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  د�ور �
�د 	��ب ��ددی

   


	�ن �����د����ول �زرگ در ���ن ، ط�وع ا��د ��� در ا	 �
  ؟آ�� 

    


ول �زرگ در ���ن �ود�م �2015و�ی  16�    14در ��د روز ا��ر ��ن        ��.    ���دی 	�ھد 
وا��م ���ن را ���ن ������د �� ا�ن �و)و �ت �� ھم ھ�& ار��ط$ �دار�د ا�� ا#ر    در �" �ظر  �دی�


ول در  ��� #�ری �	رک از آن 
�*ل ��(ردد �� 	��د ���" دھ/ده �و�" �ط�ب ���م �" �وع �
 ، 1�� ��ن �� 	�ھد �زد�" �� ���ر دھ��ن ��	د . �� �ردم ا��23����ن ،#ره #	�ی 78ل *56 در ا��23

�� ھم ������م  �ون ر�زی و ده ھ� �د��$ د�(ر �ود�م ھر #�ه �ز�9ر�ن روز�� را در�دور د
�ن روی ��� ��(ردد �ا��دوار��	و�م و�� دل �ود را �� آن �وش ����ز�م �� ا�ن ��ر *56 در ا��23
� �ود ��(و��م �� ز��د �و	��ن �ودن � �� را
$ �واھ�د�	�د. ھر��د �� ��رب #ذ	� $�و�ردم �� �7


ول �� ھر  � �� �م را�> ��� آن ��دھ�د ؛ ��د �طری ھم ����ب ���ت . ��ز ھم �وا� �وان د�(ری �
� ��	م �� ا3/�ر 	�� را �6ب �از��ن �طر��ت ��وع ��ر�ن �� #�ری آن ا8�ً وا�����و��م ودر �

�ً �زرگ در�" 3ر*ت �و�ه ز���$ ���ن ����	د��
ول � ��  .ھ�8دردا�$ #ردد. 

  ن" �ر �و)وع ا�$ ا�را�  �� ا)�3�   �A@  ا�)�وا3ق ���� ��ن ا�ران و�	ورھ�ی  -اول


ن و ��Aم ��7وت ���ت �� ا ���� ھ� و��Aم  -دوم B�� ن��Bررھ�رط�� �ط ���ر�/$  �د���د 3طرو
�ھ�ی #ذ	  

   	��ری از وز�ران و ����Dت ار	د ا���$ 'دوBت در ���د' ��ن �� �	ور	�ن ��ز#	ت -�وم

�:  - اول          ���!�د�ل #ردد .ھر��د ا�ران از �د�� در �ش ا�"� 	وا $�� �" 8درت ا� �ا�ت 
�7ده ا�رژی ا�$ �رای و�Bد �رق و د�(ر ا�ور *56 آ��ز ا�ت وھ��(�ه در �ش �اد � ��/�د ھدف ا
ن ��ب ام �����	د .ا�� ا�ن اد �ی ا�ران �ورد �8ول 8در��ی ���ن وا8> �(رد�د و�	م و�8ر آ��� را ���


ر����ی 	د ��ر
دی ر���د � �
ر�م ھ� �GHر �$ را �ر ا�ران و)> �����د . �
�6��د ا8*�دی و 
�$ و ا��� $   ��#واری �و�� �ردم ا�ران ���ت ورژ�م ���ا�ران او)�ع ��#وار و 3	�ر ا8*�دی ، 

�وب 	ده و رھ�ر 

ر���� �طر �زر#$ �رای رژ�م �را روی 	��� ھ�ی �ود 	د�داً 
س ����ود . دوام 

ر����  و 
/و�ت ا�ران در
ر���� را ���ر ��ز�د . �رای ر3> � ر3> �/�� �6���ش 	د�د �� ھر و

�د و��د از �" �ر��ن �دوطرف 8در��ی �زرگ ���ن وا�ران �� ��ز ��دل ا3/�ر و���� ز�$ ھ� �	
Jر�� ��ر��$   �2015و�ی    14  طو��$ �ر ا���م � �وا3ق ���    �� @�A ور ھ�ی	ن ا�ران و���

�ر��$ در 
D�Dت ھر دو طرف �ود را �ر�ده ا �م ��ود�د .  �وه � �" ا�)� #رد�د . در�ن وا3ق ���
� ��Aزده  ��د ا�ران 8درت ا�$ #ردد �� ا�ن �Aروزی د�ت ��3�د ��ا�ر�/� و �	ور ھ�ی د�(ر �� ����وا


د  �� ای ا�ران ��� ھ�ی ھ��7ف ��ل د�(ر از�ن Aر�	��$ �$ Kم ����	�د و ����ری دا	 ���8ل ��
ظ
 $��ن او���� ر�9س ���ور ا�ر�/� در ��7را�س �ط�و �
���ن �2015و�ی  �15$ ���د . ��رک 

��ح ا�$ �ود ��  «��(و�د :  �اوBو�ت ا*6$ در �وا��� �� ا�ران �6و#�ری از د�ت ���$ ا�ن �	ور �
� ای ا��ر ا�ن ھدف را ��Hن ��/��� ا�ن �(را�$ �� ر�9س ���ور آ�ر�/�     » دوا3ق ھ� J��A در

��ت ��ح ا�$ �رود #7ت:  �� $����A ت���م  « ا�ران ��/ن ا ،�� ا�ران Aذ�ر3� $�ر ا��س ��دا
��ر � �� ��	$ از ا�ن اورا��وم ��واھد �� $
ت �ظر �واھد �ود و در *ور���دن اورا��وم ا�ن �	ور 

$66 �و�� �واھد 	�Bن ا�� �
ر�م ھ�ی ��ن ا# ...د��7$ �رود، ����ر ا�ران از ��دات �ود �ط$ ��د، 
$66 �� ��ی �ود ��ز �$ #ردد و ����� ��ن ا66�B$ از �ط$ ا�ران آ#�ه �واھد 	�Bر�ن  ...داا�ن د�8ق 

�م ��زر�$ ای ا�ت �� �ر8رار 	ده ا�����ح ا�$  ...ت ���ت د�ت ��3ن � �ا#ر ا�ران ��واھد �
  »3ر*ت �واھد دا	ت �� �6وی آن را �(�رد�رود، د��� �" ��ل 
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ر�م ھ�ی ا8*�دی ر3> ��(رددو  از �وی د�(ر ا�ران �ود را �و3ق و�Aروز ا �ن.       �������د �
�دود� �� ��7ده از �ر�����7ده ��وده و�� �Aپ ��ودن ��ز�ن �� ��زار ھ�ی ���ن و  ا�ران �� ا�	ده �ود ا

� �واد و� $����ھ�ی �زرگ �ود �/��ر د�(ر ��	�ن ا8*�دی را �� راه ����دازد و  )رور��ت ���A$ د
�$ وا��� $ د�ت از #ر���ن رژ�م دور ������د �طرات���وا3ق  . ھر��د ����7Bن ا�نا8*�دی ، 

��ی ا�ن طرف و آ�طرف �������د ا�� 
D�Dت ا�ن�
�ر ��ی �واھد   وا3ق �ر��$ در ا�ر�/� و ا�ران *

دی �� ر �#7ت ا#ر  �2015و�ی  7��15را�س ��ری  �9س ���ور ا�ر�/� ��رک او���� در���د �

�7ده �واھد �رد ���(رس ا�ر�/� �ر�ن وا3ق ���� رأی ��Gت �دھد�   .از 
ق و�و�ش ا

�وال در�ن ا�ت �� آ�� ا�ران از �ر���� �د�ت آ��ده #رو��Aی �Gل 
زب ���B Pن ، 
وG$ ھ�ی       
�$ ،ا8*�دی و   ذھ�$ود�(ر 3ر8� ھ�ی � ��ن ��� ، $�
�6��ن را ��" �در  راق ، �ور�� وا��23

���را$ �واھد �رد ؟ ر�9س ���ور ا�ر�/� در ��7را�س ��ری �ود ����دی ���ن  �2015و�ی  15ا
وان �� آن  «��(و�د :  $� �
ت 8وا��ن ��ن ا66�B$ و از ��6� در ھ��ن وا3ق و�ود دارد ��م ھ��$ ���/�

��ح از ا�ران �� ھ�������Aش �Gل 
زب ���B Pن �� 
وG$ ھ�ی ��ن را #ر3 �6وی $B��
او .تار��ل ا
� �دت ھ	ت ��ل �
دود�ت  #7ت �� �رای ��ح ھ�ی� "��B�� ح ھ�ی����ل و �رای  @�A $Bو���

وان ��  8ط����� ھ�ی د�(ری ھم و�ود دارد �� �$ آ�8ی او���� #7ت ��.دا ��ل �$ 	و ھ��$  �6� ا�ران
� آ��� ار��ل ��ح از ا�ران� �/����ر�ن ���ن ��6وم ��	ود  « ت�رای #روه ھ��$ �Gل 
زب P را #ر3 ا

�ً  ھر ��دD�D

ر�م ھ� ����	د ا�� � ا�$ و ر3> 
6�در ز�ر  ا�)�وا3ق ���� �رای �6و#�ری از ا�ران �� ا
� ھ�ی ��ز و�ود دارد �� ا�ن ���$ �� ا#ر د�� ��م ���� از 8ط>�����D3وا$ ،  ر �
�6���/��ی 
���را$ ا�ران �� #رو��Aی ھم ���Aن��$ و ا���و 3ر8� ای ��د �	ده ا�ت . ا�� ا�ن  �ذھ�$  ا8*�دی ، 

����	د و ا�ران ��ز در ��Aزده ��ل آ��ده 3ر*ت ��3$  �و)و �ت �رای ا�ر�/� و8در��ی ���ن ����ر ��م
� ھ��ن راه ���$ 8درت� ��ش ����د و 3ر8� ھ�ی �ذھ�$ را از ھر �(�ه �ر )د  دارد � $�$ ا�
�6�

� در  د�(ران �و�ل ��د���� و دو��
 �و�� �ر /س ��" �� �ردم �ود ، �A	ر3ت ور8$ ا�ران و را�ط
��@ آ��ده  �ر رو��ی 8درت ����$ 	دن �ر ا��س �ذھب ر��5 دھد. 
�� ���د *�ر و �	م ��  را ���ن�

� ���ن �ردا	ت ��	ود �� روش ا�ران �ر طرز د�ددو�ت . از 	وا�Bدو�$ �ر�$ ��/�د .طور  ھد او
�ن���7رت ا�(6 ��ن د�روز ا �م دا	ت ���زودی در �ران ��ز �واھد 	د . آ��  ��6وم *در ا ظم ا�(6

�ر�و	$ ا�ن �" �ژده ��2ر �6$ ��ن 8در��ی ���ن وا�ران �را  ����	د ؟ ���د ا�ظ�ر �	�د � آ��ده �
 .ر8م ��ز�د

6
ن و��1 آ��ز�وده و    :)��م 	�ر�'& �% $�ر  -دوم Bد�دا	 ������Aی ��  �ررھ�ر ط���Bن در #ذ	
�ن�
/م �روج ��ر�$ ھ� ازا��23�� ا�ت ھ����ن واژه   �ر �Dده �ھ�& ا��ط�ف Aز�ری را در �ر �دا	

��ن ���زد�" �� �Kر ��/ن  ؛��د ��	د» ا���ر د�ت �	��ده و �$« *56 و�ذا�ره �� دوBت ا���$ ا��23

�د  �ر د�ده ��	ود .  �2015و�ی  ��A15م �ر�J   �6وه ����ود . وا��8 �" �7وت �زرگ در� ��

� دا�6$ و��ن ا66�B$ �رای آوردن *56 و 
����$ و�و	ش ھ� در  �6�6� "� �
D�Dت ا�ر ا���ت �
�ن د�ده ��	ود ��ن ھر ��د �Kر ا���ت در ا��23�. �ذا�رات *56 ��ن ط���Bن و ���وری ا���$ ا��23

�ن 	روع #رد�د. �$ �$ �$ ا�ن ��ر را ���ن ���A در $��� ر��Dم �ر��ن دا	ت �رای او�Bن �ر��
�ر��A»    Jش ��/�د  �
ول �$ �7�د#�ن  �و�ی در �" ��ن �� 3ر�� 	ش �����ده دوBت ا��23��	�A

��� �� �� ا�ن #روه 
)ور دا	�د، در 	�رک 7ر�
$ �ری در ط���Bن ���د#$ از 	ورای رھ�ری �و�
� ا��م�	�
�ن ���ر �� ت د�دار و #7ت ���A ت���A ن از  آ��د��Bم �ودداری ط��و#و �رد�د � ط6

� 	و��ن ��  �وان طرف ا*$6 	/�� طرف  ١۴ �رای #روه ط���Bن در.دAذ�رش دوBت ا��23��ل #ذ	
�ن آ�ر�/� �وده ا�ت و دوBتا*6$ ���ز�� ا��23  ��ن را �� ر���ت �	���� »  .تا�  ا��23

�� ا���ت �� ھر دو طرف �/د�(ر را        �
� ��م در�ن */�   ���� ر���ت 	����د ھر��د د�6Aو���
� د�(ر ا��/� رھ�ر ط���Bن �ر �ذا�رات � در  اد �ی �Kر ر��$ را �������د . �/� $Bدو ��
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�� زده ا�ت ��  �ر   د�ط�ب ��/ر» ا���ر د�ت �	��ده و �$«   #ذ	
�ر�/$   ��ر * �در ا ���
�ر�J ر �د ���د 3ط �
ول و �2ر �زرگ در طرز 7#�ر ���� ھ�ی  �2015و�ی  �15���دی �� �" 

� ھ�وز �6/�B�
�ن در �� د��$ و ر3�ر 
)رت �
�د (ص) را ��Gل آوره �Aرا�ون *56 �� دوBت ا��23�
�، ر��دن �� ھدف �Dدس �و�ش از «  را �ط�ب ������د ���ن ��(و�د:»د	�ن «��
6�در ���ر ���د �

�ت ��وی ا�ت. ا#ر �� رھ��ودھ�ی  راه����$ �" ا�ر �	روع و ��ش اھم ���ھ�ی *56 آ��ز و �B��3ت 

ت Kور �(�ر�م، �	�ھده �$���ل *56 ���م �� د�د و ��زد�د �� ھم در ��)$ �وا 	ر $ را �� د8ت  <8

آ��ز �� د	�ن ����$ �دارد، �6/� ���> ا���ت �� از �و8ف  �B$ ا��م �زل *ورت #�رد و اوا�ر 	ر $ 
دھم �� در ھر ��@ و  �ن �� ھ�� 	�� اط����ن �$«��  �ر در ��Aم �ود ا3زوده ا�ت : » ز�ر �A #ردد

�وردھ� و �A	ر3تھ� ھ�ی ا���م 	ده �	روع 
7ظ �واھد 	د، دارا�$ ���ر �	ور �A	ر3ت�ھ�ی  ی �6$ و د

��Gت ا8وام و 	�*�ت �� �واھد  ��ش �*و*$ �
7وظ �واھد �ود، �ھ�ی �	ور ا
رام #ذا	

��)$ ا3راد �� 	/ل ��در�ت و �دون �دام د�Bل �و�� ا��رت «رھ�ر ط���Bن اد � �رده ا�ت: ».د	
� در ز��ن 
����ت  ھ�ی �د�د،  6وم و و��9ل  *ری �$ ا���$ را ���Bف �� �A	ر3ت/�B�
دا��د، در 


*��ت  �B$ (آ�وزش  �B$) و �*�رف آن از ��ت ��داد �/�ب (�دارس) و �ؤ $���ا��رت ا
  ».د�دارس د��$ ��	ر �و

�$ 8طر ��د ��/�د      ���� ا�ن ���$ �� دروازه *
�ت ھ�ی ��  �ر در�ن ������ از ��ز ��ودن د3ر �
�$ ��ز ا�ت. ����$ را ��  �رای �B��3ت  د3ر 8طر    «����9و�Bت ��م ا�ور � ��$ ا���د 	ده ����ھ�ی 

�$ �د�د و ��ر ��ز ����	د . »دوش دارد�����  �ر در�ن ��Aم �ط��B$ را ���ن ��وده �� �رای آ#�ھ�ن 

ن ��Aم ����ر �رم و در �A@ ز��Bن ،$�و،  ر�$، ا�(�6�$ و اردو در و����ت ط���Bن �	ر  �3ر	A

�ن زده ا�ت .  	ده�� �ر #7ت #وھ�ی *56 ا��23
   ��ر *

� ا�ت  :	�و*ت در ��ن  –
وم �
ول در �" �Dط> �و�ه ز���$ �و8وع �Aو ����ر ��م �� در 	��ر 
 $�و�ی  16ن ��ر�J ��ن �� �	ور 	�» دوBت در ���د«��ز #	ت 	��ری از وز�ران ار	د ا���

��ر    2015A�� طو��$ دارد ا�� از D������دی 
��ت  ����2014	د . ����ل ھ�ی ��ن ھر ��د 
 ��$ و ا8*�دی ا�ران 	دت #ر3ت و 
وG$ ھ� ��د از ا��/�������$ �ظ��$ ، 	A �
وG$ ھ� � ���
6��

�� �*رف �ود در آورد�د ر�9س ���ور  �د ر� ��ت 	�ر *��� را ���A ه��A ر  دن�	 �*ورھ�دی �
�رد و �را���م ر�9س ���ور ��ن  �د ر�� ��*ور ھ�دی �� 	��ری از وز�ران و ����Dت ار	د ��ن در 

�	ور  و �A	روی ھ�ی 	�ن ��وی 	�ر  دن    ���دی در ز�ر 3	�ر 
��ت 
وG$ ھ� ��2015ه ��رچ 

وG$ ھ�  ��ن ��Aھ�ده 	د. ا��راً ��از  دن و�وا
$ آن  Dب �	��$ را رک ور�9س ���ور در  ر�

��ود�د و ��روھ�ی و�3دار �� ر�9س ���ور ���دی  �در�� ��*ور ھ�دی ���طق ��م از ��6� ��دان 
 Jر�� �*رف �ود در آورد�د و �را���م � ����دی 	�ر  دن و�ط  �2015و�ی  17ھوا9$ را �


/و�ت  ��روھ�ی و�3دار ��  �د ر�� ��*ور ھ�دی 35 #رد�دو 	را�ط �رای ������ی �	ردو�B��3
� در ��ن ، ھ����ن �� �"    ��8و�$ ��ن ���ر 	د . ��(��ی 	د�د 
وG$ ھ� �� دوBتD���و �76ت �$ 

�ن درآن 	د�داً د��ل ����	د . ���1 دا�6$ ��د ��	ود در �" ��د �زر#ر �Aی دو �	ور ا�ران و ر�
$ ا�ران 
وG$ ھ� را ��� �ر ھ�����A$ ا �Dدات �ذھ�$ ��
�6����را$ و ��$ ،ا����" �ظ��$ ، 

�ن ��ودی �� ��)$ ا���3ت �ر��$ �رزی �� ��ن و ھ����ن �6و#�ری از �7وذ ا�ران �������د و  ر�
��س ��وده و �رای �6و #�ری از �A	روی  و 8درت ا�68ت 
وG$ در ��ن 
�طر را در �رز ھ�ی �ود ا

�ن ا8دا��ت �دی ��وده و�� ��" ��د �	ور  ر�$ �� ا�68ت 
وG$ ھ� در ��ن و �طر �زر#ر ��  ر��
($ �ظ��$ را ر�ب �� �طرات �زرگ را 
س ��/��د ھ��D9$ ا�ران در ��ط���و��  از �A	روی و 8در

� �وا)> �ظ��$ 
وG$ ھ� را /�B�
����رد�����ی ھوا9$ �وا)> 
وG$ ھ� را �	��� 8رار ��دھ�د. در 
�$ #��ه ��ن ��ز ��ن ھ�ی �ود را در ز�ر ����رد�����ی ھوا$9 �ر�ب ��(ردد *دھ� �7ر از �ردم 

�ن در ��ن ��ن و ��(��ی 3ر8� ای و �ذھ�$ ازد�ت داده ا�د. در�ن ��1 ����$ ا�ران و ر�� ر�
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� ���ز دار�د. 
دود ���6ون �7ر از �ردم ��ن �� ��" ٢١ زا�رو ��ز�ده �ردم ��ن ����	�د .��� ھ�ی �	ردو
�د و���6ون �� �� ١٣�� آب دار� ٩ �ود Kذا �وا�� ھ� $�ر�  .د���6ون �7ر ھم �	/ل د
��(��ی ����$ و �� ��ر �(و��م ��(��ی �ذھ�$ در ��د�ن �	ور  راق ، �ور�� ، ���Bن ، �
ر�ن ،        

� ھر روز �داد ز��دی ز�ر 	�ق آن �����ی 	�ر�ن �ود را از د�ت ��دھ�د � ���ن ... ���ن 	دت #ر3
� و�ر ھم زدن �ظم  �و�$ 
د ا ظ�$ و 
6�8در��ی ��رو�$ از�ن ��(�� �7> �ود را �رده �� 3روش ا

 5�7ده را �������د . ا�� ��ز #	ت وز�ران دوBت در ���د ��ن �� وطن 	�ن و  Dب �	��$ 
وG$ ھ� و 3�ا
A ی���ر��$ ا�ران �� 8در �وا3ق ��� �� �
ول �زر#ر ا�ت ��  �ه �" ھر  دن �	��� از �" � @�


/م دارد. در�ن ��د روز آ��ده ��6وم ��(ردد �� ا�ران �Gل ��Dم و����د �Gت �	ده ا�ت ا�� ار��ط �
���را$ ھ���(ر ��	ود و �� ��$ و ا���$ ، ا8*�دی ٍ�
�6�� در 6�Aوی 
وG$ ھ� از �(�ه #ذ	

�ت وروش �زه را د���ل �����د���. 
        ��� روز ،��در �ظر دا	ت �6ف در �� �Dط�� ��
ول �زرگ در     1�� �#��ن �ر آن ��رود �

�ن وا�ران و 
)ور #روھ�ی �Gل دا ش ��Dم  ر��� �� ��ن و �دا�6 ��ن ، راق ، �ور��ھ� از ا��23

وG$ ھ� وط���Bن �ر ا���م از ��رول  �و�$ 
$ �	ور ھ�ی ، P زب
� در 	/�ل    ، ا�DB ده ، �

��د�ل ��(ردد. �رای آ��� �Dش ا $���� ���$ دارد ؛��رج و �
ران  �و�$ �� �" ��ظ6� ���وا�
� �زرگ 
�� �� <��
و�$ ����	�م �� ��(��ی و�Dم 	�ھد �رول ا�ن �
ران �زرگ �Kر ���
رول آن در �د 8درت 	�ن ��	د �� ا�ن ر�ب ھم �Bل �د�ت �� ��2را9��3$ را ���واھ�د �و�/ر ���ز�د 

ھم ��ر �ر�د. آ����ن �� از ز��ن رھ�ران �	ور ھ�ی 8در��د ���ن ���ن #رد�ده ��(��ی  راق و آ�د و
�ور�� در ���Dل دا ش طو��$ و 	/�ت دا ش �� زودی ���ر ��واھد �ود ��� �ر�ن آ��� ا�/�ن �
�ر 

�ر �واھد �ود �� $���  ��ودن آن � ��ن و ��ن ����	د و�� ا�)� وا3ق ����ر��$ ��ن ��(��ی ا��23
��ی�ن د����  �وه �" 	را�ط ��ری �رای �و�ه � @�A ورھ�ی	ن از   ا�ران و ���ا�ران و ر�


ر���� ر3> ��(ردد و ��ده �ود ���$ ���(��ی ��ن �طور ��ص ���ر����	د . ا�ران آ��� ��رش را 	/

ر���� را دو��ره �و�� ا�ران ���زد ورژ� �م را �� �طر �وا�� ����د �رای �6و#�ری از راه ورو	$ �

�ن ��ودی ����	د �
دود و �� 8ط> ��وده �
وG$ ھ� را �� ��ر ���$  ر� �� �	��د ��" ھ�ی �$ 	��9
�ن �� 
)ور رھ�ری  �د ر�� ��*ور ھ�دی از ����ل 
وG$ ھ� ���ت �Aدا ����د . �
دود�ت �و ر�

�ن ��ز دارد �ر ���Dم �ر او)�ع ا��23��ن 8درت ا�ران �GHر ���ن در ���وه 
)ور دا ش در ا��23
���	�ن �B��3 ر #�ر�د و���را
ل �ود ����	د و�Aش از ا��/� �Gل  راق و �ور�� ���طق �زر#$ را در ا�
 $��رده �Gل  راق و �ور�� را �(�رد ��ر آن �واھد �ود �� از �و8ف ا��ط�ف Aذ�ر و آرا�ش ��	/ل #

��ی *56 ا��ز �� �
�د  ��
�7ده ا ظ�$ را ��وده �ر ��(��ی طو��$ و �8ول *�ر رھ�ر ط���Bن ا
� 	ود . 8در��ی �زرگ ���ن در رھ�ری ا�ر�/� ��ز 	��د � ���9$ و �م #ذا	�ن �را���م �/�ا��23
� 	ود و	/�ت �" دھ� �*�رف ����ن �� 
)ور دا ش ،  راق د�(ری ���واھ�د �� از ا��23

	��د ��ر�ن �و8> �رای ا�ر�/���	د    د�(ر �ر�� و �Gت �ر�J ����د ھ�(7ت و�76ت �وا��ن �ود را �/��ر
��Dل ��ود �� ا�ران ا���D3وا�ن ��ودی از ��  ر�/�B�
� از�ن ��ظ6� ���ت دھد. در ��D3ود را �و� ��
�ن ر#��ی ا8*�دی #�ز �� �رم ��/�د و ��Gت ا��23��Aت و���$ ھر روز د���A ن��Bن ��ز �� ط�����A

�ن  و�رق�� ��ن ا6�Bل ���ی �����دار و�� �ر�$  �	ور ھ�ی 	��ل ا��23
���ن ��ز ودر ���A وی�را �
 �� �/�B�
� �	ور *56 آ��ز �د�ل �واھد 	د ھ�� وھ�� د�ت �د�ت ھم داده در � $�� ھ�ی رور���

ھم ار��ط  �
ران از �(�ه �2را9��3$ و �*و*��ت د�(ر ��ھم ��7وت ��6وم ��	و�د ا�� در 
D�Dت ��
� و ا��د ��ز ��ودن 78ل ��ظ�ت �" ��6د �واھد �ود
/م دا	�
و�   .�ا#ر ھ�� دا�� ھ�ی  تدر رو�د 

 ���� ��ن �واھد �ود. Aس �� ���د �رد �� 	طر�@ �� ��ی ����ب 8رار #�ر�د �ر�ده در�� اول ا��23�
   �Gب �د�ت آور�م .
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او�ً �ذا�ره ���د#�ن طرف ���وری ا���$    ������د  �ذا�رات *56 �� ط���Bن ا���ب د8ت  ��ق را
�دار ��	�د و�رای ا��/� در ���
ث د��$ �����ن ���د 	�*���ی  �Bم ،�� �ر�� ، وط�دو�ت و�ا��23
��7� و �H� ��	د دو�7ر  ��6ی ��د ورو	ن د��$ ا�ن ھ�Hت را ھ�راھ$ �����د. �ھ��ی 8وی 
)ور دا	

� 	ش �7ر �� در ����ن ا	راک ��/��د �د���ذا�رات *56 �� ط���Bن �� �����د#$ ���وری ا���$ ا��23
�$ )��ف و�م �ر�� وا�Gر آ��� �����د#�ن �" 
زب ، 	�ص و��3ر8� 8و�$ و �����)$ از د�د#�ه 

�ن را در �ظر دار�د �ر �وه ���)$ در  �ذھ�$ ����	�د ا�ن ���ن ا	��ص ��ر �7>  �و�$ ا��23
� �و�ری و�ن  #ذ	���A �� م/
�($ ھ�ی ��K��$ رو��� ، ا�(�6��� و ا�ر�/�9$ ھ� را �8ول و وا�

  .وا�ران دار�د �� 	�*�ت ھ�ی ����ب و ��7د در رو�د �ذا�رات *56 �� ط���Bن ���وا��د ��	�د

     �*�D� ن ��دھد. �رای ر3> ا�ن�	ن را در �ذا�رات *56 ���ا�ن 
��Dق J6 )�ف طرف دوBت ا��23
�ن ا���3ت ھ�و�ز 3ر*ت ��$3 � رو�د دوم �ذا�رات *56 �� ط���Bن ���8�ت ا��د ��رود رھ�ران ا��23

� �*�5B  �و�$ را �
رم و در ا���ب ا	��ص ����ب در �ذا�رات 	�*$ و#روA$ را ���ر #ذا	
��
� *56 از ھو	��ری ��ر �(�ر�د. در �ذا�رات *56 ا	��ص 8وی �6$ و د��$ �� ده ھ� �*و*��ت 

 $���$ و د��$ �� ط���Bن ھ��ری �����د واز د�ت آورد ھ�ی ����وا��د از �(�ه � �)رورت ا�ت 
د�ل 8وی د�3ع �����د�
*�ل د�ران �� 	�� ت و ا� ھ�ی #روھ$ ، د��$ و 
ق ���  .آزادی ���ن ، ر

� ��م د�(ر ���� ز�$ ھ� در رو�د �ذا�رات *56 �� ط���Bن ����	د �دون 	" ھ      ر دوطرف �/
� ھ�ی ط���Bن ���ور ��ن �/�ت )�ف 3راوان دارد �� در ���Dل �وا�� ھ�ی دار�د . دوBت ا��23��وا
� ھ�ی �Kر ��8ل Aذ�رش آ��� �واھد #رد�د . �طور ��Gل ا#ر ط���Bن �ر 3��د اداری و �� �8ول ��� �وا�

� Kرق در 3��د و�� ��م �� ����ت   
)ور �	�ور�ن و وزرا �6$ ،وطن 3رو	$ و ظ6م و �� در #ذ	
 �م �ود�د؛ ا�(	ت ا��Dد#ذار�د. ا�ن طرف ���د � �" ا�دازه در�ن 3ر*ت �و�ه ���� ��A$ �����د �� ا��/�

  .�رای �	م Aو	$ از  �وب �ود �رای ط���Bن ا���ز ��8ل 	و�د

�ن �رای ھ��ش در ا��ر ا��د �� در#�ه P ��ر��ن دارم �� ��(�� و ���� و�را�$ ھ� را از ا3      ���2
�ن ��د از �زد�" �� وطن �� را ��د *56 ا���ت آزادی و آ��دی #ردا�د ��ردم 	��د Aرورا��23���دور

� را
$ �	�ده و�� ���دت ���را�$ و�و�D3ت ز�د#$ را د���ل �����د و در ���Aن � $�7� �� ���ر دھ�   ��
� �ر��(رد�م و���واھم ا�ن �وال را �و
�6ل  �وان ا�ن �و	� 3رد 3رد 	�� ����م و �� ا��د �واب ھ� و�


ظ� 	��ری ��/�م. B ��	 ����B�  ول �زرگ در ���ن ، ط6وع  �6$ ای �وا��ده  ز�ز !  ھ�ی
 ��آ�� 
�ن ����	د�  ؟ا��د *56 در ا��23

 


