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��� ���� ��ز��
د��ن �ر��
��ن ا���
	��ن ��ر��  

٢٧ ���
	 ١٣٩٣  

�� �� �� �� #واھ�م آن را �� د	ت آور�م؟ #واھ�م و �$و
� �� #واھ�م، �را �� ھ	��م، 

ھ	��م �� ، ا	�0/ل و -����ت ��� ا�ن �,ور,+دای آزادی #واھ� و �را�ری ط��� #واھران، ��دران، )دران و �رز
دان  �� �رادران،


د��ن #�ق و )ر�م آن از ز�ر آوار ����رد��ن ھ�ی �دون ����ض �,ون 	رخ�,
ھ� ھزار ز
دا
�  	ر��
د �رده ا�م. �� وار�5ن ده و د	ت 

	ط رژ�م #�ق و )ر�م ��زدا,ت و ��ر��ران ,د
د. �� �و�-��8 ��
و
� ا7دام ,ده در )��$ون )��ر#� ھ	��م �� �دون ا�+�م و 

ھ�ی  ا�وال �� �#ر�ب و ��راج �رد�ده، ا�� و�را
� ھ�ی #�
� ,+�دان �
: دا#�� و را�ت )را�
� ھ�ی �ور ���ل ھ	��م �� ھ�ی #�
واده

د,ت  ا	�ران ���ن و=
:، ��ر��ران�� �رز
دان ����� ا�,�ر، �زارع 	و#�� ,��=�، ��ل �7م �زار و ��8ا
د.  ��ز	�زی 
,ده ��ھ
وز ��

�� #�ک و   ھ�ی ��)�ر و�وان و ھ	ت و �ود ,+ر در آن  ھ	��م �� و @ز
� ا7?�ی #�
واده �ر��
��ن -��� ا
�-�ری ار�ون و =���


د�,��و,� 	)رده و �� �را داده ا
د ,+�د . ���، �� وار�5ن �ر��
��ن ھ�� ا�ن #�ک �� 7زت ھ	��م �� در 	� و ا
دی دھ� ا#�ره ,د#ون 

  ,ده ا
د.

�� �� #واھ�م؟ ��   

#واھ�م �� �� ھ�C ا���ن د�$ر ��  . �� ��#واھ�م �� �رھ
: )�	B �و�� در �,ور 
+�د�
� �ردد #واھ�ن �ط��ق 7دا=ت ھ	��م و �� ��

	�ل  ٣۵#�
واده اش  د=�ل دا,�ن ا�0�7دات �#�=ف �� دو=ت ز
دا
� و 
�)د�د 
$رد
د و ھ�C ا���ن د�$ر �,م �� راه 7ز�ز 
�)د�د ,ده

8
د.

د و �ر�� ��

�ظر �  

  �� #واھ�م؟ و)�	B �و�� ا�� �را 7دا=ت 


�ت را ��8ن �� �رای آن �� �دی�	
ر��� دھد در 	� و 
�م دھ� ا#�ر در ا���
	��ن Hورت � �ر�ن �
���ت ?د �,ری �� و�دان ا


�� ا�ن �
���ت �را�و,� و I7و آن ا	ت. �
�+� Cد �-ت ھ�
  ای �و��K )ذ�ر��,د.  �وا


�ن �
���ت 7ظ�م ?د �,ری در آن Hورت �ر��� ��,د، اH/ح 
+�دھ� ودا
�م �� د #واھ�م ـ �ون �� �� 7دا=ت ��� �� ر �,وری 


��ت ��ران �N ?رورت ا	�	� �رای ا���د� ���
د ا	ت.  �N ����� )�$رد و�-��
  K�H آ��ز و ��
و
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�,وری �� ��7/ن  دھ� ا#�ر �,ور �� 
,�ن ��	� و
�م  ��ر��م �ون �� 7دا=ت �� #واھ� N� را در ��Oدا K�H وان� ��
 ��دھد 

�?رع �� �
��ت  7ذر و ��,
د، �� ,
د و �� �ر 	ر
و,ت �ردم آن -��ما�ن 
وع �
���ت �زرگ ?د �,ری در آن �OHو
�ت دا,�� ��

��ران �ر�رار �رد.  


� دو��ره در ا���
	��ن Hورت 
$�رد.ا� �� ھر�ز  #واھ�م �� �� 7دا=ت�	
�ط��ق 7دا=ت �?��
� ا	ت �رای  ن 
وع �
���ت ?د ا

  ����ن K�H دا��O در �,ور.

�$و
� �� #واھ�م �� #وا	ت ھ�ی �� �ر	�م؟  


+� �� �� ,8ل K�H آ��ز و �� دور از ھر
وع #,و
ت �رای �ط��ق 7دا=ت �/ش ��� �

�م. دو=ت و -8و�ت ���� ا���
	��ن �در ���ل  


ون �ر 
دا,�� ا	ت، �
�	��� �ر��
��ن و 
�)د�د,د��ن و ��ر�� ر	�� و �-���� ��7/ن ا�ن �
���ت �و��8ر�ن ��م �دی ای را ��,


ون �ذاران و » I7و و �H� �� �8��»��� �-=�Hو�ب ��
ون �� ���ط��ق 7دا=ت و -0وق �ر��
��ن را �-دود 	�#�� ا	ت. در �,وری 


د��ن آن در و���

د، در آن �,ور 
��وس ,+رو
دان آن در )���ن �OHون » ��
ون I7و و ��H=-� ���«=	� �ر�� ���
را �Hو�ب 


��ت� �
	�ز
د و �� ��ی �	Oو=�ت )ذ�ری و  ھ�ی ��,�ری را در �,ور �راھم �� 
#واھد �ود. �را �� �Hو�ب ا�ن 
وع �وا
�ن، ز��

�� Rت از ���زات را �رو������ :

د.� )�	#$و��، �رھ  


�م و ��  ازا�
رو، �� ��� N��
�ش داد#واھ� �د
� و �?��� در �,ور �� #وا	ت 7دا=ت #واھ� در �,ور � N� ا���د �� ��#واھ�م 

ا���د را�ط� ���ن #�
واده ھ� و آ	�ب د�د��ن و ���Sن �د
� و -0وق �,ری و -0وق ز
�ن �,�8ل �N -ر�ت داد#واھ� �د
� را 


�م و #وا	ت داد#واھ�
� در ���Iرھ�ی 	��	� �� �N ��7ل �+م در �	+�ل �Oو?وع �ز� N� ور از,�� و 7دا=ت ا
��0=� را در 


�م.�  ���Hم ��ری ھ�ی �/ن �,ور و 
��ز روز ��د�ل 

��� ا%�م �� �#"! �� ارز �ی ��د را �ز ����� ��ده و �� 	���� ���ن و 	��ق ذا�� & �� �� ��-�! ھ.-,+ �� &*() داد��اھ�

ا�.ن �-��!  ��!؛ �3ھ*6 �.�>، 	; و ھ:!�/� ��89ی را &�",7 �3ھ*6 �"���، زور ���5، ��3,� از �2زات و �0 �/�ی 

 .!**�  

���ا�7، � از ھ:� *��� >ری  ��اده ھ و &��� �!�� و �3?ن 	��ق �"�ی ��� ��!� �� را در ا�2د ا�7 &*() داد��اھ� �� +,*�

ن &.-�2 ��ده و ز�,*� ھی �(رز دو�ره ا�7 &*�� را در -.�ت را در ا3@� �Cا�B و��ع &*:   و �"-�ک �E:ا�,+ ھ�-� � !*�Fر

�,:�	 9�!ار در �"�ر ��,7 �5دد. �"�ر از �,ن �(��+ � <HI ن و���    
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