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رج و #رج، �و��ن �رای &%ظ #���" ��ورش و ��ز�ردا�دن ا�ن ��ور از ھم �رو����ده �� �درت �ذ��� و ����ن ����دن �� ھ
 .ھ�ی �راوان �رد و �. �رد�د ��م او در رد�ف �/. از رھ�ران �زرگ و �د#�,زار رو��� +�ت �واھد �د �*ش

 
 .#داری �م �ظ�ر ا�ت �و��ن ورز�/�ر، �� �واد، رو��%/ر و ����ت

 
#3د و 2ظ#ت رو���  دا�م �� �و��ن �� �د#�ت �,ر�. �رای ام و #. ی ��ش از �رو���. و �س از �رو���. را د�ده #ن رو���

�وا��ت ا�ران را در #�ط�5 �در�#�د و ��+��ت و +رو�#�د �#��د، از ��ن �رد.وروز�روز  ھ��. �� #. ا��3م داده. او �#�#. �ر4ت
  ا�ران را ����ر وا���� ��ود �رد

 
  .ھ�ی وا�ری �رد ھ�ی #�8و>�ن #� ، �;ره از :9ف #�8و7ن و �وھ#�ت و �ود�زرگ ���.

 
راھ� ھدا�ت �رد و ا�3زه �داد #<ت ا�ران از  �&راف در ا�/�ر ����. دو>�#ردان 3#;وری ا�*#.، آ��ن را �� �.او �� ا��3د ا

  ٠ھ�ی ��ش آ#ده �رای آ��دی و ر��ه و آ���ش �ود �;ره ��ر�د  �ر4ت
 

�رگ ا�ران �رای  او از 3#;وری ا�*#. �� �2وان ا�زاری 2<�� آ#ر�/� و Aرب ا��%�ده �رد و در �#�#. ��9#*ت ����. از
�" #<. ��ور �ود ا��%�ده �رد��#. 

 
B�و�� ا#���زی و �د#�. �� ا�ران و ا�را�. �/رد و ��;� از ��9ر #رگ #رگ �ر آ#ر�/�ی ا�5*��ون �� �%" �ود �;ره #.  �و��ن ھ�

  �٠رد! و��9ر #رگ �ر رو��� را �� �را#و�. �رد 
 

�د، �;�ر�ن روا�ط ����. را �ر�رار �رد و �� ا��3د �وازن  ��>. ��#�ده #.او �� ا�را��ل �� �� ز2م 3#;وری ا�*#.، د�#�. �
  .�وا در �ور�� �� در��ی #د��را�� راه ���ت

 
ھ�ی 3#;وری ا�*#. را و�ران و ��روھ�ی ا�را�. را ��ل �2م ��د و �� د�ت  �و��ن �� �E د�ت �� ا�را8�ل ا�3زه داد �� ���,�ه

�رد، در &�>. �� #�<#���ن  �رد و از ا�د8و>وژی ا�*#. آ��ن در ��G 3;�ن د��ع #. دو��. #. �#ود و ا�راز د�,ر �رآن اھدا #.
��ور �ود را در ��ن ��ل �2م و �ر�وب و ���ود �رد و4دای ا�2راض �ظ�م ا�ران ���ت �� ظ<#. �� �و�ط رو��� �� ��ن 

  !د، ا�ران ا�2را:. �دا�ت و 4داش در ���#د�ر ھ�ی #�<#�ن #. �د ، ھ#���د ظ<#. �� ���. ھ��� آ�Jورھ�ی #�<#�ن #.
 

داد.و�;م  در4دی در��ی #�ز�دران را از �4رف ا�ران ��رج و �� ا�را���ن ���م �&و�ل #. 50ھ�ی �و��>.؛ �;م  �و��ن �� و2ده
  !در 4د ��زل داد ١٣ا�ران را �� 

 
ود �رد �� �E ا�ران :9�ف و در#��ده را �� ھ�ی #�ط�5 را #�د ھ�ی Aر�. و ��ور �و��ن راه ھر�و�� #ذا�ره ا�ران �� �درت

 .آAوش �/�د
 

ی د��ع از �ر��#� ا�#. ا�ران و ���ت ��رو��ه ا�#. �و�;ر، #�<��ردھ� د7ر از ا�ران ر�وه �ر�ت و��ج �واھ. �رد و  او �� �;���
 .در �;��ت ����م ا�#. و�ران �ده ��ور �ودش را ��ز��زی و ا&�� �رد

 
و ��ز ا�ران و ��ز �ردن ��زار ا�رژی �ود �� ارو��، �#�م د���وردھ�ی �9�4. ا�ران در ���3ه ��ل  �و��ن �� ���ودی 9�4ت �%ت

 .�ذ��� را ���ود و ��زار ��7ھ�ی 3��ُِل ���. را ھم �� روی #ردم ا�ران ��ز �رد
 

ھ�ی ا�ران �;��ت  �رود��ه �و��ن از #���" #�>. ا�ران، #�9دن ط*ی ا�ران، ا�رژی ا�#. ا�ران، �ظ�م د��2. ا�ران و ���در و
ھ�ی ا�ران رأی داد و ھر�ز �#�م �د، در &#��ت از ا�ران �د#.  �رداری را �رد و در 2وض ھ#�و �� 3;�ن �� �&ر�م �;ره

 !....�رد و �� ��م #رگ �ر���د ��ر #;#. ا��3م �داد ھ� ا�را�. را �;د�د #. ی وا��ن �رو�� �� �3ن #�<�ون �ر�دا�ت، &�. در �;��
 

�واھد و در �;��ت ا�ن ����ت ،  �م ا�ن ���ل ا2#�ل، ����ت ��م دارد، �����. �+�ف �� �رای ر��ه و ���ر�ت ��ور �و�ش #.و �#
 ٠ا�ران را در 2ر�4 ی 3;��. �� ا�زوا ����ده ا�ت 

 
 . ..... �:�وت �� �#��ت

 


