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ا�د��� > د�ن�رو�س ��ری: 

)�	م د��# و ��	�# 'ر�ت �	��وه ����	�	ن در �ر��، در �ــ	لــ# �� �طر 
�"�ریھ	 ��ش از ھ���� در ���ن ا��م ���
� ا�ت، از ��م

ر�	��ھ	ی د��	 )�(	ن ��	�د.

ر�	��ھ	ي د��	 د�روز ھ���	ن 
'��لھ	 و 3زارشھ	ي �ود را �� ,�1ره +ظ�م ����	�	ن در ,ر�� ا�
/	ص داد�د. 'ر,
- ,� �� ز+م آ�ت*

 ا�دا�ت و �د�واھ	ن را �
و�8 ا�ن �و7وع ,رد ,� ��-
وا��د +�ق ��اھل��ت(ع)�,	رم ��رازي، ر+ب و و'�ت در دل د���	ن ا��م و �,
ب 

 را از دلھ	 ��رون ,��د. �9د ا���
- و ��	�- ا�ن 'ر,ت �ذھ�- ا��	ل ��ش از �	لھ	ي د�1ر �ورد 
و�8 ر�	��ھ	ي د��	'7رت ��دال�(دا(ع)

=رار 3ر>ت. ھم از ا�ن 8(ت ,� زا;ران '���- �دون 
و�8 �� 
'ر,	ت و'��	�� دا+ش در +راق وارد �8ف و ,ر�� �ده �ود�د و ھم از ا�ن 8(ت

,� ا�ن ,�1ره در ا���ت 
<ر��	 ,	�ل ا�8	م �د.

 ����ون �"ر از ����	�	ن در روزي ,� آن را ار��9ن �-�وا��د �	 و8ود��٢٠,� 
�و�ز�و�- �ورو ��وز در 
'���- در ا�ن�	ره ا+�م ,رد ,� ��ش از 


(د�دات دا+ش �� ز�	رت )��واي �وم �ذھ�- �ود ر>
�د. ا�ن ر�	�� 3"ت ,� �Aراز ���9	ن +راق، ����	�	�- از ,�ورھ	�- ھ��ون ا�ران،


	ن، �'ر�ن و ھ�د در ا�ن آ��ن �	�,وه �ذھ�- '7ور دا�
�د.��	B<ن، ا	
�,	(

 3"ت ,� �ر3زاري ا�ن �را�م �دون ,�
ر�ن '	د�C '	/ل )�روزي ��روھ	ي �	 در �را�ر 3روه 
رور��
- دا+ش+راق�,- از �<	�	ت 

 ����ون �"ر17.5ا�ت.��ر3زاري >را��� ھم در 3زار�- �	 ا�	ره �� ا��,� ا��	ل �را�م ار��9ن از �ظر ��	ر زا;ران ر,ورد �,�ت، ا>زود:

 ����ون �"ر �	ر8- و د�ت,م �ك ����ون �"ر از آ�	ن4.5ر>
�د؛ از ا�ن 
9داد،  ,ر�� ��	ر ا>رادي �ود ,� ا��	ل �راي �ر,ت در �را�م ار��9ن ��

 روز �	 )	ي )�	ده از ��
(-ال�� �8و�- +راق �	 ا�
داد �رز ا�ران �ود را �� ,ر��١٢ا�را�- �ود�د. ا�ن ��ر3زاري ا>زود: �ر�- از آ�(	 ��ش از 

ر�	�ده و �ر�- د�1ر �وار �ر ا
و�وس و ,	��ونھ	ي )ر ازد'	م �� ا�ن �(ر آ�ده �ود�د.

�/	ف �رم

 ھ8ري =�ري �	۶١در 
'��ل �ر3زاري ا��ن ا�ن �را�م +�	دا>روغ �-3و�د: راھ)��	�- ار��9ن ا��	ل �Cره �ذري ا�ت ,� ا�	م '��ن(ع) در �	ل 

 �٢٠ون �ود ,	�
�د، ا�ن ا�ر �� ا�
را
ژي �/	ف �رم ا�	م �	ز�-3ردد.ا>روغ در 3"تو3و �	 >	رس در�	ره 
�8- =درت ���9	ن در راھ)��	�- 

����و�- روز ار��9ن اظ(	ر دا�ت: ا�ن �ؤال �� 'س و '	ل و �ردا�ت �	 از ا�ن >7	 �	ز�-3ردد. وي 3"ت: �ن در ,ل، ا�ن �و7وع را ��

�1رش و رو�,رد ا�	م '��ن(ع) �ر�-3ردا�م و آن �/	ف �ر�- �ود ,� ا��	ن در �وا8(� �	 د��ن 
	 �ن د�دان ���L �� ا�زار زر و 
زو�ر،

دا�ت.

ا�ن ا�
	د دا��1	ه 
/ر�L ,رد: ھ�� آ��� در ا�ن ا�	م �	ھد �ود�م وازا�ن �� �9د ��ز �	ھد �واھ�م �ود �Cره �ذري ا�ت ,� ا�	م '��ن(ع) ,	�
�د و

ا�C	ر �ون �	 آن �را�ط و و�97ت از ھر ا��	�- �	�
� ���ت، �را ,� از �ك ا+
�	د �ط�ق �� �داو�د �ر�-��زد و ا�ن �ور و +�قآ>ر��- ,�

�دام در '	ل ��ق �دن ا�ت �� '�	��آ>ر��- ا�	م '��ن(ع) �	ز�-3ردد.

�(دي ال�در�- رو'	�- �
�9ق �� �	�دان �ر�8
� ال�در�- در+راق ��ز در �	ددا�ت ���دي �راي ��ر�� ھ	>��1
ون )�ت آ�ر�,	 )�	م ار��9ن را

ا��1و�� ��	ن �-,�د:

�� 'M ����	�	ن ا�ت و �� ,وب ��ي ھ�دوھ	، آ�طور ,� ��	�
� �-�ود ار��9ن )ر�9�8ت
ر�ن 3ردھ�	�- د��	�ت... ار��9ن �ك و�ژ3- د�1ر ھم


-ھ	 و '
- /	�;�ن ھم در ز�	رت و ھ���طور �د�ت�
دارد، در'	ل-,� ���/	 �ك 
�ر�ن رو'- ���9 ا�ت، ��-ھ	، ���'-ھ	، �ز�ديھ	، زر
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�� زا;ران �ر,ت �-,��د. ا�ن رو'	�- در ادا�� �ط��ش ,� �
ن ,	�ل آن را ھ"
� �	�� ��Cث ھم ��
�ر ,رده، در�	ره =درت ��	�- ����	�	ن در ا�ن

��	�ك ھم �-�و��د: ><ط �1	ه ,ردن �� 
9داد ا��	نھ	�- ,� در 'ر,ت ھ�
�د، �"س ��	 را �واھد 3ر>ت.


(د�دھ	ي 
رور��
- را �� �	لش 	

- �ردم ���
ري 
'ر�ك �-�و�د ' ،-
��زي ,� �� �1	�1- آن �-ا>زا�د، ا�ن ا�ت ,� �	 �د
ر �دن �را�ط ا���


�(	 �ك 
�ر�ن �ذھ�- ���ت، ��,� ��	��� �	رزي از �<	و�ت ا�ت، و�د;وھ	�- -
�,��د و رژه �<	و�ت �ر3زار ,��د، ��	�را�ن، راھ)��	�- ز�	ر

O�8

�ر �ده ا�ت ,� ��	ن �-دھد �طور �ك ���1ذار ا�
'	ري �ود را در ��	ن �ردم ��"8ر �-,�د و �9د زا;ران ز�	دي در ,�	ر ا�"8	ر ��

�-,��د 
	 ��/ورت ھ�	ھ�P ا�ن �9	ر را ��وا��د ,� «ا3ر د�ت و )	ھ	��	ن را =طO ,��د؛ 
	 �رز��ن �<دس ���� ��ز �واھ�م ر>ت».

=درت��	�- ����	�	ن

ا�ن ���ن ھم ھ�ت ,� ا�ن �,
� و ا�ن �-
و8(- �� 
(د�دھ	ي ا���
- از �1	ه ر�	��ھ	 )�(	ن ��-�	�د و �-�-�- در 3زار�- در�	ره =درت��	�-

���9 در روز ار��9ن �-�و��د: ����ونھ	 زا;ر ���9 �	 و8ود 
(د�دھ	�- ,� از �	'�� 3روهھ	ي 
�درو و8ود دارد، در �را�م ار��9ن در روز ����

 ,��و�
ري٨٠در �(ر ,ر�� �ر,ت ,رد�د. ���	ري از ا�ن زا;ران ��د�ن روز )�	دهروي ,رد�د 
	 �� +زاداري روز ���� �ر��د. ��	>ت 'دود 

�8ف 
	 ,ر�� ���ر ا/�- راھ)��	�- زا;ران �وده ا�ت. +راق �راي �8و�3ري از '��ت )�,	ر8و�	ن ��- 3روه �و�وم �� دولت ا���-(دا+ش)

�3
ردهاي در�ظر 3ر>
� ا�ت. ا+7	ي دا+ش ���9	ن را �د+ت3ذار �-دا��د. -

�(�دات ا���

�-�-�- 3"ت: �� �راي �ك �	ور �ذھ�- و �� �راي ا+�م �ك )�	م ��	�-، '7ور ����و�- +زاداران در,ر�� ھ�� �1	هھ	 را ���ود �8ب ,رده

�
ا�ت و ا�ن �	ظران ��,ن ا�ت �ؤال ,��د )�	م +	�ورا ,� 3"
� �ده «
ن �دادن �� ذلت» ا�ت، درز�د3- ا�روز ا�ن +زاداران �� 
�CRري 3ذا�

ا�ت و �	 رو�
رز در ا�ن�	ره �-�و��د: ����ونھ	 �"ر از ���9	ن �راي 3را��دا�ت روز ار��9ن در ,ر�� و اطراف ا�ن �(ر 3رد ھم آ�د�د. ا�ن

�را�م از �زرگ
ر�ن رو�دادھ	ي �ذھ�- در 
	ر�� �'�وب �-�ود. ا�ن در '	ل- ا�ت ,� ��روھ	ي ا���
- +راق �	 �'	/ره ,ردن �(ر ,ر�� در


�ش �راي �'	>ظت از 8	ن زا;ران �ود�د. �را�م ار��9ن '���- �زرگ
ر�ن ا8
�	ع د��--�ذھ�- در د��	 �� ��	ر �-رود ,� ا��	ل �	 و8ود


,"�ري دا+ش ��ش از  - -
����ون ����	ن در ا�ن �را�م �ر,ت ,رد�د.20
(د�د 3روھك 
رور��

'8تا�T�م )�	ھ�	ن، در�	ره ا�ن ا8
�	ع +ظ�م �-3و�د: �	�د �
وان 3"ت ھر,�- ا�روز در ا8
�	ع +ظ�م ز�	رت ار��9ن �ر,ت �-,�د، ���و+-

�	م �ود را در ��	ر �دا>9	ن ا��م �Cت ,رده ا�ت؛ �ون د>	ع از 'رم اھل��ت +��(مال��م و ����	�	ن، د>	ع از ا��م ا�ت. ا�روز '7ور در

)�	دهروي ار��9ن، 
<و�ت �8(� ا��م در �را�ر ,"ر ا�ت و ا�ن =درت��	�- +ظ�م ار��9ن، �	�� ا���ت 8(	ن ا��م و '
- 8	��9 ا���- �	�ت.»
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