د، وط��واھ��+ طو�ل ا��دت،�� �
�و�ت ھ�ی ارو1��� �� �!ر���6س : �8)� از د�� طور �D�لھ��وا�� ��� دا
را در �1ش �4ر�د، ���8 �� » ر��)ت ا 
2�دی« �$���ت ارو1��� ��,ف ا�د، 
�د��ت �ود*وی دار�د، �را!�س ��2,+

و
�����ت ا*
���3  2ورت درد��ک وط� ت �ر!� �2�رف �3و�� دو�ت را ��ھش داده �����ت ھ� را ��= ��ر�د،
�� و!�,+ آن �!ر  
� و*وھ� �� از ا�ن طر�ق 2ر�� �� �ود، �ھش دھ�د،و!��ر ��" ھ�ی دو�ت را �� ا
��ع �

3وا�د ا�راد و�ر�ت ھ� در د�ون ذ�ت دو�ت *�ران �ود, �
� دو�ت ھ�ی ����د دو�ت �را�!�، �!را
�  �ود*وی و
و 
2و�ب �رده ا�د، 
� �� ا�ن و*وه در 
$,�ل و��ھش د�ون ذ�ت دو�ت » و*� �رای *�ران  روض ا*
���3«  ���م

1رو!� آن ا!ت 
� �!ل �و*ود، ا���ری از طو�ل ا��دت ا�ن �!ر �ود*� !�8 �� �3ل آورده ����د، آر��ن  ��ھش
، ��7ن ا!ت �� �8)� از ���زد ھ�ی 3� �ت �� ا�د�ش، ��ن د�ون را �ر دوش �!ل آ��ده ا�
$�ل �داده ���د  روض و


� ھر آ��7 �� �رای *,ب ر)��ت رأی دھ�د4�ن ����

� دردل���1��ن ا�X  ی آ�را�ن آورده وا�-�ن �وده، �� ز���ا�

08د �د�د، >��ل از آ��� �� 
�0�  �در �� ��= �ردن !ط' ز�د�4 رأی دھ�د4�ن �و�ش ��وده �,�� ��4ز�ر �� ��ھش ا�ن �

   .!ط' ز�د�4 ��ز �واھ�د �د

� �دا�,� �� �
�د�ن ا 
08دات ���زد ھ�( 
08دات ���!�� ��%ردد و ،�رای 
�ول و)�8ت�و*ود و 
� ا�����ت ����


*داً 1ر!ش ھ�ی �طرح ��%ردد �� ا�ن ھ�� 
08دات از �*�  و
08دات �� رأی دھ�د4�ن ��ن ���1��ن) ��6ظ� ���ود
�وا!
� ھ�ی رأی دھ�د4�ن و2دا ت  �رای 
�$قو7%و�� ا�-� �واھد �د، در �ظردا�ت و���!�+ 
وا���� ھ�ی ���زد 

�$��!� �� �و�� �� ��6ظ� و  د�د آ�� ور)��را �� �و
�ھ� ھ�ی  5ر%� �� ��د�د) �0�رت���زد ھ� در�را�ر �ردم، 
�د 
� از 
08دات �زرگ >�ر  ��ل ا*را ط-ره �رود، در �� �
�
وا�د. �" ���د�د �� �ر�� !�8 �ر آن ��دا�� �
�4ذا

�(�$
د�دی �� �ر�� را �,د �وده ���" ��%و�د، ��� -و�و 
$�)�ی >�ر ���ن -������ �� ���د�د آ��
ور در �را�ر ھر 
و ��ش از آ���  �� ا�د��د، �� 2دا ت 
��م �ردم اش را �� �و2,� ��دی و������� �را ���وا�د» ز�3م«ودر �د �" 

 �� �� �

� وآن ا�������� ��غ ھ�ی !رخ و!�ز �ردای ر���
�"، �� �ردم اش 
��ل 1را��4 ��د، ا�����ت د!ت دا
��  آ�را �رای �ردم اش �8ر�� ����د و زودی وآ!���  ��ل د!
ر!� ا!ت،�
رأی دھ�د4�ن را �� ��ر و
6ش وز��

�و�ق ������د، ��7ن ���د�دی �� 

ر و�0ره �رداری ��روع وا)��� 
ر، از�ر2ت ھ� وا�����ت �!�3د ��و��، ���

ر ��  ��,�ت ھ�ی �ودش ا
�� ����د و ز���د
ر ھم ھ��ن !وی ز�3م �دن �واھد ر�ت، ���د�د �ر�� �� 
��و�رات، ��

���زد رأی دھ� و
و��د در �ظر ��%�رد،  ا�ن ���د�د !0م �ردم را 2رف در �وزۀ 2�3ر را �!�ب ��دھد،

� ا�
����ت آ��ده �)ور �ردم را ��  ورد �آ��
ورھ����� رأی �ردم را 4ر�ت د�%ر �ردم اش را �را�وش �واھد 

  ��طر ��واھد آورد.
در  �� ر!�%� 4ر!�� ھ� �وده ����، ای ���زد 3���$در �� 2-�ی �����ن 2�دقای ���د�د �ردم 4را �� دو!ت دوران 4

�ت �ورده!�د�4 و2را�ت 4-
� ھ��ت �در���د، ای ���زد را!
�ن �� �)ور 
و �)ور ��,�ون ھ� ا�!�ن ��دار ،  
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د!ت � �را�وش �دۀ وط�م ���د، ای ���د�د ز�3م �28وم �� �رای �ر2ت ���� �� �د�ت �ردم ات ���زی � و �$�ر
��، ای ���زد �ر  �وا!
� از ا2��ت �رد �� �
��ظ,وم وآ4�ه !رز���م  ا�!�ن �2دوق ھ�ی آرای 1�ک �ردم ات �دا

�رص وآز د�%ر  ،��ورم�� �!ل آ��دۀ  آن �
���ل ��2'، !�6ت و *ز�-�ظت وطن و����د4�ن اش و��ل ��
       �داری  �*��� ... �*���...

     


