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ھ�ی  ھ�ی ��وه ����� و ��ر	�ی�� -����ش ا��ا	�ت ����
�*ی� ا(�)�� در دا&% $#"ر،  �ای� ����ی�ار �����  آ���

ھ�ی  در ,"ا(50 �3 ,#-4ت و 23�ان,�0/، ��$�رآ,�ی .-",+ 
ی  ھ�ی ی-;��:5 .�$6 3� (�,59 ھ)�اه �3 �8�7�ات ,��� 27�ی6

$#"ر و  �ای� )",�   دو<+ آ,�ی-� 3� ا=�>�د ور -��5
ھ� دا,/ زده و <Bوم  ز���� و ,�9#+ ,�دم $5 3� �?�ا��

�ی�  �Cره�ا��ی#� 3�ای آی��ه $#"ر، 27�$��7 را در ا�"زی��"ن 
G"-� ( 5$ر(&"اھ�ن ��E  در ای/ ,��ن ()0"ری. آورده ا�+

5�,4ی (J. ���0"ق 3#� و  53 (�ای� دی/ و دو<+ و �*ی�ش ا
�"ان ی-� از  $�"ا���"ن 53 ،�ھ�ی ا<�2=� آن �3ور دار�

5K2� 47ش �زی��"ن، 3"�ھ�ی &"د در 0)+ اBEایN ھ(?�ای� 3�ای ای;�د  ھ�ی ا��K در ��"ف ,��"ع ا
.% 3�ای .% ,#-4ت $#"ر در �CرC"ب  ی راه در �0Q� ����� ای�ان و ارا5P &"اھ� =�O ()0"ری

ی ,�K از G�9Eن و $�#?�ان �����، ,��� و  $" �� �7 �3 ای;�د یT اراده ا�� و ,� ,���K, SE اBEوده
�ی%  �ه و  �ای� را 3�ای �*ار :7 +��E 53 ات ,"("د�E�ھ�?� در دا&% و &�رج از $#"ر، 07�ی

+(>��, B�,آ ���$ Sی�ا�� �0�7% و �7�از ()0"ری ا�4,� 53 د,-.  

,�ی5 و ھ�ف  &"اھ�ن JE� یT ��م ی� E�م ����� ��ف ���+، K3-5 (�ن ()0"ری ��E 3�ای ()0"ری
راھ:�دی ����� آ��ن در ای;�د ��Wم .-)�ا�� آی��ه ا�+ $5 27+ ھ�V  �ای�O =�3% ��دی�ه ا�?� �5 

�ه ای $5 �3  ا�?�را�5 ھ�ی  ��B3ده و ��ده 4ف �"ر7:��ی3� &.  �ن و X�K97 53 در آ,�ن ���+ی 
��دی�ه ا�?� �/ 7)�یBھ�ی ھ"ی�� و �"اX3 �7ری]�، 53 د�:�ل ا�27د ھ)?�ن ذی% �"ان $�K د,"$�ا�� 

در 3�ا3� ,2�"ای آن �3 " ��ا دو<+ د,"$�اG��"59�"7 T�7ری و ��&��ر  -�K  ھ����، رو��3ی ,�دم
7"ان را5O3 د,"$�ا�� �3   �ای� ا(�)�� ھ� $#"ر ,���وت ا�+ و �)�E 53 5)"7�ھ�[ ����� و

ھ�ی ,"("د د��� را  E�م .-",�� در ای�ان را ��دی�ه ��E+ $5 ھ�  -% و �"ع .-",�� در د,"$�ا��
3�ون ری�Q3 T*ی�د ,� �&"اھ�ن (7�B$ &"د را 3� روی J7"ی+ ()0"ری  ی ()0"ری رو =�ط:5 ازای/. 7"ا�

&"اھ�  ا��Jد 53 ()0"ری. ا��  داده =�ار" و�PG"و " ,"رو�8"ھ�ی  �یBات آن �3 ,�ل��E و 7:��/ 7)
ا<*$� را 7"ا,�ن رد  ��E و ��ی:��ی 53 ا<Bا,�ت ,�0",� و .J"=� آن، ا�27د راھ:�دی �3 دو ,�ل E"ق

�, ��$.  

&"اھ�  ری��<5 &"د، در 47ش 3�ای a7:�+ ()0" ١٧٠ی �7ری]�  &"اھ�ن �3 ا7-� 53 ��#��5 ()0"ری
��E در E�ا�"ی ,#�وط5 �در ای/ �CرC"ب 	)/ ��� 7)�,� . &"اھ� ��د �ھ� و �JEھ�� ھ���

�ر  �ھ� و �5K�K ,�ا�7 ا(�)�� و ��رن .-)�ا�� ا6 از �bاد، ,*ھ�، E�ه ایBدی، ,�#��اَ -�ل 
�ار��ا ا6 از ھ�ی ا=� �3 درس ��E�/ از 7;�رب �7ریd ,��9� (�0ن، 3� ,]�<�+ �3 7)�,� اَ -�ل ()0"ری

��ی Tژی">"P�  .�)�ی�� E#�ری ,� ��W,� و ای

�3 �$�7� 3� g�. ھ"ی+ ,�)�یB و در �/ .�ل د�Eع از .J"ق  ,� �0Cر ��ز,�ن ()0"ری �E�&"اه 
 0�و��ی ھ)?�ن و �*ی�ش ا��]�ب ,�دم 53 �"ان داور ��0ی� در ا��]�ب �"ع د,"$�ا�� و 	�ورت 

&"اھ�ن از ھ� �"ع آن، �0�7 3� ��  $��6 $5 �97,% �3 ,#�وط5 $�� ,�ھ)?�ای� ���وھ� در دوران �*ار �7
 Nای $�ھ��3 3"Cر�C 6�W�7 /��h(را<��6 و ر=�3+ ����� و ھ"K�� د,"$�ا��، 7"اXE 3� ���3ن ="ا
 �,]�ط�ات دوران �*ار و �0�7% ,��� ا��]�ب ,�دم 3�ای ا��J�ار ��0دھ�ی ����� د,-�اT�7 &"اھ

  .3"د

��ای�  ��3��ن" ھ�ی  �9Eن �3ز�#+ 53 ��اب رژی�OK� 6�� و ,��"ر 3� �� ���)�ن,� ا=�ا,�ت ,�ا
Tژی">"P��"<��6 را�+"، " ای"�رو / ا�+ $5 . دا��6 را ��اN�3 �3 �)�" ����"��<��6 اE�اط�"و " 

ھ�ی ,;�زی و 47ش ,2-"م 53  -�+ در 7���6 یT  7"�% 53 &#"�+ و 7�ور  ]>�+ در  :-5
�K0"ی �NJ� �3 �J�:O7 5 �)�دی/  �ه ,#�وط5 دارد و �5 در �CرC"ب ا�"ل  ازآ=�ی ر	�" ,�;�"

���ی ا�"زی��"ن 7"ا�)�� 3�ای ,�ی�ی+ دوران �*ار ���ز,�� 53 ر�)�+   -%. ��;� د,"$�ا�� ,�
�"ری و ھ):��?� 3� ��    ��&�5  �ن a-7� و �7"ع ,"("د و ��ھ�B از ر,�����6 و ا<?"ھ�ی و.�ت

� د,"$�ا  .ھ� ا�+ �� و ا�"ل ر=�3+ ��ز��ه و ��ھ�B از 7]�ی� و 3� ا&4=��*ی�ش ="ا

ھ�ی &�ر(� و ا7-�ء  ھ�ی آ<�����7"��زی از �"ی =�رت ,� ھ)��h/ �3ردی?� 3�,]�<�+ �3 ����+
�, �ا��4Jل $#"ر و ���وھ�ی . $��6 ا�"ز��k"ن 53 آن ھ� 3�ای G"27ت ����� در $#"ر �$�7

���ری ���� �	 آرای آزاد آ��د �	دم ای	ان، ��ز �
	م ��� ا��� !ای��د 

  !�� �*�)( آ)�	��'� ��زی از ��ی &%رت ھ�ی #�ر�� ھ!�
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�  V27+ ھ� �ھ�ی n�ب و  �ق (���0 ,]�وش  ای�O از 3�3+ واK3 53 �?��3"کا�"زی��"ن آن �:�ی
ھ� و اE�ادی $5 د�+ $)T 53 �)+ دو<+ اE�اط�  ��وه.  "د و .�K, +�($�. X �3ی� ر�ی+ ��دد

ھ�ی ا��ا�P% و ��3��ن �9"دی و ی�  ھ�ی �K3�J7 دو<+ ا�� و 3� روی ����+ 7�ا,o دراز $�ده
ای را ��N روی $#"ر  ا��، �3�اھ5 �*اری �)"ده ����� ��,�ی5ھ�، 53�a, 53 یE T��+  ����ش 27�ی6

�راه �;�ت . و ,�دم =�ار داده و &"ا��5 و ی� ��&"ا��J� pKَِ:,ُ 5"ط از �Cه ,"("د �C 53ھ� دی?� ھ���
ای�ان از ,:�رزات درون ,�زی NJ� �3 ا�2>�ری ,�دم ای�ان در ��97/ ���" + $#"ر 53 دور از ھ��"�5 

&"اھ��5 و  5����3 و ,�09� 53 اھ�اف د,"$�ا�� �*رد �7 �3 روی-�دی وا=S $�ری ,� B3�� 5WEد�� و ,�2
ھ�ی  ا<:�5 در ای/ را��� .)�ی+ ����� دو<+. ھ� ط�  "د ,�K،دوره �*ار �3 .�ا=% �)"دن ھBی�5

آ,�B 53 د,"$�ا�� در ای�ان ,���  &�ر(� از ,�O<:�ت و .J"ق ا���� ,�دم و &"ا�+ �*ار ,��<)+
  .ا<)�KK �3ی��?� دارد ط:X ="ا��/ �3/ ا�+ و

��ھ�B از ()0"ری ا�4,�،  ھ�ی دا,�?�� آن، �*ار&#"�+ ,� �$�7� داری6 $5 راه �;�ت $#"ر از 23�ان
  .ی آزاد ,�دم و ���]?" 53 ,��]:�ن &"د ا�+ (�ا�P دی/ از دو<+ و ای;�د .�$)�+ ,�-� 3� رای و اراده

7� �)�یN  &"اھ�ن ,�2�7� و ,>)6 �7 ��"ف ()0"ری ھ)��h/  �ای� $�"�� E��+ ,���:� ا�+
&"اھ� �0�7 یT ��م ���+ و (�:5 راھ:�دی و 3���,5 ,2"ر 3�ای 27"ل  داده  "د C�ا $5 ()0"ری

  .د,-�اT�7 در ای�ان دارد

 
�+  :ھ�ی ���� و ا�	ا,� ھ

���ری�  #�اھ�ن ای	ان ا'/�د 

  )6%ا,�ن #�5(�3ب 01 ای	ان 


�8 ���  ��ز��ن�  ای	ان در #�رج از :�9رھ�ی 

���ری� �<�!
�  #�اھ�ن ای	ان ھ

 
  ٢٠١٩ ژا�"ی5 ٧ 3�ا3� ١٣٩٧�3دی  ١٨

 


