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1993-1979 ل وع و اد 
ا  دی

در 25-27 ا  ه در  ،انا   ب  ای اه    دوم  های از  ا

 2012ان " ا در ری ا اان، ی در   ق " ااد د. در ا  ر دی

و و  ۀّ د(1) "ا :ا  دو   د. ا ل اّول آن رد رده ان درا ری ا در 

 ا  ا  لا ".د ن اّو در  ق و  ر" (2) ا" و دو د زات در اّو ن

 در ل 1979 زم  اان را در د  و   را  ر  د؛  ۀ ح  او د

 و   ۀّ ا ر 1906، و و باز ا     و   د َرَو  دن

، زد ن او در ادا ،ار داا ً ادا ع ا   ّ  ر ،ّد. ا و ّ ن

 ن ص) ن های از   ه و ا   در ا  لذ اّاز ا  ت ّ 

 ّ و در ا  د تّ  ن   م و ا و باث ا ا اا در د  (رت و

،ّا . ا ر ر  ا  ّ دن  دن و ای ا ی اّونآر ،د و از آن  د

دو اء    ا وا ود دارد،  ،د م  و  ا ، دو از   ق ّ س و

. ه، رد    ع درد د ّ  را  و ا  ،ه ز. در ا

 بدا ای (و) دارد و  ّ ،ه    انا  رژ ّ  ه  ا  و  از

 در  داده و  در   ، دادران،  ّت  و ا و ای ّ اّت ر و در از

او دع  .وه، ا ّ ا ور ق  ،ب   دد او را دازد، در ا رت،   ی او،

. ب او ا ور و ان  را ن و ی از هداد

در ت و  زات دی از  ل  وز  ،ّدۀ  9ن   ل  1958 داده را م

، در ر ّ  ف ده روز از در ار داده و را  د،  ر در و ا را ای او

 ن و از ا وا   آن  م درا ا و دادر د   ا هداد ،در وا . ب

ان و ا ر دا . ا ۀ ّ در ل 1978 در دادهی   اا ؛ ا ٓ از ا ر  ور

 ّ ر دا .ّدۀ  35ن ا ری ا در ل 1979 اّ  ا را ّداً  ٔد.

در  ،1984  19رای  داده   (دان )، ّّ   اء دادهی ن   و ار

 ق و ،   ا  ایا  رد امآوری را درا  ظ از  یرو   

:ه آد. در آن ا  ل  د و در ٔ ًداّ ع راد  ۀ

،ّ  ر در ، ا   اما ا  م ار ای زات ا  هو ی، در ت در
.وری ا ، ار داده  ن ه او را درداد  ،ا و د ، ده  ا و ،ً

ٔ رد ًداّ 1979 ل ن ا در ،د داو ً  د ار را د اط زا  هامآور، دادا  در ا

  ،نز ر  .د ا  از ب ای اهداد ٔ ن ل 1979 در ی اّودر روز ، و از  وا

.  اما  ا   ا   ل  زات  ا ه ازداد ّ ی و

ا ا   ای   ّ در ا دوران از ر ،1979  رژ  رت را در د ، اامآور د،

اّ، اء ن و، در شی د ای   و  در  دادهی اب،  اّ د و اذ و آزار ّر،

 تّا در روز  ای د، در ّ نداد  در آن  ،ا ّر آا .د ا ، یدر  و

:ر داا ا یی و رۀدر ،  ا  هد  ،د رس 1982 درج 9 ر
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ن دع از  ام و ن ا ری ا ز اّ ، و   دو ا از ت و در داده اده
  دهد ا ناز ز  و  و  ری ا ن ا م وا ا  آن و  ّا .

. ق   ب را ه   و ،ه د  را    در ا

در ب دع در  ای زان  ، آن  ا  ٓ، زان از وه رب و ادی، ر ا اود،
 دهٓو ا ور دا  دیرب و ا  وه ا   اّ  آن  وط  عن دااز ز ا ٓی او"
،ور   ن  ٓا . زات در  و  ی و  ارا ٓم ا تّ   د را تد 

... د را ا ار نر ادو   را را   ٓدۀ او ا   رب و ،س

 ءاز ا  .ا ب رای اهداد  زۀ ورودا از آن، و    1980 و د ا در ،ّ ر 

ن و ،دی ازاده، ، در ل  ،1980ده،  د از ری  دع  و دش را  داده  د،

.دا   ل او را در  تّ و    ار ما ّ رش ّ  و  د اد 1982 ل در

.د ی عای د از ورود و  یهو در ّ ، ، از د ّ  اد بی اهاز داد 

. ر هدر داد   ب رٓا و ،ً

  ، ردار رید ل ازن ا  1953  ه 5 در  ، م ر د ،انی او 

را ز ده، و ّ  اء  ه  ر ران و ای  م، ّ  دع رت د و در ی  و

ی ت د. ا د ّ ّ  ش  ا ، اث  روی،  دع و ق  ت

ا  ،ر در و  از ّ د ا . ا وا    ف اّو ، ۀّ ر دارد، در

 ل دو  ّ ر  ن  را ءب اا .ه ا  لا  6 و ا  ی از دوازدهن و

 ام  و دارای دادر ا و دادهی ا و د  د  را ب د؛ ا اه  اء و

.د  م  ل  ن ور را  را 

ا ا ای از  دن ال  ق و ب اِل  دع و ا   ان ا ای اذ و آزار ااد

 ّا ،ا ا دا . ورو  ل  ان، در و  از ا ،از و    ش و و  

  دن راه ار ای  مری ا د مآور در اّو ه و یر ا رۀ اد. در ن  ر 

ّ   ا   ب ن زر را   ، ا  ار  . اات  از

:ا ا ۀ ا ا ارد ذ ّد، ا ه زٓن 1979، ا اوا ،

در ژو 1980 رای ا  از ات ری ۀ رای ن و  و ار دا" ، از آن ّ ز ات1.

در د، ن و  زی د."

در ه  1981 د ن و وا در خ دادی ّ ۀ ه  ال در ا .ٓز ، و وقی  و2.

دُ  و م  .را ِ را در رج ازخ اره د و د ن و را در ا ٓز د.

.3 ،ار  م  د ه ا زه وا  ا  د  نا ا ن 1981 در د

ا 1 روز اّول. اماران ا   1981 م و در اوت بی اهدر داد  ص درع از اد ّ

ّ  ً د ده عد ( ءا)  نااز ز  ری ر رّ م  یان د 1981 و

"درت  دع از دن م" اام . د اء اء ن و در ا دوران رت د از  دی،

ور   ر ر ر؛ ء ّرس ان  و در  دادر ا ن و؛ د د

وب، ی ا ،ان  ر، ور   اّ  اان و از  ان  ، و

د    او   د.



ا :اندر ا  ق ارش

2014 ر   © | 3

.4ن، رارد ا و  لی ان و  ت ،ب اه اداد  رد  ،1982 روز 30 ژا

رای و،د ّ  دا و  ا، دو  را، و   ل   ،ن و ، در آن

  ،د ه م ر ک  ا ای دا ً  ،را ءا  . د ،ر دا نز

ن  و ً از رج ی  د. در ن ، در ن  اء  ن و ،دی ازاده

ای ا از زا ر ، در  ، زدا  و ازه ر در داده را  .زدا او  ل

.ا و  ت روّ  اشر و و ار دا   ت او ا ّ و در  ل

.5زه وا ا ندر آن ز  ، رم ا  ان ری ،ب اا  ۀّ رد  ،ن روز در

ا د،  ر ن و ب   . د ه د   وا  و ون  ّت

 ب و ا و   در دا د ر . م انل ز  ّاّ   ان  

و د از آزادی در  ام ارد ا ر  ان ،نی اردٓا .داد د را از د  هزدا

. را وداع  دار  72 ل 1998 در در  ل ده دا

در 19 د   ،1982 ن ال ه، در ای  در روز اّت ار ، ار دا  اام6.

ا رت ها تد ری اداد ای ادارۀ د  "ّ" و "" ادا ّ ن  300  ا

. در ب زی او اود  زی های   ا رای   رت د.

در 18 ژو   ،1983 ی دادری اب ان در ن روز، رای اب  ر آاّ ی ، در7.

ٓز اّ ه ما   ن و  ءاز ا  57 ، رت  ر   وا  وت

ال د  . اام آ آ در دوا دو را ع ام د.   اء  و ل را و

ّ ت و دادران ا د.

روز دوم ژا 1984 ن  اب   دی را در   53 ا  ن  ن ه در د.8.

  در ّ  دع و  و  ر ا   داری ۀ وۀ زن ّ  در ا ق9.

 د ،  ،ٔ ای و    ن ا . ا اا  1991 ل در ،و وان، ردر ا 

 آراّ ّ رات د را ود د.  ا ن داده  م  ش و" ّ    در ای

 "ب ه  .ن داده را  اب وران ای ّ و ر ن ض اا ور  در

ر وه  زات ا ای م ا اام   ا ، م د.

ز ن ر ا  از داری و ،ش و اات  ّان در  ،ت  در ان ادۀ10.

ن و را  و ازه داد ات رای ن ام د. ا  اء ن ای دور  ات ن

ادر ا ،ا  از آن، روز  روز  ،ّا .  1991 ای 9 ا ین رأید. ز  ّ داد

م، ای ّ و   اری ا   و ن روز      دد و آن   در
آوردن ا رواد  زی  ا رّ ۀ  د.2

ر  در  ذ ، ن وی اان ّ د ال،  درن در دع از ق  و آزادیی دی و در

.ان داز   ی ش ع ود ّ و

اوز، ا ن  ۀ و    اّ ُ  ۀ  ا و ادارۀ ن ّ   ۀ ه آن را

ّ  د ّ ص وح او  و  ،ءا   از ّ وه ّ ،ه ز  و رای ا از
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 ره در راه ٓان ا    اند   و آزار اذ  و ادر ز  ری را .ن دادها ع راد

 . و ا دان ن ادا دارد.

در ا د  ّ 1980 ور ی دع ّ دادهی اب ا در ن وه ار   از ا دع

   ا   ّ زات آن گ   ا د.

در رده ل اّول ری ا ،اران زا  را  م د  در زان در ا اان  ن  ا اام

د.   رت  ،ون ر ن   و ا   و ّرات   و  و از

ّ  د؛ و د ی اور ّ  – ن د  ، ،د  اران . ار عی دب و در ، 

اراد؛  ّ ۀ ز و ارات ا و ؛ ّ  روا؛  د روا ؛  د ّ ن  ق اّد

. م تّا ی   امن، ا ت ع ن در – ّ  ر وّ

 ا و  د ر، ۀ اام آور دان داوری   ،1984 ر اا و ا را رد ّ ٔد ار داد،

و  ر و ری ا ط    و ّ دع،   در ب وی ا ار د

.ا ا   ظ و از  

ا   ، رژ اان ، دو آن و ّ   ۀ  را  ه دار  ّ  ،ن اران

ان ه   دار آو ّ  ، و  و ن د ،ل  و  ا ب . اام اای

ا 9  ر رج از  داده ا .ا ، را   ی   . و در اان

.ی اّ امم ا
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