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ھ�ی ��ص �ود را دارد. از ا�ن رو �'&� آن �$ #	وان "ا�� �ده از �ق رأی �رای  ا	�����ت در 	ظ�م ���وری ا���� ��دود�ت .1
 .ر�2ً ���د از زاو�0 /���دھ�ی آن 	.ر��ت�-��ر �ر	و,ت" ��راه +		ده ا�ت. �$ ا	�����ت در ا�ران *

��ر�$ 	,�ن داده ا�ت +$ �:ور 2ردی ��رج از 8را8وب � ���	� ا*و6.را��ن در 	��د ر���ت ���وری، در 4'�روھ�ی  .2
�دت �$ ھ�راه دا,�$ ��,د، ا�� در *�	0 +�ن �'�، 	��د دو6ت را د���وش ��طم و  �وا	د �=>�ر �>�ت و +و��ه +و8;� ��

 .,ود +	د و �$ ��ی ا	��,ت �ر���$، ��ب ا	��,ت �@:�ت �	��دی �� رآ�دی ��	�+�
	�روھ�ی ��رج از �'وک   �ر ا�ن ��	�، �=+�د �ر�� ا2راد �ر :رورِت ,;�ف در �;و�ت �$ �	ظور ا���د 2:�ی �	 �� �رای .3

	E+�رآ�د ,دِن طو�	ا�ت و �$  �	از �,;�ت ���@0 ا�را F8ظر �ر ُ�@دی +و�	دِت د��.�ه دو6ت +$ �زر��ر�ن ��د�د 4درت، � �
 .�رای �وا�H ا�روزی ا�ت، ا�6 �ت Eزم را 	دارد

ا���ف ��ن 	��دھ�ی ��+م در *ورِت و�ود �وا2&� �رای �&��م +�ِر �,�ص ��ن آ	�� 8	دان 	.ران +		ده 	��ت، ا�� ��ر�$  .4
 .+		د ط'��ن ھم اھ��ت و ا6زا��ت 8	�ن �وا2&� را درک 	�� دھ	د و ا*�ح 	,�ن داده ا�ت +$ ا*و6.را��ن �$ 8	�ن �وا2&� �ن 	��

ط'��ن �دون دMد0M د������ �$ �وا2ق �� ر�4ب و +�رآ�د +ردِن د��.�ه ا�را��، ھ��,$ در /� +	�رل  �د�ن �ر��ب، ا*�ح .5
���@$ در 2*ل ا	�����ت ��زی  ا	د و از 4:� ا�ن ھدف را از طر�ق دا�ن زدن �$ 	&�ط ا�2راق و دو4ط�� ������ن /���ور �وده

ا�ن رو�;رد در �&�ط@� ��ب /�روزی آ	�ن در ا	�����ت ,ده ا�� در #�ن ��ل در ����ق /���ور �ر��2ر,�ن +رده  د	��ل +رده ا	د.
 .ا�ت
�ر��2ری در ����ق /���ور از �F طرف ز��ن ر�4ب اھِل +�ر,;	� را �ر �ر آ	�� ��ز +رده و از طرف د�.ر ���0 �'ب  .6

 .#�و�� از آ	�� ,ده ا�ت ا#���د
ارادۀ +�ن ��+��ت در ا	�����ت ا��ر �$ /���ن دادن �$ �	�زع ��ن ار+�ِن �;و�ت �@'ق �ر�2$ و از M ،�:4ر�زۀ ,�ودی  .7

  !دار 	,ده ا�ت /���ن در �;و�ت را �س +رده و از ا�ن ��ت M*$ ����ری از ا�را	��ن 	�ز ���طراِت �	�زع ��
/روژۀ �ود را از طر�ق �=+�د �ر �:ور ا+>ر�ت �ردم در ا	�����ت د	��ل +	د ��ل آ	;$ ����ری از �واھد  �;و�ت ا�� �� .8

 .+		د �ردم، �� #دم �:ور �ود در ا	�����ت راه ��&ق ا�ن /روژه را د	��ل ��
رخ /���ن 	ظ�م ����� �رای �;د�ت +ردن 4درت، راھ� �ز /ذ�رش �,�ر+ت /���ن در ا	�����ت 	دارد ا�� در #�ن ��ل 	 .9

دا	د. �ر ھ��ن ا��س در ��ن 	��دھ�ی ��+م ظ�ھراً ا������2 �ر �ر  �,�ر+ت را ھم �رای �ود ز��	��ر و از ����� �طر	�ک ��
 .,ود �زا�� و �:رات ا�ن /د�ده در �ر�2$ ا�ت +$ �@:�ً �$ *ورت ر��� ظ�ھر ��

ط'��ن 	��ت دھد، ��ل  د دو6ِت ��ت ����ت ا*�ح�;و�ت در *دد ا�ت �,�ر+ت /���ن را �$ �ر�ورد�� �ردم از #�';ر .10
#�4$ �$ ,ر+ت در  آ	;$ ا�زاء ���'ف "ا/وز���ون �را	دار" ھر +دام در /� "�*��ب" رأی ا2راد 	و��د از *	دوق رأی �� ��

 .ا	�����ت ھ��	د
� �و��  �ود در ��ن +�	د�داھ� �� ����'�-�ت ا�ن ��4ل �روھ��، ارادۀ ��,� از �ردم را +$ �$ ِ*رف 	دا,�ن +�	د�دای د�6واه  .11

,�ن �و�ط "	�روھ�ی �را	داز" ��ز6زل  ا	د، از �رس �*��ب رأی 	��ت �$ �;د�ت ,دن ��+��ت، از *	دوق رأی رو�ردان ,ده
 .+	د +	د و ا����Eً آ	�ن را �$ ,ر+ت در ا	�����ت از طر�ق دادِن رأی � �د �ر�Mب �� ��

�	دن ا�ن د��$ از رأی دھ	د��ن �$ /�ی *	دوق رأی و ا#�م �:ور 	���	د��ن ����� آ	�� �;و�ت ھم �$ 	و�0 �ود �رای +, .12
آورد. �� ا�ن ھ�$، ا#�م #دم �:ور 	�روھ�ی �	�&د ا�� ���6ِف �را	دازی در ا	�����ت  در ا	�����ت �$ ا	��ء ���'ف 2,�ر ��

� �وت 	��ت �$ *	دوق رأی از  ��@�ت 	�را:� �� �� �وا	د �رای �;و�ت +م و ��ش � �د ��,د ز�را در ���ر �*��ِب رأی ��
 .+	د �وی 	�روھ�ی �را	داز، �'ل ا���د ��

آ��ز از طرف آ�ر�;� و ���دان Mر��ش رو�رو ,ود، ا��  ھ��� +	��$ �,�ر+ت /���ن �ردم ا�ران در ا	�����ت ,��د �� ا,�ره .13
ای �رای "�-��ررژ�م" در  �$ 	ظرم آ�ر�;� �� اط�ع >�	وی �ر	��$���ور آ�	ده از طرف آ	�� 	�واھد ,د.  ��ب 	 � �,رو#�ت ر�Yس

 .ا�6''� ھ�راه +	د +و,د �� آن را �� 	ظم ��ن ھ�ی ���'ف �� >��ت +ردن آن 	دارد و �$ ,�وه ا�ران و �� ��
د +رد. آ	�ن �د�ن از ا�ن ��ت 	رخ /���ن �,�ر+ت �ردم در ا	�����ت �ر���0 8	دا	� �رای "	�روھ�ی �را	داز" 2راھم 	�واھ .14

و��'$، �د�� �ر روی ��ران �,رو#�ت �;و�ت ��'�Z �واھ	د +رد ا�� �� �ذ,ت ز��ن، ا�ن 	وع ��'�-�ت �$ د�6ل 	دا,�ن ���� 
 .ا>ر �واھد ,د ا�6''� �;راری و �� ��ن

 .د ��2تای از ا*و6.را��ن در /���ور، 4درت #�'� 	��د ر���ت ���وری ا2زا�ش 8,�.�ری �واھ �� �:ور �8ره .15
ھ�ی ز��دی /�ش رو 	دارد. /س از �د�� �ر و *دا، ھ��ن راھ� را �واھد ر2ت +$ ��ن رو��	�  دو6ت آ�	ده ا	���ب .16

 .�وا�ت �رود ��
ھ�  در /�ش �ر�2ن 8	�ن راھ� ا����Eً �� ���6 ت ��,� از �	د�ر�ن 	�روھ�ی ا*و6.را��ن ھ�راه �واھد ,د، ا�� ا�ن ���6 ت .17
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