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<$�ر! ا, 0& در ��ل �#�ط ��د و ه�& م:��-ان �& اBC-اب ا�%�د! ��دن� و�� از  ��
?-0&  �� ��<-  �=� ن/:%&  :م$���

�رم ا��  ؟ +ن م-د �� ��ن �-د,  �اب داد ، چ-ا ن�-ان ��ش2 ؟ م�- <$�ر! م�ل �Fش�� چ-ا ن�-ان ن$:%$! ��د F-�$�ن� 0& +�� 

  0& از �#�ط +ن ن�را�� و ن�-ان ��ش2 ؟

ه�لIE$  در  	�<اق روح و روان �Aج8$ !39ر 	� ��	�<� 	�39د !$  داس��ن  	�3�E و 	C'3ن اص, ای>  �<ون + 

3K	, از &  $E'�9رد وت3د� و ه� لA ,	 را �	*> �	وم �E	 �4ا�$ و ه�� $  ا!?�ی�, &�ل وا&3ال�'ک�د ه� � 	�8	

�� 	3�Eا� اص, �N !��6, و ���وه�� !$ �� 	6(< و !�س, ه<ایB ج�	8$ و 	�دم  ا��6��MAن  ��69$ ا�< از 	� �3ی

��ت ا���Eر� ، �'Q4 Rار� در !(�ر ج�د� ه� و ��Pخ��� �A�4> ج�ن �, . &ک�ی3A Bق ا�O;�ق و ه'�35,  دارد '�

 �� 4*�ن و��,  ��م ا��6��MAن را ��ز��ن 	, �ور� 4(�ه�ن و ت*, دس��ن در س�ز	�> ا��6��MAن واژ� ه�� خ��3(, ا�< !$ 

س�, از ای> و�ژ� ه� � 	�گ ��Aی> را ���7د� ذه> ات ��ی< تE'� !(, و �<ی> س�ن اج�6د 	�.+, +<� ا� از !3د!�ن و 

س�خ, � خ3ن ��*� �� �7د� ه�� ذه> �Aد ، �Aد� ازس�!(�ن ای> �Aه(X و ای> ج3ا���, را ��� ��ی< ت�Wر !(, !$ �3 

Bاس �>+ ���Y ��6ر� از . ت'<ن� ،, وا��6$ �$  رس��$ ه�� 	�Z��A,  ��4 ، �4ه, ��<اد 	�ک((< و !روش
?�-ان ت-����0

$ ه� و �دم �'� ه�� 	�(�3, ج�	8$ را در 37+: درد دل*�� ��&] 	�دم ا��6��MAن جK� 3<� ه�� ت�ری�, ��خ, از �!

P�� و >))! ,	 ,Z�'� دم ��رگ�	9\ Y3اج;, !�� ��ا� خ	زات و ���	وردن ه'�ن ا� Bو�<س R6! <ا��\ و�	 �	ه'$  $! 

<�)Y "�0��-ان ت-�?
ا!(3ن Y�4$ .  ��� ���3, �� ای> ا	� وا�[ ا�< دسY $� B(�> +8;<� ��ز� ه� 	���(< " روش

�ن ه�� ه�روز و+R +�ه< درد ��^ ت�ی> !��9ر ه� و +*�دت ه� ه��6\ و +�ه<ی\ !$ �35Y$ ��(3ای�ن و ت*, دس��ن  ج

&�د%$ ا� دل��اش 	�5 ��ی�ن �خ��� !$ دریک, از �'�Z(<� ؟ +�ی> خ3ی: را در ![ خ��3> ت�ری_ !39ر 	� �A�4$ ا�< ،

�3�Wع 3�7سB یک, از ص<ه� &�د%$ ا� اسB !$ در Y ,a(<ی>    وا�� در +*� ت�ری�, ج.ل ���د L��0 ��ن4K, ه��  

�MAو س�'<ی<� ا ��KA دم�	خ��'�ن س3ز   X)ن ده$ ج.A ن�	�A $� د��A ��6ن ��3رت دس�$ ج'8, و ی� ه\ �4وه, و�

   و ��ل;,34��34نو +�8ر ه�� 	�5 �� ت3ج�*�ت ،  	� ج�	8$ا� از�4ی��$ و A.ن ازدار� ج(�ی�ک�رز	�	<ار ��ت� و A.ن 

$ 	�<ا��\ و��, اد�� ، f��)Y$ ه'س� ُ��ی<� +<� ا�<  اش-ار ، م-ت� و ��0- ، مN��O رژ�2 ،  از �;�� »!� �K	��O] اص� «

 ، Bزو�3م اس�	3س ا��6ن ��+(<� ای> 	ل\ و درد ه� و  +;�3ن زدن ه� �� ���I	 ل از�	P�	 �	 $8	ک(�\ !$ ت�ری_ ج��	

�ن 	�Iل\ در ��9, از ت�ری_ و �6'�, از ج�Mا���A ای> ج*�ن �$ ای> وا��B8 ت_ ت�ری_ را ����$ ��ی< �Aا	3ش !�د !$ 

و  ��3رت درد ��^  و !��Z(�ت ک(3ل3ژ� و ��3رت خ.ص$ ت6h ا��6ن ج�	8$ 	� �� ه�6,ت(�سR 	��ان BA�9�7 و ت

 ا�)�م ی��A$ دل��اش ت� از &3ادث �خ�� �3ی�N وا�8$ خ��3(, !$ �(�م �Aج8$ !��� ���  در +*� ج.ل ���د 	6', +<� ،

از �<ی\ در س�ز	�> ا��6��MAن �$ &�د%$ دل��اش  �خ�� �� ه�اران &�د%$ !Y3  و ��ر4, !$   ای> سB ، 	�5 ت��ؤتا

!$ در د+B ه� و ص�Eا ه�� اج�أ در �	<� ،  در ای> اسB !$ &�> ؤ�3ع ��� ه�� دس�$ ج'8, وی�ه\ �Aد� �ن روز�4ر

 ��Z�� ، دس�$ ، دس�$ و �(�م 37ل�35ن ه�� خ9  و �	*> �	ن +*� ه� و  دهک<� ه�� زی;� و �رام  ��	و ی�ه\ در  ,	�I�

 ال'(�^ و  �Aج8$ &�د%$�ران 	, +<�< ��ت.ن ه��35f$ ���9, ا� را �)� �$  Q4+�$  �3د�< ، در&�ل�ک$ �4و� ، �4و� ت�� �
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  ءدر س�ی$ت�(�ک, و�� ا��ار و وس��A�9�7  �Z$  اa'�(�ن !�	�  �خ�� �����5 ای> وا��B8 اسB !$ ای> وا�$8  ���	��

 ���  ج��)� �4دی<� �3د�< از ه'�ن !��� اج�ا� ا	(�m;� $! B ج*B تl 	�> و   �$2P �-دار, �� 0�-! ه�, دور�$( ه�

�f�� BK$ را !$ از ����6> ل�IEت ؤ�3ع ای> &�د%$ �$ 	�9ه<� 	��س< ، ای> &K.  � اس�n� Bز &�د%$ �$ ت�3ی� !�9<� +<

��	. 	��6زد !$ ��f$ دروا�8$ � �خ��+*� ج.ل ���د �$ �(3ان ج(�یB خ��3> و &�د%$ ء �6, را رو+> و ا+ک�ر

 B ت�ری�, ج(�یه�اران ص<ه�  &�د%$ و از 	�3Kد +<� و �Aا	3ش +<� ا� ه�� &K$ یک, از ، �$ 	�9ه<� رس�< دل��اش 

ا�4در&�د%$  . '<ن ای> خ�O$ �$ اج�أ در �	<� اس�B$ &�6ب 	, �ی< !$ در ا	�<اد ت'�	, ت�ری_ ای> س�ز	�> و �� �'�و ت

 !  ����ن �� 	K<سص3ت, و ت�3ی�� س;R +<� ا�<  ت� ��ل3ن ی  دل��اش �خ�� در !��� ���  �K: ا��ار ول3ازم  

ازی  4��'�ن 	�E)�ا�$ �ل3د� س�زد، 	�8ی($ �4و� خY ,�3(�> ض� ی�8ت 4(<ی<� ا� ���!< و ��7ا	3ن &��ت ��9 را �� 

ی� ای> ��6$ و ت)3در �aز ت*�$ !$ 	. �'3د �����ای> وا��B8 را  »از !�9> �, 4(�ه�ن لQت 	�;��< « ج(�ی�ک�را�, !$ 

 ای> س�ز	�> �K: اس�س, ا� را ��ز� "او ل\ � � " ، دا�9'(<ان و  +;$ رو+(�ک�ان، A.س�$	�گ وج(�یB ��خ, ازء 

ن �$ �ن دس�$ از رو+(�ک�ان 	)*3ل و 	)38ل را 	��3ا اس.ف ��&] �<ون +  ای> ج'��B ا�)�3$ ، �'3د� ا�< 

�ن از اس��ا&B ��4 ه�� ز	���6,  +�ن خ�ی<�< و �, ص;�ا�$ راهt,  تl س�s ادار� 	B�W در ا���6��MA !$ &�6ب �ورد 

خ�لv  ج�	8$ خ3د 	, ��(�\ 	3�Eل ��ب ودر وا�� ��f$ !$ ا	�وز در+<�< ؛ »  !  ا��6��MAن �(�م %�وت و �<رت« دی�ر

, ، ت'�	, رس��$ ه� � �4و. < � 	36Eب 	�39 	�ه�� Q4+�$ �4ن و ���!�ن �6� 	�8ص�اAک�ر و�'ک�د � �Nه, �3ی

و� وی. ��ا� ا�<اخ�(< و �Aج8$ �خ�� در !��� ���   ورس��$ ه�� !$ ��زو� ا��<ار �4ای�ن 	�Z��A, �$ &�6ب 	, �ی(< داد 

+*� ج.ل ���د را در را� ت�Eی  ه�)���ت �3	, و ز���, 	3رد سW اس���د� ��ار داد�< و ��خ, از ای> �(< 34 ه� � 

��5� R3اج	خ�ص, !$  �� دی<ن  ت��وی� � از $  �ن &�د%$ ، ؤ�3ع ای> ا�'�ل دهB9 ا5A(��$ را !�ر ی  �3م و ی  �;�

�� �, ت��, اض�Oاب �ور ��� !$ ��+(<� ء س�ز	�> ا��6��MAن �9'�ر 	��و�< وا�'3د !�د�< ، و در ���A �36ج8$ �4وه, 

 <�)Y راج�ا��I�35$ ج(�ز� ه�� �, ا��Y $! >))�;� ک9(< ت��	�9$ را n� ن ��3ن�	�A 4(�ه�ن ا�\ از ز��ن و !3د!�ن را

 ت8'�� ، وازه'$ 	*'��n\ ا���5از زی��وار� ه�� خ�^  ���ون 	, �ور�< ت� �� ا�.م  Q7ی�ش 	W6ل�B دس�3ر ای> &�د%$ 

�$ ا� از 	�E)�ان  .را +�د !((<��'�رP+�3اران ودل ه�� س(X دPن » !ال'W	(�>ا	��« &ک\ Z�a <3س ای	زی�ا در ��

	�ؤت ، ت�&\ �<ا لB ، «  ه'3fن واژ� ه� و 	��ه�\ ا���6, و 	Qه;, ا� را ��ت> !�د� ا�<  ���6ر� از !$ ل;�س 	Qه;, 

 BAدا�5,  و+�ا�	د� +<� ا» ، �w3+, س	ا�A $� Bا� !$ ��د ه'$ درد �+.س ,(�ی�ن 	�Oح اسB ای> اسB  �7س: اص

�ن س�3 ه3ل(�^ � �Aج8$  �3د !$�م ����35Y $�A$ در&�ل�ک$ ه(3ز زخ\ ه�� ت�ری�, 	�دم ای> س�ز	�> ال��!$ �Yا و

ب ه� و ت(�	�زه� روح و روان 	� را ت���6!�د ، �3ا	, و&Y ��، ^�)�9*�� ه�� �� 	�Z, از ه'$ س3 و�$ ی�ری, 

 را از ��I  و ت'�	, �Aز�<ان اص�� ای> 	�زو�3م  	� ،+;ک$ ه�� اس��;�رات, ����5$ و خ3ن �ل3د  	E�6ک\ 43ل$ ه�� 

Bه� ه��3ع اص�ل   B�CA 3د   و+ ,	 �� س.ح 	, !((< ، ا	� ��f$ !$ در ای> �+��$ ��زار 3�7س�$ 	3رد ت*<ی< وا�ه� خ

�د ، ���و� و ��f$ رو �$ زوال اسB و ��f$ ا�4 ��ود 	� و �6� �7خ�+�5 	� را در ا�'�ق ���A ,�6و خ3اه< �
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, وت�ری�,  	� !$ �� ا&��� ای> ج3ه� !'��ب ری	� سBه3+��ر� و �B��.K ا���6, 	 B> ،9$ ه�� خ9ک�<� ه3ی�	ز�� 

   .+E\ !�د� ت�ری_ و ت'<ن 	� ج3ا�$ خ3اه(< زد 

��'�ر� !$ 	�<ا�< ��'�ر اسB و ��'�ر� !$ :  	� در ��7ا	3ن ز�<4, خ3ی: ه'�9$ دو �3ع ��'�ر داری\  ،�$ �3ل دا�9'(<�

��ن ��دا+�$ +<� �ک$ 	l6 ل$ &�	B و !�ا	B �$ 	�<ا�< ��'�ر اسB ، دی�5 	3ض3ع رس�لB ه�� ذه(, �$ ت(*� از 	ن& 

ا��6ن و ا� B���6	�Oح اسB ، ��ک$ 	�<ا�< ��'�ر اسB ��ی< �$ !6, !$ �$ 	�<ا�< ��'�ر اسB �35ی< و ا�.م !(< !$ ��'�ر 

 ج'� �(< � ��ی< 4�B ج(6, دری . اسB ، و �<ون ه��3ع +  و +;$ 	W6ل�B ��رگ ا���6, از ه'�> ج� ��+, 	�39د 

از ه'�ن خB�39 ه� و ج(�ی�ت, !$ در 3aل و��ض ت�ری_ س�ز	�> 	� از س�3 &�!'�ن و ز	�	<اران ای> 	�زو�3م �� 

ا	�وز و در ��ن ��B6 و یک\ !$ ��+(<� �4ن اص�� 	 �5	�Eوم از ه��3ع &3Kق اول�$ ���9 ِا�'�ل و اج�أ 	��5دی< 

	�<� 	��39< و در +�اhZ دی��5 از 	(�س;�ت س��س, ، �Aه(5,  و ا����د� �3ی�N �$ ت و 	�ه3ار� ه� �� �a ��ن ارت;�

;$ A(, ا��6ن �� ه�6, و B8�;a  �$ 	�9ه<� 	��سn و $O  . < (ت(�سR س

  ؟ ! �-ا, +دم 0ُ/�ن و�� م/-و"$� دادن �-ا, +دم 0ُ/� +درس 

� �� ��ح� و����� ����� ��ی� �� ������� �4ان س�!س� !ت در ا�0!/�.!ن از س*( ��خ�  ��'�� &�% و ث#�� �"!�� � ل

ه'��� ��س'�B +(�خ�> 	��ل��> و ��>5*ی� و ��ه5:�!ن 9!��8 ا�0!/� �� ��ات �56
� ای� ! و در��7 ح!ل رو56�'�ان 

zِ �$ اصO.ح دولB ج'*3ر� اس.	, ا��6��MAن ��  ت?;�B ���9, و �درس ��*� در 	( $KO	�Y ، >+�;(�> اسB !$ در 	6

اسB ��خ, اس�3ار چ�ن& و �/�ر�<رت ه�� 	(KO$ !$ �� س��سB  	�ورا�$   وا	(��, س��س, ای> اس��ات�Nی, !�ر�nز�

;,!$ ازرادر ج�	8$ 	� ازY*�� ه�� 	�د ���5a ن +*�ت�aس�! �E$ ء ت	;��< درج��	ر�}  Bدس ���Y و �5ان

 اداه��  	��ل[  و�� ج� �)� 	, س�ز�<و 	O;��3ت رادی3 ،ت3ی�ی3ن �� ت���3ن ه�� وس�Z� ارت;�ط ��	$ 	��(< 	�ه�� 

3ب در ت;�ر� از رو+(�ک�� +(�<� 	, +3د ،  	�(�3,در�وردن O	 *�� ه��	ک�ر  !$ ��4 �4ه, از ز��ن Aت� در ا

�� �4ا��� 	�دم �'3	, E?��$ ت	, �$ 	د�	ک�ان �یک, » ا���Kد « از��)� !$و 	�9و��R6! B !�د� ��+(< ن و رو+(

ه�� اس�س, ��ا� 	�9و��B ا�Aاد و +���B ه�� &�3K, و &K�K, در ه� ج�	8$  دا��6$ 	, +3د ، �<ون از!�ر	�ی$ 

�)�� ��(� س�خ�> 	�دم ه'3ار� در ورا 	3رد �K< وارزی��, ��ار 	�<ه(< » ت�9$ ه� « ��ک$ 	(�K< ری9$ ه� را ���9$ ��4د 

، ای> ج�ی��5 از �ن ج*B 	)*3ل خ3ا�<� 	�39د !$ س,  	)*3ل خ3ی: 	�;��ی(< " س�l " ص<د ت��8> و تv��9 ج�ی��5 

 » >K�)	 « ,8�;a >+���6<ون ر	>K� 3رد	 $�$��5  ،�', و اج�'��, 	Wل��  �N9, ودر �7ت3 ِاس��ات��Z�	�A 3رت��

� وج3د »س�	8$«و»�����« ا��ت3	, !'  ��3 ت�ی>&�, �$ ه���5f ��3ا���6$ واس�A�4 B$ ��ار»�K<« ��ج�ی�4��5ن 

" س�s7"l از ارا�Z$ ای> ه'$ 	K<	$ ��ی< 4�B !$ ا�4 ��اس�, ه\ ��خ, از . س, اش ���ا دری��(< " س�l " � اش ج�ی�5

 z6	 z�5ان و رو+(�ک�ان 	�Z��A, 3�7س�$ ا�< و �7وژ�   ص�E34��34ن و &�, �� !س��3, !$ �خ��أ  �� ت <�� �� 	��ل

!��ی> دn>n$ صz �� 	��ل��> را دا+�$ ا�<  ا�<$ اج�ر� �A�4$ ا�< را س���6$ �» !�دم ُ!�9> لQت 	, ���< « ��*�� !$ از
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6z در 	(KO$  ه�6(< ت(*� ی  و ��دیک��ی> ادرس و  	 <��و ��اس�, ه\ در ج�6)�3 ی  �درس 	�8>  ��ا� 	��ل

 >))! ,Zرا ��� +(�س� <���'�Z(<4, د  :و �ن ���9, و �درس Y(�> اسA�! ,��9� . B, اسB ت� ��ویB �ن ���9, ه3یB 	��ل

  ��� ���!–,Z�94ن ��ز�	�5ه�ر ز)� BیP ج.ل ���د و �*+  B١٣٨٩ اول &3ت  �*� ١٢ س�� [��O	 ور�  ٢٠�;A

  .	�.د�   ٢٠١س�ل  

+<�  » صz �� 	��ل��>« 	;�لM, !$ درای> ه'$ س�ل ه�� �خ��ص�ف ���د� دی3ار	�گ در زی���Y +�8ر�<ون +   

ا�4 در !�ر اص.&�ت �� »,A�� �3!! «  ,��)f	�A�6ت ه�� �P3a, و �s واسY ، B$ �$ ص3رت س�'�(�ر، !(��ا

�(��د� و ا�'�رو ��زس�زZ,  زی� س�خB ه�� ا����د�  از ه'$ 	*'�� در �7وژ� 	B س�ز� ه�ی($ 	��5دی< ت� &�ل 

� از 	�*> ���Z,  +�ن ه'�> 	��ل��> و 	��8<ی>  	6z ج�	8$ 	�  �$  	?��$ 	<ا�8A> راس��> و و�Aدار �$ ��Iم 	�دم س�Pر

ه<� 	, رس< ای> z �$ 	�9ار� 	B�W درا��6��MAن ��3رت واضس�s اد تl ا	� ��f$ از ����6> روز.�$ د�Aع 	, �7داخ�(< 

�3ی�N »&ک3	BودولB «ت�8ی[ ��ه�\ Q7ی��3K& �>+ $�A, در&3ز�	�Z�Mت �� 	وا��B8 ت_ ت�ری_ اس $! B	�lس���$ در

 B6�� 8$ دریک\ ودر��ن	از $ا� !ج�)Y <36زد�4وه,  خ��'�نده$ �<ی(36در�ت: <ی�	 X)ازس3زج-Qن��
 ن/$

�*3م و» 	ک��A Rا�ک�3رت, «  ���A	Qه;, ورو+(�ک�ان  ،دره'<س�, ��	�چ�Sؤ��-	 ,�& ��)8	 » B	3و &ک Bدول «

h "س�	�ی$ داری, ل;�ال"��Iم ج*��,	�د� و�<رت را ����$ !'  n $�  نم/-وع ودو����P:م-دم م UO%
 ! �Vن:%�نا� م

B دول«  	�K	�ت +;ک$ 	�Z��A, ا� !$ �(�م �(< رت;$ ت�ی>ک$ ا�4 ا�*�رات و س�(�ن �$ ��ه� در &�ل�. 	, ��	(< 

�� د�B !�	� » دولB و &ک3	B « س�&$ �� 	��ه�\ Q7ی��3K& �>+ $�A, در 	�39د ی�د» ! ج'*3ر� اس.	, ا��6��MAن 

n 3رد	<ا�$ ��ار ��4	��8ر 3ر و	ک$ دره�د �$ ت(*� ���6ر� ز	�($ ه� � &�3K, ی  دولB 	�9وع را دارا �$ 	�;�+< ، �

\  ت'�	, س*» +�!B ت)�ر� س*�	, «  ی  ��� ��	�< ، زی�ا در»+�!B ت)�ر� س*�	, « �$ 	��3ان ای> +;ک$ را ی  

�� l!�+�6وی��$ �� ��9, ازداران و	ف و ������ »اس�س�)	B!�+ $ ت�(رت, «درY*�ر3Yب ی  وس�	�ی$ خ3ی:3رت +

 B!�+ , س*'<اران	3ل ��ا� ت'�;� ��!�+ �Z, ی��(< ، �ن در !(�ر س�	3ر C& $� ,)8ل$ ی l6	 <�'ه s�ه� &�ل �

خ3د �� ای> &BK�K درد��^ ص $E	Q4 ,ارد !$ ا�O;�ق ت�	(3ل3ژی  	�*3م دولB �� وا��B8 ه�� 	3ج3د ج�	8$ ا�MAن 

ک$ �$ د�A ��ZPاوان $ زی�د� داری\ �AصK�K, دولB 	�9وع �� 	�*3م  &�$ ت(*� 	�l س���$  از Y(<ی> س�ل �<ی(36 �

ت�ا!\ و!?�ت  ،  » 	*�� ه�� &�!\  خ3د �4اZ, و ی� ت'�ی� �$ �AدیB و 	> �4اZ,« ازج'$  ��'�ری, 	�	> و !\ �.ج 

 اص, در ���و�,  �<رت   	*�� ه�� 34��34ن  در&3ز� داخ, �<رت 37+�ل, !$ ه�یک, از ای> 	*�� ه� ��  	3Eر ه��

، ا����د �$ �<رت و%�وت +;$  ز	�	<اران ج�	8$ اK� ، ,��MA: رو+(�ک�ان ج8, و !ج�	8$ء ا	�وز ا��MA, وا��6$ ا�< 

 ر+< روز ا�Aون ،	�ه� � 	�Eوم ج�	8$ ت3د�  ا�  �4وه, +ک�ر !�دن وسsw   در	6'3م س�خ�>,ا��MAج�	8$ !�ذب 

 �� س��س, +<� اسB و 	�دم ا��6��MAن  ا����د� و ه'$ �KA $� � ��4در &3ز� ا����د و س�� س $! B	�I� ()م �K;aت, 

 »������ « س��w 	�ک((< و ص< ه� 	��رد دال� 37ل !"��Iم 	;�ر!$ ء 	�B+ Q4 " ,Z��A ی  ده$ ا� !$ در زی�س�ی$  

 و &3Kق �$ 	��3ا�(< ��: ��ر4, از �3دج$ ��د� !39ر را !$ +�	� ت�دی$ 	�8+�ت $'8a	����A ا����د� �4دی< 
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�\ ���4 ه�� !.ن در ا��8د ت�'!�ر	(<ان +�ی[ و در��> &�ل  +�	� در ای> +;ک$ 	�Z��A, 	�;�+(<  تک�37 !((< ، 

ا�< !��ی> ص.&�B  از	*�� ه�� داخ, ای> 	�l�A از�$ 	��3ان ت�Wر !�د !$ �(< رت;$ ت�ی> 	�K	,س��س, !39ر���

	P�Kت و �3+�$ ه�� ای> �\ �6, 	3ارد دی�5	?�ل ه�� ��(, زی�د� درf$ درای> 	3رد و < ، Y(��ر ��+س��س, �� خ3ردا

	P�Kت و ن �3+�$ ه���در�	<� اسB !$ خ3ا�(<� �4ن ارج'(< 	��3ا�(< درص3رت ل�وم و ت'�ی� ذات, �$ ��+�$ ت�Eی

��	�ی(< 	�اج8*.  

 BK�K&3اه�\ و�� �	 $Y $! Bای> اس RO	3ی� ��3اه�\ در�7ت ، ,�Oه��!\ ل! »;a �K� ,ت�K ی$ دار��	اف و» س��Eا�

, ض< در  	�K ی6$ �� ����3'(<� ه�� �;3ل +<� ج*��, &�, �ن از���6ر� ازه'�> !39ره�� +�	� درا�Z.ف ��> ال'

�(�م دولB � 	�ه�B �*�د 	���Aی, ا� !$ ا��ا تس;R �4دی<� ای> وض�! B�8	m �$ 	�9ه<� 	��س< وال��K<� ت�وری�م و

z اسB !$ ازای> ه'$ واض. ت(�ل ده(< » �5ان لو�wYو �nرت�5ان « ازدس�$ ا�  	�زت�  	�ک((< ی�د !ا��6��MAن	�9وع در

ای> ه'$ 	�8!$ ��*3د� !$ �$ ا�*<ام ج(X ه�� زر��4 و ��ا� ا�<اخ�> ه��ه�3 ذات ال;�(, �$ ای> ���)$ ��(, 	��س�\ !$ 

اسB  »  د��3 �� س� ل�Eف 	. ���ال<ی> «��ر��4ی> و �<ی', ت�ی> ت'<ن ه� و �Aه(X ه� 	()� +<� از ه'�ن �(��د

 دولB 	�9وع ج'*3ر� ی8(, �����ک$ ��3رت 	�K�6\ �(�م زی�ا ازیک36 ری9$ ه�� ت�ک�و4��'�ن Aک�ی,  ه�دو �4و� 

6z  در ج�	8$ ه?� W#��� !اس.	, ا��6��MAن 	 ��n و z6	 <��!$ �$ Aک� و  	� ء ج(X زد� 	, !((< و ه'f(�ن 	��ل

  »�ا��ه$ « ه� را ��ل9ک�ی��, از» س(�5ی�� « <ا� �س'�ن �( ازازه3ا و" ا����� " ، 3Yن 	��nن� +�ناس���ر� از�\ 

�*�9, �, ص;�ا�$  ا���Iر +���ا 	�ک9(<   »��ر«Y(<ی> ده$ » ج*�د A, س;�� ا� « ز	�ن  �7ت�ب 	�ک((< و در�<ل ای> 

 و ج'*3ریB ، 	�9و���69�B$ ا�< از  ! 	, ا��6��MAن�� 	6(< دولB ج'*3ر� اس. !$ ن� ه?� W#�) ه\ �$، در&�ل�ک$ 

�� �4ان و+;$  رو+(�ک�ان ]$- م:�6P و م:ZP	��ل��> از  ��3 ��د� ا�< و �$ ه\ ا��مE�4وه, از ت Baوس� $� $! 

 	)(���3$ ا� 	3ه3م وا���Iر �ذب 	�د� ی  د� و 	�Kم �9] ! واو درج�	8$ 	� در ج�6)�3 ی  �درس و ���9, ا�< 

  . , !9(< �;�ی< �$ ج� وی�ا���5 ، ج(�یB و �دم !9, از ��*� ا���Iر� دا+B را 	

  ادا	$ دارد 

  

  

  

  

  


