
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

��ار�� از �� ��� و ��� ا���� �� ا��ان در �����  
�� ا��ان���ا�� دا�� و �%د (%��%)'&%ن اھ# �� در "! �� ا� ���%*� +,  

������ن ��� ھ�ی ز���ه  دا�� ��د ��ن
� ��ھ��� آ����%ران '&%�� ا $�� در ا��ان �# ا��م ر �!ه ا � در ���-� ا �&-,+ . اف.ب.ای �# �# د � 

���!.�ن �%ا � �# �# ��د ��ن ���ی �����# از ��� �/���������ن راه  
������ن اھ� �,+ �#  ��ن  34 و�!1%ی �%�0ھ� در ��ره

!��# �8!ی و�!1%ی . %0 7 .�%6 ����ی و �6�و �-���ری 0-�# �!ه �%د �# �/��5 در آ����

0=,�,� ا�/; �,+  ��، >�ز�!�� ا�/; �,+ ا��ان در 8:0�!، �����#
�%ب و �@��رھ�ی رژ�+  ,<# .� ا $�� �%ا�!� .   

 5���A  ا��ره ا��!ای +-���د�# ا�; �&�#   ;/�# ا�
��ر، در >� د��ع از آزادی  � و �#  ����� +

ھ�ی �%د را �# ھ� و�Dه در ��ا + ا�/; �,+، ��C�ان و �%��6!.�ن �� 0%ا��! ا��8ر و �%��# 
 E��� و �%ا #8����� ھ��6!، از 0��:%ن ا�/; �A%ا��! و ھ/# ز��ن ھ�ی را�F در �� #�ز���� 
 +,� ;/�! دا�� و ا�; �A@� از  �� � ا�

!���� آن G# از �ا�; �6. ا � �# از آزادی ا�!�@# و ���ن، و آزادی ز��ن ھ�ی .%��.%ن ��� د��ع 
�0=�  ,<# '��/�� ار0 ،�� #8���C ھ� و ��Gا!C �� ر���� ا $��، در 
 ��,��/�%ع �� 'I%�� ھ�ی �� �/�ر،  آ�%زش و 0�و�F ز��ن  �ھ�ی .%��.%ن  ��; ا��ان ��

، �6�و �-���ری، ا ! ر��6ر��ن )�# ز��ن ھ�ی ��دی و ��ر �
از ) �# ز��ن ��ر �(، �-$ آ��>%ر و C:�س  /���ر 

��� ا�; �����#، �A@� از ��,+ ���6! �/@�! .,/&���، �/��5 داده �! �# �# ��� ھ�ی 

  . در ز�� .�ارش آ�!ه ا �
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��ار�� از �� ��� و ��� ا���� �� ا��ان در �����
�� ا��ان���ا�� دا�� و �%د (%��%)'&%ن اھ# �� در "! �� ا� ���%*� +,

   � .� -ا�'!-�

 +,� ;/دا�� ��د ��ن ا��ان در N� ،!�8:0 �8�ی در ��رگ، ا�
� ��ھ��� آ����%ران '&%�� ا $�� در ا��ان �# ا��م ر �!ه ا � در ��ای �# �# د � 

���!.�ن �%ا � �# �# ��د ��ن P%���در آ�Oز،  ���ی �����# از ��� �/���
!��� 34 و�!1%ی �%�0ھ� در ��ره. آزادی �����6! و �R د��I#  &%ت 

!�%0 7 .�%6 ����ی و �6�و �-���ری 0-�# �!ه �%د �# �/��5 در آ

�%�0ه د���ی �%د �� P!ا و T0%��ھ�ی ��وغ ����اد.  

��، >�ز�!�� ا�/; �,+ ا��ان در 8:0�!، �����#>3 از اC$م �����#، �-�ام ر'/�
�%ب و �@��رھ�ی رژ�+  ,<# .� ا $�� �%ا�! را در��ره� 

ا��!ای  5���A در وی >�5 از �%ا�!ن �����# ا�=/; �,+، 
��ر، در >� د��ع از آزادی  � و �# �,+ ا��ان در 8:0�!، در �:�رزه �� 0/���� ا�; رژ� ����� +

و�Dه در ��ا + ا�/; �,+، ��C�ان و �%��6!.�ن �� 0%ا��! ا��8ر و �%��# 
 E��� و �%ا #8����� ھ��6!، از 0��:%ن ا�/; �A%ا��! و ھ/# ز��ن ھ�ی را�F در �� #�ز���� 

�! دا�� و ا�; �A@� از  �� � ا�/; �,+ � ��ای ���ن از 0��:%ن ا�; ا�/; �%اھ�د��� ��
!��ا � �# از آزادی ا�!�@# و ���ن، و آزادی ز��ن ھ�ی .%��.%ن ��� د��ع 

0=�  ,<# '��/�� ار0�اھ/�� دارد �# در  ،�� #8���
 ��,��� 'I%�� ھ�ی �� �/�ر،  آ�%زش و 0�و�F ز��ن 

  
�# ز��ن ھ�ی ��دی و ��ر �(از ھ/�; رو، ا��اھ�+ '�!ری 

، �-$ آ��>%ر و C:�س  /���ر )�# ز��ن ھ�ی آذری،  %1!ی و ��ر �
  . �/,# ��C�ا�� �%د�! �# �8�ھ��@�ن را �%ا�!�!

��< 5A� ھ�ی در ��� #� #���� ا�; �����#، �A@� از ��,+ ���6! �/@�! .,/&���، �/��5 داده �! 
  .  �� � ز���ه ای �� >�دازد

  ���� ;��#����� +,� ;/در ز�� .�ارش آ�!ه ا � ا��ان در 8:0�! ا�
  ���6+ د ��:� دوھ�ار و  ��ده - ا�/; �,+ ا��ان در 8:0�!

�� ا��ان���ا�� دا�� و �%د (%��%)'&%ن اھ# �� در "! �� ا� ���%*� +,

  
 �:�، ا�/; �,+ ٢٠١٣در ���6+ د �

� ��ھ��� آ����%ران '&%�� ا $�� در ا��ان �# ا��م ر �!ه ا � در ��ای �# �# د � 
�ار ��د.��.  

   
در آ�Oز، 

!���آزادی �����6! و �R د��I#  &%ت 
!�%0 7 .�%6 ����ی و �6�و �-���ری 0-�# �!ه �%د �# �/��5 در آ

�%�0ه د���ی �%د �� P!ا و T0%��ھ�ی ��وغ ����اد
  

>3 از اC$م �����#، �-�ام ر'/�
را در��ره

وی >�5 از �%ا�!ن �����# ا�=/; �,+، 
�,+ ا��ان در 8:0�!، در �:�رزه �� 0/���� ا�; رژ�

و�Dه در ��ا + ا�/; �,+، ��C�ان و �%��6!.�ن �� 0%ا��! ا��8ر و �%��# 
 E��� و �%ا #8����� ھ��6!، از 0��:%ن ا�/; �A%ا��! و ھ/# ز��ن ھ�ی را�F در �� #�ز���� 

د��� ��
!��ا � �# از آزادی ا�!�@# و ���ن، و آزادی ز��ن ھ�ی .%��.%ن ��� د��ع 

اھ/�� دارد �# در 
 ��,��� 'I%�� ھ�ی �� �/�ر،  آ�%زش و 0�و�F ز��ن 

  . ا �
از ھ/�; رو، ا��اھ�+ '�!ری 

�# ز��ن ھ�ی آذری،  %1!ی و ��ر �(
�/,# ��C�ا�� �%د�! �# �8�ھ��@�ن را �%ا�!�!

��< 5A� در
 �� � ز���ه ای �� >�دازد

  
  ���� ;��

ا�/; �,+ ا��ان در 8:0�!
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)در �����(,�%��+ ا���� �� ا��ان   
»�'# ھ%ی ز����ه ای«,+ �*%��� 0%��دھ��� �%/&�د   

  
ا�� رو��ادھ%، . در �%ر�: (%��+ ھ%ی ��'�9، 5%(�+ ھ%ی ھ /*%ک و �!%ن دھ*�ه ای روی �� دھ*� 6+ ھ��� 5�ا� ش ���� ��3'*�

�%، ���%ر از ا�� %�5�? �'%�<%�+. ھ� اره ,+ �*%��� ھ%ی ��'�9 �%دآوری �� � �� �% از "%5>+ �%ر��� (%��+ 0%ک �; �� +��%) ،
  .��ا���%3 �%� ار و دل )�اش ا

�� ا��ان در آ)� آ,%ن و آذر �%ه �%ل �، �!� از 5%(�+ ھ%ی ا�3%�� ا�� 6+ در 6%ر�%�+ �� �% 0% ��%ه آن، ١٣٧٧(*%�� "! �� ا�
Eرزات دا�%��� در دا�;&%ه ھ% و �(  ھ�%�*� � رش ,+ اK'�اض ز�%ن، و � رش ,+ ��%رزات ��دم 6�د�'%ن، ��GH ��6�ا، و 

، و 0%5;%ری در (*P ١٣٦٧,+ و�Nه 6;'%ر ھ�&%�� ��د�L*0 +, M ھ�ار ز��ا�� ��%�� در �%,3'%ن 6;'%رھ% و ا�Kام ھ%ی ��وھ�، 
,+ دا�;&%ه �-�ان، و  ��١٣٧٨�  ١٨ھ;� �%/+ ا��ان و K�اق، ��ور 6*;&�ان 5�ھ*&� و ��%�� در )%رج 6; ر، "��+  ه,�- د

�� ھ3'*� 6+ ,�ای ��ی �%  ا�� ه ,��اد و �' و �١٣٨٨�6 ب ,� ر"�%�+ اK'�اT%ت �%ل �6* ��، از (��+ (*%�� ھ%ی "! �� ا�
�% �V� ��ه ا�� +��  .ھ��;+ در �%ر�: (%

��، از ا��%د Y5 ��*W%ی )<X%ن و و";�، ��Wی (� (� ���ی از اK'�اT%ت و �وا���� ا�� ا�� 6+ ھ�ف ��ان (�- ری ا�
  .�'^%دی و ��%�� و ا��. / ژ�!� دا)�� و )%ر(� آن ��3��[%/�%ت ھ�&%�� �%�� از �*&*%ھ%ی W%ره �%0\�� رژ� و ,G�ان ژرف ا

0�وا�+ ��� ا�!*�ری و  ٧٧آ,%ن �%ل  ٣٠در . ، ھ* ز ھ ھ /*%ک و �!%ن دھ*�ه ھ3'*�١٣٧٧در ا�� ��%ن، �%دآوری رو��ادھ%ی %0.�� 
)�اش ,+  ��%�� ,% T�,+ ھ%ی 0���%ر W%� ، در �*�ل �%ن ,+ � �+ ای ��5? و دل هھ�3�ش دار� ش 5�وھ� دو 6*;&� �*%)'+ ��

 .�'# ر�����
�!� ,�ای ورزش از )%�+ )%رج ��ه , د، �� ,% /�%س )�'�دو روز E�0 از آن ���، در �a�H M ھ*&%م 6+ ���� ���9 � �3*�ه و 

  .�3ش را در ��0!� �%� �� �-�ان �*%�%�� 6�د��( د�&� ,+ )%�+ ,%ز�&;� و ��د�!%ن او W-%ر�*�+، W-%رم آذر�%ه
��'%ری �%K�N0 ،وھ;&� و ھ� �ِ� ��وِه �; ر�� 6%� ن � �3*��%ن ا��ان، از �*�ل ,�ای )��� )%رج  ��G�K^� دوازدھ آذر �%ه، 

��'%ری در ��د)%�+ ��0!� �%� . او ��� د�&� ,+ )%�+ ,%ز�&;�. �� ��G��� از � ی 30�ش ��د�M� +, M ھ<'+ c0 از آن، (�3 
  .��%وش �*%�%�� ��

��'%ری روز  ��G��م 6�د�� �3) +6 Kھ% ا��, ،����� ا� !" ��%Y� م ھ%ی%X�آذر در 0;� 6%ر)%�+ ���%ن ری از � ی  ١٣
  .W ن 5�دی �%�*%س و ,� ھ ��، ,+ G� �� �%� �!��0 �# ��ه ا�� رھ&\اران 6;9 و ھ

��G� و �!� د�&� از اYK%ی ��وه �; ر�� 6%� ن  ھ ز�%ن ,% ا�';%ر )�� ��0ا ��ن (�3 )�'���'%ری، ���G (�<� 0 �*�ه، 
(�3 0 �*�ه ��� از . � �3*��%ن ا��ان، ھ*&%�� 6+ ,�ای ��ار د��اری K%زم د5'� ا�G%د�+ �%��ان و 6'%ب 5�و�%ن �-�ان , د ر, ده ��

� ران ���وی ا�'>%�� در ز�� 0# راه آھ� ,%دا�M در " ا/� �-��%�  .%ر ��0ا ��� ی 
: ، 0�و��ه ھ%ی �Y%�� (�ا�%�+ ای �;!�# ����»�'# ھ%ی ز����ه ای«,% 6;9 (�3ھ%ی ھ� �M از ��,%��%ن �'# ھ%ی � � م ,+ 

�� �-� ری؛ و  �K ه%���'%ری در داد ��G�0�و��ه �'# 0�وا�+ و دار� ش 5�وھ� در ��'�? �Y%�� ا� ر (*%�� �-�ان؛ 0�و��ه �'# 
�>�)��G��� �-��%ر 0�و��ه �'#  �K ه%�  .0 �*�ه ��� در داد

���، ,% �%م ��وھ� �%�*%)'+ �G� K* ان %��� ا� !" �'�*��^[<� � اب-�5ا.�%ن ا��م �%ب ���Gی«� ران ا« +�K�، ,% ا�';%ر اط
�>�) ��G���'%ری و  ��G��م 6�ده , د�� 6+ �'# 0�وا�+ و دار� ش 5�وھ�، K5'+ و ا�ھ% را 0\� #'� ��/ f3��%م اول«0 �*�ه  ھ%��  «

  .ا�� ��وه ا�� و ���ادی د�&� از � �3*��%ن و g%�5ن ��%�� و 5�ھ*&� را ,+ زودی ,+ �'# �� ر�%�*�



 ��%Y� ن%����� c0 از آن، ���G )%��� ر��c (�- ر و��، ��K ر,��� �;%ور ا�*�'� ) د و ��K � ��3 ر��c و�� �%ز
��ی ��%ون و�� ا�*�� و�� ��K و a�3�� ر �;!�# �X�XG� +'��6 6�د 6+ وظ�<+ دا�� �% در,%ره ا�� ���وھ%ی %�زارت اط�K%ت را 

�ن آن، �'��+ را ��ارش 6*� �'# ھ% �i�XG 6*� و c0 از �*%�%���%K.  
�� از ��'#  هر�%�+ ھ%�;%ن، ,�ای ا�G�اف ا5!%ر ھ�&%�� از وا���� ھ%ی 0;� 0�د راه��ان و �X%م ھ% و �>��+ 0�دازان "! �� ا�

  .ی ز����ه ای، �*%ر� ھ%ی ��'�<� را در (%��+ ,%ز�%ب داد��ھ%
�� ,% ا�';%ر اط��K+ ای ,+ ا�� ا��%م ا�� �'# ھ% اK'�اف 6�د٧٧دی �%ه  �١٥�ا��%م در �ا�%، ا�� . ، وزارت اط�K%ت "! �� ا�

ا�� وزارت M� �, +6 آ/� د��  ���ودی از ھ�!%ران �f3 /�� �%�*%س، L6 ا���E و ) د��«6;'%رھ% را �[%,i اط��K+ اش ,+ 
�? ,�&%�&%ن د�� ,+ ا�� ا�K%ل (*%��%]�ھ% را  ,�ر�� آن ه، ��3� داد و دا��».6%را�+ زده ا�� K ا�# 0*-%ن ��ار ��5'+ و (-� 

���وش و ��Gود 6�د.  
�� ا��ان، در ��%ز (��+ ��*+ ای، رھ�� "! �� ا�%( ��Kان ٧٧دی �%ل  ١٨ *K %, %از ا�� �'# ھ ،»%�» (�ای �'# ھ%ی �;! ک

  .�%د 6�د» وزارت اط�K%ت  اط�K%�� +�K%�+«�%م ,�د و از اط��K+ وزارت اط�K%ت، ,% K* ان 
�ن �'# ھ%ی ز����ه ای �;!� 6�د و �<� 6+ از �%K 9;6 ای�ر , -�) c��ه رN�ی ��6'+ و%YKا ،���%( ��G��*+ ای از %( ��K

��%ن �\ا�'� آن ,% ��دم �;!� �� 9�T +]X �*6 و دروزارت اط�K%ت و ����ا�E ��� ,�ای 6;9 �.  
�>��*+ ای، %( ��K :» ى�� �� o+ ا�� �'# ھ%�ى o+ ا�ّ<%ق ا5'%د، ,�ون �m �*%ر� ى )%ر(ى ,%��؛ ��W ��*Wى  *o ور و �� ل%, � ا�

�3�� �p���� , د ا�� �'# ھ% ,+ T�ر ��� ا��ان , د، ,+ T�ر دو/� , د، ,+ T�ر«او، �%��6 6�د 6+ » . p"...«؟ !  
 +�*� M�داد  ٣٠�٧٨) �6 �%ھ� � � ��6-%ن در )� +� ا��H 0�و��ه �'# ھ%ی «: روز�%-'� ������وف ,+ ���� ا� ��%����� ا

�;! ک ,% r%�5&�� 6�دن �&-�%�%ن، ) د6;� 6�د.«  
�م ���G ��%زی، ر��c و�� �%ز�%ن �Y%�� ���وھ%ی �a�3 در �<'& �� ر��� ,��gا ��" csد��ھ%ی «: %ن 6 �ا����,% و( د 

�� آ��، وی روز �*�+  #�K +, %ری ا�� �'# ھ G���، �!� از K ا�# ا��H و %�ھ*&%م  ٧٨)�داد  ٢٩و�Nه ای 6+ از ���� ا
  ».ا�'�G%م در ,%زدا�'&%ه ,% ) ردن داروی �>%5� ) د6;� 6�د

ز����ه ای و�� , د، )��ھ% و 5-��� ھ%ی ��'�<� از ��,%��%ن �'# در دو �%/� 6+ �% ,���اری داد�%ه ��, ط ,+ 0�و��ه ھ%ی �'# ھ%ی 
���� �;'*�ا�%، ر����� �Y%�� ,+ 0�و��ه �'# ھ%ی ز����ه ای، �*-% ,+ W-%ر � رِد �'# 0�وا�+ و دار� ش 5�وھ�، . ھ%ی ز����ه ای 

��'%ری و ���G (�<� 0 �*�ه ��Gود �� ��G�.  
6+ ھ ز�%ن ,% W-%ر �<� د�&�، c0 از �M ھ<'+ �%�0��ی، (*%زه اش در 6*%ر )�%,%ن ��0ا ��، داد�%ه، "'% 0�و��ه �'# ���� ���9 را 

 ھ%ی ز����ه در ,�ر�� �Y%�� 0�و��ه �'# ھ%ی ز����ه ای �%د��ه ��5�؛ و ا�� در H ر�� �� 6+، ��6'+ 0;'��%�� از ��,%��%ن �'#
  . ای ا�%ره 6�ده ا�� ھ%ی ز����ه '#�<� از ��,%��%ن � ٧۵در �-�ان، ,+ �%م  ١٣٧٩ای در �%ل 

��'%رى و  ��G��%H� زرا5;%ن، ا"�� ,;��ی و ����� �K%دی در 0�و��ه �'# ھ%ی ز����ه ای، و6%/� )%� ادۀ ���G(�<� 0 �*�ه، 
  .5�وھ�ھ% را ,� K-�ه دا�'*�

ا(%زه ) ا��ن 0�و��ه داده �;�، و �*-% W*� ,+ و�6�ن ��,%��%ن در �H%5+ دو �%/+ �% ,���اری داد�%ه 0�و��ه �'# ھ%ی ز����ه ای، 
�**6 +�/%]� a�3�  .ھ<'+ E�0 از ,���اری داد�%ه 0\��5'*� �% و�6�ن ,�E ھ%�� از 0�و��ه را ,% "Y ر در �%ز�%ن �Y%�� ���وھ%ی 

د�%ه، ,+ ا�-%م روز E�0 از ,���اری دا ١٠، ��د�M ,+ �٧٩%H� زرا5;%ن، و�6# )%� اده 6;'+ ���%ن، در روزھ%ی 0%�%�� آذر 
»�� �K اذھ%ن E� ;� و��ه و�ار 0�» ا5;%ی ا��� �زدا�%,.  

��'%ری و ���G (�<� 0 �*�ه،  ��G�روز E�0 از ,���اری داد�%ه، ,% ��و�� �%�+ ای �%H�  ٣)%� اده دار� ش و 0�وا�+ 5�وھ�، 
XG� دن , x�%� +, اض�'Kن ) د را در ا��i ھ% و ,�ط�ف �;�ن �xX 0�و��ه ھ%، �Kل زرا5;%ن، ����� �K%دی و ا"�� ,;��ی و�6

 6**� 6�د�� �% ,��� �� ه، "Y ر ) د و و�6�ن��G� ه%�  .�%ن را در داد
 » �Kم ����5 آ��ان ا��H«و » �Kم رxX� ?5 0�و��ه«6;'+ ���%ن و و�6�ن آ�%ن، �%��6 6�د�� 6+ ,+ د/�#  ه)%� اد��G� ه را%�داد

  .6�ده ا��
�م �X%م ھ%ی �Y%�� در�'-�� 6+ ,* ٢٣از ��%ن Kا �را,[+ ,% %, ���� �و��ه ,%زدا��ا�� 0، E�,  ت%K��� آ�%ن وا,3'+ ,+ وزارت اط

و در ;0� �r «��K*�«داد�%ه �'-�%ن �'# ھ%ی ز����ه ای، ا�% ,�ون "Y ر )%� اده 6;'+ ���%ن و و�6�ن آ�%ن، ,+ � �+ ای . , د��
  .+ داد�%ه �>%�� �m �-�ان ,���ار ��، در ���٧٩�%ه  دی �٣٠%  ٣درھ%ی ,3'+، از 

��اری �, %,١٢  �X�XK �T%� ��%�ان ,+ ر�-� ���%�+ و �r��K*� و ا/�'+ ��%�;�، در �-%�� ���+ �M داد�%ه �>%�G�(�3+ داد�%ه 
����6# وزارت اط�K%ت را  ��%��/%K داد�-��X%م و�� ��%و�� ا�*�'� وزارت اط�K%ت و  (�م «,+ در "!�� �^[<� o%ظ��، �%.

�pG م 6�د» آ���� و �Hور د�' ر W-%رX5�ه �'# ,+ "�c ا,�.  
�<� از اYK%ی ,%زدا�� ��ه وزارت اط�K%ت را ���.+ 6�د و �%�� �'-�%ن 6+ ھ�&� ,+ �r� از )3�و ,�ا�� از اYK%ی  ٣داد�%ه 

  .�%ل �G! م ���� �١٠%ل و �� �%  ٢ر��� وزارت اط�K%ت , د�� ���، ,+ "�c ھ%�� از 
�*+ ای، ���G )%���، "�3 رو"%��، 0 ر���Gی، ��K ر,���، د%( ��K��� ،ه ای�ده �'# ھ%ی ز����0 �ر �0 �� ,% رو��ادھ%ی 0;

در آن دوره، )%��� ر��c (�- ر , د و از آن �%ر�: �% 6* ن، ھ�y ( ا,� ,+ �%�+ ھ% و در) ا�� . ,�E �� از د�&�ان آ�%ھ� دار��
0 ر���Gی در آن دوره، از ����ان رده ,%gی وزارت اط�K%ت , د و ھ . ھ%ی ز����ه ای ��اده ا�� ھ%ی )%� اده ھ%ی ��,%��%ن �'#

0 ر���Gی، ھ W*�� از اYK%ی آن ��وه �+ �<�ه ای , د 6+ . ا6* ن از � ی رو"%�� ,+ ر�%�� وزارت داد�3'�ی ��%رده ��ه ا��



�c �ر("�3 رو"%�� . � د5%ع را در ز��ان ھ%ی ا��ان �'# K%م 6�د��,+ 5��%ن )��*�، W*��� ھ�ار ز��ا�� ��%�� , ١٣٦٧در �%ل 
���، ��*� در راس ,%�g��� ار�%ن ا�*�'� 6; ر ��ار دا�� و در ھ�+ �3%�# ا�*�'� ) (�- ر 6* �� ��*�در آن دوره، د,�� � رای ا

���G )%���، ر��i�XG� c در,%ره  ر,��� ���، از ,*�%ن �\اران وزارت اط�K%ت، �;%ور. دا)�� و )%ر(� 6; ر �f3 ل , د ��%K�اط
  .�'# ھ%ی ز����ه ای، ھ ا6* ن وز�� 6%ر دو/� "�3 رو"%�� ا��

��، در �0 �� ,% 0�و��ه �'# ھ%ی ز����ه ای، ,+ ھ� � �+ ��5*� و ��X+ و ��و��ی �ھ�+ ��ان و �X%م ھ%ی د�*+ ,+ د�� "! �� ا�
�� ,�*��� و ھ� c6 ���، در آن � ارد "��5 ,+ ��%ن آورد، ,��H +�H%5ا�E را P*W ا��ا)'*� �% 0�و��ه (*%�� ھ% �;%ن را ,%�� +

�� را وا(�� ) ر 6�ده و ,!;*�. )%� ش 6**�%�ھ H%� ��*W� . آ�%ن رو�� ا�� 0�و��ه را W*%ن �*G�ف 6�د�� 6+ �%���� ���� ���� ا
زرا5;%ن، �*-% ,+ د/�# �0&��ی ا�� 0�و��ه 6+ . �� و ز��ا�� 6�د��زرا5;%ن، و�6# )%� اده ھ%ی ��,%��%ن �'# ھ%ی ز����ه ای را د�'&

��+ ا��ان ,+ آن "3%س , د، ��د�L*0 +, M �%ل در ز��ان ,+ �� ,�د%).  
�� ا��ان، "'% ,+ )%� اده ھ%ی ��,%��%ن �'# ھ%ی ز����ه ای و 6%� ن � �3*��%ن ا(%زه ��اده �در 0%��ده �%ل c0 از آن، "! �� ا�

W*�� و��T'�، ) د �;%ن �� دھ� 6+ ا�� "! ��، "'% از �%دآوری �%د و )%ط�ه . د, د (%ن ,%)'&%ن ) د را ,���ار 6**�ا�� 6+ �%
  .(%ن ,%)'&%ن ��� در ھ�اس ا��

��، ,�ای "<} "��6%� ��دم �'��ا���� ا� !"+  ��) د، در "%/� 6+ ��ا��، � رم، ,� 6%ری، �%داری و آ��� ھ%ی ا('�%�K، ز��
��د,&��ان و �-���'%ن (%��+ را � رد �-��� ��ار داده ا��، �*-% راه ��6 ب �3'�ده (*�E ھ%ی ا('�%�K و ھ�+ ��%36 ,�;'�� |*

�**6 ����5'+ 6+ ,�ای آزادی و "X ق ا�3%�� ) د ��%رزه  E�0 ن، . را در�د�'&��ی � �3*��%ن، روز�%�+ �&%ران، ھ*��*�ان، و�6
,%�� در�� در را�'%ی ...  %ی دا�E ( ��، ز�%ن، 6 د6%ن، ��G{ ز�3�، آزادی ز,%ن �%دری وg%�5ن 6%ر��ی، 6*;&�ان (*�E ھ

  .ھ��� ��%�� ھ%، ارز�%,� � ��
��، ,+ و�Nه، �,+ ا�� �����، از �&%ه (%��+ آزادی ) اه ا��ان و )%� اده ھ%ی (%ن ,%)'&%ن، ا�� ه 0�و��ه ھ%ی (*%�� ھ%ی رژ� ا�

از � ی د�&�، ��%�� 5�ا� ش 6�د 6+ ا�� (*%�� ھ% �+ ,+ ) ا�� �*-% �M (*%ح . ھ�~*%ن ,%ز ا�� 0�و��ه �'# ھ%ی ز����ه ای
��، ,�!+ ارادی، ھ��5*� و �f ر��ه ��ه ,% K* ان ��� از � ی ھ�+ (*%ح ھ% و K ا�# و H%*K�ی » "�6� �3�ی«"! �� ا��ا�

 �� ,% ا�� "! �X'3���r و �X'3� +6 ����� ��c0، �� �% 0%ی "! �� . و �% (*%ح ھ%�� از آن ھ�!%ری 6�ده ا��H رت ��5'+ و 
���م ا�� ���;, +��K ��%*) ���� ا��ان، ,+ K* ان "! �  .ا�

��، از ���� ��[%�s ر، ھ�از ����ی ���(%��، دوا��، زال زاده، "%(�  W ن ��3'�� ھ*��*� و � �3*�ه (%ن ,%)'+ در "! �� ا�
،9��� ������'%ری و ���G (�<� 0 �*�ه و د�&� (%ن ,%)'&%ن �'# ھ%ی ز����ه ای، �% (%ن ,%)'� �'%ر ,-;'�  زاده،  ��G�از 

 ��r ان ��%�� و�وھ� 6*;&����5'%ر �� و از ��%ن ر5�، و ���، ا�Kام ھ%ی  ���و,�گ � ��3 6+ ,+ ��� ,��اد "! �� ا�
�'� دار�� 6+ ��دم ا��ان �%6* ن ,+ ھ�اران ز,%ن ,+ آن �+ �<'+ ا�� و  +��%��، ھ�+ "!%�� از ��%�� ��+ 6%را�+ و ��دم �'��ا� !"

  .از آن ,��ار��
وا���� ا�� ا�� 6+ "! �� ھ%، از آr%ز دوران رو�*<!�ی در ا��ان، در ��� ع ) د، آزادی ,�%ن و �� و ا���;+ را ,+ ر���� 

K* ان د��� �&%ه 6�ده ا�� و در ��6 ب و ��ور و �*�وی 6�دن آ�%ن، از �;%)'+ ا�� و از ھ��� رو، ,+ � �3*��%ن و ا���;�*�ان ,+ 
�ش و (*%�'� در�� �!�ده ا��� y6+ . ھ� �) ردار ��%�*�، رو�� ا��و ا���;+ , در (%��+ ای 6+ � �3*��%�E از آزادی ,�%ن و ��

��د�� ,�ای ,+ د�� آو. ھ�y �-�و��ی در آن (%��+، آزاد ��3� �*�ردن ��رت ��%�� ��%رزه ��� 6*�، ,�!+ �� � �3*�ه و ھ*�
�� 6 ���Tو #��G� و 6%وش و �X� %, %� ��%, د ( |��ا�% ا�� د���%ه، . � ( د، � �� دھ*�ه آزادی، ,�ا,�ی و �Kا/� ا('�%�K در (%

�� ا��ان، ھ� اره وارو�+ �K# 6�ده و ,% ��%ه از � ی "! �� ھ% 0\��5'+ �;�ه ا��؛ ,+ و�Nه "! �� ا� yو ھ� �ا�'<%ده از و";
  . ); ��، �%�3 ر و ��6 ب، ز��ان و �!*�+ و ا�Kام ,% ھ*��*�ان و � �3*��%ن و ا���;�*�ان ��� �<'+ ا��

آ�%�� 6+ ,+ آزادی ,�%ن و �� و ا���;+، ,�ون ھ�y ��� و ,*� و ا�% و ا��، ,+ K* ان ��3'�� اH# آزادی ,%ور  +در W*�� ��ا�[�، ھ�
د� ار ا�3%ن  +وظ�<«در ,�ا,� �%�3 ر و ا)'*%ق د�*� ا�� "! ��، �! ت ا)'�%ر 6**� و در 0*%ه ��س، از دار��، �%�3'+ ��3� 

  . ,��*� �� ,%ز» , دن
ا6* ن د�&� ��%رزه ,�ای ,���اری آزادی ,�%ن، ��، ا���;+ و آزادی ھ�+ ز��ا��%ن ��%�� و ا('�%�K، /�  ھ�� �+ �!*�+ رو"� و 

�K��3 ز��ا��%ن و /�  ا)E�, ) ا�'+ ھ%ی ���ام، 5 ری � �ان ا��دم آزاده ا��� ����.  
��وھ� و �;!���� 6*;&�ان 5�ھ*&�، ا('�%�K و  ��/%�5 �X� رش ,+ آزادی ا���;+ و ,�%ن و � +� �ا���� �� ا��ان در �����، ھ�

�� ا��ان را �f3 ل ��%�� (*%�� ھ% و ��6 ب ��� ��%�� را �%ط�%�+ �G! م �� 6*� و "! �� ا� +'�\�ھ%ی �� و L*0 �%ل 
  .دا��

��'%ری و ���G (�<� 0 �*�ه و د�&� (%ن ,%)'&%ن  ��G�ا���� �� ا��ان در �����، در 0%��دھ��� �%/&�د �'# ھ%ی ز����ه ای، �%د 
�� دارد و در �0!%ری 6+ از � ی ھ�+ ���وھ%ی آزادی ) اه  ��و ,�ا,�ی راه آزادی، ,�ا,�ی، �Kا/� ا('�%�K و ا�3%��� را ��ا

  .ط��، ,�ای ,���اری آزادی ,� "� و "^� ا���;+ و ,�%ن، در (��%ن ا�� r<�� �� اھ� 6�د
  

  ا���� �� ا��ان در �����
'3�,  ��� ٢٠١٣د�%

  


