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��� ��	ان �	ھ�� ذوا���ر �	
	، ر��� �����ھ-	اه  �+�*،در 
	�(&ان د)'	  09در �&ا��ن ود�$	 و �#	  ١۴٠:ا���� ا
  .�* (	م ر�> و ��);&�� د�$'�	، �45 �	.:اری ��-8 67 ،�4�5�&��� ا)3 دو و ا�2ار آ0ت �� .	وه 

�&د 7�دی �-�&@*در �&گ �5<* ھ	 �� (&ا+�ن  &A�� +�6&.&ار 	از):  

�&د آزاری در 6G ز+�F	 و �-* زدن ، �� ا+'�2ه .�، ، ED آزاد ا��، ���E، @2ا، .	)*، CD*، ا
#	د.�، �7&ن، زاریا�	وز در ا)	ان
H(&� 	;�� 	�  E6ر ھI� &اد� 	6 ��و از ھ-*  �  .آزاد ا�

  . �$G�F	م د�$�	و�7 و ���� 3�K�ش ، �&ھ�3، �5�	،�ن �� ھ	 د��4 و ���+* آزاد ا��آزار و اذ)� (&ا+، ا�	وز در ا)	ان:از)	

ا�
 ھ�ی ����� :از)	� ��، ا���د، �� ھ
 ��دن ، ���ر ھ
 ��دن ��اداری، در �
د � ����ھ*)+$، ھ*()ا%$ و ھ
 &�ا%$ �!�  �#"�د، �!�  ای �  در ���
� �0رغ ا+��(#�$، ."� ھ�ی -�&�اده �$، ". ،(+�� �ھ*�%$ �*��ع ا�1، ."

��3ر7�5  ��ری، �#�ده �)ر، ��ر�)ا15 روز 45 ��)ا،  « ."� ھ�ی ��$ و �$�3#
 :�$ �5دی .*9$ در » ...��رش، 5�1 در �ا�
 روز .�3&$ زن، روز ��ر�

، و �#��) ھ�ی آن ��زدا15 و ز&)ان و 5��!  و ھ
 �*��ع �#وزی �#
 ��رد �>; 
  .�!�وز -�اھ) ��د

�و در ، �M#	ت ، �&���7L�دی، ��6ه، ر�:ز)	ا�G ، �+ا&) �Nط� PG و
  .ا�� ا���� در CG�ر د)3 ،�-�&ع

 ����ران ا��#�$ و دو+�$ ا�1.�ان ��دن و .�ا&$ �دن در �و �(*#*�ت  :ز)	ا
7  �د��ه �#��ان د;��? �5دی را �� �#�ان �دا-1  و���� ای  ا��، ر�5ه &#�

5�1 در �"#@ .��زه 
... 5>ق  زدن ا0اد در �>ء ��م و، �ا�
 ا�)ام، �ا�
ده  �#"�د�D� ت�E#�7� ، ا-�ان�? F)ا و �#*� د��ت �#"�&) و 0.�ا&�ن از ط

  .�"���#) �Fدر �#"�د � 

� ��6ھ�6 ھ� و (&ا+�ن ا)	ان �* ا)�'&+* د@&ت +��*NR� S��� ا	ز):  
E�>@ �@�-$)ای �&.&اری ا	�7&د  ��5-�� � Eا�	�در ا)�'&+*  �M	7 در رگ *M ی	� ��ا+� +�� 	(&ان ا) *K��) 6 ھ�یAM.!  


T�ی ا($-�@� �:ت و  اG#�س )TG U&ر (-�K را �F	� *�� 6��M :ز)	ا U( آ+�ن در.!  

�JK& L  و:)ت ��I را ��3H� �� ("�� $� ��9م :ز)	ا � ��ان �*�و  ا&D!�م   رو:# ��ر�د �ا�
 ����اری �ای .�ا&�ن ا�وز ا
 $M�D7*وهھ  .ھ�ی ����� ا.�*��$ �

�L آ&�ن  ��دران و �)ران 5�1 ،ا&) -��I .�ا&�&$ �  در ��گ .�ا&$ای &PD .�ا&$ ����اری  5)ه،���)ه &#� �� :�Oر -�د �*"�
$� $�  ��. ��) ���) �  در و9R#�$ د�5ار ���0ر ا�1  و &����$ را �  �*�ل �!���3&  ای ! ا&) &#� ����ار 0ز&)ان -��I آری وا+)

��D�  .*�3ی در دل ��&)ه  �ای &�D$ �  آ��)ه او د+3ۀ ��&)��ر�5ن ا�S1و ���#   �ای �

  :آ+�ن +��د)�* 67ه ا�� ز)	ا );�)Uا)	ا+� در و(&د ���ن (&ا+�ن و ا)3 �&.&اری �

ان .*�3ری ا�>�$دو+1 �
 �39) و اد��ی ����7)ی �  :? 35و&)ی و ا�>�#  .�K: $&�3ق �"، &�;U ��#  ��اد ��"�ر ��د  اS#��
ا�&) :��1دۀ  :از .*� 5)ه ا�1 � 
ھ*  دارای �PK و و.)ان �#�5�7) و ���) &17D . �*�م ا0اد �" آزاد �)&#� �#���) و از +��ظ :#V#1 و :�Kق �� ھ

 �� روح �ادری ر��0ر ���)M�(��� ���F�) از :#^ &[اد، ر&\، .�]، ز��ن، �Zھ(#K� ،4ٔه �#��$ : ��2دۀ  .�#�*�  &�M_#ا&) �)ون ھ��#� [� ھ
، از �*�م M�وت، و`دت �� ھ ��;9#1 دa ،$��*�.ا @R1، و#�� � و ھ*_�#M�  :�Kق و ��#ٔ  آزادی�� ھ �K#)ه دR�: ھ�%#�  در ا�>�#  ذ�

، و.)ان و �Zھ4  :��18دۀ  .ھ �] :? ز&)�$، آزادی و ا��#1 �5($ دارد: ��3دۀ  .��) �دد 5)ه ا�1، �3ه�ھ �] :? دارد �  از آزادی 0
� آزادی اظ�3ر . ��) �5د �3ه*O�� � �Zھ4 �� �K#)ه و ھ*_�###E� آزادی �*O�� ?: ���K#)ه و ا�*�ن �#5�7) و &#� P��5 ��9#*�ت �Zھ7$ و ا.ای ا

�� ��Jر �*��$ �-�ردار ��5). �ا�
 د��$ ا�1 $F�)- ر�J� ً�9*�!� ��داً H�� ق�K: ��ھ �] :? دارد : ��20دۀ  .ھ �] �#��ا&) از ا
  .آ�#� �"�#P دھ) ھ�ی ��D+*1 آزادا&  �!��@ و .*1#9

&ق  ا@T�ی�� G ع از�
�&اھ�ن(&ان دا+M &FA-�$* د 2 E�7�N�� 	(رد ز&�:   
1  .PG ،ت��G  ز+6.� در 7�دی ،�  �	ای �	دم ا)	ان را ا���
&ق �A	 و �M&ا+#�&ن ھ�ی ان .  2G �+��) *���   .ر@�)� ��M* �&اد ا@

937  

&ق �A	 در ا)	ان G ع از�
  M�+&ن د
&ق (&ان وG ع از�
  &دا+M FA-�$* د


