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د��ل و �� را����� *� �ود	�ن   �ل از ����ن ��) ھ	ت ��� �� �٣٢ظ�م ���وری ا#�� در ا�ران، �س از �ذ	ت ��ش از 
�ر �� �+��ل *رد�د و �� ��0�ت .دھ� ھزار ��ن /رز�دان ا�ن رز��ن و .دھ� ھزار ز��� و �-�ول، �� ��ره ��ری از +�*���� 

�� ات �+راندو ����، ھ�وز ��وا� ���* ،���ھ� و �ط����ت ا1�.�دی و ا�����3 ��ت 	ر�ف ا�ران را *� �� ���1�� و  ھ�ی 
ھ�ی  /�د �ود	�ن �و�ود آورده در��ن *�د. از د�د��ه �ردم، ��ب ��ت ا�ن و5-�ت، �� �رد�د، +�*���� ات *� �� �ط �	�

تھ�ی  ���را�و���� در ط9 ��ط�8 و �ر��د دھ�ده ر������ھ�ی /ر��;�را�� ��ت �� ��ت ا�ران، :��ت �ود را در 3دم  ��� و 
  .���د �زی �� �>��ر و �+ران

�=زاری�������ن 3ز�ز �وز���� ��  ھ� �ردم ��وب 	رق و ��وب ?رب *	ور، �و�ژه ھم در 	را�ط *�و�� 1ر���� ��ت ا�ن 
دا ھ��د. ھ��ن ھم�� Aر��ی ��در دراز� �	ھ�� �* ������� B���. رت�+ب و ?�وده ا�د. ا/زون �ر �.� �ی ��رزھ� B/ر و �دا

*	ور، �و�ژه در �وز��ن، ����د ھ0ت ��� و .���B �0ت و ��ز و ��رو	��� *� از دو�ت ���ن �روھ��ی ��/���� �8�م 	ده ات 
�ن ���ز�د +�� از +8وق و �زا��ی و �� ���� ود آ��� را �� ��ب ��ز��د، *�ر�ران و *�ر*���� را *� آن ودھ�ی *#ن را �را�	

دھ�د.  ا�د و ا3�راض �ر+ق آ��ن را �� ر*وب و ��و�� و ز�دان ��A �� +دا��1 �ود �+روم *رده ا�د و �� ز�ر �ط /8ر *	��ده
�د ر/��ر /��B ���وری ا#�� �� *�ر�ران ����B ھ0ت ��� و .���B �وDد اھواز، دو �:�ل د�=ر از ��*�رآ�دی �د�ر��� و /

����ری در د�وا��Dری *	ور ات.  
ھ�ی �زرگ و �رآب ��ط�8 *� �� �ردم �وز��ن ھم �-�ق دارد،  ھ�ی ا��8�ل آب رود���� ھ�ی ?�ر5روری و *���ل ����� د�زی

�ن را ا�د و *	�ورزی ا� ھ�ی ھزاران ��� و ���زھ�ی �*��ن ا��ن ���� �رای ود 	�.� ز آن �ود *رده آ�� �� ا3����� �� +ق
  .ا�د ��ر�ب و �ردم را �� �	�=� ر��ده

ا��م وم و ���دا�ش وادا	��، ا*�ون �ود در ��=� » ����ی �	��«�ل ���� را �� �ر��ن �رای  ۴٢+;و��� *� در ط� 
�رم و ���را�ر، *�رش ����� ر�ده *� �� روی �رد�� *� در /8دان آب �رای �ود، ا+	�م و *	ت و *�ر �ود، آ��م در ��ط�8 ای 
�وا�د  وزان، �� ���� �ر�� �;رده و �� در��ن درد �ردم ��ردا��� *� �� روی آ��ن آ�ش �	وده ات. ا�ن �و�� ا�3�ل دد��	��� ��

  .آ��ز ��ت را /راھم *�د ھ�ی ��زش �1ر ز����
/ر���ن و د�=ر 	�رو�دان ھ�ی ���رزه ?�ر��+��� *�ر�ران، ��زار��ن، *�رآ ���� ��� ا�ران �5ن �	������ *��ل از ����� روش

ھ�ی  ، �و��١٣٩٨دھد *� در .ورت ا1دام رژ�م �� �;رار +وادث �و���ر آ��ن  �وز��ن �رای ا+8�ق +ق �ود، ھ	دار ��
���د. �� در ���� ��� ا�ران *��*�ن ��ور دار�م *� ��ز ا��8�ل ����ت آ��ز  ھ�ی �ردم �	رو�3ت �� آ��ز ���رزه �زد �وده �1ر

���� �رای ا���د �� �ظ�م د�و*را��� و +8وق �	ر�ت، راھ;�ر ھ���� �داوم ���رزه ����� �ر �8�و�ت �دون 1درت *� راه �
 �	و�ت ات.

 


