
� و 
ر	��دی �ردن� 
�ن  ا�ن �و#% در 	�ب �رورت دا#ن "ّزِت ��س ا
ت ا�ر 	�واھ�م از و�� ���رت–���در�� ����ر 
	�ر ��و�� رھ� و�م. 


ت و -رھ�, "ّزِت ��س، آن ھم 	% �ظر 	% �و�وع رأی ����
 .��ری 	رای �ز��ش از ���ن ��0�1ن ��#�ب رژ�م رود در	�ره 
 

 ���در�� ����ر
١۴٠٠�رداد  ١٩ 
 

�و��د �	��د 	% ا�#��	�ت 7ت �رد. ا�� ھ��ن �% ا�ن �را
م را 	� ��م  ��ری �و�� در
#� ا
ت. ��#�دان �� ر�ت ��ردن در رأی
ا-#د �% آ�� #�ر�م ا�#��	�ت در
ت ا
ت �� �%.  د�9ر ا�ن 	�ث از �و�و"�ت �� –��ری، �% ا�#��	�ت  رأی –در
ت آن 	�وا��م 
�ن ��
 .#�دان، ���ر	وط 	% �و�وع �7ش رو ا
ت	��	ر ا�ن 

�واھ�د 	رای ��#�	�ن �ود�ن رأی 	�9ر�د. و �� �	��د 	% ا�ن #���ر #ن دھ�م ��#% ا�ن ا
ت �% ��. 
 

���ن ا
ت 	� ا�ن 7ر
ش �وا=% و�م �%: آ�� #� ز���� �% �ظ�م د�و�را#��� 	ر�7 �ده، �	��د در ا�#��	�ت ر�ت �رد؟ آ�� در 

ت و 	� ر�ت در رأی د
ت از ��زه�و?<�#� �	��د 
ت و  ط�	� ���ری در را�ط ا
#	دادی رأی ���د�داھ�ی ا�1� �ظ�م را 

�ن را 	ر ھم زد؟ از ا�ن راه 	�زی 
 

�ن �� ی 	�ران د��#�#وری #=ر	%� %#ھ�ی �=�ز Aزم 	�د.  دھد �% در ���ط<� ���ن ا
ت ا
#��ده از ا���ن ھ� در ��م ?رن �ذ
� �% =�	ش  ھ� از #=ر	% و�%ی �� در ھ�%��ھ�ی �ذار، �ھد �و"� از ���ش ھ
#�م �% 	% ?درت ���م #���ل ده ا
ت، �

�ودآ��ھ�، "ّزِت ��س و 	% ��� ��#رل �	 C�#ت. در ا�ن ��و�% د�و�را
ھ� ?درت ���م 	% ��D ��دان  ده از آن ا
#��ده �رده ا
ا�د #� از �و?<�ت ���رت و �G1رت 	% درآ��د. ا��ون ��Fن و�<� �و=ود ��
ت.  �	�رزه را�ده ده، و �ردم �ر�#� را آ�Eز �رده

�واھد �ردم را 	��د، �% �ردم او را و�Aت ا
ت �% ��. 
 .�	��د #ن 	% #���ر داد

 
��� و�Aت 


ت و�Aت��
ر ا
ت. �ن ا
ت. ��س و=ود و�Aت، #���ر Hرو�د 	% "�وان �G1 #ن �دادن 	% #���ر: ا�ن ��H#ر�ن ر�ِن 
��ص �� .دھ�د و او 	��د در �را
�� از =�س 	�<ت رأی 	% ���رت �و�ش 	دھد ���1#ش را �
��� د�9ر #

 

ور را در�دن، 	� 1دای  اط�"ت ��ردن، ا"#راض �ردن، ا"#�1ب �ردن، �=�ب از 
ر 	ردا#ن، 	� ?�م و �Jم �ود 7رده��
ی 

�	ر ا
ت و دا
#�ن از F% ?رار ا
ت، %F %� د ��#ن��	ره �ر-#ن ... ھ�%  �
ی ا���H  ا�واِع "-��#ر"ھ� را ����دن، �����ت را 	% ُ
ی ز�=�ر ا
�رت ��
ت. �7ش از  ا�د و "��% #���ر. ا�� 
رF�7� و ا"#راض و #���ر �#��	ل 	% �ودی �ود 	را-���ده ����% و�Aت

و 	% ا�ن ���ن 	را��9زا��ده ر
�د �% �ق �� ا�ن  آزاد دن 	��د 	% �
� از رھ��� ر
�د، �#1ّور د =��H� 	دون ?�د و 	�د را
��زد ��م. از ا�ن �س ا
ت �% =�	ش ا=#��"� 	ر�� ��
ت �% ��. 

 
 از 
را-��د�� 	% 
ر-رازی

ھ�ی ��#��� ا
ت و #� �H	 %	�A ر-#ن -�ر، 	% ھم �وردن #<�دِل -�ر و -رد�� و  =�	ش ا=#��"� ��طق �ود را دارد. #�	� "��ل
 .�ردد ر دِن #��ل 	ر�����7ذ� #��ل

 

� -رو رو�م ژرفP� و�م و در�  ای ھ�راه ا
ت 	� �ردن #ر از �7ش. آن 
ر�� ���ن ا
ت 
ر 	% ورش دار�م، 
ر�وب �

�#ِن ارج د�9را�� ���#ن آن و 	% �و	ت �ود ����7دار �% 
ر-رازا�% 	�د. آ��ھ� ��-#ن 	% ارج �و�ش و -را�وا�دن د�9ران 	% 	ر

 .را-��د�� 	% 
ر-رازی ا
ت�% در �و?<�ت �� ھ
#�د، �ر�ت از 

 
�و��د  و�د و �� ھ�ی ا=#��"� ا�ن آ��ھ� 	ر ارج �و�ش �#=�� ا
ت، آ�=��� �% �رد�� =�� �� ی =�	ش در ا�ران ��ز، در ھ�%

 .رود روا ��
ت آ�F% 	ر �� ��
ا
ت �% ا?دام =�<ِ� 	%  ��ر���#�، و �ّ#� ��ر���#� �
#رده و 7ر��ود، 	% #���H� =�	ش ا=#��"� ��
ت. در =�	ش 	ودن ��#0�

ُ�� از F%  ُ�ش ��
ت و �ق �واھ� ا�ر �ر�ت 	را��9زد و 	دا�د �ق ای ���ن 	�د. ��ر���#� و �ق ��	�ده و #داوم  �
	ت �
#رده

ت 
#��Hده �ل �� ���
	�#� 	ر����
��زد، 	%  %�H7 ظم �و=ود در� �	ز �#

#� �% ھو�ت آن ��
 .ای از =��<% ا
ت دھد، 

 

ت ��

#��Hده در �ر�ت ا
ت، ����J� دارد. در دوره %�A ر��ا�د،  ھ�ی ر�=	ر و ��روم =��<% ���Jن ا�1� آن 	وده ی ا


#�د و #�ر�	�ً ھ�#% ��١٣٩٨ه  و آ	�ن ��١٣٩۶ه  ھ��� �% در در دی ھ��ن���ن  ای ��
ت �% �	ری از �C �ر�ت ا"#را�� 	% �7 
د�	�. 

 
ھ�  ���د و ��ش ھ�. ���دھ� 
را�ت �� ای از ���دھ� و ��ش ش ���ز 	% #داوم روا�ت دارد، 	% �=�و"%
#��Hد�� 	رای #	د�ل دن 	% =�	

 .ھ�ی =�	ش 	��ن �ودآ��ھ� ا
ت �رد�د. روا�ت #ر �� �#�وع
 

ارد. ��	�ده، ���ز 	% "ّزِت ��س و #���م آن د �رِی =�<ِ� 
را�ت �ذار از ر�D د�دن و ا"#راض �ردن، �ذار از 
#��Hد�� 	% ��ش
 .ھ� ارج ��	�د ا�م آ��9ه �% در��	�م =��H� د�9ر ���ن ا
ت �% در آن ا�
�ن در �و?<�ت #��Gر دادن ?رار �ر-#%



 
�ود ا
ت، 	� �وِد #���ر ده، و ر
�دن 	% ا�ن ا���ن �% �ق #و ��
ت �% ��Fن و�<�#� را  �	 �#"ّزِت ��س �ود�واھ� ��
ت، آ

 ."ّزِت ��س، -Hم �و?<�ت �ود در ���ر د�9ران ا
ت، -Hم د�9ران ا
ت #��ل ���؛ �ق ھ�V ا�
�ن د�9ری ��
ت.
 


��% 	% �رد�� ��9ه �ردن �% در �و?<�ت �� ?رار دار�د، 	% ��دھد، 	% آن ?درت و  �ل ��» ��«دا�
#ن ?در �و�ش و ?در

�زد دھد و ا���ن #ن زدِن ھ���9� از ذ0ّت را -راھم �� �ودآ��ھ� ��. 

 
ھ�ی =�<� دارد، ���ز 	% ��دآوری  ود؛ ���ز 	% ���دھ� و روا�ت آ�د. ��م 	% ��م ا
#وار �� ��	�ره 7د�د ���"ّزِت ��س ھ���9� 

 .�ذاری 	% آن دارد #�ر�Z ���و�ت و ارج
 

%#��  ��=#� �
��

ت ا
ت، 	��
#� در ا�ر ��

وژه ��
ت؛  C� از �#���ی �Hم ا�ن ا
ت �% "ّزِت ��س #��H #و��1� روا�
ود. 

 
�

ت "ّزِت ��س� 

�ص رأی  ی ھ�ی �ذ#% ��ری 	ر�رد�م. ر�ت در آن 7ذ�رش #���ر ��ّدر ا
ت، آن ھم 	� د#� 	�ش از دوره 	% �و�وع �
ی  ?رار دار�د، و ز�=�ره ٩٨و آ	�ن  ٩۶ھ�ی دی ��ه  ��ری، و آن ھم در ��0� �% 7ت 
ر �رد�� �% �� ھ
#�م، ��زش رأی

%#
 .ای از ا"#را��ت ز��#��ن �7و
 

ی �=ر�%  �وا�د ا�ن ا
#دAل #�راری �% ا�ر رأی ا	راھ�م ر]�
� ?�#ل را ����م، -ردا او ر]�س ?وه ای از "ّزِت ��س ��� 	� ����%
ا�د. 	� ا�ن ��9ه ����Hن ر]�س 
�	ق  ی #�ظ�م �ظ�م 	% او 
7رده درد
ر ��� را ا��� �واھد �رد �% در -1ل #�زه �واھد د، و 	�

�زا�% �ت ��	��C �ر�زی =ذا	 %� �
Fون و Fرا اط�"ت ا
ت.  اش در د
#�9ه 	� ��	� دار �ظ�م 	وده و از ا	#دای ��1ب ��	د، �
 .	�ر ادا�% ��	د ا�م �% ا�ن و�<�ت ���رت ا�م، و ��C �رده ھر �دام از ا���ن را �% "ز�ز دار�م، �ود��ن را #���ر �رده

 
��د �ظ�م =�Hوری  ھ� را 	ر=
#% �� �ن "وا�ل د
#�9ه ھ
#�د. �
� �% #��وت  ی ی ا���ن ا
	�ب #���ر �� ھ
#�د، ھ�% �%! ھ�%

�#% ا
ت�� .ا
�J� را �
 

ھ���Fن �% در ا	#دا ا�ره د ا�ر د
#�9ه در �و?<�#� ?رار دات �% ز�ر -�ر 	�ران درو�� و ���و�ت 	�رو�� 7ذ�ر-#% 	ود 

ت ���م -�%�1��
د -�ر �رد �% 	H#ر ا
ت رأی دھ�م 	%  ی ��
و
� �ر-#% 	��د، �� �
��� در ���ن ���د�داھ� 	��د �% از 

ی ��
وس رون ا
ت: د-�ع از =�Hور�ت و �ق ا�#��ب �ردم. ا��ون ��Fن  #ر ا
ت. �<��ر، -��1% آ��% از �ظر �ظ�م ��0�1[
	�ر  را در��ر ا�ن 	�ث ���رتدا�
#�د، �ذف �رد�د و ��A ��  	�_� �طرح ��
ت. 	� ��0#� #���رآ��ز ھر �
� را �% ��0�1[ ��

 .ا�د �% ا�ن 	H#ر ا
ت �� آن �رده
 


ت "ز�ز دا#ن �ردم در 	را	ر رژ�م و  ھ�V رھ�����

ت "ّزِت ��س، ��
ای #1ورد�� ا
ت، �9ر از راه �7ش �ر-#ن 

ت دا#ن ا���ی ��ش در 	ر���%�� .ھ�ی ا
#	داد ��

 
 -رھ�, "ّزِت ��س

	ودِن #ن دادن 	% #���ر ?رار دارد، ا	#ذال ?رار دارد، "�دی دا�
#ن » �ر��ل«"ّزِت ��س ��ش ا
ت، -رھ�, ا
ت. در 	را	ر آن 
ّر، ��ر�ت در رّ . 

 
 ١٣٩۶#ظ�ھرات دا�=و�� در 	را	ر در دا��9ه #Hران. دی ». 7د�رد ��رد، ذ0ت ��� دا�=و ��»

 �و1وع ا�ن ا
ت: �7ذ�ر-#ن ذ0ّت

ت را "ز�ز 	دار�م و 	% 	��H%» �%«، 	��د ا�ن »�%«�و��م  و?#� ����
 .ورزی از وزن و ?در آن ���ھ�م ی 

 
ھ� �7ی �1	ت ��0�1ن �ظ�م 	����م �� =�� و�م و 	�ث ���م �% Fرا 	��د از ا�ن  �وا�د 	� ا�ن ��ر �% 
�"ت "ّزِت ��س ���

 .���د�دای ��#�ب �ظ�م در 	را	ر آن د�9ری 7#�	��� �رد
 

%
 .ھ�ی آن -رھ�, "ّزِت ��س، �<�� ا�#�1ص آن و?ت و ��رو 	% "ّزت ��Hدن 	ر ���و�ت و 	�ز�و �ردن ���
 

�را و رو���را�% ��
ت. در �ود ��9ه �ردم 	%  7
�دی. ا�ن ا�
#�ر 0زو��ً ��	% -رھ�, "ّزِت ��س �<�� 	��د�ظری و ��ل
���Aز آن، #=�� وا�Eاز آ ��Aر���ا ای را د�ده ��و�ت و	ت -��% را �Aوی و
 .#�	�ده ا
ت �م �% #���ر از 

 
دھ�د.  اش را �� ، �Fزی �% ���د�داھ�ی ��#�ب �ظ�م ھم و"ده»ز�د�� �ر��ل«"ّزِت ��س، �<�� دا#ن آر��ن، در�وز�� ��ردن 

دا#ن ھم » �ر��ل«ا�ر  ھ� �#��ق ��واھد د؛ دادن آ��H ا�ری �ر��ل ا
ت، -ر�ب آ��H را �وردن و آرزوی دا��م �% ا�ن و"ده ��

ت �وردن در ا�ن �ل از �	ودن. ز�د�ِ� 	% را
#� 	�H=�ر، ز�د�� 	� "ّزِت ��س » �ر��ل«�ر��ل ا
ت. و ��ز �ر��ل ا
ت 

 .ھ�ی آن ی �ل �وا�د، ا
#	داد در ھ�% ا
ت، �Fزی �% 	� ا
#	داد ���
 



 


