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������ن" ����� ھ��ش را �� ����� دوازدھ�ن ���
ردوب ���ت ��ن دو�را�� �رای ا���"  

!��ت ��ر ا�رازا�    

������ن" و����ت  �	���، ���ن از �ز�زان ھ�ت �� ھ	ت ��ل ��ش�را �را�م "����ن دو�را�� �رای ا
آن "�د �� �و	�$  در %�ل .�$ د#م "�! زدآن � �و�ر�و���ده ��ن  و ���و�ن ،�را ��ز �ردمآ��ددا	ت داد. ��ری 

$�را در  +����ا�ن و����ت وز�ن �و���ده ��ن  )�دۀ (��ل �و)'(�� درا�ت و �ردا��ده ��ن  را &وا�دم و دا���م 
 $��)�ر�-�ی �����، (و+�، آزاد +�	� و +�را از را%ت،  دا(ت،  �وام ��&ور +&�ط��ن (رار +�دھ�د 

ا�ن  �	����� )��� �$ اط5ع دارم، �/داد ��3ری از &وا��ده ��ن،   .د�+� ��	��2 �/�01ت ��/د�.ر ز���� ... و
د�ت �$ د�ت اھدا �رده  ،را �$ دو���ن و�5(+�دان %0�0ت )وی 	�ن �$ �و�' �%�' ارز	+�د وز�ن و����ت

�ذ	ت ھر روز آزاده �ر�ن، &و	��م �ر�ن و  �� $�(1م �-1وا��ن ا�د. از �و�� &وا��ده ��ن �$ ���� ���7$ ا�د 
در �ر $ ھ�ی اد���ت، ����ت، دا�	-�ی +��وع 	�ن را ھ�رھ� و  -  دب �� ���ش ھ�ی +��وط ءو+و  2�7ل

  ، �%1�1-�، ����رھ�، �0د ... از�ن طر�ق �$ ���ن +� ��ر�د.ا)�+�ع��ر�:، 

     را �$ �-��' دوازدھ+�ن ��#.ردِ  وب ���ت "���+�ن د+و�را�� �رای ا7<�����ن" ����� ھ��ش{ طور��$ در ��وان ا�ن ��	�$ آ+ده:
�ردا��ده ��ن �� �د��ر، +/ظم و �ر �وان آن &وا��-�، ا�دو&�$ ھ�، ��ت �ر ا7رازا�$ $�} ا�ن ��وان �ر 	�#ودۀ �و	�' +��وط� ا�ت 

#��� �و�س )�ی ���ن �رده ا�د �$ �ر +ِن ا �$ �5(+�دان ر�زه ��)�-�ی ژور��#���B و ر���$ �� 	�ن را �� %و 1$ +�دی و ظرا7ت
����� ھ�ی &ود و ����� ھ�ی &وا��ده ���ش را �$ �و�' 	��ف و �� �E$ ���ن دا	�$ �ظر و ا�راز  $�آرزو �+��ده ا�ت. �$ ا�ن +/�� 

  ا�د.

  �/1ق دار�د. ا���نو ��داری ر�7ه ، زھ� �/�دت �$ آ��ن �$ در د���ی �� �/�01،  �$ ا���ن، آزادی، 	رف، �زت 

را �$ د�ت ا�در ��ران،  وب ���ت "���+�ن د+و�را�� �رای ا7<�����ن"در ا��را#�� دوازدھ+�ن ��#.رد �� 	�وۀ  ھ��$ ��+' ( ا7ق)
  �ن +���	م.، آرزو+�ِد �ر ا7رازی ھ�ی ��	�ر 	آن ��ر�B و�-��ت ���$ �و���ده ��ن و &وا��ده ��ن �)�ب

د  ��  ��! 

ا��را��� –��د�� در ھ��� ��� " ا�ق" �#ول   

٢٠١۴ �'��ر٢٣  

  

 


