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آذر #�ه ��دآور 2�3 #�01 ���/ �	��.*�ه و #*�*�-*,، دار�*	ش 
<�وھ� و =�وا�� ا�>.�ری رھ!�ان ;*:ب #*�*8 ا�*�ان، #*7*6*� 
#A*�*�ری، �*	��*.*�ه، �*�&*� و &@*	 ھ*0*?*8 د�*0*�ان $*��*	ن 

  �	��.���ن ا��ان، �CB- �67# =	�.�ه #*�*�-*, و از <*B*�ل*��*

 .ا�8... ا&@�ی $��	ن �	��.���ن ا��ان و

، �*� D*��*� 2*�*3 از » ای ھ�ی ز�*1*0*�ه2�3« ھ�ی #	�	م ��  2�3
80EA�  8*#	*<*; /*F�*A*# و �*G*�*.*# DH.و <�ھ D��0�ھ�ی 

D# ��C� ر	I$ 2ر��0ی در دا�	د ���Cدر دھ� ھ D#J�. �*	د ا
2�3 �K رو;��0	ن ��.�=��� ;>*	#*�*D و ا�	
ھ� �� �Lور <�	ا 

�.2 وزارت اطJ&�ت �� د��	ر ��0B ا#�#*B*# ،D*�ون �= K�	

���� در ز#�ن 
E*�ی &*�*J*> D;*0*�ن وز�*� ا#.D�0 ا� وزارت

8� -M6	ری ھ��D6 ر<�*.**1��D* و دری  اطJ&�ت دوران ر��
/1� ،D*6*
�*� �*6*7*# 8*Fت در دو�*&J*وز�*� اط *0*Fدی او�آ�

�*	ی $*�ظ*B*# D*6*�ون و3*8 وزارت اط*J&*�ت و 	*# DCOE#
 .#�Mداد &�A0F��L D	رت ��<8

�*�ل  D*��*0*�ا$.	ن از =*��*0*: ر&*P و و;I*8 و 
*�ورھ*�ی 
1377  ،14D# ل�� . �Uرد 

، ���M�ن �!� �, ��ن #�01 ���/، �*	��*.*�ه، 1377 آ��ن 28
D��0�ھ*� 
*!*B*0*� و ز�*��*D در $� =X از �*�ل  #��-, و <B�ل 

�	�Y �� ا��ان ��ز���I �	د و �� ط*�<*�اران &*�*D*�*B*��*� D و 
D�# �� م	�#Uھ!D در ار
!�ط �	د  دھ�ن �� دھ*�ن -��0وھ�ی #	

D*#�*0**��*[  .#*�اد آن روز ھ**,و�ی، �** �، �**�روزھ** �*H**ن د�	*[
Dورز�  #*�دری �*�رج �*� ا#*� د�*H*� �*�  اش از ���� ��#>
8IHز��� ����  .D*� �*<*0*= D#�H.رم آذر، ھ�M[ ن او در  در�*-

�� روز از 
*�ور =*�وا�*� و  �M.
 �� D����.� D�	��3 D<�:=
رزا « #�01 ���/، از -��6 #��-, $*�*�ب .دار�	ش ����U �	د

 .  ا�F«8	^:ا#!	رگ 
اول آذر #�ه، =�وا�� ا�>.�ری و دار�*	ش <*�وھ*�، دو &@*	 

-�*�ی �*D، �*� �3*�وت و و;D*I» ;:ب #*�*8 ا�*�ان« رھ!�ی 
�G���ای �*� _*��*�ت #*�*B*�د $*�رد، *E3��D* �*��*� و �*� 2*�*3 

���0� .ر

   �٢٠١٢	ا#!�  -��ل �	م- ٣۵���` �6�ره  
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  7ص اطJ&�0 $��	ن �	��.���ن ا��ان                                     

 

  �ب ��ر
�0B!
 $��	ن �	��.���ن ا��ان در 

D#ن��ا�ط�ۀ -�دا�8 �����ن اھ2 ھ.� و �3, ��� 
D#J� در -M6- ,.M	ری ا

 

 
 

، از �	ی $��	ن �	��.*��*�ن ا�*�ان 2012�8�0 و �	م �	ا#!� 
�0، �� ��B� P �� ��د -�نB!
��ن اھ2 ھ.� و �3, و �� �����در 

�	�Y ���:ار �� ,�M<�� . ��دی از دار�	ش $�ر�� در ا
��د��د و ھ� �0/ " اط- � %�,�ن را �($ی �$ا'� '�&� %$��� �#" ! �م �

��7 در '�گ دار��ش %�ر4$ 3$ا12 %$د و ��$ان �1%$ �7 8$8 ��%//�ه را 
 .روی ��/� &$ا:�ا,�

 
�# :8� :=0�م $��	ن �� ��ح ز�� ا

ھ�'AB�' �% 1 ��م :�د را �$ �$دم ا�$ان 7�7�78 7@ ?�<�ری ا'-��، '�ل« 
��7 ھ�7ی ,7��7$د�7�ھ�ی �E �ر و '7 �7'17%$ده و ?�ا از �C8ھ� �7B7�اش در را

ھ�ی 1�8 '#�، :�ن ��Cرزان �E �ری را !����F� 	� ز,�ن، %�ر4$ان و �� 1
ھ�ی �4�,�4ن �$ز� " ر�7I7#�7 و ��7 و�H7ه در �7$73$اری :�7G7�7ن و در ز� /�

�� .داد &$اوان دا�#� ا'1ز,�ا,� %$دن و ا�ام ,��E/��4ن 
 

  ���� 2 



 
��7ن �7I7��7�7�7#�7ری و ?���M ا�$ان، ھ/�ز از ��ک :C$ 8$ور &( K &$وھ$ھ� � $ون , ���ه ��7د �7G7�7� $7C7: �7%د

 N7 7! از N ��/�ه، دو �R '$�/�س و ھ �ت د� $ان %�,�ن ,��E/��4ن ا�$ان، ���&@ رو�/�O$ی را �! $�M?����
 .و ,S$ان و ��#<� %$د

1�S,ز�� $S��$ای :$�� از �/Uل :�رج �� و د ،$�X ھ�#� �7O7 7! ،�7M$ وی در . دوازدھ� آذر �����I#�ری ��
�� ����ن.  '$د:�,� !O�U� �3,�,� از '�ی !E$ش ' �وش �I#�ری �/�'�� �ھ�ی �<$ ری ! �7ا ?I� �E#�ری، در 

�� 	1��O ا'-��، ��Mھ� ا-م %$د,� %� ?I� ���� �E#�ری، روز ��Gم. اش %$ده ��د,� :��. ���R3 آذر 13ھ�ی 
/�ان �(<�ل ���$ان %�] و ��3,�,� ��8�@ ��ه ��ددر !�1 %�ر:�,� ' ��ن ری از '�ی  �O�U! �� ���>Fا. 

�7� $�#/� 1E F� '�' ه�/E��/�ه �#$?� و ,��! $�M?���� د ��ن�G�� $C: ،�B�وی، ھ7��7S7/7� %�7 .  در 0/ " �$ا
7" ,�7��7/7Eه آزادی.  &$و��ن 8<$ان ��د، در :7 �7��7ن ر��7ده ��7�زم د&#$ ا��8د�� ,��$ان و %#�ب�:�7اه و !7O7 7$ ا

�/�ه را ھ� ��,/� �I#�ری :�� %$ده ��د,�. آھ" اط$اف �<$��ر ! �ا %$ده ��دط�� را !� [ ز�$ !@ راه�$ا�$ی�!. 
 ��O[» ای ھ�ی ز,( $ه 3#@« ا�" 8$ورھ� %�  �� ���NI آ�4ه ?���7M7 ا�7$ان در دا:7@ و :�7رج  �M$وف 4$د @�MFا

��ھ�7ی 78$ور 	17��7O7 0$ا %� ?�7:�7.  ھ� �� '�ی 	1��O ا'-�� $0: ���ر د�S$، ھ�� ,�Sه.  رو ��%��ر، رو
 . ھ� 8" از &F�M " ' �'� و &$ھ/S� را در :�رج و دا:@ %��ر 8$ور %$ده ��د,�ا'-�� �8 آن ��K3، ده

�]، &$وھ$ھ�، �I#�ری و !��/�ه ���ود ,7�7�$� � )� ��$3��, �ن ا�" 8$ورھ� در 	�%� 1 ?�<�ری ا'-��، 8/<� -
ا'7��7� .  ��د، ���O &<$'1 ط�`,� از ا'��� 8$ورھ�ی 	1��O ا'-�7� در :�7رج و دا:7@ %��7ر و?�7د دارد

$3��, �ن �Cر8/� از "�، در : ���ن !�'�7اران و در 1372د%#$ G8� �8#�، ھ�E$ و دو &$ز,�ش در '�ل : �$:� از ا
 .�/Uل ��OE,� :�د %�#� ��,�

���E/�ه �M$وف و :���c �Fک ��ردوش در �, ،�,�?$ ' $C%�7ت ١٣٧٢ ا'�7/7�7 ٢٢ا، g7'�78 وزارت اط7-
 .g'�8 � �ف !#�' � �� 3#@ ر' �) �8	 �( در ز,�ان اط-�ت٧٣ آذر ۶��زدا�1 �� و در 

��، در دوم آ��ن -��ز,7417�7Sا	�� � $ $S�ھ�7ی ��7E?  $7>7 وی در �7O7� از %�70�7.   از �/Uل :�رج �� و د
 .ا��<�ن %�] ��

، ' �����د � �ا,� �� ھ�$اه دو 78" د�7S7$ ) ٧۵آذر (، زھ$ا ا&#�Iری)�٧۵<$ (، ?-ل �# ")�٧۵<$��ر (?�اد '/�
) "���د,� و ![ از :�رج ��ن از ��@ %�ر �� �/Uل �� 3#@ ر' �,�) ٧۶&$ورد �>�� "%�' �Sھ�. 

 .  در آ!�ر��8ن :�د در 8<$ان %�#� ����l٧۵ر 	E /�، آ��ن 
�E/�ه و ا'#�د دا,��Sه ��د�, ،�G�� ،��R�8 ��	�7 �75�7 دی ٢۴وی در . د%#$ ا�?�7/7زه وی .  ، در راه :�7!�7, �7,�7

�� [�% N� C��8در %/�ر ا � . ھ�ی !� و د'#N از ?� درآورده ��ه ��د اش �EO#� و ا'#�Iان ?�(��. ھ��ن �
��7 73#7@ ر'7 ٧۶�7 ر��ده �� و در &$ورد�" 75 ا'�/� ��ه �S,۵ر و ,��$ در  زاده، ,��E/�ه و روز,��� ا�$اھ � زال  .

 ���� �3�0 !�ره %$ده ��د,�١۵' /� و !�1 او را $c  . 
 ���Gد ��ه و ھ/�ز اo$ی از وی �� د'1 , ���ه وF� داد�4ه 1377! $وز دوا,�، ,��E/�ه و &�Mل ' �'�، از �<$��ر 

 . ای ,�م وی را , U در !$و,�ه 1Co %$ده ا'1 ھ�ی ز,( $ه ر' �4� �� !$و,�ه #3@
� ��ری pqI#� ،د د%#$ ?�� � !$�8ی��، در �/Uل :�د در 77وی در دی ��ه .  ھ�ی C�3� و !X�U ا	�� :� /� 

�U/� �Sل ر� [ ?�<�ر �� 3#@ ر' ��Eھ� . 
1� .  ، در ?��ی ���0ن &$ز,�ش �� 3#@ ر' �77هللا �/#s$ی، در ز�E#�ن  د%#$ &-ح �Uدی، !X�U آ

�� �3رت ر' �ن 	1��O ا'-��، ?�:� 1EI, دهاز ھ��ن روزھ�ی U , ھ�7 78" از ھ�ی �$گ آن در :�رج %��ر
� و 8<��� و 8$ور %$د,� %� در � �ن آن GM8 را �S/و &$ھ �'� ' " F�M&�� ا'��� ھ� ����!�ر �I# �7ر، 17�7 �8ان 

c�3�، %�ظ� ر?�ی، �CاF$	��ن �3'���، ���� %��,l ،$S-م %��7ورز، 	7�7 �7 �7<7/7�7�، ��7دق ��7/7O7&$7ی و 
��ون &$:Uاد و$& ،N,ا��ره %$د...ھ�$اھ� ،. 
Kc�� ن، 8$&/�ھ� و� � "���7ر ای %�7 ا�7"ھ�7ی ز,7(7 7$هھ�ی '$ان و ����Gت 	1��O ا'-�� در��ره 3#@4 $یدر ا

��د,� �$ آدم �#E,ا'1%��,#�ا �F�? ،�,ارwS� .ھ�ی :�د '$!�ش 
ای O�8 @ ��؛ !$و,�ه 3#@ !$وا,� ھ�ی 2�R3� ?�ا�4,�ای !$و,�ه�� %�] ا?�Eد ھ$ �X از $3��, �ن 3#@ ھ�ی ز,( $ه

�� ا��ر ?/�2� 8<$ان، !$و,�ه I����� @#3#�ری در داد�4ه ���� �7<7$ ری، و �R3 K�#)� ش &$وھ$ در��و دار
�� @ O�8 ر��$>� �����/�ه , U در داد�4ه �! $�M?���� @#3 و,�ه$!. 

��,7E� ر�7 7[ و173 '�7ز��7ن  ����M، ���� :��8� ر� [ ?�<�ری و13 �� ر� M� ���ور ا�/ #� :�د و  �8��
�� , $وھ�ی �y�E، و �� '$��ی ��Mون و13 ا�/ 1 وزارت اط-�ت را ����ر G G�8 �# �% @ O�8� %$د %� �R3

@#3 "���-ن آن، ,# (� را U4ارش %/�وظ �� دا�1 �8 در��ره ا ��ا�� ,�7#7�7G7�78 z7 �7 . ھ� G�8 � %/� و ![ از �/�'�
1&$S, 3$ار �M��? در ا:# �ر U4$ھ ،�# �% "� .ا

�:�? $S��$ای �7}�7ل، 74$وھ7� .  ھ��� در��ره 8$ورھ����ن ��دھ�ی �$گ 	1��O ا'-��، ا,#��ر اط- �8$&/� د
�� ا,#��ر اط- �»��Bq� ,�اب-&�ا2 �ن ا'-م ,�ب ����ی«,��/�:#� �� ,�م  ،@1 #3 F�|E� ه 4$&17 ای�>$�ھ� را 

�7��7/7ه ! $�M?���� ری و�#I����� ،$ش &$وھ�� ا�7" 74$وه ا'17 و » �74م اول« و ا-م %$د %� 3#@ !$وا,� و دار
�� @#3 �� .ر'�,��M8ادی د�S$ از ,��E/��4ن و &�M`ن ' �'� و &$ھ/S� را �� زودی 

� �� ا,�$اف %��,�ن ا&�Oر ���� از ��-ن ا��� ا�" 78$ورھ�7 ��7 اوF " ھ�ف ا,#��ردھ/��4ن 0/ " اط- ،��ھ�
��د $S�� و و	�1 � Nدو� " ھ�ف. ?�ی د��د %� ر "��//� E% �8� ?$ات ا#$اض و ��ن ا$&� � �M��? 8$ی در

���� .اظ<�ر,s$ ,�ا�#� 
ای، ا7-م ، در اo$ ا#$ا�cت در دا:@ و :�رج %��ر، وزارت اط-�ت �� ا,7#�7�7ر اط7-7 77�7 دی ��ه 15در 
�X آ1F د'1 �ا�@ !/<�7ن ا,��N و :�د'$ ا�" وزارت %� ����Mودی از ھ��Oران �F�|E 1 ,��/�س، %z« :  %$د

1�� �S,�Sن د'1 �� ا�" ا��ل ?/� K��B� 1>? ا,�%�را,� زده3$ار 4$&#� و.« 
�/��: ��/�ان ، از 3#@77 دی '�ل 18%��ن 	1��O ا'-��، در ,��ز ?��M ای '$د'#� آدم' � ����?$ای « ھ� 

�7/7ان  ,�م » ھ�ی ���Oک#3@ �7��$د و اط- � وزارت اط-�ت را  »�7,�7�7)7� �7 7 » وزارت اط7-�7ت  اط7-
 .��8 ] %$د

ای 7O7�8$ %7$د و ھ�ی ز,( $های از ���� :��8�، ا�Rی %� #� و�Hه ر� [ ?�<�ر �$ای %�] ��-ن #3@:��/�
�� $O�8 دم$� ���$ای %�] ,Mc �BG] و در � �ن w4ا�#" آن  U , N,ا$� .%/�1�4 %� از وزارت اط-�ت و ��

ھ��~ �� ا��8ق ا&7#�7د، ��7ون ��7 '�7/7ر��7ى :�7ر?7~ �8ا,� ��ور و �C3ل �/� �� ا�" 3#@  �" ,�~«: ای، اد� %$د:��/�
1E , "��� ىU 0 " /0 ؛����  ...@#3 "���د، �� c$ر 	17��7�7 ��7دا 1Fر دو$c ��. ھ� �� c$ر ��1 ا�$ان ��د، 

���/� و �/�7ى ا�7" ��7ر  �qM#� �� � /� ` &$ض�	ھ$�0 ھ�  ،�/����� 4$وه دا:�~ �� ?Uو وزارت اط-�ت ھ� 
�U,/�ا,�، ا���ن ,�ارد د'1 �� 0/ " 3#@را دا�#� ���/�، در '�B	~ از وزارت اط-�ت �� اھ@ ��8 @ ~� ».ھ�

78$د��7 ,�7ارم ��7 « :  ���� :��8�، ر��'1 ?�<�ری وU , 13 در ! ��� :�Bب �� ��ر�/�ن وزارت اط-�ت ,��17
��ن، � Uان ا#��د ��� �� ! �$ه '��F، �8انا�3ام �/�'� ��� در ��] و :/}�$? "��/� و ھ7��7 �7ر وزارت '�زی ا

�� `���$داط-�ت را .«)1( 

 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  
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y0_	
 �.[: 
-  D# را درج D!F�O# ،`��� �M.
 �$ �.$

 .ا����ای ا� ����I ار��ل ��ه
-   �� ،`��� PF�O#»D�
��z »ورد <�ر 

4
� از دو �CL آ�	�� و �0}�.��!� . 
#�?	O# 80F�D!F $� در ���` درج   -

D#ن آن�.����	� �� ��	�8� .ھ�

 #.I	ر 
 )در 
!�0B($��	ن �	��.���ن ا��ان

 
د<�ع از آزادی ا����I و &�0Gه ��ای ھ�6   -١

�0
D و 3	D# ��ون ھ�0 ��وه   ا<�اد وG& ی�ھ
 .;�E و ا���.�ء

٢-  D# X$د ھ�	ی $� ����G& ر و�ا�� ا<>	

D# �� وه و�� �و ھ�0 <�د و � ���د، دا��� ��.�=

#�-DB #1�ز �8�0 ا<>�ر و &G��� �	د را �� 
د��Hان 
2067 و �� از ا��از &�0Gه و ���	رد 

 .آزادا�� ا<>�ر و &G��� -�	��0ی $.�
د<�ع از آزادی �0�ن و ��I، و ا��&� ا<>�ر   -٣

ھ.�ی، <�ھ.DC��> ،DH (و &G��� و آ��ر <>�ی
...) و<2 6#��� .�� ا��C�ده از $��0 و
0� و ا���6�ر   -۴B!
#!�رزه �� ھ��	�� 

DH.ھ�>. 
۵-  80B6- �6ن از ھ	��ل $JG��ھ�، ا;:اب در ا

�D ا&, از #��2G �� وا���� و ��ز#�ن�0�ھ�ی 
�� ھ��	ع ���م ;>	#�D، $��	ن _6 آن $� 

ھ��D #	ظ/ �� د<�ع از G; �0�$	ق و آزادی
ا�8 $� �� آزادی ا����I و �0�ن و ��I و ر�� 

D6� ،ط دار���!

	ا�� <>�ی و <�ھ.- DH��B# ار
D6� و �2 �� ا�:ار ���!
 D�<� �0ھ �� ����

D�67# ��ای <B�80F ھ80B6- �0، ;:ب �� 
�� D�DL �	د�0���ز#�ن . 

ھ�ی ھ� و ا�61ھ6>�ری �� $��0 $��	ن  -۶
#I��DM $� ��ون دا�� وا���DH �� ��وه، 
�D ��ص، از �0���ز#�ن �� ;:ب  ،80B6-

ھ�ی <�ھ.DH و ا-�6�D& ھ�ی &�م آزادیآر#�ن
D# ع�د<�..$... 

  ���� 3 
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 ،$C: یU%$� �	ارش واU4 ��، ١٣٨٩ ا'�7/7�7 ١٢

ا`'-م 	E " ط�2� ر� [ '�ز��ن اط7-�7ت  	(1
�7O7�7$د  ��'��ه !�'�اران ا,G-ب ا'-��، �� ا��ره 

ھ�7ی  ��&� ?���M اط7-78�7� %��7ر در ط�7ل '�7ل
ھ�7ی  	�7اد7o� ��7/7,�7 73#7@« :  ا,G-ب ا'-�7�، ا&U7ود

�� ز,( $ه$c ای$�زدن �� ا�" ?���M اط-�78� ای 
1&$4 @O�.« 

@#3 ���7$ای « :  ای، 17�74 ھ�7ی ز,7(7 7$ه او، �� ا��ره 
��$c �7ت آنزدن �� ھ$ ,��s� ا�#�ا '�ز��ن اط-

ای،  ھ�7ی ز,7(7 7$ه ا,�7از,�7 و در 73#7@ را از %�7ر �7�
$7��7  د��/�ن ��c �7� ت�:�ا'#/� �� '�ز��ن اط-

�/,U�  ..."���ره، اط-�ت '��ه وارد �@ �� و در ا
�7O7� از 74$وه40در �X روز  �78� ��ھ�7ی   :�,� 

��ط �� ا�" R3 � را ��7/7'�7�7� و �7ا�7@ آن را $�
 ».د'#S $ %$د

� /� %� در ا�" دروه 	�Eس و ھ�7/7F�7ک، ���7�7�7 ��
-ھ�7ی �7�'$ان 	1��O ا'-�� را ,� %�#" ا,�7Eن

��7ن 4/�ه، �� �2$C8 �O	1��O و وزارت اط7-�7ت
 . ا'$41&#�

�� اط- � وزارت اط-�7ت، ا��7 از  $S�وا%/N د
هللا 	E / �ن، ,���/�ه &7�7M7� �7(7�7[ و از '�ی روح

�� ?/�ح  ا��ل-ھ�ی ا�/ #�0<$ه�R3 74$ا ��7رت
8$ از �X ھ�#� ![ ، %�77 دی ��ه 21او در . $4&1

از ا,77#�77�77ر اط77-77 �77 وزارت اط77-�77ت ا�77#�77ا در 
�� روز,��� % <�ن �� ��رت 7s7#/�$ l$ه �C	�q�-

 �77,�77�U77��77�778 �77��77,$77�ای ��77S77��77ه ھ�77�77ن روز در 
ای را ��7ون ھ�ی ز,( 7$ه 	�c$ �� و 3#@» 0$اغ« 

 �7� در » ھ�7اداران :7�78�7�« ,�م �7$دن 7��7-ن آن 
 .وزارت اط-�ت ,1CE داد
از « ای را ھ�7ی ز,7(7 7$ه	7E 7/7 �7ن، $73�7,�7 �7ن 7#73@

�RM� از آن« :   �M$&� %$د و ��F�I� «1�4ن ,�sم-
��7ده و ھ� 	#� ��8$ ��د,� و �ه �7C7��7, $S�ای د

�� ا��2 اط<�ر ?�Eرت �� 1CE,�,د$%.« 
,77O77�77�، '77$د'77#�77 در ا�77" �77 �77ن، ,�77M77E� $77s77د ده

 	17��7O7 »هللا,�qر 	U7ب«%��ن �3��0اران و آدم
�� %�ی دا,��Sه 8<$ان 18ا'-��، %� در 	���  $ 8 

-,NG �<�� دا�1 و ا%�7/7ن ,U7 7 '7 �7�7/7 را ��7 ھ�7
-ھ�7ی ز,7(7 7$ه&O$ا,N در ا:# �ر دارد، در��ره #3@

� و :�ا,�,� ا'17F�? ،7$ان، .  ایS7�او �7$:7-ف د
�7,�7�U7? "7و «:  ر'�� و �7/7�7 7�74#�7 ا'17M7� فw7	

���,$��7/7�7$ا�7"، »ھ�ی �7I#7�7] د,7 �7'17ھ�ی ,�sم� 
ای ھ�7ی ز,7(7 7$ه��ن در !7$و,�7ه 73#7@ا&$ادی %� ,�م

 .ا,��B$ح ا'1 �� وظ��] :�د �@ %$ده
�� ا�E/�7، و، در ١٣٨٨1�4 &$ورد�" ١٠,�O� ده �4

7�7� ا&U7وده ��7دB7� "�� �ن ا ��  : » ،�7#7E7 7' �7�در 
آوری اط7-�7ت  ای ����ل ?K7�7 ط�ر �� �هھ��ن

�77ه ،�77/77#77Eف د��77/77�77ن  ھw77	 77$ی ھ�77 ��77��77رS77� د
��7ن  دوم ��7 ز	�7�7ت ���/� و ��7�7M` از د'�7#7 ��

N7 7�$7�7" ا'�7� ،17��7�7$ و 77�7�8$ 78$ از '�7G78 $78
 ».��د ��

 �7� N7'$7! "7�� �ن ا ���7��7 د��7 « او، '�[ �ا�7- 
��7 »  ,<�د ��7 :7 7$؟» 3#@« �8ان �$ ا�" R3 �، ,�م  �� 

�� 'I/�ن :��/� �O8د�7�7" « :  ای، 0/ 7" ?�7اب دادا
�� :B$ و �0 ��-را  �0 $B:-  ��  �7�78ان ��17، ا�

 »...ا�" ا�$، ز��ن و �$,��� `زم دارد
در 0/ " �$ا�C: ،�B$ :�د%�� '7M7 �7 ا�7��7� در 

�:$�ھ� ا�" �7q8ر !N7 7 آ��M��? �7 ! � � و �$ای 
�7 $73�7,�7� %7$دن ا�7M7' ،�7��7� دارد � 1��O	 �%

 .ای را �I#��� ا-م ,����ھ�ی ز,( $ه!$و,�ه #3@
 �C/� X�، روز,��� %7 7<�7ن در :7C7$ 78 :$داد 30

'7M �7 ا�7M7� �7��7$وف �7M7' �7 �7 « :  %��8ھ� ,��1
ھ�7ی ���7O7ک ��7 ا'-�� �#<� ا��7� !7$و,�7ه 7#73@

 در ا�S�&�l . « "7 $ %$دن ,�C>S,�ن، :�7د%�7� %7$د
 �% $C: »�o�� K� �/#�7$ ��7، آ��7ه » �� U4ارش �/�

��77د  »�77� �77% �77#77�774 �77F�77	 77 77$یدرS77 77! ،�77� ھ�77ی
�� ! $ا��ن #3@�R3 8� و�ھ� ��7G7, �7ط رو�7" اط-

�� X���د، :�د%�� /q$ ا��� !$و,�ه، �$ ,Uد
 ».ا�<���ت ! � " ا&Uود

ا�" :C$ %��8ه، ط�ری s/8 � ��ه ا'1 %� ��7 ط�7ر 

 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

 

�� g: ا,/�ه�: �� � G#E�$ l �7>7#7� �ا��� � M' �% دھ�
 $7S7�ا��� 8$ورھ�ی ا: $7 ��7د و ��7 :�7د%�7� او، د

1E , و,�ه$! "� !, �زی �� ! S $ی ا
ا`'7-م ��7�7�7 ![ از ا,#��ر ا�" :C$ در % <�ن، 	(1

�� , $وھ�7ی �y7�7E در �R3 و13 '�ز��ن ] �, �زی ر
�C	�q�1�4 ��'1« : ای رC3و?�د �$ا ��ای ھ�ی و�Hه

 "7�%� از 'M � ا���� �O� از �ا�@ ا��� و ���ری ا
@#3�� @� �� 78 :7$داد 29آ��، وی روز ��7C7/7 ھ� 

�74ه ��7 :�7ردن داروی ھ/�7S7م ا'7#�7�7�7م در ��7زدا�17
 ».,�s&1 :�د%�� %$د

�� �O�U! �#�4ن، داروی ,�s&#� %�7 در  �/� �% �F�	 در
ر�7 7[ و173 .  ��7د، %��7/7ه ,17E7 7ا�$ان �7q$ف �7�

�� , $وھ�ی �M' y�E � ا���� را �7O� از �R3 ز��ن�'
ای �7M7$&7� %7$د و ھ�ی ز,(7 7$ه0<�ر ��@ ا��� #3@

�� �G G�8ت ا,(�م $74&�7#7 « :  1�4 �?�8 ����-ن ا��� 
��Bq� %�ظ��، �<$داد �7E: ،�7,�7I7 F$و �7$ا78� و 

�/#Eا���� ھ � M'.« 
 77در 	�M' �% �F �7 ا�7��7�، !7/7(�7 �7<7�7" ��7ه '�7ل 

��زدا�1 ��ه ��د وF� ,�م او و '��$ �#<��7ن ��7زدا�17 
 . ھ� راه , �&#� ��د��ه �� ر'�,�

�7$ای ھ7/7$��7/7ان و ,�7��74�7/7Eن 'M � ا����، د'1 �7%

 در �7 7$از ��7 د,7 �7 1336او، در '�ل . ا�$ان آ�/� ��د
��7 در��7&17 .  آ�� �7c�7�ا����، ![ از 4$&7#7" د��7�7�7 ر

�� آ�$��O ر&1 و ��7 ��7رک �7<�7/7'7�  �� q�8 رس��
او، ![ از ��ز1�4 �� ا�$ان . �X ,�O دا,N آ��:#� ��

��7 ا'�7I7#7ام وزارت اط7-�7ت 57و در !� ا,7G-ب  ،
ھ�ی ���$%@ و �F�|E 1. ?�<�ری ا'-�� ا�$ان درآ��

اط7-�7ت :�77ر?7� در ز��77ن ر��7'17 ری �7<7$ی و 
��7M7ون ا�7/7 177 وزارت اط7-�7ت و ��7M7ون �7$ر'77� 

<�ه دا�1 وزارت$�:�,� در ز��ن ر��'1 &-	 �ن را 
78$ و در ز��ن دری , U دارای '�1 ���وره ��د و �7%

 . '�1 ا?$ا�� دا�1
�7 ( '�7�17 ?7$س ارد�C<�1 '�7ل ?�7ری، وب� �7#7E�وا

�7$�74« ، ) ط�7C7�7ن?/�ح ا�7-ح  7 �7M7' �7�ای از ��7ز?�7
	�O ا�ام دار��ش &$وھ7$ و « :   را �/#�$ %$د» ا����

 �77S77�77 77�77�77�77ل ھM77� �77 روال�!77$وا,�77 ا'�77/77O77ری را 
 .ا`'-م �� &-	 �ن �� �" داد 	(1

ا	�Oم ا�7ام '�7�7$ ��7�7ر�7C73 "7 7- در ز��7ن وزارت 
ھ� !N7 7 73$ار �7$ ا�7"  از ��ت. &-	 �ن ��در ��ه ��د

��د %� �ا�@ ��o$ &$ھ/S� وا�E#� %� �78ط7|�7 78<�7?�7 
 ,7�7$ ١٠٠%$د,� و ?��M  &$ھ/S� را در ا�$ان ! �ده ��

 ,�$ از ,��E/��74ن از ٢٩	 �O	wف . ��د,� ا�ام ��,�
%�7 .  ھ� ! pI�� N و ا	�Oم C3- ��در ��7ه ��7د ��ت

در ��77رد ھ177�7 78" از آن 7��77/77$ ا	�7O77م در دوره 
و �7#3	�7O7 ا�7ام .  وزارت �� &-	 �ن ا?$ا ��ه ��د

 @7B7M� م�O	ا [ �O8 �% ��&$وھ$ �� �� ا�-غ �� !$' �
آ�3  ��د؟ %� 	�ج  ��,�ه ا�Rی %�,�ن ,��E/��4ن �0 ��

K�8$ ا�3ام ��د �7<7#7$ ا'17 و  دری , U �4#/� ھ�0$ '$
��ر , C3�� @{� U@ ا,(�م �� "��� ?�7ی .  ا �% "��� &$ق ا

آ�73 دری  ا�-غ از '�ی &-	 �7ن ا��7ر از ط$7��7 	�7ج
  ».�� آ��دی ھ��ھ/� �� ,(]

&-	 �ن �� «: در �NI د�S$ی از ,��� ا����، آ��ه ا'1
و?�د آن %� :�د 	�%� �$ع ��د ا�� ���M` و در 
��ارد 	�Eس ا	�Oم 	wف ���ر��ن را ��qI ��در 

هللا  هللا :���13، آ�1 او ا�" ا	�Oم را از آ�1.  %$د ,��
1���، آ��Cq� 1ح، آU: از  هللا ?/#� و �4 هللا U , ھ�

%$د و �� د'1  ای در��&1 �� ا`'-م ��E/� اژه 	(1
�� آ�3��ن ا:�Cر و اط-�ت .  داد �� �� gG& ��

�� ر'�,��� و ��M ھ� �/#s$ د'#�ر �� ���,��.« 
و �#3	�O ا�7ام &7$وھ7$ « :  ا����، ھ� 0/ " ا&Uوده %�

�� �� ا�-غ �� !$' ��� %� �O8 ] ا	�Oم �7B7M7@ ��7,�7ه 

��د %� 	�ج آ�73 دری  ا�Rی %�,�ن ,��E/��4ن �0 ��
K���ر , U �4#/� ھ�0$ '$ "�8$ ا�3ام ��د �<#$ ا'1 و ا

�� ?�ی ا�-غ از  �% "�, C3�� @{� U@ ا,(�م �� �� &$ق ا
آ��7دی  آ�3 دری ,7(7] '�ی &-	 �ن ا��ر از ط$�� 	�ج 

 ».�� ھ��ھ/� ��
 

زاده �7R ��7رای �U7%$7ی ?7�Bq�� '  �7>7C7� �78ج
���ر%1 ا�$ان ا'-�� و '�7ز��7ن �7(�7ھ�7�7" ا,7G7-ب 

او، در .  ا'-�� ا�$ان %� ھ� ا%/�ن ,U7 7 ز,�7ا,7� ا'17
�7C7هللا ,�7ری( دو�M� ��8�: ���� 1Fون وز�$ %��ر (

:�,� ![ از ا'�7R7 7#ح �7C7هللا و '$!$'1 ا�" وزارت
 �78 ١٣۶٣( او در دو$ � 1F	7E 7" ��7'�7ی.  ,�ری ��د

١٣۶٧  ("7 7���7�7�7 ( ا7�7�7F@ وز�7$ ار��7د ��7M7ون ا��7ر 
��د) :��8� . 

�U?�8 ��Bqاده، &$ورد�" ��ه '�ل ?�ری ��7S7, �7رش 
ای، !�ر����ی را �#<� %$د �7% �X7  ای '$��4ده ,��� 

�7�7ت آزاد، ��7 ا�7$اد C7B7� �7ریC?1 اC l ط$&� و در
 .ا8<�م � � ا�-ح ط��Cن !$دا:#� ا'1

رو�" ا'1 %� ��زدا�1 «: او، در ا�" ,��� ,��#� ا'1
�7$دن و7l �7F 77$7,�77,�73� و  �77 '$77���7ن و در ز,�77ان 

�د`,� �� �$ا8� از &$'#�ده ��ن &��$ l  ای ھ/$��7/7ان
و ,��E/��4ن و �/#�Gان �� �8 دره �� �$گ �� آ���ل ھ�ا، 

@��8 @��#�ان آن را 7��74� ��7 '�7ی  �3 ��8$ ا'1 و ��
��, 1 و �� '�د ا'7G7#7$ار ��7C7'�7/7ت د��7%7$اX7 78 در 

 ».ا�$ان �� 	�Eب آورد
�7B7: "7 7/70ب ��7 !�7ر��7�7�7ی '7|�7ا`78� زاده، ھ��8ج

ا� �7وارم �B�  : » �7?�78 �7$ح %$ده و اظ<�ر دا�#� ا'1
��7ن در د'�7S7#7ه ز��7ن�� '�ا�� ا�/ #7� و 	�7Rر ھ�7

�� و د&#$ رھC$ی و د'#$'� 7��7%@ ��7 اط7-�7ت �R3
8/��$ ا&�7Oر 7��7�7�  %��ر، �� آن �ھ� !�'£ داده ��?

�,��: 
ھ�7ی  ای ��O�� �/Mم �� ا�ام %$دن ھ�ی ز,( $ه #3@  -١

�� �<$و,�ان و ا?$ای ��I �7,�7 ا	�7O7م ��7دره از � l
�� %�E,� آ�lز ��؟؛  �E% �0 د'#�ر �� -F�' �0٢� و 

 �70 �7�آ�3��ن &-	 �ن و 'M � ا�7��7� ا	�7O7م �7$گ را 
�7� w7:ا&$ادی ا �� -٣%7$د,�7؟  �8? <�8� و از %�ام &$د 

ای ��7  ھ�ی ز,( $ه 0/� ا�$ا,� در ط�ل &F�M 1 '#�د #3@
��7 ا�7ام  �7��7 7l �7�ا8<�م ار�8اد �� ا&�7Eد ��7 د�7S7$ ?7$ا

 »...���Oم ��,� و 	�O ��دره � � آ,�ن ا?$ا ��؟
��د 'M � ا���� ! N از �1EI, N4$ د��اری �#�4 ��

 �7� �7/70 �7���7ز?�7 X7��� &-	 �ن دا�1 و '�[ در 
���� ��ا'$ار !�1 !7$ده �7E �7ری از 78$ورھ�7ی   ای 

�N7 7 از .  دوF#� در دو دھ� ا: $ !�'£ �4#� ا'1 �7�او 
7�7�ده  �� 8$ور ' �7'7� و �w74اری و ا,7�7(�7ر در ھ�7 

 z7 7�7: 7#�7ن و %��7رھ�7یE�$7ا�$ان، ارو!�، �7 7%$78، 
 .&�رس ا��ره %$ده ا'1

��,� و در �X7 داد�74ه 7/7�7� اM' $4 � ا���� ز,�ه ��
�� ��%��� �7R7M7��7، ��7��7 او در 7/70 7" داد�74ھ7� �

ھ�7ی و13 !$ده از ا'7$ار 73#7@1�4، آن��  U 0ھ��� را 
�77��77`$778��77��77G77� "77ت ���77�77ر '77 �77'77� �77% ��77 د'77#�77ر 

 .��ا'-�� ��رت 4$&#� ا'1، �$دا�#� �� ?�<�ری 
 �7 M'  �7��7�7'17 ?7�7<�7ری ) ا'7-�7�( ا��، در دوره ر

ر&E/(�,� و وزارت &-	 �ن ,� &gG در ��7G7م ��7M7و,17 
اط-�ت �$ ھ�� 7�78$%�7ت و 7�7�7 �7ت   ا�/ #� وزارت 

�OC7" وزارت��:�7,�7 در ھ�ی اط7-78�7� و ا?7$ا72� ا
ا	�ط� دا�#�، ���O '�7$ا   درون و �$ون �$زھ�ی ا�$ان 

ھ�ی وزارت :�7ر?U7 7, �7 در ھ�7�7ھ7S7/7� و و د�����ت
�OC� ��,�sرت او %�7 در   ھ�ی اط-�8� ز�$ ھ��Oری 

ھ� و ��'�7E7ت 78(�7ری �7$ون �7$زی :�,�ھ�� '��رت
'7M7 �7 ا�7��7�،   �3رت . %$د,�ا,�، �@ ��	�Rر دا�#�

در ا�" دوره 0/�ن ��د %� �� ?�7M7� U7ود '7$ان در?�7 
�8ا,��� و ,��ذ   اول 	1��O ا'-�� و وز�$ اط-�ت، 

�� ھ ¤ 1��O	 �7 او در درونE��7G7� @7�%[ د�7S$ی �73
و&�داری او ��   ا�� ا�" �3رت و ,��ذ، ,# (� ��C,  . � G#Eد

�/��: ��ای و ا?7$ای 	1��O ا'-�� و در راس ھ�� 
�7/7��7: �7�7�7 7' p7I7� �7% �7د�ای، د3 � د'#�را8� 

 ]7 �$78�7" ?7�7<�7ر ھ7�7��7� ر&7/7E(7,�7� و ,U7د�X7  ر
  .%$د,����وران آ,�ن �� وزارت اط-�ت ا�-غ ��

�� �8ر���I 8$ورھ� ,�Sه %/ � �� '�د4� ��ا $4 �% � / �
4 $ی ��OC 78$ور وزارت اط7-�7ت در ز��7ن �3رت

,177E77I7 وز�77$ی �$77 77	7E 77" ��77'�77ی و وزارت ری 
ا�" ��7O7C7 از . �<$ی و ��Mو,1 �� &-	 �ن آ�lز ��

ھ�ی ��ر'� 	7,�7G7� ا`'-مآ�lز ز�$ ,s$ و ,��ذ 	(1  
ا,� �� و?�د %� ھ��اره �$ وزارت اط-�ت g�E8 دا�#�

  . آ��
  ���� 4 
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 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

 
17���7 ,�7�7ذ ![ از �$گ آ �7O7C7� "7�هللا :7�7 7/7�، ا

اط-�8� %� در �(�[ :C$�4ن , U از ,��7ذ ز��7دی 
�$:�ردار ��ده و ھ1E در  �/��: ��ای �� ا,#�Iب 

رھC$ی 	1��O ا'-�� ,NG �<�� ا��� %7$د و از 
��7 و�H7ه در   آن ز��ن �8 �� ا�$وز، ,NG و ,�7�7ذ آن 

!� �/�� 1	1��O ا'-�� و در ,7<�7دھ�7ی 17�78 
1&�� N��� ط�7ری �s,.   �7%رت �G#E � رھC$ی ا&Uا 

 ،�7,�7)7/7E&1 ?�<�7ری ر'��در دوره ھ��F�' 1 ر
ا�" ��OC از ا:#7 �7رات ز��7د '7 �7'7� و ا�7q7#73دی 

اط-�ت، �3رت  �$:�ردار �� و در درون وزارت 
�7$ا�7$ %7$د �7#7، �7/70�w74 �7� 17C7E, را �OC� "�. ا

� و 78<�7��7 و 78$ور  GM8 از $ l ،ت�وزارت اط-
ھ�77�7� �770ن وزارت :77�77F�77I7��77,�77 7"، 	77#77� وزارت

-:�ر?�، �3ه 2�R3 �، ��ا و ' ��، '�ز��7ن ز,�7ان
%�7/7 ھ�، , $وھ�ی ا,#��s� و '��ه و �z E %/#$ل �7�

 . و از ,Uد�X ز�$ ,s$ دارد
ھ�7ی و'K7 7 در ھ� " دوره ا'1 %� -وه �$ ا�7ام

$8�7" 78$ورھ�7ی '7 �7'7� �70 در ھ�، � Nز,�ان  در 
ا&#�7، دا:@ ا�$ان و �0 در :�رج از %��ر ا��8ق ��

از ز��ن 8$ور د%#$ '��� در اول آذر��7ه   0/�ن %� 
� N از ��7 ٧٧ای !�U 2 ھ�ی ز,( $ه �8 #3@١٣۶٧ ،

�E/�74�7ن، ھ7/7$��7/7ان و   ھ�ی 8" از 0<$ه�, ،�'� '
ھ�ی �wھC� در دا:7@ و ھ�ی �/�:#� ��ه ا�3 01<$ه

70<7$ه �7�7�7�، �7��7@   :�رج ا�$ان و � N از ��7 
!�77O77�U77ن، 778(�77ر و ر�77C773ی ا�77q77#773دی وزارت 

N,ت، و دا���ن 8$ور اط-�? ���,��. 
دھ�7/7 %�7 !7[ از ھ� ,��ن �7�ھ�� ��اھ� و �$ر'�

��ور 	�O ا�ام g'�8 	�%� �$ع، �$ای ا?$ا از 
��7ه   %�,�ل �� &-	 �ن �� '7M7 �7 ا�7��7� ا�7-غ �7�

ھ�ی :�7د ا73$ار 0/�ن %� در ��ز?���ا'1، �8 او آن
��77s77, y77F�77q� �77م و ��77 د1773 « %77$ده  �77 �778?�77�

�� �ت ا?$ا�� آن را ھ�ا�1 %/�  »%�ر�/�'�,� . 
1E�ھ�ی 	1��O ا'7-�7� %�7 !7[ از �$:� 8$ور

@#3 ��ز,�ان ا&#�د,�7، �7}7- در   ھ�ی ' �'� در ارو!� 
 �� �>#� 1E���رد �����Oن 8$ور �I# �ر، دو 8$ور
3#@ ' �'� %�ظ� ر?�ی در '�2 7[، 78�73-ن د$7#7% 

�3'��� در ا$8�N و ���7��7Oن داد�74ه ��7,�7O7 7س،   
، ... داد�4ھ� 8$ور� 1E	1��O ا'-�� در 8$% � و

ا,�7ر%�7ران '7 �7'17 دھ/�7 %�7 د'17ھ�S� ,��ن ��
 "7�:�ر?� 	1��O ا'-��، ر'�7� و 7/7�7� از ا

�1 8$ورھ� 	���1 %$ده�	�7¥ ظ�7ھ7$   ا,� و 	#� ر
ھ�7���7ن ھ�، �$ای آزادی 78$ور�17Eآن.  ا,�, O, U$ده

1F�7�7��7 از ز,�ان دوM7� ا%$ه وw� وارد ��ھ�ی ارو!�
���,��.  

�� ��ور &#�ای 3#@ '��7�7ن ر��7ی، ر'�7�7  ،�/ �:
 .8$ور��E دوF#� را �� ?<�, �ن ا-م %$د

1�هللا �/#7s$ی آ��7ه ا'17 	#� در %#�ب :�ط$ات آ
%� ا	�Oم ا�ام ���F�Iن،  g'�8	�7Oم �7$ع ��7در 

�� وا	�7   �� و �$ای �� ��ا?$ا در %��رھ�ی ارو!�
 .��اط-�ت ا�-غ ��

@#3 K3ھ�ی ز,( $هدر وا U 2�! ھ��ن  ، ادا�� 1377ای
ھ�ی 7C3@ از آن ھ�ی ' �'� در '�ل' �'1 %�� #3@

ھ�7ی ھ��1 &#�ادھ/��4ن، و �($��7ن 7#73@.  ��ده ا'1
ای ھ ¤ &3$� �� ��7ارد !N7 7 از آن ,7O7$ده ز,( $ه

  @#3 "�ھ� �8  $ %7$د �78?�7 ا'U 0 �>/8 ،1ی %� در ا
]OاE4 @��MF#$ده ا&�7O7ر �7M7��7? �7��7�7 در و 

ھ� " ا&�7O7ر 7��7�7� .  ا#$اض �� ا�" 8$ورھ�'1
� �� %� 	1��O ا'-�� ,#�ا,� آنC'�0ن ھ� را ھ�

 . !��� %/��w4#� !$ده
$8�" ھ�ف #3@�<� U 2�! �'� ' 7$ ٧٧ھ�ی�7-وه  ،

	wف ?�M� از رو�/�7O7$ان و ,�7��74�7/7Eن &�7M7ل، 
%7$دن ��7ای ��8�� ار�ب در ?���7M7، و :�7��7ش

N7,ت %�7ر74$ی و دا���q#-ا#$ا�cت �$د��، ا
N7C7/7? �7'�7 7' "7 7F�M& ب %$دن�$� ،��ھ�7ی ?�

,�7Sران، و%7-، رو�7O7�7/7$ان و ا?#���، روز,���
N,رز و آزادیدا�C� ن��ط7�7� و :�اه و �7$ا�7$ی?�

1Fا���د �?. 
-ھ�ی 	1��O ا'-�7� 78-شاز '�ی د�S$، ار�4ن

�C,�? 7�7¦ھ�ی ھ��� ای را آ�lز %$د,� �8 ?�� ادا�� 

 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

@7#773 $7' $7�ای را �7S77 7$,�7 و ,w7S7ار,�77 ھ�7ی ز,77(7 7$ه
 .  ,�sم � N از ا�" &�ش ��د»ا'$ار«

ھ�ی ، 0/� ھ�#� C3@ از �U4$اری داد�4ه 3#@79دھ� آ��ن 
هللا ����د ھ���� ��ھ$ودی ر� [ �73ه ای، آ�1ز,( $ه

 ]7 7��� ��ور 	��� :�Bب �� ���� ,7 �7زی ر � 2�R3
�� , $وھ�ی �y�E د'#�ر داد �78 �R3 �7 « و13 '�ز��ن�

��$s, �� �% �,�E%@7#73 �7ره�ھ�7ی ا:7 $7 ��7 !$دازی در
!$داز,� و ا�/ 1 �7�7� را 78<�7��7  ا&��ی ا'$ار ,�sم ��

�$:�رد %/� �� ،�//�.« 
ھ�ی �I#�] از 0/ " �� و?�د ا,#��ر ا:�Cر و &<$'1ھ�

ای در &�7�7��7 دو '�7F�7 �78 ھ�7ی ز,7(7 7$ه$3��, �ن 7#73@
ای، ر'7 74�7� ھ�ی ز,7(7 7$ه�U4$اری داد�4ه !$و,�ه #3@

�� !$و,�ه #3@�R3�7 70<�7ر ��7رد ھ�ی ز,( $ه�ای 8/<� 
773#77@ !77$وا,�77 و دار��77ش &77$وھ77I77��77�77�77� ،$77#�77ری و 

�/�ه ���ود ���! $�M?����. 
ز��7ن ��7 داد�4ه 	#� !$و,�ه #3@ �( � �$�] را %�7 ھ�7

اش در 0<�ر ,�$ د�S$ ![ از �X ھ�#� ���Gدی ?�7/7زه
�� !$و,�ه #3@�R3 �'ر$�ھ�ی %/�ر : ���ن ! �ا ��، در 

 .ای ��Fظ ,O$دز,( $ه

�$ ا-م ��Gم23از � �ن �/��7�7� در  �#<�� %� R3 ھ�ی
� از ا�Rی وزارت �lزدا�1 ��,�، و ا��ا�" !$و,�ه 

 ,7�7$ 18اط-�ت ��د,� داد'$ای ,��s� 8<$ان �7$ای 
��7 ,�7م ���17@  $7�7, X7��R وزارت اط-�ت و  

�7/7ان :E$و �$ا�7G7� �7% �78م �7��7�7� از او R3 ھ�7ی
 ,�7م �7$د,�7، » ھ��Oر 7l 7$ر'7�7� وزارت اط7-�7ت« 

 .% �$:�ا'1 ��در %$د
@#3 � G�8 �# �%�7 د'7#�7ر ��7�7�7 ھ�ی ز,(7 7$ه�ای �7% 

 17E7 7�:��8� ر� [ ?�<�ری وO�8 13 @ ��ه ��د در 
: ای ا7-م %7$د، ��7 ا,7#�7�7ر اط7-7 1377�7و ,<� دی 

�$ا'�س �$ر'�«  ،7" 7�7% �7#7�ھ�ی ا,(�م ��ه از '�ی ا
 .و?� �C, �8- O�8ده ا'1ھ�ی ا: $ �� ھ #3¤@

��7 �#�'��,� در �$:� روز,���7 y7 7�7��7, �7 ط�7ر�ھ�7 
�7/7ان  �7�ا'��� �$:� از ���$ان وزارت اط7-�7ت 
�s/�ن ا��ره ��ه %� �ری از ��1 ��ده و ا�7" ا�$7 

 ».��رد ! S $ی �3,�ن , U :�اھ� ��د
1%�& "��� ,��ن ��ا�: ��دھ/� %� '$ان و ����Gت ھ�، 

�7$ '7$ و ?/�ح ¦7�7�ھ�ی 	��O#� ا'-��، از ادا��7 
ای در ?���M، و	�1 دا�#/� و ,7S7$ان ھ�ی ز,( $ه#3@

K 'و �M��? ت در�cا$# .8$ ��د��د,� %� ��ج ا
�1 �3ه 2�R3 � ا'1 %� '$ و �8 !7$و,�7ه 7#73@�, ]�'-

در ا�7" .  ای را ھ� � �ورد و �� آن !���ن دھ�ھ�ی ز,( $ه
 ���R3 7$ آن   را'#� '�ز��ن�, $وھ�ی �y7�7E از آ�7lز 

��ده ا'1 %�: 
-ھ�ی ز,( $ه�� ,NG ا��� ��$ان ا��� !$و,�ه #3@ - 

ای '$!�ش �wSارد و �� 0/� ����ر %� �7(7$ی &7$��7ن 
 -  ����Gت ��` $8	1��O ا'-�� ��د,�7، ��7�7ود %�7/7؛ 

ای %�ھN دھ� %� د:�G&  1F$ه۴ھ� را �� ھ��ن ���ر #3@
�7$&7#�7 ��7ه w7! �7�'ت در آن ر� -ا'17؛   وزارت اط-

ھ�7ی  را ��7 73#7@٧٧ای !U7 72�7 ھ�7ی ز,7(7 7$هار�C8ط #3@
�7/% KB3 از آن در دا:@ و :�رج %��ر N ! �'� '  .- 

�M'-   X7 � ا���� را از '$ راه �$دار,�؛  �7�'$ا,7(�7م 
�/� و '$ھ�$ l و ����/�7ی ��7ه !7$و,�7ه ���%�� ,��

  .را �I#��� ا-م %/�
,NG �3ه  �7 72�7R3	17��7O7 ا'7�-7�، �7$ای ا,7�7$اف 

1G G	 $ E� �7د %�7 !$و,�ه از��� 	�ی آ��7O7ر  �,���?
 1��' �#	»[Fا« ]�4ن �(7�7�/��O� از ,�� �� �#E�، وا

,�7S7ران در ��رای ا'-��، در��ره 	�7Rر روز,�7��7
�73ه «   : %�7/7ای، ر'�7�7 ا7-م �7�ھ�ی ز,( $هداد�4ه #3@

-روز,���. 2�R3 � ا�" ��,K را از '$ راه �$دا�#� ا'1
�7�7ت ھ� �� ط�ر د'#�C7B7� �7 د'7#�7ر داد�74ه� �7M7�?

  »...ا,�3�8 ] ��ه 
�E �ری از '$ان و ����Gت و ,��, ��4ن �(�[ و 

� N از ا#$ا&�ت 'M � روز,�����% ،�#��O	 ران�S,
ا4$ روزی ا�" ا#$ا&�ت �/#�$ ��د، .  ا���� آ�4ھ/�

   ���E �ری از '$ان %/�,� 	1��O ا'-�� ا�$ان، 
�$ای ,��,�، ��Oری .  /�ان �#<� �M$&� :�اھ/� ��

راد ,���/�ه ا�-ح ط�� �(�[ و E �% �R �ن ا�@ 
��ره ��٩٠ "�	�Eس و ! � �ه   ا�" !$و,�ه «:  �4�� در ا

ا'1 و ا��Oن ا�" %� ھ�� ا��Mد آن رو�" ��د و?�د 
��، ...  ,�ارد�R3 ن ارا�2   در ��رت رو�" ��ن�Oا�

ا�" !$و,�ه را .  ھ�� ,�Oت آن �$ای �$دم و?�د ,�ارد
 ������ن در � �ن �$دم ظ�ھ$ %$د، $�� ط�ر  ���C,

اط-�ت �$��ط �� آن را، �8 	�ی %� � E$ ا'1 در   
 ) 2(».ا:# �ر �$دم 3$ار داد

!�,Uدھ� 8 $ ��ه، روز,��� '-م در ار�C8ط �� ا�-ح 
 1��o �% �,�'�0پ ر ���ت '/�ی را �CB� ط$ح �3,�ن

ا�" .  %$د ط$اح ا�" ط$ح 'M � ا���� ��ده ا'�1�
ھ� ! N ا�" داد %� 'M � ا���� از ��ه,��� ,��ن ��

 .ط$ح را �� وز�$ اط-�ت ! �/<�د %$ده ��د
در '$و�[ :C$ روز,��� '-م، در ا�" روز آ��ه 

�� اط-�ت ��Go� %� در��&1 ��ه، 'M � «:  ا'1 �/�
 و �� ���ره 77/7/16ای در �8ر�£ ا���� ط� ,���

 %� :�Bب �� ��Gم ��#$م وزارت و 1�8 41/خ/281
/�ان » �S/م &$ھ�s, د�)�&�R'�زی &$ھ/S�، ا

ھ�ی &$ھ/S� و  ,��#�، ! �/<�د ���ود�1»%��ر
�8� را داده ا'1�CB�.« 

ط�ری %� ھ��ن«:  در ��I� از ا�" ,��� آ��ه ا'1
�� &E4 1 F�M#$ده /��$ی ,s $ ��4 $ی، $R�#E�

�$ای �B$ح ,��دن ...  0<@ 8"، دو1F آ��دی، �I#�ری 
�$ای آن  �,�>? �,�C #�! د و?<� و�)�%�,�ن و ا
 ����O-ت ا�/ #� را �$ای ?�<�ری ا'-�� ا�$ان و 

 .:�qص وزارت اط-�ت �� د,�Cل :�اھ� دا�1
ھ��� در و?�د ?$��,�ت �3,�,� ��ازی و ا�(�د % [

را'#�ی �� و?�د آوردن ا,��Mب و ا�(�د ا:#-ف در 
 .�8ا,� از ! ���ھ�ی ا�/ #� ���cع ��Oھ�� " ا���ن ��

�� )  از ,�ع ا,#O�8)���s @ داد�4ھ� �/��...   �%
ای ا�" ا&$اد ر' �4� ,��ده و �����I8 1��Oت 	$&�

��ھ�ی �8ان O�8@از ا�" ط$�� ��.  `زم را ��در ,��
�1 و /��$ ��M,� را از ��/� :�رج �G8 دی را�:

 .,��د
�� �S/م &$ھ�s, "��ت، �8ا,� 	�زها�CB� ،ھ�ی %#�ب

G'�� ،��/ ' ،$8�|8� و l $ه را N��! 1�8 :�د 
�S $د.« 

ای ط$ح �3,�ن ، �(�[ در ?�U,��78�Eدھ� 8 $ 
� %$د��q8 ت را��CB�  . ھ��ن روز ![ از $q

��ر، روز,��� '-م �� 	�O داد�4ه و�Hه w� ���q8
رو	�, 1، �� دF @ درج ,��� ��$��,� 'M � ا���� 

�� [ 3�8. 
��ن '�%" ، �� ھ/�Sم �M8ادی از دا,78Nھ��ھ� 8 $ �?

� �3,�ن ��q8 ��%�ی دا,��Sه 8<$ان، در ا#$اض 
 ���ت و 3�8 ] روز,��� '-م د'1 �CB� ا�-ح

 .ھ�ی اط$اف %�ی دا,��Sه زد,��s8ھ$ات در : ���ن
، ![ از '��8� %� از , �� �� �w4#� 78ھ(�ھ� 8 $ 

�� ھ�$اھ� ا&$اد  ���s#,د , $وی ا��-ا,�qر 	Uب«
�� :�اب �� '$د��اری ��MEد ده»هللا �O�,N,�4ه دا-

��ن 	��� %$د,��?. 
N,ھ� دا�� ،�,�C� �,� �	و ���	 "�?� در ?$��ن ا

N,از دا $�, X��� آ��ر ر'�� �/#�$ه، �B� ز:�� و-
�� ,�م Uت?���ن &�رغ @ q�#Fاھ �ا$�,Hاد، ?�ن هللا ا

�� .  دھ�:�د را از د'1 ���� N/%وا �� ���	 "�ا
N,داX��� ط�ری %� از  ��'�، دا�/� ?���ن 4$د

N,1 از دا���	 ����ن ا#$ا�cت آ,�ن و �$د�� %� �?
��د,� و از '�ی د�S$، 	�-ت , $وھ�ی  �#'�:$�

ا �>F	1��O ھ�ی 	Uبا�/ #� و ا,#��B� و 4$وه
، 20، 19ھ�ی ����ی در روزھ�ی ا'-��، در4 $ی

��ن77 8 $ 22 و 21� : �� .ھ� %� �ه �� 
��I Cن �� %�ی دا,��7Sه و ��7 :�7ک و :�7ن %�7 �7ن 

N77,77,�77� %�77 77/778<�77 دا���77ن د&�77ع از آزادی » ?77$م« ?�77
 �7���د �$گ د�7S7$ی  �,�E,ق ا�G	 ن، ��3 و� � ،���ا,�

1CO, ود%�ر,��� ' �ه وU&1 ا'-�� ا��O	 ر��. 
�Cدی در  "�,��$ زرا&��ن، ا	�� �� $ی و � $

ای و%�1F اوF �ی دم ����?�M$ ھ�ی ز,( $ه!$و,�ه #3@
<�ه دا�#/� $��/�ه، �����I#�رى و &$وھ$ھ� را �!. 

�U4$اری  �8 �F�' ن در &���� دو� ,���� و%-ی $3
ای، 	#� ا?�زه ��MF�B ھ�ی ز,( $هداد�4ه !$و,�ه #3@

!$و,�ه داده ,��، و 8/<� 0/� ھ�#� C3@ از �U4$اری 
-ھ� ا?�زه داده �� �8 �NIداد�4ه �� آن

  ���� 5 
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 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا   �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

 
�O� از ا�<�م�7,�7B7�7' �7رq7/7� �7% �7راد ھ�ی ا��

و% @ ��Bq� %�ظ�� و �<$داد ��I F,� و ,$7��7 
زرا&��ن و% @ :�,�اده �7G#�7`ن !7[ از �U74$7اری 

	w7ف « داد�4ه �� ,��ه ر' �2�R3 �4� وارد %$د,� 
	w7ف «  و » %� � اوراق ��ز?��7� از '7M7 �7 ا�7��7�

 .ھ�'1 در 3#@»اوراق �$��ط �� ,NG ا����
'$ا,(�م ,��$ زرا&��ن، و% @ :�,�اده �G#�`ن 

�� 79ای در اوا:$ آذر ھ�ی ز,( $ه#3@ X� U, 10د
 ��روز C3@ از �U4$اری داد�4ه �#<��ن ا�" !$و,�ه 

ا&��ی ا'$ار !$و,�ه و ��8�N اذھ�ن «ا8<�م 
������زدا�1 ��» . 

:�,�اده دار��ش و !$وا,� &$وھ$، ���� �I#�ری و 
�/�ه �! $�M?����3 اری داد�4هU4$� روز C3@ از 

�Cدی و ا	�� ط� ,��� "�ای ,��$ زرا&��ن، � $
��دن  p3�, ���� $ی و%-ی :�د را در ا#$اض 
�G G�8ت و �م ر&pG, K !$و,�ه Uل %$د,� �8 

� :�د و و%-ی 8$8 "�����ن 	�Rر در داد�4ه را 
�//% ��$�8. 

 @ Fد ���م ر&K «اوF � دم و و%-ی �8% � %$د,� %� 
 داد�4ه »�م �M$&� آ�$ان ا���« و »,pG !$و,�ه

 .ا,�را $�8�� %$ده
ا�� .  زرا&��ن، ��M از داد�4ه �� ط�ر ��13 آزاد ��

 �� $S�8/<� .   '�ل ز,�ان ���Oم و ز,�ا,� ��5��رد
��د %� �� �<��1، و%�1F »?$م« "� زرا&��ن ا

��د و ھ�ی ز,( $هھ�ی 3#@:�,�اده �#&$�w! ای را
�� $s,8$ورھ� اظ<�ر "��Cرت .  %$ددر��ره ا ��

%��ن :�د را آزاد %$د د� ،$S	1��O ا'-��، آدم
ھ�ی $3��, �ن را �� ھ�، و% @ :�,�ادهو �� ?�ی آن

 .��ت !/z '�ل ز,�ا,� %$د
�، داد�4ه ,����� �#<��ن #3@ 8$8 "�ھ�ی �� ا

ای ��ون 	�Rر :�,�اده �G#�`ن و و%-ی ز,( $ه
�� ��رت آن U , ھ�»�/�$ l« و در !�1 درھ�ی 

 �8 �� @ O�8 �E� 	�¥ 4$دد؟ و »ا'$ار ,�sم«
![ از ا'#��ع ,s$ و «:  ر� [ داد�4ه ا-م %$د

 �/�ا'#�`ل ��Mون داد'#�ن ,��s� 8<$ان، �0ن 
 �s, ا:-ل در ا�/ 1 و ���دن دادر'� را ��?

 �/� �� 327    ��ده3 ���� p I�8 داد، �E#/�ا 
 �3,�ن 165 �3,�ن آ� " دادر'� � �$ی، و ا�@ 

�/� را ��در ,��ده $ l �'ا'�'� 3$ار دادر
 ».ا'1

�� ��رت 79 دی 30 �8 3داد�4ه در &����  ،
�/�، و ��ون 	�Rر ھ ¤$ l ���X از و%- 

 �c1 ����ر'��ا�Rی :�,�اده �G#�`ن �� ر
�� 8<$ان �U4$ار  ���s, داد�4ه �CM� ] �G G� ر

��. 
�U4$اری  �� ?��E داد�4ه ,����� و ��$��,� و 12

�X داد�4ه ,��s� 8<$ان  �CM� 1��/� در ,<�$ l
G G� در 	�Bq� ��O� ��ظ��  �c�3 1'���� ر
�G� �2�3م و�M� 13و,1 ا�/ #� وزارت اط-�ت و 
�$%@ وزارت اط-�ت �M$وف �� �,�I F��<$داد 

ھ��ن &$دی %� !$وژه &$'#�دن ا�8��س (�� ھ����
<�ه $4&#� ��د  $��E/��4ن را �� دره �,  ( ��را 

» ��?$م آ�$�1 و ��ور د'#�ر 0<�ر&G$ه #3@ 
�� . ����م %$د»	C[ ا

�� رو�/� �E|�ل و13 	$ا'1 �<�1 زھ$ای 
 ��8<$ان را �� ?$م ���C$ت در #3@ ����
�/�ه �� دو&G$ه �q3ص �! $�M?���� ری و�#I�
,�[، ����د ?�M$زاده �R اداره �� �ت وزارت 
اط-�ت را �� ?$م ���C$ت در 3#@ دار��ش 

�� &G$ه �q3ص ,�[ ���Oم %$د ��-ھ�.  &$وھ$ 
�R اداره �� �ت  $S��� ��E/�، د " /0
  وزارت اط-�ت را �� ?$م ���C$ت در #3@

�� &G$ه �q3ص )  &$وھ$(!$وا,� �(�ا'�/�ری ��
���� 8�3@ ����م  ,�[ !] از !$دا:[q, 1 د @��� 

��. 
�Uی از ���$ان � �,� U ���� ،�F�'ر � �	
وزارت اط-�ت ھ$ دو �� ?$م آ�$�1 و ��ور 
د'#�ر در را'#�ی ا?$ای دو &G$ه 3#@ آ�3ی دار��ش 
 ��&$وھ$ و :�,� �(� ا'�/�ری �� دو &G$ه 	C[ ا

 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

 .����م ��,�
 ,�$ از ا�Rی ��زدا�1 ��ه وزارت 3داد�4ه 

 �� �Sن %� ھ���>#� $�اط-�ت را C8$�2 %$د و '�
l $ از :E$و �$ا8� از ا�Rی ر'�� وزارت 

]C	 �� U , �,د�� 10 '�ل و , � �8 2ھ�ی از اط-�ت 
 .'�ل ���Oم ��,�

ای رای ھ�ی ز,( $ه�� ا#$اض و%-ی �#<��ن #3@
 �)/! �CM� و �� «G, ر��% �F�داد�4ه در د��ان 
 �� U , ص را�q3 ��داد�4ه ,��s� 8<$ان �����Oن 

 10 ذ%$ %$د �� »1�w4 :�,�اده �G#�`ن«دF @ آن �0 
�@ %$د�C8 ل ز,�ان�'  . $��/ "���M، ھ�� ا �8��

 .اط-�l �8 $ از دو ,�$ آزاد ��,�
	1��O ا'-��، 
	1��O �3��0اران 

-و �3�0%��ن و آدم
. ای ا'1%��ن 	$&�

 "�'$ان آن، �$ ا
�q8ر ��ط@ ��د,� 

ھ�ی %� !$و,�ه #3@
ای را �� ز,( $ه

�$گ 'M � ا���� و 
���Oم ��ن '� 

�,�/C�ا�� .  ھ�$اه او، 
 ��ھ ¤ ا,�Eن آ�4ھ�، 
ا�" 8$&/�ھ�ی 
	1��O ا'-�� 

�� ,O$د�/#0$ا .  ا
%� ر��� 8$ورھ� و 

w4ار هللا :� /�، �/ �نھ� از روحھ� و ا�ام'$%�ب
� � ز,�ن، �$دم  ��	1��O ا'-�� %� �� &#�اھ�
%$د'#�ن، 8$%�" ��$ا، :�ز'#�ن، ' E#�ن و 

���E0#�ن، ����ر %$دن :�F�I� در راه ا,�ا:#" داد�4ه-
-ھ�ی 4$وھ�، 	��� �� دا,��Sهھ�ی ��$ا�� و ا�ام

ھ�ی ' �'�، ,<�دھ�ی د�O$اX 8 �$د��، ھ�، '�ز��ن
�� %�,�ن ,��E/��4ن، ادا�� ر'�,� ���	 ،@G#E� ھ�ی

�م ?/� و $3��,� %$دن ��ھ� ھUار ا,�Eن، #3@
�� و�Hه '�ل 64 �8 60ز,�ا, �ن ' �'� در '�ل ھ�ی  

67 ��، &$��ن 8$ور '���ن ر��ی و l $ه �$وع ��ه 
�/��: ��ای، :�$ � ،�F�I	�E% " E,� �0ن 

��'�ی، ھ���� ر&E/(�,�، ���� :��8�، ����د 
-,Hاد، & $وزآ��دی، ,�Gی، ��F�q�، �3'��، دها	��ی

 ����ی، ری ,�O�، 	(�ر��ن، &-	 �ن، ?�M$ی، !�ر
�Uی، ھ�دی $C8 ی�'�� ،�� ��<$ی، ��'�ی ارد

-وه ا�" .  ر'���...  آ��دی و��lری، دری ,(] ��
��ن ز��ن,�ع #3@$�ھ�، ھ� و �EO#" ��3ھ� و %�#�رھ� و 

. در �8ر�£ و �B" ا���F�2ژی ا'-�� ر��� دارد
�$ا�"، ھ�� ?/�ح�/�ھ� و '$ان و ����Gت ھ�، ھ�� ار�4ن

ھ�ی �I#�] در '$%�ب و 	1��O ا'-�� در دوره
'�,�Eر، ?/� و %�#�ر، G& @ ��8$ و &-%1 ا�q#3دی 

��%�ری و 4$ا,� �$ ا%}$�1 �$دم ا�$ان، �lرت و 
 ،�M��? 1 و 8$ور در�	راه ا,�ا:#" و ،����ا��ال 

1��/? NG, ،ام� .ا,�%�را,� :�د را ا��� %$ده�O/(� و ا
 ��	1��O ا'-��، �$ای 	�¥ ��Gی :�د، 	#� 

-دھ/�هدر & �� �O8ن. ھ����ن , U ر	� ,O$ده ا'1:�دی
ای %� ��Mھ� از ?��Eت ��ز?��� از ھ�M' $E � ا���� 

� $ون از ��زدا�1 ���4ه وزارت اط-�ت راه ��&1 و 
 ��,��ن دھ/�ه �O/(� و	�#/�ک ,�م �$ده �$ای ا#$اف 

$8�" ��ارد &�Eد ?/E� و : �,1 ��د، '$ 8 � %} ]
��ز?���ن ھ��ن ?�اد آزاده ا'1 %� در & �� �� ا'� 

در !� ا,#��ر .  ��د از وی ,�م �$ده ��»آ���«��M#Eر 
�/�� "�ھ� و اد�ی ���� , �زی، ر� [ و13 ا

��دن  ��/�U4 $� �/C� y�E� وھ�ی$ , ���R3 ز��ن�'
%//�ه ا��� & �� '� '�#� ��/(� ا�" �q8و�$، ا&��ء

��� از  ای ط� ,��� ھ�ی ز,( $ه �#<��ن #3@ ��ای 
�IE, �� م�s, ن`�|E�  $�ای از آن �� �(�[ و '�

ا�/ #� ار'�ل ��، ھ$ ,�ع د:@ -ھ�ی اط-�8� د'#�Sه
�� & "�ھ� �� ��ت رد و �8% �  و q8$&� را در gCc ا

�� و�Hه �#<��ن زن  -%$د %� ��ز?��� از �#<��ن- 
�E �ر و	�#/�ك دارای ��/� ����ده ا'1 �� در  ھ� $8

1E , د�?�� �� &. 
�� �4#� زن ا����، آن �% �F�	 ر در� E� �B�ھ� را

�� :�,�اده :��/� �O��� ھ�$اه ,Uد U , �8�� ای دا�#/� و
�X '�$ :�رج از %��ر ر&#� :�,�اده :��/� ��ای، 

��د,�. 
�3$�@ ا,�Oر ا�" ا'I����� �% 1#�ری و  l 1 M3وا

 1 F�M& و ����/�ه در راه آزادی � �ن و ��3 و ا,��! $�M?
ط�ر %� %�,�ن ھ��ن.  ?�M� ?�ن :�د را از د'1 داد,�

�y %$ده ا'1$q8 ان$��8 ز��,� �� ھ�� «: ,��E/��4ن ا
@#3 "�ھ� �� ا8<�م آزادی ��� و ��  آ�$ان و ��-ن ا

G �8� -ا,�از !���ن دادن �� ھ�4$,� #3@ ' �'� ��0
������ و �(�زات ,��,�، ا�" !$و,�ه ھ� 0/�ن ��#�ح 

 ».ا'1
X�'� در $�� &I� ���3 1 F�M#�ری و !��/�ه از 

��, �S#E: $ S ! " F�M& از ،$S��/�:#/� و از '�ی د
'�ز و ��دق O�8 @ %�,�ن ,��E/��4ن ا�$ان و دل
w4اران دوره '�م &F�M 1 ا�" ھ�، از �/ �نآن.  ��د,�

�/�ه در �8و�"، ا,#��ر و د&�ع از �#/� .  %�,�ن ��د,��!
 ,�م 4$&1 و �� ��Fظ ,s$ی » ,��E/�ه#�134" «%� 

�B� در &F�M 1 %�,�ن ,��E/��4ن ا�$ان ���Eب  �BG,
���#E?$� NG, ،ای دا���1د. 

 1 F�M& ن و ,�$ و� ��/�ه، ھ��اره �$ آزادی ا,���� و �!
ورز�� و �� ھ� M�?�� � %�8� و د&�ع از 	�Gق ا,�Eن

��,s $ی '$%��S$ان و '�,�Eر0 �ن را از �<��1 
-'$'1I...  «:  داد��Kc ط8�GC� ��رد ,�G 3$ار ��

$8�" ���F�Iن آزادی � �ن ,���/��4ن ھ��ن �lرS8$ا,� 
�<$ه �� �% �/#Eھ��%��ھ�ی :�د دادھ� و ا:#-سھ�، 

 �S/دی و &$ھ�q#3ا $G& را 4$&#�ر �M��? 1 ا&$اد�ا%}$
� ��ری، %$ده ،��-�ا,� و ا&$اد �E �ری را �� ا,�اع 

-ا,� و �� 8$و�z آ� " !�ل4$&#�ر '�:#�...  ا# �د، &���
!$'#� و '�د?��� ر��� ھ$�4,� ا	�Eس و ا:-ق 

 ) 3(».ا,�ا,�E,� را زده
ھ� S,�S0 @C3� �$گ :�د را I� " /0#�ری، '�ل

/ در ا,#<�ی :�ک �0 ز��C'1/  &$?�م �"«:  '$وده ��د
X,ده ا'1/  آ$#E4 ی$� ��:/ در��ی رو�/� %� 

-ھU4$ ,��,�/  ز�$ا %� �"/  آ'��ن/  د��ار�4ه '�د4� آب
N��$ ا�" ز� " :�X ,��/  ای از :�����  /. $#E%�:

� �در آب/  �$ا��� z �: در /  و :�ط$م را./  ھ�ی 4$م
�E#$ ���ل %�] رود '�ده /�����Eر.«)4( 

 1G G	 ه»?$م«در�/���د ...  ھ� وھ� و �I#�ری !� "�ا
��3� %� آزادی ا,����، .  ��ن ��د��ن ��3%� 8/<� '-ح

��	� و 	q$ و ا'#}�، �� :�ن :�د در � �ن، ��3 را 
 .�8ر�£ &$ھ/�M��? �S ا�$ان 1Co %$ده ا'1

ای، �#�'��,� �$:� از ھ/$�/�ان و در 0/ " دوره
� زد,� و 	#� �$:� �0ن F $��E/��4ن �<$ '�Oت �,

ھ�ی ، �� وز�$ اط-�ت و13 ,���»% �ا�$اھ � 	��8�«
»1� .، ,��#/�»��م&�ا

 �M3در دورا,� %� وا
ای ھ�ی ز,( $ه#3@

?���M ا�$ان را �O8ن 
داده ��د 	��8� % �، 

�� & N�-در ��رد ,��
�� ر,� «اش 
ای ، در ,���»ار�lان

 $���,E� وز ��
 1��O	 ت�اط-

��Eا'-��، ���, :
ا?�زه ��ھ � ��� را «

�$ادر :�Bب %/� .
 �E,��?/�ب آ�3ی 
 1Fم دو$#�� $�وز

�8ن ا	#$ام ��2�3، �$ادرم �� �l ��� و ��ران.  :��8�
�� , 1 �" ا	#$ام 2�3@ ��د��ھ��ن ��� �% �,�4. 
 ���� ر,� ر�lان« �� « �7��7 �7%� 4@ '$خ :�7رداری 

�� ��� �Fده ا'1 و$% N�دا, � %�7 �7" دل ��ران را ر
�� 4@ ,�ا�#��G8 U? �# ,  . ا, �7 �7" و ��7�7 از���$ادرم 

�� C3 X���ا4$ �0 8-ش ��ن در دو '�7	7I7� 17#7�7] .  ا
 �, � و آ��Oر و ��7�7 ��7 ز�7 �7" در .  3$ار دارد ��

�� ».ا�� و ,�! �ا'�
��,E�، وز�$ اط-�ت و 13	1��O ا'-��، در 

اط� /�ن دارم %� «:  ,���E?�اب 	��8� % �، ��
�<$,� ار�lان«%�ر4$دان «���! 1��G8 �! ھ�ی  در

ا3#�ار د'#�Sه اط-�8� ?�<�ری ا'-�� ��ده 
 »...ا'1

1���م را �� وز�$ 	��8� % �، ھ/��S� 0/ " ,��� &�ا
��E %� ����ر�" اط-�ت ?�<�ری ا'-�� ���,

��ن ھ�ی:�,� �� 3#�ا و د'#�رات ��&�قھ� " وزارت
ھ� 8" د�S$ را ,1EI ر��د,� و �I#�ری و !��/�ه و ده

ھ� را در 	�� � %-ن �<$ ��ه آن'�[ ?/�زه �}��
�,�: ���4 �� . ھ� رھ� %$د,�8<$ان و 
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 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

6 

 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

6 

 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا   �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا   �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا   �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا   �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا   �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا   �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا   �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

 
�$ای ھ/$�/�ا,� �0ن 	��8�  �>� �F�E� K3در وا
�$ادری �� وز�$ اط-�ت 	1��O ا'-��،  ،� %
ھ��Oری �� 	�E,�' 1��Oر و ا:#/�ق، �O/(� و 

0/ " ھ/$�/�ا,� ,� در . ا�ام، و	�1 و 8$ور ا'1
�C3ل ?���M و �$دم، ���O در �C3ل �3رت و 	�%� 1 

»�>M8«�,دار . 
 �M3وا ��'�ز، ,��E/�ه، &�Mل ' �'� و ا?#��� & ��آ

1�%�را,� 	1��O %� :�د ��ھ� ��O$دھ�ی ?/�
�1 ا'1، ��$�� � �ھ�ی �8ا,� �$ واM3 1ا'-�� 

�C/�د و �$&� �� &O$ :�د و  ��0 �M��? ری�?
����؟ ���>�آ�� ا,�Eن �(�ز !  ا,#��ر آ�oرش �� ھ$ 

�� :�ان ده N,�#'د �% �#��O	 ��ھ� ھUار ا'1 
��0/�ن 4/�ه آ�Fده ا'1 و ��Gی :�دش را ھ�ا,�Eن 

� /� از در ��8�� '�,�Eر و ا:#/�ق و '$%�ب ��
 '$ آ�#� درآ��؟

 " F�M& زود %�ر,��� ھ�� �� $�����E �8ر�£ د
&$ھ/S�، ' �'�، ا?#���، ھ/$ی و ,<�دھ�ی 

ھ�ی ' �'� را در �M$ض د�O$اX 8 و '�ز��ن
�$ ا�" .  �R3وت ���� ?���M 3$ار :�اھ� داد

�� 	1��O ا'-�� و  �,��ا'�س، ھ$ &$د و ?$
ھ�ی آن ,Uد�X ��د �0 ��Iاھ� و �I, �0اھ� ?/�ح

��ت آن�/? �� -� .ھ� آ�Fده �� ��د

 �F�E� �� gG& ،1�$�� � ���ت 	1��O ا'-�� �/?
ھ�ی ' �'� ���ود , 1E و '� و 0<�ر ا'1  #3@

�� 1��/? 1�! 1��/? 1��O	 "�. آ&$�/�%� ا
�$ا�"، �8 ز��,� %� ا�" 	1��O در �3رت ا'1 �/�

ھ� و ا'#}��رش ادا�� ھ��N و '#�%��0/�ن آدمھ�
1&��,��,� آ:$ی %�#" '#�ر �<�#� %�ر4$ . :�اھ� 

�[ در ز�$ �O/(� ا'1و�-گ�, . 
1��O	 `��M� �3رت ��ھ�ی ��C#E، �8 روزی %� 

ا,� د'1 از '�,�Eر �$د�� از 	�%� 1 را,�ه ,��ه
 �)/O� ،1 و 8$ور�	و &��ر، '$%�ب و %�#�ر، و

��,$� .دار,�و ا�ام ��F�I " د'1 
�/�ه، �#�4 ��د�! $�M?���� د����ا �� «:  روزی ز,�ه 

اش �� ا:#/�ق و '�,�Eر از  	�ل 	���#� �� ��1 
 ».����ظ ���,� ا,�$اف و &�Eد، 

 
��د و :�ط$ه ھ�� ?�ن�#:���4ن راه آزادی و �$ا�$ی 

� را �� !  و �ا1F ا?#��� 4$ا�� ��د�B� "�ا
��ن ��»	� � ��qق«ای از '$وده�! ���$م : 

... 
8�0� Dدر�� 

 ]	 �	ر��0 <�وزان       
	 ��دت ھ,
                                         -�ودان #���

 و ��8# 
 :0� �Hل د���        ھ:اران 

 �	ا��ای �� �	ق #D                 ھ� آزاده
 

���.#: 
 ؛1377 دی 17 روز,��� ?�<�ری ا'-��، -1
2- X��� :�S,$Cران،  �S#�4 �C/؛١٣٧٩   آذر �٢٠ 
 ؛1377، �$داد 36/35&$ھ/� �M'�8، ���ره  -3
32�$ ��,� &-ت،  -4. 

 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

 

 در -�ال �� #�ع

 ��ور ا��	ار
 

�� ھ �ت وا`��ن U4$ھ 
�C ), "ِِن ھ ¤ ذھ��O>% در 

  راھ� �� اوج
$ش ,C$دی �� .راھ� 

�F-' از �, @�  ی , �Oن، 
��دی �%���� Xِ'$#� 

                        در � $اھ�
،$�U4�, �% 

  ��,�اِب '�F �ِن ز�E#/1 را
��  در :����ی �14U و ��$ا

  رو �$ '�اِد ?<@
�#E�, ه�)' ��                   ! 

 
   , U»وا` ! ���ارا,1«

��  دھ�,�,� از : ِ@ F�4 �ن ��د,� &$
$�                           ردای د�" در 

�� �0ِ� �$م �#I�  ر
 آ:#� ��� $ی در ��1

  ی , $,�                            آ��اده
  ی ?���qM� 1م را �8 ��4

"��$ :Uا,�%� اU4�, �,�4 را ��  ی دا,�
��ِل ��د ,<�د,�     $� 

�/����� ?<@ رھ/��ن  �,�,�C�. 
 

   ھ$ دو �8 ��دی»��ل«�4ل و 
"�  '�ن 	G $%� ا

�1ِ 0<$ه$� ات را     
�F�0 ه «ھ�ی  در��« 
        -��3 "� -ی �IE$ و ��#�ح ا

 !از راھ �ِن ?<@ ط�� %$دی
 

 �4ل و ��ل ھ$ دو �8 ��دی
  ی ذھ/U , 1 زاده و �4ل

  ,�%(�ی و?�دش را
 ی � /�،  �� و�ه

��� ا,S$ه � /�ِ و ر
1E�, ز���� ا	#(�ج  

  �8 ز�ِ" &#�N را
�$ 4$ده �� 1ِF�>? ز ی$� 

���� �� . !�ی ر%�
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D�	#�� 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 &!�س �6�$�ر
D# ه�ی #	آ��� 
 ھ� �	ی ���ره

 ھ�ی دF, و ���ره
D#D# د�ی �	و � �.�
 دھ.� 
 

D# د�� ��  �	مو #
D# د�� �� ,Fد و د	� 

 �	��ھ� �� ��د #Dو ���ره
 

 از آ�6�ن         
 آ�I�ر �	ر 

                8� �� ا&6�ق دره ر��0ه ا
 

 ھ�ی ��Gه �J0ب
 ا��ز0# را <�ا��<��                          

 و #
         P� م���� 

 ز�,ھ� ].` #Dدر ���ره                        
                        P� ھ�ی ��$} آرزوو ا
                        ,F8 د��.M= در 

                                               D# �M0��.I$ 
 �H�ه $

D# دی�از � ,Fزد د�F 
  و ].` #

                 8� =� از ا6F�س ���ره ا
 
 آه

 آرزو      
 آرزو    

  
 زاران 
�ب �.�م

���!� :!� در وھ, 
 

��� {�
 ھ�ی ��د 
 ھ�ی �0�لدر 
��ب

 
 � و در��DY از ا�

 در��DY از ��ران
 در��DY از -.	ن

 
P� 

 ھ�ی ��=�0ا�P و در��DY از ���ره
 Pش�	#�� 

 �P وھ,
 

 ای و =0>�ه
                 `.� 8A� $� در �>	ت 
                 D# د را	ة ��I6� {G���	- 

�M.
 
 ای در ا&6�ق ���ره

                             D# D��� ز���� 
 P� �<0= و 

                  D# `.�
��$� در دل  
         D� ه��3ارو # 

 $� در ژر<�ی 
.M�DY �	د
                                       D#زد	� 

*** 
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��80 $��	ن �	��.���ن ا��ان  

�!8 در�8�U دار�	ش $�ر���.# �� 

]�ا�D د��H در 
!�0B ��#	ش �� و �� 
 .#�ن ا<:ود�D ا��وه
�0ه

 
-دا���ن)  1391-1332(دار�	ش $�ر��

�� و &@	 $��	ن �	�X، =�وھ}
�	��.���ن ا��ان روز -�B6 دوازدھ, 

 �� ا�� ا��J �� �60�ری 1391آ��ن 
8�Uدر� �Y	���ط�ن در ��M ا=���ی  .

D��#8، زE� او در اوا�2 دھ� �$
زا�D ��<8، از �0, ھ� ��ت #�گ��$	ب

-�ن �� ��رج ر<8 و ھ.H�م #�گ، 
�F�� .ای �	د
!�0Bی =.1�ه و �� 

 

!��0B�ه« -#� D# �!L«، »ا�.� وط

,0.$« ،»2E> ��=���ن «، »
�د�� در 
�6& �
y07E «، »آواز ��ن«، »�

 و ��د��0ی »ارداو��اف ��#�«، »$��ب
  ���I�»����>80»اF�B> از DIA�  ی�ھ

�	اه اد�D و =�وھDI ا� �	��.�ه آزادی
 .ط�P ا�8و ��ا��ی

 
 #��� اD�L آ��ر او آر#�ن� D��ی ا���ھ
8� !��دش ��ا#D ��د. ا

 
 $��	ن �	��.���ن ا��ان 

 1391آ��ن  17
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 �0���0 $��	ن �	��.���ن ا��ان

 D�IM� ر��� در ا&��اض �� 2�3 
 

 
2E>��06 �>D از M�# 2�3 ،ب	$��ھ�ی 

8�ا�� ]� .  در ز��ان و در ;0 ��ز-	�D ا
#�دم ا��ان �� ا� =���ه آ�.� ھ��.� و 

ھ�ی ].� دھ� ا��0 را از ��د ��ا�K ز��ان
 .ا���!�ده

 
 D.� زھ�ا ،D6ظ�ا$!� #�67ی، زھ�ا $
 D>�0L�0# �_ا#�0ر ،���L ب، ھ�ی	GB�

 #	رد ���ر �D�IM $�ر�� و 
�زه...  و��

�	��D $� -: �0�ن ���ا
} ھ�0 و�Jگ 

»D#�-«8�0 و .   ��ا�H��=�X0 <�� او را د
��زدا�8 $�د و =X از ].� روز �!� #�گ 

در ھ.H�م !  اش اطJع داداو را �� ���	اده
� ��C از ا&@�ی ��ک� KG> :0� ری او���

ا� وا80B3 .  اش ا-�زه ;@	ر��<�8��	اده
درد��ک 
!�	ر <@��D ا�8 $� ا$.	ن #�دم 

D# XC� در آن�.I$  : و �C� A��M�ی 
8� .#��Bض �	دن #�گ ا

 
ھ��D $� ����6د�, <DIA� KG از ��م

�J#�� 8 ��ه #�گ�M>2�3 �$ 8�-ھ��D ا
آورد و �� ھ6�ن ای را �� ��د #Dھ�ی ز��01ه

 .-��8 ���� �� ا<I� و #G���� �� آن =�دا�8
  

$��	ن �	��.���ن ا��ان د���0Hی، 
��زدا�8 و �� ط��% اوDF 2�3 -	ان 

���ر �D�IM، را #7>	م #Dو�Jگ ،X�	�-
 $.� و �	اھ�ن رو� ��ن $�#2 زوا��ی ا�
وا�B3 و د���0Hی و #7�$�6 آ#�ان و 

8� .&�#Jن ا� -.��8 ا
 

D# D

.M� در L	ر DB��1> 
	ان �� ].0
ھ�0 آزادی ا����I و �0�ن �D«=���ن داد $� 

 3��	ن -�ری »;�E و ا���.� ��ای ھH6�ن
 .-�#�B �	د

 
 $��	ن �	��.���ن ا��ان

 1391/آ��ن/23

 �0&Jاط 
$��	ن �	��.���ن 

 


	ر �رده در� 
�
� �رای �
	ر �

 

 �ر�م ھو��
 

 

�ر �وده، در �ل �	�ده، �	��ده  
 ھ	ی � �رت در ��ل �	زار �را�	��
� �و��

ا��"
"د از 
ر�ن �ؤال آ��	ن �� �"وده #"� �"�"��زرگ
 �	ی؟

 دھ	ن ھر *وا�� در ازای ()و�ت
 �0ون ��-�ط� از ��*� أ-,ع ا�ت

 ا�دھر �#1� را 
و*��
 �و�د و �	رز�د�د�د و ����

 ای *��زی ر4م زدهآ�رت �� ازای ھر �3ر آ���2
 ...د�
	�� #� آ�دن را ��	�د�د


	��دن را (طش از *1و *�6 �ورده ا�د 
�"ت �ردی #� ا�"م 9"	�"�"ل #"	روا�"�د�ت در ��ِد ()ب

 �	را��
 ...ھ	ھ	 و #�د ذھ�� #�ده�	ران �و
�ن

 ی 
�ر ھ�وزھ	 �را����#�ده
-ھ�وز را ھ���� از ا�روز �
�م ھوا�	م �وار �وا�"ش

 ا�د
 

 آه ای �0رد از �	> ��	ر
 از �	> �� �	��ن د�9م #ن 

��	ن �ر�ز�	 از 
	�و
� #� د�وارشو ھم 
  دا�� در 
*رد 4	�ون ا�ت

 �	رانھ	ی �ونز�ر ا�ن �	��
�� ا��
� را 4دم ز�م؟ 

�دا �ر�	�� �ر#�م؟ �
 (	4د #دام 4دم زدن ا��
 �تھ�0	م �ر��
ن از  ور
م �	�	ی �ژادھ	 *	ری

 در ردای ا
3	4	ت ا#�ون �ز
 ا�?�	ی �ذت ��	ھ� دوران �ك

 
 !آخ ای (ز�ز

 ھ	مدر �	دت 
و از ر�ط �	�ده ?رف
 �را#��دھ	 �0د ���#�ت
 �و�د�را#��د و ����


	�#� دودم�� 
ام �ن از ا�ن �ر�� ز�ری ز�	دی د�وار �� �"	ف و4"وع

�
 ام��
 ز�	دی د�وار #� ��ر از �ر��0� ��� �ود

 �	�� (وض #رد
	 *	�� #� ا�),ب *	�ش را در �Cت
 #*	ھ	ی �	�رد ���	 �ود#�� در 9ر ت

 
 ھ	مدر �	دت 
و از ر�ط �	�ده ?رف

 ام
و را �� ��زان وزن �ود �	 �ود آورده
 #�م
و را �� �0رد �ود �ر�� ��

�"و�"م ای ("ط"ر 
و را �� �"	د 
"و در *""	ن ز�"ده �"�

رد�د,� 

 (طر �,
رد�د ار
#	ب (�ق
 ھ	مدر �	دت 
و از ر�ط �	�ده ?رف

 
 ٢٠١٢ �وا��ر ٩
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 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا   �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

/�ان اوF " ھ7/7$��7/7 و  ��از '�B�' � M,��ر 
��:#� در ?7�7<�7ری ا'7-�7�، از ,��E/�ه ?�ن

 $7S7��7��7/7ه و د! $�M? ���� ری و�#I� ����
��:#7" ای، �8 ?�نھ�ی ز,( $ه�4ن #3@��:#�?�ن

��7 '#�ر �<�#� ا�" آ:$�" و�7-گ 7� �7%E��7,
��داد ?�<�ری ا'-�� 4$&#�ر ��7، ھ8 �7�7 ° 

�C8 1'� ' X��1 از �O	 �7,�E,ا�c را,� و�%
رژ��� دارد %� �$دم ا�$ان �8%�7/7ن ��7 ھU7ار 

 . ا,� و از آن 8/�$ دار,�ز��ن �� آن ,� �#�4
�Uان �1%$U%//�ه در �$,��� ا���، %�7,�7ن 

�E/��4ن ا�$ان در MC8 �، در را'#�ی �/�7�7ر �,
ھ� �S� :�د، در د&�ع از 	� آزادی و �7 �7ن 
ا� � دارد %� ��Cرزات �$دم ا�$ان '$ا,7(7��7� 
��ه ��7م %�7 ?7�7<�7ری ا'7-�7� ,�7م �! "��$ ا
دارد �wSارد و در �/�ی د, �2� ز��C و ا,�E,� و 

 .&�رغ از '#� و �C8ھ� ! $وز ��د
� �M$ %�7,�7ن، �7M7� @7��7$:�7ا,7� � ���,$�

�UیU'1 %� ھ7S7�7� از ��7C7رزان ��$ان 
 .ا,�اھ@ ��3 و %��/��4ن راه آزادی و &$ھ/�

�� ھ��7E7 74 ،�F ��7%7$ی، $� �در �$,��� ا��
��ور ا'#�ار، ا'� ر:�Eر��ن، ا'�� @ آ72 7/7� 
و �Cس '��%�ر �M$:�ا,� :�اھ/�7 دا�17 و 

�U7 را 0/ " 8$ا,�ھ�U7:�ا,� �7E 4 ��7%7$ی 
 .ھ� :�اھ � �/ �

 �7/E! ا'� ��رد �8?� و$� "��� ا� �وار�� %� ا
 .��� 3$ار4 $د

در  " 	�ل ھ |1 د� $ان %�7,�7ن ,�7��74�7/7Eن 
 17�w747 �7، ا,�7وه :�7د را از درMC8 ان در$�ا
$77�77"، ا,�77Eن ���77ر د "77�دار��77ش %�77ر774$، ا
&$ھ I#� و ,��E/�ه �$د�7� و �78ا,�7 را ا�7$از 

%/� %� :�,�اده و آ�/���ن دارد و و آرزو ����
 $7�او �#�ا,/� �� ادا�� راه ��7Cرزا78� او در �7$ا

��دادھ�ی ا?#��� ا�$ان و ?<�ن، ا�" درد را 
�//% @��8.« 

-U4اری از �$%1 %//�ه�$ا'� %�,�ن �� '��س
��ن ر' ��! �� :�4ن 

 دو'#�ن 4$ا��
��77ر د�77S77$ از 	�77Rر ��77�77 در ا�77" �77$ا'�77 

�U4 A7��7,$7اری ��'��س �7 �7%�%/ � و ا� �وار
���� .ا��� ��رد !E/� ��� 3$ار$4&#� 

، ا�7 �7 دارد ) در MC8 �7( %�,�ن ,��E/��4ن ا�$ان
%� ھ�$اه ��� '<� O0�%� در ��Cرزات �$دم 
�X#I ھ�ل و ھ7$اس  "�ا�$ان در '$,�S,� ا

��<�ه دا�#� ����و  �� .داد 
�77$ای �77$دم  �77,�77E,ز,774�77� ا X7���7 آرزوی 

��3 � و �$ط ا,���� و ا�$ان و ?<�ن و آزادی 
� �ن. 

 
در ادا#� ا� �:ارش، ��&�ا�*D $*� در ا�* �*P $*��*	ن، 

ای از ���B�ن را در ا�* �*6*�ره ���B	ا�D $�د�� �6	��
D# ` درج��0,�.$. 

 �,��- � MC8 ان در$���ای %�,�ن ,��E/��4ن ا  

 ام# #�ده

 �B� ��>$�ی از د�� 	ه«��0�داِس #« 
 

,I[ ر�Hنا��O0� ی�ھ 
/G� از 

D# ا�#          ���= 
��C3�.0�  امی 

D#               ـــ�>�<� 
,!�3 

0�	�     
             داغ

�.0� -�Mام ��0ون #Dاز 
                               در ا
�ق

D#                                        �E3ر 
 و �	ن �� ]6I�ن �O0�ن
D#                           ���= 

D#                                    ���= 
D#                                            ���= 

�.0�D# ومام را�$ 
 ِDF�� 
DF��8� 

 ُ#�دھ�م# 
 ُ#�ده

 P�3 ��ارم
D# ن�O0����
 

D# ز��1ه را �.=-,.$ 
D����#د ز��  ھ	ای 

��C3 0.�از� ی ��زمی 

., ھ1	م �� 

D#د�� 
D# ��,ز� 

 ُ#�دھ�م# 
 ُ#�ده

 L 2�#.�وق ��DF �� زده
D# ن�O0����
 
 ]6I��, ��ز
D# {ھ�H�,.$ 

# 
 امُ#�ده

 و �O0�ن
D#���
 

D.0Y&20 آ�6� ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھ�ی ا��وھ, ر��0ه ����دا�� 
���0� �� PF ر

  و
 !F�PF ��م

 ھ�ی ا��وهاز دا��
 !F�PF ��م

�0<I� ,��!F و 
D6� �$ د	� 	
 ��ر��<KG ��م 

,��!F در ا��وه 

D# �ا��ان ]� آ� D#J�دا��0 �6��.���ن X�1# �	رای ا
D# ق	G; 8؟�3ر� ����0 و و_� #�دم ]O	ر ا

 
8*!*7*L �*� در ا&*�*�اض D*�6B� وز�M� ،�.ی  �� �:ارش ا���ھ*

ای  ���D از �6��.���ن در را�� �O� G;	ق و ا&*�*!*�رات �*	د-*�
 �*!*.*� �7 &�.D ا#*�وز �*L در D#J� X�1#14 �	رای ا

آ�¡� $*� در را�**� �*O� G*;*	ق �*6*��*.*��*�ن :  �8C، 1391آ��ن 
 #�Oح ��ه در د<��]� �	د-� �� �!8 ر�*0*�ه ا�*8 و در ا�*
 �*Lر�*M*[ ن و	ن دو #0�0�.����ق �6	G; �$ 8�د<��]� آ#�ه ا

8�در ;*�ل ;*�_*� �*��*D از :   او، در ادا#*� ا<*:ود.  
	#�ن ا
D# ق	G; �Hی د��ن از -�.����در  �6 �*$ D*3	*G*; �*� 0*��*� و�

D# X�1#  �� ن�ق �	G; ���0�٧D# ن�#	
 . ر��  #0�0	ن 

� ٣٠در ھ06 ;�ل وام  8 ٣۵*� 0�0#	�D ھ, ��ای �6��.���ن ا

 .$� آن ھ, ���� ا�3�طX�1# �� D ��ز��دا��ه �	د
آ�� ا� �6��.���ن، �6��*.*��*�ن #*�دم -*�#*B*� ا�*�ان ھ�*�*.*� �*� 

�*��*#�*� D�0�3دم و ا�# D#	6& ال	ان ا#�H
دار �6��.���ن ��ر
 !ھ�؟و ;>	#8 ا�D#J آن

*** 
  *�Jی آ��MI6ھ: D*#J*� ر�X0 ا�61 ��ز�H��I�ن -�#�B ا

8C� ر��ان�د ;�ود  ھ,    :$	-	ی #�رھ�آ# �� �-	
 ٧٠ا$.	ن �� 
،D*&�6�-ا 0#�
 ۴٠٠ #*�ھ*��*� در ;*�ود  در�L ��ز�H��I�ن 

D# 8>�ق در�	G; ن�#	
$..� $� ا� ر3, ا��Jف <�اوا�D  ھ:ار 
��G> K� yO در $I	ر دارد ��. 

�*��*D از :  =�و�: ا;�6ی =.D<1، �*� �*0*�ن ا�* #*P*�*O ا<*:ود
 �G*> K*� در �*M*�ھ*�ی �*:رگ را #*!*�*�*M�  D�دھ� و #�?	�ن،

، �*� ھ*6*0*  ا�� #B�دل دو ��ا�� ;G	ق ��ز�H��I�ن &.	ان $�ده
D# 20F8 $�  دC� ان	
٧٠ D*�*B*> ق	*G*; �� ن�H��Iز��� �Lدر 


**� از �**G**> K**� ز�**��**D**# D��**0**�ر =**��**0** �**.**.**$  .70 �**Lدر 
 .��ز�H��I�ن ز�� ��G> K ھ��.�

  **�J*ی آ��*M*I6ر�*�ان 3*�اردادی و :ھ�د�*� $*�7**
 ر�*X*0 ا
 در- �L��B# $�ر��ی 80$� در ;�ل ;�_� =60��D �� ا&Jم ا�

8C� ،�3ار دار�� �G> K� ز��  :D�ھ�ی L	رت ��<�*�  ط!% ��ر
از �	ی ا
7�د�� $�ر��ان �3اردادی ��خ �*!*� ھ*:�*.*� �*��*	ار 

 . ھ:ار 
	#�ن ��آورد ��٩٠٠$�ر��ی ا#��ل 
  * X0ر� D6��3 DCOE# ،ان ا#�وز�M
�� �:ارش روز��#� 

D# ی	ران ^�0�8 از �60�����0 ;6� در 
6�م «:  �	�� ا�61
0# ^��0 از ��ن �¦ ا���ن ز��ه ��ای =0	��، �� #�ل �
-M�ن 

8�  ».ا��ا��B# Dوف ��ه ا
D# او ��	�  :»D# �$ D���$ ��$اD� �.ر�� و آ�.� $��0 ��ھ�$
  ».ھ� <I�ر آورده ا�8 ھ�ی ز���D �� آنھ:�.�

�	ی ]�¦، ر�X0 ا�61 #�د^�ران ا-�6�D& ا��ان در 	# �;
اش را ^X ^��0 ھ�0...  «:�	�� ا#�وز #D ��ره �� 
�Mان  ا�
D6� ���� ا����� DF�# ز�ھ:�.�. <�و�� ا�� �0 0#�
  Dی ز����ھ

آورد ^� از ���  �3ر �� ا<�اد <I�ر #Dو #J§Iت #�DF آن
 ».�	د��ن راھD ��ا�I�ن ��D3 �6���ه -: <�وش ^��0


