
 

 *آ�� ��زش ����	 ا�را���ن 
��ر �� ��وط �
�ورى ا��
	 �واھد �د؟؟؟*

 

��ن �� �ود �رو
�ور ر� ��ر
ور ؛ ا���د������ ����� �رق ، دا����ه � : 

 

ر ��و�ت در اران ا�ت  �� و ��وت ا�را'ل، ����� &دم ���ل آن ھ� !� �  !�و*( �ری ارو�� و آ�ر

 

ن �ظ�م ��0وری ا�/�� ، رژ�� د�� �-واھد !ود. +ون ����ر ��د، رژم ا�ر روزی 2رار !��د �ظ�م ��0وری ا�/�� � 
�4د ��ل د�ر ھم !��و�ت د�� !ر �-واھ�د ��ت +��ن �ردم از دن زده �ده ا�د �� �� �. 

 

 .ھ�ی -ود 2رار -واھد داد 2ط�� رژم !�دی �راش ��5 �را��� -واھد دا�ت ، و ���
( ��5 ���م �ردم را ��ور ���ت   

 

�و��� �!��� !ر �8ظ ���
( ��5 در اران ��ل !�رد، !��ر ��ران ا�ت� ���و -واھ�ن ��و��� ��ت �� در آن   :رب از ا
 .�ذھب، ھ�� ا���دادھ� �� �وا��د ر�د ���د  4ر
�ظر از

 

!� ھدر �-واھد   ان ا�ت �� ���
( ��5 در ��زه ھ�ی اد'و=وژ> و �ذھب  در 4ورت آ�دن +�ن ��و���، ا��2�8 �� �� ا
�د
� .�ذاری ھ� در ��ورھ�ی :ر!� ���وس -واھد �د ر
ت، و �ل ��0�رت ا���دادھ�ی در-��ن &��5 و �ر��

 

? �� دھ�د �� !� ھ�ن ��و�ت �ودن و ��ورھ�ی د���ن و ر2ب دو�ت �دار�د !� > اران 2در���د رو!رو !���د ، =ذا �ر
 .�@ دار و �رز ر
��ر ���د �� !� ��ت -ود ادا�� دھد و آن ھ� !�وا��د از آن �ود !!ر�د  وا���رای 
��5 در اران

 

�� ھ�+��ن !� !���0 ��و�ت اد'و=وژ> اران از ���
( -ود در -�ور���� ھ�+ون ��ل �ذ���  ۴٣در ان 4ورت آ�ر
!ر-وردار -واھد !ود و ا�را'ل !� !���0 -طر �ظ�م ��0وری ا�/��، &5ر:م ا� �ل �رز�ن 
�5طن، !� ��ورھ�ی &رب و 

�ی &رب &�د��ً �ظ�م ��0وری ا�/�� را د��ن �ر از ا�را'ل !رای -ود ����5ن وارد ���ن دو��� �ده، و �� �ود، و ��ورھ
 .�52داد �� ���د

 

��د !رای ھ��  ارا�� *�ف �� -ود!-ود !� ��ؤ=ن !� ��8ت و !�واد !� �ر&ت دارد زر��-تھ�ی -ود را ��!ود �رده و �
 .ھ� �ط5وب �ر ا�ت آن

 

���د آن را ��رم ���د، و �روھ�ی ��درو آن را !�!�ران �رده � �ذف ���د  ارا�� *�ف �� !�وان !� را��� و ھر و2ت اراده!
 .!رای ا�را'ل -�5 !�0ر از ارا�� 2در���د �!��� !ر ا���دادھ�ی ��5 
�رغ از �ذھب و 2و�ت -واھد !ود

 

2وی آن را دار�د �� !� &�وان �ردم ��ور اران ، 
�رغ از �!�ض ھ�ی اد'و=وژ> و �ر�وب ا52��0ی 2و�� و �ذھ!�، �����ل 
�� از 2درت ھ�ی ����0 �ر !�5د ���د ��> 2درت ا�4�2دی و ����4 ��ط�H و !5. 

 

? �� دھ�د ��ور اران در ھ�ن �راط در �ان �و*وع را ��ورھ�ی ر2ب +ون &ر!���ن و ��� �ر�� �� دا��د و �ر
د اد'و=وژ> -ود د�ت و �� !ز�د�H& رو�ود��. 

 

ر ����ت در اران ����د ا�� ان -زش !� ����د آ�ش زر  !�ور !ر�� و ا�را'ل -واھ�ن � ل آ�رJن دا��ت �� !� ھ�
 .-���Kر !��2 -واھد ���د

 


