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��ر: @طور �<ران او�ران را ���م ��م؟�� 
 !!!! ١٣٩٢ا�C�د  ١٩
 

 .وزر ا�ور �Jر�� آ�ر�I �ود ��١٩٧٧  ١٩٧٣ھ�ری ����ر در ��ل ھ�ی 
�ن آن �K رای�  ��ر، در ����N ای در وا���Mن �Kت �<ران او�ران را از ��ظر �ن ا��LL  �رر�  �رده و راھ�Iرھ��ھ�ری �

 .ارا
� �رده ا�ت
�  دا�م �� �� ��� �  روم؟ �ن در طول ز�دQ  ام ��ھد @�Pر  �در �<ث در��ره او�ران، ھ�� �� رو�رو  !Iر �  ���د. ا�� آ
�رد�  آ�Uز �ده و�  ھT �دام را ��  دا���م @طور ���م ��م؛ و از   �����K �� م، و��ت ��رت و <U �� ����V �وده ام �� ھ

�ن دادن �� �<ران ا�ت، �� �<وه �روع �ردن آن�� ��ی ان ��V ھ� �� �K ت �<وه�� .طور � طر!� �رون آ�دم. آز�ون �
 

و�دد � Uرب. ا�� اQر او�ران K  ��  �Mر�د، و ان �� او�ران �� �Lوک �رق   ����]�� او�ران را �� @�م زورآز ً����U
L]  I�Mه �K �� د�ن دو �Lوک [�ل ��د –� دMری ��دل �ود �Jواھد دوام و ��N دا��� ���د، ����  LK د �� _ورت�� �IL�. 

 
��Iو را ��ر دMر �� ورط�  ،�ردادن �رزھ�ی رو���ری و �`aت اbcن �� ود �Kذرد �� �eش �رای ����دن او�را�� �رو�

�  ا�دازد �I .�Iرار ��ر� و زورورزی ھ�ی ����Nل �� ارو�K و آ�ر
 

ف «��د �� او�ران �رای رو�� ھرQز � ��ور �Jر�  ��ت. ��ر� رو�� �� ��م Uرب ھم ��د در�– �آ�Uز �د و » رو�
��ر از آن K ن�<�وب �  �د، و ��ر� رو�� و او�را ��ذھب از او�ران �� رو�� راه �!ت. او�ران aرن ھ� ��J  از رو�

��رن ��V ھ� �رایP�در �Jک  –آ�Uز �د  ��١٧٠٩ �� ��رد Kو���وا در ��ل  –آزادی رو��  �� ھم Qره Jورده �ود. �رJ  از 
و�ت. K وعaن �� و، ا�زار ا[��ل aدرت رو�� در در�ی �د�را��، از طرق ا��ره �L�د�دت در ��در »��و�Qن در�ی ��ه«او�را

���Nر �ده ا�ت. <�  ��C��Jن �ر�Jت دو�ت ا�<�د �وروی ��ن  �وا��وKل در ��� �زره �ر�����ق ھ�@ون ا���I�در �و�ژ�
د دا���د �� او�ران �Jش �دا  ��Kذر ��ر� رو�� و ا���� ��ور رو�� ا�ت�[�  Iو ژوزف �راد�. 

 
و��ن او�ران K ذا�ره �ر�ر�روی ا��را�ژی از ���ت ھ�ی داLJ  در K ز و�رآJ[� ریl���واد در��د �� د�� �Kارو �ا�<�د

�و�ب  �Kت ھ��ت�� ارون او�و�د. ���ت �Jر�  ھ�ر ������ .�د �� �ذا�رات �� �ن ��ت �
 

�  ���د. �Jش Uر�  او�ران   Qدز���  ز�د�@  �ده و �ر�@K  J�ل ��Iف، �ردم او�ران ھ���د. آ��P در ��وری �� ��ر�]
�ن Jود �ود�د  – ��١٩٣٩ل �ن ھ� �م �رز�N� ول`��و�ت. ��ل  –ز���  �� ا����ن و ھ�Lر K ��١٩۵۴ ا�<�د �وروی 

ن ���Mرد �وا!ق رو�� �� aوم ��زاک، ��� �زره ��� Jرو�@ف، �� Jود زاده او�ران �ود، در ��J  از �زرQدا�ت �_دI�
�� را ��ی ���و�� ا�ت؛ �Jش  ٪��۶٠  –�رL� روK ًد���د. �Jش Uر�  او�ران، [�J� ن������ش روس ھ���د، �� او�را

 aاز  �ر  I�د��ً ار�ود�س رو�  ا�ت. �����ن Uرب او�را�  ز��ن ا�د و �����ن �رق، روس ز��ن. ھر ��e  از ���ب ]
� �Jش ���ر Jواھد �د. �رJورد �� او�ران �� [�وان   ت �� ��V داLJ  و �دا�P� ری درMان دو ���ح �رای ��Lط �ر د

و��ن رو�� وUرب، �� وژه ارو�K، در � �ظ�م ھ��Iری �ن ��J  از ��L��N �رق �� Uرب �و�ب Jواھد �د �� K م ا�داز�@
ر Jواھد ا�داJتJ�� �� را �رای @�د دھ�  LL� .ا�

 
� ��ور �Jر�  �وده،  s��� واره�eدی �� �bد ھ���ل ا�ت �� ا��eNل �!��. ���b  �دارد  ٢٣او�ران، �� از aرن @�Pردھم 

�و��J ا�د. ���ت او�ران در ��ل ھ�ی Kس از ا��eNل �� رو��  ���ن �  دھد �� �� رھ�ران او�ران ھ�ر ��زش �ر�دن را �
ش Qر!�� ا�د. K ف در��J�ل �ظر��ن �� ���ح ��داران ھر دو ���ح �رای �<�����Iل ا�روز در �eش ھ�  ر�� دارد �� �

ن �� �ر@��و�I�و ھم از ھ� �و� �� T�ده دو ���ح او�ران ھ���د ا_ل �����a و�Iور ��و�وو��رد. ان دو �Cر �Q  � ���
���ر�ت دادن طرف ���Nل در aدرت ���ن �داده ا�د. Jط ��  [�ea�� دو�ت آ�ر�I در ��aل او�ران ان �  �وا�د  ��  L��و �

�� �Lط� � ���ح �ر �ود �� راھ  �رای ���ر�ت و ھ��Iری دو �Jش �L�Jف ��ور ارا
� ��د. ��د �� د���ل آ��  ���م، 
 .دMری

 
م �ر �رده Jرا و scود وJ و��� �� �رو�� و Uرب، و ���ح ھ�ی �L�Jف او�ران �ر ا��س ان ا_ل [�ل �Iرده ا�د. ھر 

ل ��د �Mر آن �� در ان ز��ن �� ���ری از �رزھ�ش در Jطر �ا�ت. رو�� �Jواھد �وا��ت راه <L  �ظ��  �ر او�ران �<
��زوی ��دا�ت، Jود را . 

 
ر Kو�ن ا��را�ژ��  ا�ت �� در �آ�aی Kو�ن ��د ان ���I را در��د �� روIرد �ظ��  ��V �رد دMری Jواھد آ!رد. وlد

�� ��ر� رو�� �Jت �دی ا�ت، ا�� در درک ارزش ھ� و روا�����  ا�lت ��<ده @�دان ��<ر �دارد. ����Mزاران ا�lت �ز
 .Jود درک ���L  از ��ر� و روا�����  رو�� �دار�د��<ده ھم �� �و�� 

 



ر�د. �_ور �ن از ���� ای �� �� ارزش M� ر��ن را در �ظر�� tرھ�ران ھ�� ���ح ھ� ��د �� ��ی ر��aت در ژ�ت Qر!�ن، ���
�  ھ�� طر!ن ��ز�Qر ���د ان ا�ت�� :ھ� و ���!s ا

 
 .ا���Jب ��د –از ���L در ارو�K  –��ی ا�a_�دی و ���  اش را او�ران ��د <ق دا��� ���د �� آزادا�� �ر .١
 
و�دد.  .٢K� د �� ���ون �ود ٧او�ران �����ن ھ scو��طرح �د،  ��[��ش �� ان K ل��. 
 
�ن .٣�ل دو��  ھ���ز �� Jوا���Pی �رد�ش آزاد ���د. رھ�ران Jرد��د او�ران ھم ��د ���ت آ��  I�� د در او�ران ��

� �� !�e�د ا��Jذ ���د ��  bcو�د �� ، LL�ن ا�� ���ر�د. در زM� شK ف ��ور��ن را درL�J�!�e�د در �ورد  –�Jش ھ�ی 
�� ھ� �� Uرب ھ��Iری �  ��د، �� دaت از �ا��eNل Jود ھT �رددی �رای د�� ��M�  aذا��� و در <��  �� در ���ر ز

 .ز �  ��دJ_و�ت ھ�ی ��Pد�� �� رو�� Kرھ
 
�  �وا�د �ر  .۴ ��� را �� �Jک ��ورش ��cم ��د �� aوا�ن د��ی ا�روز ��ز�Qر ��ت. ا�� رو�ان �� رو�� �Jواھد �ر

ت �����د؛ و ��� را �� ر�ت او�ران �ر �ر�د <ق <���� ��� �� او�ران !��ر ���ری ��ورد. �دن ��ظور، رو�روا�ط �ر
J ن ھم �� �و���� را �Nوت ��د. ان رو�د، از �ن �ردن او�راود در ا��c> ��  ����Jور ��ظران �ن ا��J  LLود���Jری �ر

ردQ  � .ھرQو�� ���P در��ره ��و�Qن در�ی ��ه در �وا��وKل را ھم در�ر
 

��ط�N آ���  دار�د �  دا��د �� ھ�� ان  �� ��  ���� .�J�� ز�واردی �� ا��ره �ردم، � �ری ا_ول ��aل ا�را�ت �� ��و
  ا�ت �� �� طور �cت؛ ��ر�ت ���ل ��cر ��ش روی K ون�ر Jوش �Jواھد آ�د. آزQی در�PروھQ ���وارد �� �ذاق ھ

م �  �ود. اQر راه�N� ن�ن طر!� ��lد، �`زش �� �وی  [�د��� �� آن �� د�ت ��N�<L  �ر ا��س ان ا_ول � [��_ر ��aل 
رد. �� آن ز��ن !ر_ت ز�دی ��تQ  � .��V ���ب ���ری 

 


