
 
٢٠٠٩ه��ه
 �� - ������١٣٨٨ ���� و ه��
 ارد����� 

 

����# �%ن.ان ش#آ� آ���, در ت*%ه#ات روز )�%نى آ%ر$# "زاد ش�ن�

� در �	ا�� روز �
��� آ�ر�	، روز ������، در �
	ان �زاد ����.�� �ب� �$ �# � � اه	ى ، ���	 ب�� ان ب�زدا�
�� ( روز �
��� آ�ر�	) آ� در ,�رك *ل� �
	ان د�&%)	 ��� ب د در �'&% �� ب� «راد�  ������ از ب�� ان �	آ� آ���� در �	ده.��� اول 

1	دا» �0	 از �زادى ب�� ان د�&%)	 ��� در ا�/ �	ا�� داد.
ب��/ �	�)= ���0 ه� «ح�ج ���47» ، «�.)� � اب» ،«�	�: رح).�» ،«���4ن زر�1م» ،«*ل� �7.�ى» ،«6�1.� ��5.)�ن» ، « ا���41 23)�

زاد� » ،«زرى ر�&.�» و«�4	�/ 3#)$اد�» �زاد ��� ا��.
روز ?
�ر���� �<�&� �)���0$ «�	�'� �7.�ى» �زاد ��� ب د.

�
 رى ا�@�� ا�	ان ب� �0 �.� ���، در ,�رك *ل� �
	ان ب� د�0ل� �)	وى ا�&�2�
�	ده.��� �	ا�� روز �
��� آ�ر�	،در ��زده� ارد��
 �'	 در �	��ن �ن ب�زدا�� ����.١٠٠آ�)�� �� و ب)A از 


�ن � ا�� ��.� DE� ى در	ق ب� Gو ح ����ب�زدا��ه�ى �	ا�� روز �
��� آ�ر�	 در ا�	ان ب� ا�&�Gد ��ز��ن ه�ى 

ک:=�> ��> ا;:�99 /8.ق ��# 6.اس�%ر "زاد1 ر4�5 س���2%1 ک%ر$#ان ش#ک� وا/� ش�


 ری.� �(I�J5 �ک.O)/ ب)/ ال.##ی حG ق ب�	 در ا�	ان روز �����M ب� ا3@م ا���M «��ن ��L ر ا���#  در E0	 ا��»، از �K4 ل)/ 5 
� �����Mی ک�ر�	ان �	ک� واح� ا� ب س را�ی �
	ان و ح ��، را �زاد ک���.	��� �K(ر�): ه �ا�@�ی ا�	ان 0 ا�

� �4.ی ��L ر ا���#  و اح&.�ل از ب)/ ر1&/ وی در ز��ان اب	از �%	ا�ی ���� ک	د و(Rدر ب)��)� ای از وض 	ق ب� Gح T1ا��ا�/ �
�د 
���ت ��J5ی ب� �ن ��Uل'�G��:« ,$�Y ��5 �ی ��ک� ن دو ب�ر ب	ای ��L ر ا���#  د�& ر �3م �X.7 ک)'	ی ص�در ک	د� ا��، ولی � �

ک	د� ا��.»
X(ص)�1ی، وب@گ � �: در ز��ان او�/ در ا�'�� ��ل �<�&�، ب� دل	(�ک.O)/ ب)/ ال.##ی حG ق ب�	 در ا�	ان ب� ا��ر� ب� در�<�� ا�)�رض� 

�K4 ل)/ ز��ان ه�ی ا�	ان ��ب�G �)�هی در 1	اه� �وردن در��ن ,$�Mی ب	ای ز��ا�)�ن G3)��ی دار��.» »:��3م ��Rل]� 1 ری، � �
� �4.ی ��L ر ا���#  � ��:« 3@و� ب	 ب).�ری ه�ی ?�.ی و X.3 5#= ب�ز، دو �� از رگ(Rص وض L0 در 	ق ب� Gح T1ا��ا�/ �
�د 

«.���4ود ��� ا� @�ه�ی وی ک�
ا�/ ب)��)� ه.[�)/ ا��ر� ک	د� ا�� ک� ��L ر ا���#  ب�ره� �7� X.3 �	احی 5	ار �	1&�، ا�� از �	ا�5� ه�ی �LLUی در داX0 ز��ان

.��7	وم ا�
� �����Mی ک�ر�	ان	��� �K(در ر�): ز��ا�ی ه��ب)��)� ک.O)/ ب)/ ال.##ی حG ق ب�	 در ا�	ان ,: از �ن ا�&��ر ��1� ک� X� �.6�1 �$ی، 
� ��J5)�، 0 ا�&�ر �زادی 1	ز�� 0 د 5 :(Iودی، ر	ال#� ه��.ی ��ه ��	ک� واح� ا� ب س را�ی �
	ان و ح ��، ب� ار��ل ���� ای ب� ��

.��
�ی � ��: «��در ��5ی ا���#  در ا�/ ���� 0 ا�&�ر �ن ��� ا�� ک� ب� ��,	وا�� ا���# ، ه.4	 ا�/ �R1ل ک�ر�	 ز��ا�ی، در � رد �7& ای ا�/ ��
� �� ب� ,	و��� ,$�Mی او، ��Rل]��A در ب)	ون از ز��ان ادا�� ��ب� و ه.[�)/ از �.��ی �	ا�T ب)/ ال.##ی، ب� L0 ص، �
�ده�ی �	د�ی و
حG ق ب�	ی در0 ا�� ک	د� ا�� ک� ب	ای �زادی بی 5)� و �	ط 1	ز��ش �@ش ک���، ز�	ا ک�ری ب� �$ �@ش ب	ا ���1ع از ح^ 0  و

«.�ه.�Mرا�A ا�5ام د�%	ی ا�]�م ��اد� ا�
����� از ک]� � 	%��� را �.ی ده��.  ����Gم ه�ی ��J5)� ب� ا�/ ���� ?� ب د� ا��، ,��b داد: «� اب �� Aک� واک� A�	, /���0 ا���#  ب� ا�

� ا�� �ی � ��؟» ��ا�/ ک� ا�/ � �� بی �'�وت ب� 
١٩��L ر ا���#  در  	)�١٣٨ gم M7��#ی ب� ,�h ��ل ز��ان  �(�� � �i �)	وه�ی ا��)&ی در �
	ان ب�زدا�� ��. وی ب� ا�
�م ا�5ام 3#)� ا

.�� ا���
�(#3 j(#�� ی و��#ی، �� �A اذه�ن 3.  �(�����ی ����� ا�5ام 3#)� ا�
ب� 6 ر �R. ل، �R1*ن ک�ر�	ی و ���	 �R1*ن ���ی در ا�	ان ب� ا�

��2م ��7ک.� و �M7 م �ی � ��.
ا��7د�� ه�ی ب)/ ال.##ی ک�ر�	ی و ��ز��ن ه�ی حG ق ب�	ی 0 ا�&�ر �زادی 1 ری ��5ی ا���#  و���	 �R1*ن ک�ر�	 از ز��ان ��� ا��.


 ری ا�@�ی ا�	ان 0 ا�� ب� �زار و اذ�� و ��7ک.� ه.� �R1*ن.� �ک.O)/ ب)/ ال.##ی حG ق ب�	 در ا�	ان در ,���ن ب)��)� 0 د از دول
� ا��، �زاد ک��.�� �ک�ر�	ی ,���ن ده� و ب)A از ��LM �'	 از ا1	ادی را ک� در روز �
��ی ک�ر�	 در �
	ان ب�زدا�

ت.A.�B� C�D%ت ت���@ �� �? رو�� ش�, اس�: ����1
ب
	وز ک�رو�ی

X7�� ��2رت ب	 ��E �3ت ب� ار��ل ����ای ب� K(���0 ه	دب) ���.�ر� دوم روز���� ��س � ، ���� �= ب	ای ا�&��ر ب� ?�,���U ار��ل ��، ا
.�?�پ ا�/ روز����، �# ی ا�&��ر �ن را �	1


 ری، � ا��.� �4�وز�	 ا�	ان و �Mی از ���$ده�ی ا�&�Uب�ت ر���U� /�	0� ،ی � ��# �)	ی از ا�&��ر ا�/ روز���� ب� ا�&�Gد �)	ح4)/ 
.�� ا���



� ب د.�� 	�&�� ����رک�، ,: از �$د�Y ب� �A ��ل � m(5، دوب�ر �
روز���� ��س �  �$د�Y ب� � رای �	ک$ی ح$ب ��
�K4 ل ��س � ، روز �����M در ا�/ � رد ب� �0	�$اری « ا�#��» �'� ک� از او 0 ا�&� ��� ا�� ک� 	����R� �.7).ی, ر، ص�ح= ا�&)�ز و 

رو�� ا�&��ر روز���� را �� ا3@م �2	 د� ان �3لی ک� ر �& m5 ک��.
��در ا�/ ار���ط، 3#)	ض� �#M)�ن، ��Rون ��E �3�ی وز�	 1	ه�n و ار��د ا�@�ی، روز �����M در � رد دل)X �# �)	ی از ا�&��ر روز��

� ب د� ا�� ک� ��&�	 و دوب�ر� � m(5 � د. »��� m(5 � T1س �  ر�� ����س �  �'�: «روز��
� در ا�	ان ,) �� ک� در ��ل)�ن ا0)	�� m(5 � ��	�� ه��ب� ا�/ �	�)=، ب� � m5 ا�&��ر روز���� ��س � ، ب�ز ه� �Y روز���� ب� �]. �3 د

�ا��.����از ا�&��ر ب�ز 
��E �3ت در m(5 �» :�ب�رال�4دات �')�ی، دب)	 ا�]./ ص�'ی روز�����%�ران ا�	ان، درب�ر� � m(5 ��	��ت در ا�	ان ب� «راد�  1	دا» �'

«.�ا�	ان ����X ب� �Y رو�� ��� ا�
4&� ��� ا�� و ه)o � ع اراد�ای ب	ای حX ا�/ �K4#� و� دM� 	���E �3ت ب� �.&ی �یرود ک� ا�%�ر D�5 ا�/ ا m(5 � p7وی ا1$ود: «ب

��ارد.»
���رک�، «در0 ا�� ا�3د� دادر�ی و �]��� �
دل) X� m5 ا�&��ر روز���� ��س � ، ب� � �&� وب ���� «� روز»، �&R#^ ب� ح$ب ��
�	�J ی، داد�&�ن 3. �ی و ا�G@ب �
	ان، ... و ا�&�Gل � ض ع ب� وزارت ار��د» ب د ک� �(R� i� � ���2	0 اهی در ,	و��� ا�/ روز��
,: از �ن، 3#)	ض� �#M)�ن، ��Rون ��E �3�ی وزارت ار��د و دب)	 ه)�ت ��2رت ب	 ��E �3ت، ب� ار��ل ����ای، 0 ا�&�ر � m5 ا�&��ر �ن

.��
���K4 ل ا�/ روز��	����	�J ی ب	ای � m5 ا�&��ر ��س �  در �	ا�Eی �E	ح ��� ا�� ک� داد��� در ا�'�� ��ل �<�&�،  �(R� �در0 ا�

 ��، وک)X ا�/ روز����، �0	 داد� ب د، ب� � �� ب� �3م١١را ب� ,	دا0U�M(� Dد و ��% �� ک� ص�ل	م ک M7��)#) ن ر��ل �	�.� ��Gی  
 روز�، ح�M ر T1� m(5 ا�/ روز���� در اب&�ای ��ل ��ری ب	ای ا�	ا ص�در ��.٢٠ا3&	اض ��ک)�ن در 1	�� ��5 �ی 

��ب� ا�/ ه.�، ��Rون ��E �3�ی وزارت 1	ه�n و ار��د ا�@�ی روز �����M ب� �0	�$اری «�1رس» �'�: «ا�&��ر ��س �  ب	 ا��س ��
«.�� m5 &� �داد�&�ن 3. �ی و ا�G@ب �
	ان ک� �Mی از ��ک)�ن ا�/ ,	و��� ا�

� ب	ای � m5 ا�&��ر روز���� ��س �  را t)	��5 �ی و �5�1 � �)� ��5 �ی دا�4� و�� �Iارا X�*ان د	ران ا��%� ��ا�� دب)	 ا�]./ ص�'ی روز��
�ی� ا�4� ب� ح�M داد��� �]��� �2	 ب	ای ا�&��ر ،uU��اض��1 ک	د: «�&�x'��� ��ه� ا�/ ب د�� ک� داد�&��ی ک� ب��� در w	ف ��ت ز���ی 
�]�د روز���� ��س �  ا3&	اض ک��، ولی �&�x'��� ا�/ ا�'�ق �)'&�د و �� ��ه� ا�/ ه4&)� ک� داد�&�ن روز ���� ا3@م ک	د ک� ب� ح�M ا3&	اض

دارد.»
�یک�)� ک� ��5 ن د�%	 ���ی ��ارد.» �وی �'�: «ا��
� ���ن �یده� ک� ب� ��ر�h ب� �.&ی ح	ک

� �ن در�� Tز� � �
 ری از �)	ح4)/ � � ی ,�&)���ی ک�� و ��Eل= اص#ی �4U&)/ و ��
� �.�ر.� �ا�/ روز���� 5	ار ب د در ا�&�Uب�ت ر���
دور ���� ا�&��ر در ح.��� از ا�/ ���$د ا�&�Uب�ت ده� ب د.

�K4 ل روز���� ��س � ، در ��Lح�� ب� �0	�$اری ا�#��، «3 ا�X �)��ی و ا�&�Uب��ی» را	���در ا�/ �)�ن، �R� �.7).ی, ر، ص�ح= ا�&)�ز و 
�� �.�م روال ��5 �ی را ب	ای ا�&��ر �]�د روز���� ا�]�م داد�� و �.��ً� �6^ ��5 ن X.3 ک	د�� و» :�در � m(5 ا�/ روز���� دX(0 دا�4� و �'

� ��2رت ب	 ��E �3ت را ��5 �ی �.یدا�)�.»K(ه 	دب) �(t@اب
�')�ی �)$ در L0 ص �)��ی ب دن �# �)	ی از ا�&��ر روز���� ��س �  ا�G&3د دارد ک� ا�&�2ر �یر1� ب	0 رده�ی ح<1ی ب� ر����ه� ���0


 ری .� � 0	داد ص رت �%)	د.٢٢در ��&��� ا�&�Uب�ت ر���
دب)	 ا�]./ ص�'ی روز�����%�ران ا�	ان �'�: «ا�&�2ر �یر1� ک� *اX5، ب	ای �	م �%� دا�&/ ب�زار ا�&�Uب�ت ا�/ ا�5ام، روز���� ��س � 
�)$ان Aدر ا1$ا� ���� ��0 رد ک�� 	ب D���E �3ت و� د دارد، ک.ی ب� ��4هX و ��4 m(5 � ای ب4&/ و	ای ه� ب�� m(5 �� د. ��Rی ا�	 اراد
�	دم ب� �	ک� در ا�&�Uب�ت ک.Y ک��، ا�� �wه	ًا ?�)/ ��ب)	ی ه� و� د ��ارد و ا�/ �ی� ا�� ���ی از �X(#7 ����5ن و ��tو ر ����رک

«.�وح�&ی ک� از و� د �z))	ا�ی در ��0&�ر �5رت در ,ی �&��h ا�&�Uب�ت ��ی ب��� ک� ?�)/ ا�'�5ی ا1&�د� ا�
� ��ل �� و در ��&��� ا�&�Uب�ت � راه�ی دوم ��&�	 �� و ,: از �ن، ح�ود �Y ��ل �R1ل)� 0 د١٣٨١«��س � » در دور� اول 0 د در ا�'��

.�� m(5 � ی�را ادا�� داد �� ��A(, �M از ا�&�Uب�ت دور� ه'&� �]#: � رای ا�@

�ر �2	 �M	د�ا��.wا ���ت ر�.ی ا�	ان ه� ز در ا�/ ب�ر�G��ی� د ک�  	�&���)/ ب�ر روز ���� ��س �   � m(5 � 	�0 در ح�لی

ا�&�Gد �)	ح4)/ � � ی از � m(5 ��س � 

 ری، روز �����M ب� ا��ر� ب� �X(ER ��ن.� �4�وز�	 ا�	ان و �Mی از ���$ده�ی اص@ح6#= ا�&�Uب�ت ر���U� /�	0� ،ی � ��)	ح4)/ 
� و �ی� ا�� � �)
ی ب	ای ا�/���R�	, �ًR5ب�ت، وا�U&ه� در ��&��� ا����: «�ER)#ی روز��'� �روز���� ��س � ، ,: از ا�&��ر ��
� �Y �.�ر

ب��� ک� ?	ا ب��� در ص��7 ب��)�.»
� ب	ای ا���M �زاد ب���� و �زادا�� ا�&�Uب ک��� را ��Gس دا�4� و ا1$ود: «�زاد، ��L'��� و ر�5ب&ی ب دن،#� Y� @ش�ی  � ���5ی 
�tل، ه� ز 3#یر�{�و�{�یه�ی اص#ی �Y ا�&�Uب�ت ا�� ک� �&�x'��� ا�	وز در راب�E ب� ا�/ و�{�یه� 3@�� 0 بی در��1� �.یک�)�؛ ب�6 ر 

ه'&�ه� �@ش و 1	�&�دن ,)�zم، ه� ز �& ا�4&�ا�� از ر���� �#ی، ب	����ه�ی روزه�ی �0	 را در��1� ک�)�.»
«.���M� AU, ی�وی �'�: «�0	 دار�� ک� از ه.)/ ?�� روز ��7ود �)$ �ی0 اه�� ب	����ه�ی ا�&�Uب��ی را دو روز ب� �3 ان �ER)@ت 3. 

ن�%ن�%ه. دوش��� �% او�%�% در�%ر, ا�#ان �� $�� و$. �� ن����

D#رو�� ص �
 ر ��	��M، درب�ر.� :(Iر ،��4� وز�	 ا�	اX(I، روز �����M وارد وا�)�%&/ �� �� دو���� ب� ب�را~ اوب�U� ، ه�(��&� /(�ب�)�
�0ور�)��� و ب	���� ه4&�ای ا�	ان ب� �'�و�  ب��)��.

�، دو دول�» ب� ه�ف ا�&G@ل ک� ر E4#1)/ در#�ب�را~ اوب��� از ز��ن ,� �<ا�&/ ب� ک�خ �')� ?�� ب�ر �xک)� ک	د� ا�� ک� راه�Mر «دو 
.�� ار ا�	اX(I ا��س �@ش دول� او در ��5ل ص#D �0ور�)��� ا��، ا�� ب�)��)/ �&��)�ه  ��ک� ن ص	��7 از ,<�	ش ا�/ 6	ح ��Uی �%'&� ا�
� ک� �&��)�ه  �)��&.�اری'� X(Iا	# �$� ن ا��ه ، روز ���� ب� �(��&� �ب� ا�/ ح�ل اه د ب�را~، وز�	 د�1ع ا�	اX(I و ه�,).�ن دول
،�#�4� وز�	 ب د ���ن �یده� �ی� ا�� ب	ای ص#D وا�T5	ا ب���، و «�	ا�]�م راه�Mر دوU� او در ده� �<�&� �)$ ک� �Gو ��ب �3.#%	ا�



دو دول� را �ی,<�	د و در �� ��ل �ی� ان ب� ص#D ر�)�».
Y#�
 ر �L	، و �)$ در اردن ب� .� :(Iر~، ر����L	 ب� ح�4ی  b(مال�	دو���� �<�&� در � ����5ی �&��)�ه  �)$ ,)A از د��ار ب� اوب�

��3ال#� دوم د��ار ک	د و ب� ��
� «ا6.)��ن 6�0	» داد ک� «ص#D ب� E4#1)�یه� را ب� ,)A 0 اه� ب	د».
?�� روز ,: از حJ ر ب�)��)/ �&��)�ه  در ک�خ �')�، �7. د ��3س، ر :(I��M)@ت E4#1)�ی، و ح�4ی ���ر~ �)$ در وا�)�%&/ د��اره��ی

.���ا���� ب� اوب��� 0 اه�� دا�
«اول �� �&��)�ه : �XJR ه4&�ای ا�	ان»

�4� ب�� �M�	�
 ری �.� :(Iر ��ی� ��� ه�ف اص#ی �&��)�ه  از �<اک	ا�A ب� اوب��� ب	ر�ی د���� X(Iا	ن 6 ر ک� ر����ه�ی ا�� ��ا
.�
 ری ا�@�ی ا�	ان از �$د�Y ا�.�

�ه��� از«��&��� �1ی» �@شه�ی ه4&�ای��� ک� ا�	ان '� �رI): ��ز��ن ا6@�3ت ��2�ی ار�A ا�	اX(I روز ������ در �$ار�ی ب� ک�4
.��3 ر ک	د� ا�

�	��M از �&��)�ه  �ی0 اه� ک� «از ���ی ���Uن 0 د در � رد ب	����ه�ی ا�.ی ا�	ان� ،����Y� در روز �ب� �'&� روز���� �	وزال� ,4
ب�Mه�».

�ب�)��)/ �&��)�ه  دو ه'&� ,)A در �I)/ �	ا�یدا�� 5	ب��)�ن ه ل ک��� در اور�#)� �'�: «ه	�$ �U اه)� �<ا�� ا��Mرک�����ن ه ل ک��
�	�M= ه ل ک��� د�%	ی � ��.»

�: «ا�	ان �E0 Y	، در ح� و5 ع �Y ه ل ک��� د�%	 ب	ای ا�	اX(I ا��»، و از ,�پ'� �Mب� ,�پ ب��� $(� ����h�, �5ی �&��)�ه  روز�
0 ا�� ک� در ک��را�	اX(I ب��4&�.

���� از ا�	اX(I، ب	����ه�ی	7�در ه.)/ ز�)�� ر����ه�ی ا�	اX(I �)$ ه'&� �<�&� � �&�� ک� لK ن ,��&�، رI): �ی.�ی.ای، در د��اری 
� در ه.�ن ز��ن � �� ک� ,��&�� � u�ه��ر ��اح&.�لی �&��)�ه  در ��5ل ����ه�ی ه4&�ای ا�	ان را � رد ب	ر�ی 5	ار داد� ا��. روز��

ح��X ا�/ ,)�م ب	ای �&��)�ه  ب د ک� «���دا ا�	اX(I ب� ح.#� ��2�ی ب� ا�	ان اوب��� را �X1�t)	 ک��».
ا�/ �$ارشه� از � ی ه)Y� o از دول�ه�ی ��	��M �� ا�	اX(I ���)� �� رد ���.

 n(�» از «ک� ری دو��» ب�ر د�%	 ح.#� ب�٢٩ر����ه�ی ا�	اI)#ی ه'&� �<�&� ه.[�)/ � �&�� ک� ار�A ا�	اX(I ب� «5	ض �	1&/ �.�ری 
.��ه�ی ا�.ی ا�	ان را �.	�/ ک	د� ا����

�: «�L ر ه	'� �
دا�ی ا��ل ن، ��Rون ���� وز�	 �0ر�� ا�	اX(I، روز ���� در ,��b ب� � الی در � رد در�&ی �� ��در�&ی ا�/ �$ار�
«.�
��	 ا���.M/ ا��، ز�	ا ح.#� ک�1ی �)4�، ح.��� ب)/ال.##ی ,: از ح.#� 	(t �M�	�ا�5ام ا�	اX(I در ��5ل ا�	ان ب�ون ه.�ه�%ی ب� �

� ?�)/ ح.#�ای «�� ن» ا�� و ���GE را ب�'� «X%(Oا�» �#[��7.� ال�	اد3ی، دب)	کX �ژا�: ب)/ال.##ی ا�	ژی ا�.ی، �)$ روز ���� ب� 
�# ل� ��A ب�ل 0 اه� ک	د.

.��)$ و � ل)� ب	ق ا3@م ک	د� ا��D#ه4&�ای 0 د را ص ��ا�	ان ه. ار� �@ش ب	ای ��0� �@ح ا�.ی را ���R6�5 رد ک	د� و ه�ف ب	��

اس#ا�5@ ت���� اس� ن� ا�#ان: A:# �.س�
 

.�� �ی، دب)	کX ا��7د�� 3	ب �'� � ان ه4&� ای ا�	اX(I و �� ا�	ان، ب$رگ �	�/ �
��� ب	ای ص#D در �0ور�)��� ا� 	.3
��4ل� �.ی /�	� �
��ی �'� ا1$ود اک}	 ا3	اب، (ب	���� ه4&� ای) ا�	ان را  /U� د در اردن�L&5ی ا��
� T.[�دب)	کX ا��7د�� 3	ب ک� در 

دا���.
.���5ی � �ی �'&� ا�� �@ح ه�ی ه4&� ای ا�	اE0" X(I	 واR5ی" در �0ور�)��� ا�

.�دب)	کX ا��7د�� 3	ب ا�/ ���Uن 0 د را در ه.���ی �� �3 ان "����� �@ش ه�ی ص#D در �0ور�)���" ب)�ن ک	د� ا�
�
&��)$ دارد ا�	?� ا�	اX(I ا�/ ک� ر را ب� �@ش ب	ای د�&)�بی ب� �@ح ه4&� ای � D#ه)&ی ص��ا�	ان �ی � �� ب	���� ه4&� ای ا�/ ک� ر 

.�
��ی ب	ای �& m5 ک	دن ا�/ رو�� ا�� �R��ی ک�� و 0 اه�ن ا�5ام ��
ا�	اX(I �)$ ه	�$ ب� 6 ر ر�.ی دا�&/ �4#)�7ت ه4&� ای را ���)� �M	د�، ا�� اک}	 ک�ر�����ن در ا�/ � رد �	د��ی ��ار�� ک� ا�/ ک� ر

.�دارای �Y زراد���0 ا�.ی ا�
ا�	اX(I ,).�ن ��T �4&	ش ��n ا1$اره�ی ه4&� ای را ه	�$ ا�M� �J	د� و در �&)]�، در � رد ص�ور ا��ز� ب� ب�زر��ن ب)/ ال.##ی ب	ای


�ی ��ارد.R� .ی 0 د�)�4ت ا���ر�ی 	ب
 ب� ک.Y �1ی 1	ا��4 و ب� ا�]�د ���)�4ت ه4&� ای د�. �� ��tز �� و ا�/ ���)�4ت ه	�$ � رد�R1١٩g٠ل)� ه�ی ا�.ی ا�	اX(I در ده� 

.�ب�زر�ی ب)/ ال.##ی 5	ار �%	1&� ا�
�	د�0ی وا� � ، ��M)4)/ ��ب^ ا�/ ���)�4ت، در ��Lح�� ای ب� �Y روز���� ب	�&��)��ی �	ح و ��Lو�	ی از ک@ه١٩٨٠Yدر اوا�i ده�  ،

ه�ی ا�.ی ا�	اX(I را در ا0&)�ر ا�/ روز���� 5	ار داد.
ب	ا��س ا�/ ا6@�3ت، ک�ر�����ن �U.)/ زد�� ک� ا�	اX(I اح&.�* ح�ود ��LM �� دو�4� ک@هY ه4&� ای در ا0&)�ر دارد.

� ران ا�	اI)#ی رب د� �� و ,: از ا�&�Gل ب� ا�	اX(I، ب� ا�
�م ا��1ی ا�	ار دول&ی�� i� � �,در ,ی ا�&��ر ا�/ ا6@�3ت، ��5ی وا� �  در ارو
��7ک.� و ب� ه]�� ��ل ز��ان �M7 م ��.

ت�#ان، �� ت�%وت� �� )%1 تF ان�E%�%ت


��ی ��tز � د. ا�� ح�ل و ه ای �
	ان، در� �R�
 ری ����، L1#ی �  در روابi �)��ی ا�	ان و ��.�:(Iب ر�U&وار�� ک� ب� ا��(�ب4)�ری ا
.���&��� ا�&�Uب�ت، ب)�&	 ����%	 بی�'�و�ی ا��. �$ار�ی از �
	ان، �
	ی ک� ,	��XM و ک�ح ص#� ا�

�� ب� ا�&�Uب�ت ر�������
	ان ک�ر �یک��، ا�	وز، ب)4�و?�� روز � �ب	ای روز����1	و�ی ک� در �Mی از 0)�ب��
�ی 1	3ی �$د�Y دا��%�
�}X ه.�ی روزه�ی ب
�ری د�%	. ره%<ره� ه	 از ��هی �# ی دک� �ی ا�4&�� و �)&	 ��Gل�ه�ی ص'�7ی اول �
 ری، روزی ا�.�
روز����ه� را �ی0 ا���. ��هی ه� �0 �ی� �� و روز����ای را �	�T و دور از ?�� 1	و���� ک� ب� ���0 ��4ی در ح�ل �'�و� ��، ورق



�یز���.
 ��ل� �R	1ی �یک��، ح ص#�ی � اب دادن ب���روز����1	وش ک� ب� ح ص#� �]#�ه�ی 1)#� و ب	����ه�ی �# �$� �ی را ب� ���0 �4/ ح�ود 

?�)/ ��ال
��ی را ��ارد: از ا��0ر ا�&�Uب�ت ?� �0	؟ � اب �یده�: «�.یدا��. ��Rی �/ ا�/ روز����ه� را �.ی0 ا�� ک� ب�ا��.»
�یک��، ز�	 ل= �ی� ��: «ا���Gر ��XM دار�� ک� ب� ا�&�Uب�ت =�	� �� روی ز�)/ را دوب�ر�� /
ب�R ه� در ح�لیک� �0  ��� و روز����ه�ی ,
M1	 �.یک�)�. ب� ا�/ وضT �	ا�ی ?� 1	5ی �ی ک�� ک� کی ...» و ص�ا�A در �	وص�ای � � ری ک� در ,)�د�رو ا�&�رت �یز��، �� �ی � د.
�ی0 اه)� رای 	%��ی,	��: « ���G��]#� ,)�ا ک	د�، در ح�لیک� درون ک)m د�&یاش د���ل ک)m , ل �ی�	دد، بی Y� ��4/ ک� ب�*0	 ���0

ب�ه)�؟ ح ص#� دار��ه�! ب� ا�/ ک�����اه�ی ا�J&1ح.»
�$ده�ی ا�&�Uب��ی ه� ز ا3@م ���� ا��. از ب	���� ه�ی ا�&�Uب��ی ه� �0	ی �)4�. در واt T5)	 از ��U	ا�یه�ی �4&� و�� ��	
ال�&� 1

�	�U&� ا��]� و ��]�، ه� ز �R# م �)4� ?� ک4ی ?� ب	����ای دارد.

 ر روی ه.�ی ک���له�.�:(Iر

� ای ک� ?
�ر ��ل ,)A، �ن ه� �� ح�ی ب� دل)X بی�'�و�ی رای ده����ن، وارد دور دوم	
? .�در 3 ض ��5ی اح.�ی �{اد ه.� �� ه4

 ر ا�	ان ��..� :(Iر :O� ب�ت و�U&ا�

�.)�. الm.، دا��] ی ��K�	، ک� در �Mی از ک�1ی ��په�ی ک ?Y و ��ر�Y 0)�ب�ن ا�G@ب ��4&�، �ی� ��: «و5&ی ا�&�Uب�ت ب� دور دوم
�. ه	 ?�� ک���� A(, iا�	ک�)�، �ن ه� ب� ا�/ � �ر�)�، ,�رم �� را �]� ر ک	د، ب	و�� رای ب�ه)�. �ی�'�، وw)'� دار�� ک� در ا�&�Uب�ت �	ک
�/ دو�� ��ا�&� رای ب�ه�، ب� 6�0	 ,�رم ب� ��5ی ر�41]��ی رای دادم. ا�� ا�/ ب�ر 1	ق �ی ک��. ا�/ ب�ر �/ 0 دم ب)�&	 در ����R ه4&�.

ح&.x رای �ی ده�.»
p7در ا�/ ب �ب�R ه� �%�هی ب� دو�&�ن ه� دا��%�هیاش �یا��ازد. ?
�ر د0&	 � ان د�%	 �	 �)$ ��4&�ا�� ک� �wه	ا ه)o 3@�5ای ب� �	ک

�ی� د. ���ار��. �Mی ز�	 ل= �ی � ��: «?� 1	5ی �یک��؟» �.#� ای ک� ا�/ روزه� در ا�	ان ز��د ��)�
�	دم T.� ر در 
.�:(Iر .�در 3 ض ر����ی �#ی، ص�ا و �).�ی �.
 ری ا�@�ی ����X ب� ,��%�� ��#)�z�ی ��5ی اح.�ی�{اد ��� ا�
�)�ن �	دم زح.� ک�)�� و �7	وم. و ��Lو�	ی از �	دم ه)]�نزد� در ح�ل ا�&��Gل از او. ��Gل�ه��ی ه� ک� .�
	�&�ن. در ده�ت دور ا1&�د�
=(� AU, �� ��ی ک��� ک� #3� ?�)/ ا�&��Gلی �
�ر، �ش �	?
�ر را =�>M� ،�� � ی�ا�/ روزه� در روز����ه�ی "6	�1ار دول�" ?�پ 

.�ز�)�ی ب د� ا�
ا�&��Gل از ,���1ری ب	 ب	����ی ا�.ی

��ن او در ب	اب	�(� �ا�� ک� �)4&�� �نه��ی ک� ز�	 �xث)	 ,���1ری �7. د اح.�ی�{اد ب	 ادا��ی ب	����ی ا�.ی ا�	ان 5	ار �	1&�ا�� و از ک ��
�ی 	�����1ر t	ب 0 ��7لا��. ,�ر?�1	و�ی در �Mی از 0)�ب�نه�ی �.�لی �
	، ه.)/ ک� ص�7� از ا�&�Uب�ت �ی � د، ه)]�ن زد� ب�*ی 
رود: «�/ ح&.� ب� ��5ی اح.�ی�{اد رای �یده�. ب� ��0 اد�ام ه� � ص)� �یک�� ب� ��5ی اح.�ی�{اد رای ب�ه�. ب	����ی ا�.ی �� را ��5ی
اح.�ی�{اد در ا�/ ?
�ر ��ل ,)A ب	د. �� کی �ی 0 اه)� واب4&� ب� �'� ب��)�؟ �� ه� ب� ا�	ژی ,�~ اح&)�ج دار��. ا�{ی ه4&�ای، �����ی

«.�����ی ب[�ه�ی ���� .����
���	د � ان ��zز�، ,�ر?�ه�ی ک	پ ��Mی را در �G�6ه�ی ,�� ,)0A ان ��ب��� �یک��. ,�ر?�ه��ی ک� از ژا,/ �� ?)/ وارد �ی� �� و
�ی� د. 1	و���� ب� ��ی ,��b دادن ب� ا�/ ,	�A ک� «?	ا ا�/ ,�ر?�ه� در ک�ر���0ه�ی �اt#= از �نه� ب	ای دو0� ?�در ��Mی ا�&'�د
ا�	ان � ل)� �.ی� ��»، بp7 را 3 ض �یک��. ���	د ��zز� , ز��0ی �یز��. درب�ر�ی ا�&�Uب�ت ک� ��ال �ی ک�ی، ز�	 ل= �ی� ��:

«ح ص#� داری؟»
5
�ری ���4�: ���� � ر��ن    /   �7	�	��: ک) ا��0� �

”�#ا1 "زاد1“ا/K%ر $��#د, دان�L.�%ن پ�9 ت��2? �� آ:��� ان�J%�K، پ4 از �#$Hار1 ت#��.ن 
 

� در روز دو����(��� �#, ��� ا�)	آ�)	: ,: از ب	�$اری ,	� ر �].T و �	�� ن �زاد دا��] ��“ب	ای �زادی“ در ص7/ دا��%���	�0
، آ.)&� ا�6��Jی از �� روز ,: از �ن د�� ب� اح�Jر �4&	د� دا��] ��ن زد.٢١/٢/٨٨

 �/ دا��] ��ن ب� آ.)&� ا�6��Jی دا��%�� اح�Jر ��� ا��. در ا�5ا�ی د�%	 �)$ ��Rادی از دا��] ��ن ب� ح	ا��١٠در �6 ه'&� ا0)	 ب)A از 
دا��%�� اح�Jر ��� و � �i �)	وه�ی ا��)&ی � رد ب�ز� �ی 5	ار �	1&��.

،�دب)	 آ.)&� ا�6��Jی دا��%�� �)$ ب� ��� از دا��] ��ن �'&� ا�� آ� ,: از ب	0 رد ��%)�� آ� ب� دا��] ��ن ,#ی ���)� ص رت �	1&� ا�
٧٠ �� از �X(LU ب	اي �R1ل)/١٠ ب�زدا�� در �� روز، ب�زدا�(3 �.� �'	 ب� ��ت 6 *�� در �# ل ا�'	ادي و اب@غ ح�� �� �	م 

دا��%��، ه	�$ ا�&�2ر ?�)/ ح	آ&� در ص7/ ,#� ���)� را ��ا�&� ا��.
�.� ع ال رورد ����.�٣*زم ب� ذآ	 ا�� آ� در روز ب	�$اری �	�� ن �زاد ”ب	ای �زادی“،  � �/ از دا��] ��ن ب� دا��%�


 و/�ت از ��# /��> �.س.ي��Pت #�Qد ��%:/ F�Rت�
 

�ی د&1	 �M7)� وح�ت ب� ص�ور ا6@3)� ای ح.��� ا�/ ��XM از �)	 ح4)/ � � ی را رد ک	د. .3 i: رواب	ک�)	(��� ا��	�0
:�ا�/ ا6@3)� ب�	ح ز�	 ا�


��س �)	 ح4)/ � � ي آ��,)	و ص�ور ب)��)� اي از � ي ب�JR از ا�J3ي ��ب^ � راي �	آ$ي د1&	 ��7)� وح�ت در � رد ح.��� از 
در ب	�0 از ���� ه� ب� �3 ان ح.��� د1&	 ��7)� وح�ت از ا���ن �E	ح ��� ا�� ض./ ��<�= ا�/ �0	 ب��/ و�)#� ب� ا6@ع �� ر����:

� ب� حJ ر ا�].�
�ي J3  ا��7د�� ب� ب	ر�� ��4ل� ا�&�Uب�ت�٢ و �٢- ا�/ ا��7د�� دا��] �� ب� ب	�$اري ��4&� در روزه�ي ١�
 ارد��
.���.� ��,	دا0&� و � ضT ر�.� 0 د را در روزه�ي ����� ا3@م 

- ا�&'�د� از �3 ان د1&	 ��7)� وح�ت ب� �3 ان �� ���X دا��] �� � �i ا1	ادي آ� ��ل ه��� ب� �R1ل)� ح	�1 اي �)��� در اح$اب و٢
�	و� ه� ,	دا0&� ا�� و ا��� ه)o �$د��� ب� �J1ي دا��%�� ��ار�� ا�5ام ,����4� اي �)4�. ب
&	 ا�� ا�/ ا1	اد ب� �3 ان اح$اب �)��� 0 د

� اضT و �2	ات 0 د را ب)�ن �.����.



- از ���� ه�ي �0	ي و ���	 اص�7ب ر���� ا�&�2ر �� رود در ��2)� ا��0ر د5� ب)�&	ي ب� 0	ج ده��.٣
�� د1&	 ��7)� وح�ت .3 iرواب

٢g ��
١٣٨٨ ارد��

در6.اس� �%در و ه:�# اس%ن9. �#ا1 "زاد1 او
)%ن و1 در B6# اس�! اس%ن9. را Q.را "زاد ک���

 ����M�٢٧ ��
�� ١٧ - ١٣٨٨ ارد�� ٢٠٠٩
27 ��� ��
��L ر ا���# ؛ ره�	1388 ارد�� �Mد ک� ح	ص)� ک � �(I�J5 �- ک.O)/ ب)/ ال.##ی حG ق ب�	 در ا�	ان اک)�ا ب� �K4 ل)/ 5 

��ت�G�ک�ر�	ی را �]�دا ب	ر�ی و او را �زاد ک���. ,$�Y ��5 �ی ��ک� ن دو ب�ر ب	ای وی د�& ر �3م �X.7 ک)'	ی ص�در ک	د� ا�� ولی 
��J5ی ب� �ن ��Uل'� ک	د� ا��.

�K4 ل)/ ز��ا�
�ی .����(�� �4.ی ا���#  و اح&.�ل از ب)/ ر1&/ وی در ز��ان (Rان وض	ان ����ا �%	در ا� 	ق ب� Gب)/ ال.##ی ح /(O.ک
ا�	ان ��ب�G �)�هی در 1	اه� �وردن در��ن ,$�Mی ب	ای ز��ا�)�ن G3)��ی دار��. در �0	�/ �. ��، ا�)�رض� �)	ص)�1ی، وب@�� �: در ب�� در

.�� �<�&� ب� �3م ��Rل]� 1 ری، ��ن ب�0��ز��ان او�/ در ا�'�� 
� I�J5)� 0 ا�&�ر �زادی او ����. در 5 :(Iودی؛ ر	ال#� ه��.ی ��ه ���0 اد� ا���#  ب� ار��ل ���� ای از � ی ��در ��L ر ا���#  ب� ��

.���در ��L ر ا���#  �%	ا�ی ه�ی او از در E0	 ب دن ز���ی و ح)�ت ا���#  اب	از ��� ا� ����
,	وا�� ا���# ؛ ه.4	 ��L ر ب� ک.O)/ ب)/ ال.##ی حG ق ب�	 �'� ک� :"�� ه.� را� ه�ی ��5 �ی را در ?
�ر? ب 5 � I�J5)� ر1&)� و ب	ای
�زادی ��5ی ا���#  از 5 �  �(I�J5��Gض� ک	د�� ا�� ه.� اش بی ���1� ب د� و ب� در0 ا�&
�ی �� ه)o اI��&3ی �.)� د. در ز��ان �%� دا�&/ ��5ی
ا���#  0)#ی بی رح.��� ا��." ���0 ا���#  ��ک)� ک	د:"��0 اد� ��5ی ا���#  از ����R ب)/ ال.##ی بLU ص ��ز��ن ه�ی ک�ر�	ی �ی 0 اه� ک�

ب� ح.��� 0 د از ��L ر ا���#  ادا�� ب�ه�� و 0 ا�&�ر �زادی ا���ن ب����."
 bر���ر ا���#  از  L��19 ��� ��ک� ن در ز��ان در ح�ل از ب)/ ر1&/ ا��. ,: از ا���M ا���ن را ���ی در ز��ان او�/ �%� دا�&��،1386 �)	

 bر���ن در �
���24 ���	
� 1387���&A#G ک	د��. ز��ان ر���ی �
	 ب	ای ا���#  ک� د?�ر ب).�ری ه�ی �&�Rد �� 	
 ب� ز��ان ر���ی �
ا��، ب4)�ر ������= ا�� و ب)�&	 ز��ا�)�ن از � ع E0	��~ �	�/ و  /�0�	��M&���� /ران ه4&��. ��L را ���#  د?�ر ب).�ری ���� ?�.ی

� رد �	ا�5� ه�ی ,$�Mی 5	ار ب%)	د. =�	�ا�� و ب6�U	 X.3 5#= ب�زی ک� ?�� ��ل ,)A ا�]�م داد� ب��� بE ر 
X� �.6�1 �$ی؛ ��در ��L ر ا���# ، در ���� ای ب� ��� ال#� ��ه	ودی ب� �'X(L از ��M@ت 0 د و 3	و�A ک� ,: از ز��ا�ی ک	دن

1386��L ر ا���#  در ��ل �U� در /� د?�ر ��� ا��، � ��. X� ���0 �$ی در ���� 0 د ��ک)� ک	د :" ��� ا�/ �3ال� ا�� ک� 3	وس 
�	�/ �	ا�i ب� دا�&/ دو 1	ز�� در ر�h و 3<اب ب��� ؟در ح�لی ک� ه.4	ش در ?�ر? ب ��5 ن ا���ی و ��5 ن ک�ر �.
 ری ا�@�ی ا�	ان

� اح�Gق حG ق ص�'ی اش �@ش �. د� ا�� ؟"
در �
�#ی" ب6�U	 �R1ل)� ه�ی 0 د ب	ای ��ز����هی ا��7د�� ه� ک�ر�	ی �M7 م �� و5��L ر ا���#  ب�  �(�� ��ل ز��ان ب� ا�
�م "ا�5ام 3#)� ا

در ح�ل ح�ض	 در ز��ان ب4	 �ی ب	د. ��L ر ا���#  از ا�J3ی � �: �����Mی ک�ر�	ان �	ک� واح� ا� ب �	ا�ی �
	ان و ح �� ب�R ان
�ی ک��. ��L ر ا���#  بE ر �4&.	 ب	ای ب� ر�.)� ���0&� ��ن ��Y ا��7د�� �XG&4 ک�ر�	ی ا�� ک� ب	ای �G7^ حG ق ک�ر�	ان ���رز
ا��7د�� ه�ی �XG&4 ک�ر�	ی از � ی دول� �@ش ک	د و ب�R ان �Mی از ره�	ان ���رز� ب	ای حG ق ک�ر�	ان در ا�	ان بE ر �	�= ه�ف
� رد ح.#� 5	ار �	1&� ا�� بE ر��M ا�J3ی ا�/ �ح.@ت 5	ار �	1&� ا��. ب	���� ه�ی ��ز����هی ��� � ��M���� iی �	ک� واح� ه. ار

�����M در اث	 ا�/ ح.@ت ب��ت �]	وح ����.
ارون رودز؛ ��U% ی ک.O)/ ب)/ ال.##ی حG ق ب	 در ا�	ان در � رد ز��ا�ی ب دن ��L ر ا���#  �'�:"ادا�� ز��ان ��L ر ا���#  ب� � �� ب�
� ک�ر�	ان از حG ق ک�ر در ا�	ان ا��." رودز ه.[�)/(��]�زات �wل.��� و t)	 ا���4ی ا��، و ����� �7	و Y� ی ا���ن&�@� �(Rوض

� ���ی او ���)/ ک��."(���&ی و ا@� /(.J� ای	ب��� 1 را �)�زه�ی ا���ن را ب �(I�J5 ���ک)� ک	د ک� "5 
� ���ی ا���ن ��� ا��. 3@و� ب	 ب).�ری ه�ی(���&ی و ا@� �� �4.ی ��L ر ا���#  ب� � �� ای ا�� ک� ب�p3 �%	ا�ی در ب�ر(Rوض
��L ر ا���#  ب�ره� �7� X.3 �	احی 5	ار �	1&� ا�� ا���ن از .���4ود ��� ا� @�?�.ی و X.3 5#= ب�ز، دو �� از رگ ه�ی ا���ن ک�
�	ا�5� ه�ی �LLUی در داX0 ز��ان �7	وم ا��. ا��7د�� ه�ی ب)/ ال.##ی ک�ر�	ی و ��ز��ن ه�ی حG ق ب�	ی 0 ا�&�ر �زادی 1 ری

ا���ن ��� ا��.
��ت ا�	ا�ی 0 ا�� ک� ��L ر ا���#  را �زاد ک��� و 5 ا�)/ �	ا�5� ه�ی ,$�Mی در داX0 ز��ان�G�ک.O)/ ب)/ ال.##ی حG ق ب�	 در ا�	ان از 
را � رد ب�زب)�ی 5	ار ده�� �� �K.E/ � �� ک� ه.� ز��ا�)�ن از �	ا�5� ه�ی *زم ب	0 ردار 0 اه�� ب د. ا�/ ک.O)/ ه.[�)/ از دول� ا�	ان
��ی ب6�U	 �	ک ���0 ا�� ک� ب� �زار و اذ�� و ��7ک.� ه.� �R1*ن ک�ر�	ی ,���ن داد� و ب)A از ص� �'	 از �	د�ی را ک� در روز اول 

در �	ا�� ب$ر��ا�� روز �
��ی ک�ر�	 در ز��ان ه4&��، �زاد ک��.
� حG ق ب�	 در ا�	ان ب� ���� �1ر�ی ک.O)/ در ا�/ ,) �� �	ا��R ک�)�:(Rوض ��(�ب	ای ا6@�3ت ب)�&	 در ز

http://persian.iranhumanrights.org
:���در ا��#  ب� ��� ال#� ��ه	ودی ب� �	ح ز�	 ا� ���� X��&/ ک�

ب� ��م �0ا

 ری ا�@�ی ا�	ان.� �(I�J5 ��7&	م 5  �ر���

���ب ��5ی ��ه	ودی
ب� �@م و اح&	ام

� �����Mی �	ک� واح� ک� ب	ای د�1ع از ح^ و حG ق ص�'ی 0 د و ه.�Mران ،	��� �K(ه :(Iر ا���#  ر L��ا��]��= X� �.6�1 �$ی ��در 
� 1	ز��م ر�)��ی � د .(Rض� دارم ب� وض�G� ، د	ی ب���ت �� ��ل ا�� ب� ص ر�ی ���3د*�� در ز��ان ب4	 

��L ر ا���#  6ی د�&%)	ی ه� و 6 *�ی ��ن ��ت ز��ا�)A ��)= ه�ی 1	اوان ��ی �4.ی و روحی د��� ا�� و �6^ د�& ر ,$�Mی
��ت ��J5ی روب	و ��� ا�� . ا��]��= ب��G� ���5 �ی �3م �X.7 ک)'	 ب	ای دو�)/ ب�ر ب	ای ا���ن ص�در ��� ا�� ولی �&��'��� ب� ��Uل'



��در ار �ن ��Gم ک� ب�*�	�/ و �3لی �	�/ ��Gم ��J5ی ک� ر �ی ب��� � ال� ا��4� ک� : Y� �3 ان
� ب� �	دم ��ل ه� ص�د���5 در �	ک� واح� ا�]�م وw)'� �. د� ا�� ب��� ا��% �� ب	0 رد � د ؟�_ ��� ب� ک4ی ک� ب	ای �0

-��� ب� ��ی ,��b ب� ��0 اد� و �زادی ب�ون 5)� و �	ط ا���ن ب��� ب� ب��	�/ ب	0 رده� و بی �'�و�ی ه�ی �4 *ن ��J5ی روب	و � �� ؟
� �	�/ �	ا�i ب� دا�&/ دو 1	ز�� در ر�h و 3<اب ب��� ؟در ح�لی ک� ه.4	ش در ?�ر? ب ��5 نU� در /�- ��� ا�/ �3ال� ا�� ک� 3	وس 

� اح�Gق حG ق ص�'ی اش �@ش �. د� ا�� ؟
ا���ی و ��5 ن ک�ر �.
 ری ا�@�ی ا�	ان در �
. �� د�%	ی ��ارد و ���A در ز��ان �)4��� ، ��M& ب ا� ��� ک� در 5 ا�)/ G(Gر ا���#  �$ د�1ع از ح^ و ح L�� /�- 1	ز�� 

���ت �K4 ل ک� رو �	دم دل4 ز ا�	ان و �
�ن و ه.)/ 6 ر از ه.� �
�د ه�ی �	د�ی و حG ق ب�	ی در0 ا��G��/ از �ن ��Gم و �.�م 
��در ,)	 و ب).�ر ک� ح&ی ب	ای �@�5ت 1	ز��م ک� در ز��ان ر��Iی �
	 ک	ج ا�� د?�ر /�دارم ب	ای �زادی ب�ون 5)� و �	ط ,4	م ب� 
�
� و و6/ دو�� �	ب)R&���XM ه4&� ، ��3.	ی از �/ ب�5ی ا�� ک.Y ک��� و ��دری را ک� ب� �U&ی ه�ی 1	اوان 1	ز��ش را دل4 ز و 

ک	د� از ر�h و �U&ی �]�ت ده�� .
 ��ل ��ب�G ک�ر �ی ب��� ب�ون ه)o ح^ و حG 5ی ا0	اج ��� ا�� . ?	ا ب�27ض.�� ,4	م ,: از ��ل ه� ��ب�G ک�ر در �	ک� واح� ک� دارای 

ک��4ی ک� دل4 ز و و�1دارب� ا�/ �ب و �0~ ه4&�� ا��E ر ر1&�ر �ی � د .
X� �.6�112/2/88 �$ی   /   

ک:��� $HارشT#ان /8.ق ��#
Uا��Aپ.ر �:P� ک�� د�� پ%1 او را �� ده�؟: �%در �W ،پ�#م ن:� ت.ان� را, �#ود

27 ��
1388 ارد��
� ب د، ه.[��ن در ز��ان 5$ل ح�Lر �%
�اری �ی � د. ب� �'&��� �� ب�زدا��� /.
�7.� , ر��3ال#� از دا��] ��ن m(6 ?�، ک� در ب

�K4 *ن داد��� ا�G@ب 5	ار ا��، ,	و��� وی w	ف ?�� روز ����� ���R� /((R � د.
 ���
	ان، ک� در �	��ن ب�زدا�� دا��] ��ن m(6 ?� در �ذر� �� ب د، در �	ا�Eی در ز��ان86ا�/ دا��] ی ز��ا�ی دا��%��� � �)$ ب�زدا�

.�
�اری �	ا�.ی ? ن X&5، �5?�ق �	ارت و ... ا�%� X7� ،�
5$ل ح�Lر �%
�اری �ی � د ک� ا�/ ز��ان در �G�6 ب��ی ��ز��ن ز��ا�
�� �<�&� ب�ره� ب� �	ا��R ب� داد���، 0 اه�ن �زادی 1	ز�� 0 د ��� ا��، درح�لی ک� ب� ��ت از و�3����در ا�/ دا��] ی ز��ا�ی ک� 6ی �� 

� دارد، �ی � ��:" ?	ا ب[� �/ ب��� در ز��ان ب���، ? ن ا�	ا�ی ا��؟ ا�	 �0ر�ی ب د �زادش �ی ک	د��؟ "��M� �ه�ی دروغ �5ضی داد��
�ی � ��:" ب�R از ا�/ ��ت، د�	وز � ا�4&� ب� ,4	م در ز��ان �@�5ت ک��. در ب�� 3. �ی ز��ان 5$ل ح�Lر �.7� �(Rرد وض �او در 

�اری �ی � د. در �@�5ت �& �� ��م ک� �.ی � ا�� 0 ب را� ب	ود، ه	 ?� ازاو ,	�)�م ?� ��� ، ,��Uی ��اد. و5&ی �# ارش را ب�* زد،%�

� ک� ب[� �/ را در ب�� 28د��م از �� ک&Y زد��، �� ح�* ه� ز ,�ی ا�/ ب[� از زا�  ب� ,��)/ �& رم ا�� و ز0.ی ا��. 0 دش209 ا�'�� 
�ی دا�� ک� در ب��  /� �� ب� ��ت ب[� �/ را ��M]� ک	د� ا��."209?)$ی در ا�/ � رد �.ی � ��، ا

� ���ن �.ی ک���. دارو5ا*ن د��ان درد دارد، دارو �.ی ده��. ه'&� ای (Rر�)��ی ب� وض o(ی ک���، در ��]� ه� ه� XG&�� �'	 را ب� ب
�اری 
�(Rد ه4&�� و وض�&R��.ی ده��. �/ 0 دم دارو 0	��م ب	ای درد د��ا�A، ا�� ا��ز� �.ی ده�� دارو راب� او ب	����. در �Y ز��ا�ی ک� ه.� 
/� ،�� t<ا ه� ک� ا�J&1ح ا�(R؟ وض��Mاری ز��ان ب�
�/ ب� ?� ا3&��ر و ا��)&ی ب	ود د��ا�A را در ب 	4, ،�ب
�ا�&ی ز�	 ص'	 ا�

 ه$ار� ��ن �)$ , ل �ی ر�$م ب	ای ا���M ب& ا��� � اد t<ا�ی �
)� ک��� و t<ا350@و� ب	 ا���M ب��� ب	ای ���A��&7 ب� او , ل ب�ه�، ه'&� ای 
� ز��ان؟!"(Rا�/ �� وض 	ک���. �0 �در ز��ان در�

�A �)��ی ا��، ?	ا�
�ی ده�:" اص@ ��ی ب[� �/ در ز��ان �)4�. ب[� �/ ب� ?� �	�ی ب��� در ز��ان 5$ل ح�Lر ب���؟ ا�	 ا� ��او ادا
/((R� �G(وث Aا�	7.�) 5 ل داد ک� ب� X(وک )ی��'EL�ب��� در ز��ان 5$ل ح�Lر ب���، ?	ا ب� او�/ ��&A#G �.ی ک���؟ داد��� ا�G@ب ب� ��5ی 
��در؛ ب[� اش را در ?�)/ �	ا�Eی ب�)��، ال�&� ه.� ا��4ن Y� ر ک/ ک� L� �.� ،��ی ک��. دو روز ,�� �	ه� ب[� �/ را �ورد�� داد��

 	4, Y� د 24-23ه4&��، ولی	� Y� 70 ��ل� دا��]  را ب��
 ��ل� �R&�د د�� ب�� زد��، ��]� ص��لی �0لی ه4�، ا�� ا��ز� �.)�ه�� ا��
ب��)���، روی ز�)/ ��4&��، روی �0~. �%	 ا��
� ا��4ن �)4&��؟ "

�)& ا�� ب	ای �/ E0	 ���ی دا�&� ب���، ا�/ � اهی �.7��)��M �3م �زادی  �(�x� درش را ب)�ور��، ک��� uLU&� Y�$, اهی � ��&'� �Rب "
را ه� ض.).� ,	و��� ک	د�� و �'&�� ک� ب� 5	ار وث)�G �زاد �ی � د. ا�� ب�R ح	��1ن را �M<�= ک	د�� ک� اص@ وث)�G ای ص�در ����! �5ضی

"!���Rون داد�&�ن ��Uلm ا� ������7ی ه� �ی � �� �/ ب	ای �زاد�A ح	1ی ��ارم ا
���A را209ا�/ �R#� ب�ز��4&� در � رد ا�&�Gل ,4	ش ب� ب�� �
 ب	ای ب�ر دوم �)% ��:" دوب�ر� ه.�ن ب�ز� �ی ه�ی �5#ی را �M	ار ک	د�� ک� ا�

��ی 0 اه�� ��0 اد iG1 ،��4� � ی��ی � �� �/ ک�ری �M	دم ک� ا��J ک��. �ی � ��� وب@گ � �&ی، ا*ن د�%	 ه.� وب@گ  �.7� ��بO<�	د، ا
�4#.����؟ اول)/ �	ط �4#.��ی ا�/ ا�� ک� ا�	 ک4ی را زدی، ب��A را ز0.ی ک	دی ب��� د�� �ن را �
�	دم �زار��، ��� ا�� �
را اذ�� ک���، ا��
بO	دازی، ا*ن د�� ,�ی ب[� �/ را ?� ک4ی �ی ده�؟ �/ بG)� ب��A را ����م، iG1 ,�ه��A را د��م، ب[� �/ �.ی � ا�� را� ب	ود، د�� اش را ?�

ک4ی �ی ده�؟ �5ضی ����7ی �� ��5ی ��ه	ودی؟ ?	ا ک4ی ب� داد �	دم �.ی ر��؟ "

������:Q رس���

�B%;�%ت �%دران Y9Z از ر4�5 ):�.ر ده


 ری ده� را ا3@م ک	د��.� ���دران ص#D درج. ��دران ص#D ا�	ان ب� ا�&��ر ب)��)� ای ��Eل��ت 0 د از ر��� �در ا�/ ب)��)� ک� در ���
�� ا���� /(�? ���:


 ر ده� ک� ر ا�	ان!.� :(Iر
�ی � �)�؛ /U� �.� ا�)� ک� ب�	ا� D#دران ص�� ��

� و �زادی و �3ال� ه$���(�����رز� ب� �&� ا�&��ادی و ب	ای �G7^ ا �� ه� و �<اه= �m#&U ک� از ��ن و � ا�ی 0 د در را(���درا�ی از 5 
٨ �	ک� دا�&)�؛ ��درا�ی ک� در دوران �٧ک	د� ا��؛ ��درا�ی ک� ب� ا�)� ��0&/ ا�	ا�ی ا�/، �ب�د و �زاد در 1	���� �XM �)	ی ا�G@ب ��ل 

/
(�� �)��ی، ا�&.�3ی و ا�L&5دی را ب� ا�)� ح'� ا�&G@ل U� iا�	دی ��L&5ه�ی ا ��	7�اق و ,: از �ن در 	7.)#ی ب� 3� n�� ل��



�(��
	و��ان را �ی6#�)� و ب� ه	 ��[� ا� A���� و �(����Uلm ��%)�، ب#�M ا �
�ا�� �� ���(��� D#دران ص���X.7 ک	د��؛ �� 0 د را 
� و ص#D 0 اه� ب د.(��ا�&.�3ی، ا�L&5دی و �)��ی �� و � ا���.�ن را �
��� ک�� ا3&	اض دار��؛ ب��ب	ا�/ اص#ی �	�/ ��Eل��ت �� از �.�، ا


 ر ده�.� :(I�5 �� ���0 ر�
^G7� ای را در ��#ی �� ��ی �	�/ �
�د ,��U%  ا�� و �ی � ا�� � AG�R))/ ک��� T1���
 ری در ��5ل .� ��ی دا�)� ک� �
�د ر��� Y(� �.�

� �<اری ه�ی �#ی ب� روش ه�ی �&'�وت ا�'� ک�� .��(�
:�M�� 	%�� و ص#D ب	5	ار �.ی � د (���ی دا�)� ک� ا Y(� ،ان	ا� D#دران ص�� ،��و 

�]	�� ب���.١ � 5 �
 ر در دوران ��Lی ر���.� :(I/ د�& ر ک�ر ر�	�/ و اولی �	�اص#ی  D#ص -
٢.�� � ����رک� داد A� 0 �� �	� /((R� ان �زادا�� در	دم ا�	� -
� ا�	ان ��	وی ����� و ب& ا�� ه.	ا� و ه.�Oی ���	 �#X �زاد در 1	���� �]�ت 0 د از ب7	ان ه�ی �i(7 ز�4&ی ، ا�L&5دی، �)��ی و٣#� -

ا�&.�3ی �@ش ک��.
�ی 3	ص� ه�ی 3#.ی، 1	ه�%ی، ه�	ی و ورز�ی و �� زش �3لی �1رغ از ه	 � �� ���JRت ��4)&ی، 5 �ی، �<ه�ی و ب)/ ال.##ی ب	��.� -

روی ه.� 1	ز��ان �� �� د� ب���.
�#ی �	��i ه4&�� و ه.[�)/ در 1	���� �G3 ک#)�� T1����	دم ا�	ان ب� 6 ر �'�ف در �	��ن �<اک	ات و �L.)� �)	ی ه� ک� ب� � 3ی ب�  -

5	ارداده�ی ب)/ ال.##ی 5	ار�)	��.
gان و	ن، ک�ر��.#R�� ا��)&ی – ,#)4ی از �R1*ن ���ی ه.[ ن ز��ن، دا��] ��ن، ه�	���ان، � �����4ن و روز���� �%�ران، روح��) ن، �%� -

... ب	دا�&� � د.
- از ر1&�ر 5)� ��ب��� ��4� ب� �) � ز�4� و ز���ی ز��ن و � ا��ن و ���	 ا��5ر ا�&.�3ی 0 دداری � د.٧
��� � د.٨ �	
- ه	 ا�	ا�ی از ه	 �<ه=، 5 م، ��: ح^ دا�&� ب��� ک� از ه.� �زادی ه�ی ���ی و را�h ب
- �زادی ب)�ن و �زادی ,: از ب)�ن ب	ای ه.� ا��5ر و �	و� ه�ی ا�&.�3ی و �)��ی در ?�ر? ب ��5 ن ا���ی �J.)/ � د.٩

١٠D#ار و ص���, �R� � ،ا�.����زی � �
- �زادی ��X(M ا�&.��3ت و �R1ل)� ه�ی �	و� ه�ی داو6#= و t)	دول&ی و ��XM ه�ی ص�'ی در �
� �	ک ب � ��.(��و ب	اب	ی �� �^ و �J.)/ � د �� ���M ب� ب
��� ب	5	اری ا

١١�
��	ت ک	د� ا�� ب� ب�ز����m#&U ب� � ان ه�ی ا�L&5دی، 3#.ی، ا�&.�3ی و ... از ا�	ان  X�*ا�)��ی ک� ب� د	ا� ��اه� � د 	ای 1 ��(�- ز
� ب	داری � د.	
� از ا�&�Rاد و ک�را�ی ه�ی ���ن در ح ز� ه�ی دا0#ی ب� �7 � ���4&� ای ب�ب� و6/ �� �^ � �� و ب� ح'� ک	ا

� ا�� از ه	 5 م و �$اد و١٢�� �� و ب� �� ,��ه���� �� ا���4ی ک��4ی را ک� ب� دل)n�� X از ک� ر��ن را����K4 ل)/ و �	دم ا0@�5" ک	ا -
� و ��4)&ی ک� ه4&�� �7&	م �.�ر��.(#��<ه= 

١٣.���M� �- دول&.	دان و ک�ر�	اران ��
� از ادب)�ت �	گ 6#���� و ��n ا1	وزا�� ا�&'�د
� ز�)�� ه�ی *زم را ب	ای �4&	ش 1	ه�n ص#D و ��ارا در *�� ه�ی �m#&U ا�&.�3ی 1	اه� ��زد.���� �و ب�*0	� ���M دول

ب� ا�)� ا�	ا�ی �ب�د، ا�/ و �زاد و ص#D ,���ار
��دران ص#D ا�	ان

ا/K%ر �[ ش�#ون� ����P �� داد$%, ان8]ب اس]��
 

از � ی داد��� ا�G@ب ا�@�ی �
	�&�ن ارو�)� اح�Jر�� ای ب	ای ��ی از �
	و��ان �4)7ی ��ک/ ارو�)� ص�در �	د��.

	ان �7. دی" �٢٨ب� �$ارش آ.)&� �4)7)�ن �]. �R1 �3*ن حG ق ب�	 در ا�	ان، ب	 ح4= اح�Jر�� ای ک� ب	ای ��5ی "

� ��ل]�ری ص�در �	د��، از ا���ن 0 ا�&� ������ل� از � آ)��ن �4)7ی، از � ی داد��� ا�G@ب �
	�&�ن ارو�)� در � رخ �� ��
 ارد��
 bر���در  �� � ص�D در �X7 داد��� ا�G@ب ا�@�ی واT5 در 0)�ب�ن وال']	 ارو�)� حJ ر ��ب�.١٠ راس ��3� �١٣٨٨/٢/٢ا�

در ا�/ اح�Jر�� #3� و � ع ا�
�م، � �K6 ب	 3#)� ��2م ��Gس �.
 ری ا�@�ی ا�	ان �3 ان ��� ا�� .ا�/ در ح�لی ا�� آ� ا�/ ه. 6/
5)� ��� از آ� ر �0رج و در ح�ل ح�ض	 در آ� ر د�%	ی ب4	 �ی ب	د. bر���از  A(, 4)7ی�

�7. دی" ا�� آ� ا���ن در �/  �([�
	ان �7. دی" 1	ز�� ز��� ��د "�" � ��ل%ی ,: از �
���ه�ی ب4)�ر ���ی ب	 ا���ر����g٨ن ذآ	 ا�
� در ��ل (4)7� بE	ز ��� آی از � ی ا1	ادی �&LR= و �����س در �X7 آ�ر 0 د ب� 6	ز R([1ی ب� X&5 ر�)�.�١٣٨

� در � ر�0 	�&��� ��ل]�ری از � ی آ.)&� �4)7)�ن �]. �R1 �3*ن حG ق ب�	، ��در ا���ن ٢٣���0ه.[�)/ �0 ^�6	 �� ��
 ارد��

�رم? ��R� ی از � ی داد��ر��J5 ی ب���، ب����ل ص�ور ح��� �(�"6�1.� ,�آی" آ� از �R#.)/ ب�ز��4&� �� زش و ,	ورش �
	�&�ن ارو

 bر���ورش ا�&�ن از 	زش و , �� ا� ر ب�ز��4&%ی ��	��� ب� �3م ,	دا0� حG ق ��١٣٨٨/١/١gا�	ای اح��م و 6ی ���� ا�ی از 6	ف 
ا6@ع ث�� ی ��7 م �	د��، آ� ,)%)	ی و �@�
�ی ا�/ �R#� ب�ز��4&� ب� �	ا��R ب� ��ز��ن �	ب �6 ب	ای ���هی از X#3 و �� د*�X ص�ور

?�)/ ح�.ی ��آ� ن ح�ص#ی ��ا�&� و �K4 ل)/ در ا�/ � رد ح�ض	 ب� ,��U% �ی �)4&��.

"�� اU �#و)#دي در در�%نT%, زن�ان ���#ي ش�
 

�� ا�/ ز��ان ب4&	ي ���%���� ر�/ ز��ان �	آ$ي �$د ب� ��0 اد� ��5ي ب	و�	دي ا6@ع داد�� آ� ا���ن در در��ص�D ا�	وز، 
.�ا�

 bر���دی از 	و�	رد�5�15ی ب �� 0 د ا�5ام ب� ا�L&3ب t<ا �. د� ا��، وی در 6ی ا��م �<ک ر (Rاض ب� وض	در ا3& ��� ��
 ارد��
ض	ب و �&� 5	ار �	1� و ب� �# ل ا�'	ادی ��&XG ��. ا�/ روح��ی ��راضی از ز��ن ���درت ب� ا�L&3ب t<ا از حG ق ��5 �ی 0 د ه.[ ن

.�� ا������7	وم  X(وک �� ��.�س �� �@�5ت ب� ��0 اد
.�� وی ا1$ود(Rا�ی ه� از وض	%� 	ای ا���ن ب>t ب�L&3اوم ا��اض ک#) ی و 5#�ی و ه.[�)/ 	�اب&@ء ��5ی ب	و�	دی ب� ا


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


