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ت روا  ای  و  در ن ا اان
ر 



 ،    ان راان ا م  در ،ه ا   ، ع یو و ان از اا 

 .ت  و  در ل ر ء  ی،ات و ت ری  دم ده ا، ا در زن ی

.ه ا وو   ت ا     

، ر ر  و    چ و  ،د  ،  ب  اردی ا در  یا

. ورو    ن  ،ار دار  ض در دو  و از

آ در ا ا ،ٓدا  ی  ت روای  ای  و  در ن ا اان ا . اد

. انت ا ر ن درل ز و اان در را ا  روا ت -ا - - -

 ح

 1285 ل  ط انا ن ا ارد و او دیز  اندر ا ن ا  از ار د  ٓاز ا

ا  ل اب و  ه و   از  د ش  و در  دوره ای   اا ده

ا ،دم اان  ا  ن ا ا ٓده و در ل و ا ا  از   د  ار و

.  ی را درا  از آزادی و   یارآزادی ا  ادر از ا ن ازد 

،ا ،وع یآزاد  ن ا .دم ر   مار  1358 از ورد 12 ر ان درا  ن ا

ای و ر  از آد دم را در  از ال م،زد و   ا،1 ا  ق  از ا ن ط

.ه ا 12 ا   ر ر  وی از و ر  ل و

 یو ر  و ش ا و  ای 2ن ا رم در ا  رات ا  ا  قورت ا

درر از  ف و   ااک زن و  ر  3،رت  در ار و  و وی  ا او از

 د  4. اان را  ت و ای  از  ت  و ا روو  ا ، در دو

. ار ر رد 

ن ا در  یا    : 

ا ٓان ا  ما در د دوازده ا    یور   ی و ور سا  انا ن ا  ٓاز ا

دم اان و ه ا، و ی  در  ،ال اول، دوم و دوازد آن  ، ا ن   وی  و

 از  اوع ا یق و آزاد  رداری از ای  ،ا  یا   روا ت 

. دا   ر

ا ر  در  ا ا  و ن ن ون و زرد ،ن  ا  ،ن ا 13ا

 و  د د ا در ره اال  آزاد دا ا  ،ن  وران   دوازده ا را در ه ی

از  ار داده  ای ا  ٓ از ا و   ر    ا را    روو  زد.
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  دادن و ق  اد دن ای  ور و ده   وری  ص وران  ام و ادن

 ه در ا دوازده، از  ف و ا رم ن ا  ورت  ار  اس ور   و

 را   وی از م و   ع نا  و  ی س درا    رات و ا و

.داده ا  را   از   و ،ا  

ره در ارد زدی دع از ای  در وی  در اان ه دا ام،    از ا ارد

 یا  د ب از آراءی ات داد ان وی اع داد  ر ،اد اا ا   رٓا 

در م    م و   وی  م   ده  500ن زات ا اان 5م ب دد،

 ا ن واد   ع  ،    ور سا  انا  م  ٓاز ا ".ا 

 نای زو م ع در دد." ا ب م م و    ا ،ا    

 ن، دراو؛ ن ،رن و ا  ده د.

:  ا  ارد از ا  .دد ب و  ت  ر      ع ن 

.1 ا ا  ، و ا ا   انی ارای ر در   ان ر ن با 

.ردار  ص ازا ا در  ناز رو ا

 د     و  و  در  ح آن. ر ل ا  115 د ن را  ای2.

ااد  و   ه ا . ا و   در ره  ن ا ر ر ص آن
6.  ر  ار او را  

.3.(64 ا )ارد ده ،و  یای ا رای ا   ،ن  

.4 را  ه لا  61 ن در ا ،دارد ن ا در    ی ا  ای  

   ی   در  د  را در رو  از    با ،ز دا رات ا

.ه ا ا  ای

.5 ه رداری از  در  ا  یا  ور  م ر  ن ا 13 ل 12 وا

  ا ا .ده ا    را  ٓو ا ا  وان را از ٓا   و  ی ٓاری ا و

 ان رد اام ا ، ٓ از ی س زرن،   دروا  ا دی در  ،م

.ت ا ا از ،  ان و در  ای ا  اثز ا ور

.6 ء در ا  -دو ا   لا  نا   انا  م ا ن ا دوم ا 

.ا    ا ن واد  ای ب را ،ر  د ،ٓا    نا -ا

ی   ا وان      ا ا، ا ی  ه و  ا ی د در7.

.ن ا حو  انا ن ا ر

.8 ن در  از  را  عوار ن ا ن در  ص  ی ا   روا ت
7.ه ا مان در ا ا  د  ان ان  ن   هد  ت و در م ر دا
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ن ، ا و  ا ه اس ر ن ا اان  ع ا    ر را  و ب

 رات  ا  قوم ا   رم آن ا   ءا  و ن ا سا   ارات ا . 
در اع اان ن دارد، از   ن    ا ی   دارد.8

ای ن دادن ن  و ار دن    ا ٓ و ا ،  ا  ده  513ن زات ا ان

  . ا ن ر دا ا    ":ت ام و    از ای م  ای   ت ی

". ا م ل    از   رت ا  د و در اما  با  ل ا  ه ا

ا م "ن "ما  2008 ل در ه دا را و    م   16 دک ن س اا 

د   و  اجن اه از دت دو و  ار  و  ت  ا  در د  ید

ا  ی او از ه اش و د  ، او را ر  ادا  در د د د. در ا را زن

آزش و ورش و داده اب و وی ا در  ر     د .ن ارش ن ا دک

 ع را ٓو ا ،د ده ارش ی او  ر نز ،د وزش داده زش وٓن از  ر  از  را

. ب دادهه اداد  ی او  دک را ل ا زر ی ور دد  د ارش به اداد

 ،   ن ا  ده ازا  ( )ور ا از  ای زات ا ن 513 ده ا

  وم  از ، ار   رد ،ا  هو اران از    د د

.د  و

ن ا در  ی ا    :دوم 

 ،رخ داده ا ن ا 15 د دارد، در اان وا ن ا در  ی ا     

 تو اد  ن وزش زٓو ا  ا ا  .ه ا  ر اندم ا ک و ر  ن وز ا ا

اام  ه ا .م ادارات دو و  زی  دو در   ر زن ر  زن ر را زن

. د دا ای  و ار

ر و  ی ت و ر در  و   ن وود از ز دها ن ا ده دوم ا   دیو 

ا ا  و ده ا   ان  ایا ن  ،ا آزاد دا ر نر ز ارس در در ٓت ااد

 15ن ا  ه ق وی ا  ، در    ا  ن  ر زن ازه اده

.9ورده ا  ارس د در  ناز ز

.ا ح ز انا ن ا ی   ی ا     ارد و از 

.1  ن درد ا ،  ی ابو ا ا ا را در ر وع ی اناز ا و  ند

 و  ،،دی  ، نز   از  ر ر نز   ون و ، ف دری نز

ا  را در ٓزان، آا دا ای ا  زٓی اان رو ، ار زشٓا  ر نز  ،ا را

   ون د ار  و ان زه ن از  در ا ٓر ا . آز  ق اان ن

زٓروش ا  و از ، زشٓن ا رت زانٓا دا   ا ر دری او نز  زیٓا دا ،ا

ای آزش زن ر ای آ اده د.

 زن ر  م   زن ی  و  ر  و دی ادت،  و  ا ز را در2.

.دا ا و دا 
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.3    ای ر نز  دن  و  .ی ای دادو داد ن ادرات دوز ر نز

آ و روا   ر زن  ،ا  د م اده از  در داد و در ادارات دو ق دم
  ان   دارد.10

زن و ادت ان  از ااری  ا،  م رواج ر زی  در   اان  از4.

ا     اان ب دد.

.5 هد را  و  یز ر   ده دان ادر ا    دی ن در ر نز 

.ده ا ا  و  ی نای ز ا  داده و   ر نز  و

ا  دد، در نز ر یدا  هٓن در اد  د  ا دری نزش زٓد ا  ا   ا

ااد ان  آزش زن ر در اای آزش ر ای د  زن ر زن دری او ، ااب ، و م

ا را ر نز  ک  د ، ،چ ند ای ر را م س درا و ر    ی درا ی درا

 را ٓا  دد و زشٓا ی او در  ک و   زشٓن از ا ز  ا یا ا .  ا
11.دار   از    در  زش وٓن از از یرٓدن ا  ن از رٓا  در . د هدا

از ا ٓ ر   ع  ن  و ی   درد و ر ه ای  د  دد، اام  ای

ا .داده ا ان ان د از   ن ازز و د درد، را  زش رٓا او  دری در  نز

 در ره دان  از ان  وه در  چ   ا  ا  ،ی     ا
12.و ارو   ا 

   و   ن     و د زٓت اا ی در داا دری و  نزش زٓا ا

ر زن ن   در ل اق ا ،ز د در  ن و ن   در " "ر ن دا د،

،و ر  ت اوون ا ر  29ن درد  نا رو     نا  از 

ر  ر از  ر اردا  ری از  ٓن در اد  د ازٓا  ر اند   و
13.ا  ی ن اد   و

:

   وی  و   ور   رد   در اان و اار آن در ا  وا وی

 و  رو ه ا .ه  رات  ا –  در  اد  ،ا  ع   ا ت

.ا دا  در  سم و اس اا    

 دن و ا ص ا ،ن ا له از آا  ژیا   ه اران و ه ،ی او ا

 و ،از  ف و ادی  دن  اات  اس ال ن ا  ، ال   را

.    م  در  دها

  اس دا  ازن ا و ت رج در آن اره م اق رری د  ا   از ق

  ا را    اان و ادی رای ا   از 98 در دم اان  ن ا در ل   1358اه دارد.
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ع ا و ت   ا ی  و   در ا   ا اره دم    ا ی  و

 را ا ر  ا ،ن  ع  ،  و   ا ی  ،س ی آز ای

ا  و  ا  را  اان در د  ا ر ارد.

ازا ار ورا د  ا  "هروز ز"  ی  ،د دا  را د و ا    ب ا ا

.ا  ا ا

در ان    ن ا   ت در اان ر   ده ا  رت  ده

د. ت روا  ا    ن ا  ا و رات دی   و در ا اان در ل اا

.ه ا   ا    و   ن د  ٓا  ا  در.ا

 
 1 از ن ا  وی د و رض ای ر  ا ر از:   ا م"ر ت روا و اد ات د ای

، در م ز ی دی و ی."  رده ا م" ٔ ق   ااد از زن و د و اد ا  د ای  و وی
ا زا  ا  ن واد، ز ،و ر ردار وی ق از    م و  ان ازدم ا" : زد ن." ا ا م در
   ودی، ا، ا ،ق ا  و از ار دار ن  ن در د  از زن و ا اد ا" : د." ا

".ردار م ااز ر
ا از سا   ا  و  ، ، ،دی، اداریا ، ،ا ، رات و ا ": انا ن ا رم 2 ا

.ن ا رای ء ه  ا ا  و ا  رات د و ا و ن ا لا  م  قا  ا ا .
.ن ا  و ل دوم و3 ا

4 ا  وده ن ا، درو و ارات ر در اان.

      م  ینز و وه    انا ری ا م    ":زات ا ن 500 ده 5

". ا م ل   ه  از  
، و  ،انا  ،اادد  ا با  ز ا وا   و  لن ر از  ر ر ": ن ا 115 6 ا

دارای   و ا و ی،  و    ری ا اان و  ر ر.
. را در ا  .ا  ٓا  رد، از   رد زده ت را 83 ره (وا  )  ا ا ا  7

  نز ارش . ن  ق نارش د سا    8ارش دو و  از ااع ر  ای د و   را

ا در  را اردی را رو  زد.
و   ن وز ا   در  و ن ر ت و د وا .ا ر اندم ا ک و ر  ن وز": ن ا 15 9 ا

".آزاد ا ر نر ز ارس، در در ٓت ااد ر و و یت و ر در  و  یده از زا
 ره رد در  ه ام، در ورو  ر دری او نه زو  از    یو  انی اداد ان و هر 10

 ت ندر ز ت اوا ر نز   م د  د، او ه  نرس ز ی از  ی در  هو در  
را    اده د و  اس آن   ی  ه د.

 11رن و از اده از زن دری را  از د  ا   زن از  در دن    دا .ات و

. را در ا رٓا 
12 وب    ا  اء  ات  د    آز دن ا  ا را ن  ، ای ات

. ا ا  
13 رو ان  ره  17983زخ 25/08/1392




