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  م �� 
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  رو��م �� دارد.

('و� ���) 

زھ� و � ��رات �و��#�ھ� �� ) ��	
و��� ا���ن د,�ر ذھ�ش را ورق �� ز�د ���ودآ �ه �د 
"�� �0 ���ن �� دھد (ز 
� ارز�� �ر��ی �ودش  ، ردد 
رای 
�ز �#ری �"ظ�ت  م �ده

ا���ن ��وذ ��  ق و�ودا���ای �0 �����2  
0 ���2 "س �� ���،  ��ت و ��ی ���� آن را
�52  ��د.ان ا"��س �0 
�ن آن د�وار و ��ت �� ���د �"ظ��� ذھن را ��4ول �� دارد و

�و �� ����رن �"ظ�ت ز���� ا�ت �0 �د �ززی �� ا,�� و ھ�0  و�0 و ���ر و زوا� را 



�ش  در رو���� ا,ق ��� و�

� ھ6 در�#� 
د� .��
�� دوی ,9ط رد 7�ی او را در راه �� 
�:ش �� ��� ، �:ش و��  دداو ��واھ� د#ر �ود، �ود و در "��� �0 �� دا�� ھ(#�ه 

�د 
	�� ��رات رو��ت راھش را د�
�ل ��� و �� دا�� �� ��� و 
�ز ھم �:ش �� ��� �� 
ر,ق ������ن ,دا� ا�رھو��> ;��%�ن از ان �
�ر 
ود.  .....، �� دارد، �و�ت �� 
��د

1339ر اول ا���د ر,ق ا�  �در ���واده ای ��و�ط در ��ران ��و�د �د.
ر ا��س دا��0 ھ�

وارد �
�رزات  1357 �وا��ن ھم ��2ش در �وران ��م ا@2ب�0 ��;�" از �ود او دارم �=ل 

�0 ر,�0 ��;ت ���� اش �Bل  ر,ت. او ,	�0�A در ��م ���ر�ت دا�ت. ���� �د و ر,
Cھ�ی ,دا� �2ق اران ��ر �ددی 
رای او 
و�ود آورد.در   راش او 
0 ��ز��ن (ر

د27م  ر,ت .در آن ز��ن �دت �ر
�زی ��ھش 7دا �رده 
ود و ا�د�� 
	د 
0 �ر
�زی  �58�ل 

او دوران �ر
�زی �ود را در 7�د �ن �روی ھوا� دز,ول ط� �رد. در ز��ن �7ری  .ر,ت
�
ت �ود را 
� �7ش ا�:�0 و  ��ودن �ر
�زی 
	�وان C ��;ر ���� و ا�9:��	,

�را�ت ھ�ی �(��� ادا�0 داد. اوا�ر دوران �ر
�زی او �;�دف 
ود 
� ا��	�ب در �(��� و 
ت���" �
. ر,ق ا�رھو��> 
� آ �ھ� ���ل از ھ��ن ھم ;دا و ھ�#�م �دن �ر�ن ا�=رت 

ت �ود را 
� ��ز��ن (ر�B�ی ,دا� �2ق اران(ا��ری ��ود و ا
�دای ا��	�ب ,	�#2ت) 7
�ن  ر,�ن دوران �7 �
د. ��
ت �ود را �داوم �در ��ت  ��رش اھداف ا�9:
� ��ز��ن ,	�

:�� �ود را ���ر�ز و  ��رده ادا�0 داد. B�� ت�ر,ق ا�ر �ر
�زی ر,ق ا�ر ,	�
ت آن 
ر ��ده ر,ق ������ن ,دا� ھو��> �:ت در 
��� �0 ��%وB�� ش ��ر ری�
در 

ن ��0 ��;ری(���رن ) ,	�0�A "�ور �و=ری دا�ت. ر,ق ا�ر ھو��> ;��%�ن ��در او

0  1362روز(C ,روردن) ��ل  0
ازدواج �رد �������0 (�د ��ه 7س از ازدواج 
� �ر

و 
�ش ��ر ری ��ز��ن (ر�B�ی ,دا� �2ق اران(ا�2ت) د��#ر �د. ر,ق 
� ا��9��ت 
�0 ھ�ی دورانا���د � �B�  '�7 0

داد �ه (�د د�09 ای  C
�ز�و� را �"�ل �رد و در 

م �د �ر ر,ق 7� 
0 �ر;0 و�ود  ذا�ت و  1363دھم ,رورن ��ل ز�دان �"Bوم  ردد. ��


���ن �دو زان  ��م ,روردن 
دن �ر�ب: 0
.  



  

  ��طرا�� از ر,ق ������ن ا�رھو��> ;��%�ن را در زر �:"ظ0 �واھد ��ود:


ود (�د و��� 
ود 
� �راری را در (�ره ر,ق ا�ر ھو��> �:"ظ0 1363,روردن ��ه « 


��د � �
�� �ردم �B دو 
�ر �	� �ردم �و�ی ان ھ�0 
� �راری و ا��ظ�ر
��م ا�� 
ھ��#� از 7��5 دادن ط�ره �� ر,ت. روز �:��ت ,رار�د. ر,ق ا�رھو��> "�� �
ل از 

�ت �:��ن �
� ���ظر �و
ت �:��ت 
ود. �وا�دن او�� �
 �
�ت "��ر و آ��ده 
ود و 
ھ�#��� �0 از �:��ت 
ر �ت  �:;0 ���ش را �وا�د�د ا�#�ر �� �وا�ت 7رواز ��د.

�ب ددم از 	� �
م (0 �
ر؟ 
#و 0B�
��دی دد�� ���م ;ور�ش را 7و���ده 
ود. �
ل از ا�
5 �#�ر �رد. ان "ر� Cب، @رب 
ود �B از ر,9� �9���ی ��ت او 
رای ھ�0 �� �

و��� ��,0 ھ�ی �#�ت زده �� را دد در"��� �0 دو د��ش را ��ت �رده و 
�Aی �رش در 
ھوا �B�ن �� داد 
�2د 
�2د �Bرار �رد �ن 7در �دم، �ن 7در �دم ان ھ�0 ��دی و �	ف در آن 

�
ر و�0 ھ�ش  C(�9ل �ول  »�ری �د.�راط ��ت ھ�0 �� را 
0 و�د آورد �ل 
و�0 �
ر

  از طرف �B از ھم �2و�� ھ�ی ر,ق ا�رھو��>)



  

ر,ق ا�رھو��> �:�0 ,راوا�� 
0 ورزش 
وژه ,و�
�ل دا�ت و در ان ر��0 ھم از �
"ر 
� 7�ی 
رھ�0 ز��� و آ�ب  �
ر�وردار 
ود. ��Bل ا;�2 ,و�
�ل 
�زی �رد�د 
� د�7� �
�و

�د ر,ق ������ن ��;ور ���� �و��ری و 
� ھ�B�ری ر,9� ددن 7�ھ� 
ود 
� ا
�B�ر ز�ده 
ا�رھو��>، ز�ده �د ر�� �	
���، ر,ق ������ن �"�ود ���� 7ور و ... 
� �ر ھم �ردن 
م �ردن آ��� 
و�02 ���ق و 
��ن �ش 
0 �7ت آن د�7�� ھ� آ��� �
دل 
0 ��ش %�د�7�� ھ� و 

,را�وش ��� ��م �رار�د 
رای ز�ده �د ر,ق  ,و�
�ل �د و از آ�ب ددن 7�ھ� ����0 �د.
��ت ��ش در�ت �ود. ر,9� ��;ور و ا�رھو��> 7ذر,��د ان ��	ود ط���� زاده ھم  C


ور �د�د از دو  �46�ر را ا���ن دھ�د. 
��طر ا�0B 7�ی ر,ق ��	ود ���ره �
ود و آ��� �


رای ����ن ان ��ش ا����ده ���د ز���� �0 �� �ش ھ�ی او "��ر �د�د ا@2ب ��ت د�7�
د�د.�م ��ز�ده ��ش 
رای �	دادز�دی از ز�دا��ن ��ش ز�دا��ن 
رای ددن آن �رک �� ��


	د از دوران �دا� "�ج داود ر"���� در ز�دان �زل ";�ر ز�دا��ن ����  در�ت �رد�د.
Cز�دان �زل  �9�وم و �
�رز رو"0 دو (�دان 7دا �رده 
ود�د از ��02 در
�د C وا"د 

";�ر(�0 ا��;�ص 
0 ز�دا��ن (�7 دا�ت �0 در 
د�رن �راط دوران "�ج داود ر"���� 

0 وژه 
	د از ورود �	دادی ���ب در دوران �9�و�ت �رده 
ود�د) ان �و ���:" ���ود 
ود 

=م �را��  (�و�ط �=م ر%س ز�دان و�ت @ر,0 ���ب  ذا��0 �د و ز�دا��ن �	داد ز�دی �
��� �Bل ���ص �ری 
0 �ود  ر,ت. ان C ا;ل در ز�دان روا
ط  ب �رد�د)����

C ��ر 
ش از ھ�0 ا"��س  �
ر ز�دا��ن ���� �� �
ا�ت �0 ز�دا�� 
� و�ود ار�
�ط  ��رده 

� ھم 
ود�د.  K�2 �وا��ر@�ردا�ت �0 � C �زد�B �� ��د. ر,�9�ن ا�ر ھو��> ھم 



ز�دان  وھرد�ت  2�ن �ن 
�د C وا"د C �زل ";�ر 
0 ���ود در;د ز�دا� �1365�ل 

ر,ق ا�ر ھو��> 
��راه (�د ر,ق د#ر ردف اول 27ت  9���2ل �د�د. در ���ن 

�ن �� 0
0 �0 ��رف �ھ�ی(ور�0 ھ�ی ,2زی �;ب �ده �2و �7�ره ھ�) �7�ره �وی "�
�ردد ا,راد 
وژه 2زی �:��ت 
ود را 
�Aزده 
ود�د
طوری �0 �� �د از زر ان �رده ,


رای �:��ت �� آ�د�د را دد.روزھ�ی �:��ت ر,ق ا�رھو��> C 7�ی  0� ����واده ھ�

ت ان �7�ره 
ود و��� �0 �ر
0 �ر او ��  ذا��م  �ھ� دو �0 ��ره �2و �7�ره �� �=

ود او 
� �درت 
د�� �و
� �0 دا�ت ھ�0 �� را ���ر �� زد و ��  �ت: � ��ا���دم و 


�ھ� ا�ت �A ���ر ���ر 
زارد ��دی ھم 
�د (��ظور روز�
�� ��;وص �ھ�ی �:��ت ا

ود ��ر@�رش ا��;�ص �� داد. �� ھم 
رای او ز�ده �د ��دی دا 0
C ���ت را ھم  (

�ط و ���ن �� ��دم �0 : 
	د از �:��ت C ھ�ت ط
09 ����ن ��� ھر ��ری د�ت �� 
ر 
	د �
از �:��ت او را دا�ل �B از �2ول ھ� ھل �� دادم و 
� �C292 �واد 
Bن . �دش 

ری روی ز�ن �� �وا
��دم و C ھ�ت ط
09 ا����� روی او�� ����م(�=ل   �
و (ر
ن ھ� �=0 ھ�ی ر,ق 
0 �دت ������� �0  ل �� ز��د) درا=ر �راط ز�دان و ��
ود و��
,و�

�رد ازان رو ��2 زود از �ر ان ����ت "��س �ده 
ود و �رK �روع 
0 �و�رزی �� 
  �:ص �� �د.

  

�ن ھ� 
0 ز�دا��ن (پ و �ذھ
� ھ�(�ن 
ر ا��س �دت �"Bو�ت ر,ق ا�ر �� CB�� �

�ن �� 0
ز�دان  وھر د�ت ���9ل �د و �ن و �ر@�ر او 
��طر ا"B�م 
�Aی ده  8ھو��> 



�ن �� 0

ن  در ز اون ���9ل �ده 
ود�د را���9ل �دم و 7س از �د�� ر,9�� �0 ا �6�ل 

�� داده 
ود�د. اط:��ت و ا�
�ر 
رون و درون ز�دان از طرق ر,9� 
�د  �8��ن �� و ���ن 


�د ��  ذ�ت و در ا���ر ا@2ب ز�دا��ن �رار ��  ر,ت. ر,ق ا�ر ھو��> از 
�د  0


����0 ز�ده ا�ت) 
� �ود��ن 
� ر,9�ی اون در ار�
�ط 
ود و �B از ر,9�ی او��(�0 �و�

�ن در ار�
�ط 
ود در ا;ل �� �ود  �ت وظ�0 ا;�2 ا����ر ا�
�ر 
0 ��ده ر,ق 
  ا�رھو��> 
ود �0 
� درات و ز"�ت ,راوان ان ��ر را 
0 �و
� ا���م �� داد.


داد �ه ر,�م. �	داد ز�دی از ز�دا��ن را �B" 0م 
�Aی ده  ��1367رور  0

رای 
�ر دوم 


ود 
رای ان 
داد �ه �دا �رده 
ود�دو ھ�0 ا��� از ���ن �ود��ن 
ودن. ا�� از ان ��K ��ل 

داد �ه (�د د�09 ای 
� "�ور �ری ر,�م �0 اوا�ط  0
ن و آ�رن ��ری 
ودم �0 ��ن او
ر �رد و 
� ��دد در �;وص ا�0B ا ر در �ورد ����ر 4� 0ب ���� ���2� �
7ر�ش ھ� 


رون و ان 
داد 0
 �ھ�� 7ش ��� "ر,� 
ز�م "Bم ا�دام 
رام ا�را �واھد �د از 
داد �ه 
�ز �ن  10ھدات �دم ودا�ل راھرو 7ش ز�دا���� �B" 0م 
�Aی 
��ل دا���د�رار ر,�م. 

 "�

ود و �9ر 0��ھ(Bدا���ن ان �ر"02 را ط� �Bرده 
ود�د. �و دا�ل راھرو ھم 
�م ر
ل ان 
داد �ھ�� را 
رای  ھ6 ���ر�� ��� �د ازB�� ش آ�ده و ھدف ازا�رو �ن ���ل 7

آ��� �و�N دادم (ون �� دا���م ا ر وارد ان 
داد �ه �و�د ا"���ل ا�دام ھر�دا���ن ز�د 

داد �ه �� �وا��ت ا�ت 
وژه  0
�0 ھ�B" �� 0م 
�Aی ده ��ل را دا��م. 7س آ �ھ��0 ر,�ن 

0 �;�م  
ری در�ت ھر ��ص ���د. در ��K �0 ���ظر 
ودم �ر @�ر ��C ,راوا�� 
ر,�9�ن ا�ر ھو��> ھم 
ودھ6 �س 
0 ��ر��ن ��ری �دا�ت. �� @روب �0 7��داری آ�د و 

رد�د و  A�
 09
ھ�0 را 
0 �ط �رد و در ��ر آ��� �%��ر �رگ "ر�ت �ردم و�� �� را 
0 ط

� را �0 
ردا��م ددم درب ھ�0 �2ول ھ� 
��0 دا�ل �B از ���ن ھ�ی ا�دا���د. (�م 
�د ھ
�0 ���ر دوار �رار دا�ت. در و دا�ل راھرو �و��� �را�ری �7ن 
ود 
� �	دادی �7و ا�ت

ن دو ��ر�����س را 
ن �ود��ن ددم 7س از (�دی ��و�0 �دم از ز�دا��ن �ھ��ن �"ظ�ت او
� �7 0

��ط ���ز را  02;�,:
رد�د 
0 آ��� ��Bوک �دم و 
� ان دد �ر�����ه ھ���د. (ون 

 ��را 
��ر ر��ت ��م �0 ا"���ل آ��ن و �واب 
ودن آ��� و�و دا�ت �	� �ردم ���ل ا��
از ان رو در "��� �0 آن دو �ر رم ���ز 
ود�د �� داره وار �روع 
0 �دم زدن �ردم. ھ�0 


��� ���ده ا�د از ان رو �� د�
�ل ان 
ود�د 
دا��د (0 ����� ا�دام �د�د و (0 ��� ��
 ��د و� - ر,ت -ر,ت، �"�ن ر�ب زاده –7ر�د�د. �"�ود ���� �ن ��  ��م: ر,ت، �

ر,ت، "�ن "�ج  -ر,ت، زار�
�س(�
�س ر%��) -ر,ت،�"�د��2 7ژ��ن-�وان �;ط�وی
ش -ھ�ت، ��	ود پ -ر,ت، طو��A(��	ود ط���� زاده) -�"�نB�
 -ھ�ت، �"�د ��2 

�ر@�ر ر,ق ا�ر ھو��> (�د 
�ر 
ن �%واAت د#ران 7ر�د: ا�رھو��>؟ ر,ت و... ...
0 ���دن �� زدم و ��ر 
	دی را �ودم ��  ��م. �ن 
��طر �زد�B ���واد � ��ن 
�ودم را 

او �0 �واب �#ر,�0 
ود ھر 
�ر 
� �#را�� 
��ر �� 7ر�د. 
� آ�ر�ودش را 
0 �ن ر���د و 
 ��
0 (����م �#�ه �� �رد  ��م : ر,ت. �� دا���م 
�ر ��#�� روی ��و��م �رد در "� 0�

دو�ش ا"��س �� ��د. ر�> و روش د ر ون �ده 
ود و 
0 ����  �م 
ر �� دا�ت. 7س 
از �"ظ0 ای ���ت و �ن در ���رش �رار  ر,�م. ��د �:ش �رد ا�Bش را ��� �
�د.  

م �� زدم ا�دوار
ود دو
�ره ���ن ����ر راه �دم و��� 
� ھم �د 8
	دھ� �0 
� ھم وارد 
�د 




رد. ��  �ت: �ن ��� دا�م (0 �واھد �د؟ ا�ری �0 (�د ��ه 

��د �� "دا�ل او را 
� �ود 
د آزاد �� �د ا�دام �د و �� ���دم. ��د ���دم �� 
رای �ززا���ن �و�N دھم �
د#ر 

�ت و ����ر�ظ�م �ر��0 داری ھ6 �رز و �	���ر ���ص �دارد  �ھ� �=ل �ل، ز�ز�0 و 
آ�����ن �رازر ��ود �� �ر"B� 02ون ھ�0 (ز و ھ�0 �س را 
� �ود �� 
رد. 
0 او  ��م : 
روزی �و
ت �� �واھد ر�د، روزی 7رده ھ� ���ر �واھد ر,ت و روزی ھ�0 "9�ق �ر�ن 

�� �"9ق �واھد �واھد �د و آن روز ,9ط 
� �ر�#و��  �ظ�م �ر��0 داری ���وری ا�:
د  ذ�ت ��م از �

رم و �
د از �د �
م و ���
د ���وش �
 ردد. �� 
�ز���د �ن ان ����ر �

�م و آزادی. ��  �ون �زز�رن �ززان �و�

�م و آزادی را�� 
�د ���د ھ�0 �
�رزن راه �و�  

   را�� 
�د �د ر,ق ������ن ,دا� ا�ر ھو��> ;��%�ن

م، ز�ده 
�د آزادیز�ده 
�د �و����  

  �ر�#ون 
�د �2ت �ظ�م �ر��0 داری ���وری ا�:��

�2  �"�ود �2

  1393اول ا���د 

��رھ�ی د��� �B از �ر ر�� ھ�ی ز�دا��ن 
ود 
0 وژه ����� �0 ���ھل 
ود�د و ,رز�دی *
ر �زدا���د. 
�,�ن �ف از �5 ��
ده �وراب(�وراب �B�,�0 �� �د و �7س �� C �
د�دان 


2وز 
�,��� ، "B��� روی ��> � (وب و در 7�ره ای از �وارد  5� �7ر ��
ده �� �د) 
 0�و�� روی 7�ر�ت ھ� �رار دا�ت) �0 روی ,2ز ( �2وی درب ورودی "��C ورق آ�و�

 02
�ز �ده 
ود و 
و� 0�C �;�0 اره آھن 
ر � اره آ�7ول 
ر 
رش داده از �2و درب "�
5 �0 �
دل 
0 �9�ر �ده 
ود ��ده ��ری �� �د(�	ر � روی آن 
� �� �د �7س � ��وزن 

�;ور) ان ��ل ��ده ��ری روی (وب �ز ا���م ��  ر,ت در زر ��و�0 ھ�� از ��رھ�ی 

�د ���دی ر,ق ا�رھو��> را در زر �� آورم:    



  

  



  



  

  

 

  

     

  


