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� ��ر ��
وارۀ�زار�� از   �و��س ـ��
ودر ��ر �و ��ن ا��

م ا�ران در ����د �  ا
��ن اد�� !� ظ و ��رار�� - ا
��ن 

��� از ���، ����ن� ��� ��� �� ا�
		� ����ارۀ ���"�ھ�!� �� ����اره ھ�ی  
 �		
 ��� ���&ار �� ��د ا$#ا�� ا .)' ھ� $��' در ا�، در روزھ�ی ����اره�*�ل ا
 �,�- ��  �3ار ��"#��رد ���&ار �2 و ھ�01 ژو.� . ا$�560ل ھ&اران � ����ارهدر ا

 ��ن�)�، ژا-ا$�ا.�:،  �*�0ن،�9 ا��0���،، $�.�8،  رو$�'�7، ا��0���، )��رھ�ی 
  .��)# دا�2�0 ،...و

  



 $�' �)' )��ر رو$�' �
0*���> �!�د روا�; ���$5# دو�
	=�و ��  رو$�'$�.�8 و د
در ��ن��' @�د �'  ،��)# �� )�د ، در ����ارۀ ا�*�لدر ��ن $��1 رو$�' ?<�ر

A�� ر�Bآ �"���� ز��ن ارو-��
' �2ه ��دن2، �ان رو$� )' �' 2�7���  .-�دا@#� 

   $��!' �ژا-�
��2Dو-�,�ھ #5$��� ،��> $�.�8 وژا-�
	=�ھ
�اه �� �د روا�; د
 ����اره ��)# دا�#»او����)� رن!*�0«�&ر�2ا�# ���Aه ژا-�� �  .، در ا

  ��ھ&اده ن�� ��ن�)� ?<�ر )��ر � دا�#ِ  ��ا�� ����اره، در -��ن2 ��در ا
3 
 )��ر ��د-�ز�2ن# $��F ان,�
 در �G ا"0 در .	� اH0'�?� اره���� �، �� ا

 ،���F��$ 8 $�ز��ن �2ا"K ?�6ق و ر.$�.�*� از ���A ���وف دادن ���&ه ھ�
2�,	�: » �آ�3ی آ��5�� ن*«����1ن $�.�8، �.  

&� G� '��0ال ���ون ���دار  ،��� ا$�ا.�: �2ا�#ردر��ن��*" �اور�	��، ���
�ن ا
  .��د

 ���5رن�&���Aه �&رگ آرژان���0 » � ا$�0رن�آ��1ن*��«از ����ارهدر ا �*�.�$، 
  .�01!� �3ار ��"# ��رد �MN و ،ھ� ��� �2رن $�.�8 ن�& در ��� از �G. �232ردان� 

  


�ن�ن� �7ن ���ام ر?
�ن� و  �� ?<�ر �G @�د را »
 اد�� ?�"O و -�0ار)�ان,«���
��د و ��ا��  ،)�2��5 -�ز�2ن# و ���ون -�ز�2ن# ان,
 3	� ا��ان در("���ر ا2$��ن  '�
  .���&ار)�د$�.�*�  -Sوھ�!�ن��*�2ه و » ��ّ ��ر�� ردااِ «دا�# @�ط�ه 

  

  



  

���ام ر?
�ن�   ?<�ر �� ،���@�ان� "���را2$��ن، -�.��� او���رو و ���� ادوارد -�
�ن
 �G  آ�Tز�� ����اره،���
�ن � ��ن��' �� $��Uن .��� ��د ����ارۀدوم ا�@�ن�  ا

 ��  .آ�Tز �2 ����اره�2�� آر��2ا د��ر

  

  

  

 ��ن��'�از ?<�ر دو A<�  $=�س و از @�ش آ�2 ��.� -8 ،ن��9 -�
�ن �,�ی ا
ح ��د�!� ��DU# ھ�ی ھ��ی، �' ��ر$� و  وان,
 3	� ا��ان در �2��5 ھ�X# د���ه 

�6�6��  )�0ب زن��2 وN�  . -�دا@#» ��ّ ��ر�� ردااِ آن�0ن�� «ھ� و )�رھ�ی 

  

  



  

��$; ���A و ن��*�2ه و ھ����2 » ��ا ��5س«آھ�] �� ن�ا@0  -8 از آن ��ن��'
���� ادوارد -�
�ن ادا�' ��"# ،��ان.  

  

  

  


 $��Uان�  ن در ��2��5ان -�ز�2ن# ان,
 3	� ا��و���A و �� ،ا2$��ن"���ر$=8 H
����دان ا���ر �ر$� @�ان2 )' ��2ادی از ا���ر @�د را �' ز��ن -)���ھ� �' ز��ن آ�
�ن� 

0 $��Uان� "���ر ا2$��ن . ���� ادوارد -�
�ن ا��ا ��د�2 او �' ز��ن ا��0���.�، از $�ی�
 ��ح �  :ا2�#$

 !���وان و 
روران ��	رم، دو
	�ن �را��

��  �، �� ��� درود �� �ر
	م و �و���د �� �و�م �� �
	�وال 	��
	��� ��ر،�ّ اِ ��ر�و ردا�� ��د آ�	و��و 

#"�ن ��ر !� وظ�)' آن &�و�د ا�
�ن ھ�
ت �� �$د� ر، در #"��� !� از �ود�� �� � ��ش از ھر 

  . �ده ا
ت 	ر روز��ر د� ری �
	رده

در �رھ�1 ا�را��، ��ر  �0 
�ت �/� 
ت؛ 
�	� ژرف !� 	داوم #���� را 	� !�ون در �را�ر 

 7درت ،
�ل &�ش ٣۵!� ��ش از  �	���2ن ا
��4. !رده ا
ت 	��3ن�
	�دان و �	���2ن د��� 

. �دز�درا در !�ور �� �� :�1 �ر�	�د، زود	ر از آن !� �� �� &�دا�	�م، �� 7	ل ��9ران آ�8 دو�	�


ت، �� ھ�' ا�زارھ�ی !� در ا�	��ر دا�	�د، !و��د�د !� �ردم را 9/�� �$د� ر �آ�و�د ھ� از روز �

� �ر ��ورھ�ی د��� آ��ن، ا�
�ن ھ� �� �$د� ر �را�ر آ��ن را از �$د� ر #دا !��د؛ :را !� ��و  ��ورا��د

در �>��ل، در ��ظر و 
رز��ن . در �ظ�م ا
��4، 	�"� �����ن از ھ�' �>وق �ر�وردار�د. ��
	�د

ھوای � ��� ای 	�)س از ... ��ر، ھ�' ا�
�ن ھ�، �� :�م &و�� از ز��ن و #�
�ت و ر�1 &و
ت و



ا�ن، وظ�)� و  ��� �ر . �� �ر�د و آ�را �� د� ران &�ش �� !��د آ��ن از ز����� ھ��
	 � �ذت. �� !��د

	$/�ف �ن ا
ت !� �� �9وان ��9ر و �و�
�ده از ا�ن #"�ن �#�زی !� وا��7ت را درک &ذ�ر	ر �� 

�� و�ژه، 	$/�ف و وظ�)' �ن ا
ت !� از ا�ن #"�ن در . !�د، در �را�ر ھر �وع ا
	�دادی د��ع !�م

��� !� �� 7	ل و !�	�ر و �$�#�، 	4ش �� !��د ��9ران و �و�
�د��ن را �� �را�ر آ�و�دھ�ی �� �ون 	

ا�#�ن 7/م ا�ران در 	���د،  ،�ن ��ور دارم !� در راه ���رزه �� ا
	�داد د���. 
$وت وادار�د، د��ع !�م


ت�� �"�	 .  

  

ا�#�ن اد�� ���ظ !� 
روده ھ��م را ��وا�م، �� �واھم از دو
	م ��2ر &���ن،  #�، &�ش از آن ھ��ن


 زاری !�م !� ا�$�ن ا�ن را �راھم آورد�د !� �ن در #��وارۀ �زرگ و &ر �&
و &	رار!� ������2 

 �	�	
Cر(ارزش &و�� ���	
ھ�:��ن 
&�س . در �"ر �
��ر ز���ی �و���و، �ر!ت !�م) #��وارۀ 	��

و ��ز، از ��9ر و �و�
�دۀ . ���ر	د��ن ا�ن #��واره، ���م آر��دا د�راوان دارم از �$� از �ر�زار!��


 زارم. #وان و �� ا
	�داد، �و�و &���ن !� �ر�ردان :$��� ھ�ی �را �� ا�	������ ا#را �� !�د�&
!  

 ��ای ?��Hانرا  ن�& �' ن��' @�د، $�وده ھ����ن-�
�ن  دو ���� ادوار-�.��� او���رو  
��' ز��ن ا����0�  . @�ان2ن�2 

 ��ن��'� ���ام ر?
�ن� -�ز�2ن# ان,
 3	� ا��ان در �2��5، -8 از ،در �U\ دوم ا
 "*��0ال و ھ� ����ن$��Uان� )���ھ�، ��ا�&ی را �' �از ��7 �' دو ن�1  �[ار ا

  .���Aان و ن��*���2ن اA^� )�د

�و����م !� در ا�ن �� درود �� ��� 9ز�زان؛ : ���ام ر?
�ن� در $��Uان� @�د �#1 �/���ن 

�و����م !� در �ب �زرگ دا�ت �و�
�ده و  .م�
	�وال �ر!ت دار �/��
� &ژوھ� ر�Cو
و��و 	آ� ،
آزادی و  ه��د ا���ن و ھ�� !و��د��ن را. �ر!ت دارم Antonio Mario Redaelli - ��ّ اِ ا��ر�و رد

ھر:�د ��9ران، �و�
�د��ن و !و��د��ن راه آزادی و ھ��
	 � ا�
�ن  !ھ��
	 � ا�
�ن ھ� �را�� ��د



ا9دام و 	رور  و �� 	و
ط �$و�ت ھ�ی د�$	�	وری :�م از #"�ن �رو �� ��د�د �ط��� �و�� ایھ�، �� 
 .�� ��د��ر �� ����دھ���� ��د��ن آ�رای  ،آ��ن ھ�یFراا��  ،�� �و�د

و  Siro Ortelli - از ا�#�ن اد�� ���ظ و &	رار!� و �د�ر آن آ�7ی ��2ر &���ن و آ�7ی 
�رو اور	//� 

 زارم9ز�زم ���م !�	�ر��� �&
د9وت  �ران 7در ��ن ا��//� �رھ� � �
	�وال ا�ن!� �را ھم ��  

  .!رد�د


 زارم و ���ن ا��//� ��ر �� ��و 
& #��وارۀ�د�ر ، Armida Demarta - ��ر	از ���م آر��دا د�
اد�� ���ظ و ا�#�ن ا�ن 	>د�ر ���� را از 
وی  ا���ن، �� ��طر 	4ش ھ�ی �رھ� � و ا#	���9

  .�م ا���ن �� !�مد	>&	رار!�، 

  

  

  

	//� ��9ر و �و�
�ده، �� ��طر ھ�$�ری ھ�ی �زد�0 و ������2 اش �� �رھ�1 وراز آ�7ی 
�رو ا
  .�م �� !�مد	> ، �� ا���ن/م ا�ران در 	���د7ا�ران، ا�ن 	>د�ر ���� را از 
وی ا�#�ن 

  

  



�وش ذوق و �� ا
	�داد ��9ر #وان و �و�
�ده، Yugo Edvard Pejman - �و�و ادوارد &���ن از 

 زارم و ا�ن 	>د�ر���� �&
 را از!� �� ا�#�ن 7/م ا�ران در 	���د ��ز ھ�$�ری �� !�د، �� �"��ت 

  .	>د�م ا���ن �� !�م ،
وی ا�#�ن 7/م ا�ران در 	���د

  

  


 زاری �را��، رو ��3 #��وارهن ا�ن ا�0 ��ر د� ر از ھ�� د
ت ا�در!�ر�&
�� !�م و �رای  
  .و ا�
��� 	ر آرزو �� !�م ، ��داب 	ر� �"	ر، آزاد	رد���� ��� 9ز�زانھ�� 

  

  

  

��ان ن�0,' ���ی )�د )' ?<�ر ان,
 3	� ا��ان -���ن،در  �� ،2��5�در ��7  در 
، ��ای �*�0ش "�ھ�] �2رن ا��ان ا$# ی�*��ر ���Bا���ن  ،ھ�ی �� ا�
		�����اره 

�� ا$# ?���# ا$_�� آزادی �0$&)' ��*�ه �� 2H "�ھ�] �`�.  



  

  

 G� ،ان��از ن��*���2ن، روزن��' ن!�ران و اA<� و  ��وه �&ر���� ا$�560ل ��� ا
  .��ن� �3ار ��"#�ی "�ھ�!�، ا�0
��A و $��$� ��� �)�ن�ن ھ� ر.�*�ن

  ."�ھ�!� آزاده�� آروزی ا��ان� آزاد و �*�0ش 

١٨   ٢٠١۴ ژو.

  

  

 


