ثیبًیَ رئیض روِْر ثبرک اّثبهب ثَ هٌبطجت افطبر:
اّ هېگْېذ :رهضبى ېبدآّر اېي اطت کَ اطالم ُوېؼَ رشئی اس اهزېکب ثْدٍ اطت

لصز طفیذ
دفتز طکزتز هطجْػبت
 ٣٥اگظت٤٢٣٢ ،

ثېبًېَ رئېض روِْر
ثَ هٌبطجت افطبرېَ ًّبى ػت
آطبق طؼبم خْری دّلتی
طبػت ٨ :ثزَ ّ  ٥٣دلېمَ ػبم ای،دی ،تی

رئېض روِْر :ػبم تبى خْع .خْع آهذیذ .لطفب ثَ ربُبی خْد هِزثبًی ًوْدٍ ثٌؼېٌېذ .ثَ لصز طفېذ خْع آهذېذ .ثؼوب ،هظلوبًبى
اهزیکب در طزاطز کؼْرهب ّ ،ثزای ثیغ اس یک ثیلیْى ،هظلوبى در طزتبطز رِبى ،توٌیبت ًیک خْد را در ایي هبٍ هجبرک اثزاس
هیٌوبین .رهضبى هجبرک.
هي هیخْاُذم کَ ثَ اػضبی ربهؼَ دپلْهبتیک؛ اػضبی حکْهت خْد؛ ّ اػضبی کبًگزص ،ثؼوْل رع ُْلت ،ربى کبًېزص ّ اًذری
کبرطي ،کَ ېکی اس دّ ػضْ هظلوبى کبًگزېض اطتُ .وزاٍ ثب کیت الیظي .پض ُوَ ػوب خْع اهذېذ.
ایٌزب در لصز طفیذ ،هب ػٌؼٌَ هیشثبًی افطبریَ ُب را کَ چٌذېي طبل طبثمَ دارد ،دارین .ػېٌب هخلېکَ هب هِوبًی ُبی کزیظوض ،دػْت
ُبی طی در ،کَ خزّد ثٌی اطزائېل را اسهصز تزلېل هېٌوبېذ ّ ،هزاطن دیْالی را ُن هیشثبًی ّتزلېل ًوْدٍ اېن .ایي هظبیل ًمغ ػمیذٍ
را در سًذگی هزدم اهزیکب ًؼبى هیذٌُذّ .ایي حمیمت ثٌیبدی را ثیبد هب هی آّرد کَ ُوَ هبى هخلْق خذاًّذ ُظتین ّ ،هب ُوَ اس ػمبیذ
خْد لْت ّ احظبص ُذفوٌذی در سًذگی را هیگیزین.
ایي هزاطنُ ،وچٌبى تبئیذ ایي ًکتَ ُن ُظت کَ ُوَ هبى هزدم اهزیکب ُظتین .ثٌیبد گذاراى هب هیذاًظتٌذ کَ ثِتزیي طزیمَ لذرداًی ػمبیذ
هزدم ،حفبظت ّ حوبیت آسادی هذُت ػبى اطت .تبهبص رفزطي ٌُگبهیکَ هظْدٍ لبًْى ّیزریٌیب ثزای تأطیض آسادی هذُت را تزتیت
هیٌوْدًْ ،ػت ّ ،هي اس ّی ًمل لْل هیکٌن" .توبم هزدم ثبیذ در اثزاس ایوبى ّ ػمبیذ ػبى آساد ثبػٌذ ،تب ثتْاًٌذ ًظزیبت خْد را در
هظبیل هذُجی اظِبر ًوبیٌذ ".تصحیح اّل لبًْى اطبطی هب آسادی هذُت را هٌحیج لبًْى کؼْر ثٌیبد ًِبد ّ .ایي حك اس ُوبى سهبى تب
کٌْى ثزحبل ثبلی هبًذٍ اطت.
ّالؼًب .در طْل تبریخ ،هذُت در داخل طزحذات هب تزلی ًوْدٍ ّ ،دلېمب ثَ خبطز اېٌکَ هٌحیج اهزیکبئی ُب ،هزدم هب حك دارًذ ثَ ُز
هذُت ّ ُز لظوی کَ خْاطتَ ثبػٌذ ػجبدت ًوبیٌذ – ثؼوْل اېي حك کَ ثَ ُیڅ هذُت ُن ثکلی ػمیذٍ ًذاػتَ ثبػٌذ ّ .ایي گْاُی
ثزهؼزفت ّاگبُی ثٌیبد گذاراى هب هیکٌذ کَ ٌُْس ُن اهزېکب ػویمًب کؼْر هذُجی اطت ،کؼْری اطت کَ هزدم ػمبیذ هختلف تْاًوٌذی

سًذگی صلح آهیش ّ هولْ اس احتزام هتمبثل ثب یکذیگز را دارًذ ،در حبلیکَ در طزاطز رِبى اختالفبت هذُجی ثب ػج رٌزبل ُب ّ
هٌبسػبت هیگزدد.
ایي هظلَ ،ثَ ایي هؼٌی ًیظت کَ گْیب هذُت هْضْع ثذّى رٌزبل اطت .در ایي تبسگی ُب تْرَ ثطزف طبختي هظبرذ در رْاهغ
هؼخص هؼطْف گزدیذٍ اطت ،خبصتبً در ًېْېبرکُ .وَ هبى ثبېذ ،حظبطېت ُبی کَ درهظلَ اًکؼبف ثخغ طفالې هٌِبتي ّرْ دارد
لجْل کٌېن ّاحتزام ثگذارېن.
حوالت ًِن طپتبهجز یب  ٣٣/٩یک ّالؼَ ثظیبر دلخزاع ثزای کؼْرهب ثْد .درد ّ رًزی را کَ آًِبئی کَ ػشیشاى ػبًزا اس دطت دادٍ
اًذ ،هیکؼٌذ لبثل تصْر ًیظت .ثٌأ هي هیذاًن ،کَ اېي هظلَ چَ ًْع احظبطبتی را درثزدارد ّ ،احتزام ًظز آًِبئی را هیکٌن کَ در هْرد
آثبدی دّثبرٍ لظوت طفالی هٌِبتي احظبطبتی دارًذ .گزاًّذ سېزّّ ،الؼبً ربی همذص اطت.
ثٌأ اربسٍ دُیذ تب ّضبحت ًوبین :هٌحیج یک تجؼَ اهزیکب ّ هٌحیج رئیض روِْر ،هي ثَ ایي ػمیذٍ ُظتن کَ هظلوبًبى ُن هبًٌذ ُز کض
دیگزی در ایي کؼْرػیي حمْق را دارًذ کَ هذُت خْد را لظوی کَ خْاطتَ ثبػٌذ تزلیل ًوبیٌذ( کف سدًِب ) ّ اېي حك ػبهل طبختي
رب ُبی ػجبدت  ّ ،هزاکش ثزای ربهؼَ خْد را در هٌِبتي طفال درهلکېت ػخصی هطآثك لْاًېي ّهمزرات هحلی ثظبسًذ .ایي اهزیکب
اطت .تؼِذ هب در ثزاثز آسادی هذُت ثبېذ ثطْر کبهل تغییز ًب پشېز ثبػذ .اېي اصل کې هزدهبى ػمبېذ هختلف در ایي کؼْر اطتمجبل
هیگزدًذ ّ ثب اًِب ثزخْرد هتفبّت ّ اهتېبسی ثَ ًظجت ېکذېگز اس طزف حکْهت ػبى صْرت ًوېگېزد؛ ېک هظلَ ثٌېبدی اطت کَ هبرا
هؼزفې هېٌوبېذ کَ هب کَ چگًَْ هزدم ُظتېن .احکبم رطوی ثٌېبدگذاراى ثبېذ اداهَ ېبثذ.
هبثبېذ ثَ ُېچگًَْ ،کظبًی را فزاهْع ًکٌېن  ،کَ ثَ ػکل تزاژېک در حوالت ًِن طپتبهجز یب  ٣٣/٩اسدطت دادېن .هبثبېذ ُوېؼَ آًِبی
را ثَ خبطز داػتَ ثبػېن کَ درهمبثل حوالت رُجزی ثذّع گزفتٌذ .درېي رولَ هبهْراى اطفبئېَ کَ ثَ طزف سېٌَ ُبی پزاسدّد ثَ پېغ
رفتٌذ ّ ُن چٌب ى ػظبکز هب کَ اهزّس در افغبًظتبى هصزّف خذهت ُظتٌذ ،ػبهل ُظتٌذ .اربسٍ ثذُېذ کَ اېي راُن ثَ خبطز داػتَ
ثبػېن کَ هبدرهمبثل چَ ًْع دػوي هحبرثَ هې ًوبئېن ّ ثزای چَ رٌگ هېکٌېن.
دػوٌبى هب ُیچ ًْع احتزام ثَ آسادی هذُت ًذارًذ .داػیَ المبػذٍ اطالم ًیظت – داػیَ آًِب تحزیف اطالم ثَ ػکل ثشرگ اطت .آًِب
رُجزاى هذُجی ًیظتٌذ ،آًِب دُؼتگزاًی اًذ کَ هزداى ،سًبى ّ ،اطفبل ثیگٌبٍ ّ هؼصْم را لتل ًوْدًذ .در حمیمت ،المبػذٍ ًظجت ثَ
پېزّاى ُز هذُت دیگز تؼذاد هظلوبًبى را ثېؼتز ثمتل رطبًذٍ اطت ،ثؼوْل هظلوبًبى ثېگٌبٍ  ،کَ در  ٣٣طپتبهجز کؼتَ ػذًذ.
ثٌأ ،اېي اطت کظبًی کَ هب ثب آًِب هیزٌگین ّ .دلیلی کَ هب درایي رٌگ پیزّس هیؼْین فمط ایي ًیظت کَ هب ثبسُّبی لْی دارین ،ثلکَ
لْت هب در ارسع ُبی هب ًِفتَ اطت .دیوْکزاطی کَ هب دارین ارسع هېٌِېن .لْاًیٌی کَ ثذّى درًظزداػت هظبېلی هبًٌذ لْم ،دېي ،
حزّت ّ همبم ارتوبػی تؼوېل هیکٌین .اطتؼذاد ّکفبېت هبدراېٌکَ ًَ تٌِب د ر ثزاثز دېگزاى اس تحول کبر هېگېزېن ثلکَ کظبًېکَ اسهب
هتفبّت ُظتٌذ ثَ آًِب احتزام هېگذارېن .رّع سًذگی کَ اطبص آى ثز هجٌبی ػمېذٍ اهزېکب یی ثْدى ًِبدٍ ػذٍ ،ثب طزېمَ سًذگی آًِبی کَ
ثزهب در صجح آى رّس هبٍ طپتوجز حولَ کزدًذ ّرّع سًذگی ػبى ثَ ًبثْدی ّتجبُی ثٌېبد گذاػتَ ػذٍ اطت ،تفبّت خېلی سېبد دارد.
آًِب تب اهزّ س ُن ثزای تْ طئَ ّد طبېض ػلېَ هب اداهَ هېذٌُذ.
در ثیبًیَ افتتبحیَ حکْهت خْد ،هي گفتن کَ هیزاث هتٌْع کَ ثَ هب رطیذٍ اطت ،لْت اطت ،ضؼف ًیظت .هب کؼْری طبختَ اس
هظیحیبى ،هظلوبًبى ،یِْداى ّ ٌُْد ُظتین؛ ُّن چٌبى آًِبیکَ ثَ ُیچ هذُت ػمیذٍ ًذارًذ .هب سثبى ّ حمبفت هزدم ُز کٌذ ّ کٌبر ایي
رِبى ،را دارین .ایي لظن تٌْع هیتْاًذ کَ رٌزبل ُب ّ هجبحخبت هؼکل ُن ثویبى آّرد .درگذػتَ ُب هب رٌزبل ُبی در هْرد طبختي
کلیظب ُبی کبتْلېک ّ ػجبدتگبٍ ُبی یِْداى یب طیٌبگبگ ُب داػتَ این .اهب هزدم اهزیکب ثبر ثبر ًؼبى دادٍ اًذ کَ هب هیتْاًین ایي ًْع
رٌزبل ُب را حل کٌین ّ ،ثَ ارسع ُبی خْد راطتېي ّّفبدار ثوبًین ّ ،لْی تز گزدین .اهزّس ُن ثبیذ چٌیي ثبػذّ ،چېي خْاُذ ثْد.

ّ اهؼت ُن هب ثَ خبطز هې آّرېن کَ ،رهضبى تزلیل ػمیذٍ ّ ایوبى ثَ دیٌی اطت کَ ثَ داػتي تٌْع هؼِْر هیجبػذ ّ .رهضبى ثیبد هب
هی آّرد کَ اطالم ُویؼَ رشئی اس اهزیکب ثْدٍ اطت .اّلیي طفیز هظلوبى در اهزیکب اس تًْض ثْد ّ ،ثیغ اس  ٤٢٢طبل لجل در هِوبًی
کَ تبهبص رفزطي ثزای ّی ٌُگبم غزّة افتبة ثزگذار ًوْد اػتزاک کزد  ،ثَ ایي تزتیت آى اّلیي افطبریَ درلصز طفیذ ثْد( .صذای
کف سدى حضبر)
هبًٌذ ثظیبری اس هِبرزیي دیگزً ،ظل ُبی سیبدی اس هِبرزیي هظلوبى ثزای طبختي سًذگی آیٌذٍ ثَ ایي خبک آهذًذ .آًِب ثَ سراػت،
تزبرت ّکبرُبدر فبثزېکَ ُب پزداختٌذ .آًِب د رطبختي لطبر آُي هظبػذت کزدًذ .آًِب در اػوبر اهزېکب کوک کزدًذ .آًِب اّلېي هزکش
اطالهی را د ردَُ  ٣٨٩٢درًېْېبرک طتی ثٌېبد گذاػتٌذ .آًِب اّلېي هظزذ را در هٌطمَ پزېزی ،اېبلت دکْتبی ػوبلی اػوبر کزدًذ.
ػبېذ کِي تزېي هظزذ ې کَ دراهزېکب تب اهزّس ُن هْرد اطتتؼوبل اطت ،درػِز طېذار رپېذس ،اېبلت آېّْا لزاردارد.
اهزّس ،کؼْر هب ثَ طجت هْرْدیت هیلیْى ُب هظلوبًبى اهزېکب یی تمْېَ ػذٍ اطت .آًِب در ُز کبر ُّز ثخغ سًذگی ثظیبر هؤفك اًذ.
رْاهغ هظلوبًبى در اهزیکب ،ثؼوْل هظبرذی کَ در ُوَ پٌزبٍ ایبالت اهزیکب طبختَ ػذٍ اًذ ،در خذهت ُوظبیگبى خْدُن اًذ .اهزیکبئی
ُبی هظلوبى رْاهغ هب را ثَ حېج پْلیض ًگِذاری هیٌوبیٌذ ،ثَ حېج هبهْراى اطفبئېَ ّ ،هبهْراى هظبػذت ُبی اّلېَ خذهت هېکٌٌذ.
ػلوبی اطالهی در همبثل دُؼتگزی ّ افزاطېت ثب صذای ثلٌذ طخي گفتَ اًذ ّ .ثبر دیگز تبئیذ هېکٌذ کَ اطالم ثَ آًِب آهْسع هیذُذ کَ
ثبیذ سًذگی اًظبى را ًزبت دٌُذ ًَ ،اېٌکَ آًزا تلف ًوبېٌذّ .اهزیکبئی ُبی هظلوبى ،ثب ػشت ّ افتخبر در اردّی هب اػتزاک کزدٍ ،
خذهت هیکٌٌذ .در افطبریَ کَ ُفتَ آیٌذٍ در ّسارت دفبع یب پٌتبگبى دایز هیگزدد ،اس طَ ػظکز هظلوبى کَ ربى ُبیؼبى را در ػزاق
لزثبى کزدًذ ،لذراداًی صْرت هیگیزد .آًِب ،حبال ثیي لِزهبًبى اهزیکب در همجزٍ هلی آرلیٌگتي دفي اًذ.
ایي هظلوبًبى ثزای تبهېي اهٌیت لزثبًی دادًذ ،اهٌېتی کَ هب ثز آى هتکی ُظتین ّ ثزای آسادی هب فذاکبری کزدًذ کَ هب آًزا گزاهی
ًگِوېذارین .آًِب در صف اهزېکبُبی ػکظت ًبپذیز لزاردارًذ کَ طلظلَ آى ثَ ثٌیبد گذاراى هب هیزطذ .اهزیکبئی ُبی ُوَ ادیبى کَ ثَ
ایي خبک خذهت ًوْدًذ ّ فذاکبری کزدًذ تب اېي ّػذٍ را در ثزاثز ًظل ُبی رذیذ پْرٍ کٌٌذ ّ ،ایي اطویٌبى را ثذٌُذ کَ چېشېکَ
درهْرد اهزېکب فْق الؼبدگی دارد حفظ ػذٍ اطت ّ ،آى اېٌظت کَ هب اهزیکب ېبى ثَ ارسػِبی خْد راطتېي ّ ّفبدارثْدٍ ّلبثلېت آى
رادارېن کَ اتحآد ّېگبًگی خْدرا  ،گزچَ ثَ ػکل ثطی  ،اهب ېمېٌب ثَ حذ اکوبل ثزطبًین.
سیزا در پبیبى کبر ،هب "یک هلتی ،تحت طبیَ خذاًّذ ّ ،رذا ًب پشیز ُظتین ّ ".هب هیتْاًین کَ ُذف "اسادی ّ ػذالت ثزای ُوَ" را فمط
ّ فمط سهبًی ثذطت آّرین کَ اگز تحت لبًْى ّاحذی کَ در للت ُز دیي ّ هذُت ثؼوْل اطالم هْرْد اطت سًذگی کٌین ّ ،آى ایٌکَ
درهمبثل دیگزاى کبری ًکیٌن کَ ثز خْد رّا دار ًیظتین.
ثٌب ثزېي اسُوَ تبى تؼکز کَ ایٌزب حضْر ثِن رطبًېذٍ اېذ ّ ،رهضبى هجبرک ثزای ُوَ تبى آرسّ دارم .لطفب ثیبئیذ کَ ثبُن غذا صزف
کٌین( .صذای کف سدى حضبر)
طبػت  ٨ :ثزَ ّ  ۴٣دلېمَ ػبم ای ،دی ،تی

رهضبى؛ افطبر؛ ثزاک اّثبهب؛ هظلوبًبى اهزېکبیی ؛ اطالم
رئېض روِْررثزاک اّثبهب در افطبرېَ لصز طفېذ ٣٥ ،آگظت  ،هېگْېذ:
رهضبى تزلېل ػمېذٍ اېظت کَ ثزای تٌْع ػِزت دارد ّ .رهضبى ېبدآّر اېي اطت کَ اطالم ُوېؼَ رشئی اس اهزېکب ثْدٍ اطت.

