
 
 !ھ� �و�� ���� ��ران او�را�ن و ا����ط �ورھ�ی 	رب و �ز�رف

 
 ا��د ز�دآ��دى

 
رأی ����* ا��رات ���دۀ 	ر�� �  )ط����" '��&�دی آ�ر�%� �رای ��%وم �ردن ��#" رو!�  �  او�را�ن در ورای ا���ت 

 .�ذارد !�ز��ن �#ل ، ا����ط �ورھ�ی 	رب در �را�ر ا�ن ��ران را �  ����ش ��
ا�د. 78ط !ور�  ��  ��ری 6ر�5 در �را�ر 4�3 رو!�  	#�  او�را�ن �ودداری �رده �ورھ�ی 	رب �� ��ون 	�د��ً از �و�*

�وان وا)��ً آن را "�و�ر�;��� " و6ف �رد، �  ����ت �� )�د و رط از 'و��ن �ر��!�  و در �7��ِل  اد����� �  �� ھر �!��� ��
 .�  را ��%وم �رده ا!تآن، دو>ت >���ن �� >��� د�د رو!

 
وا)��ت ا�ن ا!ت �  ا=#ب �ورھ�ی 	رب در ���ر را�ط  �� آ�ر�%� و ارو'�، �� رو!�  ��ز روا�ط �رم و �زد�%� دار�د و 

 .�واھ�د �  ا�ن روا�ط در '�ی ��ران او�را�ن )ر���� ود ���
آ��ھ�د و ط���� ا!ت �  �<ش ���د �� 4�ی ��%ن،  ھ�ی ا��ر آ8ر��� 8زا��دۀ رو!�  در ��ور����  در !�ل �ورھ�ی 	رب از �7ش

 .آن را �� ���8* �ود ھ�!و ���د
 

رو!�  	<وه �ر ��ور �ظ��� در !ور� ، �?وذ )��ل �و4&� ��ز در �4&وری ا!<�� '�دا �رده ا!ت و در 	�ن ��ل، �  	�وان 
ورای ا���ت، در 4&ت ��Aو دا�	  ���ور� ��ری )ط��ت �����  در !�ز��ن �#ل از �4#  4�3 ��ن، �!A#" ھ�ی �ر�وط �  ���)

 .��د ای ��زی �� 8#!ط�ن، 	راق، >���ن و... �7ش ����ن ���ده
ای ���8* ا����� آ�&� را >��ظ ��د و در  �ورھ�ی 	رب �� ا�4�د را�ط" ��وازن �� رو!�  ا��دوار�د �  آن �ور در ���)�ت ��ط7 

 .�ران و �وع ��ز�Dری آن در ��ط7  ا!تا�ن �ورد �و�ژه �ظر�ن �  �ر���" ا��� ا
 

ای" ����ده  ھ� ��ن �ر)راری را�ط" �زد�I �� �4&وری ا!<�� ا�� �� آ�H  "�<ش ا�ران �رای د!����� �  !<ح ھ!�  روس
ا�د �  از �I !و ا���ت ا!را�Aل و  ود، �  دت ���>?�د و در 	�ن ��ل، در '� ا!�7رار �ظم و �ظ��� در ��ور����  ��
 .ورھ�ی 	رب را ���Kن ��د و از !وی د�Dر، ا�ران ��ز از ���8* ��� از H��ن �ظ�� �  ا�دازۀ Jزم ���?* ود�

ھ�ی =ر�� �رای ا���ی �وا8ق �ر4�م ��م �ردارد و  ھ��ن !��!ت !�ب ده ا!ت �  رو!�  در �ذا�رات و�ن '� �  '�ی )درت
ت 'رده ھ���طور �<ش' I����#'ی د��ھ �در ای را �رای  �&�ت آ�ز �رای �ل ا��<8�� I� رب �ر !ر	ی �ورھ��دن ا�ران و �

 .دوران '!�م �ر4�م، !�ز��ن دھد
 

�ن �� �!%و ����ط �رده و از  �Dری، �ورھ�ی 	رب ��ط7  و ھ���طور ا!را�Aل را �!�ت �  �?ظ روا�ط  در وا)* ا8ق
 .دارد ��ری 6ر�5 و 	#�� در �ورد ��ران او�را�ن ��ز �� �و�*

���د و �رای ھ�راه �ردن �ورھ�ی 	رب �� �وا�* �ود در ��ران  ر!د �ورھ�ی =ر�� ا�ن وا)��ت را درک �� �  �ظر ��
او�را�ن، از ا	��ل 8�ر 	#�  آ�&� 'رھ�ز دار�د. �ر ا�ن ا!�س، ا����ل ا��%  ���ر �ورھ�ی 	رب در 4#!" آ�� ��4* 	�و�� 

 .�رای ��%وم �ردن رو!�  رأی ����* دھ�د �� از رأی دادن 'رھ�ز ���د، �!��ر ا!ت!�ز��ن �#ل �  )ط����" '��&�دی آ�ر�%� 
ای '�دا ��د و  ا�ن ر�8�ر ا�� �  رط� )��ل دوام ا!ت �  ��ران او�را�ن در �7ط" ���6 ��و)ف ود. ا�ر ��ران ا���د 8زا��ده

، در آن 6ورت �!��ر ���د ا!ت �  ��ور����  ��وا�د �  �I رو��رو�� ���م 	��ر !��!� و ا����� ��ن رو!�  و =رب ��ده ود
 .طر�8 �!��ری از �ورھ�ی ��ط7  ادا�  ���د �ود را از ��ررس آن دور �D  دارد و !��!ت ��

 
4�>ب ا�ن ا!ت �  ��#�M�ت ر!�� �4&وری ا!<�� �� ��ون �ورھ�ی 	رب ��ط7  را �  	�وان "وا�!�D�ن �  آ�ر�%�" �  از 

ا>�##� �دار�د، ��ر�8 �رده ا!ت، ا�� ��ران او�را�ن ��ن داد �  �  ر=م ا�ن  ای در ���!��ت ��ن ��ر و اراده�ود ھ�N �وع ا��
�ر�د و �� �روز ھر ��را�� در روا�ط ��ن  ��#�M�ت، �ورھ�ی 	رب در �7��!  �� �4&وری ا!<�� �!�ت �  ���8* �ود وا)ف

�ری ��ن داده ا!ت، �و	� '���D و  ر�� �  �  آ��ن روی �وشھ�ی �زرگ، �  4�ی =ش �ردن 8وری در آ=وش )د )درت
 .دھ�د �6وری از �ود ��ن ��

ا!�س �وده ا!ت  ا�ن در ��>� ا!ت �  اظ&�ر�ظرھ�ی ر!�� و =�رر!�� در �ور �� در �ورد ��ران او�را�ن H��ن ��م و ��
ا>�#ل در ��ن ��  �Hده و �Mر��4 �  ��م �ظ�م ��ن�  �و�� ھ�N 8&م ����دی در �ورد ���8* �وری �  ��م ا�ران و H�رHوب '�

 .ا�را���ن %ل �Dر�8  ا!ت
ھز��  ده ا!ت  �و��" در ��#%ت �� در ھر !  �وزۀ ر!�� و =�رر!�� و �در!�� H��ن را�P و �� �� �K!ف �!��ر "�ز�رف

 !�  �و�� ا��&� �دارد
 


