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 ا�
	�ر���ر ا��ر  

  در آ���� ��ر� رو�دادھ� ��ز��ری                                           

��د ��� و�	ن ا����� دا���� ��م و
ود دارد �� �	� روزی ���و����وا�ق �ا��� ���ر �� وا��  �� �� ا
��رۀ د	(ر و	�ا�)�م و���'ض زدا%�  ���	�ز ا�ت �� �درا�ط� ا	ن دو �ُ �!���  ،ان �و
� �ده� �� 
��د دارد. �	دا�	م، دا��� و �,�ف ��زی�زده �ده  ره ���ن ��ھم 1ِ  دا/�� و �	رو�� �!و.ت ��ور   ا

1ذ��� �د ��	�وا�د ��و	ر د'	ق و��م �)�� �� �� ��ظر او�4ع �دون �و
� ھ�ز��ن �� ا	ن دو �ُ  ا�د
 ودا/�� و /�ر
� در ��	
� ا/�8ط ا	ن دو �	��ت  ارا	� �دھد. ،�ر�	م ��د�
�م و	� ا	�ده را !�ل و 

�� ���و�� ���1 �و�� �ر در1ُ  ا�)�م �9	ظ��
�ب �ده را 1	: ���ده �� ���� از ان �� �ر ار��ن �
��
�� !ر�ت در /8 را ����د ا�ت�� !ر�ت  �	��	زی � ��روا�ط " <	��د ��ط=� ا	ن و4>  .

�ر ��	�د �واز��   
���	ن را ، )ا��=8ل  =ض�(/�ر
� را�	��ت دا/�� ��/�ن"  �
"�	��ت /�ر
 �ری(=زور�داری) و �و
د را�ط ��ط��Bل 'در��دا �� ا	ن ا�زام��  ، ا�ت ��ودن (ا��=8ل)"�د��

��در��
�	ن ا����� 1رد	ده ا�ت. ������ت درون  ����
 �� ��� ����
د	ده �	�ود ��  ��� و را�ط� 
�� ���ل��ت و�B���,)وم  ا	ن از�� 	� ��در�ت  در�ت  و در �)م و�ردا�ت  ، 
ر	�ت ���ط ا	ن و4> 

�	�وان ا�را در �=و��   از �ظر �Dری��  �),�� ا�ت. ا	ن �ر در��1 ���4ف ان ھ����د �,�ھ	م و

� ھ� ،دوا�	زم 
� داد و��ر	ف �رد، �1ه� را اھل �,Dر ��داد ز	�د  ���	���Dد ����ده وی ��ر را 

�� �	وه 1ز	���، از �
�و�� 	F ��	ت،  ا	ن ��,Dر	ن! �	�رد �� و �رده طوری در /ود �رو ��
�د ا'���دی در �!�	�)�ی ��ن �Dم 1ر��� وا��=8ل را �ُ 8B� زی�� ���
 ا�ر �	)وده �����	��ر

�	��د �� �Dم 1 و ��وده��=د	س و  ، ا�ت �	)وده ا��� و ر��� ����ش ��ود ا��=8ل ا�ت��	�وا��د 
 �	
�� از ا	�
� ا�9ز �	�ود. . �	���د وا���(��و
�� ارز	را و'�� !ق ���	م وا��=8ل /ود ��

ی �� دزدر'���ری �ر�و���  !و��� �	�ود �ر�و�ت ا�روزی �� �ر�و�ت ��� دد	(ری وا1ذار �رد	
و'�ل از ان ���م �دا�ت و در ا	ن �	�ن، /دا	� /د��(�رھ�! ���م  ���م د�و�را�� و ازادی ا�روز ��د
  ز��د.�	زده ور'م  �رای �� و��� �� /	�.�� ا،/د

�د�ت /و	ش ��و�ت    ا'��ل �� �=د	رش –/داو�د ان ���� را �روری داد       


�J ��	� �رور	�م"ر ��م ز	  ، �� ا
�زه و	� �� ا
�زه ،ب �� ا������Iن��Dر ��� 9را�=�� . " - 
��ت �ن در ��4ی ،���ق�وروی �ظ�م ا��!���  !وا��ِ  –�/وا�	د "
�J �رور	�م "   ��در �و��� ط�

ز��م ا/�	�ر از �ف  �	راث �ر�� ���ده �وروی ���ق �وی ا��)� اور 
�%	�D و ����	ت /واھ��� 9رب
 �� ا	�ز��ن، و/واب از ��م "�ر��	� و��زار ازاد" ر�وده �ود، �دارک و �� ���� ا
را درا�د.

����� و����د  یِ �وراا�<ر �د	وارھ�ی 9ر ����  �را�	Fوی 1و	� ازاد و د�اور<�  �� ��ت ھ�
واری 
 –�� ���ن  �� <ر�م�وار��ران اش ��  "�ر��	�"  ��وران رود و  �ردا��� و ا���� درز و �(�ف
��دۀ ��ت از ،�	دان داران 
د	د و ا�(�ه  ��)	ل �رد. را ، ��د�	��/ -و!=وق ��رازادی و د�و�را��  

از �و��  در /ور /��ت �ر��	�  ���<���ِ  ��J ��(	ن �و�� ��ر��  ، <	)م ��د اورده و ی<	روز	)�
�ر دوش ا������Iن، �� و	را	شو  �و��ن ��رو اورده  ا���داد ��و����  �وریا
�وب �رز ھ�ی ا�<ر 


د	د �,!�  M	" ��ر�س،��ر�	ر���" �� M��> د در	، �� �	ردا/��د. �ر��>  

�ل و در ھ��ن ز��ن ،  وا��� ���و!�	��	ن ر��� �ر ا���ن  �ور	س و'�� ا�,��.ت در �رق ارو<�در 
ا�د�� در 9رب ا�<را�وری  ،ان 
�و1	ری از ا�,
�ر ��,ن زأی را ��=�د  در !�ل ا�,
�ر ا�<را�وری
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��Dورش �� و
ود �راز	ر �دن �ر��	� ا�!��ری �ورد �	�ز ،��ود �ل و  ��ت،   �D�	ھ�دار ا
�� از �	�ن ��د �/�ت وز	ر  را �را�وش �Dرد. طور	�D  رو�	� ا�ت  BACKYARD ا�	�ی �	���

در'��ل <	�روی ھ�ی 9رب �� در�J  ، رو�	� و ����>  ا	�ده و <و�	ن �	ر	و.د ���/�ش ازا��/�ب و
  ��ل �رد. <	�(	را�� ،��<ذ	ر �	��ود


� ���ده و ��� ھ�ی ��را�م �وا�> �� ا�4�� در 
�وب  �دا�	ر <	�(	را�� رو�)��در و <	و��� �زا	�ده 
9ر�	)� و��!د	ن  �وا�> ن	�/ش �ظ	م ا �� �و�د - ا������Iن – �	دان ا��� ��رد و ��Dت رو�)�

����> را ب ا��	ن اش د
�ل �ر��	� �� ��  �	��Dره ���دن ��ر/��(� و ؛ وھ���د ��ط=وی ا�)� �ود�د
�رای ��ور ��روان �ر��	� درا	ن ُ�رک ��زی ار��ب 
)�� �ر�ت ،�	��زد �	��/ت و �	��ر و����> �
 �(�
�د ا�دا/�ن و �� !�ل و روز ،ش	�D از ��	�د ھ�	�ر ط�ق �!������ ��  ��/ت . را ُ��د  ��	� ��

و��ور �� درد�راز ا	ن  �Dوت 1ور����� ���و�� ��/�ن از طر	ق ز�	ن و�ردم ��/ز	دن �ر
�� /���(�ه از 
�وب را آرا���د.  وا�� ا	���ر �� ط��ب 
د	د ��)ور ��Dر ��(	ز	�ن ،�رز�	ن �ود

�راج� 	��
  ت! ���<��� ��!ون از 


رۀ، در ا������Iن 
�(زده ،��ط=وی و�	ن ا����� ا������، ��� و�ظ���  -در 
و �	���� �� <روژۀ 
�B	� �!�	ت �� ���ت و د	د	م��ر � ا	ن <روژه � در!�ل طرا!� �ود. ، ط��ب �� ظ�ھر ط	�� ی /

�� ا	�روزھ�  دا�ن '��ب..." و /��Bت ان �ون "/ون ��!ق و ا�ود�1NIGHTMARE  دوک ھ��> 
!��	� ا�� �� �� <	���� ا�,�� !��� �ردم ��.  . ا�,�� !�ل ��/�� ا�ت ظ�ھرأ ا�)� را  �	ز��د	ل و 
�� ا����I را �	��� ��/�� ا�ت :1و	دا	ن �ردا�ت ��  .��و	�م ��
 ؛!وادث /و�	ن �)�ر دھ� ا/	ر 

'در��دار�� 	��د،  و��ر	,� �� �	��ت در �ظ�م ا�د	�� و ��ل �� �	��ت �(ر	��ن �=ط از د	د 'درت
�ر ��	�د !=و'�داری���ظ	م ا را �	��ت دارد �� در �ظ�م ا�د	�وی �� ��رف ����
 .�	����د  ور 

�	ر ��	��ت  �	�وا�دز	را ا��� ا�روز �ردم �� ���م �	��� 1ری و�	��ت �� ان �وا
� ا�د در�)�ر	ن �
�� ھر!�ل ،  .���	ده �ود "�	��ت زدا%�" در /د�ت �	��ت 	� و �	��ت ���� ، ��زی�� و�ف 
�� ��	دن  �� ، �د	دا �ورد �	�ز �ردم �و�� و	ژه ا��	تِ  و<	�Dش � ��ر��� ،��ر رامآ �� ظ�ھر آ�9ز

��� /وب ���� و �)رت   �و ا��,�ده از �� ،ورا�دن ان �� ا���ق ��را�م  /�و�ت �ر <و�ش �ر	��ده��
�� �=�	د از �	وه ���و	� در ،آن��م ��ودن 'ر از �,رآ�	زِ   ا��,�ده ��ه �/�وع و�� F�
<روژه  ؛ ��� 

�ود�د 
د	د و���دی <روژه  �� ����	ن ان و	را�� ھ� ا	���ر طراح و 1ردا��دهط��ب �ر و	را�� ھ�ی  
. �و�ش ھ�ی  ا��Dر �	�د اھ��� اھ��� ھو	ت 4د ��� و4د ا����� <روژه و���دی ھ� ��� 	���� و

�	رو�� ��ط� 
�ده ��ف ���(<روژه  ����ن اھداف ا��� از �وع ا�(�	��_ <������� �رای (  
�� �=�و�ت ھ�ی ����م و )ا��	ت���	ن (  و��I	رت ان �� اھداف ظ�ھری	��� ��� �طوح  در  را ط��


��ت �را�(	/ت.و�	ن ا����� � د	)ر ھ�ی آ��Dر ���'ض ��4د ھ� و از ان و���(ر ھ� درو9)� ا	ن �
�(و��  ��ل و�ون �	U دو �ر ، ی �� ھو	ت �
�وزی !��م �ر <روژه  "وھدفِ  -روش -ا�د���"در

��و�!دو	ت  �دم �,��	ت �وا4>�ز�زل ، و  ھ� �V �)�� ؛ اBر 1ذا��� �	ز 4د �
�وز �ر �=�و�ت ���
 و ��د	د را در �را�ر ا	ن ا	��Iر4�ف  ،ری �=�و�ت���وب �� رھ� �	روھ�ی �ظ��� -ھ�ی �	���

��زی ھ�ی �ردم آزادۀ �وھ<�	� ھ�ی �	)ن، ��
 روز �د ا�دا/�� �ود. �=�و�ت را �� !�ل و ��� ا�ر9م  
، و �)ره دھ� زود رس <روژه  طرا!�ن �رای 	�Dره ��ودن ��ردر !�ل �9	�ن از طرف د	(ر �طش 

�رادر اوج �	(ر�ت . روز �� روز ���ان  وھ�ز��ن ��وا��(�ن –!وادث �	و	�رک  ا	���	ن �ود  �� !
  �	ن د	(ر در ��ر	M �	)ن �1وده �د.و�,!� 
د	د /و د1ر1ون  را '�ل ���ود ��4
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 ���� ی/8ف ا��ظ�ر �	زو ی !	ران 
)��	�ندر �را�ر د	ده ھ� 21در'رن  
د	د ا	ن �,!���1	ش 

)����ول  ارز�)�ی��D	ن ��  �<�س و<�س و وق ��رآزادی، د�و�را�� و!=  �د�	�نِ  از ���ردم �� 

�	زی 
ز �Dرار  ، �و��1دا��ا��ظ�ر دا���د ��ده ا�(�را�� را ��ری �ده ی و���/�� �ده '�ول و 
�� ���	ش �(ذارد. (و��� �وا��ت)را ��وا��ت 20و19�
�	> ا�����ری 'رن  M	ن �,!� از ��ر	در ا

����  	Fرای �� �� در���/ت ��ت ا	ن ���وا�� � ،�)ب 
)�ن ا�ت�� �� �/�� از 
Iرا�	� ،����ور
�� ا�����ر ��ت ا	ن ���وا�� �,س �� ��	م !	��� �ر از د	(ران ا�ت. /ون" 
�ری" ��ر	M  ا	ناز

� " ���W در 	F �8م ا	���Dوا�ل ز	�د دارد وا�� ���رۀ ان  رھ�ری د�و�رات ھ�ی �	�رال 9رب
�ر ����W �� ا�زا	��د ����W را !ل ����� ��)� ��	�وا )(��ط� 1رھ�ھ���ز ��W�� �D��. د��ن  د"�د 

	�  و �را�� ھ�ی �	�� وذھ�� از ا	ن �وع ا�د. ا	�
� �و�	ت 	� !�ن �	ت �8ن ز���دار ��ط� 1ر
 ���ل ��	ن ���ده  ھو	ت ��/��ری �ظ��)� و�	��م ھ� ��B	ر ا�ت.  و�م�و4وع �ر�� 	F  ز	ر��ط�

در  	���� �	روی �I	ر
)ت زور 	� ��	� 'درت (= �� درون -در �!ث �� د�و�را�� �	�رال  –
�طور��Bل ا1ر �� ظ�ھر  �	زا	�د . �!را�)� و���	ب و ا�)� �دو	ن ا�ت �� �	��ت ھ� �ر ��	�د �/ر	ب)

و ا�دن ��رک او���� ور��ن 
ورج �وش ��  ، را �� 	���ن !=�	ق ادا�� �دھ	م ا�ور ���ده و�=د ����ر
�ظ�ھر�� ��X ط��� او���� در و
ود �	رون ��	دن 'وا	ش از �راق وا������Iن و�و�� /واھ	م �د . 
 وا�� ا1ر�!=	ق �	طر���� را �� �=د ����ِر ا�ر ھ� وداده ھ� ادا�� دھ	م  �� ا	ن !=	=ت د�ت /واھ	م

از ز��ن �وش ����ون ��د �را�ر �ده  � دا��� 
�J ط��� 9رب �� �رد�داری ا	�.ت ��!ده� 	��ت،
�ر�ت  �� ���ر و��و�ضا�ت، ھ� �وده ، �I	ر در ����	F  ���!�� ا	م �I	ر ����ون ھر آ��� از ا�ت.

�ر ����> �D�� ت ھ�ی ��ط� 1را����	ان � ��	���
�ر  و ������ �دو	ن �	��ت ھ� وروش ھ�ی �
�� ھ�  -!=وق ذا�� ��
��ا����)� ، ��
�� - ودو�ت ھ����  ، �D	ا ��!=وق ذا�� آن  و�	ز !=وق �و4

���د.و�را	�د ان ��	د ا	�)���� دا���   

��ورت ��روط  ا�ت؟ �ود و ا
���ب ��<ذ	ر<����  آ	� �ر/	دن او�4ع 
)�ن �ر ا	ن   M��>" �� " 
�� ا	ن د�	ل ��ده �� ��ر و��ر	ت در ا��/�ب �	�ن �)�ت و
)�م �� !Dم �=ل �)�ت را  " ��ا�ت .  "

 �����	(ز	�د. �)ذا �ر<�	� 
)�م �رگ �روی ز�	�� �� �رای ز�د�1 ا�ت �راوش �=ل �	��ر 	� �=ل 
�� در رو��� ��ر	M �1ودن ا	ن 1ِره�رای  و	� �=ل 'در��دار ا�ت �� 
���	ن �=ل آزاد 1رد	ده ا�ت. 

   .	م ز ��	د ا�د	�� ��� �� ورزا �دد و داد 
��ن

���	���ری و�	زط ����
ھ	زم  در ا�ش �	دادی �� �� در ان ز�د� �1	�D	م د	ده �	�ود ا�Bر	ت �زرگ 
روی ز�	ن ھ���د، �	�وزد. �� ا�9ز ھ�ی ودوزخ  ھ� �ر <� دار�دۀ 
)�م  ، دو <� ی�	�ر ان ھ�	ن ا����)�


و و <ر�ش و�!=	ق را ادا�� دھ	م �/�ت �� ا	ن !=	=ت ��M رو�رو  ا	ن وا'	�ت ���/ت از��
ا1ر 
�و�ط   ا�ن،ھ�ی /��� در ھ��� �وز �	� ا	ن 
)��	�م و دوز/	�م ھ�ی �ر< �think-tank	�و	م 

� /وراک �Dری ا	ن ��Dب را �,وس ���ر از 	F �	�د از �ردم 
)�ن ا��/�ب و 1رد اورده �ده ا�د �
ا'�	ت ا	ن �=��ل در �ر���� ر	زی ���د. دو�ت ��زی و ا	�م ھ� ان <	�ده ��ودن�رای  ا��ده ��وده و

�	ن ا����)  در ھ�� �طوح ( �زرگ �و�F در �را�ر ا�Bر	ت ����
�� ��� و��
 ،����
 /��واده، 
��	�وا�د ا�ت ،  �
�وز... ،�	��،�,رت ،�رض ،1ر��(� و�=ر  ،�وع را�ط� و'�� �/ن از /ون وا�ش

آ	� زور، زور1و	� وزور <ذ	ری ذا�� ا����)� ا�ت؟  ی 'وا ���د �� زور �� زا	د.�	زی 
ز را�ط� 
 M��>F	 "��" زرگ�وا ا	
�د ��D	م زور و
ود �	���� و ��ز���	�D را�ط� ' ا�د :  	ل ��دهد. �	���د.

. �)ذا �� "زور 	� 'درت �را	�د �=�	م �دو و!ذف 	�D از ان دو ا�ت" را�ط� ��ط� �!ل ��� 	��د.
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ھ���  /8ی 'درت �� �را <�ی ��ر�4 از طرف د	(ر �	�	�	م �� ھ�	ن را�ط�	ب ا�9ز �	�ود.�/ر
�=�)�ی ا����)� را ���ن �9�ل ��وده ا�ت �� ا�Bر	ت �زرگ �� ا�را �طری  <ر��وده ا�ت و را ��

 'درت وراه �
�ت �� ا�زار<	��)�دی ھ��ن �د���ل راه !�)� ،<�دا��� ودر ھ�	ن �دار ���� 'درت

�� /��� ھ� اش: " �
ر��  ���د�� �ودن ،  -���� �ر	ب و���� <��د" ان " ز��ن  - ��� آن ا�زار(از

�	��(روا'	�ت ��ودن، ��ورا�دن ا	ن دروغ �� �Bو	ت در ذات ھ��� 	� د�ت �م در ذات �=ل ا�ت،4د 
ل از ازادی �ودن، ا	
�د ��ور �� ���وا�� /ود و�وا��	� 'درت ، ��طق �وری �� '�د �9�ل �ردن �=

�� و�8ش ھ�ی �=�� و����   �و�	ده و��ھد	م �� ،، �� /ود ��ت ا�توا'	�ت ، �و
	� 1ری...") �

�ی�ا�ل راھ��� �=ل  ز	را  د.��� �ر ��رده و �� �رای �	رون ر�ت از ا	ن �دار �	ط���  راه 

�ل ��Dر 1	ری زور  /ود را دارد. 	�د �دۀ /ودش ���� ��ر	ف دا��� وا�زار �را/ور �دار'در��=��
/�و�ت زدا	� ، راه !ل  ./ون �� /ون ���� ��	�ود.��	�Dد �� ��وده و�� ازادی �ر ��ز زور زدا%�

� ��را�ت را از <و��� دروغ �	رون اوردن  	�D از ا�)� ، !ل ��ودن ا���ب /�و�ت ا�ت.	� 
�رای 
)	دن ازا	ن و�و ��د'��� ��� و�8ش. �)ذا  ا�ت ��	دن 
��� را�ت از  �ن دروغ و�ر�Dس 

 ����
� و  �دار 	�� ��در !د و�)�	��  و و	Wس و�ر/ورد�1 ان �/ر	ب و ���دل 4�ف ھ�  !��ل 
�� �دارد. <�دا��ن	�  <�دا�ت و . /واھد �ود �وده و ن���د ��'�  ھ� <�دار	� �	�(�� ��از  <�دا�تِ آ	�   

؟  زرد�ت ���د !4رت  " <�دار�	F،1,��ر�	F،�ردار�	F �ر��	ش " ا	ن د�ت �	�وا�د �/ش ��Dل
  و^ ا��م.

��ده ا����)� �و��ِن ���ده و ا	ن ��ن�<ر�	م از  و'ت ا��ت �����ت 	��� 'در��داری در 
)�ن �ر<�  وط
و�ردوس �رای ا'�	ت �و�F  دوز/� از	ن 
)�م �رای ا�Bر	ت �رده ا�ت روز�� �رای �	رون ر�ت

�� ا�زاری و�(و�� ا	ن روز��وا1ردر ��م ا�داز 'رار دارد ؟ �)��� ھ�  ��؟ ودر �
�  د	ده �	�ود 
�زرگ ا�ت. "���" F	ر آری و�� آزار و 1ذار وروح ذھن یھ� ا1ر از �	�ن ا�)�� ��,� <��M ا	�

��رهD	  ��	� از 
�س 1ذار ھ�ی ر�وا	� اور �ره �� ھ� ،( ا���� 1ذار، ���و�ود �)�ت ��  /و�
�د ��د �� از  وا�وان وا���رش��ری ��ن �را!ل ��ر	/� �را�	د�د و
�رای و	را	ش ا	د	و�وژی  ��

�	د�د��دا���  	م��� �در دا��� ���	م �	�وا� و ��ر ا�د�� و ا1ر د��ر �رد	د ��ده ،)ان �را!ل را 
�ل � ،را �� �� !	ث !=�	ق ��زل ھ�ی ���را��/�� F	ر� ��	وز� ����  � !	ث !=�	ق �
ر F!�

�� �	ت �	F ، ا�را �
ر�� از�وده ���د�ت  ، ��,	ق داده �وأم �� �دا'ت در را���ی زور زدا%� وا�
��� طرح �و. ��Dر"ا�دا/�ن طرح �و" �و	م.  ���(�طر!� �� ان ظر�	ت و و��ت را دا��� ���د �� 

�د�ت �����ن /دا  ��و��ت <و�ت �ر��دن  ��دن <و�ت �ر �����ن �د�ت ��و��ت �دا�ت /واه و
 و   و د�و�را�� د�و�رات ���س �� ازادی �	�رال و"��,�ت ط���" <ر�ت و در ا	ن �	�ن �ود 
و	�

و1	ر  از ا	ن زدن و��دن �و�� ��ن ھ�یر	زه /وار و و ا�وان وا���ر !=وق ��ر درو9	ن �دا�>
دھ� ا/	ر �ر �ر ��ر��� در ��د �� ا��� <رھ	ز از  د'	=� 	��� �!ل ا
را �دا��� و���,� 1ردد. ودار
<	��)�دی "!��ظ" در �ش ھ,ت 'رن '�ل ��  �(���ن �=ف ��F را ھدف 'رار  ا	ن طرح �وِ  ا�ت.

�	�ن آزادی  �� از /ودو1ز	�ش ا�ل رھ��� آزادی داده �� �I	ر ا�ل رھ���ر ا�د	�� از�	�ن 'درت 

� ر�	ده ����؟". �روع �	�ود. ز	را " ا���نD�� ر�د �� �(���ن �=ف � �و ز/ود �	رون �ر��� 
 .F��  ا�را <��
ا	ن ا�ت ان ا�=8ب �زر�1 �� ا���ن ا�روزی �� ان �	�ز دارد. ا�=8�� �� �ور�ول 

/�,�ی روی ز�	ن اش ��ز ھم ھ,ت ھ�ت 'رن �� "  .ِا�راه /داو�د �و�	�� ر�ول اش در 	F �8م "
!ق رھ�ری �رد، �رد  ی ���ده ���دره ، �Dروی ز�	�	/�,�ی  .* ا�8غ �ر�وده ا�ت '�ل از !��ظ،

�Iداد (در��ر/8�تا��ن ( ��
�ی .اُ�راه 	� ازادی�و ���!	ل �دن در ���,�  ����دن ِا�راه 	� زور 
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  ا	ن . واز ان ز��ن �� ��ون	��ت و "��,�ت" �رای �داوم 'در��داری در��ر �� �ر�� ،	و��ن را

�ی طراط ���=	م �
روان �ر �
روھ ،-�� 1و	� ھر1ز �ر ا	���دن �دارد - �	ل آ�� 	� �
روی� ، �


� اوردن ��و�	ت "�رط �8غ" �د و ���> �د؟ ،را  /دا �ر�وده� ��از  ا	ن �	ل ���Dل آ	� �	�وان 
/دای د	�� �� �رای ا���ن  �	/ران و�Iر4	ن را �� ��ت و������ در راه /دای 9	ر از ،ا	�� 
�رھ�

�� و
د ا�ده و�� �=�د �)�ت ،ا�ت ������ ���� و�ده وو�	دی '�در و�وا��  ،�	�����د   ���� ھ� و

)�م ز�	�� وا/روی ا�ت؟ ��د	د	م ���� ی  ا�ت ��زدارد و!��� ��ن ��د �� راھ��ن �/�وم 

�� ط�=� !�وی ��م ����
��� را �ر�درت 1ذا��� ا	 �دا�ت ز�	�� و��F ز�د�1 �)��� ،<	��)�دی  �D
�و	� ���D �����د ���/تر�ر'ر	زی �ط� �� و�ف �ده ی و�ور داد�د،و و ، �� از ان وا�

�ر/��ت !�� � ��      ان ���رک و���وم �د ���ر و��دۀ ا��� ��م �� و
د ا�ده ھ� ��ر1ر �	,��د، 
��  �و�تداروی �� �� و
د ا�ده ھ� در �را�ر ان ����	ت دار�د.  " زور" ر	�� در �Bو	ت 	و���� دارد.

 �� ��	�ر�(	ن ازادی ود�و�را��  !	�ت �/ش و در زرورق ھ�ی داروی ��� <	���	ده �ده��/�  ط
��ناز �!��   د. ا	ن�ا �
و	ز�	Dرد �	رر و!=وق ��ر	�	�D /ود را وارث ا��� 	و��ن 'د	م  �Dری ط

 ��B	ث �	�وی را �	ز 	دک ��	ده و 9رق در ا�)ت ا��/�رات ��د�� و 	و���� دا���� �ر�8وه �Bو	ت
/ط �=�� ذھ�� 
Iرا�	� �رق و9رب ���را از���ر 	و��ن �	(ذرا��د و�� �و4�(	ری در  ،�رھ�(�


��ب  ،�	�� ھ�ی �,�J ی،�� ادا�� �
�ور ا�����ر ،��ت 9ر�� ان �در 
�J ��د�)�ی ���را �	ز 
 ��ه ر1)�ی ا'���دی �رق ،در ا	ن 
�J ا�����ری اھداف ��را�	ژ	F �رق �����دن ����� �	رو�د.

 ذات ��/��ری �ظ�م ا'���د ��ر�� از 9ر�� ��و�ور���د	�ن �8%م ��Dت ا	ن �!�� ازا�ت. و �ود
�ت و<	�/ور ��ودن ا����)� و��ط�	��ت، ��	�  و�/ر	ب �	در	U ط	�وا�8ف !=وق ���)�ی ا	�ده �رط

 �� �����ن  ��و<�	� �	(	رد، '��ل ��/	ص و ھ�ز��ن ظ)ور 'درت ھ�ی ھم '��ش ��ن در �رق، 
�ف ھ� �� �!��� �/ر	ب ����دا�را ���دل 4،  ���D �	��ت وا'���د 	 دو <)�ودر �
�وع 	F /ط 
���ش '���د ز	ر ��ط� ھ� را �	��ت واد	(ری  ��ط� 1را�� و�� ��   .�ر�	م �	�Dد 

��	ن و ز��ن و در ���D� ن 'رار 1ر��ن	م �ده  روی ا	ر�دار 'درت ا�ت/ط �ر����  �	��ت 
�� ا��/��ش �	�ن  ��D	ف "U��/د�ت 1ذار 'درت �ودن(�و�	ت 'درت �� : ���8ر	�، <رو�	��ر	�، "�

زور ا�ت واز /ود /��� ھ� و'��و���دی ھ� دارد) و	� ازاد و ��   ،�ر��	� ��ر	�... �رق ��	�Dد، زور
�رای ھ�� واز 
���  ا�(�هو �	�ود رو�ن ،�ودن ازادی وھ�زاد ان ا��=8ل "U	����4ون و �!�وی "�

�� ��ر	M �را ر�	دن روز !��ب را �� ا�ر زور و �� �و�F ا��!�ر  �ی د	���رای �� و
د ا�ده ھ
��	ن ا�ت ��  . �	�ود /وا�د�� ود	د��  ��	د��ھ� 9	ر د	�� �	ز  و وا�,
�ر�	/واھ�د �ر�ت �/��د 

�ر �داوم  ��/وا��� 	� /وا��� و، و ا�د	�� رھ���ی ان �	�ن 'درت �� ا��/�ب  در �=�م ا��/�ب، �� ھ�
��ت �زا	�ده ھ�� �� ،و4> �و
ود��ی �	�ن ��� 1ز	�ش ا�ل رھ� ، �!� �	(ذار	م و 	�ان �/رب �

���ر	ن ��ر �	�وا�د  در ھ��ن 'دم ا�9ز	ن �	�وا�	م �� اط�	��ن �(و%	م �� ،وا�د	�� رھ���ی ان ازادی
�د و4> �و
ود دوام �	(و	 ��ز�(ری ��ر	M و ا�و/�ن از �
�رب ��ر	/� ���د. 	���� ھ�ی �=ل آزاد

�� ����I  �	دا��د در �)�ت ھ�ی �و�F ��ن ��وطن �ی �و�Fا	ن را ان �)��� ھ .اورد�� �	�ت
دارد. ����W ا	��ت �� �	ز  
�دادن ا�)� ود�	�ی ���� ا�)��رای 
)��� �� دھن ��وده ا�ت ��Dن ���� 

 . و��1رش داده �ود !,ظ ��ر	/� �� �� �� ُرخ �� ���	��د از �ود�ری ��ط� 1رھ� ھ�ی ا�دک �ر�ت
  ��ری �� �Dرد�ش را �ُر�ت �وزی ����د.
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در 	�D از �و��� ھ�ی  دا��ر ر�ول ر!	م (ذرم �� ا	ن �ردا�ت دا����د ار
��ددر ا/	ر ��1,�� �
��	�ر  (�=ل �� �4ون) 
�%	�D �	(و	د : "ا��=8ل 1ر���� وداد�� �	�ت �ل ��/��� ا�ت" ا/	رش، ،

. ��Dل �9�ل ا�ت. ا��=8ل !ق ا�ت و !ق �د�	ل ذا�� �ود�ش داد�� و����د�� ��	�ود و1و	�  د'	ق
   ا�ت .  �و
د و�و�د ا	ن ا9,�ل و�وا�ل ا����)� از ا	ن !ق و !=وق د	(ر و ا���ب �دن

  <�	�ن 

  �د�� ا��را�	� �2014<���ر2

  

    

 


