
   در ���� ای �� د��ر �ل ��ز��ن �ل �
	د ��وان �د
   ز�دا�� ����� ��� ا�
�داد 	��م �ر ا�ران١۶اد������ ی 

 

�ر ���	 از آن ھ� در ر���� ھ�ی ��و�	 �� ��م �	 �ورد، در ���� ای �� » ��ر�ودی«روھ	 از ز�دا���ن �� ��

  ...ز�دان ھ�ی ا�ران �ده ا�د د��ر�ل ��ز��ن �$ل ��"د �واھ�ن ر��د	 �� و! �ت �ود در 

  

��'�ل �	 دھ�د، ز�دا���ن  ���� در �'وت و ����	 دوران » ��ر�ودی«و ز�دا���ن » �ودی«ز�دا���ن ا�ران را دو د�

�وام �� �را�ط ��را����	 در +�*وری ا�(�	 ا�ت �)ری �	  ��"�س و �"'و��ت ھ�ی ��ر-��و�	 �ود را 

 �ود �واھ�ن ر��د	 �� و! �ت �ود ،ر ���� ی ���ر�	 �� د��ر�ل ��ز��ن �$ل ��"ده �ن از ا�ن ز�دا���ن د���زد.���د

  .�ده ا�د

  
�� ی ��ن ا�0$$	 �$�� ا�دام، ��ن ا�ن داد���� �� �رح ز�ر ا�ت���زارش  ��:  

  

���ب آ��ی ��ن �� �ون د��ر �ل �	
رم ��ز��ن �ل �
	د!  

  

�3د�م �*�ر�ن �(�*� �د�ت ��� �� ا�!�  ��

*�ی +�*وری �ن ا�ن ���� از ا���ق ز�دا����د

 �*0�� ���ت 35ط �� +رم ا���ن �ودن و ا�(�	 

�� +رم ا��راض �"�ر���� �� �را�ط و"�ت 

 ��را����	 �ر�ن ،ا��7ز ز�د	 در ا�ران

ر5��رھ� را �"�ل ��'��م از آن ��ز��ن ��ر 

 ��دو�ت در�وا�ت ��ری ��وده و ا��د دار�م 

وش ��ر دو���ن 8دای �� ���د�د�ن را � �

+*�ن ر���ده و از ھر و�� ا-دام ا�(-	 و 

ھ���طور �� . -��و�	 و ا����	 در�9 �'��د

"!ر� �0	 و ھ�'�ران ��� و ھ�� ا����*�ی 

 :���8ف آ�ھ	 دار�د در ا�ران ����ت 

�وری آ����� �� 5ر�ب و ر����ری �ذھ�	 ھ�راه �� �ر�وب �ظ��	 ھرو�� 5 ��0ت د�ر���را�	 �واھ	 را 8دا�	 و د�'

ا�ن ا���داد و . �ر ا5راد و روه ھ�ی ��: ا�د�ش ���� و راه را �ر �و�'�ر�ن �+وا "�	 �� �و���ن ر5�� ا�ت

 �ر�وب و ا�دام ��'��د و ?روت ، ز�دان، �'�+�،�ود���7	 5ردی و -�ری ا�را���ن را �� ��وه ھ�ی و��ون �"�3ر

�� �$ت ا�ران از ��ور �ود دا���. ا�ن �رز و �وم را �� "راج ��7ذارد ���رش ��5� ا�ن ا���داد و ��دادری �� آ�+� 

�� ��رون از ز�دان ز�ر �وغ "����ن  	����� �وان ز�دا�	 �زرگ �رای ھ�� ا�را���ن ��د ��'�د و ��دان ���ن ز�دا���ن و 

�Dذ. د� ��Cو�	 ��	 ���،ز�ده ھ���د E��� :� از 	ذھ�� 	وری �ظ������� ��'�د و��Cوت ��دا�	 ���ن از آ�+� �� د�'

��	 �و�ش ��د�ل ��وده و ،������ن �ردم و �����8ن "����ت ���دا�د������ن �ردم را �� ��$� ھ�ی �ود����7ن و �دار�� 



�+ر�� �	 و )�F ���0 �� در ا�ن دوران ���ه . ا+�زه ھر و�� �وآوری و �و ا�د��	 و آزادی و آزاد	 را از آ��ن ���7رد

�	 ���ن ����ر و $و�0 و ��C و �$ب آزادیھ�	 �ظ��	 ا��را �� ا?��ت ��ر���د �� �رای ��و-ف �ردن ا�د��� ھ�ا���داد �ذ

 	و�� ای از ا�ن ��م ھ�ی رژ�م ر ا �� �ر �� و ���واده ���ن �+رم �(ش �رای ز�د �*��و+ود �دارد �� ا�ن �ر��ب �� 

ا��دوار�م از ھر و�� .  ز�ده ���7ری رژ�م � رض ��ر����م)ذ�ر و�دارک ����د، ا�'�ر ���*�ر روا دا��� ا�ت � �وان 

 ر����ری و دروغ و ��ر�I ا�ن -�ر �و��وار و ا��5ر��'�رو �(�*�ی دام  �(ش ��ر دو����� در�9 ������د و ��� در

 �	 ر����م   ���  �رض را ��  �ود  �ر ز�د	 و ���8ت ھ�ی  وارده   از �5رده ی و  �$	   ��� ای در ا��+� .���5��د

:   

  ١٣٩٢ /�*ر/٣

  

   ���س ��د5ر -١

   ر�ول �دا�	 -٢

    �"�د ��� زاده-٣

   5رھ�I )ور��8وری -۴

۵- 	��   ا�رج "�

   ��0د "ردا�	 -۶

   0ط�ف "���	 -٧

   ��ھرخ ز���	 -٨

�*�دل -٩ U0�8   

   ���ق �"�ودی -١٠

   5رزاد �ددزاده -١١

  ی �راد�ر� زا�-١٢ 

 ی ��30ن �راد-١٣ 

  ی ��8ور	"�د �$ �-١۴ 

  ی �"�د �ظر-١۵ 

  	 ر�ول "ردا�-١۶ 

   

١- Wر���ا�3(ب �دون دا��ن و��ل در )�F داد�ه د���7ر و در � �� ���ت ھ�ت ���۶.٠٢.١٣٨٨س داد 5ر ا�ن +��ب در

 ��ھد و �� ،�دون ھ��'و�� �درک. د-��3 �طور �ری �"���� و �و�ط -�!	 ����3 �� ده ��ل ز�دان �"'وم �دم

  !	ا��را5

  



�7و �� ر���� ھ�ی ��ر+	 و ���طر د�5ع از "3وق C�8	 � $��ن وو�زد �ردن ا�"راف  -٢Cر�ول �دا�	 �ن �+رم 

 +دا�	 ��Z$� آ�وزش و )رورش از �$م ، و ا��5 )���ن �ودن �ن ا����د در �دارس،در ����م آ�وزش و )رورش ��ور

�ر�ن ا�'���ت آ�وز�	 در �دارس �،آ�وزی و ر5�ن آ�وزش و )رورش �� ��ت و �وی �ذھ�	 8رف ��� ط�$	 ،�ود  

درس ھ�ر و ورزش در �دارس و ����	 �دن و -ر���	 ����ت �دن �ظ�م � $�م و �ر��ت �� �ش ��ل ز�دان ا�راج از 

 	�آ�وزش و )رورش �"'وم �دم و ���ر ھ�'�ران �ن در آ�وزش و )رورش در ز�ر ��5رھ�ی رو"	 روا�	 و � ��

  .ھ���د

  

 در �"ل ��رم د���7ر و )س ٨.٠٩.٨٧ ��ل �ن در ��ر�W ۶٨ ا�ن +��ب �"�د ��� زاده ا��ر��زی ��  :زاده �"�د ��� -٣

��ش �"ل ��ر و ��ز0م �� ��زدا���7ه C� ��ه ��زدا�ت و �'�+� �طور ��ر -��و�	 ٢٣)س از .  او�ن ���3ل �دم٢٠٩از 

��� و �� +رم ���س و د�د�"� 	�ار �� �رادران و �واھرا�م در ��پ ا�رف �� )�F �دون دا��ن و��ل �و�ط -�!	 8$وا

�واھرم ��ری ��� زاده ا��ر ��زی ��ز �*��ن +رم �� و+ود ا��'� )��)ورت -��و�	 در د�ت . ��ل ز�دان �"'وم �دم

   .دا�ت در 5رود�ه د���7ر و �دون دا��ن و��ل در ��د د-�F�( �� �3 ��ل ز�دان �"'وم �د

  

 �� ا�*�م ا�(ل در )رواز ھوا�	 د���7ر �١٣٧٩ب 5رھ�I )ور ��8وری در ��ل ا�ن +�. 5رھ�I )ور ��8وری -۴

 �دت ��زده ��ل ا�ت ، در �: داد�ه 5ر����	 �دون �و�'�ر�ن "ق د��5	،در "��0'� ��ش از ���ت ��ل �دا��م. �دم

�ر 5!�ی  �(-�ت "!وری و دا��ن ھر ز�دا�	 )��زده،"3وق -��و�	 ����د �ر�8	. �� در ز�دان ��ر ���رم� 

�رادرم �*رام )ور ��8وری ��ز دوش �� دوش .  "ق �$Cن و ���س �� ���واده �� را"�	 ز�ر )� ذا��� ���ود،ا����دارد

�ن از ھ�� "3وق -��و�	 �"روم ا�ت در "��0'� ��ش از ھ�+ده ��ل �دا�ت و ا��ون �	 و �'���0 ا�ت و ھ����ن در 

   .ز�دان ��ر ���رد

  

�و�ط ���وران اط(��ت د���7ر �د�م٨٩ ا�رج "���	 از ��ل -۵ 	���دت دو .  �� �*�ر �Cر �ظ��	 �دون ھ��7و�� �در

�وھ�ن ھ�: "ر�ت و . �د�د�ر�ن �'�+� ھ�ی رو"	 روا�	 را در "ق �� روا دا���د. ��ل در ز�دان ا�Cرادی ��ر �رد�م

�ر�ن �'�+� ھ�ی آ��ن���	 .  ز�د	 ���واد	 �� ��و�د "�	 �� �ود ا+�زه داد�د �� وارد "ر�م �8و8	،"�?�ت "

�رد�ددر داد�ه �ظ��	 در )�ت درھ�ی ���� �طور 8وری �� را �". ���واده ھ�ی �� را ��ز �*د�د �رد�د ����� ا�*�م . �

���ر ھم )رو�ده ا�*�ی . ا-دام �$�� ا���ت �� ز�دا�*�ی دراز �دت �دون در �ظر ر5�ن دو ��ل ز�دان ا�Cرادی �"'وم �د�م

   :�ن �� -رار ز�ر ھ���د

  

    ��ل�۴$�ر!� 5راھ��	 

    ��ل٧.... 

   �*زاد �ر"م

 	��   ��ل١٠ا�رج "�

  

  

از ��ش از ��زده ��ل ا�ت �� ا�*�م ا-دام �$�� ا���ت ��ور و ا�(ل در ا���ت ��0د "ردا�	 5 �ل ا+����	 �رب اھو -۶



ھ��ر و �رادرم ر�ول "ردا�	 ��ز . ھ��رم دو��ر ��زدا�ت �ده و ھ�ت ��ه در ز�دان �وده ا�ت. )رواز در ز�دان ھ��م

 �'�+� ھ�ی �� دد ،ن و��ل �دون "ق �ر�8	 و دا��،و )رو�ده ��ز�*�ی �+دد در ز�دان �� ا�*���ت �ذب. ز�دا�	 �د�د

و �د ر5��ری از طرف ���وران وزارت اط(��ت و �*د�دھ�ی �'رر �� +*ت ���وش �ردن ا��را!�ت در ار���ط �� 

 �� 8ورت ��ر-��و�	 ھ����ن در �� �د ، �Cو�ت �د�د ر�� و � ده و د���7ه ���C	، �دادن ا+�زه در��ن،)رو�ده �طرو"�

 از ،ز �"ل ز�دان و ھ����ن ا�رادات در ر5��رھ�ی ���وران ز�دان در ھ��7م �(-�تھ��م و 5رز�دا�م �� �$ت دوری ا

�	 �رادرم ر�ول "ردا�	 �� ��طر )رو�ده ا�ن +��ب �8ورت رو�ن در ز�دان �� و+ود دا��ن . �(-�ت �"روم ھ���د"

   .از در��ن �"روم �����د"  اس–ام " ����ری 

  

 از ،ر���+�ن �� �واھ�ن �ر�ورداری �$ت آذر���+�ن از "3وق ا��دا�	 �$	 �ود0ط�ف "���	 �� 5 �[ن +��ش �$	 آذ -٧

 ��0*� ا�ت �� ا�*���ت واھ	 از "3وق ،+�$� "ق �"�8ل �� ز��ن ��دری و "ق � ��ن �ر�و�ت �$ت �ود ������م

ش �� ا�!� �ورای )�C� Fر از 5 �[ن ا�ن +��. ا+����	 �ود �"روم ���و�م د���7ر �'�+� و �"'وم �� ز�دان �ده ا�م

"� در "3وق ��ن ا�0$$	 و در "3وق و�ر�ز ��'�(ت ��	 ��وخ ������م �� ��طر 5 ��0ت در را���ی ا�ن "3وق ��ر

 �*�ود ،0ط�ف "���	. ��ر �� ا�*�م ��$�9 �$�� �ظ�م و ��'�ل روه ��ر-��و�	 ھر �دام �� �� ��ل ز�دان �"'وم �ده ا�م

    �W و آ�ت �*ر �$	 ��7$و �*رام را، �"�ود 5!$	،-$	 زاده

  

�ن �*ران �����م. ��ھرخ ز���	 �ن 5 �ل ��رری ��ھرخ ز���	 ھ��م -٨�� ���!و ��د�'�ی . �	 ��ل ا�ت 

�� )��7ری ا�+�د ��'$*�ی ��رران ��3ش �*ران ھ��م و �!و �ورای �����د�ن ��� در �دو ٩٠ �رداد ١7��رری در 

و ��درم �دون �و�'�ر�ن �درک �و�ط ���وران اط(��ت ��ر�ز د���7ر و � د از ورود �� �*ر ��ر�ز �رای د�دار �� )در 

 روز ا���8ب �ذا در ا��راض �� �'�+� رو"	 و +��	 و د���7ری ��ر-��و�	 و ��3!� �رای �"���� در �: 32

ط(��ت در  ا اداره �� ��Cرش، داد�ه 0�8"� ھ�راه �� و��ل �داE5 و ھ��ت ���C8 و �دادن "�	 �: �طر ��ز+و�	

 ۶ ��ل ز�دان �"'وم �ده ام �� "'م �ن در داد�ه � �� ١١ ��  "�$�ر� �� �: داد�ه ا�3(ب ��ر�ز �� ر���ت -�!	

   . آ�*� -�ول �'رد�د، �ر �	 ��ھ	 ام د�وان ��0	٢٩ ����د �د و �$�ر�م ارا�Z �درک �� � ��  �دون �رر�	�+د�د �ظر

  

�*�دل -٩ U0�8 . ھ� �طور و"����� ر�وده �ده و ٨۵ .�١٣.١٢ن در �ور�� 	و�ط ��0س ��8� در �����ن ���ر��ن 

)س از ھCت ��ه ز�دان ا�Cرادی در ��داد�ه رژ�م در�دت )�F د-��3 �� ا�*�م ھواداری از ��ز��ن .  ���3ل �دم��٢٠٩ ��د 

��ه در ا�Cرادی �وده ام و �+�ھد�ن �$ق �� ده ��ل ز�دان در �� �د �"'وم �دم و در ا�ن �دت ز�دا�	 �د�م ��ش از �	 

 �(-�ت "!وری �� ���واده و �ر�8	 �"روم �وده ام و از طرف وزارت ،�زد�: �� �� ��ل ا�ت �� از "ق �$Cن

   .اط(��ت ��رھ� ���$�: ا�دام �ده ام

  

�ھ�ی �3ز ز�د	 ��'�م، ھ��7م  �ن )�ر�رد ���ورز �رد �8ت ��ل �ن دارم، در دور�ر�ن رو��. دیو���ق �"�-١٠

 �*زاد و ،�� �ن از )�را�م را �� ��م ھ�ی ��و�*ر.  اط(��ت د���7ر �دم اداره ز��ن ���ورزی �و�ط ���وراندر ��ر

در اط(��ت ���دج و �*ران �ودم و )�را�م ز�ر �د�د�ر�ن �'�+� ھ�ی رو"	 و +��	 . �*��م را ��ز د���7ر �رد�د

.  -رار ��زدا�ت در ز�دان ھ��م�8ورت�ه ا�ت �� �ودم ھ�وز ��دت ده ��ه در ز�دان ا�Cرادی ��ر �رد�م �دت ھ�+ده �

�رده ا�د و �زد�: ا�ت ��م ھ��م را از د�ت �دھم E�� 	'دن �� ��م )ز���   .آ�*� "�	 �را از 5ر�



  

١١-  Wر����و�ط ���وران اط(��ت د���7ر و�دت ھCت ��ه در 5١.١٢.٨٧رزاد �ددزاده �� ھ�راه �واھرم ���م در  

�ر از ده د ۶٠١١٠٨٨و در �ور�� . روا�	 ��ز+و�	 �د�مو  ز�ر �'�+� ھ�ی رو"	 �٢٠٩$ول ا�Cرادی �� در �دت 

-��3 �دون دا��ن و��ل �� ا�*�م ھواداری از ��ز��ن �+�ھد�ن �� )�F ��ل ز�دان در �� �د در وھرد�ت �رج �"'وم 

�*دا�ت و در��ن  و �8	 و �Dذ�� �ر، �(-�ت "!وری،�د�م در �دت "�س از "3وق -��و�	 �: ز�دا�	 ����د �$Cن

   .����ب �"روم  ھ���م

  


داد ١٢ و ١١زا���ر و����ن 
ادی 
� در ��ر��  -١٢ ٨٨  ���� و �ای 
� دو �������& اداره اط#"�ت �  �ج د'� 

� �ر�' ��ز��9ی اط#"�ت �  �ج �8& ��7ط +� * 6'�) ھ�ی ��4'اد3) و "2'�1 �0رم در .-ب +'
* �* �() از 

�< �( =* ھ�ی 6>�) . .-اب +د 
� را �* 
:�ر�* و .(� ا"�ام 
:('م +د��ا����� در .���(* در ز��ان ا��ادی ز�

 ز��ا���ن ر��6) �9 از ��� � ��
 ، ��A< و 
#?�ت .2'ری 
�� �.�'ق ?��'�)ھ 3'�* و رو.) �'د�� و در ز��ان ��- 

 ���وم ھ>:
 .�'ق ز��ا���ن ���
C4) و .  

  


 C'ری در ��ر�� -١٣ (A"��:
�HI �* � � .  �:1 ��ز6'�) �'دم٢٠٩ھ�1 
�ه در � � .  ��زدا�1 ��م٨۶ �9�'ر ١١ 

��K ��م٣۵٠ 
و+�K 4'دم را در O:< داد�3ه د��م .  در N � د?��* 
:�+�* ��م١۵ و �LM� �M* LM�٢٨* داد�3ه   درا���ا.  

گ � � و �� اد�* ?��'�) 
ا �* ھ��ه ��ل . اده ��Q و�) ا�6زه د�8ع �* او دو �8& .2'ر �8-�() دا�1� T� (���ون .

 ز��ا���ن ر��6) �9 از .�'ق ?��'�). ز��ان 
:('م +د����� � ��

C4) و ��UV* ،ھ� ا+ 'ن  >�A� ت .2'ری�?#
 

��وم ھ>:
 W�� 
.   

  

ی 8ز�� "�Lهللا در ��ر��  -١۴Z� ��:
 W��6 >٠٣.٧٣ .٨ا� >��٢٢ در ���ات  )
) �* ا��9م ھ�(�ری �� .-ب د

دم� 
�ه در ا��ادی �> *� و �* 
�ت ������ن ا�ان در �'+�ن د�د+ . (Q��
+* H0 از ده 
�ه و ط) �T داد�3ه 8


�رک 6م �* ا"�ام  >��)N'+ >���ون دا��< و+�K و در ط'ل �* د?��* �'�& ?�[) K�A6 زاده 
:�+�* و ��ون دا�

��رھ� �* .  ��ل ا�1 +* در ز��ان ھ>����٢٠ + 'ن 
�ت .  _ ��ل .(� ا"�ام �* ز��ان ا�� +�ھ^ ��18
:('م ��م H0 از 0

 >
��ر 
گ �ا"��Cب Ubا د�1 زده ام آ4�< ��ر K9N و ھ�1 روز در ا"��Cب Ubا �'ده ام ا
� آ��ن �`'ر ���ھ) 4'ا

����) �* ر���ای 
< �M 'ان �T ز��ا�) � (?'�. *�'�cه ا�� و ھ���� �� � (�� 1. 


