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��ای ا�%�$#  ا$�ان /.#  ����# ��")ری ا�-+ ا$�ان، �� +(��ی وا*( $' �"�� �)زان و $' ز��ان �&ر�
���1ری. +�ن ا�# 0"�و��ان ��+(� �23� ، و  از ا��1ن در 4��5 +)*(�
 �� /�"� ز��ا���ن �������
ھ� �� د7$6 ا�

  .ھ� ھ1
�� ا*
�8دی در ز��ان
 در ا$4 ز��ان �&رگ ��& ز��ان�ا@3? ا$4  +<�+�ت و +1>);�4 ا*�ار��  �� ��0ر +:	 و ��3 ��& و�)د دارد ھ�ی 

�� /�ا�� ز��ا���ن و ��Aی �� رو �� رو ھ1
�� ھ�، ز��ان.  
 د�
��B و ز��ا� �0ه ا��)ن ده ھ�Bھ���و  ���
�� د6$7 +:
C3 ا*
�8دی و ا� ��ای +%�ل �� . ا�� ھ� ھ&ار ز��ا�

��ھ #Eدا�F <� و ��م�د7$6  ���� �Eط� ��م ر��$#  �Jب ا��Hری ا�-+؛  �� 1
�� ز�����  ��ھ�ی ���5&ش؛ $� 
E4/ ط��E ���� �Eط�  ��و0، �ط� ��ام /)ا��$ �FداE# +"�$�؛ $� �� �Eط� $' د�)ای �)5'؛ �� �Eط� ا�
��د،  �$

 و �F��ار ��B� Oه ��ده و  آن؛+/)ھ�4 �� ��ان  2)+# و ا$�N);)ژی ا�-J�1� '$ ��، در ...$� ا$4 �� ��دی 
  .ھ�ی رو  و ��1 *�ار دار�� �ز$� ا�)اع و ا*�1م J�20 ی +:)ف ا4$  2)+# ���،ھ� ز��ان

  

� /(�ادی از �(�;�4 و 5"�ها��)ن  ھ�E��0 ر��ی  ھ�ی�� RH�� اول +�ه +��� در �0ه ST>+ زدا0# �0ه��5)ن  ھ� ا�� 

 از 5"�ه.;��
� +.�)د E��0 <&  ھ�ی�(�;�4 ��ر��ی در 0"� �ع از ��د �
��� (A� �0ه ��ر��ی و �%��ن ا�����3
داد$�ری  ۵روز از د�
��B آ��ن، ��E)اده ھ�ی آ��ن �� +�ا�(� �� XF۵  �H)0 از �0W# . ارد$V"H# د�
��B ���0 ٨در 

�)رت ���
� و  »ا$�Jد /62V ��ر��ی«داد��ای ا�<-ب ا�-+ در ����ج �� �HE ���0 �� د�
��Bی آ��ن �� ا/"�م 
 . روز *�ار ��زدا#0 ��در �0ه ا�# ١۵��ا$�Vن .;����5ن در ��زدا#0 ��1  و �%��ن ا�����3 ھ�+.�)د 

+ ����.  
  

  
  

 ر$H)ار ��Hا;3"، �0دی ر�);، ھ�($ �1�C آب �Eا��ت، �)اد و آرام ز��ی، راد، �Fرام ��8ا;"، F�0)ر ا ��1
، F)ر و +.�� ��$�	T8+ اھ����ا��اھ��  4��5 ، ھ�...و ��زاد +�ادی ���، ���6 +.��ی ،�(	� �\�� زاده *��� و ا

 ٢٢را� /"�ان و  )+�، XF از  +�دی و داود ر^)ی، از ا��Aی ھ�># +�$�ه ���$�2ی ��ر��ان ��0# وا � ا/)�)س
١٠٠�� *�ار �	�;#  ز��انروز   a$در /�ر   .از ز��ان او$4 آزاد ���0 ١٣٩۴ارد$V"H#  ٣٠+��3)ن /)+��

2V/ د�J$ی ا��B�F �

� �06ھ�خ ز+�� و +.�� ��ا  از ا��Aی ���E��0 (�7ن ��ر��ی��0ه  ھ�ی ��ر��ی و از 
 4N٢٠١١ا$�ان، از ژو  + �1��"��م ا��اھ��. ا�� ���� و ��رھ� +)رد اذ$# و آزار *�ار ���
� در ز��ان   �B$زاده، د

در ز��ان ا�# و ^�W� 4را��ن  A�٢٠١٠) ا4$ ���
� و از +�ا�(�4  <)ق �)د��ن در ا$�ان، از +�ه ژو4N ��ل 
��رھ� دو��ره داد��ھ �0ه ا�#دوران +. #�+(4 . 2Nاز ژو �� ،��)ده ا�#، در  �ل  �^�  ٢٠١٠ر^� 0"� ز��ا�

 h$�0ن �0ا �/���� �3# ��ا  و ��ر�
�ری ��1 �iاش در ا  8E�+ د، در(�ھ�$ �� در ز��ان +
.�6 �0ه 
+ �1��� *�� و �0ط  �-)
��د ا�.  

 +(��3ن /"�ان، در 0"�$)ر 	�����  ٨٨ر�)ل ��ا*، �A) ���)ن  ����  ٢٠٩د�
��B و  Xj� # و�ل $��>
او$4 ا�
ز+�� �� ر�)ل ��ا* در ا�	�ادی �)د +�&;R +)رد /	
�R *�ار ���# و ھ��1 و . R0 ��ل  XH +.2)م �0

 0"�� +<�س او$4 ا �Aر ���0 و +)رد ��ز�)��Fز�� �V0 �H)0 ��
�ش Eد��
 *�ار ���$.  



 »اE-ل در �\� و �3)���ی از ا <�ق  k د$�Bان«�� ��ر��+� �� ا/"�م  ھ��2ری داد�1
�ی ارد��ن در ھ�، �-وه �� ا4$
�� �4 و ��ل و ��ر��  ا+�. ��ر�� +(�ن �5در+3) را �� $' ��ل  XH /(&$�ی و 0-ق +.2)م ��د ۵ ��(/ ��

��ل  XH  ۵لایر �&ای �<�ی ��ل و  �2 $' ��ل  XH /(&$�ی ��  �0ن،  �2 0-ق �� �FداE# �� +��3)ن �)دن
 /��F ���mا ��ده ا�#>�3)/. 

 د��� $�هللا ���ی��H0 ل�H*زی)���( و ا�HE ر��ان�� 	�� 4�Jزرس ا���
�ای  ، �ھ�ی ����ج و  )+� ھ1
��، در ا
�� ا/"�م  �
0W� ل��4 �"�+�ه  XH  ۵ج +.���� �0ه و �� /.�6 در داد��ه ا�<-ب و �&ا$ ���� »اE-ل در �\�«

�� 0-ق +.2)م ���0 ٣٠/(&$�ی و �^ . �� /�H$6 �0ه ا�# ۵+.2)+�# ا$4 دو �(�ل ��ر��ی >�3)/ XH  ل��.  
ھ� �	� از �(�7ن  ھ� از ��زدا0# ده ا;�63 و د$���ن  <)ق ��V، �"� ارد$V"H# +�ه، در +)رد �&ارش ھ�ی �	) ��4 ��ز+�ن

������  در ا�
�ن E)ز�
�ن �� و���3 ���وھ�ی اط-��/ و ا+��
 ا$�ان، ط���� ��زدا0# « ھ� از ای ��Bا�
1
�ده� «�� ا$4 �&ارش. ا�� ا��از ��ده E)ز�
�ن را در �(�7ن ���� ������0ن �)د��ن ��&  ھ� در +��ن ��زدا#0 

  . A)ر دار��
�� X��� ���E +.��ی و ��زدا4��50  ھ� 

�V  وی# دو��ره �HE ھJ)م +�+)ران ا+���+ �� ا$4 �(�ل  �0در  �;

 روز $'��+  �H�0١٣ #V"H$ه ارد�+  �H)0 �8 ا*�ام ���3 «. داد��ه ا�<-ب  �^� �0 ١۵در* �� ��H/ ع و��
ا�
 ���3 �\�م و �A)$# در ;�Bمm�3H/ #�;�)� ،� »)��رزار ;m) ��م �� ��م ا��ام در ا$�ان( ا+��# +3 )د�� �� در ا/"�+�/

��+ h�(/ �13� 4$ح ���0 ا�T+ ا;(�)م ���3 او .�V�   .در ا$4 ��13 ا+� �� ا$4 ا/"�+�ت ر����
�� ا/"�+�ت E)د در �4�V�F �13 داد��ه ا�<-ب را ا�
�اض و�-ی E)د �� رو��  ���X +.��ی �3# ��م ر����

�� ا�F 4$و��ه ��)ان ��ده �)د 
�. ر����	� ��و�-ی او �� ا4$ +1>�3 �� �� +�ا�(� +�2ر �� داد��ه ���X +.��ی،   
�� ا/"�+�ت . ھ� داده ��Vه ا�#، ا�
�اض ��ده �)د�� �0ن �� آن ی +�T;(� �Fو��ه +)�6 ا��زه �� ا$4 /�/�? ر����

�(�ی داد��ه +)�)ل �0 �13� ��  .���X +.��ی 
��  �B�  �H�0٢٩ر  ��Nی، �(�ل +�� و +�Vور  <)*، د$�وز �� ارد$V"H#، از ��� ز��ن ز��ان او4$ �"# ��ز�)$

 .ھ�ی ا�	�ادی ز��ان او4$ +�
<6 �0 �3)ل
Rی دا��N�  ر�B�  �H�0دارد، روز دو &�� 3H* #0زدا�� �>�
�  <)ق، �� ��E(+ره ٢٨آ�F ادای #"� ،#V"H$ای از  ارد

A 6 �0،/)^�.�ت ا>
��� ز��ن ز��ان او4$ +� �� ���>
از ا/"�+�ت و د6$7 ��زدا0# ا$4 �(�ل +�� ھ�)ز ھ�q  �ر و +1
�
	B� اده وی �5&ی(��E �� �T� ��& در ا$4 را$�A* 4�;(<1+ س ��1# و�
  .ا�� اط-ع ��$�ی در د�

  
��C ��ده �)د، وز$� �"�ا0# »�هدھ� /�2ن«در  �; �� ��5ی R�F +(�ون *)ه *�A$�� آ+�ر ز��ا���ن در ا$�ان را (/ 

در د$�اری از ز��ان *&ل  �8ر /"�ان از �0)ع �1
�ده ا$�ز و �6 در +��ن ز��ا���ن  ��& ا$�ان  2)+# ا�-+
�"�ا0
 ز��ان S^داده و و�HE  ن را�"�  .��+��ه ا�# »��ر ا�C«ھ�ی 2$ از ده �V)ر �Fز��ا�

�� �&ارش ��HE&اری ��� ^�* 41  ،3Eھ�ی دا XF ،در $' «: از ��زد$� از ز��ان *&ل  �8ر �	
� ا�# زاده ھ��0
از �\� +.6 ا�
<�ار ��$� ��i(+ �2ی . ��ا�� ��A در ز��ان ��ور��د� ��1#. �	� ز��� ���� ١۴��Aی �)5' 

��ا�� @Wا، ;�Hس و �"�ا0# . ھ� /��F ���mا ��� ;Wا ��$� ��ا��. ��� �)رت ���د و ��ف ھ��ردی ��ری را در�# ��
���1ر +"���$ R$&ا�ا �$�� ��
 و*
 از �&د$' ا 4$��A را +�Vھ�ه +. � ا�# ��  + �i�
��  در ا$4. 0)$� ���� وا*(� +

#H*ا+� ا$4 +�ا ��
�� �6 +<�وم و ا$�ز ھ1
��  A)ر دار�� �� در  �ل +�ا*H# ھ1 -
H+ �� ھ� ��*r ا�#؛  ����را�
�)رت �(�ل در ز��ان �� �)$ �)رت �� � ».���د؛ ز$�ا ا�
�Hر ��� و�)د ��ارد ھ� ����ر$�

^�* �
ھ� �� د;�6  ز$�دی ا$4 ز��ا�« :در ��4  �ل از �3# ��اوا� ز��ا� در �V)ر ھ� �	# ،زاده ھ��0 د�
�� د;�6 ���2ری، �:# �)دن �0ا$h ازدواج و +2V-ت . ھ� ھ1
�� ھ� ا�# �� +� در  �ل اداره آن ����رآ+�ی د�
�Bه

���s �0ه ا$4 ا��اد در ا4$ ���

� ��ه ا�H;0)��، ا S�� �� ��
�� آن. ای ھ� +�Jم ھ1 �$�� ».ھ� ��& ��' ��د ا+� 
 روزی�$�0 ��ور/�ن �V)د ��ا�� �"�ا0# و در+�ن ز��ا���ن . /�$4 او;)$# ��$� /���m ��ا�� ���0 +"�«: او ا�&وده ا�#

. ھ&ار /)+�ن ا�# ٩۶ھ� ��ا�� �"�ا0# و در+�ن در +�ه  در  �; �� در رو�
�. /)+�ن ا�# ۶٠٠�� S*0)د ��  در وا

�ران در ز��ان  A)ر E)اھ�� دا0#؛ ;Wا . ���� ز��ان و ز��ا���ن را R0(F ��ھ���F 0' و ھ�&F ا�� ھ���ح -��� ا

��$� /�+�4 0)د �� ازای ھ� �	� $' +
� �� و�)د دا0
�   4��5��Aی ھ�. /� �)رت ���د ��$� ��رھ�ی ا��� ���
�0�� ».رد$	 در �\� ���
� ��Vه ا�# ٩۴ھ� در �)د��  ��ای �"�ا0# و در+�ن ز��ان. 

�R$�J ھ�ی ز��ان *&ل  �8ر د$�B � در �&ارش /8)$�ی +�
�V �0ه از ��زد$� وز$� �"�اr:V+ ،#0 ا�# �� �3)ل
، در E)ا��BهWF$�ش ز��ا� را ��ار�� و ز��ا���ن ���1ری�(8E �$�  رداری از(E��ھ�ی +1
<� �0ه در  ، ��ون 

�;(�   .0)�� ھ� �B"�اری +
2$ از ا��Aی ����1)ن �"�اX3J+ #0 ��& د$�وز �	
� ا�# ،ھ�ی �V)ر  ز��ان��$ ��  آن از«: +�اد ھ��0 زھ

1
� +�2ن� و �� +)*S ا��Jم �� ھ� در ای ھ1
��، �\�رت �� آن ھ�ی �(E �� C3
:+ 6N�1+ 8)صE  0)د؛ ز$�ا
����ری ،
�� د;�6 ر��$# ��Vن +)ارد �"�ا0 h$�0ا E��ھ�ی �	)� و +�1ی �\�� ھ�j/�# +��ن  +
��	��� در 

ا$4 ا��اد XF از آزادی از ز��ان، ����ری E)د را �� د$�B ا��اد 4��5 +�42 ا�# ��  ھ� .��� ز��ا���ن ا�&ا$��F Rا +



��ای �"�ا0# ��+(� ا�#؛ ازا$4 رو ا��ای ط�ح �\�م �-+# در  ��+(� ��& +�
<6 ���� �� ا$4 +)^)ع /"�$�ی
 ».ھ�ی �V)ر ���ز و ^�وری ا�# ھ� و ��زدا0
�Bه ز��ان
ھ� ��& ���Vه �0ه و ھ��4 +)^)ع �H?  ای در �V)ر �� ��ز+�ن ز��ان د��و�)د +2V-ت ا�
�Hری و �)«: ��)$ او +

�"�ا0
 و در+�� در ز��ان 6N�1+ �� #�از �0ه ا ،��(V� در+�ن �(E �� ر��$# ��Vه و ����ران �(E ��رو  ا$4 ھ� 
��  �ل E)د رھ� �0ه و ����ری ھ� در ��R ز��ان S*��1ری از ���3 ا$�ز در /� +)ا�
�  ا$4 +�2ن ھ�ی H;#؛ ا�ا S$�0 ھ�

 ز��ا�E��ھ�ی +�1ی  ھ�ی آ;)ده و ��5 ��ر +�8ف �� ا�
<�ل ����ری ���v ھ� �� +�8ف +)اد +:�ر و ا�
	�ده از 
 .���� در+��ن ز��ا���ن ��' +

ھ&ار �	� در ا$�ان ز��ا� ھ1
��، در  �; ��  ٢١٠ا��)ن ��R از  �� ا��س آ�E$4 آ+�ر +�
�V �0ه ر��، ھ�
 ا$4 +�&ان ز��ا� +)�? �0ه /� ا$�ان �� ��)ان 2$ از . ا�# ھ&ار �	� ذ�� �0ه R$�J��١٢٠ ز��ان ھ�ی �(3

�H/0)د ر �
E��0 در �"�ن  .داران /(�اد ز��ا�
��*� ذوا;<�ر، +(�ون راھ�Hدی *)ه *�A$�� در $' ��.+ ،R�F ��5ی R$د ھ��(� �
�"�دھ�ی �\�ر/ �&ار�0/ را «: �	

+ �Nارا ھ�ی ��1دی ا�# �� ��ھ� در �V)ر و�)د دارد و در �0ن  �Eو� آن �Fو��ه. 0)د دھ�� �� �(�A ا�0ره +
#1�� �+ �)+�� .8 �� /�2ن ١٠ھ� �&و  +� در rE�0 آ+�ر ز��ا�E�0 ��
  ».دھ��ه ا�# �V)ر اول ھ1

  
��� و ا+��«از روزی �� دو;# �/ «
��Vن داده  اش، �� ر$��# a�0  41 رو �� ا$4 ���8 ا+��
 و دو�
�ن ا+��

�� ا�# �� و$wه �� �(�;�4 �� در د��0 ،، ��ر�� ��RH آزادی و  �+# ا���1$(JVدا� RH�� ،ز��ن RH�� ،ی
 و ھ��ی، آزادی ز��ن +�دری،  <)ق �h�.+ ،�V ز#1$Bھ���(�;�4 �ا�� آ+�ده ...و  ���&��� ھ� ���$
 د�# .   
�� *�رت ر���ه �� ط)ر +���4�B دو $� �� �	� را ��ن روزا�� ا��ام + از روزی �� رو ����E ار�0د در #V� ھ�  ���؛

� /(�ض و /)ھ�4 �0+��� �� ز��ن و �)ا��ن +  و �V�Fو را /"�$� +*�
   ...���� و ����؛ �)$����1ن و ھ��+��ان +
ھ�� دو;# رو �/�"� � ��+�E �0ن�Hرھ #$��  ��1
�ن �� ��وه  ،ای ��� �-وه $' و در راس ھ�� آ+�$�2�#؛  ۵��ه 

��$�+� v�� ر را $� در(V� ھ�ی ��د + �� �>T�+ دھ ھ�ی+ ?�� ��ا�%�$# +�دم ا$�ان در ا �i��Vر /)رم  ؛ز��� �� و $� 
��دد و ھ��)�� ا�
�اض ��  k +&د���Bان،  ؛ ���وی ��ر �0$�ا ا�
%��ر +�0ن �E �0ه ا�#�و ��ا� و ���2ری ��

1�3 رو �� رو +F ب(��� ��  ...��دد و 
��� $' ��4�j ��ا���،   ،���
��ای آزادی ��ر��ان ز��ا� و ھ�� ز��ا���ن ���� و ا� ،
/�د$� در 4��5  ����

 ��B�F ی و��ا��# ���ز�ا .� #� ز��ا���ن . +(� و +�A ا�# در ا4$ ���� ر*�E����ای آزادی  E��ا��Eا 
 �B$ی د��ای آزادی $' �� �B$د E��
� و Eآ��1)ن راه ا��اھ� �� ��ی ا4$ �� ��  4��5  ��#. از ز��ا���ن ����

R�� +��J 0)د ���
�� ��Hرت د$�B /-ش ��ای آزادی . ز�� /� �� /	�*� و ا�&وا دا+4 + آزادی ز��ا���ن ���� و ا�
'$ �23� ،#1�� /�>Hا+� ط '$ ����، ;�J�20 (m و ا��ام و ���1)ر در ��+(� ���
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