
  

 ��ه ا���د در "�ر	�" یھ� ���ر���� و ھ� ا���ب 	� �را�وان
  

��ن" �� ���ره 	�������  �ود ا���د ، "	�ر "!وق ����ران و �و���د��ن و ھ�ر��دان 

  
��ش از 	�ش "و+�� �ظ�م" �� دھ�د �� ���ن آ�'�را �رزی، 	رون و درون ھ�ی �%�� در �ذ�� ھ�ی ھ�� و ھ� ��ه رو�دادھ�ی 

��ھش "	"ران از �	ور" 	رای ھ��ش ا�'�ن و ه�د ".�ل" � و �ر�����ه و %ران 1ون �%رھ��� �دن �ظ��� .ا�ت ���
����ران ��آ�'�ر و آ�'�ر ا"��رھ�ی و ھ� �ر�وب و 	%�ن، ��2 و 	��ت روز در اھواز و ا��%�ن ����� -���� �'�ن در ا3

 	� �� ،"�ظ�م" ھواداران �رد 	ر ھ� "5!� �دن  ر �4 از ھ��د ���ھ��� ھ�، ���ھ1�ل و آ�وز�� �%�دھ�ی و ا.��دی ھ�ی
���!دان از ای ��ره ی � �رزی، 	رون ھ�ی آ�ر��� �ش را��، ا�ن در ".ا�7�ل 	�ت" �را3�ران ا���6، �3%وری دا��5 �

- ا.��دی ژرف ن	"را از ��و�� ا�'�ر ا�"راف 	رای �و��� 	��ر وان �� را، �دا�� 8 ا���	�ت ی آ���� در ھم آن
����دھ�ی .�رد ارز��	� �رز، 	رون در �راق و ا�ران 4�3 �وع از ھ��� 	"را�� 	�زآ�ر��� و �رز، درون در �رھ���- ����� 

 �ود �� 	��ر 3� آن ھ� ��را�� .	��د آ�ر�ن ��3=� آ���، 	��ر و �� ��ور 	رای وا�د �� "��'وک" ھ�ی آ�ر��� �ش ا�ن
�� در ا�55�7، 	�ن ا.��د ژرف 	"ران از ر�ت 	رون 	رای 3وی، آ�� ھ�ی وده �وا�ت 	� و�3 	� 3%�ن ا�روزان 4�3 

�و	�د �� 4�3 ط	ل 	ر 3%�ن 3�ی 3�ی.  
 �'�ن در ا�راض و ا���ب ��ه ��وان 	� را ا���د ��ه �ذ��، ی ھ�� ھ�ی ���ر���� ی ادا�� در و "��س، �را�ط ا�ن در ��

 ��ن � �وا��م �را�� را ��ور آ	�دی �وا��ران و آزادی راه رھروان ی ھ�� و ���م �� ����%�د آ�وز�� و ا.��دی ھ�ی
���	��� دھ� ��ز��ن راه در "��م 	� ��م" ���	���، ھ�ی ا�راض 	� آ��ن درآ���ن و ھ�، ���ر���� ا�ن از ��5ـــــــــــــــ� 
رده�� از ا�ت �	�رت �رز، درون ����� ����ران 	� �� ����%�د ،�ذ�� ھ�ی آز�ون از ��ری 	%ره 	� .���د "ر�ت �3	ش ر 
 و �و81 ھ�ی �'�ن در �1 ��ه؛ ا�ن درازای در �ر	ـــــــــــــــ� و 	��ـــــــــــــــ� ��ش �Bر.�	ل و �را��ـــــــــــــــده ت�	�رزا

رو��� و ��ت 1ون( ا.��دی 	ـــــــــــــــزرگ��و���ون �%رھ�ی ھ�ی ���	�ن در �1 و ز��،آ�و �و���ون �%�دھ�ی در �1 ،). 
�	��� 	� را �رز 	رون �	�رز ا�را���ن آن، 	� ھ���ه����8 و "ھ� در�دی �� و �ود" ��ن و �G5 �3	ش از �و�� ھ�� و �=�ل  

� 1%�ر�وی در آن ��راـــــــــــــــر ��ز���دھ� 	���  .�وا��م �را�� 

 ی ���7 ھ�ت 4�3 1ون �و��� ی ��3=� 	روز و ��5 درآ�دھ�ی �راج از و داد ن���� "���ه �ب" ا�ن 	� 	��د و وان ��
 در	�د �	�رزان ���داری و ھ�، ��ر���� از ای ��ره در و ھ� ���	�ن در ��ن �ردم ی د�7را�� �	رد .�ر�ت 53و ،"ا��م ط��6 دوران"

  .�3	ش رز��د��ن ی ھ�� 	رای ا�ت راھ�����

 و+�ت" 3�ی 	� �� آ���� 	� رو ��ز و ��ر�د، �� ��ت را "�!�� و�7" ��آ��ھ��� �� "�ظ�م" درون ��روھ�ی از د�� آن 	رای
��را�ون 3و��د، �� را "���� و+�ت" �%� "�ط5!� �� آB�ز در �رز��ن-�%ن ا�ن د�وا���ن ز	�ن از ،"��6ت" ����� 	� و 	�%ود
�	�م، �� �ز	 را ا�را�� ی د�ر��� ھ�ی ا�د��� ا�ن ا���6، ��6ت ��ری �'ل ��رد�د �روزان ��ک ھ�ی و3دان ���د :  

�� آن "�ل و �ر��م �راج د��� از )������ 	رش 	� ا��ره( ��ل 1%�ر�د ����� ر��ر و �رد و "زم �رو در ا�را���ن ��" �� 
�ب� G��� م »�!دس« و�� ط	ری، از 	ر�ر��( ".	��د �دا ی »�ر��ده« �� ر�و�7 �� و دا��� ا��ر 	� ا�را�� ن	زر�� ی 
  )�را��ن �رب

ر از ���ل � �3وب از ��ت، در ��ت و د�ت در د�ت��	 � ،"�رد�ر�ز و �را �را�� ��6ت" �ردن �25 �وی 	� ��ش ��ور، 
  !��ن ی د�ر��� ی داد�واھ��� و د�'را�8 ھ�ی �وا�ت 	� د���	� و ،"�رد ��ر" 	� 	�ز��ت

  

  آ�ر���د �� "���� ���ت 	� �� �رز درون ��'�ر�ران 	� �رم درودھ�ی 	�

  �ظ���-ا���� ��ت 	���ر �را�ط ��5رBم

�رھ�ی و ھ� �ر�وب ��5رBم�� ���� در   

  �رگ و و"�ت 3و ��5رBم

  

��ن��  	�ر "!وق ����ران و �و���د��ن و ھ�ر��دان 

com.iran-farakhan.www  

�5��� �	�رزا�  پ��  :		���د را ن

vfM7A8VoglD=v?watch/com.youtube.www://http  


