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�ق � ���ب ��ل � 
��د��        

      

  وزارت ���رفا�
�س در               


��� در���ت �رده ا�د."����  " . . .ا�رادی ھ(
�د �)�ون دا&ر ر%وه، در !دل ا�$�ی 
وا�����" ا�
�!�را
�، از �����ت 

 :"�  و/
� �!ر��2ر راد�و آزادی -و��ی ��م آن ا�راد ,رد�د، آ/�ی ��روق وردک در-واب ,(ت 

  "ھ�" �ر�� ھ� را �!��د !" �5!�ر �4رف �رد، ��داری را !��د ذ��ره �رد." 

                                         

  

وزارت ���رف در ز��ن ا��س درو�ود ���د و از �دود دوھ�� �� ا	��و، �و�وع 

	ش ,�+ ادارًه  ��ز�ب )�رده 	& 	��� ا�ت. "�	$�ر" 	�وزارت آ!�ی ��روق وردک، �

ع )زار1& را �� �1ر ر���	ده ,� ��1ن از �0ً	د �و�و�	ز ا�/����ن،در ا	�.ت ��ده ھ�ی

   دارد.

وا!7 ,� در  ، ��6&�	�5& ب و �در�� ھ�ی4دھ� �3 ��م �� )زارش ھ� ��,& ا�د ,�

9ردا�� 1ده ا�ت. ا	ن ,� ;� �:دار 9ول د	$ر 4رف  9ول ھ�ی ��	�ری ،و�ود �دار�د

��ن آن ��3ب �	�5& )رد	ده و ;� �:داری �� ,�ب و د	$ر 5وازم در�& آن ���

  ا��4ص داده 1ده، �>� ھ��ن ,���& �& دا��د ,� ا	ن 9ول ھ� را ا��س ,رده ا�د.
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�	��	� 	& از �� �	راث ���دن دو5ت آ!�ی در ا�را0	� دو5ت،?�د< ر0	س دا,را�	را" 

�ی ���د ,رزی و�ود �	ز آ! ذ,ر 1د. آ)�ھ& دار	م ,� 9	1ر,رزی �� ا��وھ& از ���د �

رده در ادارات دو5& را �& 9ذ	ر�ت. !�ول ا	ن �و�وع از ���ب �ران �3و�ت ���د�(

 آورد 	�دم�و�وع د	$ری را �� ، و ;�9و5$ران و ?دم ذ,ر ��م ���د	ن 9	1	ن و ,�و�&

  ���ت آن را �& آورم و ��د �ر �& )ردم �� ا4ل �و�وع:,� 

�	م و 	+ ،�& دا�	م ,� در ط& ;>�رده ��ل ��,�	ت �زب د�و,را	+ �6ق ا�/����ن

ا�� ا)ر �	م ا	ن ار!�م را  ،�6	ون 1>	د داد	م. در	��� ,�ری �� �وDق �ودن ا	ن ار!�م �دار	م

�داد 1>	د و�ط ;� ,���& �� !ل ر�	د�د.  ھم �9ذ	ر	م �وا5&�طرح �& 1ود ,� ا	ن 

��& از آ�>�ز	را ھ	F ,�& از ��0و5	ن آن �زب ا	ن ��0و5	ت را ��& 9ذ	ر�د و �  �,

& و �ظ��& �رو,�ر �دا1� ا�د!!)و	�د ,� �� ���	ل ا & �	ز دا1�د، �&��ت ھ�ی �>�	�� 

�& �& دا��د و از !�ول ��0و5	ت?ده 	& از آ��ن آن را ��0و5	ت �ردی ا�راد ��  ���1

از طر�& ھم از ����	ن آن ���	�ت ��م ��& �ر�د. ا��، !در ��6م ا	ن ا�ت  د.��5& �& ,��

,� ���	ت 4ورت )ر�� و )روه ھ�ی �زر)& از �ردم �� !ل ر�	ده ا�د، ا�� !�6	ن ��6وم 

�د�	�!   

6& 4ورت �& )	رد! &ھم �� ��رم ا1� ��1د، �36� ��	د �� �>� ��	د !�6& و�ود د ،و!

ھم �� �>� ��	د ���دی  ،�9ی �	ز ���,�� ,��1	ده 1ود؛ و و!& ���دی 4ورت �& )	رد

  �36� ھم ��	د داد)�ھ& 1ود. ���دزا آن ?�ل �1	7 را ا���م داده ��1د،

  ا�� در ,1ور �� !��ون وارو�� ?�ل �& ,�د.

از ���د )�رده ��ن زده  "دت �6&�3و�ت و�ر دورًه �3و�ت آ!�ی ,رزی و ھم در"د 

آن ھ� ;� ,���& ا�د. �� �>�  ,� دو�1& ��6وم � .و5& �� ;1م 9و1& از���د	ن ،�& 1ود

���	ت از آن �	ز ;��ن دا��$	ر �:���ت � Jرھ�� �ده؛ �36	دل )رد�� Jرھ�� �د ����

)رد	ده ,� ھ	F ���دی ���,�� �$رد	ده ا�ت و 	� �� ��64ت ھ�ی )و��)ون �رورت 

دار	م، �1	د 	3& از وا)ر ��و�K ,��ل ���+ را د	ده �1ده � �� ���,�� ,��1	ده 1و�د. 

   ھ��ن �ز�رف ر	ن ھ� ��1د.
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ر��د �(�د�ن  

 &�1ت ���د 9	1� )�ن ��ز �& 1ود، >د	د �� ا��1)ری د	$ران �& ,��د و از  ,�و!

طرف �ق ا3�5وت �ط�5�� �& ���	�د؛ و 	� ا	ن ,� ��& �& ,��د �	��ت �1ن را در ا��1ی 

;�د ��ل 9	ش  �	��ت د	$ران و 	� �	��ت ھ�ی �زر)ر از آ�;� �ود ,رده ا�د �9و���1د.

�ی ا1رف �L& را دارد، ھ�$�م ��ز 1دن د�ت اش ?�ر زا�	6وال ,� ا,�ون ��1ور	ت آ!

,� ا��س ,رده ا�ت، )�ت ,� ��ز�� ھم اط�?�& را ا�M1 �& ,�	م. آن د	$ران ,� 1�3� 

ھ�ی ���	�ی �3و�ت ,رزی �ود�د، ����د �9ری در 9	ش روی وز	ر ��5	K و!ت !رار 

  )ر��د.

��4�� �� راد	و آزادی در ��	ز ;�	ن ر��دی را �� ,�ر ��ت. وی آ!�ی ��روق وردک  

9رده از 1ود � K3�1 دزدان �� د��ع او �9رداز�د، ,� �& �وا�ت �� >د	د �و�ل 

رازد	$ری �ردا1ت و اد?� ,رد ,� ا�رادی ھ��د �6	ون دا5ر ر1وه، در �دل ا���ی 

اد	و آزادی وا�:���� ا����را&، از �:���ت �9,���& در	��ت ,رده ا�د. و!& ��ر�$�ر ر

,�: "ھ�� �ر�& ھ� را ���	د  )�ت، آ!�ی ��روق وردک در�واب ��م آن ا�راد )رد	د �و	�ی

�� 	3��ر �4رف ,رد، �:داری را ��	د ذ�	ره ,رد." �� ا�د,& د!ت در	ن )�ً� آ!�ی ��روق 

��	م ,� ����رده !4د )ر�ن �ق ا3�5وت از در	��ت ,��د)�ن ھ��د �6	ون 	 وردک در�&

ھ1دار �& دھد ,� ھر)�ه ا���د ���د ا	�1ن را رو ,��د، او ھم دا5ر را دارد و �� آن ھ� 

  �ر�& ھ�ی ��دی را �4رف �واھد ,رد و از آن ا�راد ��م �واھد �رد. 

ھ�ی ��رج، ا	ن ;ورو;�9ول و د�ت �ردن �� �1ھر)>�ی ا!�4د,1ور، �	ف و�	ل ,�+ 

)و��)ون �ت ,� �د��& ھ�ی ا ��5&ھ�ی ���&، در���& وزدو��د ����ر�& 

  .�ت و از ��6� �� 1دت از �	�وادی و,��ود �3ب  ر�O �& �ردا دا��$	ز,1ور ��

�دا�د ,� �	�وادی و �	�3ری ز�	�� ھ�ی �ر��ز)	ری �رای رور	�ت ھ� را �>	�  ,	�تو  

آن ھ	و.ی ���د و ا��س در ���رف، آب �� آ�	�ب رور	��ن ر	�ن ����ر �& ��زد.

��رف و او.د وطن �� رور	�م و )روه ھ�ی  ا�ت و آن ���د	ن �� ��ی �د�ت ���

رور	�ت �د�ت ,رده ا�د.  
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�3ب �:ف ا )زار�1ت و �4و	ر ��1ر 1ده در ر���� ھ� )و	�ی آن� &���ت ,� �

اط��ل  ,& ��ری �	�ت و در ھ��ن ��5ت �	ز�دار�د و ا)ر �:ف دار�د از �	ز و ;و

�1	��د؛ و ���د 9	1�  ک �&��4وم �� 31م )ر��� و �	�� )ر��� و 5��س ژ�ده روی ��

;�ق ,ردن ���ب ھ�ی ���3& و �ر	دن ��	داد در دو�& و د	$ر ,1ورھ� )�ن �� �3ر

  ھ��د. 

  دا�ن ���د ,�
رده 
ر ا�ت

وزارت ���رف �ر�ط ا���ر را �& ���ت ,� )زارش د	$ری از ھ�وز �و�وع ���د در

ھ��ن اداره ��زر�& ,�+ ھ�ی ا	�.ت ��ده را در �ورد و�ود �را,ز �	�5& �>دا1ت 

�ر,ز آن و�ود  �90ر,ز �>دا1&  �510وا�دم. در آن )زارش ذ,ر ر�� ,� از ��6� 

از آن ھ� در 1رق  ��ر�& �دارد و �& �	زده �ر,ز آن در ا�/����ن �	�ت ,� 	3&

�3�ن �و!�	ت دارد. ��  �	���، 1ش �ر,ز در �9,��ن و 1ش �ر,ز د	$ر در 

و!& ا	ن ا���ر را 9>6وی ھم !رار �دھ	م، �	�� ا	ن ا�ت ,� �ردم و �ر�و1ت ,1ور �� 

و�	6ً� ���دھ�ی ���	�	& و �>�3ر 9ر!در& �� )رو)�ن )ر�� 1ده ,� ھ	F ,دام �1ن ��& 

وا��د 	3& د	$ری را �ذف ���	�د و 	� �9ی �	ز ���,�� ����13د؛ ز	را در �واھ�د و ��& 

آن 4ورت �ر�و1ت ��1�>& در ا�ظ�ر �ود�1ن �	ز �واھد �ود. ا�� �وان آن ھرروز و 

  ھر ��?ت و در ���& ����ت ز�د)& �ر�ردم �	;�رًه �� ��	ل �& )ردد. 

	د؛ و از د�$�ه !��	& ,1ور �	د و �� ���د �و	ش ا?راف ������ل ا�ت ,� ���دی �	

ھر)�ه آ)�ھ�ن و د�5وزان  �	ز ��	د از ا�ظ�ر ا�ت ,� آن ���د	ن را �� داد)�ه ���13د.

,1ور و �ردم د�ت �� ,�ر �1و�د و راه ?��& در 9	ش )ر�� �1ود، ?وا!ب �� �راب 

�ر ھ�ی ����� و 9	3ر ,1ور ا���� &���ظ�ر �د و �در و ��ران ��9ذ	ری را ��	د �ر

   دا1ت.

 

 

 


