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ای ����ی ر���ه.  ا����ی ز������ه 

 .)	 ھ�'� 
	 ا�& در�!  
� ھ�$ در"!  ��و���ه ا��

�گ*   �
آ��د از ھ�ی "�کدر"!/	 .�+- و,+ ، 


��ون "2 ��ه و ��ه 	
 .ھ�ی در�� دارد5�4�( &�4	 
�� آ��د )	 از 
+�	 ��از�� ��ه، �ر در�! آب '�*  

)	 راه "�)  "�د را 8�5 '�7!	 و 5�ی در"!  )	 دور 
 آورد و در �> 5�4�ل 4:��ه �5/� )9 
	 دھ�ن  آن 

   	 . دھ�ز�� و �<= 
	 راھ8 ادا
در"!�ن، .  
:�دھ�ی ��ر از A@�ن ر"�  آ"��& ذره*  

ھ�ی �C	.  ا��ر�B ��� )@:	 و )�ری 
	 "�د '�7!	
��ز)  از ��ر، ��2 آ���ن را در دور د�� 5�ره )�ده 

  D7در ا E� د�
 . وزدا�� و 
  * ھ�ا آرام ا�� و ھ�	 .  آ��
�ی �4ب .�زه اّره ��ه 

ای زرد و 95 ��4 .� دور د�� ��5ا�� و �ه، 
� 4@�ه
 )�ده 
� �5+��  آ���ن آر��ه ا�� 

  *�H�� ��5ا D7ز در�� و آ���ن در ا�ھ�	 ��4 در .  
)�ورت و ھ�ھ�ی 
�د درھ2 �5/��ه ا�� و ,�)� �:��& 

�رگ � را 
	 .��ن وادا�!	   !+( 	(  A�و !Kط2 


	 درون � ��� راه ��7!	 ا�� . 
ھ�ی 
L:� روی ���	 )�ه.  ���	 ھ�	 ��4ھ� دراز ا��*  

ھ� را .� ا7!�ده و ���	 ��وھ�، :M� A�دهھ�ی )�.�ه)�ه
 .ھ���ر زده ا��

  *	7�
ھ�ی آو��ان ھ�ی ���� و "��	
�غ 5� ا�� از 
��O�Oا):�ه ا��. ا�5 �P7 ی درQ7�� �RS و . 

'Qرد روح �@� را ای )	 از ��ن �@�  رود"��	*  
 . ����5د):� و ھ�	 ��4 در آن 
	 روح آب  ��ازش 

  8�5  رود و آب �@� را 5�ره )�ده ا�� و 
	 آرا
ھ� و ھ�، A�دهھ�، 
�را��ازھ�، 5�رک)H�L�ی 
�رگ، �5

 . )::�ا�� و �!��+8  ھ� 
� '�د آن '�دآ�ها�H�ن
 ا��از )�ه و َدر و د��، در ���.  در دورد��، 2+4* 

 
 )در �����(اط���� ���ن ���
	���ن ا��ان

 

��رس8  
��اد #"
!�  �ا �ی زن و ��د    �  

 
 
ا�& �!2 
	 و�Xه 
�8 از ھ� )�S  . =Wا�!  و �!2 ا��A@�ن � آ):�ه از 

 .��& ز��ن در ا�& ��ن 
�8 از ھW�W	 ��د و �@2 Y�وم
� ز��ن وارد 
 . ا��

 W�W:Wھ�W7 ی ����  و�
�ا
�ی ,O�Z ، ا�� 	��H
� ز��ن، �Aا از  2!�-
ھW�ی ,WO�WZW ھ�ی Y�وم ز��ن، ا�7ون 
� ر�\ '��W�W:W  و 
W .�ده.  ��

 EW��A ی را از�ن د�����S 2!� ،�:���� دان "�د� �
  )	 در آن ��S
 ھ2 =��
���)::� و از آن ر�\  و��ان �د ��آ'�ه "�د 
� .��م و�Aد  . 

�W(  W�دن �W" �WYا'� .�ده �دان Y�وم، "��	 و 
	 و�Xه ز��ن "�د را 
 �د��Cری 
W� آ�W�ن .�W�W�WYW 7+�رھ��   B:ھ�و 7 	]�A 2!� 	( �::�


  	W� و �Wون دار��W�W

�ای رھ��  از �!2   LY 	� ،�
�Z):�؛ ز��ن در 
 
:�آرا+  در "��	 �� . 

W�ر )+  ,���از ��ی د���، 
@�ه �Wدن از ز��W(  W��W" 	W��W� �
ھ�، 


�ز��زی ���وی )�ر و 'Qا�!& آن 
� دوش ز��ن، :��W�W�ت W�د�C�Wری 
 
`+� و د�!��ه .��L_ و .��A	 �RL	 ���، ا�& �!2 را را 4:�
�ره �د�� 

 �LA 2LHه  D, -� ان�:S 	
 .دھ�
 &Wا� �W
W�W�رزه  ، W��Wای رھ�W
ا�& "��S �Laه ):��  W@A�ن �W��W و 


�ا
�ی 
�8 از ھ� ز�ن د��� b�ورت دارد ��  . 
 Wھ�W'آ 	W��W� ن، در�W@WA ر'  از ز��ن�
 8`
ھW�ی W7�دی و "���`!��	 


� ا�& �!2 
�آ�ه ��+! 	L
�Z 	
  S��!Aا��ا . 
)���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�W�W]W�W، در را�W!W�ی 

"�WاھW ، ھ+2W!W د7�ع از ا�W& آ'W�ھW  و 
W�ا
W�ی
 W  W�رس، روز A@��  زن را '�ا �W
دارد؛ 


W�ای ز�W!WH& و   W:Wا�& ا�� )	 W@A�ن WA�ی ا

�ا
�ی ,�Zق ھ�	 ا�H�ن���
 . ھ� 

 
 ھ��f د
��ان )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[��
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  2�MS ��زد��زد و 
	 ��L  ��م و ���HYس . 

Qاب 8�5  ی '�رود"��	*   nLO د �4ن���  )	 آب 5@&  .  رودآ�A ،�.دور	 ای ��د، رـ'

�اش 
�ز  از 
�ق "�ر��� را در دل "�)H!�ی�.  . 	 
�ن ـ � وارد ـ� 
از آن 5=، ا���ر آب ـ

	� از ی آ
  ر�B 7�و �- در��4	، در  ـ� ـ� �ی و ـ� ـ! Hـ(� �ری ـ" رود و 5= 5+� آن، pـ�
  .ز��در"+� و 4+2 را  ��ر 

  *	O�� �ک ھ�ی درو ��ه و زرد ':�م، ز�� .�_ آ7!�ب  	 و ـ" Sرـ� در"+� و 
�ی "+�  ـ
�نی �رS	ھ�ی ر���ه��O	.  آ7!�ب "�رده، در P7� 5�ا):�ه ا�� ـ� ـ� �ن ـ5 �ی ھ�ی د���، ـ4 ـھ

�  در ز�& 7�ور7!	
�ژ'��	Kد، "+&، ـ�-ی ط�" Bر�Kط[�� ط�O �
� و ا�� و د��  دـ�
 ��P7 ،ج� . �� آ):�ه از ر�B طKی '�ا"!	5� از آ

Eا�&��� �
 	(  �	ھ� �ـ4 �ی ھ�ی 
�رگ و 
��:�ک و ��ل و ُد  "�)H!�ی و ���و:� و 
� ـ5 ـھ
  	Lpَ �
 ��5	O�� در 	دی )�
	 mـ�ا ھ�ی درو �+�ه)�
:� و  
ـ�  طـKـ�  را ـ �م زـ� ـ: ی ـ'

 ��ن ':�مدر 	
� ھ� )	 
L:�ی ��O	آورد ����� را �H )�ده ا�� و او را وادا�!	  ھ��8 ـ.
  . ر�� 
�ود)�� ا�E و ���	 آدم 


�گ در"!�ن )	 ھ:�ز .��ه*   
�، ـ �د دارـ� � ـ" 
�ده'  ����	 را ـ ـ! Hا�ـ � Aـ� 
ـ+  ـ ـ� ـ: Aو ـ � اـ�
t�m &ی ھ�ا از ھ��� .'�ه "�	 .�
H!��  ��5ا ��'�

	ا�� و .� '�دن در ��ل 	 7�ور7!	ھ�، )Kه 5+�  ا
� را 
� �� 'Qا�!	)�ه*   �ـ� �یا�� و ـ' -ـھ
	��
Mـ�ی دل.  ھ�ی آ.p 8�وب ُ'�'�7!	 ا����ن از ��"�ب ز ـ: �، درهـ ـ� ـ� �ی زرد و اـ� ـھ

. �+�& )	 در 
R& ط��[� �@�!	 اـ����� 5����ی، �2M را�� '�ش )+� و )�ر و وO�ری دل
	��

	 ز ����� �هھ�ی "�ر���ی )	 در اD7 ـ 	 و داـ� ـ! 2 دوـ" �زد 4ـ+ �رگ طـKی ـ� 
ی ـ

 . ��زک و ��خ p�وب، آب را ا���ر در ZL, 8���+4	 )�ده ا��
  *	/:p&��� 	
�، ھ�ی ��خ '�،  Yد �ـ�ا�� و ��:2 � &��ھ�ی در�!  از ا���س ��ب ����	 

 ھ�ی ��� )+��ه ا��ای �ت و ��زک 
� ��خ و 
�گَ'�ده
� ھ�ی 5�5+!8، ):�ر O�رچ'� 4:� 5� ����ی 
� ��2 )�ه زرد 5�24*   �ه اـ� ـ� �ھ�ی 5�)�.�ه روـ

 
 �
 . در�_ A:�� را �4ن �p�ری ���دا�	 
� "�د '�دآورده ا��و رط�
  *	w�. ر زر�& روز در��pاز ��راخ 	(  
�غ و از ھ�ی آ7!� 
ھ�ی 
�& ��خ و 
�گ در"!�ن ـ

 
	 درون  �x:5 ن در و�� �ق ـ 
�ا ـ � در ـھ 
�.�ـ 	.  زـ� ـ! �ـ� �ـ" 
�اب ـ �ی از ـ" 
�، ـ ام؛ اـ
 ���Y�'�ه 
	 رو�� ���H4ه ا�� و �ج "�اب ھ:�ز در .:2 �� . 

ھ�ی "�)H!�ی آ
  و ھ�، ��H!	 و "+& و .� در .�، در ط��  از ر�Bھ� و )�هر�!	 دره*  
	"�د�  7�ور7!	 ا�� و �mای آب از ا�S�ق ���ف �ـ� �ی ـ� ̀ـ�هـھ �رـ�- mـ 	 دار و ـ. 
� ـ ـھ

 	 آن����� �:�  از ��ن ا���ه �:B.  ر��'�ش  
-ھ�ی )�ه )	 '��  .�):�ن د�� 
+� ـ
 �
� ):� و 
� ���ه و �Eدارد، ��- �:��&  ھ� �����ه ا��  �اـ� ـ� = آن ـ5 ":�ی )	 از ـ5

	!�Q' 	
  ».A� ھH!:�ھ� ��ل ا�� )	 ا�&ھ� ���Lنا�& �:B«'���؛ ا���+� و  ھ� 
 ط�ر )	 
	 H5�5+� 4+2ھ�، ھ��ن)�ه*   EZS و�
�، رو��، ر�Bا��از رو ـ[ 
��ن 
	 آ
  و ـ

 
	 "�)H!�ی 
�ل  �� و ��د و �@�، در ��ن د�� 'H!�ده، در �p�ری "�	، در "�د ��

�ق 
�ق  ھ� ھ2ھ�ی x:5�ه��+	 -� . ز�:��4ن �5

�راـ�  در ھ�ای '�گ و �8ِ آن ��ی دره، 
� ز�:	 .��ه )�ه، "��	*   �ـ� Aـ 	
  �ھ�ی رو�!�
�:�� �:�ا�� )	 �� از "�اب 
�دا�!	 و در .�ر��  �Y�'�ه در "�د ��  . 	 
�mای 5���'�ن ـ

	ھ� 
	 '�ش  ز,�� از ��ن ��خ و 
�گ 
�غ �ـ� 8 ـ" �رت دودی ر�� و از دودـ) 	 ـ� 
� ـ ـھ
  "�د .�ب  C�
 .آ��"�رد و 

� 7���س 
	 د�� در )�4	*   �ـ4- رو�2 و ���	ھ�ی ده 8�5  ھ�، �� ھَ� $�5، 
�رگ و ـ)
   �LA و EZS رو������ و. 
  * 8 .  ز�:�
� �mای 
�د، ا���ر )H��  در دور د�� 7���د  
	 و�[� .��م A@�ن در 5ـ� E�

 

	 درون ���ھ  7�و 4+��ن & و ����� �� و او  �:��
 .رودآن )	 ��4ی 
  *	 ـ: � آـ� ـ: �ـ� �ـ�  از 
[� از 
�ران ھ�	 ��4 آرام '�7!	 ا�� و آ
�:�ھ�ی 
�رگ و )�ـ4- ـ ـھ

  .در"+:��Z�ه ��زان 
  *E� از  �� � 
ھ�ی آp�ز زH!�ن ا�� و آ���ن و ���ی ��زان و ���ھ ، .� دور د�� ـ

  �2� '�ش "�ا
���ه.  ):�ھ�	 ��4 ,�� ـ� �ـھ 
� ـ ـ� 
	 د���ان ـ" 2��:+
  �. ا�2 .� ا'� �mا
 ��  �
� ا�& ,�ل، ھ�ل �E ,�د{	 را ا"R�ر  . آ��و�  �mا�:( . 


	 ز�� ��2 ,��ان *   )�+8 	5��: �

�Cی 
�ر، ��ار 
� "� ا�� و �ام  �
"�)/  دھ�.  
  2)�
� و او را وا 	 ـ� �ـ�  ـ) �ده �ُـ� ـ دارد در ـ, Aـ)  ـ� E ـ" ـ� � ـ� 
8 ـ �ـ� �رد، ـھ ـ"

�  �5 را 
	 �`!  ط  ):�C�
��. 
  * 	ز�� و در):�رهآ7!�ب 7�ور7!	 ا�� و آ���ن 
	 ر�B ���آ
  رو�&  �ی ھ�ی اD7، .ـ� ـھ


	 ��"  ا7!�ده �

	 درازا �`�اھ� )+��ا  ��	.  ا�� و .� .�ر��  �E، ز Sرـ� -دور.�، از ـ
�A E�ده "�)  آن ا�H!�ده � ھ�ی رو
�وا�2، �رS	 د���ی .� دا:	 )�های )	 

 B��
�mای )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[�� -  
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F��  0� �:!	� '�دآ#� ھ� ��ه 
 

  @�ام ر?&��0: *�د ��
G�&آدرس ا� : 
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 :آدرس *��7 ���ن
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W�X�� �	Y: 
-  0��]�0�8 را درج  ،F��  �@	� � �	

 .ا�� �ای ا�[ �:��� ار*�ل '�ه
-   �  ،F��  ^8�[� ���_ »ورد ,�ر*0«

 . ���'	���4 از دو �a2 آ'��� و  �`
� در  ��F درج   - 0�8�[� 7�8�c
�

0� .ھ�*7'���  � ���
	���ن آن

�	:�ر  
 )در �����(���ن ���
	���ن ا��ان

 
د,�ع از آزادی ا���:� و ���dه  �ای ھ&�   -١

�0  �ون ھ�f ��وه   ا,�اد و�D 0 و���d� ھ�ی
 .?�i و ا*!h	�ء

٢-  0� j��ا�� ا,�kر و ����dی � #�د ھ�
0�4
	�د، دا'!�  �'� و ھ�f ,�د و �� ��وه و �� 

�"�ز ��
7 ا,�kر و ����d #�د را  �  0�l��
د��nان �G�&m و �� از ا �از ���dه و  �#�رد 

�	 .آزادا�� ا,�kر و �ol ���d����ی 
د,�ع از آزادی  ��ن و �:�، و ا'��� ا,�kر   -٣


0a (و ����d و آ�qر ,�kیo, ،0n	ی، ,�ھ�	ھ
�&k[...) و G��*و ��o . � ا*!�aده از 
���رزه  � ھ����� ����s و ا*!h&�ر   -۴

0n	ھ�,. 
۵-  7��&l �&ن از ھ���ھ�، ا?Eاب -در ا*!�dل 


!Gd �� وا 
!� و *�ز��ن�ھ�ی *��*0 ا�v از 
 ����ن X&[ آن  ،0!��k? م�w� ع�ھ�� � 

ھ��0 ��ظ1  � د,�ع از d? ��o�ق و آزادی
ا*7 �  � آزادی ا���:� و  ��ن و �:� و ر'� 

��� ار���ط دار��، �&0�l 0n	ی و ,�ھ�k, ��ا��
 ���  � ھ�G���� 0ok' f  � ا Eار �� و �&0

�0o&m  �ای ,��7�8 ھ�E? ،7��&l fب �� 
 .*�ز��ن *��*0 #�02 '�د

���ن  -۶ ��oھ�ی ھ� و ا�"&[ھ&�kری  � 
�  �ون دا'![ وا 
!0n  � ��وه،  0@ �:�
l&��7، *�ز��ن �� ?Eب *��*0 #�ص، از 

ھ�ی ,�ھ	0n و اl!&��0 ھ�ی ��م آزادیآر��ن
0�		�د,�ع ... 
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��زدھ2 �7ر�	 اH�ل 
�H�ری از �@W�ھW�ی 

ھW�  ارو5� ��ھ� ,�Pر 'H!�ده "��
W��W  ده
DW7ا�W. 	W
 	W( �Wد��W
W	  ھ�اران �W�W�ی �W�

 )	 5�ر���ن ارو5� در ,�ل 
W�ر�W  » ا)!�« 
�Wد��W( اض�!Sد ا�
اWP�ء)W'�W:W:W�ن .  آن 

DWWW7ا�WWW.  	WWW�WWW�Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement ر�WWaWW!WW"ا 	WW
 	WW( 

ACTA  ظ�ھ�ا از آن 
W	 ،��د  "�ا��ه 
S:�ان راھ  
W�ای )W�ھ�WZW, �WZW� 8Wق 

 W�9 و .����)::�'�ن Y!�ا ��م � �W��W
 .
اC�WWW]WWW7 �WWWن آزادی ا�WWW!WWW:WWW���WWW آن را 
د�!�و��ی 
�ای ����Hر و .+��� �WMW�رت 

  .دا�:� 
� ا�:!��� 

W	 �W�م �W�W��WھW�ی  دو Y�C	 ا"�� دو�� آ
Stop Online  Piracy Act و 

PROTECT IP Act 	WW( 

WWW	 ا"WWWaWWW!WWW�ر SOPA و 

PIPA  در ،����W  "�ا��ه 
ھWW�ی ا"WW�WW� اWW!WWS�اWWb�ت  WW�ه

 	W( �W`W�W�Wا��W
7�اوا�  را 
  Wر��W
 9WO�. 	
در �@��� 
آن در )WW�WW:WW�ه ا��WW+( &WWر 

�W� �x:  .  Wر��W
ارا�W	 و 
�WW5�WW� و WW( �WW>WW�WW5	 از ��WWی 
 	W
��W�Wود و �Wن ھ�'�::(����.
 DWW, از �WW��WW�WW, ر�WWMWW:WW

 WW DWW��WW+. 9WW��WW �WW�، �WW
 
اWW!WWS�اWWb�ت C�WW]WW7ن آزادی 

ھW�ی  
��ن و ھ�Wp &W�W:W4 2Wل
ا�WW!WW:WW��WW�WWMWW� �WW� �WW'�WW' و 

=WW�WW7  WW�WWک و و��WW
  	WW( �WW� اه�WW�WWھ �WW��WW5
�WWH��WW� �WW��WWZWW!WW]WWر ا�WW!WW:WW���WW از .WW]WW�WW�ت 

 ..E��a ا�& ��ا�t "�اھ� 
�د
 ،����اS!�اb�ت �LS	 ا�& دو Y�C	 در آ
 �W5در ارو �W!W(ا 	W

�ای اS!�اض   ����ا


� ا�&.  �� &Wرا از ا�  ��S ت�@A�. 	ھ�  
 �W�W!(در اول ا ����2011��bع )	 آ  

�W��W�W5 �W!(ا 	
WYW:W�ف )W�د،   . &Wدر ا�
���� ، )W��W�دا، ژاW5&، ا�!�ا���،روز �A آ

�ا)8،�:�
W  ، �:���5ر، ���ز�W:WA ه�W( 
D7د�� ھ2 .�ا�ء )�P	 ا)!� را ا��. 

 	WW��WWدر ژا� ،�WW!WW(ی 2012ا�WWP
WW	 ا 
 )+�ر ��H�(22 �WPSن ارو5� و ����:�ه 

�W�Wارو5� ر� 	د��Y.ا  . 	W
اW� اW!WS�اWb�ت 
ا)!� 
� ��د�- ��ن ز�ن .EW��a آن در 

 . 5�ر���ن ارو5� آp�ز ��

W�WO�اری  �W
 �Wار ا��WO ا�Wھ�Wظ 	ا)!� )

&W�W
ا�WLWLW�W  از  �YR  از ا��W��W!WاردھW�ی 
��LA 9'��ی ):� 
	 اWP�ی � D, �Z�
)+�رھ��  �W�M� W�W4& و رو�W�W	 W(	 از 
�9 ھW� ،�:!H���W�Wه � D,  Lmن ا�PO��

 .ا��

W	 ��WH��Wر  �W�WH� �W@W:W. 	� ،�!(ان ا�Z!:

 +W.KW�W   ا�:!��� ھ+�ار  	W
دھ:� )	 
ھ� �W" 8�5اھ�W آ�W ا�W�ره  )	 در 7�ود'�ه

 B��
�mای )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[�� -  

 

 4�ا )	 
� ا��س ا)!W� از ا�W5 &W= ،ا�� دا�!	
C�fHن '��ک x�ز "�اھ:� 
�د )	 و���� 

	W`H�  5 ا�`�ص را در   W��W��WO�W�Wp  W>W( 
�HA وآ{�ر�::( �A . 

 W>W( �W
  W!���`را��W و  :!�Zان ا)!�، ا)£�ا 
��WW� 9WWار��WW اWW� آن را در �WW DWW, �WW��WWSر

 
 9�� D, ,���� از �8،.�{�W�W
.W� در   و 
 �W��W!W:Wرت ا��WMW� ر و�WH��W� �W��W+. �@A

   
4:�& رو�� 
�ر�W  ھ� ھ2 آن. )::� ارز��
 آWp�ز ��Wه 
W	 2006ا)!� را )	 در A@�ن از 

  .دا�:� ��ت �p����ف 
�W( �W	  �Sم �����7 در 
�ر�  ا)!�، �W�4ی

 �W5ن ارو�W�W�از ��ی 
�"  از ����:�'�ن W5�ر
)+�رھW�ی .  ��� �رد ا�!Z�د O�ار '�7!	 ا��

 �W�W�  W(ا�WLو ا� �:Lس، ا�!�� ، ھ��O ،ن���آ

W�ز زده �W� �W!W(ی ا�WPا��W  )	 از ا
!�ا از ا

ھWW�  ا�W�W� �W  از د�W�C آنا)W£W�ا اKWSم )W�ده
DW7ا�W. &Wت ا�����A ف ���دن��� �Wا� 	W�W� .

�P)::�'W�ن ا)W!W��W( �W!W	 ءھ� روز ��� از ا
  .��د 

)+�Wر 
WWwWLWW�ر�W!WW�ن، اWWP�ی "�WWد را روز 

W�ز W' =W5�2012�W7 �7ر�	 14  �:�	 �	 ، .

وز�WW� دWW7�ع 
WWwWWLWW�ر�WW!WW�ن، ھWW�WW:WW�م اKWWSم 

W�WH�ر از  
�ز5= 	W(  ZR� ء در�P'��ی ا

�WW� ل�WW�WWZWW!WWآن ا�، WWا��WW�WW� د   از�WWA�WWھWW�ی 
در
�ره ا��ن ����Hر ا�:!��� �`& '�� و 


W.C�W� از « :  اظ@�ر دا�� �W��W�W� 9W��W D,
 ».,�Zق 
+� O�ار '��د

	W]W�WA روز �W��  ��L17  )+�ر ا� ،	Wر��W7 
. اKSم )�د 
	 .E��a ا)!� رای �`�Wاھ�W داد

در ھ��& روز �`�H وز�� �@W!H�ن ��W�W در 
 &W!W��W�W5 	W( د�م )KSی ا�ا�= "���:( -�

.  از ��ی او 
�Wده ا��W» �- ا�!��ه« 
	 ا)!� 
 ژا���	 
�8 از �W  8�527 از ا�& در روز 

�@H!�ن در اW!S�اض  =Lx��� از ����:�'�ن 
��- '�ی 7�)= 
W� �Wmرت در  �

	 ا)!� 

�W��W� �Wb�W, =Lx  .=W(�W7 ی�W' -W��W، 
 WW�WW��WW�WW( �WW	 WW'�وه +�WW@WWر �WW:WW��WW�س  

nonymous) (  .):� از آن ا�!��ده 
 �W
 	W( �W5در ارو �W!W(ا 	W
�ج اW!WS�اWb�ت 

=W5ز�W
'W�W�ی اWP�ء از ��Wی �WW:W4  اKWSم 
 در ،)+�ر در روزھW�ی ا"W�W� ھW�W�اه 
�Wد

 	]�A 17روز 	W
 �W�Wد�  WLW�W� 	W
 	W�7ر� 
'�وه ���:�س 
� ,�WLW	 .  آ���� ��� )+��ه ��


	 4:��& وب  	WLW�WA از �W�W��W���� دو�!  آ

 ��H��( ���� )Theن ��دCت دو�� �W7رال
Federal Trade Commission  ( �W!W(ا 	W


در WWWYWWW�WWWm	 اWWWLWWWm  .  اWWW!WWWS�اض )WWW�د
ھ�ی ھ- ��ه و�����  'Qا�W!W	 ��W  ���� وب

)W	 در آن 
W	 ز
WW�ن آ�WW��WW�W  و 
WW	 �WWmرت 
  �Z� �!(ا �� .�� ھ�xآ

�ه  &W�W
ھ�ی ا"�� P7�ی ا�:!��� ��ھ� �Aال 

�W��WO �Wن �ا7[�ن آزادی 
��ن آن &�C  ارانQW'

�د �����W��Wم 
W	 . در ):��ه آ 	WYW�C دو

 »�WW5�WW� « )Stop Online Piracy Act  ( و
 »�>�5«)Protect IP Act  ( د در�W
)	 WO�ار 


QW' «WYا�W!W	 ��Wد، 
W� اW!WS�اض  	
):��ه 
  �pل��S ر  ھ�ی آن�W( د��� از د�!�ر &�C

 .):�ر 'Qا�!	 ��
 	W��W2 ژا�Wھ�WxW2012روز ھ W�Wی  ، و��W��W5


�ای �W- روز WYW�Wm�ت "�Wد را   H�Lا��
 �W�W� �W'�W'  Wbا�!Sا 	Y�m د و�ود )�H


�8 از ھ�� ���Lن اP�ء W( nW�WA�د  . &Wا�
	��' �@:.  	W( د�
ای از اS!�اb�ت 7�اوا�  


W�ا��W�W�W  ا,!��ل .E��a دو WYW�C	 WxW:WA�ل
  WW5 در �WW>WW�WW5 و �WW5�WW�

�WWWW:WWWW!WWWWس .  دا��WWWWا� �WWWW

8�5  �W>W�W5 و �W5�W� 8W��W�

 	WYW�C دو &Wد ا��W
O�ار 
�9W در W@WA�ن � D, از

�W:W:W( �W���, &�C اW�  آن
�ا7[�ن آزادی 
��ن دW7�ع 
�9WWWW را �WWWW DWWWW, از
د�!�و��ی 
�ای ):!�ل و 
 �WW��WW!WW:WWزی ا��WWود��WWYWW

  �:!Hآن.  دا� 	W!�' 	
  �Wھ
 	WW
 tWWا��WW� &WWا� EWW��WWa.
 �W��W!W:Wآزادی ا� 	
��ت 

  	�R� .ز�� 
ھWWWW� ھ�WWWWار .WWWW& در  ده

DW7ا�W. 	W�WLWS ن�W�W�W	 �@�ھ�ی 9WLW!W`W آ�W�
-ھ�Wف ا��W. &WاM.   .DW7�ھ�ات )W�د��W» ا)!�« 

	، 5���اری 
@!� از دارا�  [:�Wی اW7�اد ��
 �W2 آن دار�W�W
:!�Zان   �S:�ان ��ه ا��، و

 . )	 ):!�ل و ����Hر ا�:!��� .+��� ��د
 	�:�11 	Wر��W7 2012-22 &W�W@W
 1390 ،

&�
	ا���LS  LL	 .�اD7 روز .M�ھ�ات ��  �W!(ا 
در ا�W& روز در �W@W�ھW�ی .  اKSم ��ه 
�Wد

�W� ار�W'�W

�رگ آ���ن ��� .M�ھ�ا.    . 	W

 W�W��W �W@W� در �W@:. ،ن��� !�'16	 �L5= آ

�WWW�WWW�ر .  WWW(  WWW��WWW�WWW�WWW5�د��WWWھ�WWWار .WWW& راه
��& ,�ود  ��)��
 ھ�ار .W& 10)::�'�ن در 


�د. 
,�ب راھ���ن در���  آ�W�W�ن )W	 ا"W�W�ا در 

��Z7� 	
  !�
�W ا�!`�
�ت ا���WO ی�Wھ   W@WA�W.
دھ  .WMW�ھW�ات روز  د�� ��7!	، در ��ز�ن

. ای دا��W::( �Wه  �@� �8Z .[��&�55:�	 در 
8�
 ..� .M�ھ�)::�'�ن ا7�اد �Aان 
�د��

D79 .�ا�`	ا)!� ��  �W
 	WLW
�WZ:�Mر  	
ای 
  Wاز دارا� �Wو ,��ظ  L]A ات���.x�رت .�

�  ا�� [:�ی ا7�اد در 5@:	�!�xر .   د��W�W!W
ا
DW7و ا�& .�ا �Wا� &W5و ژا �W�W��W
W� آ 	W�W�

 ارو5� 
[�ھ� 
�ای .�و�& آن  )����Hن ا.Y�د�	

� دو )+�ر ��د��ه وارد Qا)�ه ��. 

  	Y�m 4 

 »ا!�« و »�6�4« و »*��4«
 !ھ�  � آزادی  ��ن و ا���:����ض دو78

  @�ام ر?&��0



 B��
�mای )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[�� -   B��
�mای )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[�� -  

 
D7ا�& .�ا	Wد��WY.ای ا�
  ��	 ز��  �W5ارو 

 W )+�Wر 27آ�W( �W	  از �Oه 
W	 �W]W7 در
�W:W:W( EW��Wa. آن را 	Wد��Y.ا�& ا �PS .

  �
W	 و 	W!W�QW' 	W]W�WA ن روز�W��دو�� آ
	W��'  &Wی ا��WPای W�W�WLW7�Wp��W:W:W(ه از ا
D7ا�. KW]W7 	( د�م )KSدداری و ا�" 	��

 . ���a. &�:4  ��ارد
 &Wا� 	W( �Wدار� �W�(�. ان ا)!�، ھ��اره�Z!:

DWW7ا�WW. در �WW��WW"ای د�WW
WW	، راه را �WW�
ھ�ی ,O�Z  در ا�:!��� و از WLW�WA	  آزادی

 WW 	WW�WW�WW� &WWزی ا��WWود��WWH �WW��WW+'  . از
ھ�ی اطSK�.   ط�ف ,�M7�ن داده

 �WWW�WWW� ان�WWWو��WWW@WWW� 	WWW

�WWWط �WWW
 WWا��WW�WW� �WWه ا��WW� از�WW
. ھWW��WW  ا
 W	 '��:� )	 ا��W. &WاDW7 آ��ن �W�

 WW �WW(�WW� �WWا��WW.  ل در�WW]WW7 ی�WWھ
	m�S  ،ار.��ط�ت را وادار ��زد 

+WW!WW��WW�ن  	WW

�WWط �WWاطWWSKWW�ت 
W�ت �WZW �Wد را در ا"!��ر د���"


�Qار��. 
ھ� �LS	 ا)!W�  در ا�& ��ن اS!�اض

ا�WW7ا�WW!WW7�WW� 8WW	 ا��WW و C�WW]WW7ن 
 �WW
ا�WW!W:W��WW!W  در �W�ا�W� WW@WA�ن 
  Wbا�!Sو ا  .�w�L�. رزارھ�ی�(

D7ا�& .�ا 	�LSه�� \�H
 	 .ا�� ��
D7در .�ا	��  	W!W7�W' �M� ا)!� در 

	Wb�S 	( ت  ��ه�W�W" ن�W'�W:W:W(
 W  W!W��W!W:ا�  �WZW� رت�Wm در �WH��W


 >(   Wط�W" اد�W7ا  W��W��W:W� ای�
را��، 
 را در IPھWW�ی  اط�WW4  WW.�WWSKWWن آدرس

�ت �fHل O�ار دھ:��Z .ا"!��ر 
 2Wھ  W���رزه 
� ��5� و �5<� و ا)!�، در ,�
 �WW5ن در ارو�WW:WW(ا 	WW( دارد 	WWWW:WW4�ن ادا

[W�ھ�Wه �
��رزه  	
ای  C�]7ن آزادی 
��ن 
	W!Wا��W"�W
 �W5ارو 	Wد��WYW.در  در ا 	W( �Wا�

 	WW

WW	 اWWZWW!WWS�د آ�WW�ن  EWW��WWa. رت�WWm
  �x: . ��د ����Hر ا�:!��� 

 W �W!W(ا7[�ن ا�W]W�ھ�Wه   &Wا� 	W( �W:W��W'
 `��5  	
 �� »  W��W@WA رت�WxW. 8Wا��W7ا


�W��W از �WYW�ظ  	W( و آ{�ری  �LZ. ھ�یC�(
 >( �W:W��W�W
ھW�ی   )W��W>W�W » . را�� ��Yظ 

�WW�WW� در �WW�WW�  WW.�WWZWW�WWZWWYWW. رگ�WW
'WW�WW�ی  
 .ا�� [�ھ�ه �8Z دا�!	

W]W�ھ�Wه  &Wه ا��Z��
���ن ا� از .�ا���  �`
در ��Z, �Zق 
:��د�& ��W  و د�W!W�WxW�ل 
 &W`W�  WaW`W� 2��, ن و��
��M� آزادی 

  �:��'. 
  )::�'�ن [�ھ�ه ا)!���د اP�ء '�!	 

 )Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement  ( �WW��WW@WW� در �Wدار� �WW��WW�WW.

&WW�WW
  WW��WW�WW�زWW�ن « ا�WW�WWMWW�  WWLWWLWW�WW�  �WW�ز
 ��@A رت�x.« �� ، »�WLW و �W� » ��ز�ن 

�W:W]Wی«  DW,  W��W@A ن� را W��W5	 » ��ز
 .'Qار��

 B��
�mای )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[�� -  

2W( �W�W��W�Wرد ا�WZW!W�د WO�ار  ا)!�، در آ �W.
8W�
.W�ی  '��7 4�ا )	 ��5� و �5<� 
	 ��ت 

8W�W
 KW�WS د�� و�
 «Y

W�  در  �W(�W�W. �W.
 .ھ� 
�د ��رزه 
� آن

  دور ���Aی در 2012
��H و �+2 ژا���	 
ا)W!W� در .   .��� �W!W7�W	 آWp�ز ��W ,��ت [�ھ�ه

 �WPS ا.WYW�د�W	 22ژا���	 اH�ل از ��Wی 

�Wد )W	 .  ارو5� 
	 اP� ر���  W��W, ا�& در

�PS \:5 ا.Y�د�	 ارو�W+( ،�5رھW�ی آ�W�W�ن، 
�O�س، ا�!�� ، ھL:� و ا��Lا) ، ا�& [�ھ�Wه 

�WWد��WW�WW� �WWPWW�WW:WW4& در ا�WW& روز ھ2WW.  ا
'W�W�ی WO�در WS��W5 �WPS ،9W�ر�W�W�ن  ):W�ره

ارو5� و '�ار��� و�Xه ا)!� از ��W" �W�Wد 
��bع را 
	 .�!� ا"��ر )+���. 

ا)!� )	 ھ�ف "�د را ��رزه 
� C�W( �W]WA و 
 دا��W ھ�W:Wز 
W	 اWP�ی  دزدی آ{�ر ھ:�ی 

دو )+�ر �4& و رو��	 )	 ا�& ��Wbع در 

 .��د، �����ه ا�� ھ� 
	 ��ت +�ھ�ه   آن
 «WY
��� دارو ��� �. D, ع ,���� از�b�

�WWW( �WWW	 از ��WWWی 
WWW�WWWH�ری از د�WWW�WWW�ی
)�ر�:���ن از آن در [�ھ�ه ا)!� ا��اد '�7!	 

  .��د 
 tWRW� 9 درWLW!W`W
��& .�.�E، اS!�اb�ت 

�C& در ,��  در ارو�C  �W5& و آف 'H!�ده آن
ا�x�م ��ه �� در ,�ل ا�x�م ا�� )W	 8W�W5 از 
ا�& C�W]7ن آزادی ا�W!W:W���W در آW��W�W� از 

	W!W7�W' �W�W£W W��W5 	W
�W+. ا��W اS!�اb�ت 
 �W�W��W.�9O )�ر 
�ر�  ��5� و W>W�W5� در آ

�د )	 در K.  5ش 'H!�ده ا7�اد و   !�Z7�


	 و�Aد آ� ��ز�ن 9L!` .ھ�ی 

[� از اS!�اض ���� B:از  ھ�ی ھ��ھ  W��ھ

��Wا�tW ��5� و L�A =W�7	 و��  	W�W@W. 	W

�Wک 
 �W�W��W��5� و �5<� 
�"  ����:�'�ن )W�W:W�ه آ
 �W:Wاھ�W`W� �W��W�W, tا���اKSم )�د�� از ا�& 

 .)�د
:�Wی �4ن ا)!� �ا7[�ن �Oرت��5� و �5<�، ھ2

	�@. ��M�  د�W" ف�ود را در ط���)::�'�ن ھ�

� ا�W&.  دا��   Wاھ�W�Wھ �W
ھW�W	 �W@W�و��Wان 

ھWW�ی 
�WWرگ ا�WW!WW:WW��WW!WW  از WWLWW�WWA	  �WW�زWW�ن
DW7�W  و��  �W:W!WHا��W. �!���. ��5� و '�'� و
����. 
	�@. 	Y�C    »�W5�W� « �W�W!W(2011 در ا �W�WLW( 

"�رد و از ھ��ن ز�ن ا�!Z�دھ�ی 
�H�ری از 
�W(�W� ن و��
ھW�ی ا�W!W:W��C�]7   W!Wن آزادی 

�Wل دا��W�Wد� 	

�رگ را   .	WYW�C ر�W:W( در  

 »�5�� «	Y�C   ری�WaW!W"ان ا�W:WS �
 د���ی 
ھ�ی C�]7ن �W�W��W�ی را   ��� اS!�اض» �5<�« 

  ا"WaW!W�ری » �5<�« .  
�ا���`!	 ا���� 	( 

�ای  »  W]WOی وا�Wی از .@���ھ��'�LA ن���O

�WW�WWOKWW" ای�WW
ھWW�ی  در د�WW�WW�ی WWxWW�زی 
 WWدارا� �WWO�WW� دی و�WWaWW!WWOی ا�WW�WW7 ی�WWھ« 

�WYW!Wه �W� آW��W�W�  ا��، 
	 دو�� �7رال ا��
8�
����W  .�ی  ا"!��رات � D, دھ� .� از

���� 	
ھW��W  را  د7�ع ):� و 
!�ا�� د�!��  
Y!�ای آن 	(  W>W( �W�W� �ھ 	
را��W را  ھ� 

 .��Z )�ده ا��، �Hود ):�
 &�Kآ� 	
�Wرگ» ��5� و�� « دا�+:� 	(   &W��W.

 ،�Wت ا�C�WZW 2WxW, �M� ن از�@A 	دا�+:�

�W���  �W��WA �W ��  از وب 	W( �Wا�  W��Wھ

	WWYWW�C دو �WWھ 	WW�WWLWWS  ی »�WW5�WW� « و  »�WW>WW�WW5« 
  ����]7 �:(  .	`H�   H�Lا��  » W�Wو� �W��W5« 

�Wت 2012 ژا���W	 18روز 4@�ر�:�	  	W
 
24 &Wا� 	
 ���S در اS!�اض 

�WWWHود 
�WWWد 	WWWYWWW�C در .  دو
 ¯WWZWW7 �WW��WW� &WWاول ا� 	WWYWW�WWm
 2W+4 	W
 BWه ر��W�W�  W��W'��

 "�رد )	 روی آن W�WS�رت  
د����  را .�Waر )W( &W	 در « 

�WWHWW�WW� 8 آزادWW8 » آن دا�WWZWW� 

�د 	!H
. 

 » WW�WWو� �WW��WW5 « ن�WW��WW5 از �WW]WW
 
 "�WWد،    �WW!WWS�WW	24اWWaWW!WWS�ب 

 	W!W7�W' �� دی را از�S ����]7
�WWا�  . �WW�WW� 	WW

WW� ا�WW, &WW�ل 

��رزه« ر��  اKSم )�ده )	   
�WWه ا��WW�WW��WW� ن�WW��WW5 	WW
 �WW .« 


�WWرگ  WWر��WW. 	WW�WW:WW+دا� &WW��WW.
  Wط 	W( ده�م )KSب 24ا�WaW!WSا �WS�W� 

�W�WLW�Wن 162، 
8W�W از  ���� ا��WH�L  آن 
�اA[	 )�ده و W�5�م آن ���� 	

�زد��)::�ه   

 .را "�ا��ه ا��
 اKSم )W�ده )W	 ھ8W7�W از ا�W& » ��5� و�� « 


WW	   �WW!WWS�WW	 اطKWWع24اWWaWW!WWS�ب   WW��WWر�
)�ر
�ا�  
�د )W	 C�WYW.ت و ا"W�W�ر د�W�W�ی 
W�W!WH� د�W�W�ل  �W�W� 	
د��x!�ل و آ��K& را 

 WWW�WWW� �WWW:WWW:WWW(  . ب�WWWaWWW!WWWSاول ا 	WWWLWWW,�WWW
 »��Z7� ��
�ده» آ   . �W��W5  W�Wو� 	ا�& ھ� �


W�W�رزه 	W
 W�WLWS	 ا�WYW�C &W	  .�)�� )�ده )	 
ھW�ی  راھ�W�رھW� و ��W�Wه« ادا	 "�اھ� داد و 

�WYWود )W�دن  �W
 �W�W��W`د���ی را 
�ای 
 . در 8�5 "�اھ� '��7»آزادی 
��ن

 ،	WW�WW:WWر��WW@WW4 18روز�WW��WW� 	WW��WWی   ژا��WWھ
��WW��WW ا�WWHWW�WWLWW�WW   د�WW�WW�ی ھ�WW4 2WWن وب

 ��W�W ھW�W�اه 
W� » '�ار��W�ان 
�Wون W�ز« 
��Wا�tW » ��5� و�� «  	
 »�W5�W�«  در اS!�اض 

 اWWaWW!WWS�ب )WW�ده و از د�WW!WW�س » WW>WW�WW5�« و 
 .)�ر
�ان "�رج ����

 ��W�W در �W- ا�WOام اW!WS�اWb  در » '�'�« 
	WWYWW�WWm �WWHA ر�WW.�WWوWW'�WWA� �WW"د   اول 


�Wد 	W!W��W� 	( ار داد�O را  ��'��  : » �W�WRW�
 »!وب را ����Hر ��:��

	WW��WWر�  WW"�WW

WW�ادر  ا)WW( �WW!W	 از ��WWی  �WWھ
 �W>W�W5 و �W5�W�  W��W�W��W)�4- دو WYW�C	 آ


W�ر در ،"�ا��ه ��ه &W�W� O�ار ا�� 
�ای او
  	
 �`H!�& روز �ه �رس 

4 

  	Y�m 5 

 »ا!�« و »�6�4« و »*��4«
 !ھ�  � آزادی  ��ن و ا���:����ض دو78

  @�ام ر?&��0



 B��
�mای )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[�� -  
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 B��
�mای )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[�� -   B��
�mای )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[�� -  

 
WW  در )WW!WW�WW�WW	 WWxWW.�رت �WW�WWS رت�WWm

&�

W�ر��W�  Wد  �W5ن ارو�W�W�. ا��W5  LL�ر
 EW��Wa. 	
�M� �@��  ا�& )��!	 ا�� )	 
 �Wاھ�W" ن�W�W��� رد �@��  ا)!� از ��ی 5�ر

���xا�. 
 

در W� &W�W:4�ا�W!W�W�W( ، WRW	 �W��W�W, از 
	ای 
W�  ���ران )	 '�Wارش �W�C�W	 روز��
WS�W�WRW�ت« S:�ان  	W
 	WLW�W, « �W+W!W:W 

  "�Wد )W	 2011):� در '�Wارش �W�ل  
���� ا�W!W�W�W( &W	 ا�W+W!W�ر �W!W7�W	،  در وب

WW  ا�WW�ان را KWWا� �WW�WW�WW, » &WW��WW.�WW

 WWا��WWز� 	WW�WWه روز��WW:WW:WW( ران�WW�WW� «ه�WW�WW�WW�   

 .ا��
 WW�WW  ا��WW' &WWارش �WW�WW, 	WW( �WWH��WW�

 ، دو ��ل 5= از ��)�ب 'W!WH�ده Kا�

WWW�ت �WWW`WWW!WWWا� \WWW��WWW!WWW� 	WWW
WWW!WWW]WWW�WWWb�ن 

	+O�:W:4�ن  
�ا���� ر���� �A@�ری، ھ2 
W	» ,�= ا���Wه«از �Wای   روز��W
�W�W�ران 

�WWش )WW�دن �WWmای WW!WW]WW�WWb�ن و �WW"
WW�WW'�WWLWWA�ی از 8WW��WW5 دادن "WW�WW�ھWW�ی 

  .):� ا�!Z�دی ا�!��ده 
 �.  Kا� �
	 ���!	 ا�& '�ارش، ,��

 �WWWW�WWW�WWWW2 د�WWWW�WWW�2011 اد�WWWW]WWW. 42 
	WWWW�WWWWروز�   WWWWRWWWWا��WWWW� ر را در�WWWW�WWWW�


@�ا�!  و ��WLWل��p  م در�W,ازد�W5 ی�Wھ
�W@W� و او�W& در  ھ��  �4ن رA��  ز��ان

 . ا�� ,�= ��	 دا�!	
	WW�WWاز روز� �WW��WW�WW, 	WW!WW�WW�WW(  ران�WW�WW�

  �W�W� از �H���21 )	 طW  ا�W� &W�ل،  
	���ران در ��Lل ا�W�W�ادی ,W�W=  روز��

���ر ��xر 
	 .�[�W�W   روز��	18ا��،  ��ه
	WW�WWای روز��WW
�WW�WW�ران ز��WWا��WW�   WWه و 

 &W�W
 =W�W, م�W�,6ا �W. ه�W �W�ل 19/5 
 . ا�� m�در ��ه

ا�� )	 از �W�ن  در ا�& '�ارش ذ)� ��ه 
	WW�WWروز�  ، WWا��WWران ز��WW�WW�12 �WW
 �WW�WW� 

!  رو
�و ��هK� تK�+ �W�W� 14ا��،  
 �W�WW� از 
WW�زد��WW 5ا��WW،  آزار �W�  W�WWHAه

 �WW�WW� ��WW�WW از �WW��W"4اده WWYWW�وم ��WWه و 
��Oا�Y�وم ��ه   �� .ا�� ھ�ی در


WWW� آWWW�ر )WWW!WWW�WWW�WWW	 �WWW��WWW�WWW, از  �WWW:WWW

	WWW�WWWاز  روز�  WWW�WWW�WWW� ود�WWW, ،ران�WWW�WWW�

	���ران ز��ا�  ا��ا�  
W+W`W  از  روز��
�ت ,�W" =W�Wد را در ��WLWل ا�W�W�ادی 

	

�ده  ��  &Wاز ا�  WKWا� �ا�� و ,��
وادار )WW�دن ز��WWا�WW�WW�ن 
WW	 WW( »�ر 
WW�ای 

 .):�  ا�!��ده  »ھ�ی درو�p& اS!�اف
	W�WWاز روز� �W��W�WW, 	W!W�W�W(  	WW( ران�W�W�

WZW!H� در   S��!ا���p و �Z!H  ����ز
 WWW �WWWرک ا��WWW��WWW�WWW�  �WWW
�WWW:WWW
 �WWWH��WWW�


W� در  X5وھ8�W( ان و�Wد، ا��W@� &ھ�ی ا�
	W�Wدن روز��W( وادار 	W:��W�W�ران 
W	  ز

.�[�� در �mر 7@��� )+�رھW�ی W@WA�ن 

 B��
�mای )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[�� -  

 .O�ار دار��

�ا�XW5 &Wوھ8W، در ھW� �W- از ا�W& دو �:


 �WWWW]WWWW. 18اد �WWWW+(2011ر در �WWWW�ل 
	��W�ر �W4�W�ر 
W	 ز�W'�W  در .�W�W]W�W  روز��

ا�� و در �رد ا��ان ا�& .[�اد طW  دھW	  ��ه
 	
 �]�A ��"66ا	ر�W( �W	  ���ر W   روز��

  W��W�W� و  W5�W�W.ا �W@W:W. ،	Wدھ &Wدر )� ا�

�.� از ا��ان دا�!	  !�]bا�� و. 

	W�Wاز روز� ����, 	!��(  	W�W�W�ران در ادا
 
�"�H���  : »  W '�ارش "�د  	(  �در ,�

ا��WP,  WLWLW�Wر  ھ�ی 
�Wرگ 
W�W& "��'�اری
ا��، "���W�W�ران  "�د در .@�ان را ,�² )�ده

	W
�A زه�Aری  آن ھ� ا�W�W��W�W" آزاد و  W��WA
 	
 ».و�Xه "�رج از 5��!`� را ��ار�� آزاد، 

 ا��W  در 
`8 د���ی از ا�& '�ارش، آ�Wه
�WWHود )WW�دن  �WW
  WWKWWا� �WW�WW�WW, 	WW(


W�W� �10��� در ز�ه  ھ� وب ���Lن�W(�� 
 .اLm  ا�:!��!  ا��

	WW�WWاز روز� �WW��WW�WW, 	WW!WW�WW�WW(  ران روز�WW�WW�

W� ا�W+W!W�ر  5:\ �W�W� 	!�Q' ���:�	 ھ+!2 د��

.WW��WW& ز��WWان  
�WWرگ« '�WWار�WW  ا�WW�ان را 
	 .�W( 9W�m�د و » ���ران در A@�ن روز��

�WW( �WW��WW	 در ا�WW& زWW:WW�WW	 WW5= از ا�WW�ان، 
)+�رھ�ی ار�!�ه، �4&، W�W��W�W�ر و و�W:W!W�م 

 .O�ار دار��
&WW�WW
WW	 �WW7را��WW�WWن �WWروز�  WWLWWLWW�WW��WW�WW�ران،  ا


W� 2012 ژا�W��W	 �W��  A21 روز  اف آی ،
 �WWWزدا��WWW
 �WWW��WWWA ج�WWW 	WWW
اWWW!WWWS�اض 

	���ران در ا�W�ان و�W�W]Wb آزادی  روز��
S��R�.  در ا�& )+�ر را  »�W�WY. �W�QW5�W�« 

 \WW�WWH
 	WW
 	WW( د�WW( �WW�WW(�WW. 9 وWW�WWm�WW.
	
W�  روز��  W�W!WHW�W�Wای ھ�W
���ران A@�ن 
	 .���ران ا��ا�  ادا	 "�اھ� داد روز��

&�
 tR� ان در�ا�  Kا� ���, ، WLWLW��ا

WW	 �WW:WWSان د�WW�WW& درWWA	 �WW- آزادی 
WW�WW�ن 

	:�[�وف ا�� و ����Hر را در ھ�	 ز �Wھ
ای 
W�W�WLWS	 �W@W�و��Wان،  و در �H' tR!�ده

 WWھWW� ھ�WWار 
WW	 �WWa"ص ده.  )�WW:WWاWW�WWS�ل 
WWYWW�WWm	 از آ{WW�ر �WW'�WW:WWH��WW�ن ا�WW�ا�WW  در 

 W-آر���ھ�ی ����Hر�4�ن ,��!  "�ک 
 ."�ر��

 
�LH�، آزادی   ،	W+��Wن و ا���
 �a, و �,
.���WZW, &Wق �W@W�و��Wی ھW� ��  از ا��� 

آزادی 
��ن .:@� �- ,�WH�� D؛ .  ا�H�ن ا��
ھW� را 
�L	 �- �@�د ارز�  ا�� )W	 ا�WH�ن

  Wا��W(�W
	 آزادی، 
W�ا
W�ی، �WSا��W و د
  �:آزادی 
��ن، ��د
�ن .W�WO  . ��زد
�ور

[	 و ,�Zق ���� ، اS��!A  و 7�ھ:�  �A
�WWی ا��WWو��WW@WW� �WWن و .  ھ�WW�WW
�WWSم آزادی 
	W]�A �در ھ 	نا���+�W+�  W'د�W� 	W
-ای، 

 W
[	 و �A ر و ا"!:�ق در آن�H��� دھ:�ه-

�رگ 
	 ھ�	 �@�و��ان ا��  !�, . 


W�ای 
W�WO�اری  �W��W
 �W@W:. 	� 	( 2 ا��LH
���ھ�ی W]W�WA  در آزادی 
��ن، ا���+	 و 7[�

)+�WWرھWW�ی �WW�WW!WWHی �WW4ن ا�WW�ان، WW�WW�رزه 
  W��W��WO �ھ �
)�د، 
�L	 درد ���ی p�ب ��� 
 ،�W:W( �W.ود�WYW)	 آزادی 
��ن و ا���+W	 را 

��� )�د�` ���
 .����ا 

*** 

�!: '���ن *�ر�� 
 ! ��a ر*��7500 � 

mـ� از  ـ! �G ـ oـ ��ن ـ ���dم ار'ـ� *ـ�زـ �� �!a� � 
آ��ز *��ب ����a8ن ��*� ���وھ�ی ا�	�!0 در 

� 7500*�ر�� در  @�ر ��'!�  �` از  :ــ! �a� 
 .ا��'�ه

 G oـ ����ون *��*0 د ��G *�ز��ن ـ ،�k*�4 ]�8
0� �m!�[ ���� �Eارش 0 از اـ� � ?ـ�ـ ـ� ـ! ـ� �ھ�ی ـ

` از  ـ� ^ ـ  oا�ــ �  100ا*7 � ��aoت در *ـ�رـ�
0 در روز ا*ـ7 ���ن در .  ����wـ�ـ ـ� � ـ, ـ! aـ � ـ� ـ 

� *�ر�� ���وھ�ی دو78 ا�[ :�ر روز *ـ� ـ� 'ــ	
28 � 0 در ?ــ&� و *ـ�ـ� 
k�ـ�� ,�ر�� �	�ط� 

� ـ! �ـ, [ #ـ�د ـ� nــ� [ را ز�� ?&�ت *ـ	��� و ا اـ�
�!: .ا�����اد ز��دی را 

��� در ھ&�[ ?�ل �� روز�� 0 ـ �ـ� ـ� �ـ� ـ! �ـ� ��nر ـ 
 � ھa!� ��'!� در ?&� �"�وح '�ه  �د ����aـ�

�d[	��	!Gd '�ه ا*7 �  ]� .ای ا
 � ��ـ �وی، �ـkـ�س روزـ� �ـ� �ول ـ �Eارش 'ـ�ه ـ4
G 'ـ�ه  dـ!	���k�0 ا�[ در �8	�ن  �  E&��� ی���*

� �nـ�ر ا*7 ا�� از *���'7 اد�7  �و�� روز��ـ ـ�
�ـ�ان  �"�وح '�ه و ا*ـ! 0!�* �  �,�ا�
�ی 

7

!� #��ی در د*7 ��k' `�را. 
0� �!a� ـ�وح" �0 ـ '�د #��v  �و�� �  � *ـ�ــ!

�ده  �ک ـ �وی ?ــ&� را ـ� '�ه ھ&�اه �4ول �ـ�
�روان آنا�� �Eارش � ـ � ـ  oـ -ھ��0 ?�0 از ?ــ&

 .ھ�*7

ـ� 'ـ�رای  oــl ر�� در�ن در *���' �!:آ��ر 

 .?d�ق  :� *�ز��ن �Go در ژ�� ا��م '�
�ن  ���وی ��4ی، ر��j '�رای ?d�ق  :� *ـ�زـ
 � ���ن داده و �aـ!�w���� ��o� 7��	l از ��# Go�

�زدا'ـ7« ھ��0 ?�0 از �Eارش ��ج �
!�ده ـ « 
� د*ـ7 او  7 ـ  �ی دوـ8 �وـھ ـ� '�ر'��ن ��*ـ� ـ�
ر*ــ�ــ�ه ــ�  ــ��ــ� �ــmــ�و�ــ�ــ7  
ــ�ــ�ری از 
E'ـkـ0 'ـ�ه  ���ن از آب و ��ا و 8�ازم ـ4�w����


� اXـ]ـ�اری . ا*7ol ��4ی، در v��# اظ@�رات
'�رای ?d�ق  :� *�ز��ن �Go در ژ�� 2ـ�رت 
�Xـ�ی ا�ـ�م  dـ nـ� ـ� �ر دـ� � ـ  � در آن ـ� �!,��

 .ر*��0 در *�ر�� '�ه ا*j 7  �ای &�آ�`
 � G ـ  oـ ��ن ـ �,�Gi #��ز، �&��	�ه *�ر�� در *ـ�زـ

� را ��ک �ده و :�رھ�ی ��� ol ]ا� v:#

�دن «را  �  W ـ oــ
�دا�[ زدن  � ,��D ��ا�0 و 
�ده ا*7»����a8ن v@!� . 

���ر، #����nر  0  0 v�l0 �� *0 در �8	�ن ـ �ـ� ـ�
� و اذ�ـ�ن ا @�م �وـ� 7 ـ  ھ� در �ره *���'7 ادـ�

 ] �ره اـ� �زی درـ  ھ&�اه  � '��	���k�� 0 *�رـ
�د  �  � ا'!��ه #�� از ر*��ن او  � �8	�ن داده ـ 

�ن دھ	�ه 0�����4ھ&� �:�ن ��اـ ـ� ھ� و #ـ]ـ�ات ـ4
����nران #�ر0l از ?ــ&� �&��oت �"�ت روز��

 .ا*7
�ی روز *ـ��Eارش �ران ـھ ـ� ـ& 0 از ـ  � ?ـ�ـ ـ� 'ــ	

nـ�ن * 0	�n[ ?&� و ا�ـEام ـ� �ه زرـھ �ی وـ� ـھ
 .دو78  � �	�ط� در د*7 '�ر'��ن ا*7

0 ��ل ا*ـ7 ـ ـ� � ـ, � در *ـ�رـ� � ��وه آواز ـ �ـ� ـ�
����nران ز#&0 و �&0���o را  �ای آزادی روز��

�ده  F ـ ـ	 �ـھ ـ& دو ھ&�kر ��,!�ر'�ن از ?&� ـھ
�ت  ـ� oـ [ �ــ& � در اـ� 0 ـ ��ـ� ـ� ا*7 و  �#0 از ـ,

 .ا��ا�� #�د :!� '�ه�"�ت '�7 دا'!�
��و����د ��رای   ������ن �
�� دو�ت 
ور���، ���

��ظ ��ن ��ر�ظ������ن، از ������� ����������ر در 
$'ری #�� &� �ر����� .  �$��� #رده ا�د  ��ص � ب

�, ��ه ز�ر آ&ش ار&ش �وده و (�دھ�� ����ر در 
در ھ��ن ��ل، $ورای � �وق .  ا�د  آن #$&� $ده

ای �� �ض �$ر 
�ز��ن ��ل �&���د در �1ط�/�������

�ز��ن ��5&� � وق �$ر در 
ور�� را �����4وم 

 .#رد

 »ا!�« و »�6�4« و »*��4«
 !ھ�  � آزادی  ��ن و ا���:����ض دو78

  @�ام ر?&��0



 B��
�mای )���ن ���H:�'�ن ا��ان در .�[�� -  

6 

  ����ن ���
	���ن ا��ان اط����
  در��'7 ,���ون ,���د در �ره

 
، ���H:�ه، W!W�2WA ) ر,�� ( 7���ون 7���د

و �PS د���& ³���ن �W'�W:WH��W�ن ا�W�ان 
�WW�QWW'ن در�WW��WW� ر .  در�WW}2 آWWA�WW!WWاو 

��S�ا�  �4ن ����= ر�!�Hس 
�د و در 
	W]W�WA 	W
 W7�ھW�W:W  ا�W�ان  [�7  آ��ن 

	!HA�
 .  دا�� �@�  
 	W
³���ن ���H:�'�ن ا��ان ا�& b��[	 را 

W]W	 �W��W"اده�WA د و�W��W7 ون�W��W7    W
 اد
  ��LH. ³+�ر �Z!H ���'. 

 
 ³���ن ���H:�'�ن ا��ان

١٨ &�@
 ١٣٩٠ 
 

  ����ن ���
	���ن ا��ان اط����
 ��د ا��م ,��@�	0  در��'7 ز��ه در �ره

 
 ، W:W�W@W�W7 م�W³2 اW��W" 	W³ 2W��� ��" �

 ، WWS�WW�WW!WWAل ا�WW]WW7 و �WWHWW�WW7ا�WW' ،اح�WWط
 &W��Wد� �WPS  W:W�W �WO�W
ھ�H� آO�ی 

�Wا� 	W!W�Q'ان، در�ن ا��'�:H��� ³���ن .
 ، W:W�W �WO�W
در'�W�Q او را 
W	 آWO�ی 

WWW]WWW	 �WWW��WWW"اده�WWWA و ،	WWW!WWW�QWWW'آن در   
 �WW�WWLWWH. ر�WW+³ �WWZWW!WWHرو�WW¹WW�WW:WW�ان 

  2���'. 
 

 ³���ن ���H:�'�ن ا��ان
١٨ &�@
 ١٣٩٠ 

 
  ����ن ���
	���ن   �����

�	�*�7 اھ�اى E��lه ا*��ر  �  � 
 vo�,»]�&�* ا�� ��در از�l«  

 
 2L�7 »&���� در از�� ºا��A «ه���
   �W��Aه  


@!��& W" 2WL�7�رºWA در W�ا�2W ا�W¹W�ر 
 .  ��ه ا��2012

ھWW�ى WW���WWم  
WW�داری 'WW!WW�QWW	 از 
WW@WW�ه
�E و �Lwب ,�A  º��:³ ���³:�ح�p ھ�ى

&W�W

W	  و 7�رغ از �ھ�� �Aا��  ، WLWLW�W�ا
ھW�ى �W!W�W@W	 در ا�2WLW�W7 &W و  د���W ارزش

	W� .W��Wa�ى  �S 8��³ا� آن 
�اى ارا
 WW]WWOوا 	WW]WW�WWA از �WW.  tWWRWW� ان در�WWا� 

A@��¼، �5�وزى آO�ى اWwm� W7�ھW�دى و 
   ا�2WWLWW�WW7 &WW را 
WW	 ھWW�WW	 WW'�وه �WW�ز��WWه

�WWان  د��WWدم ا��WW 	WW
ا��WWرWW³�ران آن و 
 W'2W�W��W و ا�W�Wوار�W�W:W�W� 2W�ى  .���> 

 �Wل ھKWZW!Wو ا� �W7�+�5 �@A ان در�ا�
8�
 	4 ERO از �وت  .�W} رت و�WO ى�Wھ

�:³ �³�,. 
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 ھ�ی اط����
���ن ���
	���ن ا��ان  

 
 'H!�ده ا�� 
��ا"� Wp�وب، �Wج 
W�د در و در ��ر �-

.WHW�W:W  اش آدم را 
W	 ھ�ی 
L:� و ر���ه':�م
 W
W	 D��S وا QWp�W( ک و�W" ی�W
دارد و 

  . ر��+�م 
  *	WW>WW. ،و�WW
ھWW�ی �WW�WW��WW5ه از در WWMWW:WW� رو

 W.�Wا��W در L�:A  در 'Qر ا�� )	، "��ل 
��ن '�W� 2Wد و 
W	 ھ�Wار ا���ه ��خ و 
�گ

	WWدزاو��WW�WW
ھWW�ی �WW�WW:WWA.  ی WW@WW:WW5�ن آن WW:WW5�ه 
	W�W" ،	W'Wp  W�وب، و آ�W�W�ن ����5ه از 

-W� �ِW�W>W� �W
و .  د���W�ا�� �W�W��W5ه از ا
. �W�ن'W�های .��ه و DW�W�WS در 8W�W5رود"��	

 W�  از ا
� W�p�ر �' 	W

W�رد و زW�W& را 
 ���ه، '�ھ  
	 .`!	 �W�W:W  .  دوزدآ���ن 

 WW�WW
 =WW�WW" ه و�WW�WW�	WW��WW"رد و رود�WW" ای
 W!+( 	( زی��-5�آب و آرام، 
� ���ت 

 W 8W�W5  رو��W ھ� در آب D��S آن 
	 آرا
آ��د و ����، ھ�	 ��4 را از W@WA�ن و آب '�

 W
��ون   ]Oاع وا�W!Wق ا��W�WSا 	W
)+�W و 
  . ):��- رو�� 5�.�ب 

طKی ���� 5ُ��5$ و "2 رود"��	 
	 ھ:�W�م *  
�W  در �Wدر� �W�W�W� ن�Wp�Wp�وب و 5�واز 
ار.��ع )�.�ھ  از �tR آب، �5$ و .�ب ��خ 

ھ�ی ا
�آ��د ھ�ی A:�� در .<	و 
�گ در"�
  2L( ��� �' 	
�W:W��W و ا��Wوه )	 از دور 

 �W
 ،�Wا� =W�W" 8��!H(�" &R
آ����  )	 
	]LO &W �M: &! �
ای 
�7�از )�ھ  ��� 

   � . ):�"�د���
   W�KW8 طW�W� و �Wر ا��WLW
 �W£�Y�'�ه، 

	�� .)+�ھ� .�_  �5شی '�� آ7!�ب از 

*** 

 
 �Wا� 	ا�!Q' 	
�x. 	
د���ی � ز
��  را 

 -'Qرد و �Yود�� �W�W )	 از �زھ� 
�WW��WW:WW�  .2WWھ �WWA ی�WW�WW4 ن�WW
د�WW  ا�WW& ز

�H��  ��@A. 
�WW�WWLWW�WW
 2WW!WW� WW�WW� 	WW(  WW��WWدر ھ �WW:WWا��WW.

 &W`W�  W��W

W	 ز ، W��W:W( 2(�, ت����:
nآن و�� �

���:� )	 O�در�� 	WR
-.��& را

 �W��W�W� ،�W:W:W( ار�WO�W
ھ�ی ا�W��H  را 

�� �Oرت�(�� W tW�WA�. ارا�  را�-

 ²W�W, ای�W
 	W( �:( » Wbار �W�W�W�W.« 
  .دار��ز
�ن د���ان را از '��8 
�ز 

 	
 &!��� &`� » W��WHا� &W�W�W، » ز
W�ن 
�� )	 د���ی ا�وز را از ھ�W��W دردی


�Wدن«   ��@A دھ��ه « W  W@W. ؛ اش�W:W(
 	W
4�ا )	 
�ای �`& '�!& ����W	W�W� ،�ز 

�H�� 	���� ن�
 .ز
   

��ی   '���؛� 
vھvشد08 از ھ�ا*7ز ��0 # �� 

 ز��ا؛
vو  !�ن ھ�	ھ �
 ز �نای  

���n�  ن�Y j ��نای  
� دو 
 

&W7 ���
 ، ��

�ای ھ�� �اش آوریA@�ن 
-W4�W( ون�
 ���+
-را 'H!�ش دھ� .� 

 	W
 &W!W�W' &W`W� ان�W. ،2W!� ر�\ و &��.

�WW درک 
WW�ای �WWO 	WW( �WW
�WW�WW
ز
WW��WW  را 

���
 .ھ���ن 
، در دW7�ع از �1999�ز�ن �L از ��ل 

�دم A@�ن 
�ای �`& '�!& 
	 ز
�ن  D,
�W:W�Wدری، روز دوم ا�� )21	Wر��W7   ( را

 . روز ز
�ن �دری اKSم )�ده ا��
، از » در .�W�W]W�W« )���ن ���H:�'�ن ا��ان 

 	W(  W��W
آزادی ا���+	 و 
W�W�ن 
W	 ھW� ز
 
��� د7�ع  W �W!Wرا� &Wو در ا� �W:(-

2Wھ �W�W�Wاھ 	
  را، ��S ��:ذھ ���(-
د�  و �`& '�!& 
	 ھ� ز
�ن W�W�W& را 

�رد .�)�� O�ار دھ�. 
 

 ھ��f د
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ز �ن ��دری و ز �ن 
�� !����ی l@�ن 

اط���� ���ن ���
	���ن ا��ان 
 )در �����(


��[ *%!%�ده، � v��# �
ر�X #	�ان، ھ&
روز Y%@%�ر'%	%�%� ھ%a%!%� :   � را�� ,�دا �%a%!%� ا*7%

%�ده  ��lا����'!�،  �ای ���Dت  � �Gm داد*�ا 
vد��0.   ����Dت ��
7،  ا�8!�  Gm�دا��� � داد*�ا 

�%�D%�ت و�%�ه  %�ای  �%� 0%��%	%h%!%*ر ا�ط �  �ko 
��در'%�ن �%�D%�ت   �� �  �ھ� در ��w ��,!�  �د�� 

		�، �4` از ا�[ ھY v	�  �ر ھ&�ن �l  �ای ���Dت 
%�  %�زر*%0 آن.  ا�� ر,!� 0���@n� 7&
D ی�و � �l
0�  �%	%!%a%� %� و	ا��اد ��,! ]�'�د،  � ?"�ب د#!� 

�	�G ر���7 ��  ��� ?"� ` را . 
 ]�l%� *%�*%�%!%0 و8%0 آن.   *%�8%� ا*%١٢7د#!� 

 � ا�[ � او  � ��8س �%�ر*%� .  ��ی �:�ن داد�� �`
ر�v ا�[  �0o.  �ای ���Dت ر,!�  �د و �d	�� دا'7

��	d� � �%��%@  vد،  �ز ھ��%�%�ی  اش را ھv *�ش 
�د�� و #��2  � *� ا�[ ��X�ع ا�lزه ورود  � 
 7%&%
D را از �%�او ��اد�� � �	`  � وl�د آ�� و 

�l  ��ون �د�� و  �� از آن �%� ?%�ود اط���ت آن
ھ%�  دd%�D%�  %�%�ون �%	%!%v%��%' �%w و �%[ از آن۴۵


%c%�8%�%[ داد*%�ا �%&%�س � �%  �%در#�ا*7 %�دم 
�' G? ع�X�� . ��n��، �&�س ��,!	� و  ��#�ه 

 7%&
D را از آن ��و08 در آن �	:0 � ا�"�د '� و 
.  ��ون �د��، ,:�ر روا�0 ز��دی  � �%� وارد '%�

�دک در ا !�ای *[ و *�ل ��l�ا�%0، ھ%	%�ز �%� 
 G% �%d%� �� ا*7 و ط���!� ,:�ر روا�%0 ز�%�دی در 

ر,%!%�ری %� .  '�د ھ�ی د��n  � او وارد �0 #���اده
�د��  � ھ�f و�l در*7 ���د... 

 و12 ز���0
 ���س *&��ر



 
ا�7ا�W+7 8�رھW�ی �W��W�W  در ا�W�ان در 

ھ�ی ا"�� 
�S» "�وج �WSه د�W�W�ی ��ل
از ا�WW�ا�WW�WW�ن ��WWه ا��WW؛ WWZWWZWWYWW�ن و 

-)�ر�:���ن، ا�& دوره را دوران 
�Wرگ
 WWر��WW. ن در�WW�WWا��WWت ا��WWA�WW@WW &WW��WW.

	!Hن دا��آ�رھ�ی ![�دی )W	 .  ا��)+�ر
از ا��ا���ن ��)& "�رج :!+� ��ه، .[�اد 

ھ� را ��د�- 
	 �	 و ��2 �W�WLW�Wن �W�W� آن
"�وج .L��Y  و ��
W�W:W@W�م .  ا��اKSم )�ده

+KWW�WWت و  �WW
�WW@WW�و��WWان ا�WW�ان .�WWام 

�ای 5:�ھW��x�ن ا�W( �W	 دوری   L��H
WWS�طWW�WW  از "�WW��WWWاده، از د��WW دادن 

��]O� 2W@W
ھ�ی اS��!A  و 7�ھW�W:W  و 
 2Wاز اھ  Wm�Wa" و  !�a`�  �!`ر�

 W�� آ��ن 
W	 �W�W�ر �H�Wرو�  . �WMW� 	W

 ر�� +�� ھ��!  در �mر +KW�Wت 

 �WW8 از ھWW�WW
WW:WW5�ھWW��WWxWW�ن WWO�ار دارد و 
�ردی، اW7�اد "W�رج ��Wه از )+�Wر را 

 .):�ھ�ی و�Aدی  د4�ر آCم و ر�\

WW	 �W:WWSان W:WW5�ھ�WxWW از ا�WW�ان  	WW( دی�W7

 W�W�W]WO�W و "W�رج  EW��W:WW. 	W
��Wد، 
Z�KS  )	 در )+�ر دا�!	، در �Wx!HAی 

 WW
�WW- ا�WW& ا�WW�WW:WW و آزادی 
�WWده و 

W	 را,W!W  و 
�Wون "�ا�!	 را ��  �Wا��W.

W�WA �W�ان در 5�دا"� ھ��:	�WO�W�Wp ھ�ی


W	 د��W   -ھ��W:W��W دا"�W-"�رج از ا��ان 

� ا�& ,�ل 5:�ھ�x در �!�x	 W�7� و .  آورد

� در ��ا�¯ "�د در )+�ر، 
	 �7� و �.
 �W� �W+5 �W
ا�Oام 
�ای "�وج ر���Wه و 
  Wراھ ،	W!W�QW' دن�W( ان�Wو و� &W!ا�Q'


	 ��ی آ��W:Wه 2@� 8W�W5 2 را درW@W�Wای 
  . '��د

8�
\Wر� &W��.�Wو اذ� �Wو ھ  Wی روا��Wھ
�`�a!  5:�ھ�x در دوره 
W�W�WLW�W.KW  و 
آزار��ه 
�ای در���WA �7اب W:W5�ھW'�W  و 

 W� در )+�ری د��� �W��W5ار �Oد؛ ا�W�
ر�x  )	 در ا�S�ق و�Aد W:W5�ھ�W�W� �WxWذ 
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 	W
)�ده و او را د4�ر ھ�W��WxW�ت W�WaS  و 
ھW�ی �W�را,W!W .  '�دا��ر�`!�  7�د�!   ھ2

WS &WW�WW�طWW�WW ، د�WW!WW�ورد �WW. م�WWS و  WW�WaS
 	WW( �WWا� �WW�WS �WW"آ �WW.  W��WWxWھ�WW:W5 دوران


@WxW:W�ر آن، آواره�� ��]bاز )+�ر و و  '

� .+��� ر�\ W��Hا� �ھ�ی او ا�7وده و ��5-

ھW�ی ھW�، وا)8W:Wاش را در �Q5�7!& ا�W!W�س
�ردی و ا
�از ��
@:��م ا"OK  را .� ا�!@�ی 

  .)::�ز��'  ھ��اھ  
 	W��Hرھ�ی ھ��+( 	

� ر���ن  �xاد 5:�ھ�ا7

8�
.� .�)�	، در W:W5�ه )WHW�W�W�ر�W�ی ا��ان و 
 !O �Y�ار  �L-ا�ر 5:�ھ:�'�ن ��ز�ی 

 ، W��W &W�'���� و 
�ون ا�!w�ل 
	 )�ر و .�
روز'W�ر ...  ھ�ی WS�طW�W  و
� .��Y ��را,! 

)::�؛ ر�W(  WxW	 از آوری را ��وع  ر�\

W!WH	 ��Wن راه �
ھW�ی �- ط�ف .�ام ا�� 

WW� �WW+5� و از طWW�ف د�WW�WW� در را�WW!WW�ی 

W�W�WLW�W.KW  و ���ا�  از آ��W:Wه �W
 2W@W�Wای 

 	W
�  ��ا�¯ W:5�ھW'�W:W  و ا�WSام ��O ر�M!ا�
)+�ری د���، 
�ای ا�x�د ز��'  .�زه WO�ار 

 .دارد
WW:WW5�ھ�WWxWW ا�WW�  WW��WWH�در'2WW ا��WW؛ �WW	 در 
 &W�W
W	 �W�ز 	W� دارد و  ��A د�" &���ز
د���ی ر���ه ا�W. ،�W� ز�W'�W  اش را در 

&Wا� 	W� �WxWزد؛ 5:�ھ�H
W��WA  ا�!`�ب آزادا�	 
WW��WWA  ! WW ا��WW و �WW	 آن �WW!WW, &WWان ا��WW.

2Wھ 	W

��L�.K  و  	W
ر�W�W!W`W  ھW!W��W  را 
ای 
`+  از 5:�ھ:�'��  )	 در ��ز�& .W�زه

ا��WW ھWWH. 2WW�ی داد؛ WW:WW5�ھ�WW:WWه و WW�وا '�WW��WWه
 2Wدری ھ�W &W�W5:�ھ�Wx در )�W:Wن از �W�ز
 	W(  WxWد4�ر اذ�� و آزار ا��؛ اذ�� و ر�

 �
 	L]� 8از درو�  W��W
�W@W)+� و در ��
 
W�5 ¯�Y�ا8W��W، ��ز�& .�زه و   ���'

 ,�H�ت درو�  8��4 	
 . )+���اش را 
در واnO 5:�ھ�x و W:W5�ھ�W:Wه، �W�W'�دا�W  در 
 �W@W:W. 	( ا�� 	7!��Q5 ر��Aا 	
�E ھ��  را 
در .�ازن درون و 
��ون، ,= و "�د و از 

ھ� و .W]W�رWb�ت د�W�W�ی ��ن 
�دا�!& .��وت
	���W+(  ( Wر .W�زه( و A@�ن دوم)  �@&( او-

  W'�Wو ز� 	W!W7�W�  WmWKW" ا�� از '��� آن�.
ا�WWxWW�د .�WWازن در .  ای را آWWp�ز )�WW:WWدو
WW�ره

 &W�W+W�W5 ی�W�Wاز د� �HH'- &Wان ا��W!W
 �W'ا
'�HH را، واW]O  و "W�د�W:Wا�W	 دا��WH و 

و ز��'  در د�W�W�ی W( �W��WA	 از   -ا�x�م داد
	:��' ، OK"رھ�ی ا��] �M� ھ�ی ز��'  و

	WWLWWm�WW7 در  WWS�WW�WW!WWAا ¯WW
ھWW�ی 
�WWرگ روا
-.�ر�`  
� د���ی O &�+�5�ار دارد، از .Kش

  W��WP7 �W:Wھ� و ر7!�رھ��  ا�W( �W	 �W�W�ز
	WW:W�WW
8WW�Wآرام و ز 	W( �Wای آزاد ا� &WW��W.

 	W

W+W`W  از W:W5�ھW'�W:W�ن  �W!, ن و���x5:�ھ
"�ط� ���د ا��ا�ت و ��ازم آن، در دوری و 

 WW'�W��W  روز'W�ر  �W@:.�W:Wرا�QW'  .  W!W�Wھ
 W-D��S و 
�"�ردی واO[  و "�د:�ا�	 

 �WZW�WZW, 	RZ� 	
.�ا�� ا�& دوران ا��وا�  را 
�W�Wل  �WxWھ�W:5 &��� اع ھ����د�� و ا"!�7

 .��زد
 	W��WH &W��W"آ ، ��xدر ���!& از درد 5:�ھ
ا�& ا�� )	 ا'� رژ�2 
� W7�اری دادن اW7�اد 
 	W
  W��WxW5:�ھ ��]O�
	 "�رج، آ��ن را در 

   ��را��، 
`+  از ا��ا���ن WZW!H� 7�ا

 W
 �W

W	 �W�ا�W¯ ��ه در "�رج ھ2   W@WA�W.
WW:WW5�ھWW��WWxWW�ن، آ�WW�ن را در "WW�رج از دا�WW�ه 

����` . دھ�W:Wھ�ی ����  و ,O  O�Z�ار 
 �W��W
 	W( �Wا�  ��Hا� �xا�¯، 5:�ھ�ا�& � �


ھ�ی '�HH از د���ی QW' 2��Oر )W�ده از ر�\
روی ای )W	 8W�W5و در ����5 
W� د�W�W�ی .W�زه

�W7  Wا��W:Wه و �W�W!اھ �
"�د O�ار داده ا��، 
  WS�W�W!WAا ½W`W+. در  W!Wد��، 7	ا��:"�د


�ای "�د 
H�زد و روز'�ر 
�Qرا�� &���. 
 

 

 

 


� '�ارش �����W� -W� ،9WHم )�Wد)W�ن  �:

	��
Qpا�  و 
�Wون  ھ�، در 
  A@�ن در ��ن ز

 W  W'�Wزش ز��
�ای آ  H��� $ھ� �W:W:W( .
 	W( �W2 ا�W�W"ری و�WO 	
وnb ا�& )�د)�ن 

 L�"   t�A�. �آن ھ 	W
 Kmدھ:� ا  �W�W7 �Wھ
�::��. 


�WWرگ WW@WWA�ن،  
WW� ر�WW� �WW��WW@WW� nWW�ھWW�ی 
8WW�WW
.WW�ی 
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