
 ١٣۶٠	�ورد��  دوم �� ���� و ھ������� و  – ��۴را��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. و آن �	�	ر ا��	د�د. در '/ور $	ه، در '�	ط �	-$	ه ط�	ب �� +ردن ھر دو رو$�(�ر آزاد��واه ا�دا���د
  روا�ت ا�ت �1 ��� ا�������ن، 
�ش از �رگ، �ط	ب �� �'�د&�% $	ه ا�ن ��ت از �	�	�% را �وا�د:

  �ر 1	خ ����	ران �	 �ود �8 ر�د �ذ6ن �	 �	ر+� داد�م، ا�ن ر�ت ��م �ر �	
ھ	ی �ود �	 '�در�	ن &�واو-�% در ��	ر $�	ع �1 در �:	��ت�(ر د��ر، �:�%، ��رزا � 	���ر�	ن �ورا�را��ل، روز�	��

از د�روز �	 �� «�و��د: دھد و �%اش از �?$< '��< ار��	ع و �دارک �ر1وب آزا��واھ	ن ��ر �%��	س ا�ت در آ�ر�ن �	��
$و�م. ا+ر از 
�ش ��رد�م و 1$�� $د�م و ��ر �رگ ای �1 �ر��م 1رده آ��	�% $د. �ردا �	 �� �دا1	ری '	/ر �%'	ل �?$�

� $�	 ر��د، -���ن �$و�د و ھول ����د، ز�را �1 در راه آزادی ا�ران، �� ا���	ری �رای $�	 و �رز�دان $�	 �� �ن �
�	د+	ر +ذا$�م. ُ�ردن �1 از �وازم ط��:% ا�ت، آدم �1 �	�د ���رد، 8را �	 درد و �رض �رده �	$د و �� �	��	زی از �!�م �$	ة 

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

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

  1»$�	 ر��د، -���ن �$و�د و ھول ����د...
  
  

   	��رم ھ���
 ١٩٨١آور�ل  ��١۶  �١٣۶٠/١٠رورد�ن  ھ��م و ��ت �� دوم و ��ت

�	طر ھ��ن ��. م$و آ�	دهد��ر��	ن  آ�ر �	لد�
�م در  ورودی ا��'	�	ت �رای �وا�م� �1 دا$�م
�ش رو  �1% ز�	ن$���.  
 �	ظم �راغ �� 	تا��'	���  ورود1	رِت  +ر��نِ  �رای. �ودم �ط	�:��$Eول  $ ر 
	رک �ر1زی <�1	��	� در را مو�� ��$�ر

م. �	 ا���	د د��ر��	ن �	ظم ا�	قِ  ورودیِ  درِ  ��وی �%1َ  �� ،د��ر��	ن در ا&�راض روزھ	ی ھ�	ن ھوایو  '	ل �� .ر��م د��ر��	ن
 !"دھ�م��% �ورژوازی��  �وا��م �� او �( �م 1�م �1 "�	جا�ن "ژ�ت" �%

"��  ا���� �	 �� &�	رت د��ر ��Nو��ن د��ر��	ن، �:�%'رف زدن �	 "�ورژوازی"  .$�	�ت�% �و�% �� را� د��ر��	ن �	ظم
  "دار�د؟ 1	ر �8" :
ر��د �:�ب �	��ری $ده!"، 

� �(س �� ا&��	د �	%���رم را 	تا��'	� 1	رت ماهآ�د" :+(�م 	�." 

 !"�دھ%؟ ا��'	ن %ھ�وا�% !؟ �و،�و" :
ر��د و ��ر��ت �ن �� $ده +$	د و �	ز 8$�	ن �	 و �ر+$ت .�ود �ن �� 
$�ش

 P�	
 ؟!"��8 ��� ،آره" دادم: 

 ا�راج د��ر��	ن از را $�	 ���%�	 ،-��ت �	&ت ۵ �	! دار�د -��ت �	&ت ٢۵٠ $�	 "ا�وا�%"! آ�	ی" :ھوا �� ر�ت شداد 
 !"�دھ%؟ ا��'	ن �روی �واھ%�% '	6 ؟...�دھ% ا��'	ن ...!1رد

آ�وزش و 
رورش  ۀ$د +(ت �� 1	ر��د ��ن ادار�ود. ا+ر "�ورژوازی" ��ود، �% ������%" دا$��م، $��ش +رد و 
ُ �	ظم "1ُ 
 زد.و �رش �1% از �د�ش ��و�ر آ�ده �ود و �	 8$�	ن ��:�ب دا$ت �	 �ن 'رف �%8�د ��8 دا$ت. +ردن  و ا'��	6ً  زن�ود �1 

 را �	���. �	 ا�ن '	ل، ام +ر��� �ود��ده ھمو  1ردم �1 "1% +زارش داده؟"-��ت، ھم دا$�م ��ر �% �	&ت ٢۵٠ را��ش �	 $��دن
���	م آ�وزاندا�ش �رای و�% 1��د�% �	در ا��'	ن 1	رت ھ	ا��V% ا���ن �رای 8طور" :+(�م م و��	$�
�	در ا��'	ن 1	رت  
 "!1��د؟��%

ھ	 
س از ��	م، �	ِد ھوا�ت، �دون دا��ت �1 و/C آ�وزش و 
رورش و �ظم در د��ر��	ن. �ودش �%1رد ��	ه �را م1 ��

�دا 1	ھش دا$ت ش�ور� �ر�% 1رد�د.���% از دا�ش آ�وزان را ا�راج �% �?ر��	ً 
و$% از ���	ری از �?ررات، �	���% 8$م 
 "؟�دھ% ا��'	ن %ھ�وا �% را��% را��%" :
ر��د �ن از �،+ر�� اش+ر�� �1 آد�% �Wل. 1رد�%

 ..."آ�دم%�� ا���	 �1 �وا��م��% ا+ر آره" ـ

 ".م+�ر��% �ظر در ار ھ	-��ت <ھ� ،%ھ�د %ھ�وا�% ا��'	ن �و �دو�م ا+ر ھ��%. �ن <�W� 8ل �و... ���نـ "

 ".�تا �دی م�����. �دھم ا��'	ن �واھم�%" :+(�مو  1ردم ��	ه 8$�ش �وی اط���	ن �	 

���%" :+(ت � ر�	�% �	 � ".�م%�1 �	در را 1	رتد��ر  روز 8�د �	 �رو ؛بو


رورش و آ�وزش طرف از �1 ھ	�%�'دود�ت و د��ر��	ن در در+�ری �	ل �� �	طر ��  C/م و	�$�
�رای دا�ش ا�وزان 
و �!�وران   ��	��د+	ن �	�ر ھ�طراز را ھ	آن �:	رف �دون ،1��د ا�را آ�را ���ور �ود�د د��ر��	ن �	ظم و �د�ر$ده �ود و 

. �$�	�م را د��ر��	ن �	ظم وا�:% ۀ8 ر �ن �	 +ذ$ت�% �	ل �� 'دود �	���%. �% دا���م د��ر��	ن دا�ل در ا��V% �� وری
�	م را   �1 �ود د��ر��	ن �	ظم �	 م+(��و� ا�ن از 
س �	ل �� م،�رار <�'�و' در در�ت$�
 د����ر ھ�وز �1او ��% از ر�?	ی 



 �ود $��ده 
	�P "�د؟ا�+ر�� را اوآ�	 " �1 �ود 
ر��ده �ن ۀدر�	ر �:د و ش �و�	 $ده'	� از ��را�% �	. �ود د�دهدر ��	�	ن  ،�ود �$ده

� 	ن �	 
�ش �	 �دھم را مآدر� �وا�م�% �ن �دارد، �واب �	ی ا+ر" :�ود داده 
�E	م ".�راری و ا�ت ز�دان از ��رون ھ�وز "�� 

 ".$ود

 ھر �1 روز+	ری در ؛�ود $ده د��ر��	ن �	ظم ، 
س از ��	م،روز+	ر �دِ  از !�ود "�:�م" ا�	 ،��ود �1و���ت دا�م،�	 آ��	 �1 �%
، $���� و د���(� ز�دان �� �	 �ود "$	+ردا�ش" ��ران د��ر��	ن، از �	رج '	6. داد�% رخ د��ر��	ن در در+�ری 8�د�ن روز

  !1ردم�% �ر�ورد او �	 "�ورژوازی &	�ل" &�وان �� ھ�وز �ن ،۶٠ �رورد�ن در ،�	ری. ا&دام �$و�د

  .�ود $ده '	/ر ا��'	�	ت ���ن  ورود 1	رت ، �:د روز 8�د 

  
  و ��$3 ز*� 01ب ��ده  در ��ا�� -�د*��$�ن و ",�خ *��$�ن" ھ�ی &%�$����#�"�ا!

 %�V?�د ا�١٣۵۵رو 	س  ١٣۵٧  �
'�و�ت از ھ�	ن آ-	ز دم �1 ، 8�	ن �ود ١٣۵٧
س از ��	م � �ن  1$ور ��	�% �/	یو �
 ��روھ	یز'���$	ن و 
$���	�%  ،1	ر+ران '/ورزد. ھ	" و "1وخ �$��	ن" �%از '?وق "���/:(	ن"، "'�و�ت 
	�رھ��

 را ا�Vم و �ود ھ�واره ر�	1	ری ���	ر �	 ����% �	�ود  $ده �و�بو ط�?	�%،  ا���	&% ات��	رز <&ر� در 8پ�1و���ت و 
 �ر�ن�ر��Cار+	ِن  ،ا��V% �� وری <روز�	���ز  ١٣۶٠ھ	، در �رورد�ن (ر��%< ا�ن &وا�در ادا� .1�د ا&Vم �رود��	ن �	�%

�1  +و�د�% 	ن$���+ود و $ ر ��وب �ردم �� �ط	ب �1 را درج �% 1�د����%  از د��ری ���را�% ،�ظ	م ا�ن درون ��روھ	ی
  "دارد �ر��^ )�$��	ن 1	خ �:�%( آ� 	 <ھ� �ر $�	 �وی ��"

�$وعِ  و ی�	ر�ر�� ا�ن %���� رژ�م 
$���	ن ھ	ی��روو ����E	ِت  
رش ��وی ،�$��	ن '	$�� و $ ری ز'���$	ن �� �ط	ب 
 ا� �	ت" از و 1رد�د�% ا���	د ایر�	1	را�� ���	ن 8��ن ���1  $د اW1ر�تو  �وده 'زب ھ�8ون ��	�% �	ز$�	ری ��روھ	یو 

�شرھ	�%�" %���� ا�ن از �1 ا�ت ـ ھ��$� از �روا/^ ھ	�	ل از 
س '	6 وـ  داد�% �$	ن �ردم وا�:% ز�د+%. زد�د�%دم  
$ده  ا���	ع 
	���% ا�$	ر و ط�?	ت دا����رو &�و�%  +��رده %��1V و �?ر دا$ت، ������	���% ا��ظ	ر  "رھ	�%" �� 	 �� '�و�ت

��?�ن  ا���	ع ۀا��	د &?ب ھ	ی�وده �� ،آن �ظ	�ر و ھ	
	�رھ�� از '�	�ت و +را�%"���/:ف" 
و$ش �	 +را�ش�$	ط� و رژ�م. ا�ت
�ودداری 1��دو 1رد�د �1 از 
�و��ن �� ��روھ	ی 8پ �% %�V?�ی &?��6. ا	وز �� د��ھ�ده و �?�ری �1 ھ	ت و ب ا���ل ز�د+% �

ھ�وز �� ا�Vم �وھم دا$��د و �	�1	آ�	دی �� ا�م "&دل &�%" را در �� ھو�ت د$�ن وا�:% �ود وا�ف �$ده �ود�د، ر�_ آور$	ن 
ھدف ا��% 8��ن ����E	�% از  دار�د،�?�ران و �رود��	ن ��ز '?%  
�دا$��د �1و �%1رد�د ��ور �%�	ھ	�$	ن ؤ�رن ����م در ر

  اش �ود�د.�وی رژ�م و ا�	دی
  

  
  

��را� ـ 1�% ��  ١٣۶٠ �	ه ن��رورد ١٧ %ا��V ی�� ور روز�	�� :�	ن��$ +ود و $ ر ��وب �ردم ی�را %��
 

  ھ�ی رژ�� ��$3 !� ز*016ب ��ده ��ای 5$4 ا	�وزی
a�� &% رژ�م	&راق ار�� 	ری ،���
س از  د�و1را��� <�	�: �� ھ	ی'دا�ل ر&	�ت &دم ،��	�% ��روھ	ی �ر1وب و د��

 ��	ر آ�ش آ�	ن . �ر&�س،��ود '�و�ت ا�ن از +ر��ن �	��� �رای د���% �وده 'زب �رایھ��8دام  ، و...$	ه د���	�وری�ر��و�% 
 �:�	دار وای ھ��و�% و ھ��وا�% ھ	�	ل و روزھ	 ا�ن در "�ردم" <�$ر� و "ا��V% �� وری"< روز�	� اد��	ت .�ود�د �:ر�1
. ھر دو �ود "ھ	ای�وده $دن�و�دآ" �	 "آ�و�دھ	 �ودن ای"�وده از ��ن ،�ردم ��	ن در �1 �ود 8�	ن ،�زد��% ا�ن. دا$ت آ$�	ر
�ش �%�(رت 
را1�% �% �$ر��،
1رد�د و �ردم را �� 1رد�د، ��روھ	ی -�ر'�و��% را � د�د �%1رد�د، دروغ را �� &�وان ��ر 

  1رد�د. ت �%����	ه ��a د&و



�	ه��  و ز'���$	ن 1	ر+ران د&وت �رای در �$ر�	ت 'زب �وده، $	ھد $:	رھ	�%��� a��  ،%&	مار�����رار و $دن �� 
 1	ر+رانا&�را/	ت  و �'�ن ،ا&��	�	ت �	 ��	�(ت � 	��	ً  و 
	�داران �
	ه �ر�	ن ز�ر و 1$	ورزان دھ?	�	ن ھ	ی�وده +ر��ن
 در«؛ »�رو�م �� � �� داوط���م ھ��%«'زب �وده 8��ن ا�ت:  <ھ	�% از ا�ن $:	رھ	 در �$ر���و��. ا�ت '?و�$	ن ا'?	ق �رای
a�� ��6د	دام رژ�م /د �ر &� ز�ر �ود، �� ن از د�	ع �رای دھ?	�	ن!«؛ »1��م! $ر1ت ا�?�V% �� ن از د�	ع �رای و '��ن 
 �� 1	ر+ران 1$	�دن« ؛»1��د ا&Vم ا�?�V% � 	دھ	ی �� ��رد در $ر1ت �رای را �ود آ�	د+% و $و�د ���^ 
	�داران �
	ه �ر�	ن

 ��ش �8زی '�و�ت، �دا�C و /دا�?�V%ِ  /د1	ر+ری �ر�	ن �� از .2»ا�ت /دا�?Vب <�وطN در+�ری، و �'�ن و ا&��	ب
  دا$ت:  ا��ظ	ر �وان��% ا�ن از

  

  
  و /دا�?P�� : %�V، �	ر��، /د�رد�%١٣۶٠ ن��رورد � م �وده، 'زب ار+	ن �ردم،ـ 2

  
�	ه �ظ	م �د�د ھ	ا�ن در�وز+% <در ادا�$�
�ود �:	��ت <�رای ادا�'زب �وده  ،در �&Vده <، از اط	% �� وری ده ��	��ای داد

+و�د، د��ل '��� �� د�	�رش را %�را �و�ت '���ز  �١٣۶٠رورد�ن  �٢٢ردم در روز $���  <. �$ر�1�دا��V% '�	�ت �%
�ردم و ��	م ا�?Vب در آ��	ن ����% و د���	ه  و �	�د و �رای �ر�	�% 1ردن �ود�	 "�	Nو�N��%" �% ""/دا�?Vبھ	ی +روه

 'زب ،�ود آ�ده در ا�را <�ر'� �� د��?	ً  ،��و�ب ی�ردا از ا��V% �� وری ا�	�% �	�ون ا+ر«: 1�د'�و�ت، ا&Vم آ�	د+% �%
 �� �1 -   را �ود �	�و�% �:	��ت +��رش ا��	ن �	�د و��ون �% � 	�مو  �:رض ھر+و�� از �	�د ،آن د�	�ر و �را1ز ،ا�ران ۀ�ود

 ھ	ی+روھ� و �	����	ز�	ن ا�?Vبھ	، /د، �	وا1%آ�ر��	 �ر1رد+% �� ا�
ر�	���م، &وا�ل و�%. �	�ت�% –ت ا� ا�?Vب �ود
�%���NوN	-%�	�1 ،آ�ر�� %�	���$
 �	��������% ا�	م رھ�ری و ا�ران ا��V% �� وری و ا�?Vب از را ا�ران ۀ�ود 'زب <، 

 �را1ز و �	 'زب د�	�ر �� و ھ�وم '��� �	 �	 1و$�د�د ،د�د�د�% �ود �را�دازی ھ	ی�وط�N �را�ر در �دی و 8$م در �	ری
 را �	 ،/دا�?Vب و ا�
ر�	���م <�'�V� ��ون ا�ن و�% ... دھ�د �رار ا��V% �� وری �را�ر در را ا�ران ۀ�ود 'زب ،�	 �$ر�	ت

 �� وری و ا�?Vب از د�	ع /رورت �� �	 �	ور درو  دارد��% و �	ز�دا$ت ،ھ���م و ا�م�وده آن �� �نؤ� �1 راھ% <ادا� از
%�V�ا �� %�	���$
  3».آورد��% آورد 
د�د �ور� ایذره ،����% ا�	م �رد�% و /دا�
ر�	����% �ط از 

�% �ظری �	6 8�د �ط ��	ه ���	 �� 	 ���% ��	�% در ��	ل '�و�ت و ��ود و�دان و  'زب �وده،، ا��وه در ھم ر����ود�	
$ود، "ا+ر" و �و$�� ا��(	ده �% ا�ن �8زی �1 �� &�وان "ا��د6ل" در ����م:�%را ا�Vق ��	�% در ا�ن �	�د �ر�وت و 
و��ده 

1��د �1 ر�را�د�ش �د: ا���	د �� "�	�ون ا�	�%"ای �%1��%ز�% و +�	�� قا�(	ر��	س �Cاز طر�ق آن، ��رھ	�% ا�ت �1 
در . �	زه، �ود�	 �:ل آرای �ردم �ورت +ر��� �وا���ش  �$��ل $د و ��و�ب����ش �	 �ر1وب ��	�(�ن  �ود، /دد��را���

�رای  اتن ا���	دا�ھ	 �1 ��ذر�م، ا�ن <از ھ���طق �� وری ا��V%، "�	�ون" ����% ا�ت! "�	�ون"، و�% �?�� و ا�	م ا�ت ا�ت! 
�رای آن '	/ر�د �	�دھ	ی ��	ه، �	6�ژھ	ی 'زب ا�� % را "�	زی  .1��د�8�ت؟ �?ط '(ظ د�	�ر 'زب �ود$	ن را +دا�% �%

�ود را آ$�	ر �%ھ	ای�ودهVم 1��د. آ�ر��	�%" ا&-ھ	ی "�	Nو�N��%" +روهۀ�ورد C/'ت �و	و� 	د �1، ���ن  1�)�	�در �ر1وب �



" �1�Nی�وط	دازی ھ�را �را %�V�ر " �� وری ا�د، "در �وریدار �� %�V�م رھ�ری و ا�ران ا	ا� %����
$���	�%را ""  
��	�����واھ�د 1رد"  .  

�ر�
رد+% �� '�و�ت و ����% ����ل ، ����م و ن��P $د ۀا&Vم 8�د�ن �	رھ	ی ��	�ف �	 ��د �ر1وب +روه!آدم �رو$% و �
 و �	ز�دا$ت ھ���م، و ا�م�وده آن �� �نؤ� �1 راھ% <ادا� از را �	 /دا�?Vب، و ا�
ر�	���م <�'�V� ��ون ا�ن و�%« $ود:�%
����%، ا�	م �رد�% و /دا�
ر�	����% �ط از 
$���	�% �� ا��V% �� وری و ا�?Vب از د�	ع /رورت �� �	 �	ور و در دارد��% 
  4»آورد��% آورد 
د�د ��ور ایذره

�1 ��د�ل �� ھ	 آنا�ت. آرزوھ	ی 
� 	�%  �/'�'زب �وده  �ر�ودۀھ	ِی رھ�ران 
�ر و +�	�� ز�%ھ	ی �C ا�(	رِق و ��	س
ران 'زب �وده و اW1ر�ت را ادھ�د، ���� ا&/	 و ھواد�'��ل �% $ود و �	وا�ش را �� �?ط ��روھ	ی 
�$رو و ا
وز���ون �% -��$ِ 

ا+ر ����% &/و 'زب �وده �ود، �1	�وری رھ�ر �وان �و$ت: ط�ق 8��ن روش �'���%، �%: �	ری، د�ر����ز �� 1	م �رگ �%
  $د! ا�?Vب �%

  

  !آن 01ب ��ده و �:��8 ھ�ی ھ�6ه89$�م 
�ر1زی 'زب �وده ا�ران"  <�ر در "+زارش ھ�Nت ��	�% �� ھ(دھ��ن 
��وم (و��C) ���1و��C %را �� �ور� ھ	ط���Eھ��ن 

   ��5��م.�%
  

  �:��8 5$4 ار�@�"� و ?6!�د!� ا��ان و "�اق، �3 "$�ان "4$5 !�>$�" 
 و ا�ران /د�رد�% و ار��	&% ��a �لِ ��' ،آن �	 وھ�� ��روھ	ی و �وده 'زب �وا/Cِ  �ر�ن�طر�	ک و �ر�نای
	�� از ��%

 $���ن درھم �رای ��رد ا1�ون ھم« :�و��د �% �ود +زارش در �وده 'زبھ�Nت ��	�ِ% . �ود "�� �% ��a" &�وان �� &راق
�دام د��� و دار <��	وز1	را� ��a �'��ل �ورت �� �1 ا�
ر�	���م <�وطN $$��ن � در $دت ��	م �	 ،$د 
�	ده �	 �� ن �� 	Nن
 1$ور دو �	�ودی �� ���ر �1 ھ	�%ا�روزی ��a در ا��V% �� وری رژ�م �?ش +�ری�و/C ا�ن ا�	س �رو  6».ا�ت �ر�	ن
 �	6 در �1 +و��ھ�	ن د.1رد� �'�ل را ش��:	� و ر�_ ھ	�	ل 1$ور دو ھر �ردم ���% �1 1�د.�% 
� 	ن را $د &راق و ا�ران
 ا�ن در. 1�د�% ��a ھ	ی�� � �� ر��ن و 
	�داران �
	ه از 
�روی �� �$و�ق را ز'���$	ن و دھ?	�	ن ،1	ر+ران ، ا�ن 'زب،د�د�م

C/%، +�ری�و����&% و $وو�	ن ار��	ھ���ش در �1 +و�  . ���ت �� 	 �وده 'زب ،$د ا$	ره ھ	�	ددا$ت ا�ن د��ر ھ	ی�
  

  ز�� �Bای &%�$� 5$4 دا&�8 و د"�ت �3 "و61ت" ����*6ن !�دم از
�طر 1ردن هد&� ،'�و�ت �	 ھ��و ،�وده 'زب ����E	ت د��رِ  �'ورِ در ا�ن دوره،  a�� %��. ا�ت 1$ور در آ$(��%و  دا

 را ا�ران �� '��� �طر �و/وع �1 �	�ت را ا����%��ن د�
��	��� ا���V	ت و ��	�% 'وادث از ��و�� ھ	ده �وان�% ھ��$� 8ونھ�
 .ا�ت �وارد ا�ن از ��% ،آ�ر��	 <�	ر� وز�رھ�a،  ا���	�در ژ�رال �ول �?ل �وده، 'زب �رای ،�?طC آن در !1�د�% �ر����

 C�ر� ��1 �ظر �ورد طرف �� ،دا$ت �واھد ا��	ن آ�ر��	 ۀ��'د ا�	6ت ا�ران، در دا��% ��a آ-	ز �ورت در" :+و�د�% او
 �� �	در�1  ار��	&% ھ	یرژ�م <ھ� ھ�8ون ،����م�% �1 ھ�	�طور .ا�ت ١٣۵٩ ا�(�د ١٧ رژ�م���C 'زب �وده ھم، �1 	ن  ".��	�د

 در  را دا��% و'دت �1 ا�ت ا�دادھ	�% � �ر�ن از ��% �	ر�% د$�ن ؛�����د �و�ش دا��% �/	دھ	ی روی �ر +ذا$�ن �ر
وش
  .د�1� �?و�ت 1	ذب +را�% ��% و 
ر��%�� ن 
و$ش
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  !�:6 ��ا*6ازی" Cا�9ز����ن �:� "$�ان "5#> ھ�ی 1%38 �3 -�وه

 �وده 'زب �رای � ��ری 1	ر�رد ،�	ر�% <'�� �طر 1ردن �ر���� �� �1��1  �تا 1	ذب 
ر��% ن�� ،��a ���ل <'�?
 �رای ای� 	�� را 1$ور �'را�% و ���% $را�ط ،ا��V% �� وری در '	1م ��روھ	ی �ر�نار��	&% �	 ھ��دا ا�ن 'زب،. دارد
 ی ��	�%��روھ	 ��دی �?��م �:د و "�را�دازی" ��'د< ��  طرح �	 ھ	آن. 1�د�% ا
وز���ون ھ	ی+روه �راردادن �$	ر در و '���

�	�ف ��روھ	ی <ھ� �� "،���	���% ��روھ	ی" و "�را�دازی <�� " در� a�8 دان و�ن د	$�دھ�% �ر آ�ش ،'زب ا�ن. د	ر1وب ��� 
  . ا�ت ا�ران ��	�% �	ر�P از دوره ا�ن در ا�د�ش+رد ��روی ھر و ز'���$	ن و 1	ر+ران ا
وز���ون، ��روھ	ی

 $	ه رژ�م �� وا���� روھ	ی�� �ظ�ر $ده �ر��ون و ��(ور ��روھ	ی از ای���و&� �:د از ذ1ر ،
��وم �� ا�را�% ھ�Nت +زارش
در ب �وده، ز' .$ود�% �زد�� �ود ا��% ھدف �� ،�را�دازی" <"��  �$�ص ��روھ	ی �� &�وانِ  �	��	نو  داران�ر�	�� �	 و

 ،1و��� ،ھ	�1و���ت <ا�'	د� ،1	ر+ر <ط�? آزادی راه در 
��	ر �	ز�	ن ،ر���ران 'زب ھ�8ون ��روھ	�% �را�دازی"، <"��  ا�ن 

��م ��ون" &�وان �� را 1��د�% �:	��ت ��و8��	ن و 1رد��	ن در و�ژه �� ھ	��ق ���ش در �1 ��روھ	�% و ا�ران د��رات 'زب 

 ���ش در ��	�% ��	�(�ن 1ردن ���وب و �رور ُ� ری �رای و ا�زار "آ�ر��	�% 8پ" ا�طVح .1�د�% ا&Vم "آ�ر��	 ��	�%
   .ا�ت�و�ط 'زب �وده و اW1ر�ت  8پ

 و ھ	�1و���ت ،ا���	&%��	�% و  ��روھ	ی از د��ری��ِش  .$ود��% ��م ا���	 �� ��	�% ��روھ	ی �� �وده 'زب <'�� ا�	
�	ه �� �و�� �	 د��رات��روھ	ی �	
 ��روھ	ی" &�وان �'ت ،ا����%��ن عِ 	/او از �وده 'زب ��دی �?��م ��ز و $	نا���	&% 

 ا�ران ��ق �دا�% 8ر�� 	ی �	ز�	ن ،��ق ��	ھد�ن �	ز�	ن "،���	���% ��روھ	ی" ���ت در .د�+�ر �% �رار '��� �ورد "���	���%
�	ً  1	ر+ر راه ) وا���ت(� �� .1�د�%  ا&Vم "+�راھ%" از ��روھ	 ا�ن 1ردن �	رج را �ود ھدف �وده 'زب .ا�د$ده �رده �	م �$

  . ���د �% �دارک "�وان ��روھ	ی" �	�ر و آ�	ن �رای را�8(�	  �ر1زی <���1 اW1ر�ت �ر�و$تِ  �1 �( وم ا�ن
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ا�ن  درا�ن 'زب  .ا�ت �و�ش ��	6ت ��ت�ر �وده 'زب�% ����م �1  1��م،�% ��	ه و�	�C ا�ن �� �1دور�ر  %ز�	� �	��� زا
�ر ،١٣۶٠ �	ل�	ر�P، �:�% � 	ر  <�'ظ�)� �� %�	���$
 �رادر �1 �وھ�% 8��ن �� ءا��	 �	 و ا�ت $وروی ��	ھ�ر ا�'	د 

. �ود ا�ران در 
وز���ونا ��	�% ��روھ	ی ��	م �� 1ردن 
	رس �$Eول ،1�د�% 
$���	�%از 'زب  ��ت $را�ط در ،�ر�زرگ
�	�
ار�ش �رخ  دھ�م�ود �1 ھر1س ا&�راض 1�د، �%ا�ن  ،���ت و '/ور ار�ش �رخ در ا�ران <ھ	ی دھ�Wل �	ل ،$	ن

��روھ	ی �1و���ت  <در &ر� ،د��ر�% 
�ش را ا��V% �� وری ��	�% �ط د�دار�1  �دا�د�$�د �% �ود �	م ��	ل در ��وردش!
 در �وان ��روھ	ی�	�ر  �رای را دام�	�د ا���  و 1��د ا�$:	ب د8	ر را �	ور��	�� ����%�1و �	ز�	ن �ر�ن�زر+ �دا�وا����و 8پ، 

�ذرد ��	'% 8�د �% �	��ت. د����ر� ���ش ا�ن� 	� �'زب �وده را �	 وا�:�ت  رھ�ری، &�ل در ،ا��V% �� وری �	ھ�ت %��
  . 1�دراه ر$د-�ر�ر�	�� داری و ا�Vم "/دا�
ر�	���ت" آ$�	 

  
�!�D1 E�,�� :د!� 5$�ح ��ب در�!!  

 ،�وده 'زب ��	ر�وی در. 1رد�% ارز�	�% ���% �رده �ورژوازی و ھ	���رال دو ��	ح <
	� �ر را '�و�ت �ر�1ب �وده 'زب

	�داران �
	ه و ا��V% ا�?Vب ھ	یداد+	ه ،ھ	����1 ،ا�?Vب $ورای �ظ�ر ا��V% � 	دھ	ی و ،ھ	���رال ۀ��	��د ��W	�< �و�ت دو�ت 


�روزی�	 «�وا��م: �% 8��ن ،ھ(دھم 
��وم �� +زارش در. $د�% �:ر�ف "�رد�% ��	ح" &�وان �� %� �ر ا�?�V% ��روھ	ی �	ر�
 �و �� از �و�ت دو�ت �ورت �� ا�?Vب از �رآ�ده �د�د دو��% �ظ	م � �ن، ٢٢ در /دا�?Vب ��روھ	ی �ر��ت ھ	ی�	�ده�	�%

 7».+رد�د ���?ر ،$د ا�?Vب 
	�داران �
	ه زاد+	ه �1 ا�?�V% ھ	یداد+	ه و ھ	����1 ا�?Vب، $ورای �:�% ا�?�V% � 	دھ	ی و

 �1 �ودا
ور�و����%  �ر�	�	ت د��ر و �وده 'زب �رار راه ،��(	وت  	ی+را�$ و ھ	��دی ��	ح طر�ق از '�و�ت�	ھ�ت  �'��ل
 از "��	ح آن" �� "��	ح ا�ن" از را �'��ل 
��	ن ،�در��د�% ��ت �ن �� �1 �	ر��% �ز��	ه ھر در �ورد�د و�% ��ز �	ھ% ھ�8ون

 ��	حدو  �� '�و�ت �?��م ،ھ(دھم 
��وم در ،�W	ل �رای. 1رد�د، �	 از �ن ��ت ��	ت �	��د�% ���?ل "+را�ش آن" �� "+را�ش ا�ن"
 و ��ن وا�C ا�'�	رط�ب، +را�ش ��% �� �رد� ��	ح .دارد�� ھ�راه  �ود �	��ز  را ھ	�% ���و&� ز�ر "�رد�%" و ھ	���رال
  :�و��د�% �� 
��وم، 8��ن �ود +زارش در ��	�% ھ�Nت. $ود�% �?��م ��نرو$ن

�:�% اW1ر�ت ���س $ورای ا��V%، دو�ت و $ورای &	�% �/	�%،  ،'	��1ت 1�و�% ۀWر و �:��ن 1��دؤدر ��ش �«...
�� �	 �1 ا�ت �$ ود $�ص� +را�ش �� 
	�داران �
	ه و ھ	����1ھ	ی ا�?Vب، داد+	ه��� روش و ��ن وا�C ،ط�ب ا�'�	ر ھ	ی
  8».1رد �:ر�ف را ھ	آن �وان�%��ن 

  !آ�و <ھ�� و وارو ،
$�� :دارد +را�ش �� "�رد�% ��	ح" !در�$	ن �'��ل ا�ن �	 و...
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 ��	م و �وده 'زب �$�ل .ا�ت رژ�م <���و& �	ھ�ت �:��ن از ر��ن ط(ره �$	��ر $�وۀ �'���% ا��8��ن، ��ذر�م �1 $و�% از
 ��a �� زدن دا�ن ،< آ� 	و'$�	� �ر1وب �ردم، وا�:% ز�د+% '?	�ق �1 ا�ت ا�ن رژ�م روھ	ی �د��	� و ھ	را��% د�ت

 	ھده و آ�وزان دا�ش و دا�$�و�	ن ،ز�	ن ،ھ	�ق� و دھ?	�	ن ،1	ر+ران �ر1وب ،ھ	ز�دان و ھ	��	�	ن در ��	�(�ن �ن1$ ،-	ر��را��
�% ��1$� آ� 	 ��	�% �� �وا��د ��% �1 ا�ت $���ده 8�	ن �	�:� �ط^ در ا��	ر -�ر�	�ل و �$�ص '?�?ت و�	1ت �	
ای در 

 ھ	��دی ��	ح ا�ن درون+را�$	ت  و ��(	وت ھ	ی��دی ��	ح <���E �1 ا�ت و/:��% 8��ن اWر در��	�ش رژ�م '	1م �دھ�د. 
  $ود. �ر���� �%

 آ��% و �ط'% ھ	ی�'��ل �	 �	زی واز 
	�P د��ق �� �	ھ�ت '�و�ت  ر��ن ط(ره �رای رو$�%،8��ن ��و�ر -�ر&��% و �	
 $را�ط د��قِ  در�	�ت &دم و ��ری ا��?	ط�	  ��ری 
ر�$	ن�'���%، ��  ��ن8 اWر در �وان� را��	�%  �دی �ر�	ن �� ا+ر .ا�ت
 �ظرا�$	ن و �'ث وشر .ھ���د ��	�% $	ر�6	ن آ�	ن .د��دار ��ری ا��?	ط �$�ل اW1ر�ت و �وده 'زب 1رد، �� م �	�:� در �:�%

   .د��ر�% 
�ش �ط��E و 
را1�% دروغ ،$	��	ژ طر�ق از را
  
�I ِ6��  ا01اب و ��O%5 ھ���Nھ�ات !�د!� و !%$�"�� ��K! L�M#�"�ت و ��,�ب  

 ھ	روز�	�� ��ف�و ھ(دھم 
��وم�1  1$�د �دا��	 " ا�ت. 1	ر����% ا�	م رھ�ری �'ت 
�روزی ھ�� ا�ن" از �ر��ت �وده 'زب
 <��  �ر1وب��ز  و د��ر <و �$ر� روز�	�� ھ	ده و ��ور � ران ،�	�داد ،آ��د+	ن ،&دا�ت ،ر���ر ھ�8ون %و �$ر�	�

 هداد �وده 'زب �� �:	��ت ۀا�	ز 8را �1 ا�ت ا�ن دردش �� 	 .1�د�% ��د!� ا���	ر �	 را آن �ظ�ر %ا'زا� و ��% د�و1را���
 ؟!$ود�%�

 .ا�ت ای��
	ر�8 ��	�ت ،ا��V% �� وری �وی از �ر1وب ��	�ت�1  � �د��% .ا�ت �	ر��% �	���	�% د8	ر 'زب، ا�ن
 �ر 1	�ل ۀ��طر ،ا��V% �� وری �واھ	نِ ا�'�	رط��	ن و ��	��ت .$�	�د��% ��	ح آن �	 ��	ح ا�ن ،$�	�د��% ��1ر و ��Eر

�و� �	 را �ردم ا��	ر و ��	�ت ،ز�د+% نNو$� �� وری ا�'�	رط��% ھ�و6ی. د�1��% د��	ل $	نز�د+% ھ	ی��ش �ر�ن%
%�V�ا %$� ،ا���	&% ،ط�?	�% <&ر� در ���� ��	�% <&ر� در �?ط �� �1 ا�ت ا�ران �زرگ ا�?Vب 1ردنِ  ب���و از �

 ا�?�V% /د ا��V% �� وری. ا�ت ر���� �رھم را ا�ران داری�ر�	�� <�	�: 1��رل �:�	رھ	ی 	م�� ھم، �رھ��% و ا���	دی
 �وھ�	ت .���ت ��ش 1و�8% ۀ� ر ،�زرگ �	زی ا�ن در ،�وده 'زب. ���رد �	ز
س را ی ا�?Vبد��	وردھ	 <ھ� �	���% �1 ا�ت
  .ا�ت �راژدی - �1دی دا��	�% ،شا�د��و  راد و �1	�وری <ط��	��	ه
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 اوج ١٣۵٩ ا�(�د و � �ن در �1 ا&�را/% ھ	ی���ش ���� $ود�%��م � ا
وز���ون��  �?ط �وده ی 'زبھ	1$% �داره ا�ن
  :$ود�% &�وان ا��V% �� وری "�را�دازی" �رای ار��	ع و ھ	ا�
ر�	���ت <�وطN از ��$% �وده 'زب �وی از �ود +ر���
  

  
 ٢٢ $��� ،"�وط�N ھ(�م �را�دازی" �� وری ا��V% ارز�	�% �% $ود 'زب �ودهدر 
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  ١٣۶٠ ن��رورد
 

��3 ھ�ی �P! 01ب ��ده و�� Qِ���88%Bا ���  
 ا�دو�زی، +	ه و 
ر�E	ل و $��% +	ه 1و�	، +	ه �	�د!�% ا���ل��ن $را�ط از �W	�% �	�د،�% �	ز ا��د6ل از �1 �1	 ھر �وده 'زب

  ����د +وش را �	 'رف ا+ر +و�د %��1 ��	طب �� �?ط ،%�و/�'ھ�k  �دون ا�ت. 'زب ا�ن �واهد���  ھ	�W	ل ��ر. و $��%
 ھ	یو د��� دار و '�و�ت �	 ��	�% ۀ��	رز در+�ر �و ھر از �	 �1 ��	�% آ$(�< $را�ط ا�ن در $د! "آ��	" �1 $ود�% طور""آ�

 �	�د "ا���	" '	6 �1 $د؟ 8طور +و��د،�% �1 "آ��	" �
ر�د "
رو��ور"ھ	 ا�ن از �دارد و�ت 1�% ھ���م، 'زب �� % ���^
   +�ر�د؟�% 
س را 'ر��	ن $�	 �$د، "آ�طور" ا+ر '	6 �$ود؟! "آ�طور"

 ��	س و ��	�% <��Eط $ود:�� $��% و 
ر�?	ل ا$	ره �% 'زب �وده، در +زارش ھ�Nت ��	�% �را�دازی <در �ورد �� 
Cرق�	ن ا�(	�ت ھ�8�شز�� $را�ط �	 ا�Vم زده را ا�رانِ  $را�ط �را�%،دا��	ن +ر �	ھوش"، �	"�'��ل �	ر ا�ن. آ��ت ا��د66ت �

�	ت �1 آن�% 1�د!�% �?	��� 
ر�E	ل و $��%�� و $��% در '	1م ��روھ	ی �(	وت ط�?	�%، ا����% و��ن $را�ط ��	�%، $را�ط و �
 روز ھر �1 در روز+	ری ھ	�%��Eط� 8��ن '	ل، ا�ن �	. �	$د +ر��� �ظر در را ����% �� رھ�ری $�:� رو'	��ت �	 
ر�E	ل



 ھ	ی�W	ل �	 را �ود ��	�ت �	 داد�% ا�ن 'زب ��روھ	ی �� %���	 ،ا��	د&��� �	 �� راه �% /دا�?Vب <��  از د��ری +ریھو%8
�$�د ز��ت و &��% �دھ�د-ظ	ھری ِ$�� ا����%��ن -ر�بو  &��ب��.  

ای �	 �� ���� 
ردازی : �'����ری �ودها��د�	د 1و�	 و ��دل 1	��رو �%'زب �وده ، ھ�Nت ��	�% ا���	دی ۀدر �ورد �'	�ر
، آن�را�	س  و 1�د+ذرد را �	 و/:�ت دو�ت �وق ار��	&% �� وری ا��V% �?	��� �%ا�داز، و/:��% �1 در 1و�	 �%-�ط

�ود را در ا�ران �'ت ��طر C/ۀ�و ��	ر��ن �و/�^ �%�� وری 	��ر
 %����  .دھدداران و 
...  ؟�	ر��% <د: �	 �8 �:�	ری؟ �	 �8 ز���ا�دو�زی، $��% و ��ر �% ا��� در �ورد $��ت ا�?Vب، �	د �W	لرھ�ران 'زب 

�ود 1��د.  � م ا�ن ا�ت �1 ��	طب را �ر&وب V1م �% �ر و ��  
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ھ	ی 'زب �وده $��� 'رف ، ا�ن روزھ	 د�	�وگ�ت�ردم و �� وری ا��V%، $�	ھت ز�	دی 
�دا 1رده اھ	ی �روز�	��'�وای 

1��د، "&�و �1	" (�ورا�د�ن �1	�وری)، �% �رو ��، و�% ھوادارا�$	ن ��ر �%و  ر�طا�ت! �� ھ	ی ����% و ���ظری $دهزدن
ز�% �	 8ر�	�د. و��% �	 ھوادارا�$	ن 'رف �%"���% �	رش" ھ�ت و ����% و رو'	��ت را دارد روی �را��$�	�ش �%

دھ�د: "'	6 ��ر 1ن ���ن ر��ق P �%ز��د و �	 ��	ه &	�ل ا�در �(�� 
	�� &��ق �� ���	ر �%
ُ �� ، دھ%�$	ن �%��	�/	�$	ن را 
  1��..."�1	 �8	ر �%

 اظ 	را�% 	ن�ود$ �رای ���رھ	 �	زار در ھ	،ای�وده .ا�تدا��	ن �	 و �� وری ا��V%  اول ۀ
رد و ١٣۶٠ ھ�وز �	ل
  1رد�د...دوم ا�ن دا��	ن، �	�د 8�د �	ھ% ��ر �% ۀ. �رای د�دن 
ردد��ر�% 
�ش را $	ن �ط �ود$	ن ��	ل �� و د��ر�	��%

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ھ�ز������
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