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 زاده، ا������ت و ���ش ا������ ��ج

�� ن �و�!� ا� وری

�0ری ��/��ن  ام. �ز ,�د رأی در ار���ط �� ر�داد ا������ت ادواری در ��ر�( ���وری ا�)��، �وا'& ���%ف و ���و�� دا��#
�ر، ��ز��0# �ودم �# و'�9ت �4ش از  ام. �# ���رت رو�ن �0ری �ر8ت � رده در ھ�6 رأی ��٧۶�ت 4س از ا�2)ب، �� �رداد 

��وا �ود 8# ����د ����ری د�<ر از �ردم و �# و�ژه رو��! ران و >�9;ن  ���9 و �� ��ز ا������ت ,�دان ��ا�2)ب. در آن ز��ن �
��� ������ و >رھ�<�، ا���رود. ا�� ��  �ود و ,# 8�� �# ��%س �� دا����م 8# رو�دادی �# ��م ا������ت ��%س �8 �ر0زار �� 

�� و  ۵٧و@وع ا�2)ب �رد�� ���ا������ ا�ران �# ��D� �%8ر 8رد و ا������ت و رأی �ردم �����9 ��Cل �4دا >'�ی > ری و 
8رد. �# و�ژه �ودم از ھ��ن طر�ق �# ��وان ����ب �ردم ��رم �# ��%س راه ��>�# و ,��ر ��ل در ��ت �����د�0 �ردم �د�ت 

 .8ردم

 

�ود. 4س از �رداد  د ھ��ن ,ر�# ��9وب � رار ���� ا�ن ھ�# از ھ��ن آ�Fز در��>�م #8 ���ر ��ر د�<ر رو �# �2ب ا�ت و دار
ا��دی ��زه �4دا �د �� �ردم از طر�ق �'ور و رأی �ود، و/و ��دود و ��8رل �ده، ا�د�8 در ���Dر >'�ی ��دود �8ور در  ٧۶

رو�ن �د 8# ���ود و'�9ت �ود �2ش ا�!� ��8د؛ �دان ا��د ��D� #8ر ا���رار ��>�# و راھ� �# دھ� �0وده �ود. ا�� �# زودی 
از آن 4س �� �8ون ��ز ھر ��ر 8# ا��دی ا�دک �رای ���Dر ��Jت در و'�9ت �ردم ». ��ق آ��ن ��ود اول و/� ا>��د �� ل ھ�«

و در  ٨٨ھ� ���ر8ت >�9ل در ا������ت ��ل  ام. از ��%# آن �0ری �ر8ت 8رده و �# ھر��ل از آن ����ت 8رده �4دا �ده، در رأی
 .ام >�9/�ت 8رده و در �د �وان �# ���ن و ���ن �رای ��2ق اھداف ���ش �زرگ و �د�� ��ز 8و��ده �4 آن ���ش ��ز �د���

 

 :�وا�م �# ,�د ���9ر ا��ره �8م ���9رھ�ی �ن �رای ,��ن رو� ردی ,# �وده ا�ت؟ ��

 دور �دن �8ور از �طرات دا�%� و ��ر�� –

 ���Oن �دا@%� ���>& �%� –

 � �ردم >رود�ت���ود �دا@%� ���9ت و ز�د0 –

 ���0ش ���� >'�ی >رھ�P و ا�د��# و ھ�ر و ���Oن �دا@%� آزادی ���ن –

 ار��2ی ;زم ا�ران و وط�م در �طQ ا> �ر ��و�� ���ن –

 

ام 8!��ت �8د. ا/��# در ا�ن ���ن، ا�د��# ����د�ن  ھ�ی ا�������� ادواری �دن ���9رھ� در >�9/�ت �8م ھ��ن �وارد �رای رو�ن > ر ��
آن �وده ا�ت ��D� #8ر رژ�م �# ��وان �S راھ�رد (و �# /زو�� �# �S� ����J آر��ن) در �را�ط �8و�� ا�ران و ���ن �#  �ن

�� ن ا�ت و �# �!�د و �دا@ل آن ا�ت 8# �)ء @درت �8ور و �ردم را �� �طرات �ظ�م و آ��ده ای ���م �وا�# �واھد 8رد. 
�رھ��م در �ورد ا������ت ھ��ن ا�ت 8# �ود. �� ا�ن ��ل در ا������ت �4ر/���� ��ل ا�8ون ��ز �ر ھ��ن �ظرم و از ا�ن رو ��9

 .0ذ��#، ا�)م 8ردم �� اط)ع ��Jوی رأی ��واھم داد. �� ا�ن /�ظ# ھ�وز �ر ا�ن �ظرم

 

�%�ل �ودم را �� ای 4د�د آورده و از ا�ن رو وادارم 8رد  زاده �� �دودی و'�9ت ��زه ا�� ا�)م ��8د�دا�وری آ@�ی �Cط!� ��ج� ��
ھ��ش  زاده، ھم C)�ت و �)�ت ا�)@� و Cدا@�ش را �� ا�ن /�ظ# ���ن داده و ھم ا> �ر و آر��ن ��� در ���ن �<ذارم. ��ج

ط%�� دا�%� و �د�� و ��و�ت 4رھ�ز را در �داوم ���ش ��ز ا��� �8د ��  ر>�# اC)ح � ��ت دارد �C� #8م ا�ت ��ت در ���ق
�ت و �و��د��8ده >9%� �# �رو�� �!�دی �رای �ردم و �8ور  آ��ده دور و �زد�S �0وده �ود و و'�9ت �ن���د 0رھ� در �

 .����� 0ردد

 

زاده و �� �ر >رض ���Oد و ��� �ر0زاری ا������ت  ھ��� در ��ب ���Oد ��ج در ا�ن ار���ط ��ن >راوان ا�ت و/� �دای از 4ر�ش
رو، ,��ن  ھ� و اھداف راد� �ل و �F/�� ���د�� در >'�ی ��8م �4ش زاده و آن ھم �� ا�ن ا�ده �دن �����C ,ون ��ج ��/م و �ر0ز�ده

�� و  ا���ن و طرح ,��ن ا�دها�د��م #8 �'ور >�9ل  �����ھ��� در ��ی �ود �!�د ا�ت و ;زم ا�ت ��وم >�9;ن > ری و 
�دود ا�ت و � ���J� ر��D� وی >'�ی ھر �وع��J ت ��8د. در ,را�� ا�ن رو� رد �� 0و�م، ھر,�د �� اط)ع����>رھ�<� از آن 

و;�ت را �# �4��ور �واھ�د >ر���د، ا�� در ,��ن �را�ط�  ھ�ی �ورد ا����د و ذوب در �# ا����ل ز��د ��ر د�<ر � � از �ودی
 .«ھزار �� ���ورده در رگ ��ک ا�ت«ر�د و ھ�وز  ��ز د��� �# آ�ر ���

 

��# ا�ت و/�  �ر �<و�م. �� �<ذار�د �!�ف� ��(��� ���وری ا����4دارم 8# �� اط)ع ��Jوی ھر �وع ���Dر ���9داری در ا>ق 
ھ�ی ���ق ���9#  �ود و آن ���ش ا������ 0��رده در ;�# �ر �� ده ا�ت و �و������# ھر روز �0ودهی ا��د �0و ���� �S روز�#

آ�Fز �د و  ٧۶ا�را�� �� ��4<��� ا��وه �وا��ن و رو��! ران و اھ�/� ا�د��# و >رھ�P و ر���# ا�ت. ا�ن �ر8ت از دوم �رداد 
��د. ��ور �����ن ا�ن ���ش ���رت ا�ت از �4��<و 8ردن رھ�ری �� اوج 0ر>ت و ا�روز دارد �# ��ر �� ٨٨در ���ش ��ز در 
�� �و�ود. ا�� از آ��� 8# �� �8ون ,��ن �)�� �# ����Z �%�و�� �ر��ده  ��زی �ود��8# و ���Cم��ھ� در ,��ر,وب ھ��ن @��ون ا

�طQ �ط�/��ت 0��رده Zرده �ر و ���ق �# �در���زاده  �8ون ��� �����C ,ون ��ج�0رد. ا �ری را در �ر �� �ر �ده و ط��2ت 0
�� و �� دوره���ذف و;�ت >#�2 �� ��ن از ���Dر @��ون ا ���0و�د و �# Cرا�ت از ر>& ھر �وع ���9ض و  ای 8ردن رھ�ری و 

ھ�ی �د�� و از ��%# ر>& ���ب ا���ری و ����ت از ط��2ت >رود�ت ���9# و ����د ا�����ت. ��  �را�ری �2و@� و ���Oن آزادی
��ل �4ش ��ن,�د  #���د. ا/��# ا����د�0 ��ش از ده ��/#  ھ� �رم �وده و �� �ر8و�� �د�د �وا�# �� 0!�ن از اF%ب ا�ن �وا

ای را 4د�د آورده ا�ت. از  ھ��� ,ون �و�وی و 8رو�� و رھ�ورد �ر �وا'& �ود ,��ن >'�ی ��Jت و ا��دوار��8ده ���Cت



ا�د و �# >'�ی ����� ����د  ھ���د 8# در ���ت و ��� در ده ��ل �4ش �وده�وی د�<ر ز���# د0ر ��0# ا�ت. �# �ردم ھ��ن 
�� �J) ده ��ل @�ل ���ده��������ر ��2�2 �ظ�م ��8م و �8ر0زارا�ش در ھ��ن �و@�9ت > ری و  ���ا�د. از  0ذ��# ا�ت و �# 

ا�د، آ� �را �رزھ�ی  8# در ��ل 0��رشھ��ت. ا�ن ا�زارھ�  ھوس ھ�ی ���زی و ا��را 8)ب �وا�ل ���Dرات ��م، 0��رش �� #
�ور � و��� را � ��# و در ��ل ��4روی��� .ا�د 

 

�ورھ� و �ر8و�����ھ�، آ�0ھ� ا������ و ار��2ی > ری و ر�د  در ھر��ل ا�ن ���و�# �وا�ل �و�ب �ده ا�ت 8#، �# رFم 
0��رش �4دا �8د و ا�ن رو�د �� ���������8ن �ود��8# و ��2ق  ����� �رای �2ب�وا�د روزی ���د �# ,�دان دور ���ر �  �����

ز�� از ��; 8# �# ھر �2د�ر �� ن  �د >��ر از �4]�ن و ,��# �در��� �ط�/��ت �د�� و د�و8را��S را >راھم �8د. روزی 0!�# ��
���%ف �ردم �# ھ�ی ا������ �� �'ور >�9ل ا@��ر ���وع و  ھ� و ���9ق ���ش �وان ا��دوار �ود #8 0��رش آ�0ھ� ��د و/� ��

��8ده در �����ر �2و@� و ��2�2 �ظ�م ��8م ����� �ود. از ��� ,# ���4ن، �# ���0م راھ� �ز ا�ن  زودی �# ���Dرات ��Jت و ���9ن
�ر�ن  �ر�ن راه ��م ���ت، �% # �ط�]ن �4ش �4ی �ردم ا�ران ��وده و ���ت. روز�0ری �ر���9 0!�# �ود در ��و;ت ا������ 8و��ه

 .�8م ��ن د@��2 ا�ت و ارزش راھ�ردی دارد ا�ت و > ر ��راه ��م 

 

�����#، ھر,�د  ھ�ی �د�� و وا@& زاده در ا������ت و طرح ا�ده در ,��ن ���ری ا�ت 8# �� �4دارم �'ور 8�� ,ون �Cط!� ��ج
� �د و ھم �طQ  �0را���# و ���د��، در دا�ل �8ور و در ��4ر ��و��، ھم ���وھ�ی ��Cو�� را � �� اط)ع ��Jوی آر��ن

����� و/و  ���واه �# �2ب ا>زا�د و ا�ن ���و�# ����8ن را �واه ھ�ی �� �رد و در ����ت �ر ���9ق �وا��# �ط�/��ت را ��; ��
�� �� ن ا�ت �# �رط آن 8# �ردم ��واھ�د و ا�8ون ا�ن �وا��ن دارد >راھم  �8د. در�ت 0!�# �در��� وادار ��(Cرات ا��D� ا�د

�وا�د در �را�ر اراده �%� �S �%ت ا����د�0 �8د.  �ر�( ���ن داده ا�ت ھ�6 د� ���وری �رای ھ���# و در ھ�# ��ل ����ود. � ��
�8م ����ت از ا�ن �ط�/��ت در دا�ل �8ور 'رور�� ا�ت راھ�ردی و �د�� و ��ط�ق �� �Q/�C �%�. ا/��# 4س  از ا�ن رو > ر ��

�ب ارا]# داد و ا����� ���Cم 0ر>ت �وان �# زاده، �� از ���Oد ا����/� ��ج��� �%�%��ب �را�ط ��زه، ����. 

 


