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	� و ��� آ���س ���س ا��� ا�	��م ����� ����� �� �ی �

آ �ی ا���ا�	��م ����	�  .�*()ر ��ن دی�ه از ���ن !�و 

� ��ق، �0) �)رای رھ��ی آزادی�)اه و از .��وان راه د*	� �-,�
	
�� .د����� *()ر ) ی����� ��� و ی�4 از 3��ه ھ�ی 

آ �ی ا��� ا�	��م  �ی,� 7�ی6 ز��ا�� ����� �,�)ری ا���5 
(او �:�ون ��
� وزی� و ���9)ی دو�8 �) � �,�)ری  .دای�ان 

�ای « � ا7��م ١٣۵٨ا���5 )د *� در ��ل  ��(���
� و .��Cه و 3��ر روز در ��)ل ا�B�ادی  �زدا�� ��؛ 3��ر »�آ��ی4D

 ��Bدر ا� E�*و ��ون GH �5 �ت و ا��4ن د�	���  ،�� ا��ام �-4)م  ��-�*, ���١٣۵٩ �
�؛ ���
� E��J7 ی�!�س �زر�Mن L4H ا��ام او � K�H ا��� 57ش و و��ط� � ���ا��� ا�	��م � ا7��م  .�M(� و 7

�ای ا�-5ل ��M��P K�Cن  ا�� .����)�� د�	�9� و �-4)م � Q�(* �ط�P � ED4)��� او در ا-�
(ط�ح ا�-5ل ��M��P K�Cن  ��)ن ا���� ز���� در دو�8 �) � �زر�Mن �T�ح �� *� ای(R)� K�C� 6ل  .د

( ��J! ی�Uو �67 از ا��0ی آن ا��0 ��ه )د، � ����B8  ١٨ط�ح دوW�(7 �* � (� �8  .د�7)یV اD)ل ��)ط 
�� ا�,P)� ا���.  

E ا7��م ���)ا�,�دا��J� در ���B��	�� �4آ��ی X8��� و �5Jا� Y���� وھ�ی��� �P�ی ���)�Y در آن ز��ن، 
���ون ا�	��د ���� او د��� آQ7 ا7����ت ���)�� و  �4� ،��� از ا��� ا�	��م د!�ع �Z�د��7 ���.  

�ای H ١٩و .K از  ١٣٧٧آ �ی ا��� ا�	��م در ��ل  K�H ره در ��ل ��ل��ود دو ��ل از ز��ان آزاد ��، ا�� دو
١٣٧٨ )Mز���ی� ھ�ی ار�47� ا��هللا U�)ردی � ز��ان � � ��
� دE�8 رو��9�ی وی ��.  ���Pو �

دو�ره � ����P از ز��ان �Pرج �� و �7 .�ی�ن �,�  ١٣٨٢و^:�� �
,� و ���ز � �,E ��ا�H !)ری در ��ل 
�ون آن *� ر�,� L4H ز� D)رت ����P ھ�ی ادواری و ی� �-�ودی� ھ�ی ����� روز�Mر را  ،��ان وی .�ی�ن ی��

� از 3��ر دھ� !�اق ا��4ن دی�ار � !�ز��ان P)د را ی�! .�aMرا�: �,� �Pدر اوا ���  .�آ �ی ا��� ا�	��م 7

M�دا�� از ا�	�Jم ی���� ��Jو�� و .�ی�اری، رواداری، روLی �aM	� �,�د *����س ا���ا�	��م در ط)ل 3��ر دھ
( ��()P ورزی و ���* X8��� )ی� و�د.��* �	H �* ،آزاده ���
ای از ���5ن ر�b و �5ل P)د در ط)ل 3��ر �ا�

� دل �9�!�دھ �	�aM ن  .�یU�:! ��ی� E
� ی�4 از آ�)ز�Mران � ��Pد در ��ل ھ�ی ا(P ر�	BM ر و�	ر! �او 
�(�ل ��ه 
	� *� �(� و ر!	�ر ا�
��� اش ��ز دی)ارھ�ی ز��ان  .د���� و ���� در *()ر �� �	����

(�� �,)�� ا�	(�ر ی�!	� c� ه و در��ی�ه اش را در �)ردیCو ر� �	
P ن��و  L
  .دو �

eرگ را � ھ,
� و ��P)اد Lf 6د در ای(P G�,� ردی�ی ای(�ن، �)رای ��*eی و ا��0ی ���� ��� ه�� ھ,
�� ��� ای�ان از ھ, .Lی ���رزان ��� و آزادی�)اه *()ر��ن، ا�5م �� *���ای�ان و ھ,�� �ی ��� ھ,�اه 

� و ���Mن راه آزادی و �:�دت *()ر��ن د�)ت �� *��L در ��ا�g��)7 L آن �,�د ��Jو�� �(�ر*� �,�ی��(*
h�D از ��eل ای(�ن وا g در  ����٩ �7١٣٩٧� ��ه  �٢٢�ا�g��)7 L روز �,:�  .�ر�ی�د و �Pط�ه اش را M�ا�� دا

�(� زھ�ا � �)ی  �8U g,	C� ،ر، *)�3 ��ھ�و���M �3(* ،���� ط�ف ا8 �Jرس و آ!�ی�eرM�اه � gط�J7 ،ان��7
� ��eMار P)اھ�.  
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���7 ��7< ز1�ا�1 �	��� و ��(9 ا7-,�د>� در ';�:9 رژ67 ����ری ا�5'�@ 

 


