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  در��ره "��را�ا
	� ھ����"

�'�د&�% $	ه دام �!�وران ��رزا � 	���ر�	ن �ورا�را��ل و ��� ا�������ن �	 �� �وپ ���ن ���س �و�ط �
	ه �زاق �� 
ھ	 را �,� 1رد�د. �	0$	ه ط�	ب �� .ردن ھر دو رو$�,�ر آزاد��واه ا�دا���د و آن�	�	ر ا��	د�د. در '(ور $	ه، در '�	ط 

  روا�ت ا�ت �1 ��� ا�������ن، 
�ش از �رگ، �ط	ب �� �'�د&�% $	ه ا�ن ��ت از �	�	�% را �وا�د:
  �	 �	ر.� داد�م، ا�ن ر�ت ��م �ر �	

  �ر 1	خ ����	ران �	 �ود �8 ر�د �ذ6ن
ھ	ی �ود �	 '�در�	ن &�واو�0% در ��	ر $�	ع �1 در �:	��ت 	���ر�	ن �ورا�را��ل، روز�	���,ر د��ر، �:�%، ��رزا �
 �� �	 د�روز از«�و��د: دھد و �%اش از �?$< '��< ار��	ع و �دارک �ر1وب آزا��واھ	ن ��ر �%��	س ا�ت در آ�ر�ن �	��

 �رگ ��ر و $د�م 1$�� و ��رد�م 
�ش از ا.ر. $و�م%� '	(ر �دا1	ری �� �	 �ردا. $د آ��	�% 1رده �ر��م �1 ای�?$� '	ل
 �� $�	 �رز�دان و $�	 �رای ا���	ری �� ا�ران، آزادی راه در �1 ز�را ����د، ھول و �$و�د �0��ن ر��د، $�	 �� �ن

 �$	ة �!�م از �	��	زی �� و �	$د �رده �رض و درد �	 8را ���رد، �	�د �1 آدم ا�ت، ط��:% �وازم از �1 ُ�ردن. .ذا$�م �	د.	ر
  » …���رد زدن � م 8$م �� در �د، ز�د.%

 �	د �رده $�C ز آر �	د« اش�	�د�% $:ر&�% ا�1ر دھ�دا، �� �	د ھ��	ر �وا�ش �1 �� د�ت ��داد.ران �� ��ل ر��ده �ود، 
�ن � ��ده �ود �1 و دھ�دا 8�» ا��	د؟ �وان او ��,�% 8را«را �رود. ر��?ش �� �وا�ش آ�ده �ود و �� دھ�دا .,�� �ود:  »آر
  » ای؟��و$�� �	 ��,�� �	�% در �را �رگ 8را«

ھ	 �� �	د آ�	�% ا�ن �	ددا$ت» ھ	 �وان ا��	د�د؟8را ��,�% آن«آ�د: ھ	�ت �1 .و�% ھ��ن 
ر�ش �� �را0م �%...ا��� �	ل
 �� �ن �رگ ��ر و $د�م 1$�� و ��رد�م 
�ش از ا.ر«$د�د... �	ری، و ���	ری �و$��د: » '	(ر �دا1	ری ��«...ا�ت �1 

  »����د... ھول و �$و�د �0��ن ر��د، $�	
  

  

   ١٩٨١آور�ل  �٢	رس �	  ١٣۶٠/٢٧ ھ$�م �	 ��:� 8 	ردھم �رورد�ن$��� 

�	طر �� ���ت، <. ھ,��ود ��ل <ھ,� از �ر1��ده ���� م�را� ١٣۶٠ �	ل دوم ھ,�� %���� �� �ر�وط ھ	ی�:	��ت �	$% از 

 �� دوم ھ,�� آ�ر �	 �$ر�	ت و ھ	روز�	�� ا��$	ر و �ود �:ط�ل $ ر ��	م�وا��دم.  ی��$�رر(	�ت را  روزی 8�د ،۵٩ ،�	ل آ�ر

��	�	�% �رارھ	ی �رای�� ھ��ن د��ل،  .1رد�%روزھ	ی �وروز، ��ب �و��  ھ	ی ��وتِ �رار در ��	�	نا�راِی . �ود ا��	ده �:و�ق 

�% <�ر�	� روزھ	 آن در ��ز	��	��و  �'�� در ��	�% آ�د و ر�ت ھ�P �?ر��	ً  ١٣۵٧ �	ل دوم <��� ھ�	ن از. �ود�م ��ذا$��  

 و ا��Q% ا�?Qب ��	ھد�ن �	ز�	نآ�%  طر�داران ،ھ	�	زاری ،ھ	ا�� %'زب �:	��ت �ر1ز ، ��دان $	ھ
ور،�	 <�'� .�دا$�م

 ��	ھد�ن و ھ	�1و���ت روا�ط �1 1رد�د�% �Qش آ� 	 .�ود�م 1رده �دا ھم از را �	نروا�ط ۵٧ 
	��ز ھ�	ن از ،�	 .�ود ھ	����1%8

ا��	م ��% در �'�< �ود ، �� �ورت &��%، �$���Q% ��	س و �دی �رار ھ�P ،د��ل ھ��ن �� ��ز �	 و 1��د $�	�	�% ��'� در را

در �� �ز �ود�	ن،  �'ل از ،ھ	ھ,�� ا�ن در �1 �ود ا�ن ����� ،'	ل ھر �� .�ود�د '�و�ت ر��% �ور�! آ� 	'	6 د��ر،  .داد�م

 <. ھ��ود ���ن �را�م��	�%  �ر�	�	ت �$ر�	ت و Q1��� ھ	ی�1	ب <�ط	�: �?طدر �	�� ��ز،  .$دم��%�وارد (رروی، �	رج 

�ش ا�	ق در ،�	 �وا�ده �ودم �وا�دم�% �1 ھ	�%و �1	ب �زوات
 <ھ,� دو ھ	ی 0ذایظرف ��ود! �زوه و �1	ب �?ط ا���� �ود. 
Q و 

�%  �	�ود  $ده �ر��% ا�ن و �ود�د ��	�رت در �	درم و 
در !$ده �ود ����	ر �	آ� ��ز ا��ر�����ر�	�م!  را �� اوج$�Q� ا�ن �1 

�وء��د �� رو�	�د ر��	ن، ��ر ���� 1��ده،  <ا���� در ا�ن ھ,� �ود!  �رور �$ر�	ت و ھ	�وا�دن �1	ب ام�ر.ر�% ھ,��، ا�ن ��	م

   ...$ده �ود �	$��ش $���، �واب را از 8$�م 
را�د. $ش .�و�� �� طرف او ز��% $دن ر�Wس �� وری و�ت آ�ر��	، و

�	ل ا�ن  $روع آرا�% �رای ١٣۶٠د��م ر��د، '�	�ت د��ری دا$ت، �وروز �:ط�Qت �� ا�ن ��رھ	�% �1 �:د از ا�	، 

  ��ود...

***  



�ن ���� �� د
��� ��وھ�� در را"!� و  ��� �	, �+ب هللا (	�هللا ا'&�%�$�ی ��  

  

 ��	ھد�ن �	ز�	ن ھواداران از ا��	�%��رX  $دن 1$�� و�رورد�ن  
��م و ھ$�م روزھ	ی در را��ر ھ	یدر.�ری ��ر

 روا�ت. $د ���$ر�رورد�ن) (�	زدھم  �1 	ن و �رورد�ن) م(�  ا��Q% �� وری �:�% '�و�ت ر��% <روز�	� دو در ،ا�ران ��ق

 �'ر�ف و دروغ ،�	��ور �	 ،$ود�% ���$ر 
را1ن�,رت <روز�	� ا�ن در �1 �ط	��% �	�ر 8ون ھم ا��Q% �� وری <روز�	�

 1!!"1رد�د �در�� را �� � �� &	زم 
	�داران 8وب و ��[ �	 آ�ر��	�% ھ	ی�.روھ�1 " دارد�ر 
�$	�%  را ���ر ا�ن آ$�	ر

[�� �  �در�� را �رادران ا�ن 
	�داران �ر �رگ $:	ر �	 ��?% ھ	ی.روھ� �� وا����" ای&ده �1 1�د�% اد&	 روز�	��

 �� ���ت آ�	ن � د�دھ	ی و 
	�داران �
	ه در اطQ&�< �ظ�رش �?ط �1 ا�ت �� و آ$,�� و �ر �% آ�8�	ن �و(وع "1رد�د��[] 

دم �روِس درو0�و�% و��'	�< روز�	��  �	زدھم �رورد�ن. $ود�% د�ده 
��	ر و �وده 'زب ،��ق �دا�% ھ	ی8ر�� ،��ق ��	ھد�ن

ا&زام 
	�داران �� � 	�� �� �% ز�د. �1 	ن �% �و��د �1 ��رون  �1 	ن، ار.	ن د��ر رژ�م، �� وری ا��Q% از ��رھ	ی روز�	��

ا��	�% از ا�د. در ا�ن '�Qت ��رX �1	�,رو$% را �� ا�را در آورده�ر�	�< '��� �� �	���	�دۀ د�	�ر و ��	ط 	ی �� < ��[، 

��ری از ��ل و 0	رت 'زب X و  %�Q�< �� وری ا�	�% �1 روز�	ت. در '�ده ا��ھد�ن �� (رب .�و�� �� ��ل ر	ھوادران ��

1�د. و�% �زورا�� اد&	 �% 1�د ا��	�% را �!��د �%�	 ا��$	ر ��$% از ��ر، 1$�� $دن ��رX  �12 	نا�Qم �داده ا�ت، 
	�داران 

�	 ا��$	ر ���< ھم �� �,ر 1$�� $ده، در '	�% �1 در ��ن ��ر، .زار$% از 1$�� $دن ����% و �	م او ���ت! ھ	 �1 از ����%

ھ	، روزھ	ی &زای از د�ت دادن "�وروز آرام" �رای ���	ری از �	�واده��	ھد، 8�د روز �:د از آن، ��و�� �% $وم �1 

  �رز�دا�$	ن �وده ا�ت. 

  

  
  !1�د�% $	ءا� ز��را  ران�ا %ا��Q ی�� ور <روز�	� یھ	دروغ از %��$ �1 ١٣۶٠ �	ه ن��رورد ١١ روز در  	ن�1 یاد&	 ـ1



  

 در ��	ھد <روز�	�. ر�د�% ا�	م �وروز در ��	ھد�ن �	ز�	ن ھواداران از ��$�ری �:داد $دن 1$�� در روزھ	ی �:د، ��ر

��ر ،�دس ا�وان ا�bر ،�Q'% ا�bر ،�ر�$% ��م��ر �% دھد �1  ،١٣۶٠ �رورد�ن ٢٠ ،١١۵ $�	رهX %�	ژاد ا���ورو  ��� 

 ��ل �� .�و�� $��� �	 و 8	�و (ر�	ت �	 ھ	����% و 
	�داران �و�ط ����ف $ رھ	ی در روز و 8�د ا�ن طول در $ر�,% ط	�ش

 �'و�ل از ا��Q% �� وری �?	�	ت �1 ا�ت آ$�	ر ،��	ھد <روز�	� ��ر در �8 و رژ�م �1 	نِ  ��ر ا�� 	ی در �8 3ا�د.ر��ده

 ھ��ن از. �
ذ�ر�د را &زاداری �را�م �ر.زاری &دم �:�% رژ�م، $را�ط �	 ا�د1رده دداری�و اش�	�واده �� �ژاد ا��	�% ��رX ��د

 ھ	ی ���و&< رژ�م $د. ��$% از 'ر�م ��ز ا�د$ده ���$1�	�,��% �1  �رای &زاداری '�% �1 �ود روزھ	

  

  
 دھد %� روز�و یروزھ	 در ��ق ن���	ھد �	ز�	ن ھوادار 
�c $دن 1$�� از ��ر ١٣۶٠ ن��رورد ٢٠ ،١١۵ $�	ره در ��	ھد روز�	�� ـ2

 


�'�ن: ��ور -�"�
2 ر��-� �	�ازی، /.� ��رای -�$&�ن  

  

�	ز�	�دۀ �$��Qت �ر�	ن، ا�دام �� �رور آ�ت X ر�	�% $�رازی &(و $ورای �� �	ن 1رد. روز ھ$�م �رورد�ن، ��ش 

ا�ن �رور �	�و�ق �ود و ر�	�% $�رازی ز�ده �	�د. &��ر0م ا�ن �1 .روه �ر�	ن �� �$��Qت ����	ن و �ذھ�% ا�ت و رھ�ر آن، 

�ر ر�	�% $�رازی، �رور �	�ر�	م او را � 	�� ای �رای �و�ط رژ�م ا&دام $ده ا�ت، د� ١٣۵٩ �رداد ٣.ودرزی، در �	ر�d  ا�1ر

�را �رار �% دھد
  : 4'��� �� .روھ 	ی 8پ و 8



 

�را و 8پ ��روھ	ی �� را �ر�	ن �رور $�رازی ر�	�% د��ر ـ3
  ١٣۶٠ �رورد�ن دھم �1 	ن ،دھد �% ���ت 8

  ا"	�ا-��5م داد��ه

�وی داد.	ه $روع 1$�د؛ درازا �� ھ	
�	�دھ	ی آن، �	 �	ل �1 ھ,�� ا�ن و�	�C ���� از�� �و�ت دو�ت &�	س ا��را��ظ	م، �

ا� 	م  �� 1357ا��را��ظ	م �1 
س از ا$b	ل �,	رت در 
	�Wز . ���ت وز�ر در ا�ن دو�ت؛ دو�ت � �دس �	زر.	ن، �ود و �:	ون

 آ0	ز ��% �?	و�ت � (ت در &(و�ت ، �	٣٢ �رداد ٢٨ ی1ود�	 از 
س را �ود آ�ر��	 �� ز�دان ا��	د، ��	رزات �رای �	�و�%

ھ��	ری دا$ت. در  �'	�% �دX د�1ر ،ط	�?	�% X آ�ت ،�	زر.	ن � �دس 8ون ھم ا�رادی �	 در � (ت �?	و�ت ��% .�ود 1رده

�رداد �و��ن ��	م" را ١٣۴٢ دارد و �رداداش، �ر�Qف �و(C �	� 	ی �:د در ز�دان، �ر ھ��	ری �	 � (ت آزادی �	�1د د�	&�� 

 ا�?Qب �� �ن "آ�	�	ن .و�د:�ود �% د�	&�< در ،داد.	ه در وا �و��ف �% 1�د. "����% ا�	م �زر.�	ن 
�$وای رھ�ری �� ١٣۴٢

%�Q�م و �وده �:�?د ا��ود �8ز ھ�� آن راه در و ھ� ��	�را�ن .دارم ��ز و دا$�� ا��	ن �ود ۀ�	ز�د �د�	ت��  ام.هداد د�ت از را 

 در ھ��	ران و �داو�د &�	�ت �	 �1 را $ده ا��	م �د�	ت از 1	��% ۀ
رو�د آ�دن �و�C در ��	�م. ا�ران �� �1 �دا$ت و�ود د���%



��� و �ودم آورده �ود �	 ا�?Qب رھ�ر '(ور �� �?د�م �رای �ود $ده ا��	م ا��	�د��	وی	�Q� س
 ا�	م د��ر از � ران �� ورود از 

   5."1ردم ��Q	ت �?	(	ی

ا��را��ظ	م، �� �� 	 از �وی �(	ت و�ت، ��ر�W �$د ���� 
س از ط% ز�دا�% دراز�دت، �	 
	�	ن &�ر آزار و اذ�ت و 

ذ1ر  ���$ر $د،» آ��وی ا� 	م«�	 &�وان  1381ھ	ی ��رری را از �ر.ذرا�د. او در �	طرات �ود �1 �	ل ھ	 و �	زدا$تز�دان

  ی ���ت د����ری اش �وده ا�ت.ھ	1رد �1 &�	س &�دی از �	ز�و�	�ش در �	ل

  
  )�1360رورد�ن  Q�.9�% (&�س ���$ر $ده در روز�	�� �� وری ا��Q%،  �'�دی��داد.	ه &�	س ا��ر ا��ظ	م (��ت 8پ) '	1م $رع  ـ4

 

�ر و دراز ھ�: د-&�%� روی ا��9د78  ��-	!6� �:��6 ن;��	�	  رژ8< 7ھ�ی =:> ا
�وزا-�� 


�	ده 1ردن �طای��ود! ا.ر �وده �وده و 'زب ا
وز���ون، �?ط اg1ر�ت �	�ر ��روھ	ی و �	 �$�ل %
 ا�	م ھ	 ��را�� در 

 �� ، در ا�ن دوره، 	آ� !�د��ز �ود را �� د��	�8< ���?داِر رژ�م ��د�ل 1رد ھ	�1و���ت ا�'	د�� ،8
 	ی �	Wو�W�ت ��	ح �ود�د، در

 �� را د�ود� ا�دا��� راه �� &راق و ا�ران ھ	یرژ�م �1 �رد�% (د و �	&	د6�� ��[ و �ود�د ا��	ده �در��% و ��	ھد�ن د��	ل

"'?�?ت"،  �$ر��. �د�ود "!؟�� ن از د�	ع" ا�طQح �� �رای ��روھ	�$	ن در �دد �ر��	دن و 1رد�د �% �,��ر �� �% ��[ &�وان

 1	در ا&(	ی از ��% $دن 1$�� �� را �ط	�ب �ود ا��% �'�وای و ���ر ،۶٠ ، �رورد�ن١١۴ $�	رۀ در ار.	ن ا�ن .روه،

�	ص رھ�ری ا�ن �$��Qت�� از �?ط �� ھ	�1و���ت �ود �1 ا&(	ی ا�'	د�<ا�ن  1رد،�% درد�	�1ر را �و(وع آ��8 داده �ود. ا

�(�'ل  %'�و�� ۀدز ا�Qم �رھ�[ در را �ود ��	�% ھم، اد��	ت �'	ظ از ���� �د�ود $ده '�و�ت روید��	�� ��	�% �'	ظ

��ِت �$ر�<. �د�ود 1رده� >',� <ا�'	د� رھ�ری 1	در &(و زاده�راف ا�وا�?	�م ر��ق" �وا��م ��1% "'?�?ت" در 

   6".�و$�د $ 	دت $ر�ت ��[ <��  راه در ا�ران ھ	ی�1و���ت



  
 '(ور در ��[ �	&	د6�� و (د�رد�% ا�ران و &راق: $ر�ت $ 	دت! �رای ١٣۶٠ ن��رورد ١٢، ١١۴ $�	ره ?ت�'? ـ5

  

 را �ود ا&(	ی از ��% $دن 1$�� ،�1و����% �$��Qت �� �1 ا�نو  ،طرف �� ا��	دن رژ�م ھ	ی��	ح د��	ل�� 

�% �$	ن ، طرف د��ر! ا�ن1�د ا&Qم "$ 	دت $ر�ت" �و$�دن��"'?�?ت"  <�$ر� <�'ر�ر� ا&(	ی �ظریِ  - ��	�% ��d و �ود�	

 ھ�
	رِ ر �	ز�	ن ھواداران و ا&(	 �	�ر �	 ھ�راه �1 �ود �	ز�	ن رھ�ری 1	در ا&(	ی او��ن �زء �	�م ر��ق" :د��و�� �% ،ا�ت

 ،طو6�% ����وھ	ی د��	ل �� ��وب �� او �,ر آ�ر�ن از روز ۵٠ .ذ$ت از 
س �� 	... $د �:g% ���	وز�ن �	 ��رد ھ	ی�� �

�	��د ر&دی  &ز�ز�	ن �	�م $ 	دت ��ر .$د 
�دا ا� و�� �� ول $ �د &�وان �� دز�ول ھ	ی �رد�	�� از ��% در او ۀ��	ز �	6�ره

 7"!$د $ �د �	�م :.,��د�% �	�	وری �	 �ھ� :1رد�دا  اش �	�واده ��	ن در و �	6�ره دو��	�ش و ر�?	 ��	ن در

  '�ران �% �	�م �1 �� ا�ن �رگ 0ر�ب ا��وس ��ورم �	 �� ا�ن '�	�ت &ظ�م!

 

�%��د �"@�د"B�ا�	A =�$�ری اC م�  ر
�ا-

 �را���د�(د ر�را�دوم �	��رد�� ��	��ت  �ظ	ھرات �رو��C ھر� �8��cا�,	�	ت ا�ن ھ,��، �ر.زاری  �ر�ن� م از

 ا�ران ��ق �دا�% ھ	ی8ر�� �	ز�	ن �و�ط ١٣۵٨ �رورد�ن در ر�را�دوم. ا�ن �ود �١٣۵٨رورد�ن  ١٢ در ا��Q% �� وری

1	ر، ار.	ن ا�ن �	ز�	ن 
س از �ر$�ردن 1	��� 	 وا� 	�	ت '�و��% �1 ����% و د���	ه رو'	��ت �% �وا���د . �$ر�< $د �'ر�م

�ورد �ردم �دھ�د، �و$ت ��:  

  



  
  ١٣۵٨ �رورد�ن ٩ 
��$��� ۴ $�	ره 1	ر  ـ6

  

ً  �	�د �:�?د�م �1 آ��	 از "... ��	�را�ن  ا�ن و ،دھ�م ��gت رأی �ود �ظرِ  �ورد �� وری �� 1	�% آ.	ھ% �	 و &	�داً  و &	��	

 در �	�د �ردم از �ظر�واھ% �وع ھر �:�?د�م �1 آ��	از  ،ا�ت �ر�� ا�	�% �	�ون �دو�ن و ��	نؤ� ���س �$��ل از 
س �� 	

 .	�% و ���ت ��روھ	 ھ�� �رای ��	�% ھ	یآزادی �(��ن �� �	در دو�ت �:Qً  و .�رد، �ورت د�و1را��� و آزاد 1	�Qً  $را�ط%

 ؟"�� �	 دار�د ��ول را ا��Q% �� وری آ�	" �ورت �� ر�را�دوم �وال طرح �:�?د�م �1 آ��	�% از ،دارد�ر��% � ت ا�ن در ھم

 در $را�ط ا�ن در ��و��م �� ��	ن �ردم��  �را'�	ً  و �	د�	�� ،�	نورود و ط��	ن�ر�ت �Qف �ر �	�د ،ا�ت ����دا�� و ���	���

 8."1��م��% $ر1ت دو�ت 
�$� 	دی ر�را�دوم

�وص ز�	ن �ود، در 1	ر��	�وری �1 ھ,�� �	�< آھ��ر(�8��ر)و(C �,رت� $�	رۀ در ا���زی �1 در ا��ظ	ر �ردم و �� 

  : 9ا��$	ر داد، 8��ن ��و�ر $ده ا�ت ١٣۵٨ �رورد�ن ٢٧ اول �ود در

  



  
  ١٣۵٨ ن��رورد ٢٧ ،اول $�	ره ،اول �	لآھ��ر،  �$ر�� ـ7
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