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�ن،  در ��ل ���ر ����� ����� از ز��ن، ��ر��ان، �����ن، ��ز��ھ�ی ا&%� $�ھ" ا!��ا �ت ����ده ا
(%��%"ه ھ��%. و �� ای5 ��وری. �� �0  ھ�ی �(�2 و �4ھ23 و 0(ده ��دم ��. دا�-(ی�ن، دا�+ آ�(زان، ا�

��%=ا�� ھ�>;�ن ادا�� &(اھ"  &(اھ2 ھ�ی ظ�. �3ت ا��3$�� از ��6%�ن دراز، ای5 89ھ� و �6�7 ر�%"ن �� &(ا���
 .ی�<)

 2
در و �%) �;(�2 ��$�ر از <�C، <��د، B%�30 و ����رآ�"ی �� �(��3ت <�و�A$2 ا��@�دی، �%��2، <�ھ;
��ار داده ا 2�ی� �� ��%� �A از : �)و ا����!2 �(ر را <�اھ. آورده، ����9ن را �� �� دوراھ2 ا�����2 �0ری

�ر ��ء ا2�F ای-�د $�ایE �;(�2 و ��ر �ی�2 <=ای;"ه 2���0 ا;� �� 5%%A 2دا&�2 و &�ر� (��%� B��;0
����� ا�) ادا�� دھ;" ی� ای;H0 �� �I%%�ی �;%�دی5 در 2���0 ا���د 50 داده و �� ��دم و &(ا��� ھ�ی�ن ھ��اه 

"�)$. 

ھ�ی !�%8 دا&�2 و &�ر��L> ،2��> 2ی ای5 دوره از ا������ت �%+ از �$4��  ���K�� A%"ا�) �� �� و�(د ��Jان
���(م، ���ی2 و <���ی2 و در ی�3;"ان !�(�2 ا�) و از ھ. ا�;(ن �IJ(م �� $�I�K� 2����JL &(اھ" 

 .�(د

 و <-�ی�I0 Uن دھ;"ه ٨٨، ٧٨، ۶٧ھ�ی  ھ�ی اول ا�QCب و NA از آن ��ل $NA O از 9(ادث ���(ار ��ل �2
و ���
(�2 ھ(اA%��ی او��ای;2 و دروغ NA از آن و در یO  ٩٨، آ��ن ٩٧، ��داد ٩۶ھ�ی ا&%� �� &@(ص دی  ��ل

(%6)Y�� مQ�  �� ض��ق $]�و�"ان در ا���د �(���(ن و ��&(رد �� $]�و�"ان ��)C9 U%%L0 4ی�ی ���9%) وA��
<�ز�"ان ر$%" ای�ان و  $I;-� و آزار آ�]�،  ھ� از و �%) ����7(ب �(�(د J0) !;�وی5 ا�;%�2 و ا��3$�5  ز�"ان

و �%) را �� �(�� ای ���� Q��Kوت ��3) �� �4$��، وارد ����9 ای �"ی" و �0%%5 �;;"ه و �A از �
�ا�2 ��ای 
 .�;"ان وط5 ��ار داده ا�) آ�9د د["[�

ای در �]) H0%%� و �]3(د  ا�� ��_����K ���9%) �� ��ی ��ھ. �]�دن �� ز&�]�ی �� ��ز ��ده ��) �� 0;]� اراده
و �%) �"ارد، در ���ل ����وری �� <�I ������زی در �]) یO د�) ��زی و O0 ��"ی ��دن �"رت و ا���Cل �. 

 .ھ=ی;� آن ا�)

�ن ای5 ��ز�%5 از <��`ن  ��2، ��2I��95 �� ز%C���� 4ھ23، �"�2 و -�� ای5 �9ل �� �� !;(ان ���2 از�

�ی و ���0= �8�7 �"رت 2K;F دا&c و &�رج �(ر �� �)�Iان ھ�ی ��ری را ��$2 از ����رآ�"ی، ی�J�

��ی�) ���9%) ��ز��2 وا��2 �� اراده ��دم دا$�� و  دا�%.، د6�(زا�� ���C"ی. در �]) H0%%� �;%�دی5 �2 �2

� ا�"ازد�� F(رت زی� �;�ی2 ��&��رھ� را �� 0(�� !�%8 �� آرا و ا<�Iر !�(�2 ����� و ��c �"ی"، �;%��2 دی. 

��� ا�� از $(اھ" ��9. �� و �%) <��2 �(ر و 0@�%.� d%آن ھ �� E��� ای در �]) ھ��اھ2 و  �%��"��ن
  .  ��دد H0%%� ��%� در �]) &(ا�) ��دم ��ھ"ه ��2

2� eی.، آ$(ب و  در !%5 �9ل 0@�ی�J0 "اد &�ر�2 و اھ�م��و ی� ا� (�)���6 ھ��(�� &� �� �� .%;�
���K6ن و U �(�(د در ا!��Cد �� ای5  اF(ل ط�23 �� 0-=ی�� �fا� �����ای H0%%�ات در ای5 ��ز�%5 ھ��%. و &(3$

 .ھ�ی �(رو2h، ��دام ا���6 و ���0%) &(اه ھ��%. �� �� ھ. آواز�". �� ھ�>;5% ����g� �6م

6
�ای�ن و دھ%. �� ا�Fار �� 49ف و را�"ن �@��Jن د6�(ز �iره ��ر �%�). ھ.  ا �� �� ���9%) ھ"ار �2)F
&(اھ�ن را �� در 2A  ای $I�) &(رده دار�". ��ی" F"ای J0(ل ھ. اQFح ط��3ن �(رو��ات در 2���0 ا���د، ��ر����

�237  ای-�د H0%%�ات �;%�دی5 در ��%) ��&��ر ھ��;"، �� �(ش ��ن $;%". ایF 5"ا، ����0ن و ھ"ار رو�" دو

�ی ا�)��%H2 و طF�! و ��د��ن �
��ی C9(ق او6%� از د�) ر<�� &)د  �� �� د��3ل �(%���9 �36�7 ���(�

 .ھ��;" و دی
� i%=ی ��ای از د�) دادن �"ار�"

ھ�ی  ھ� و �;+ آ�%= از د�) ی�زی"ن �� F;"وق رای �0 ا!���د �� �;+ ھ�ی ����6) ��د��ن �� ��0;(ن 2���0 راه
�+ ���"د، ا!��اض و ا!�@�ب و  ی <%@��ھ� ھ� در آز�(ن ا�" و NA از $I�) آن ������ ط�23 را آز�(ده اQFح�

 .ا�" ھ�ی ا!��ا 2 را �iره راه ی�<�� C0(ی) �;3+

+%A و B%�30 d%%. و ��ای  �� &(اھ�ن آزادی، ��ا��ی، ر<�ه و ��ا�) ا����2 ��دم �"ون ھ�ط2 ھ��$
 .��A .%��0"ا$) ای5 �]. ای5 ا������ت <���ی2 را �� ��2

�%7& Eدھ;"، آ��ھ2  <��2 و ��ا�-�م ��%�ی �� ��دم را �� �(ی آن �(ق �2 آی� ����9ن ای�ان �� $�ای
 دار�"؟



&(اھ;" ��دم را �� �I0ار  ط��3ن ��g>�J ��ر و ا����ار ط�23 �� ھ;(ز �2 در �Aی�ن �� آن د��� از �� ظ�ھ� اQFح
��از 0(ی8 ��دم �� ��داری  ھ�ی �;�(خ ���8 <�ا &(ا�;" و ھ���;" �$4�� �� �� ��Kه �niول ��دم �� �]�ه ��

����C ا������ت ای5 روزھ� و از !@%�ن و  دھ%. در ����ی ی�3;"ان �2 رای دادن ا�%" �"وز�"، ا�4ار و ھ"ار �2
%"ه ��دم دھ5� O�> ���� و �� آ`م "��%
. ��دم درس �& ";;I� 2-�. 

�اض �"�2، ����6) !"م ��ر�) در ا������ت ���ی2 و <���ی2 $(راھ� و ری��) ��](ری ����ی5 ا!�
ای ا�) �� �2 0(ان �� د!(ت  ھ�
�ن �� �J0ی. و !"م $��) در آن، $�ایE را در آی;"ه ��ای  آ�%= و �. ھ=ی;�

cI$ ا و)�  .�%�ی ا������ت وا��2 و آزاد ��ای ��36�7ت ��2 <�اھ. آورد H0%%� 0(ازن 


