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  دا��� ��و	ت��ل ا�	���ت �� ��و�وه  �
	ن ���د��   

  �زرگ و�� ��ودا��� ، ��#ور "
! �� رھ�ر س��ر ز�دان �� آزادی �واه �� ز���ر از

 ،�وھرا"�ل ا�	���ت ،ا�	�ن �رد��د ��,�.� ،(��,�ض �ژادی) )#ر��ن 'د ا��ر���د ،�شا�د آزاد راد�رد 

!  "����ت ،�����ر و �01 دو	�� ا�	��دو	��، �#��ت و رھ���ی �����ز ��,ل در���ن /"ر،"

          56ت. �#�ن ودا �� ا3ر��2 ��ھ�� �
	ن ���د�� �در و ھ�ز�	ت

�ب �� و�ت ا�ر���ی ��و�� رھ�ر �رد ��د ���5ر��  �ا����رای ا�ر���  و د ���ر �	ت �

� ��ودا��� &�وت . و ت�!�ن � د�ده از و��ا�ر���ی �� �س ��!ور ر و�  

ر �!�ن &�ش ,رد�د ھ��ء ��رات ا	م از�(و�ز�ون ھ�  �� ر �رگ ���د�' �ر	ت در ��ر
 و رأ�ی ��!ور و را ا����ر داد�د و�ب ��ت ھ�ی ا��ر���� ا�ن ��ر راد�وھ� و ��را ت و

 ت ���د�' را�وی ���(ف �!�ن ��4ور�ن �(�د &��� دو2ت ھ� ،ا	�3ی &�ر��2ن ،0درا	ظ��ن
��ل  اظ!�رات آ�!� را از ی7� ��و�� ھ� !�ر �(�ت ��ود�د،اظ 6��3 �زرگ �واد�د و

�رو��دش ,=ت" �!�ن �رز�د  د در,ذ�ت ���د�'�ور ا�ر���ی ��و�� در س ��!ور �ر��:��م:
ا��د  ی �واه ودوی را�رد آزا��رک او����  دت داد"، از را �رد��دش &در ا�ر��� و را

�!�ن  7ردار او ز��د آ�و��� و ا	��ل و 7� از و	'وه ��ود �وا�د ���Aض �ژادی �زرگ 3د
 =ت�(��ش , ا�راز 0درا	ظم ا��(�س در �رای ھ��ش از دت داد. �ر �زر,� راآ�وز,

�  ���Aض �ژادی ��ود �!ر��ن 3د ��!� ر�ت ،���د�' �� "در���ن �ر�ن Cراغ 	0ر:)�
ن ���د�' راد�رد آزادی �واه و �ود".  �� �!ر��ن 	0ر)� �ت آزاد ا�د��� �� ات 7

آزای �واھ� �رای  ز�دان ا�ر���ی ��و�� &ری 7رد و�2 از	��ده و در وھ=ت �ل ���م را
در�ن  ��ر ز�دان &ری 7رد دررا  7� �دت طوD�� 	�رش ���د�' �رد�ش دت �:��د.

 ���رزه 	(�� ���Aض �ژادی  ھ�ز��� ��ھ�� �دت ا����ت ا��رام ,ذا��ن ���وق ا��ن و
�رای  ا�ن طر�ق د�و7را� و	دا2ت ا����	� را از �� داد ر��ق ز�د,� اش �رار را

ل �ھ=ت  �دت ��ت و 7� �Aد از ھ��ن ات ز���� �!����ن �� ار��Gن ���ورد، �رد�ش و
 �ش ��ھ�م �� H)0 آرا���وا �� �رد�ش ا�ن ات :7� ا,رز�دان آزاد ���ود &���ش �رای  از
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� وارز�!�ی �ا ا��رر ����م ���د��وق ھ�د د��ر�ل ھ�ی �!�ن در7��ر ھم ز�د,����رام ,ذا
���رھ���  �ورد ��ر���ران در �:� از. ��ر�م��د � ز��ن ھ�د��ر را ز�ر&��:��م را ا�
 Cطور ���رد 7� ��د �و�ش را ��د ��ت ھ=ت �ل ز�دان از در ���و�د"�(ن ���د�' ���د�'

 ھ��ن �ود ،"��د ��رد از ھر,ز 3د ���Aض �ژادی اش را ���دد و�2 ���رزه آزادی �واھ� و
�ل  C!�ر ���د�' �د وز�دان ھ�� �ردم ا�ر���ی ��و�� �� او رای ��دھ آزادی از از 7� �Aد
=�د ھ�دو و ��ه ا����ب ���ود 7� اJ7ر�ت �ردم ا�ر��� ا	م از �س ��!ور ���ث ر �Aدش  

� او رای ��دھ�د.�(��ن � � ���د�'ی 7� ز�ر��م �رور�زم �زدھ��ن رژ�م ز�دا�� �ود، ھ�
 0دا��ش در ا�واری و ��ورھ�ی ا���� و و �وا���� �ن ازا ���ود، ��!ور  �سر و ھ�رر

� ا�ن ���م ��� ر�د.� �  �را�ر �رد�ش �����د,� ��:�د ور�

� ز�دان  7� وی را آ���� ��2=�ن و�زر,وار ���د�' ��دی �����د 7� � 0دا�ت و �رد��دی ،�
� ھ�ی ا���� اش ر �(�م �م � &��داری اش و ا����ت و �را�ر �ر��د�د در� �:��د وا�د�

��ر�د.ھ�� ��� �وا��د ��د�ده � �� 0دای ر�ی ا���� اش K��2 ���و��د و �زر,� اش را
������ث �زر,�ر�ن  ا�روز ،د�روز �رای ا���ن ���Jت �رور�ت را دا�ت ی7� ���د�' 7

 3د ���Aض �ژادی ���رز �زرگ �رد ود�و7رات �رن ��ت ، اد ا�د�شآز آزادی �واه و
��ن � � و &��داری اش �رای ر�دن �� �دف ا���� اش دھ�ده ���و�ت و�ط��ش ��:��د 7

  �رد�ش �ود.  ا���� ا���ی ��وق

� �7��دا��  �:� از ز�دان در رھ��� از از  �Aد���د�'      �� ����0� �(و�ز�و��  �
� ط �و�� آ��� �دت ���Lد ��ر دارد �!�ن و�ود ا�ن ��:و�� 7� در ���و�د:" �و�� و� آ�:

  ." �� �را�ش �'ش 7��م

او در�:� از ز�دان آزاد ,رد �د. از 1990�ل  در و ز�دا�� �د ��1963�د�' در �ل      

(و�2 ز�دان �رای K�"ھ�ی �(و�ز�و�� اش �� ,و�د ����0ت ا��ن  ات آن ����0 �7
�وان ا��ن را  A3ف و ،��و�� �ودش ���زد ��دھد ا��ن را را �ورد آ���ش �رار

 ز�دان آ�و�ت در ��ن ��Dن راا�زا�ش ��دھد ". ���د�' ز ��ن را���و�ت ا ارز���� ��:�د و
(و�2 ز�دان K� و �0ر  �����:�اراده اش را  �رد &�ش ��D از ����ر ا�واری اش را و

:�����رزه آزادی �واھ� ���د�' 	(�� ���Aض  و &��داری ا����ت و    ,ردا��د. �رم �
ز�دان �ر ���رد  آ�:� ���د�' در و�ود ��1988 �ژادی وی �ب ���ود 7� در �ل 

�2 �� ��!ور�ر�ن ھ�ر��دان �!�ن از �Aروف �ر�ن و���ر���ی ��و�� آ� و ارو&� ا�ر�:�ی 
 را ���رزه 	(�� ���Aض �ژادی 7�رت ھ�ی �:وه ��دی وی �واھ� ���رزه آزاد ا2!�م از ��

ن ���د�' در �واھ�ن آزادی �(ن ���د�' ���رد�د. ھ�� ��ره ھ� راه ا�دازی ��:��د و در)� 
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�ن ����ر�د و ���ود ھ�� �ردم آ�ر��� آزادی �(ن ���د�' را ز�دان آزاد از 1990�ل �  ��

����  �ر را گ�زر ا�ن روز �د ا�ن ا����ر ��ر��� و&��:و�� ��:� ������!� ��ر�ز�د ر�ص و�&
���ر���ران �(و�ز�ون  �:� از K ��:��د.��ر�� �!�ن ھ �� �ن ���د�'   )��� ��7��دا 7

ز�دان  در آ����:� وی را وأل ��:�د: ���د�' ����0�ء دارد ازز�دان ��وی  آزادی از �Aد از
� �ر�ورد �واھدا و ارآز ا���ده ا�د وC ر�ت و آ�!� ا����م �واھد از 7رد آ�� ز��ش 7رده ا�د, 

 آ�!� ��د ��دھم 7� �� ���وا��م درن ات :"�� �ن �� ا��واب ���د�' �را�ش  ��ر ؟ ��
ا��رام ��ذار�م و	(�� ���Aض ���رزه 7��م �ن  را ز�د,� �����م ��وق ھ�د��ر 7��رھ�د��ر

    �دھم." ���واھم ا�ن درس را �� آ�!�

�!رو�دی  ��رای �(ن ���د�' &��:ش  ا����ری را (���Aت) �7��دا او�2ن 7�ور �!�ن ات 7
ش ��ھ�:� از�ن را��  دارد ���د�' در �7��دا =ری در1998�ل  در �د�'.�(ن ����:�د

�د�وم :�ی دوم �:�  �و�وا��ن �7��دا�� در �وا��ن و &���ه ھزار 7� �ط�ب �رای C!ل ��
دا�ش �زر,�ر�ن '�� ات  ���0ل و ���و�د": �� ���د، �زر,�ر�ن �د�وم ھ�ی �7��دا از

  ���Aض �ژادی ���ت ��دھد".   ��ر�:� و از 7� �!�ن را

�س  �وش ھم ر �ورج د�(�و 	راق ات و��Gول و�را�� ا" 7� ا�ر�:� �د�د 2005�ل  در

�ن از �7��دا در ت ،ا ا�ر�:� ��!ور��ن  ،��د�زب ��2رال 0درا	ظم ��� ��ن 7ر�
�ن 7� �رد��ن  ��R ��	راق ����ت �:رد، ا�ر�:� در ات از ا����را آ,�ه و 7ر�

�ن �(ن ���د�'  .7رد�د �را�ش اھدا دو�7ورای ا����ری را �� �7��دا د	وت 7رد و را 7ر�

    �� K� H)0 ن ���د�' ا�ن &����را��ن  �ر��د و �ر,ش �:�ن ��دھد د��ر �!�ن را �� ر�(
 �:��ر ھ�� را رھ�ران �!�ن ز�ز�� ��:�د و ,وش �ل ا�روز رد ا&�ر���د را 3د دو�� و

ا��ت 7� ���د�'ی �زرگ  ���وا�د. �ردورزی �را ا���دو�� و د��ر �� H)0 و
ا��رام ,ذاردن ��  �!�ن �رام ��(�ل و و ر ا�ر��� ��ر ر�م ��ز�د در ��ودا��� اش را

� ھ�، و ���ود ���0ت واDی �(ن ���د�' �ر,ذار ���م و��رھ�،و& �� ��Aرھ�ی 
�ود 7� ��د وی را ���د�'ی �زرگ ���� �� �  ,را�� دار�د. �

       .رھرو ��د راھش &ر و ��د وح �(ن ���د�'ر

       

      


