
 !��ر �� ���� �ر �وی 
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 ����� �ط��

ا�*�ز و (��ل ���ل  �وا�د �� �����ر �� 
�ر ر'�� در و&ف وی $�رت �س از در�ذ�ت � �د � �دی ری ��ری، �� ���م ���ت ��
� :���د از ��

 .�� �ظ�م��د� �د -����: $��م �زر�وار، -د��*ذار ا�,+

 .�ر�ن 
�ر�زار �ظ�م و ز ��ت ا2ر�ذار �ر�ن ������دار، �� ا-+ص  �ن -����: ��ک

 . �ن رو ���: 9�ره -دوم �� ��7ب و �ظ�م، ��ت -��&��� و ���د و �+ش �رای ا$�+ی 'رھ�3 د���

���م، اظ��ر �ظر و ا�راز �ردا�ت از (�$د�� �� ��� �وا��م ��  ;رات ا�رادی �رای ا�راز $,�ده -ود در ��ره �: ��و'� وارد ��
���ر و ا2ر�ذار �وده، و ��  ھ�ی �د�ر��� ���� ا(دا���� �� ھ� و ��ت �ر�ن �رو�ده ھ�ی 'ردی 
� در ا�����، (;��� و ����� -&ت

 . ;رات دو��� دا���، آزاد ا�ت

�ر، -د��*ذار،  �ر، �� ا-+ص ����� ��کای 9ون ری ��ری ا ����د ا��، �ر�ش ا�ن ا�ت 
� ا�ر 9�ره �� ا����ی 
�ر ط���� ��
ا�,+��، -�دم د�ن و... �وده ا�ت، �س ا��,�دا�� 
�  ;رات ��م �رده �� و;��ت  ,وق ��ر، ز�دا���، �ر-وردھ�ی ا����� در 

�د، �9  ھ��� 
� در ����م ا����� و (;��� و �� و�ژه داد�رای و�ژه رو ���ت، ���د��� ا�ران دا���د، ��و�� �9 
�� �ود؟ ��ت
���� �ذاری ��ود؟ ا$دام ��
ھ�ی -�رج از $رف و (وا��ن (;��� 
� �ر-� از آ��� را ا'�ران  زب �وده 
� د�ت را�ت وی  

 ����- B زار���� را �� آ�ت� ��
�ود�د، �,د�� ���9 
رده و �� ا�;�ی ری ��ری ا�را �د، در ��ش �9م  ;رات ��ود؟ �9 

� داد 
� ���ر �� &دور  7م ا$ �� �دام ز�دا����� �د 
� در  �ل � �ل 
��ر &�دره �ود�د؟ ��ت  ذف �-����ن �� ھر و��
��د��� �د؟ ھ�ی ز���ره (�ل� ����
 ای ��و�� ��-ص آن �ود، �و�ط �9 
�� و 

�د �ر�ن 
�ر�زار �ظ�م ��رده ا�ت، ���د �ظر وی �� ھ��7ری وی �� �در��ن ��دا  �ر�ن و �� ا-+ص  �ن -���� وی را ��ک
-���� ���د. در ا�ن &ورت �ر-وردھ�ی ��د و -�ن و ظ������ �� �را�C و $���� 9ون آ��ت $ظ�م: �ر����داری، (��، 


� و ا-+ص �� رو ���، ��رازی و �� و�ژه آ�ت��  ���د؟ B ���ظری، در (��وس 


� و ا-+ص دا�ت �� او ��ری ا���ل��  د�*ران �ود؟ ا���د ا-�+ف ���ن �را�C و  �
��ت ���ن از 

 �����ده (��و�� ا-�&�&� �رای آن، و �ر-وردھ�ی �Fر  ����۴٠س ��دد داد�رای و�ژه رو ���ت �ر -+ف (��ون ا����، و �

� و ا-+ص ا�ت؟ آ�� در طول �� ,و(� و &ر'� ����� �� رو ���ون ���,د 
�  �ن -���� �� �وع آ��ن آ����� دارد، از �وازم 

�ری �ر ���&�� 
� �� -ون، ��ل و $رض �ردم �رو
�ر دا���، ھ�J -+ف �ّ��� رخ �داده ا�ت؟�9د�ن ��ل �د�ر�ت ری �  

ای ������د؟ �و�� �راد��ن ا�,+�� �س از ا�,+ب ا�ت! �� ا�ن �ر�ش  �وا��د از ���,� ا�,+�� وی ����� او را ا�,+�� -وا�د�د، آ�� ��
��رد 
� ا�,+��ون ���,د را از & ��  ذف  ��، 9*و�� در ���&ب ���� (رار �����M دھ�د: 'ردی 
� ���,� ا�,+�� و ���رزه �دا�


�د؟ �� 

را���  ���� ��ر����د، �ز د'�ع از  ,وق ��ر و ا���ن و ��رو�دی، و��ر��� ��ش ���ت و ھر آ��9 ����د و �و���د، �� آ��9 در 
 !ا�د���د، ���(;� �س ژرف و $��ق دارد -وت ��

ا��ظ�ری ���ت ا�� ا��ظ�ر ا�ن ��ود 
� �ر -+ف ��ر�M و ا'�7ر $�و�� ا�ن �� �زر�وار �ر -+ف �وا;��  ا�Nرض: از د�*ران

� دا���د، �وی  ,وق و 
را�ت ا���ن را (�� �����ر ��7ر �رده در و&ف ��زه در�ذ���، و & � �ذا��ن �ر آن ا(دا��ت) �� ��ر 

 !�� ���� ھدف (رار دھ�د

 


