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� �� در ��ه د�دش� .���د�م �� ���ر ��ک ���م آ
  *د���دو *ود ��ب )�ر ا'ر )دا )واھد ا'ر ھ��%ر �ود ، ا�روز ا"! �ر�ل �در ا�ظم ا���ن 

 "�1ن �0 ��� ����ر ا�/�ق ا-��ده د�وا,�ن ��ر�+ ��ز *ده اد در
در طول ��ر�+ ز��د دا*�� ا�م ھ��ن طور �� *�ه ا�ران ���6 ����� و وطن �ر�ت 3رن �وده )��� ھم �زر'�ر�ن �د�ده ��داری 

 . 3رن *د
 

  .ا'ر �0 د�ر آ�د ا�� �� ز7 ��داری آ�د
�1 درا�ران و )�ور����. �%�9 در "�1ن رو*ن �ود��ر�ردی �� ا�م )��� �زر'�ر�ن 0راغ � � . ھ�ی رو*/9ری را 

���1 �وا�ت � -�ط �����ت ا�!م را ز�ر �وال ��رد �%�9 -���� ���م اد��ن را ھم �)واد� �� ، ���(.  
0�ن ��داری در "�1ن �و"ود آورد �� ا�روزه ���ر ��� را ���وان ��دا �ود   !�� د�ن 'ر�ز *ده ��*دوی �� �1ت )ود آ

 �ده ا�ر��9 و ��1و��م "�1� ��*د، ا�� از دل �/9رات )���*ا'ر �0 �>�د ��ت 'روھ; ھ��� 0ون دا�ش و ط����ن د�ت 
  .��رون آ�ده اد

س �%� �ذھ�� را ���� 'ذاری ���د ١۴٠٠وی �� ����1 �و-ق *د ���م د��=ورد ھ�ی ا�!م �� .���� را ��ود �د و ر
>�ت �زرگ ��ر�)� �رای �ردم ا�ران �ود؟ ا'ر �0 �� و�را� ��%9ت ا�ران �وا"� *د ، ا�� ���ن �ذاھب را  ١٣۵٧ا�!ب  ;�

 .از ��+ �د و �; �� �ر����ور اد��ن �ود
���1 �"ر �� ا�"�د �; رو*,ری ��ر�)� و 'ر�ز از �ن ��ت "��1ت د�� *د .وی �� �

 .ورت ��ر�)� ��ض �� �>�ی -%�/� آن �ود)��� �رای �*ور �� �; �ر
 .-%�/� از ا�ن "1ت �� �� �وده �ردم ��د داد �رای ھر �0زی در �� �طق و ا��دIل آن ��*د

� ��د�ل �� -���وری *د �� �ردم را �� �/9ر و�ر�ش وا دا*ت��(...  
د و ��� ھم �� �>�� -�ر�� آ��ت ��ردازداز ا�ن رو �ر"�J دادد 3ران را -�ط �� �وت ز��� و -ر���ی ��دا����ط 'وش 9.  

��ت ، ا��ر ، "ز�� ، �ر وK ، 7د�ت �ر�دن ، 3��ص ، ��; زدن  ا�ن *د �� ��زه -��1دد د�ن ا�!م ��*�ر د�ن ��3ل ، "
�1ی �ظ%و�� ��م ��ز�� ..� ز�ن و �"وز �"�وز �� ا

�وده �%�9 وا3>�ت ھ�ی �Kر ��3ل ا�9ر از د�ن ���ن ا�!م -��1دد *1وت را� ��� �� د)�ران *�ر)واره 3�� ھ���  ��ود��
�ر�� و ���دی ا�ت 

ا'ر رژ�م �3%� ادا�� دا*ت ، ����ری از "وا�ن �� ھوز �� ��1ت ا)!ص ��ظر ا���9ف ��ه ر"ب و و�� )وا� ھ�ی ��رم 
در�د �ردم ا�ران 'ر�زان از ا�ن �90ودد، در �����9 ا�روز ا�ن �را�م �ذھ�� و��%� �/ر�J و �ر'ر�� آ�1 'رد�ده .و ��ش از

 �را�م و "ر���ت *ده اد
;�� ��زر'� �� آ'�ھ� �ردم ا�ران و "�1ن �رد ��10ره �ر��ن و وا3>� ا�!م در ��1ر�ن *9ل ��9ن �ر ھ�,�ن آ*�9ر  )��

  . 'ردد
دارد�>�ت �� ����Q �ود �� �� �ردم آ�و)ت ھر '�دو ��ر'�ھ� را 3د��  ;� ���(. 

� ا�!�� و د�و�را�� د�� و آزادی ���ن و )��� �; �/�� از ��ر�+ ا�ران �ود ا�� ����� 3طور *د �رای *�)ت "�1ن ��
 .ھ�0�ن ا�3��د ا�!�� �� ط�ق -ر���ش ا�*�ن ��ل )ر �ود

  . او ا�ران را ز��� در د�ت 'ر-ت �� �ول ا�ران �>� T "زء �R ارز را�R و ��3ل �>��%� در ��زار "�1� را �ود
  .ا�3��د �/%و�� �� �م �"زار �3"�ر ��و�ل 'ر-ت��ل ا��9 )ود �1%وی ا�ن �ول را � از درون �0ه �%�9 از 

��� *�رو)ور*�د *�ن ، �دون ��ز �� ����ورت و و�زا ��1ی 0د ���� آ"� �� �/ر �رای ا�را��ن ��1 �� در د�ت دا*�ن *
  .�*ور ��و���� �� ���م �*ورھ� ��9ن �ود

 �ت ھ�تو ا�; T او��ن �ول �� ارزش د�� و �را�ر �� ��Kذ �وا
ھزار �و��ن در ا)���ر 1�3%وی �>ت )ورو ��زی را �� ا�ران آورد. و �; )ودروی )�واد'� ���روUن را �� ��3ت ���ر از 

��وم �ردم 3رار داد.  
�� 'ذ*ت -�ط 10ل ��ل �و�� �� �� آن ���وا��� �; )ودرو )ر�داری ��د. -�ط ���وان �; ���ر 1400و��ل ا��9 در ��ل 

 .� )ر�د�ز�ن �>�و�
 Y3د، ا�� در وا� �ر داد��( �و"ود )��� �ر��� �ود �رای �ردم �دا� �� در ��ه د�ددش و �رای ���� �� *>�ر روح �

,� �ر دا�ن �*ر�ت .-�">� ای �ود �رای ���� و ��9 
 

ا�!�� ، )��� �/��ر رأ-ت )��� �/1وم � *ر�3 � Kر�� ، �/1وم *>�ر ا���!ل آزادی �ود و درک �>"و� �� ا�م "�1وری 
 ا�!�� �ود ،

� ا'ر �0 �رای ا�را��ن و �)*� از "�1ن ط�ب داری �ود ، ا�� ��د�ل �� *!�3 �رای رو*,ری *د��( . 
دش د ھ����� �رای -رزدان و �ل ھ�ی �>دی ا�ران 0را�K �ر -روغ رو*ن �ود �� �زر'�ر�ن اد�*�دان ا�ران �وا��(

د*��. 
و*�� ��را�ون رو*/9ری و رو*ن ��� 'رد�د)������1 ��د�ل �� دھ�1 ھزار ���ب � �� �! 

�ردم ا�ران �� آن ا����دات �ذھ�� ، ا)�!س ھ� و �����و��Iون آ)ودی و رات ھ�ی ا�!�� را �� 0*م �� د�دد و ��ور�ردن 
  ا�ن �>"ون ھ�ی ا�!�� �را�*�ن �)ت �ود



 .ری �ود �� �� د���ن )ودش ��ز *د��ور �ذ�ری )��� 'ره �و
�9د از ا�ن ����� )و*��ن ����د �� �� . �را�م ھ�\ -رق 

)واھ�م ، -رزدان �� در 0د ��ل آ�ده د���� �دون �/9رات )����م و ا�!�� �"ر��  و�� �ن )و*���م ز�را ، �0 �)واھ�م و �0
 .)واھد �ود

 


