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�	ر��� و ���	وت دو ����	ن ��� ��  ������ ا�	ن و 
	��� در ���     ��	��  

 

 ��  �"�� ا�!�  �و

 ���� ���� 
   و آ��

���ر ��دم �� ا����� �� �� ���� ا��
� و آ������ �������  ار)��'ی  از �$ دو#�در "�ل  ���� و 
)� ی �����ت و )�5ت  *
�� آ0�3ء  در)���0�� ام �0ا��1 �
د و 0/��ای آن -�� ا,
+�  ا��*� 

 
�6" ��'ه ��د 0
ا �8# ���7 �� ا� ����:� �� �;��'م  � �80=
أ در ��ره آ 
�3>�� *�ن داد و 
�� و �(
ی را �����B�3ھ��� ای  از "���� و وا��@ ��0? ا ��� �
د�'ه ا#� در و)�د ا�> C(D0


ی �0 ��د �� ��ر و ھ�E# 
��ن آورده ا#�  ������ و ��Fوت را �� ���7 �� آ�;� �� در �(�ر 0=
��� -3�3ان وا<Iار ��� و�H از آن �� �/G ا��1 �0ن �� ر�(� در  �� �7���:�ه و <���Jن ا�'�(� د��� 

 ��
*K ت���� �� ط
او�#

ض �- �� '��� 60'�0 �
د�� . اN7� �0 از آ+�ز ا�>
ا���ن در  �ر�P دارد �
��� Q��� P#�� 3 در��
ا ھ� ؟  B �'ه ای ھ��� <���Jن و�� �:�ه �� ھ��� و  �ر�P ا���ن ���JS ا#� ھ��

���7 �� "�ادث وو��QT  �ر��8 و  Pاز  �ر� �VW60 
ز�
ا 0� ا��'أ ��وردارم ��Fوت ھ
 ا���ن و در ھ

#' و در و)�د �0 �J��80 ل ھ�ی��ا)���-�  وا���� �� اط5-�ت و �0��V0 � ا#� �� �
ای وی از ��

آد0��ن ا#� �� و��� �
F� '��0\ »ا"��س ��م!! « و ھ��� " 70'ل 0�:
دد  !! اش ��  "ا"��س ��م

اھ� 0�*�' ا�0 0� و��� K ن���
ھ�[ ھ� را در  �ر�P اK ن ھ� و'�  ��
�>
� ���(��' �0)�7ت و�
ا �0

�زه در �� د��ار �0  ،  ���ت )�  در ا�� )�Sن دھ*'ه �0��' 0�7��� �� از ���� ھ����� ء  آ��� و ھ� ��عِ 
� ��د �<
ان ��
ون 0�(�د و �
ای ��N 0����ن ھ� ا���ن آزاده ���� ھ�ی ���� 
ا-� از -'ا,� و آزادی �


 ��ار ��  ��Kز��ن و��ی ھ�7 و #*�aر,/�� ���رھ�ی ��V0ن <��� ای �I0 �7ا0
دان "�� ��د��ن 
��,� ای �� ������S را ���7 ز�> ��از آزاد<�ن و ا#�
ان در  0�(�د 0� �� ���b0 �$ ا���ن �� �� 0���ا

���م و ���S�)B را ��7'م  � �Kاره ھ�ی از ��ن و آ @ را �� در 0�'ان �� ھ�ی  �
�5ی 0=
  را 

�� ��Kای ��V0ن <��� و ظ�,���� ای از ��د � <
ان  ر�ــ��8 0ــ�(��ــ' �� ��ــــ�ــ� ا#&%$� و  ��ا#��او
'����� �)B و ���)�� �D0���V در �
ج -�ج ��B در ����� ؟ از ا� ��ن از "�ادث روز<�رآ�� ���

� �����' و �� <��J دا�(��'ی ھ
��� ای �� ���ی �T�� ��)�
ان -�ج *J��
ج -�ج ھ
�'ر �� ا�� �7�N رو�
. '�  ا-��ق ط� ���' �b�f و آ,�ده ��اھ�' 

 �0

 �� #� د#ا�� ��ورم �� ا��'أ �=0 ���
ان �5ق ���hه در ار �7ط �� "�ادث ��*J���6�� ��  رو


ج -�ج �(���ن #� ،'�����!در�
ف �
ده 0�(��K ،  زه ھ�ی�:�ھ�ی ظ�,� و د�*�� �ران I0ھ�7 �� ا

���� ��Sری ��
" ���H در��ور0���� ���hه در0=
وا#�7'اد ی 'ء ض �ر��8 -'ا,� ��اھ�� 

ای ا��'ار� ���� د�

وع ���3ر<�)0��
ان آ<�ه و*J��ث و SV�0' ی �� "�ادن �0 ��'ار�' ورو
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��� 
)� Q0ت در)�اa�/ و ���S( ه دھ*'ه'�k)- �� ا و <����ل را'� k"
� CT�� �
�0 �� ا���ن ا�"
����3 �0�1 ���'.  ز0�� �0 ����' و /��Nدر) ج( ��� �� د#�� ای 0�'ا�� .از  ا��در"C ا��0�# ��lوار  

  �	 � و راه �	 � �	ر��� *(د�	 در ��� :

���;� در ���� ھ�ی ���7 ��3 ا��B �#د�'ه ا

  �'رت 0'�
�� و رھ7
�� )��V0 ره <=0 ���)� ��
� ا#�7'اد در)��V0 �� -3م ا���م ا51"�ت ����دی �K
>  
=0 �V0�( 
#� 
��0,�� �=�رت در #


آ��'K 3 در�$  آ0�ا 
�SBر#�,� ر��#� )��Sری �� "3ب آزادی و -'ا,� ودررأس آن ز�0��  د��0
7��V ا#� �� در �$ )��V0 ا#�7'اد زده در "�زه 0'�
��� ���' �� د���ر 0/�' 0
#� وا<Iار �' و ط

�� �� ھ
 د,��� �� ��ده �J#\�0 �� دد
از ھ�� اول او,��� ھ� و ���ز �0'ی ھ�ی �$ )��V0 د#�� ��'ی <
 ���V  در Nھ��  ����ا���� �� ا�� ھ'ف ��NT آ�' و ا�  
دو,� C8��0 و �
��#�� از آرأی 0
دم 0=


د> C7# ن او,��� ھ��J,�80 �  '�  'اد از�0 N�*)  ���I> '#�K ا ����6ی رژ�� ھ�ی
��� ��
���م �� ��(�
����0 در  
�:� وو�hه <� ھ�ی "
�� آ���:B  �� �8اھ� در ا�����0 ��
ه )���' . S� د�� QJ�آن �� 

 ا��ره ��� ا�0 �=�رت ��J> '��� �VW �� ��د �ی آ��
 �$ -�N ذ�� در �
ا�
 د��0
ا#� و =0


�� از �(�رھ�ی �6W�0 و آزآ� $�h� ا
دی در �
ن ���� و�*� ��د �� �'ون �$  �Vرض QK��0 ا#�
���ر �0 آ�' و ط7��V ا#� ��  �� ��
�� �3رگ 0'" �ا�� ��د � ی ����0 از �:�ه  )�Sن در �
ا�
 ا�


ش و ا�'�(�'ن  ���7 �� )��:�ه  ا���ن وھ:�
 در��ع =0 ����  �J��K و ز�'<�  �ر��8 0
د�0ن #��
در �:�ه ط�f ھ�ی و#�Q #��#� و <
وه ھ�ی ا)���-� و 0'��  ر�(� -��k  دارد ���V ا��*�  N��6 دو 
 ���I> @�T��� �� �T� د�� N�- $� ده �� �=�رت�� 
�7 �� 0'�
�� ا���ن و )��V0 در 0=��<���Jن 

 . '� '��� �� ������ -�N ��د ��T �� ھ
 ا�:�3ه و �>
�� -���� د��0
ا#� و ز�
ا  �Vرض آ0�3 ��دن ھ
�� ا#� �)� H�( ی �� از
> �0���� ا#� ا�0 ا#��Jده از روش ��0��' آ��Kب رو ��آزادی ھ�ی 0'

در )��0 �$ 0(
و-�� ��ذب  و ����ن =0 '���0 ���# �V0�( $� د �� در�)�0 N�'7  �V(�K �� و���

 
=0 ���;� د�'�� ��د �ی آ��
 در�(�ر��#����B .د
�I� k6/  ی از ا#�7'اد
�� ا�:�3ه ا��1  )��<�

�3ی ھ�ی ��(�
در 0=
  /�K�� k6 ا�F" �� �0ر��0�'ه ��د � ووز�
 د�Kع در  �����3ن دو,��  ��
K

 

اک در ا)5س 0(�
ک ��P اaزھ��
  �� �H از ا=0-  W7� 

 �ن�اf6#  �اض
وس رھ7=0 - 
�H 80��ن" رھ7
 "3ب��"  �J�# �0ن  "ا,��ر
K �-اد
��د � را ا�5غ �
د �
ده از " و 0/�' ا,7

 ��0/�' 0
#� را �� ���T�I> @ا C8��0 �,ان �� دو

�� ��د � <*K ان در ا��5ف
ز�
ا ��د � <

 #*�aر I0ھ�7 ��ده ا�' �� ا#5م را �� *J  �� 3S�0 وا���� �� �'رت ھ�ی 
"�زه ��
ون از 0=


وف V0 �T
��� ���ت �
و
	  ��ر�� از � »!!!��
	 �� د�ن �ود و �و
	 �� د�ن �ود « �
�� �س ا�رای �ود�� ی  �ظ�
	 آ��ر در 
�ر ������ز�د .�

رو ز�د#	 ��و�	 ا���ن ھ� 
�� ل $%
 	$$

)$وم #رد�د رژ�م �ر����ن �)ودی و ا
�رات �� ھ
د��	 �� �ر�	 ��'� ھ�ی ���و�	 ��ن ا&


ت ���ت ا�ن ����ر��ن ��ور ددا�ت �� � ش �زر#�ر�ن و ر�وا�ر�ن ��
��ن  ا�ن �ود�� �ود�د ودر %
ھ�ی �ر����ن و ا
�رات 
��ده �ر�	 �و�ژه آ%�ی .��	 �$-�ن ر,�س �و&�س د�	 �رو�ت ا���د و 

د 
ر�	 دو&ت ��د��ھ	 �ر����ن از �

دار�	 ا��ره �
وده ا�م �� ��	 %�ل از ��روز�	 د��ور 


�ن 
�ر ��&��وص �-�ر �ود در %�ھره �وا��� �ود �� �� ھر %�
�	 ���د از ��روز�	 ا�وا$�
ن ا&


د 
ر�	 �$و#�ری رد��و�
�� ای �ر�)�
دارھ
�ن �� ا�ت �� ر��� ���%ض #-�
�ن ����د#راز *�ود.
ا�'��� زور و �ر��زه ا�'�م �رده داری و 34
	 را در %رن ���ت و�'م و آ�2م ���م �و&�ت د��	 �� 

'�
 	 $� 	��

'��	 و ھ
� ز �
�ود '$�ف  �ر�	 و � ��د &ذا وظ�-���وان ا�'�م ��7ت و �5��6ر ھ
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���ت �رده داری را �و��� و ��
ود�;ر �ر��ی ��ر�ل :�وای :رو�	 در �ر���ر ز
�ن  
�دا��د �� 

�ن ھ�ی 
ذھ�	 و د��	 �� ا���ن ھ� را ا�م از �-# 	
�
�,ور�زه و ��'�م ���د &2ذا ��
= ط��)	 ا�ت �

��وی دا��د و� �3

�)2د  را �� ِا�
�ل 
'���زم       ز��ن و 
ردان از&��ظ � و%	  	(
�ت وِ�رد �
 » 	(
  ���د . 
3ک ������	 �دا در ز
�ن ��دار�د 
ردود ا�3م » ا���2د �

  » !���� �ذھ�	 « دو��� �	 ا����د ات در �رآ�د 


ن ا��دأ �ر ا�ن ��ورام �� �رای ورود �� ��ث د
و�را�	 و 
ردم ��6ری و � وق ��ر در ��ر 

�ھ�ت و ��ر ا�� �د�	 ا�ن �)�ر  »ا6�3م ھو ا&�ل « �ون  �د �� �)�ر ھ� ی��.ر ��� �� 	��
�� ز


�دل ��ده ����د ��ور رد ھ� در و�ود �)�ر دھ�ده #�ن آن �� و�دان 4وط� ور در آب � ��3ت و �ِ 
�رد ز�را �� ز
��	 �� ا�� �د �ده ای از �2ره و ����ت ھ�ی 
ذھ�	 �� �����ن ��ن و ��م ا�د �ر 

�� ا�ن ا�ت �� " ���را�ری و ��م " �E ا
ر ا&2	 و ط��)	 ا�ت " و �� %ول آ��2 ���د آ�را �ذ�ر:ت 

�'$	 را �ل �رد ز�را » ق ��را�ط��ق د�ن ا�3م �� د
و�را�	 و � و« 
��وان �� دا��� واھ	 


)�	 �واھد �ود �� �ده ای از �ر���� �ر�ن �$
�ی از��2ن ا�3م %�ل از ا��'� �ر 
�ھ�ت  	� =
��
» ا�'�م ��7ت �ر
���ی : � ��ر��	 « و �	 �رده ���د �را�ش � �� راه » ا���ن و �را
ت �دا دادش «

��,ل و ���ز

�دی ھ�ی ا���ن ا
روزی  را �� �$�'وب ��7ت : � را �ر��م �رد  ز�را ھ��;�ه �� 
��وان 

�-رد ا�ن ��ر��	 �در ا�3م و %رون �)دی 
��ھده و ا�دازه #�ری �
ود ھر��د ����ر و 
ؤ&-� ھ�ی 

 �

�ن در دو و�� 
ذھ�	 آن �)�	 در %رون #ذ��� و دوران 
� %�ل 
درن ، �
�ر ��را�زا 
��د ، ا�-#
�ن دھ'ده 
���د از آ�7ر و �وارض ز�د#	 
در���� 
�7Hر ا�ت و در ��ر ��و�	 �� ا���ن در ا�ن �2

��	 �زرگ و �-ره ھ�ی �
�ق و�زر#	 ا���د �ده �� روا�ط #-�
�ن �
ل 
�'وم #��� ا�ت #�'� ��
�� در ����3
	 �� �دت ��ران زا �رده ا�ت ، ���7ت و ا��وار �ر ��و�ت را �� د�;ر #-�
�ن ھ�ی ا

� J��� وزه� 	رآ��د  ا���2د «� ھردو �وزه �)�: « 	
 J��� ذھب
را از ا
���زات 
���ر �� :رد 
���ن در %$
رو 
ذھب اھل ��ت و ا&�
��ت �� �� د&�ل 
6زم �رای           : دان و �
�ود �را,طدا��د و ھ

�دود »  ا���2د د��	 « 
 	
3�در و�ود ر��ل 
ذھ�	 ��ب ا���2د در ز
�ن طو�6	 ��ر�K �وا
J ا
�H&� ا���ن �� ا���2د در ز
�ن ��و�	  ه ا�ت ا&��� ���د ��طر ���ن ���ت ���;2دا��� �د
در  ���ت 

��دان �-�ؤ�	 �دارد ز�را %$
رو 
ط�&)�ت و �ژوھ��2ی ا�7ر ھردو �وزه 
ذھ�	 ا�م از ���J و ���ن 
��� ��	 از
��2دان و دا��
�دان ا�ن ھر دو �وزه " ���J و ���ن "��
ت �� #ذ��� ��ر�K �و�ژه �� 

» ا���2دی و � �3	 « 
�دو د
��ده ا�ت و�� #-�
�ن �و�� ی  )ص(دوران �س از ر�$ت ���
�ر ا�3م 

د و �دارد . �
و�� ھ�ی ��رزی از ھ
�ن ھم آھ�;	 :'ری و ا���2دی 
)��ر ھ��;و�� ھم آھ�;	 ��

ھردو  �ود��ی آ��ر در 
�ر �� �و�	 
��وان 
��ھده �رد �� �;و�� ھوادارانرا در ��;واره ای 

وع ھوادار �را�� %رص �ود�� و �ود�� #ران در 
�ر �ده ا�د ؟ �
%ر,ت ���	 " ���J و ���ن " در 
�� ��ور 
� ���5ر ����دی در �وا
J ��ر �� �و�� �� �)ر:� ھ�ی ھو�ت %و
	 و �
د�	 �وا
J ��ر  در 


)ر:ت ����	 �د�د ا�� �دی  	���
 �� �(
���ت ����
 �

�ر 
�رود ھدف  �3
	 �� �و��دی �� –ھ�

�ون د��	 و �و��زی ا�ت �� رو��-'ر روز#�ر 
� �� �ر آن �����د ���د و ا�$	 رو��2ی �-2ٌم 

 	��
����ن  –ط��)	 ا�ت �� �دا&ت ا�� 	$
آزادی و ر��دن �� � وق ��ر  :رآورده ھ�ی از �

�ر 
�رو�د . ا
� ا�� �د �ر � �� �(
 از �;�ه» !!:رآ��د � �� « #-�
�ن �و��ی  ا���2دی و � �3	 در ��

 J��� ذھب
�وب 
��ود �� ��&�د �
��ت و ا�ول د�ن ��
	 آ,
� و �زر#�ن 
ذھب ���J �'	 از ا�
�
از ا�ول د�ن دا���ت و ا�� �د و ��ور �ر ھ
�ن ا�ل  �زئ�ر آن ا��وارا�ت و ���د ��ور �ر آ�را 
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�$م د��	 را �� �� ���ت روز

ره ��ر �)$ق دار�د ��د�ده ��ب #رد�ده �� ��ورت ا:راط	 ا�ول 

ر�'ب ����ری از �(
��ت �;-ت ا�;�زو در ��ن ��ل �و�د .  #��ھ�ن #�ر�د و در�وزه د�ن و ��

	�����ره آ
�ز  ا�ت �� ��&وده ھ�ی ا
����ت �دا و ھ��	 �� دردوران �را&��2ب �����ن دوران  
اھ��ن و 
را�J #و��#ون 
ذھب �ده �ود و�� #ذ�ت ��د�ن �د ��ل از �وی ر و ر����  ا�3م ������

 J��� در 	ذھ�
���J را  
ذھب  ھ�ی  ��وا�����د  ���وا�	 ��ی #ر:ت **#-�
�ن 
���را�� �'و6ر


د�ر�ت  �����	  –ا%���دی در�����و����د روی ھ
�ن 
$�وظ 
ذھب ا�ن ��2ن ���ر:��  :رھ�;	 و 

�دل �ده ا�ت و��ل �� ��ل ���J �و�ژه از ��س �-وی  آن �� ��ر���� �و&�د د�'���ور ھ� 

�$ � ز�د#	 ا���ن ھ�ی آزادی �واھ	 را در د�ت �ود » : �� 
ط$ �  �ن و&�« �وی ���م  ان د�'���ور

�;�ر�د   .  


)� ا�ران از �وی ��	 �� �ود �� Kدر ��ر� 	ون : � ��ر���
ا��ون �
و�� ھ�ی از ��ور �ر 
د و در �2$وی دو��	 �� ���� #�ن رو��-'ران روز#�ری �ر دا��ن ا:'�ر �وا�د�ش د��	 
��ھ�ت 
�'ر

د��	 ��
)� ا�را�	 �� �ر�
� آ�7ر ی از دا��
�دان 
�ری 
��ھ�ت 
�'رد و%�	 �س از و:�ت رھ�ر 
��د 
��)�ل �ر 
ا� 3ب 
ر�وم  ا
�م �
��	 �� �)�ؤن و �
E ا����ره ای آ%�ی ر:�����	 ��ورت 

 J��� ذھب

�ن  در ا�ران و�6ت : �� از ��س 
ط$ � $�

ر�J ��&� در  ���7
�و.�P �'�� زد �� 

-رادات : � ��ر��	 و 
���ر #ذ��� را �� در ��ر�K و �5را:��ی �ز�رة ا&)رب  	
�
��,ل �و�ت �
ا&
���ل � و%	 
د�	 آن ��
)� و آن روز#�ر را �� 
�ن ��
)�  %رن ���ت و�'م 
�� ل ���ت ���د 


ی ا�7ر 
�ون : 2	  ا�ن ر��&� ��ز از ا��'� �� ا
��ت ��
ل ا��ره �رد. ����ر ��&ب ا�ت �� �ر
�و&وژ
ھ
� اد���ت �ظ�م ھ�ی ���م �ر ��� �ز�ره �ر����ن ا�ت �طور 
�7ل از ��ل �� ��ل 
�� ل 
��و�د 

��,ل �� ھ
�ن ر��&� � $�د �رای 

 $دان و%�	 ���ب آ%�ی آ�ت R ا&)ظ
	 ا
�م ��
�� ای در �و.�P ا&
�وب 
��ود در 
�ده اش در 
��ث 
)دن �� ��
 	
3���Kی  ا8�#
اج �V0دن  ٢٢۴زئ از ا%���د ا

��� روز<�ر را ا��:����8�  . �*�ر 0�:�
د  0�'ھ'  
��0,�ژ�� دوران 

٢٢۴  :u0 اج
��V0   u=8د�u �� دو,� ا8�# �� u��'ارد، و,�V0 uد H�� '����  0(�ر�� �� u1�8�ا
u0 اج
درھ�  ���دو ��ط5 و  ��ر�د ���60'ار � � ھ
�'ام �� �����'، �V' از �� �
دن �80رج، #S  ا8�#

6
ه �  از آن دو ���'، ��H آن وا)C ا#�. *�� �u��V0دل � ��

� ر#�,� ای ��0? ض'�����6��F ��  ���م   و از #�ی د�:
 رھ7
 ا�56ب )��ب آ��ی ����0 ای  �� 
��� و ��0(
 #���� ا#��� NT���,ا v�ض�   ��ای از ا���ن ھ�ی آ<�ه و آزاده �SK -��� و �
د �0'ا

��ع ���م "��� �
 ا�
ان  <
��K ا#�  �� �7��ھ�;*�� �� 0�'ا�' �� در �
 �  �ض�v  ز�
ا ا�
ان 
�0��J��� ا�56ب ا#�05 ا�
ان ���م ����� )��Sری ا#�05 ا�
ان از �'ام )�H ا#� ؟  �� NT���,ا

�0 0
�3ی ��
�   و w��80  �'ام �$ ؟ �� ا�� ا#� ��ا#�05 ؟ ��زار آزاد ؟ �� ھ� دو,�� �� �����
 NT���,ا v�ھ�7ر#�  �ضI0  �7��� �� در �'رت ����0 و ا��=�دی )�اQ0  ,� ھ�ی ���از #�ی رو"�

�' و 

ار 0�:��  Q�) �0 �� ن ھ� را���
ای "xJ و  از د�� و �6K  �ر��8 د-�ت 0��V�� '��* ا�
� �� '�در "�زه  �6�' ) �3ر<�����  (=�رت ��0
و#*���$ �:S'اری ��ن در �'رت ! ورق ��ره ھ�ی ا

  .I0ھ)  C�N��� Q 0(�ھ'ه ا#� 

  ��ر ز�'ه �7/1 ����
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   �� ��"/ اول ھ�!�  ��	#� ��ا
�� ,(د*

4� �!	ز ھ	ی را ��	ط� 
�و�ر�ذھ�	�� واژه ����	ن    **  �� �
)�ا��8	 ده �!7&6 *� ھ(اداران و �5ر�	ن ا�� 4(زه ��ون 

�( د�� �� ا8	س �7	�!5م ا�	ن ��	:� در 9� »  	��� 	�
�ن و ھ
�	 در دوران »  ا����د �و�� و �� �#وده ھ�ی  ��ت ا
د و ط���	 ا
ت &� ا�ور �د�ر�ت ����� را �� ا����د �ر ��ور�	 �وھوم ا��م ز��ن و �� �ل ��� ��
 �� ��
�م را 
(در ا

د &� در و�ر�د ا
�ــ�م  داری ��ن ا#�--	 �� (ورت � �ر&ت �� ظ�م  ��+�ده 
ر���� » ���� « ا
�*�ده از ا(ل وا�ذار ���
ظ�م 
ر���� داری ا�ن (ورت و/�	  �
	 از و�� �ذھ�	 �ر�وردار �� د و �� ا
�س ����ر ھ�ی ظ�#����
 1��ن �را+


	 ��(-� �ر��� اد و �� ظر �ن �����
د ��3 از د�ن در 2وزه 
�و�ر « ر ��ر�	 واژه  �وا�1 را رھ�ری و �د�ر�ت &

ب �ر�ن &-��� ای ا
ت &� ���د �2ن �ر�ورد �� ا�ن �را�1 آرا ���ر �ر�ت . » ھ�ی �ذھ�	 ��  


