
��� ۴ ت� 	�ورد�� ٢٩ – ��۵را��ا	�� ھ���� � ١٣۶٠ ارد�

  
�'�د&�% $	ه دام �!�وران ��رزا � 	���ر�	ن �ورا�را��ل و ��� ا�������ن �	 �� �وپ ���ن ���س �و�ط �
	ه �زاق �� 

را �(� 1رد�د. ھ	 �	�	ر ا��	د�د. در '/ور $	ه، در '�	ط �	-$	ه ط�	ب �� +ردن ھر دو رو$�(�ر آزاد��واه ا�دا���د و آن
  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

�	 '�در�	ن &�واو-�% در ھ	ی �ود ��	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��	�% $د. �ردا �	 �� �دا1	ری '	/ر �%'	ل �?$�
د، -���ن �$و�د و ھول ����د، ز�را �1 در راه آزادی ا�ران، �� ا���	ری �رای $�	 و �رز�دان $�	 �� �ن �� $�	 ر��

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

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

 

 ١٩٨١آور	ل  ��٢٣  ١٣۶٠/١٧ ارد	���ت ۴ �� رورد	ن ����٢٩ 

 ٩ �زر+دا$ت �را�م �رای را �را�1% ا�ران (ا���ت) ��ق �دا�% ھ	ی8ر�� �	ز�	ن �رورد�ن ٢۵. $د آ-	ز �دی <ھ(�
< �ط: ��L در �	&ت ده �رورد�ن، ٢٨ ��:� ز�	ن و ��	ن �را�م روز زھرا ا��$	ر داد. � $ت در ��ق ��	ھد و �دا�% ۀرز��د

ھ	ی �8	�دارش، $د �	 رژ�م و دار و د���ز�	�% 1و�	ھ% ا&Nم �% <در �	���:�و6ً ھ	 �����O 2.�ودا&Nم $ده  زھرا � $ت ٣٣
�1 ��	م � ران را در ز�	ن 1و�	ھ%  ا�ن �ود ا�ن روشا$�	ل �$و�د.  زد�ش�	در �� ���و&�ت آن �	 �دارک 1	�ل �رای �رھم 

��ر �%�	���% از  	� O����� ر+زاری�	ردم در �ظ� C��1ردی، 8ون '/ور و�ر1وب آ�ن 	ت، ا��	&	را �رای ھرات و ا���
� 	  $د. آن �ر+زاری �� �	در �	ز�	ن �1 ا�ت ���?�% �را�م آ�ر�ن دا�م،�	 آ��	 �1 �%�را�م،  1رد. ا�نرژ�م �'دود�ر �%�����

  . ا��	ن �ر+زاری ��	�ت �
	ه ھ	 وای�����1	6�ژھ	،  <'�� �	 �رداد ٣٠ �	 د��ر �را�مو 
 

  
 ٢۶ 8 	ر$��� ،١٠۵ $�	ره ، ا�ران ��ق �دا�% ھ	ی 8ر�� �	ز�	ن ار+	ن ، ��ق، 1	ر ��	ھد و �دا�% رز��ده �٩را1ت د&وت �� �را�م �زر+دا$ت  1

  ١٣۶٠ �رورد�ن
  

 از �	ز+$ت ھ��	م در �1 �ود ا�ن ر��?% در�	�ت 1ردم، طر�ق �دی �1 از��ِر  و�% �و$ت �واھم 
	��ن در را �را�م +زارش
Z(	$%" (�8زی از ��Y �	  "َ+َزن �� و���< و +ر��� �رار '��� �ورد �	6�ژھ	 و ھ	ا�� % 'زب �و�ط "ن" ر��ق ��:�، روز �را�مِ 



�ِده  �رار ا�ن از �	�را. ر���م د�دارش ر��ق "ه" ���رورد�ن، �� ھ�راه  ھ$�م و ���ت ��:� $ب، .$ده ا�ت ز��%�ر) 8	�و، ُ�ر]
 �را�م �	ز+$ت از در 
	�	ِن �����O، ھ��	م ا�	 ز��د.� ھم �ر آ�را زھرا، � $ت در ����O ھ��	م �� �ود�د ��وا���� �	6�ژھ	 �1 �ود
�	�% د�ت �	او  .1��د�% '��� "ن� "� ھ	ا�� %'زب از اید��� ،'�Nت ھ��ن از ��% در. 1رد�د�% '��� 1��د+	ن $ر1ت �� 

، آرام ۀ8 ر +ولِ . �و���ت �و1�ور "ن" �1 �ود ا�ن دا����د��% ھ	ا�� %'زب �1 را آ��8. $ود�% �ود از د�	ع �� ���ور
  .�ود�د �ورده را اوو ��دان  دا$��%دو�ت

 را او ا'��	ط �	 �	طر، ھ��ن �� $ده و �?�� ھم �رس �ر$	ن دا$�� �ود. ز��ن �ر �?ش ا�� %'زب او، �� /ر�	ت �	 او��ن
 8�د �1 '�ن ھ��ن "ن" 
$ت �� د�واری ا���	ده �ود �	 از 
$ِت �ر �� او '��� ����د. در. $د�د��% �زد�� و�% �ود�د 1رده دوره
�رو را�ش  �� راZ(	$%"  "َ+َزن و $ده �زد�� او �� و 
	 د�ت 8 	ر ��% د��ر از آ� 	 �ود�د، 1رده 
رت را او 'واس ا�� %'زب

د��ر  ر�?	ی �و$���	��. �ود 1ردها��	د  "ن" �رای را �رگ �طر�و�ر�زی $د�د  و �ود ران �(�د ���ت در�را'ت  1رده �ود.
���. �ود�د �	را�ده را �	6�ژھ	 و �ود�د ر��ده ھوادار �	ز�	ن	�N� "ن �� "ن	��ر	?ل �����و �ود $ده � ��	���و$� 	� ��1 

�واب در آرام ۀ8 ر آن �	 اواش 1�	رش �$��� �ود�م و در ا�	ق �	�� '	6 �ود. $ده ��و�ف $د�د، �و�ر�زی ،
ز$�	ن���$���  ر
  .1رد�% �:ر�ف ��Nم ی����د را �	�را و �ود داده �� د�وار ���� و

�	طر ھ��ن ��. ر��د�% �����O در 1��د+	ن$ر1ت �	زدا$ت �رای �Nش �	 و '��� از د��ری ��رھ	ی �:د ھم روزھ	ی در 
 �ود. ��	�ده �را�م �وا�دن درس �رای ��C و در�ت و '�	�% 'واسِ 

*** 

   #,�ھ% و 	%ا�� ۀرز#(% ٩ )'ر&%ا$� #�ا�"
 ���ری طرف �� �	آ$�	 و آ$�	 ھ	ی��	�� �	 �1 �و$'	ل �ودم م.دا$��و�%  ھوای و '	ل �را�م �� ر��نھ��	م  ��:� روز

 <�?�� و�	�ل در ھواداران �:داد $دن ز�	د '	ل، &�ن در. ا�ت �	را�ش و �ز�% ��ژن �زر+دا$ت �رای دا����م�% �1 ر���م�%
، +	ه ھ	ا�و�وساز درون  .�وا�د�درا �% �	ز�	ن �رودھ	یھ��%  ،���رطول و در  �را�م از 
�ش �1 $د�% �و�ب &�و�%


ر��	ِن $(ق... ز �ون $راره آ�د: "�� �دای �رود �وا�دن �% $	ن �	ز �ود،ھ	ی �واری �1 
��ره�	$�ناز  و ھ	
$ت وا�ت
�1  1ردم$ر1ت وا'د را ��	ه �% ۀرا��دھ	ی ا�و�وس از روی 
�� �نط�?�: "�ر او�د ز���ون..."  د��د..." �	 �	6ی ا�و�وس دو

  �ب دا$ت...روی ر/	��% 1رد و ����د دا$ت را��د+% �%
��	���و$� 	� ��	�� ����م ���ر دررا  �	$�	س ھ	ی�رود�وان �1 �ود �$��% �ر�ت و�% ��ودم �و�%ۀ �وا��د �و�C ھ�[ �د�

 '	ل &�ن در و � $ت زھرا ٣٣ <�ط: �� �و�C �� ر��دن �رای �ود، ��L ١٠ �	&ت �را�م $روع. دھم� +وش ھ	آن �دای �� و
 ���ت �	دم د��ق ا6ن. 1ردم 'ر1ت زھرا � $ت طرف �� ٨ �	&ت 'دود از 1�م ��ر ،�را�م �	زیآ�	ده �رایر�?	  �	�ر �� ��1
را  �و�% ا'�	س 1رد�د،�% 'ر1ت زھرا � $ت ��ت �� �1 ز�	دی ��:�ت 1�	ر در ،� 	ری 
رطراوت ھوای طور �� م،� و�%
، �?ل �ول ���?�م از +زارش "1	ر"�ودن +زارش ��درج در  �	 �و�� �� د��ق .د1��% ز�ده �ن ذھن در ھ�وز دھ� 8 	ر از �:د

 :(�و/�'	ت دا�ل 1رو$� از �ن ا�ت) �وا��م�% �	ز�	ن +زارش در ا�ت. ام�را�م � �ر از ر�وع �� '	�ظ�

 �ر�زار و �	ران ز�ر +ر�ت�% �زو�% دم ھر �1 ��:�ت. �ود 1رده ��س را ھ	ز��ن �	ران $د�د ر�زش و �ود ا�ری ھوا«
 �Nم ،�دا�% �ر درود $:	ر. �ود +��	ران $ دا �زار. 1رد�% ز�ده را آ�	ن <د6ورا� مرز ۀ�	طر ا�?�N% �رودھ	ی �وا�دن �	 $ دا

 �ر ،ا�ران ��ق درود" $:	رھ	ی �	 �ود $ده �(ر ھزار ۵ -ر�ب �1 ��:�ت. �ود ا�?�N% ��روھ	ی و'دت آر�	ن ��	ن ،��	ھد �ر
 �	 ��رد ،����م �� ،�	زش �� -  �رز+ر ���ر در ،1	ر+ر ���ر در" "،دارد ادا�� تراھ ،رھ	�% �و�د ،�دا�% $ �د" ،"ز�دان $ دای
�ری �و/�L از 
س[�� ن �ر�$%]  �ز�% $ �د ھ��ر آ-	ز در. �ود�د �را�م $روعۀ دآ�	 ...و ،"آ�ر��	��
�را�ون �1 � 

%� آن ��	�% ز�دا��	ن و و رژ�م ھ	یز�دان و/:�ت �$ر�L �� داد، ۴۶ �	ل در ر�?	 د����ری و �ز�% +روه +�ری$�ل 8�و�
 �ز�زل هرا آ�	ن راه ،�	ز$�	ران ا�ن �Nف �ر": +(ت �وده 'زب ھ	ی��	�ت و ھ	�	ز$�	ری �� ا$	ره از 
ساو . 
ردا�ت ھ	�	ل

 از 
س ."�ود 1	ر+ر <ط�? ا�?�N% ھ	یآر�	ن �'?ق و ا�
ر�	���م &��� �ون ۀ�طر آ�ر�ن �	 ��	رزه راه ھ	آن راه. ��ود �	زش و
 �ر �رگ" و "رھ	�% �	 ��رد دا�%،� ھر $:	ر" زد�% �ر�	د �1 ��:�ت 
ر�روش -ر�و ��	ن در و �ز�% $ �د ھ��ر ���	ن

 ��	��ت �� ا�ران ��ق �دا�% 8ر�� 	ی �	ز�	ن $ دای ۀ�	�واد 
�	م $ �د �دا�b	ن از ��% �	در "،�	ز$�	ر �ر �رگ �	ز$�	ر،
 �	در �ن" +(ت ��ژن �	در. +ر�ت �رار �ر��ون 
$ت] N1��ری &	���	ج[ �ز�% ��ژن ر��ق �	در �:د و �وا�د را?	 �ر ا�ن $ 	دت

�واھر و �ز�% ��ژن $ �د %�دا� %b:�د $ �د �دا�ری ��N1 ،م��دری ھ	س �1 �	�د�% ا'�1 ��د �� �رز� ���� 	دھ� �رز�د 
 را �	 $ دایۀ ��	رز �ن�و� 
ر8م �1 دارم را ���	ری ��	رز �رز�دان �ن ���ن ا�ت، داده د�ت از را ��ق �رز�د ھزاران و �دا�%

  ".�ود �واھد $	ن��	رزات ��ش ا� 	م ھ	آن ا���	ر 
ر راهو  $ �دان �	م �	 ھ�واره و دار�د دوش �ر
 ھ	یز�دان در �رز�دش و/:�ت �ود، 1و�	ه ���را�% در او. �ود �ر�دی &ز�ز �دا�% $ �د �	در �را�م ا�ن �:دی ���ران

 :+(ت &ز�ز �	در "�ود � �ر ش،1$��د�% ا+ر 1ردم�% ا'�	س �1 �ود�د 1رده اش$���� 8�	ن �	ر: "��+(ت و داد �و/�L را $	ه
 3»".د�دم 	ه$رژ�م  �وار��ره ھ	یروز�	�� در را $ 	د�ش �	 �د�دم را &ز�ز د��ر ۵٣ ا�(�د از"



  
 ی� 	�8ر �	ز�	ن ار+	ن 1	ر،د، ��	ھ و %�داb رز��ده ٩ �زر+دا$ت در ران�ا ��ق �%�دا ی� 	�8ر �	ز�	ن ���O�،  ١٣۶٠ ن��رورد ٢٨ زھرا � $ت 2

  ١٣۶٠ � $ت�ارد ٢ ،١٠۶ $�	ره ،(ا���ت) ران�ا ��ق �%�دا
  

 ز�دان از ا���	ق، ��	ه ھ	ی�	ل در �رز�دش ��	رزات از ا�$	ر ���ل ا'�د ر��ق $ �د �دا�% �	در �ر�دی، �	در از 
س...«
 &�ل �� ����ل �	م �	 �	ز�	ن، �	ه �رورد�ن $ دایاز  و $د �وا�ده �	ز�	ن 
�	م �
س و +(ت واک�	 ھ	یو'$��ری و $���� و

 و 
�$رو 1	ر+ران 8پ، ��	ح ،
��	ر �	ز�	ن $ دای �	�واده ،"1	ر+ر راه" ھ	ی
�	م از ھ	�%��ش �را�م، ا�ن در. آ�د
�	م آ�وزاندا�ش$�
 زور،" و "+ردد �	�د �	�ود ا���	ق و $���� +ردد، �	�د آزاد ��	�% ز�دا�%" $:	رھ	ی �	 �را�م و $د �وا�ده 

  4»ر��د. ا��	م �� "ز'���$	ن 	ر:$ ��	�% آزادی -	ر��ران، �(C �� ز�دان، $����،
�1  دارد '��N% �� ا$	ره ��$�ر +زارش ا�ن ا���� .�وا��م�%�� �را�م ��ز  ھ	ا�� %'زب <'�� از ،"1	ر" �$ر�< +زارش در

 :ا�ت $ده ا��	م ھ	ا�� %'زب �وی از �����O �ر+زاری '�ن در

 	ن
�دا�$ ��دداً  �ود�د داده �$	ن �ودی �را�م آ-	ز در �	ر �� �1 ا�� % 'زب �	6�ژھ	ی ،�ر�دی �	در ���را�% /�ن«

ر�	ب �� $روع و $د O�� د�.1رد 	ا� 	ھد �	د+% ۀ�$	ت آ�	�	ظ��م ا�زھم ��:�ت �$�ل و �را	%&?ب ��$��د �ت از و 1رد�:�� 

 �ودن �	6�ژ ھ	آن 1ردن 
�8ر و 
��ره و $�$� $���ن �	 و ر���د زھرا � $ت در $ده کر
	 ھ	یا�و���ل �راغ �� �	ا $د�د دور
  5»."�دارد اgر د��ر ا���	ق $����، - دارد ادا�� ھ�وز ،ا�?Nب ا�?Nب،" داد�% $:	ر ھ��	م ا�ن در ��:�ت .1رد�د g	�ت را �ود

 ر��ده ��ل �� ر�?	ی �	�% و ��ژن �زر+دا$ت �را�م �رای ١٣۶٠ �	ه �رورد�ن در«: �و��دا�ن روز �% ۀدر�	ر �ژده ار�%
$ ر و 1$ور  �/	ی د��ر طرف از و دا$��م د��ری $وق و $ور طرف �� از �	ر ا�ن. $د�م�% آ�	ده $	ه ز�	ن ز�دان در

%���
 و 
ر8م ،
1N	ردھ	 �	 �	ز�	ن طرف از $ده � �� �زرگ ا�و�وس 8�د در ،$ده �	ز�	�دھ% ھ��% ��:� روز. �ود �ر $ده
 در �	 ��ر 1�م در راه �ر+$ت �ود�م �1 ��وی ا�و�وس �	 را +ر���د. .$د�م زھرا � $ت راھ% ر�?	��	ن �زر+دا$ت �رای -�ره

 ،�	 ��ن در 8ون .�ود�م ��ران ���% .دا$��د ��� را �	 ا�و�وس راه در .�ود�د ھم ��ژن �	در و �ز�% �� ن �1 �ود�م ا�و�و�%
 و ��ر�د را �	 $د�د �	�C ��ژن �	در و �� ن �1 دارم �	طر �� دا$��د.ای '/ور �%&��% �را�م 8��ن��	���% در  �1 �ود�د ر�?	�%

 �'ت �را�م '	ل ھر �� .1��د �	ز�و�% ھ	آن از �دار�د ا�	زه $�	 و ھ���د �	 � �	�	ن ھ	ا�ن دا$��د �	�1د ھ	آن .1��د �	ز�و�%
  ».ز�	د ��(	ت �دون �و$���	�� و�% $د ا�را $د�د 
���% $را�ط
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  ز�78/��ن $�6ر ����� آزادی �3رت��ان، 2�1 ). ز1%ان، $/(,.، زور،
 از ی �1ا��	ر. 1�د�% �را����%و  �ر
���% را 1$ور 1ل �/	ی �1 ���ت�� ا���	&	ت  '�Nت �	 ��	�	ن در ھ	در+�ری �?ط

. �ر��ده �ود  �� �:د، ٦٠ �رداد ٣٠از  ، �:�%+ر�8 ھ�وز �� ا�:	د �و��	ک 8�د �	ه �:د �و$	��د ��ود. ز،�� ر��د�% ھ	ز�دان دا�ل
  را 8��ن �و$�� ا�ت:  ��ر�< �ودش�1 در ا�ن ز�	ن در ز�دان �ود، �را�م از +روه "�ر�	ن" ام �د��% ان��% از ھ���د

 &�و���l ��د  �Z ا�(رادى از. �ودم ٢٠٩ ا�(رادى ی�و $�ت �رورد�ن ١٥ �	 ١٤ �	�1  $دم د����ر ٥٩ � ر واbلا �ن"
 �Z ��8آ $Z��� ھ	ى$�وه از. �دا$�م ��	�l ھ	ى��8 �	 ار��	طl ھ�[ ٦٠ $ ر�ور �	 و د�ر��	د� ھ	یا�وژه Zود�	 ��د �را �� ر��م،

�رداد ٣٠ �	 مو��� �ما�و�l آ�ده، [+روه �ر�	ن، ه.ا.] ن	�ود� ھ	ى��8 و �ودم �ر �ر ٦٠ ���Z$ طورآ� �Z ود��ا�ن از �:د  mر�	� 
nظورم. $د را��ت ا�ن ��ا �Z ط در	ار�� 	ود �� 	�، ���Z$ l����وص� �. �ود �����	��ك و $ده '�	ب � �ن �ودِ  ز�	ن در 

�Z ر �زو�����l ھ	%�	ز�و�در  .�ودم دوم �رى ھ	ىید�� l�	�	'� ت�ل �� د�	Z l��د�ود �ورد در. $د� �?ط ��ز�Z$> lZ�� م،
 �Z ا�	�l �ك �وى ،ا�دا���د%� ���� l ��ول �� Z�	رى ��ول �	 ��	س �gل ����ف ھ	ى� 	�� �� �:دھ	. د��ر �8ز �� و �ود Z	�ل

lZر�	ره ھ�[ و �ود �ط�ق ���
 $روع ��ر ٧ از �:د ��دھ	 در ��	و'$� طور � �رZوب �ماد��Z l ��	آ �	. دا$ت� ھم �%ھوا ��(ذ و 
 $ده '�	ب <$Z�� ،�ودا��N%  ا�?Nب ��	ھد�ن و �
	ه د�ت �Z ٢٠٩ در .�ود �	6 ھ�8�	ن ��دھ	 �وى ھ	��8 �و/C ��ر ٧ �	. $د


 ھم ی�وارد در �ود Z	�ل�	  $Z��� ۀ&�د��ش . ��ود �ر�	���l داد��	�g� lل و دا$ت�	l� ھ�راه 	ل ��	Z .lرداد ٣٠ از �:د و�� 
  ".�����	��ك ھ�8�	ن و�l �ود�د �ط�ق '	Zم Z	�ل و $Z��� ھم ٢٠٩ �ط:	ً 

���$��
 ١٣۶٠ �رورد�ن ٢٨ ��:�«�و��د: �'�ود ����% در ا�ن �ورد �%�رورد�ن، �:�د ��ط	�
ور د����ر $د.  ٢٧ 
 و د��وری �	. ��	�د �رار �رِ  ا���	دم ���ظر �8 ھر دا$�م �رار) �ز�% ��ژن ر��ق داN1 )%b��ری ��و8 ر ر��ق �	 ١١ �	&ت
�را�%� �� ��	� و �	�� در �8 ھ�د��ر �	 ��وا��م دار�م /روری 1	ر ز�	ن ھر �ود $ده �و�ب �ود ا��	�	ت �	 �1( ر�?	 از ��% 

 از �:د ٢ �	&ت �	 +ر��� ��	س ��و8 ر ر��ق �1 داد اطNع ر��?�	ن ،$دم �	�� وارد و��%. ر��م) ���ر�م ��	س ��	� ��رون �8
���%. آ�د�د ھ��رش ھ�راه� � ��و8 ر ر��ق �1 �ود ٢ 'وا�% �	&ت. آ�د �واھد) ا��	�	�% ر��ق �	��( ��	ن ھ��ن �� ظ ر 

 &رو�%) �رورد�ن ٢٧ 
��$���( د�$ب": +(ت �رار �ر ��	�دن �	طر� � �ن از د��وb% از �:د ر��د�% �ظر �� &��% و �	را'ت
 را�ط� در) �:�د ر��ق( او ا�د1رده اد&	 ظ	ھراً  ا�د �رده �ود �	 را �:�د ر��ق و &رو�% دا�ل ر���ن ،�وده ��ط	�
ور �:�د ر��ق

�	طر� � داد ��Lو/ 8 ر��و ر��ق ".$د �واھد آزاد ����b $دن رو$ن از �:د و �رود آ� 	 ھ�راه �	�د �	8	ق ارز �	 C/و %��� 
 او �	را'�% و &��	��ت. ا�ت د��ران روا�ت ا�ت $��ده �1 �8زھ	�% و 1�د $ر1ت �را�م در ��وا���� در�	�% $��% و ھ��رش

 ر��ق( +(ت�% �ودش �داد�د �راری را او �1 �ود د��ور. �ود �را��% 8��ن �ر+زاری �� �زو�% �8 $را�ط ا�ن در �1 �ود ا�ن از
�و$��ن ای &ده و�% �	$�د داده �و را �را�م ھ	اg1ر��% ���ت �:�د .8ر�د�% د����ری ا�ن 'ول �راوا�% $	�:	ت")  ر��و8 
 آ�	ده /�	�ت �رای ��د 8�د �ردا �	 1��م ��ر �	�د و ا�ت ��:� ا�روز ا�ت �:�د �1 1رد آزاد را او �$ود $	�د ��د �	 �1 ھ���د
 ".داد ��	ت را'�% ا�ن �� را $ود �% رژ�م ا�ن ا��ر �1 1�%) $��	�% '�	د( '�	د 	�ت'� از �:د �ورد��% آب 8$�م ا�	 ا�ت
 و $�	��م�% را او ١٣۵٨ �	ل از �ن و �ود اg1ر��% �1 �ودش �رادر( �ر�دون ا+ر 1رد �	�1د �ن �� ر��ن �و�C ��و8 ر ر��ق
�'�ت او �	 &�وان ھ�[ �� و 1�% &وض را ���رت 1ن �:% د�دی ��	�	ن �وی را) دا��ت�% را ا�ن ��و8 ر ر��ق %��� 

 ».ھ���د �طر�	ک ���% ا� 	�وده ،اg1ر��%

�	طر �� ،�و�% ازآ� 	،  :ا�ت �ر��مو د��ل 8�د �� 1	ر+ر <ط�? آزادی راه در 
��	ر �	ز�	ن و/C ،ا�ن وا�(�	در  ?�	�> 
%�$و�د. �� &�وان "8پ رو" ���داد �% ��	ھد�ن �وی از ھم و رژ�م �وی از ھم ��ق، ��	ھد�ن �	ز�	ن درون ب:	ا�$ �	ر�

آ�ر��	�%"  -"�	bو�b�ت ،دا��د�% ا�
ر�	���ت -�ر�	�	�% �1 $وروی را �و��	ل <، �� د��ل د&وای $وروی و �8ن، ھ��وده زب'
 ۶٠ � 	ر در 
��	ر �	ز�	ن ،د��ر �وی ازای از �وی 'زب �وده �رار دارد. �	ز�	ن 
��	ر ��ز در �:رض 8��ن '���و  �	�د�%

 �:��ن ?�N%ا� ا&�Nی ا�	س �ر را �ود�:ر/ِ%  ھ	ی�	���1 و ھ	+�ری�و/C و 1�د�% ارز�	�% "%ا�?N� �Nی&ا" را $را�ط
   .1�د�%


��	ر" <�$ر�"  mر�	ف �۶٠رورد�ن  ١٠در ��	ر ���$ ر  در 
��	ر �	ز�	ن 
�$�ر+	ن �?رِ  �� د�و1رات 'زب <'�� �	رِ 
 ط	ھر و ا�N-�	ن �'�ود ،��	ط% %��	 ھ	ی�	م ����ر 1$�� $دن �� 
�$�رگ ا�ن �	ز�	ن  دھد.را �% ، در 1رد��	ن،�و1	ن

  6.در ھ��ن +زارش درج $ده ا�ت ا�راھ��%



  
  ١٣۶٠ �رورد�ن ١٠ ،٩٩ $�	ره ، 
��	ر'زب د��رات در �و1	ن �� $ 	دت ر��د�د،  <�� 
�$�رگ �	ز�	ن 
��	ر �1 در '�� 4

  
 ھ�وز�و$�� ا�ت �1 . ���$ر $ده ا�ت 
	�داران �و�ط �	/ل �'�ن <�	ھ دو د����ری از %+زار$ 
��	ر،ۀ $�	ر درھ��ن

 ز�دان �'ل از اطNع � ت شاه �	�واد ھ	ی1و$ش ��	م .���ت د�ت در �	/ل �'�ن �ر�و$ت از اطN&% ھ�[ ،�	ه دو از 
س
 از او آزادی �رای .ا�ت �طر در�	/ل  �'�ن ر��ق �	ن" �1 1�د�% ا&Nم 
��	ر �	ز�	ن. ا�ت �وده ����� �% ش��N	� و او

، ھ$�	د ١٣۶٠ �رداد ٣١ر�m ا��$	ر �$ر�� �	 ا&دام ر��ق �'�ن �	/ل در از �	 7"��ز�م. 
	 �� ا��N% �� وری دژ���	ن 8��	ل
، $روع �� �و$�ن �	طرات ز�دا�ش 1رده ا�ت: ١٣۶٠ �رورد�ن ٢٢دا��م �1 �'�ن از و �� روز �	�% �	�ده ا�ت. ا��� �%

 $ود�% '	6 و 1ردم ����ل د�روز را د��ر ا�ن �	. 1�م�% ����% �	ر ھر و�% ��و��م را ز�دا�م �	طرات دارم ����م �1 ا�ت "�د�%
 و 1�د، �� �و/وع � �% ا$	ره �%١٣۶٠روز ���ت و �وم �رورد�ن ھ	ی در �و$��او  8".�$ود ��	م آن �ود1	ر ا+ر. �و$ت

�ودشد�6ل د����ری  %� L�/% را �و�	?�	دھد:و ����% ط  
 � �� $ده $�	��� ا�راد از رژ�م ا�ن ا��دای ھ�	ن از �1 ����% ��%. 1رد ا�$	+ری آن �� را�C �	���% �1 ھ�ت ���ت �	 دو«

 ا�ن. �	رج در �8 و دا�ل در �8. �	$د�% �رورھ	 و ��	ھد�ن درو�% �'ول در دا$�ن د�ت رژ�م �ظر از ھ	آن ا� 	م �1. $د
 ھ	ی+�	ن و 'دس �	 و ا�د1رده�% 1	ر ��	ھد�ن �	 �1 ا�رادی اطN&	ت �	 ا�دآورده د�ت �� �	واک از �1 اطN&	�% �را�	س ���ت

ھ	 �طرح $ود، ھ��ن ا� 	م ا��% �1 در داد+	ه �ن ھم ا'��	6ً  .�ود ز���� ھ��ن در ��ز ط	�?	�% ����% د����ری �1 $ده � �� ھ	آن
 دوم ���ت. مھ�� �	ر1���ت دا����د�% ا���� و ��	ھد�ن در ام�	�?� د��ل �� �ر�	ً . �تھ ���ت ا�ن در �ن ا�م�واھد �ود. 

 و �رزھ	 ��	م �� و. �ود 1رده � �� ��(% ��	رز و ��	�ف ا�راد از �	واک را ���ت ا�ن ،د����ری ���ت �� ا�ت �:روف
��� ،�ر�ورد�د ا�راد ا�ن �� ا+ر �1 �ود داده $ ر�	�% ھ	یاداره	�N� آن	ر را ھ�� ا�ن (� �ن)، ��	م از �:د. دھ�د �'و�ل و د��
  9».د�ود� ا��روج ���وع �ر�	ً  .داد ��% راا�ن ا�	زه  �و '	1م 8ون .�دا$��د د����ری �رأت و�% �	�د �	�% �ود �	ی �� ���ت

او را ����ل 1�م �1 
س از �وج  <�	���% ��طق ز�	�% �و$�� را �رھم �ز�م و ا���	 �و$� ،ھ	ی �'�ن �	/لدر ����ل �و$��
�	واک $	ه �	  ۀا��	د�رار +ر�ت و وظ	�ف &?برژ�م ھ	ی د����ری د��ور 1	ر، در "���ت دوم"�ر1وب �رداد $�ت، 

�1 '�% �:	��ت �$���N% را �طC  �ودم�وارد ��:ددی از 8��ن ا�رادی  $	ھد ھ	ھ	، ����ل $د. در ��ولد����ری و �:/	ً ا&دام آن
  ر ��م و ا��د �ود�د. ھ	 ��ن ا&دام و آزادی دھ	 را د����ر و $���� 1رده �ود و �دت1رده �ود�د، و�% رژ�م �� وری ا��N% آن

  
�رداد ٣١ ا&دام ،١٣۵٩ � �ن ١۴ یر�د��� ،�	/ل �'�ن 5 ١٣۶٠  

  
 &�وم ���	�س ��دی �'�ود .ا�ت ��دی �'�ود 
��	ر+ر �:�مِ  8 �م �ر+زاری از ��ر ،
��	ر ۀ$�	ر ھ��ن در ھم �	ز

 ا��N% �� وری �/	�% &	�% $ورای �� �1 1	ر+ر $ر1ت �(ت ا�ت �'�ود 
در .$د ا&دام �	��% ٢۵ �ن درو  دا$ت �ر���%
 ٢۵ �ن �� را او 1	ر+ری '?وق �	 �دوی" :�و��د�% اش�	�� در .�ر�	�د ا��	م �� را اش$ده ا&دام �رز�د داد�واھ% �	 �و$���	�� 

%�
س و 1رد�د ا&دام را او �ود�ش ز�دان از 
س روز ٣۵ �?ر��	ً  �:�% ۵٩ � �ن ١٣ �	ر�m در �1 ا�ن و�ود �	 .�ودم ر�	�ده �	� 
 /�ن در .ورز�د�د �ودداری ��ز اش
رو�ده دادن از و�% �مدا� را او �رم �	 1ردم را اش
رو�ده �?	/	ی �	ھ$ ر داد+	ه از آن از
 ا�روز و�% +ر���د�% �ر�	�$% و�1ل �� او �رای و داد�د�% اطN&	ت را اش�	�واده و 
در "�ر�	�$%" داد+	ه در +ذ$�� رژ�م در

  10."1��د�% ا&دام �'	��1 �دون



  
  �١٣۵٩ �ن  ١٣، ا&دام 1334ی، ��و�د ��د �'�ود �	ر+ر�
 ق�ر� 6

  
 از 
�	ه �دا�ت -�Nر/	. ا�ت 
��	ر �	ز�	ن ھواداران از ��% �$�وک ��	دف ��ر'	وی  
��	ر، <�$ر� د:� ۀ$�	ر در
 د�ت از را �ود �	ن � 	��	ً  ،���	ر��	ن 8�د �� ا��?	ل از 
س و ��روح $دت �� �$�وک ��	دف �� ط% �	ز�	ن ا�ن ھواداران

 ھ	یا&���N از �:دادی و �وده �و�ور �ر �وار او �1 ھ��	�% در داده رخ ١٣۵٩ ا�(�د ۴ روز در ��	دف ظ	ھراً  .ا�ت داده
. $و�د �	��ر او در+ذ$ت از �وا����د �:د روز ���ت 
�	ه �دا�ت -�Nر/	 ۀ�	�واد. ا�ت دا$�� ھ�راه �� را 
��	ر �	ز�	ن

رده �	ک �� آن از 
س روز 8�د و 1رده ا&Nم �	$�	س &�وان �� را او ��د ،ھ	روز�	�� در آ+ % ا&Nم �دون �	�و�% 
ز$�%� 

  11.ا�ت

  

�	ه ��ر �% دھد �دا�ت -�Nر/	 �رگ �$�وکِ  از ��	دف و١٣۶٠ �رورد�ن ١٧ ،١٠٠ $�	ره ،�$ر�� 
��	ر  7.  

  

 و(ا���ت)  ��ق �دا�% ھ	ی 8ر�� �	ز�	ن ��ق، ��	ھد�ن ���� ،
��	ر �?ط �� ھ	+روه ��رر �طرھ	ی ا&Nم و +زار$	ت 
ۀ $�	ر در "��	ھد" .1�د��% 
�دا $�وا�% +وش ھ	�	ه ا�ن در ��	�% ز�دا��	ن �طر�	ک و/C �ورد در ،د��رو �	ز�	ِن  +روه ھ	ده

 ��	ھد ز�دا��	ن و د����ر$د+	ن 1ل �:داد .دھد�% ��	ھدو ز�دا��	ن  د����ر$د+	ن آ�	ر آ�ر�ن زا ��ر ١٣۶٠ �	ه �رورد�ن ٢٠
 د�ده +	ن$د د����ر �:داد ��$�ر�ن $�	�% $ رھ	ی درز�دا�% را 1�	ر ��ذار�م،  ٢۴۴ ا+ر � ران �	. ا�تر��ده  �(ر ٩٢٩ ��

 $ رھ	ی از 
س .ز�دا�% ٣٠ �	ری و � $ ر ،٢٧ را��ر ،٣۵ �	�b$ ر ،۵١ 6ھ��	ن ،٢٣ +ر+	ن ،۶٢ �	���ر و �	�ل :$ود�%
 ،١٨ ���	ن ،٢٧ $�راز ،۵۶ ��ر�ز ،٢٢ ارد��ل ،١١ اراک ،١٩ آ�	دان :ھ���د د��ر ھم $ رھ	ی در ��	ھد د����ر$د+	ن ،$�	�%

  .�12	�د�% ا�زا�ش �دام آ�	ر ا�ن و ز�دا�% ١١ ��$	�ور ،١١ ��	ھ�ل



  
  ١٣۶٠ ن��رورد ٢٠ ، ران�ا ��ق ن���	ھد �	ز�	ن ار+	ن ��	ھد،: ١٣۶٠آ�	ر ز�دا��	ن ��	ھد در �رورد�ن  8

  

 در ،��و�� �رای دار�د. ا�$	+ری و �	�و�% �$	رھ	ی طر�ق از �ر1و��ران را�دن &?ب �� ا��د ھ�8�	ن ��	ھد�ن ،'	ل ا�ن �	
 ز�دا��	ن <$��� و -�ر�	�و�% ھ	ید����ری �	 را�ط� در ����% sآ�ت �� "ا�	��" ��:�ت ���رام« "،��	ھد" ۀ$�	ر ھ��ن

 :13$ود�% ���$ر »��	�%

����%، ا�	م :ظ�%ا� sآ�ت '/رت ��	ران،«  

 ر�	�د�% ا��'/	ر �� ١٣۵٩ �	ه ا�(�د ٢۵ �ورخ 
�	م در ا�	�% �	�ون از ��:�ت و �	�ون '	��1ت �ر $�	 �!�1د ��	��ت�� 
 ز�دا�% و د����ر �	�و�% �واز�ن �Nف �ر +ذ$�� �	ل دو طول در ��	�% ا� 	�	�% �	 �	نا�?�N% ھ�وط�	ن از �g1ری +روه �1

 �وان آ�	ن اg1ر �1 ن	ا�� از ���	ری ��ز ا1�ون ھم .ا�د+ر��� �رار $���� �'ت آ�	ن از ز�	دی �:داد �و�ود �راbن ��	�ر و ا�د$ده
 �ر�	�% �	 ا�ت $	���� ھ	%�	�و��% ا�ن �� دادن �	��� و �	�ون '	��1ت �ر�راری ��ظور �� �ذا. �ر�د�% �ر �� ز�دان در �	$�د �%

 ھ	ی�	�واده آ-وش �� ا�ران ا��N% ا�?Nب 
�روزی � 	ر �و��ن آ��	�� در �	 �ر�	��د �	در را ز�دا��	ن ا�ن �و��ف ر�C د��ور
 .�	ز+رد�د �ود

  14»"ا�	��" ا�	�% �	�ون ����ل و ا�را �ر �را��ت ��:�ت ،١٣۵٩ ا�(�د ٢٨
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  ١٣٩٨ ارد�� $ت ٩ ،٢٠١٩ �لورآ ٢۴ا�وا�%، ھ�	�ون 
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  ز�ر�و�� 	:

 
�	رش آ� 	 �:د از �زد�� �� 8 ل . ��ظ�م $ده ا�ت» �	د روز �	��«ھ	، در �
	س و ھ�راھ% �	 ر�?	ی د�ت ا�در1	ر ا�ن ����� �	ددا$ت 1�

 %��را �� و�ود �% آورد �1 $	�د در ھم ���د+% رو�دھ	ی +ذ$��، '	ل و آ��ده را ��وان از N�6ی ���ل ر�دادھ	ی �	ل 
س از آن و�	�C، �ر
  �� ظ	ھر 
را1�ده د�د.

  :“�	د روز �	��“�	  آدرس ��	س
yadrooznameh@gmail.com 

  �و���ر:در “ �	د روز �	��“ ـ
@YadRoozNameh  
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