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���	ه، ا��	ل ��ادی، ��� رھ��ی  ٢٧روز �
	ر����، �
، از »�0/�ی.«در » ,+*�( )'�ق %$� #�د"!	ن ای�ان«

ا��	ل ��ادی 10ر . �
�ھ	ی ��زی #�د"!	ن ��اق ��ور �1
زا4�	ر ��ادی و �+�ی 5'+	ن ��ادی از ز14ا4�	ن "�	"3 #�د 

��ادی �9د ا��	ل . ا"( #� ھ� دو %� ا�1ام ��78م �1ه ا14
4�; از ز14ا4�	ن "�	"3 و ��	رزان "���	"3 ا"( :� %� 

�� ا"!�1اد و ا9!�	ق ��	رزه :�ده ا"(<� . 3�آ�	ی ��ادی �1

	م ?*	5�( در را%<� %	 #�����5 ز14ا34 و %*1 از آزادی   4�; %� ا

4�; 4	@;ی� از ا�	�( ا,�	ری در :�د"!	ن ��اق @�دی1ه %�د .
"!	ن ��اق %� او ھ$1ار داده %�د 0�$!� د"!A	ه ا���!3 #�د


�ری ا"3�B %� د�4	ل #$!. او"(+, �#. 

0�D از ای.، دھC . ی ز4/��ه ای از ��ورھ	ی "�	"3 در #�د"!	ن ��اق ا"( ��ور ا��	ل ��ادی ادا��
و �N0ش �J	ح » );ب د��7ات #�د"!	ن ای�ان«BJح ر)+	34، از ا��	ی ?*	ل  ١٣٩٦ا"�1�E	ه 

4�; �	در �	دری از #	درھ	 و ?��	14ھ	ن  ١٣٩۶"!	ن ��اق، در 0	4;دھC ا"�1�E	ە ر)+	34 در ار%�O #�د
�. ا�1ا�	ت  در ھ+�. ، ��رد "�ء �1R ��ار @�?!�1»);ب د��7ات #�د"!	ن«�� Cو ھ 	ورھ��ی ای. 

 �'� O%	'� ر در	/E4از ,+>� ا �Aدی .$�آذر �	ه  ٣٠در #�ی "�/	ق در » );ب د��7ات #�د"!	ن«0
١٣٩۵  ;�، ھ+�اره رد0	ی ,+
�ری ا"3�B و د"!A	ه »);ب #��� �5 ای�ان«%+Y در �'�  W$#۴ و 4

  .��د ا���!3 آن %� ط�ز آ�7	ری دی1ه �3 


�ری ا"3�B ای�ان را �N`�ل ا4/	م ای. ,�	ی( ھ	 داN4!� و ��ور )?1ا^�	ن 9>[();ب �] ای�ان +, ،
ی وی و ,+*�( )'�ق %$�  �4ادها��	ل ��ادی ?*	ل )'�ق %$� را �1ی1ا ��78م �3 #�1؛ %	 9	

��ن . #�د"!	ن ای�ان ا%�از ھ+1ردی �3 1�#Ncی ا�0ز	وھ����دی1ی 4�dE( �# )N ا���( ا);اب و 4
اe!4	ر آن ا"( #� . ی )��7( ا�>�C #�د"!	ن ��اق ا"( ا�cا34 �'�C #�د"!	ن ��اق، %��
1ه

f ���. #$!	ر را ��	"	^3 و �/	زات #�1 و �1ا%<�	� ،C��. ا���*? )	fن ��7(( ا�>�	�زم را %�ای 
��ن ,+
�ری ا"3�B ا�g	ذ 4+	ی1Ncا�0ز. 

 

  )��ا���ن ���(ا��ای� ��ب �� ای�ان  - ھ��� ����� 
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��� !(م �� 0/�.-�ور �+�ل �*(ق '&�، ا$#�ل ��ادی را 


