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�رش : ا�
	�ر ���ر ا��ر�  

 ا����ش �رھ�� و��ران ھو	ت    

��" آ��ز �وا�� و و	را	ش   : �ذ��ر���
�ر	ن ��ش �و��� "�دا�ت و�دا�ت ا
دارای ����ره در )'���ن، �� �%ت  	$� و#ت �	"ر ��د . ا�� �و و��ت 

"ر�ط ھ�ی ����� �� ��وان ��/، �� �ظر�ن، -	و�د ھ�ی ار)��	, �� ھم دا��� 
ن، �� 
�5	4� �� دا�ش آو	�4 �� ��4	ل د	ری �2, �� ر"��د. )ذ��� از 

�%م ا�	$	ن ، �� �
� و�� وارد ، و ا�� "�7 و�6ش در  ��ا�"�ن �ر�وط ا"ت، اد
	�4د . ��� �ر ان، 2و�ش 
8ت 	$	�� �دن �ر 	� ھ�ی �%�� در"ت �ر 
%وه �

��ر"�	� ھ�ی 2� �	�ز �� وار"� دا��� ���د، �� �د ا��4ن   �	�4م در ا	ن �و��� 
 در �ظر)ر��� �ود.

�ری 
و���م  �7��
�� در ���م ا��7د "	�"�،   ، 2� �"	ر �ر2ت او �ع 
 �����
از �د �� "�ت �د�ر ا"ت . "و)��دا�� ا ���   ا#���دی، �رھ�� و ا

$	�س و"	�7ر ، ا	ن و :، ���ل ��ل ھ�� 
��7� ھ�، 
��7� �ود، 2� در �
	رد. ط��7 ا	�
� ، �راد 	,  
���8 و در �
�وع ا�"�ن ھ� وط�	7ت �	ز 	�

�2"� ��ودن ھ�� 
��7� ھ� و �2ور ھ� �	"ت. �ل ��2	د �ر ھ���� �ودن و در 
�	ن ز��ن �'�وت در
� �دت ا	ن "را�	�� و"ر�ت �>ز	دن ھ� ا"ت. در ��ه 

��4ن -	�ر�ت ھ�ی ?��	ر "�	�س و ���4�وژی در ��ر ا�$6ب  اول
ا��4رو�	, و ا��ر�	ت، �� 	, �وع ا�'�ل، ?���8 را �	ره و ���: ���ھده ا	ن 
"	ر #8$را	�، از �د �� �د�ر 2� �� و#'� �� �د�ر	ن ھ� �� ا�
��د، )ردد. ا�� �� 

ا �را )ر���، ا�دک د#ت در �%ظت #8ر و ��و�ِت 2� "را -�ی ز�د)� ا�"���8 ر
�� �"	�ر 
دی و روز�ره )� ھ�ی 2� B"� ،�� ، �2 م	و�	� �
در?رخ   ��و

  �زر)� -	ش -�ی ا�"�ن ��8ده ا"ت.   ھ�ی ان )	ر 2رده ا	م، �طرھ�ی 

�رھ�D وھو	ت    ا	ن ��ر از در	?� د	د  �رای "�, و"�	ن ��ودن او �ع 
 �7��
را   ره )�ه ھ� �	4و�	م در رو��� ان )ِ    �� �ط��7� -ردا��� ا�"�ن و 

����� �2	م . �� 	�4 دو �7ر	ف از �رھ�D ا��ز �	�4	م و �7د، ��ر2ز �	��ر �� 
 Dو�2ر�رد و�$ش �رھ� �	در ز�د)� �واھد �ود.  روی �2را  
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	, �7ر	ف، �رھ�D را �
�و�� ای �7%و��ت ھ�ی �� دا�د 2� از ��ل زاده 
"�ز�ده ا	ن �7ر	ف "را�
�م �� ��	ن �رھ�D ��2م و�رھ�D ��4وم �	�ود. 

�	ر"د. �7ر	ف �� ا����ر �ر د	ر �	ز ، �رھ�D را ره اورد ��7�	��8ی 
�	���د. در �و 	F �7ر	ف دو�� �	�وا�	م 2� : " ھر ھ"�	��دی   �	��� 

�رھ���د �	ز ا"ت. ?را 2� �رھ�D ره اورد ��7�	��8ی �	��� 	, ھ"�� ��د 
ر ھ"�	��دی و#�� �� �$وق ذا�� �ود ��ل �	�4د، ��7�	ت �	��� ا�
�م ا"ت.ھ

�	دھد.��� �ر �7ر	ف �وق، �� ا	ن ��7�	ت، �رھ�D �و	ش را�	"�زد. ز	راھ"�� 
او�
�و�� �وا��	� ھ� وا"�7داد ھ�ی او"ت ". از �ظر"�ز�ده ا	ن �7ر	ف، 

���رت ا"ت از: ا�داع، ا���4ر و�%ق. Dرھ��  

�ردو"� �رھ�D را    ره �ر�	رد	م . #�ل از ان ��	�	م�� ان دو �7ر	ف دو��
ز)وھر "�ن )'�ن ا"�ن  -?و�� �� د	ده ا"ت : " 2� �رھ�D ارا	ش 
�ن �ود

�%م ودا�ش وادب ا"ت. ��7� �� Dت �رھ�<�  �ود". دا�ش و ارا	ش 
�ن . در 

   ��ا���7ب در �رھ�D (�رھ�D ��2م  ?���4� ا��ره �د، �7ر	ف او��، �� �و
� Dدهو�رھ�	��

��7� ط�$��� وروا�ط �و�	دی    �4وم ) ا� �� �7�و�وزه �ط�

 �7�و �رھ�D و	ژه ان ��دود �	�ود. �	�وان از ا	ن راه وروش �	ز وارد �ط�
ا�� �ن �� د�	ل ا�ز
�ر از �د و   �رھ�D وھو	ت �د و �� 2و�ش ادا�� داد. 

و    �دود و ا���7ب و � �د و 
�ر و ?�م ا�دازھ�ی دو5	ت ھ� و �Jو	ت ھ�
���%ور درا	ن �7ر	ف، �ر
	F �	دھم از راه  ز	ر��� "�زی ھ�ی  - رو��� 
و ازادِی �ورد �ظر در �7ر	ف دوم 2� �ود 	, �	�ن و	,  )1(ا"�$6ل
روش و ھدف �	ز ا"ت و �� ?�د و?ون ان در ��ث   ودر�	ن ��ل   ا�د	��

	ری �ود . ����ر ان، �دا�ت 2م و�	ش �7ر�ت ���ل �د، وارد ، و ��ث 	- 
 D�4 �رھ�	م. 	ر و�2ر دار" Dث ، ��ز ھم ظ�ھرا �� دو�وع �رھ��� �ط	در �

 Dدرت.  د �رھ�# Dری  د �رھ�#درت را ،  ازادی وا"�$6ل ا"ت و د	

ز از �%ق ا"ت . زور 	��7 ����	�وان �رھ�D ���	د . ز	را ، #درت و زور 

�	� ��ر	ب . �رھ�D در ا"�$6ل و ازادی "���� �	�ود. ز	را �ودا��
ا"�$6ل ا�"�ن   ا�"�ن در ا"�$6ل 	� ���ت رھ� از 
�ر ھ� �	"ر ا"ت. �� 	�ن 

��ظ� ا	�����8 �� ھ"�� ا"ت . ��� �ر ا	ن،   �رھ�D "�ز �	�ود. ��ظ� �%ق ، 
  �رھ�D ��در ���	د .    �رھ�D ا"�$6ل وازادی را �	�وان 
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� �� ا�%ب �رھ�D ھ�ی ا�روزی ، آ�	زه ھ�ی از �رھ�D و د �رھ�D ا�د، 2
 Dرھ�� �%�
�ب ا	ن �رھ�D ھ� از �� �
�� �"��F ا�را �رھ�D �� ���	م . و
���ر زور دران،  د  L	در	و/ن �
�%� ا�روزی ��، �� �%ت "	6ن و

    �رھ�D ا"ت. 

  ا����ش در �رھ�D و ��ران ھو	ت، �راوش ا	ن ا�	زه ا"ت. ?و�� ؟

ی و ���� ھ� و �ط��7� �رھ�D ا"�$6ل وازاد   �رای 	���ن -�"N ا	ن -ر"ش
  را�ط� و	ژ)	�8ی ان  روری ا"ت.

�رھ�D را ا�"�ن �	"�زد. ا�"���8 در 
��7� ھ� ز�د)� �	��4د. 
��7� ھ� 
�� "	�"� �� �و�� از ا�"�ن ���
�ظ���8ی ���ص ��ود را دار�د . ھر �ظ�م ا
"�ز)�ر ا"ت. ا�"��� 2� �� #درت ا���ت �	دھد از �$وق و� ل ھ� وا"�7داد 

ا	ن از 2را�ت �و	ش ���ل �	�ود ؛ �� ���"ب �دت ا��	�د �� #درت ھ� و ��� �ر 
�� �"�� و دو�ت �و���	�ر ���
�داری و اط��ت از #درت ، �واھ�ن �ظ�م ا
�	���د. در �$��ل ا�"�ن ��رف و ���ل �� �$وق و ا"�7دادھ� و� ل ھ�ی 
�� ��ز ود�و2را"� ���
�و	ش و ��� �ر ا	ن �ود ا�	��� ودر ر�د ، �ظ�م ا

ورا	� را در �ور ا"ت . �ر ھ�	ن ����، ��ل و �"�ر ���"ب و در �ور ر�د �
�رھ�D ا"�$6ل وازادی �	ز 
��7� �� �ظ�م �ر دم "�/ری �ورا	� �	���د. 
و��ز، 	�4 از ار�2ن �ردم "�/ری ھ�ی �ورا	� �ق ا��6ف و�ق ا��راک 

ری ھ� ا"ت. ���� ای ��ز �ودن 
��7� ، 	�4 از و	ژ)� ھ�ی ?�	ن �ردم "�/
ا"ت. ?ون در 
��7� ��ز و
ود )را	��8ی ��ھ�ون ا
���ب ��-ذ	ر �	���د، 
)را	��8ی ��ھ��وان �� 	�ن 
ر	�ن ازاد ا�د	�� و اط6��ت 	4د	ر را �$د 
�	�4د و
8ت ��وی ��ول ازا��6ف �� ا��راک و �زد	, �دن �� ا
��ع* 

      �	���د. 

#�6 �	ز را	S �وده ���د ا�� ��ر�ده ا�را����J� 	, *(در اد�	�ت "	�"� �� ا�ط6ح "ا
��ع " ��	د 

و �"
طرح "	�"�، ��ر ��"ت در ا"���� ا������ت ا�	ر از ز��ن ا#�ی �%	%زاد ��	ده ام ، 2� ا�	زه 
و�ط��7� ام �د. در د�و2را"� ھ� و �$وق ��ث ھ�ی ز	�د در ��ره ا
��ع �ورت )ر��� ا"ت. ا	راد 

���ر��د از: ا
��ع ���ل "�زش ا"ت و"�زش �� ?�م -و�� ھر	, از ھ�ی 2� �ر ان �ر��رده ا�د 
ا��راک ��2ده )�ن در ���	ل ا�?� �ق �� ا��ر�د �	"ر �	�ود. ا�?� �ر ان ا
��ع �	�ود �'�ف 
�	"ت ?را 2� ا
��ع �� "�ب �2"ت و ا�زود �ر�ق ��8م �	�ود. �ق ا��6ف #ر���� �	�ود. در 
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ن واJ2را �� �د و
ود دارد. -س ا
��ع #��: �دن �� �د ا#ل ���7 
��7� )روه ��د	�8ی �� ����: ��	4"�
�	دھد. ا
��ع "د ر�د ا�د	�� ھ� �	ردد.2"� 
ر5ت ��	�4د �ظِر �ر�6ف ا
��ع -	دا �2د وا)ر -	دا 

     ھم �2د �ظر او ��	ده ��	�ود ).

در �رھ�D ا"�$6ل وازادی ����ر وا
د زور و
ود �دارد. ��� �ران، ز	�د)� 
�ت ، ��4ر ر��ن �	روھ�ی ��ر2� در ر�د 
��7� وا� �ی ان ، وطول �	


���8 را،  �7��
���ر2ت 
�8ور �ردم در �د	ر	ت 
��7� و وطن �ود و
 ���ت �	�4د. �و �� �و �دن از و	ژ)� د	ر ا	ن �رھ�D ا"ت. ھر ا���4ر 
�	ل �� ��2ل �	�4د و ا�"�ن دار�ده ا	ن �رھ�D، �$%د �4راری د"��ورد ھ�ی 

�و"�زی �	�4د و�ر ان ��  � ���د. �� ا���4ر ھ� وا�داع ھ� و�%ق ھ� )ذ��� ��
ا�زا	د و
��7� را از �$��ت ��ز �	دارد . )'�	م، در ا	ن �رھ�D )ذار از 
ا��6ف ھ� �� ا��راک ھ� ا"ت. ا	ن و	ژ)�، ���4ل �رھ�D 	��7 دا�ش ھ� 

�� ،ھ�رھ� ، و �ن ھ� ، ��6� ار�$�ی "طF ز�د)� و �2"�ن از �رگ وو	را
را "�ب �	�ود . در ا	ن �رھ�D ا"ت 2� ا	ن )زاره ای ارز���د ���7 �� 	��د 


�� ا�ت . وز
ده �ردن �� �ن : ��

�ه ، ���ن ����� ا��" ���ن �� �ن 

�� ا�ت "��
ا	ن �رھ�D، 	$	�� �� �رگ   . ھر دار�ده  ز
ده �ردن ھ�� ا

�ده ا"ت . و ا��  "�ر��ده" ای �� )��ه ، ��دت ��4ن �ورده واز ر	�� د2ر)ون
دار�ده )�ن  د �رھ�D #درت �رای ان �و
	� �را�	ده ا�د. �رگ �ر��ده 	, 

در " ��ر	N �ذ2ر" ا	ن "ر ز�	ن ا"ت . �$ط� �ط'� 2� در ان،   �$ط� �طف 
�رز	د و درز �ردا�ت. اری، "4وت.  ،�7��
�2ِخ "4وِت "�	ن وزن زِن ا	ن 

 ���� وار��ن و  اش را ���ر 2� ��4"�ن   ا�� ��	د �� ، "4وت از ان �و
وار��ن ھ� ?�	ن �و�	� �	4رد : " وار��ن "�ن �و، �رغ "4وت ?و?� 


� دارد، در -	و�د �� ��ث،    �رگ �
	: را در ا�	�ن �� �	 � ��"�� ا"ت..."
  ��2 �	��ر �� ا	ن ��دJ� -ردا��� �ود .

�ق، 2�  در ��دJ� #�ل �
	: �ر��ده، �	زان �دا�ت �� ���J� ��	ز )ِر �ق از ��
��	د و
دان ھ���� را �� � ور �	ط%�	د و �� �$د �	�4	د، ��	ب �ود . "... 
و
دان ھ���� در ھ��ن ��ل 2� ���: �د�� وارد ��ودن "��"ور �� ازادی 
�	�ن �	�ود، �� 	�ن و	ژ)� ھ�ی �رھ�D ازادی وا"�$6ل و �� ا"��داد از 

ر�� ا�	زد. ا�� و
دان ا��#6، 
��7� را �� �$د �راورده ھ�ی زور �
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�رد
��7 ���ل ا��راک �رد ھ� ا"ت و ا	ن ا��راک 2� ره اورد �$د �دن ھ� 
�� 	4د	4ر ا"ت، ���� د	ری از و
دان 
��7 را ��4	ل �	دھد. ا��را�2 2� 
�� ا	ن "�ن ���ل �	�ود، �� و
دان ھ���� ا��4ن �	دھد، �� 
��7� د"�ور 

دھد. و#�� �و وع د"�ور �$� از ا�
�م �2ر، 	� �ودداری از ا�
�م �2ری را �
�$وق ھ���� ا"ت د"�ورش از و	ژ)� ھ�ی �ق از 
�%� �'��	ت �ر�وردار 

� ،  �د�� ا"ت
� ��#�ر "درت در ا�ده ��د( 
�و �
. ا�� و"�� و$دان ھ���
د. د��وری �� ��
��ه دو ����ره) د��وری �� ��دھد و�ژ&� ھ�ی  ق را 

 �� ��دھد ھ��ن ا�ت ��� ا�ر  �ر+*ر$�(� $ ، �*
�
� او ا.-� �رده ا�ت. ,
 � �
� ���ود. #رد ھ����#��
را �

���� ا ����ت ھ���$ �� �و"وع  �د�
� ��#�ر "درت  �
د. $��(� ��
� دو  ق ا��راک و ا#�2ف و$ود �0دا ���
در �� ا�د. و و$دان ھ���
� د��ور *�رردن زور را ��دھد. ا�ن د��ور 

� ا�ن � ا��م و د��ر و�ژ& ����
� ھ�ی زور را دارد. و ا
��ه، �و ش و $

دی وزر&� را �ب &رد�ده و �5
�ت ��#�د . از ا�
رو 
-د و$دان $�(� 
��
�رط ����0ری از +��د �دن ھر 
وع �رد���7ری #9وص �رد���7ری 

از	���ن ��م �رای ان  ." ط��7 �ظ�م ��2م در �2ور ��، 2� ��ده �ورا�� ا�ت

زم و��  ��� دا�م 2� ا	ن د	ر ?� �7
و�� ا"ت، ا"���J ا"ت!؟

ھو	ت �	ز ����د �رھ�D ���ل ��ل و��2ری ا"ت. �رھ�D ا"�$6ل وازادی 
 ،Dن �رھ�	ت �� ���د و?ون ا	ذر ا���4ر، ا�داع و�%ق ھو�� اد�� از رھ

ھو	�� 2� �� ا�"�ن �	���د �� ��واھ	د �'�ف ز/ل و��8 از ا����ش ا"ت، 
وز/ل �	���د.  د �رھ�D، ھو	�� �>�وش و��را�� �	"�زد. " ��ران 
ھو	ت" 	, ��ران 
���8 ا"ت. �و2ول 2ردن �'�ف "�زی ��7�	��8ی 

�� �ردا، �
�ھل ا��$��� ا"ت. 
%و)	ری از ا	ن ��ران، از راه ����   ا�"��� 
� از � �د و���#ض وا����ش �� و"	%� ھر?� "���ن ��7�	��8ی �	��� ا�"��8

�ر "���ن �ر�� �� ِا2راه و )�ودن � � /ِا2راه ���	4را�� ھ�، �	"ر ا"ت ��
. از ا	ن د	د)�ه �ر	"�ن در ا�ِل "در د	ن ِا2راه �	"ت" ا�"�ن را �� �طری 
2� در ھو	ت 	��� اش ��و
� او ا"ت، آ)�ه �	"�زد. ���%� د	ری 2� در 

ش ھو	ت �$ش دارد، �ر�	ردد ��، ?و�� را�ط� ا�م از ��ران وا����
دو"�� ھ� و د���� ھ� ، 2� ا�"���8 و 
��7� ھ� ��ھم �ر#رار �	��4د. �رو ر��ن 
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را�ط� ھ� و ز�د)�، در ��ر	�4 ھ�، �7%ول �راوا�� �ر#راری روا�ط #وا ا"ت. 
زی ا	ن �وع را�ط� �� �و��، �� ���ل �8م ا����ش ھو	ت در 
��7� ھ�ی ا�رو

��د	ل �ده ا"ت. ?ون روا�ط #وا در �>	ر ھ"��د، ھو	ت ھ�ی ���� از ا	ن 
��)ز	ر ز��ن �� ز��ن ��8م و �>�وش و ��وش �ر �	�و�د. از   روا�ط 

�وارض ��ران ھو	ت 	�4، �ود را در  د	ت �� د	ری �7ر	ف 2ردن ا"ت. 
�رھ�� #درت، ا	ن روش "	�"� رواج �"زا و �	وع ��2ل   در �وزه  د 

د	ده و��	ده ���	د 2� "	�"	ون ط��ب )را �ود ھ� را در   . �طور ��Jل، دارد
 د	ت �� �ورای �ظ�ری ھ� و�ورای �ظ�ری ھ� در  د	ت �� ��ظ	�� ھ� 

-ر?�� ھ� در  د	ت �� ھ�� ا	��8، �	4و��د �رای �ود ھو	ت  -و�%$� ھ�  ؛ 
2� ��را��د . ?�م 2ور �$ل ا	ن دار�د)�ِن  د �رھ�D #درت، د	ده ��	�وا�د 

روش ��ن در ��8ر	ن ���ت، ھو	ت زدا�5 از �ود ا"ت �� 2"ب ھو	ت. در 
 �4	�ھو	ت 
"�ن از راه ا���4ر وا�داع و �%ق وا	ن ا�ل 2� " �ن   ��

�����	ت و�$و#��دم ز	را ھ�� ا�"���8 دارای ���	ت و �$و#��د ھ"��د" ، 
ا�م  �ر��"�� از ��ور �� ا"�$6ل وازادی ا"ت و ھو	ت 
و	� ھ�ی �ظ	ر، "�ن

2� �	ر از د	ری ام، د��ن د	ری ام، �"%ط 	� ز	ر "%ط� د	ری ام" 
�ر��"�� از  د �رھ�D #درت ا"ت. ��"	و���	زم "%ط� )ر وھ�� �	���8ی د	�� 

"�ن �� د	ران را �و�	� و  ���و �� د	�� 2� ھو	ت 
و	� از رھذر �	

�ن �و�	د وا
ب �	��4د و ان د"�� از �رف و��د��8 و"�ن 2� ، �2ر2رد �
���رھ�ی �%�د �ر)ردا)رد ھو	ت اد�� و ز�دا�� �دن او در )ذ��� ا"ت؛ �2ر 
را �
�ی ر"��ده ا�د 2� در 
��7� ھ� ، راه ھ�ی دو"�� و��� 
"�ن ��$��ل 

    �رھ��8 از 	4د	ر 	� �"�� �ده ا�د 	� ��D و�7ب ا��7ور )رد	ده ا�د. 

���ش �رھ�� ا"ت. �� ا	ن -�دار و)'��ر و2ردار ���#ض ا�	ز، ��	ن و)و	�ی ا�
  ���7 2� �رھ�D و د �رھ�D درھم ا�	��� و"�ز�ده ھو	ت ا�"�ن �ده ا"ت.

�� ذ2ر ��رده 	, ر��� و	ژ)	�8ی د	ر �رھ�D ازادی وا"�$6ل، در ا	ن 
در �ورت 
8	دن از دام روزی، در ��ث   �و��� �"�ده �	�ود. �'�	ل ان

  �واھد �د. �"��� دا��� دار �ردم "�/ری �ورا	�، د���ل
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�رھ�D ازادی وا"�$6ل ھ�� ز���� وھ�� ����4 ا"ت. در  د �رھ�D #درت 
ھم �%�    ز��ن ھ�	ن ��/ و��4ن ھ�	ن 
� ا"ت. �رھ�D ا"�$6ل وازادی 

 Dدرت �رھ�# D���8 ا"ت .  د �رھ�
�و
	� )ر �رزھ�ی  ا"ت وھم 
د�"�ز ��7وی  -د���� ھ� ا"ت. �رھ�, ا"�$6ل و ازادی �� �دار ��ز ��دی

و	ژ)� 
ذب �� ان ���	ده   ا"ت . ا	ن �دار ��ز در ھ�راھ� �� ���� دو"��، 
، 2� از راه ان -	و"�� �ر 
��7	ت �ود و�� ا	ن ا�زام �� 
��7	ت ا�"�ن �� 

��دی، ���� د�: دا��� و ��  –ا�زا5	د .  د �رھ�D #درت �� �دار �"�� ��دی 
  ن ���ب �� ���د.�%ت �دم �وا��	� 
ذب، �� �را	�د ��5 �دن ا�"�

"�ن ا�ر: " ھر)�ه 	, 
��7� 	, �رھ�D و?�د �ورده �رھ�D دا��� ���د، 
ھر � و ا	ن 
��7� ھو	�� از �ورده �رھ�D وھو	�� از �رھ�D �� 	��د و 

�ود �	"�زد. ھر)�ه ا	ن ا�"�ن از ا"�$6ل و ازاد	�8ی �ود ���ل   ھو	�� را 
���ل �	�4د و�دان ھو	ت ����د، �� �$د )ذ��� �رھ�� �و	ش، "ر��	� ای 

 Dرھ�� �"�زد، �%4	�8 از راه ر�د در ا"�$6ل وازادی ��� �ش را، �	و�
ا"�$6ل وازادی ای را 2� -د	د �� اورد، در ھ��ن ��ل 2� ��%� و�2وری 

در    ا"ت، 
���8 ا"ت. ا	ن ا�"�ن د"��ورد ھ�ی �رھ��8ی ا"�$6ل وازادی
ر �رھ�D ا"�$6ل و ازادی را ��� 
��7� ھ�ی د	ر را ��4ر �	�رد و�� ا	��4

�ر و
��7	ت �ود را �	��ر ��وده و-س از ان ، �� ���8 ��ل �ر�ورد ھو	ت ھ� 
 Dاز �رھ� ����	ت 	( دو ھو �ت ھ�ی ?�8ر)��	ھو �وا#: ��� �ود ، �%4

���8) را  Dاز �رھ� ��"
و�ورده �رھ�D و ھو	ت �ود "���� و ھو	ت 

� ا�ن #�ط 	, ھو	ت )ردا�	ده ا"ت.ر ا�ت �� در $��ن ا�روز ودر $��ن 
+ردا، �رون ر+�ن از  ران ھو�ت ورھ� &��ن از ا;���ش ھو�ت،�ش از 
��ن ا��-2ل وآزادی دارد." . ا�ن ��ن � �رد���7ری �ورا��  ��0ش 
��ز 

  -�	�ن   . د���ز ا�ت

را�� �راوان ا�'�ق �� �� �$�د ا��8م ا�ر	�� در �وزه �ظر و��ل #در��دا  ِ�%ط �'�ھ	م   -        )1(
ا"�$6ل ھ� و ازادی ھ� را 	4
� ازادی ھ� �	�وا��د. در ���	4� ھر	, از  -�
ت �	�ور	م : ا�ف   ا��د.

ا	�دو �7ر	ف 
دا)��� دارد.ا	ن در"ت ا"ت 2� ا"�$6ل ازادی 
��7 ا"ت. �� ا	ن و�ف در ھ�	ن 
ده و ا�$� �	��4د. �� ا	ن ���8� �7ر	ف و�2ر�رد ���رک ا��8 ھر 	, ���7 و�$ش �%	�ده را دارا �و

	4?�د از ا	ن �2ر�رد ھ� را 2�  روری 
%وه �	��4د ذ2ر �2	م. در ���ت �طری، �واز�� �د�� ا�ل 
 �	 ���	رھ���ی ا�د	�� و)'��ر و2ردار �	�ود. -س ���ت رھ� از �7	ن #درت �ر�وده، ���ت �ود ا�
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�	�ن �	�ود در: ا"�$6ل ھر ا�"�ن در )ر��ن    ا"�$6ل وازادی ا�"�ن و
��7� �	�ود. و ا	ن ا"�$6ل
���	م و ازادی او در )ز	�ش �وع ���	م. ا"�$6ل 
��7� در و/	ت 	� ���2	ت �ر �و	ش �� ا	ن 
��� �ر	, ا"�$6ل او �	"ت. ا"�$6ل ھر ا�"�ن �� ���ظ ا�د	�� رھ��� وازادی او 	� Y	ھ �2 F	 و�

رداری ھر ا�"�ن از �$وق و�ر�ورداری ھر 
��7� از در ا����ب ا	ن و	� ان ا�د	�� رھ���. �ر�و
�$وق �%�. ا"�$6ل دا��� ا�"�ن و
��7� وازادی �وا��	� ��4ر �ردن ا	ن دا��� ا"ت.ا"�$6ل از 

و�� ز	ر "%ط�. ا"�$6ل ��   �دا�%� #درت ��ر
�. ا"�$6ل �� ���7 �و#	7ت و و 7	ت �� �"%ط 
: وا#	7ت را ھ��ن "�ن 2� ا"ت  ز	�ش ز�د)�. ب���7 �ق وطن دا��ن وازادی در ���7 �	وه )

�ود�د، �	ز ��	د ��	ده   از �ظر "	�"� روزی ادم  �-ذ	ر	م. �ط%�� ا"ت 2� ��4ن از ز��ن ا��8ی 2� ، 
���	م . �� � ��	ن از ا	ن #�	ل : ا�روز "ر��	� �رف اول وا�ر را �	و5	د . �2ور ھ�ی 2و?, 

�دار�د. "6ح ھ�ی ���2ر 
��7 وا#	7ت ھ� ھ"��د...ا	ن  �
ز ا��4 �� #درت ھ�ی �زرک ا����ب د	ر
��ود ز��ت �4ر 2ردن �داده و ��� دھ�د 2� �'��8د 2�، �و وع -ذ	ر��ن   ظ��م 
�ن ھ� ��� 	��4رھم 

ا	ن وا#	7ت ھ� �	"ت �و وع -ذ	ر��ن و�� -ذ	ر��ن ا�د	�� رھ���ی ا"ت 2� در "���ن ا	ن وا#	7ت ھ� 
   رھ��� ھ"��د.

 


