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  د
	ر �ط�ف ط����

�رھ���  ���� "�ر��ده" ���م �� �وزا�دن درا�������ن ا��م ��وری	�د  �ر��ده

  ا�ت آن

  

 �� را ا!%���	�ن $��#" 
� !رھ�� �را�ط 
�و��در و��ا آ��ز �� 
�م. �ر�ش، دو �� را ���ون ا�ن د��ن �را����وا�

  ؟. �رورد �� ھ��ش+�دی $ و �ذھ�� ھ�ی و�ژ�� را از �ود !رھ�'� ر�د ز���" ،ا!%���	�ن 
�و�� $��#" آ��دو��  ؟��زد

"
ھ�،  $+�دی و د
	ر��� و د
	ر�4د3 ۀ��/�ر 1/و�ت دو ��ره ��، �رای ا��/" .ا�ت در�ت دو�� �" ��ور ا�ن -,م 

�را�ط 
�و�� 	�,طدر $+�دی ھ� ا!%���	�ن �ده ا�د. $��#" !رھ�'� ھ�ی داده از ����ری ����ء"
 �ر �1
��ت دار�د در � 

 ھ��ن �". د�دھ �� ا�	�8ل �7 ھ� �#دی ��ل �" را آ�+� ھم و ی ��دی �ر �وردارا�دھ� ارزشاز  
" د��
 �� ز��ت ��1ط�


" ھ�ت ھم د��ل ��� �ذھ�� اش ا�7-��ت و ���� $+�ن و !/ر طرز �� را ای $��#" ھر !رھ�'� ر�د ��زان 	وا��د �� 

   .�ز��د �91

از�9 $���ت  م�����و� " ی���$وان ����� و 
را�" در�� 
��ل 	و�ط اھ��� ��ردر و �وزا�دن ���م !ر��ده :1�" ھ�ی -	ل

ا�ر=" دا4ش . �ده ا�ت�ه د�د �ظ�رآن �ت�" ا�ن �ظ,و� �9 زن �" -	ل ر���دن �ذھ�� ا�ت 
" در 	�ر�; ��ر�ت

 ��رو �84دهاز �'�ه  -رن ���ت �/م ا�ت و ا�ن �روه �ود را در =��ن $���	�,وت ار	ش اردن آ��ز�ر ����وزا�دن �

�� ��رھ�  و�� .
" ز���" �4,� �وزا�دن ا���ن را در �ود ��$���ده ا�ت ��دا�د ��1دی وا-#�ا�7م ��ورھ�ی  و ا�د<و�وژی

�ش �ذھ�� درا��@ت ! .�مه ا�4ل 
رد $+��ت �ردم �ود د�د �?�ل ھ�ی از
ا�ر�/� ا74ن �� ور�دا ,�?A ز����/" �9 

ا�دن !ر��ده �وز ا�ر=" ��� 	�ر��� -:را���� را آ	ش �� ز��د. ��ر-�در  �� دارد، 
" ���واھد -رآن را ��وزا�د، �ردم

 از ی ��و�" ا�ن $����ت �" ��ور�ن و�� �ت،ا ا�7م ���داری از د�ن �" �84ده د�ن ��وران ، دادن ��� ھ�ی 	�ر���و در
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�د �� ��دا اھ��ت ازآ�$� ��:وص ا�ر ا�ن ا�ت. 84ب ���د�� �ردم �� "
 	� ا!%���	�ن در �را�ط 
�و�� ر�د �� ��ظر 

   .ا�د �ده �� �ردما$	���4  !رھ�� � از@��D/ $ز<� �7 ھ�	رور��ت ھ�ی �ذھ�� و  د��/�ران و ،����#,و� ز��ن

���ل  اد��ن ا�راھ��� ��ظ+ور ��ل -�ل ھ�ھزار از �د�ده �وی ���ت �#��," �ری �� د�ن��
 �� ��ن د�ن ازراه 
" �ود 

 د�ن و ار��د �" را 	��م -وا��ن و !رھ�� $��#" د�ن �ده ا�د. آ�+� �را�روزی -�ر$+�دی �#��,"  درا!%���	�ن .�ورد

  =����ده ا�د. ازا�ن ���ت �� ا	/� �" د�ن، �#��," �ری �� �����د. رژ�م ا���7ت

 درھ�ی ا��ما�ن در �	وا��ت ا!%���	�ن 1/و�ت !��د �ود. ا��1ق �� $��#" $+��� �" �و�4 دھ" �9 از ز��د	ر!%���	�ن ا

�ورھ�  �1,� ھ�ی !رھ�� �رده �:ورت !رھ�'� ا!%���	�ن، را 	#�ط�
 $+��� �� ھم �/���د. 1/و�ت و ��ط8" در�� 

�/�,� از ا!%���	�ن	 "
�ور د�'ر �� $+�دی ھ� و دزدان 1ر!" ای �ود�د، ��وا�	�د 
 د.���� دا�	" !رھ�'� �	د و داد ھ�

در 1/و�ت  ه ی
" $+�دی ھ� �8ش 	#�ن 
��د �9 دھ" ����ت $+����ولا!%���	�ن �#د از ا�روز$��#" ازھ��ن ��طر

وا��ود  را ا!%���	�ن $��#" ا$	���4 ا
�ون ����ی آ�=" 
" 	ر�ده ا�ت. �ذھ�� 84ب ���ده 	ر و دا�	�د، از �'�ه �����

���ت �" ����ری از  �ردم �� ا
�ون ا�ت. ا�ر="د�'ر یھ� !رھ�� 	/��ل و 	1و@ت �ردم �� از آ��ھ�4دم  �� 
�د،

�ور
��وک و ��ره ا�زار �
" ا�	ر�ت، ! ا���ن ا�روزی 	/�و�وژي و !رھ�'� آوردھ�ی د�ت �+	ر�ن از !�8رھ�ی 

 ���ده ��,� 84ب ھ��وع �ود، �	�دنا���ن ھ�ی �ردم �� از �'�ه 784�� از @
ن .
��دا�	�Dده ��  ،ا�ت �ا�/	رو��/


�/�  	رو��9/ا�زارا� !رھ�� �در���م ا�ت، �ذا ا�	�Dده از�ذ�رش  �4ری از
�و�� ا!%���	�ن ازآ�$�<�/" $��#"  .�دا	ر

ا!%���	�ن �" ���ت دزدی، !��د اداری و 	و��دات �واد ��دره در ار-�م ا1:�<�"  ا�روز .ه ا�ت�" 784��ت �ردم �� �/رد

  را ا1راز ��وده ا�ت. اولدر$"  ��8م از طرف آ�ر �� ��ز��ن �,ل �	1دھ�ی $+�

 داد� ��دان 	/?ر، و 	�وع �" 	و$"آ�و�	ن و  	#,�م و	ر��" و را�	�ی ط� ز��د	ر از �9 دھ" در در ا!%���	�ن 1/و�تا�ر

 ،���ن آزادی ر��4ت ��4ث را �� �ر!ت. ھ�ی د�ن ��@ران ا�د<و�وژی $و���" �ر	ری و �ذھ�� �ود�را�" ا-دا��ت و $,وه

"��و�ت و1�ت از �دت و �دآ��ده ��  !رھ�'� ی $���" =�د ھ�ی �7-�ت �رای !��<� آوردن !راھم و �84ده ،ا�د�� 

� �ذھ�� �� "	��
 	/?ر �" 
" را $��ح ھ�ی �ذھ�� و $+�دی ھ�ی ا!%���	�ن د�ت 1/و�ت !��د ا!%���	�ن، �ر4/س د.

 و 	��Mد -��ل ھ�ی ارزش 	�+�
" د�ن ��@ری ا�ت،  را �ود -�ول �ورد ھ�ی ارزش آ�+� .��ز �ذا�ت ا�د؛ ����ف !رھ�'�

 ھ�ی روش .
��د ھ�م �ود در �� و ��ر�د ��ن از �� را ھ� و ا�د��" ،  +�!رھ�' د�'ر 	� 
و��د �� و دا��د �� ��	رش

   .ا�ت �ده $�ودا�" ا���7 4,��ی �و��," »��/ر از �+� و �#روف �" ا�ر« ا:ط7ح در 
" ا�ت ھ���� آ��ن ��1وب


و=9 ا�� ��,م  وا-#�ت �9 �/	" ا�ن. ا�د �ده �د�ده �9 ���"ء دو یھ� $,وه ھ� �7 وا�روزدرا!%���	�ن $+�دی ھ�  

"#��$ �	���� ھم ،دارد ذھ�� �1ور ھم ا$	���4 �+�د ھر ا�ت؛ �	:ل 	ری �زرگ و 	ر ��	رده وا-#�ت �" 
" ا�ت 

ان دزد $����ت ���<ل �" 1ل �را�ط 
�و�� ا!%���	�ندر و�4�� ذھ�� �D+وم �" 	وان ��� �?7ً،. ا�ت �4�� و ��دی ��ود

��ره�� ���ه در ���8ل ��$د  را !ر���ده���م  �� 
����/"و
��ل ���9 ���1
�" !/ر 
رد 
" �وزا�دن ��ه دو� �د. �و

 در -��<� د�	'�ه �� =ر�د و ا�7م -وا��ن ��ب-در =" از �ظر �4�� و $" از �ظر ذھ�� یا�روزا!%���	�ن  �رای ا��/"

�ور �و�" و ھم ا
�ون از دزدی ا�ت. !��د اداری و �	" �"آ� ا���ل $+�دی ھ� ا�ت و

��ر  "
 -	ل���ده �� �ود 
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ا�د<و�وژی  �1:ول ھ��ن ��ز  4��ت وذھ��ت $��#" ا!%���	�ن�ر1ق �ود. :ورت �ر!	" و !ر��ده �" ���داری از ا�7م

��  1زب ا�ن .�د1زب د�و
را	�9 �,ق  �و�د ا�ن ���ه روزی در ا!%���	�ن ر���	�از �'�ه  �د��	��" 
" .ا�ت�ذھ�� 

�ذھ��، در ھ�و@ی ا
�ون دو ��ل  ا�78ب ا���7 در ا!%���	�ن �د. �9 ز�ده 
رد و �1رکا�7م را �و��ن ?ور 
ود	�ی

   ز��ن د�ده ��� �ود.ھ�وزھ�='و�" �ورا��دی درآ��ده ا!ق ���ه ا�ن �ر و -ر���� �د�د

 از در �9 $��#" �7<�آ�و�دی و ��%,"ء .و �8ش �راز�ده دار�د �� ز��د ھ� ا�روز درا!%���	�ن 1رف اول را $+�دی

 در ���	ر ھم ھ� ھ� و آ�و�د �7 ��ن د��� 	ر ��=�ده و ��+م د��� ����P =8در ھر .��رد �� �ر=��" د�ن، �دن ��=�ده

 در .�ود �� 	ر ��ر�ن و آ�و�د ھ� �7ھ� 
�م �" د��� �ود ���	ر �رد��ن �ؤ����"ء ھ�ی و�واس 
" =8در ھر. ا�ت رو�ن

 	���8 و 4ر�" ��زار �1:ول و آ�و�د ھ� �7ھ� 
" رود �� ����ر ����	� $��#" ��,م ا�ر �9 ��ز �/	" ا�ن �1ل �4ن

 طوری را ��<,". �د���	 ��!ل ھم 	رس ا�$�د از ھ��7 و آ�و�د ھ� .�ذ�رد �� 	%��ر 
" ا�ت آن 	%��رات �� 	�+� و ا�ت

  .آ�د �� �ؤ���ن ��ری �" ��$� :ورت �" �ود آ�'�ه و 
�د 1,ش �	وا�د ��=�ره �ؤ�ن 
" د�
� �� طرح


��د �� !راھم ��دا�'�ھ� ��ب ��4م �" ا���ن و آ�رت، �" ا4	�8د د�ن، �#��  "
 آن در وآ�و�د �7 ـ ��وا�	" و �وا�	" ـ 


��د �� ظ+ور. "#��$ "
در-+8را<� �ذھب  �:ورت �4وم �� �د��	� ا$	���4 و !رھ�'� ا!%���	�ن ا�روز درا�ن ا�ت 

ا�ت 
" روح و  وا-#�ت ا�ن �وزا�دن ���م !ر���ده ����� از:1�" ھ�ی -	ل و+�دی 1ر
ت �� 
�د. و در 	�,ط �روه $

:د ھ�  �راغ �دار�م. را �رده �ذھ�� 	�د�ل �ده ا�ت 
" در آن 1ر�ت و 
را�ت ا����� �9 $��#" روان $��#" �� �"

�د �د!�ع از آن :دا �,�د �/رد و ���P !ر��ده �ود�د، @
ن �D� 9ر �وزا�دن 
��ل ��ھد �ت و 
وب و در�� �Dر �" �ب�.  


���Dت "
. �� ��ل ا�ت $��#" آن !رھ�'� ر�د 1د ���	"ء $��#" ھر �ذھ�� !/ری رھ�ران �� �" ا�ن وا-#�ت آ����م 

�ورده ا�د و  � و !رھ�'� رااط�47	 ،��ر�" 	#,���	 ���	ر�ن ا!%���	�ن ��4ث �ده ا�ت 
" �ردم $��، �و�ر�زی

��رج  آ�+�ا�	��ر از 
رد�د �� ز�د�� آن در دا�	�د و 
" و ��	� �رد�� !رھ�� =ون و =�د از ا�روز $��#" ا!%���	�ن

  .-رار �ر!	" ا�ت را�	��ر $+�دی ھ��ده و�ر�و�ت �ردم د

 �"="  زور ��1ظ �" =" ،�� $��#" ھ�ی $+�دی و-	� .ا�ت رو�ن اش $+�دی ���	" �ود -وا��ن ���ردم ��  	/,�ف


رد�د  ا-دامو 1/و�ت  �ردم ا$	���4 ز�د�� �رای -وا���� �و�	ن �" -درت D1ظ��طر، "Dن وظ��� �و-#�ت 
" �ود ا�ن 

 در د��ل، ھ��ن �". �ود �ر!	" �ظر در �ر�4 ر�'�ر�� ھ�ی ��<وو��ت ورا از �'�ه ا�7م  �و���ون 81وق ��	,ف، ھ�ی

 آن �" 	وان �� ���ز :ورت در 
" دارد و$ود در -رآن ��:� =+�ر=وب در �ر �4	D:�ل $���ت -��و�'زاری 1وزهء

ا���7ت ا�	وار  �" ار��د �ر ���" ا!%���	�ن$�+وری ا���7 �ظ�م  �رای ا��/". ��!ت را �ود �<وال ���; و 
رده �را$#"

 .و �س ا�ت اط7ق -��لو �ود �� ��1وب ا�7م ا$	���4 و ر!	�ری -وا��ن �$�و4"ء�� ا�	�Dده از  �ده ا�ت و

�را�ط 
�و��در �رای رھ��� ازا�ن ���ه روزی و $+��ت �+م ا�ن ا�ت "#��$ "
از ��  ��ذاھ���  ا����+� ا!%���	�ن 

 و آ�د ��� 
��ر �/و@ر��م $ز �ظ��� ھ�U �� را در �ود ��$���ده ا�ت، ن، �����1ن و ��رها��#��ن،ھ�دو ����ن، د���ن،

ا�ن وظ�D"  �+ذا .�ود ��واھد�ردم  ا�ن آ�1د ���وی 81وق �	��ن 1/و�ت، در د�'ری ی��ور د�ن ھر ��دا��� 
�د. 	81ق

 راه از -�د د�ن ��@ران $�ھل �	�د�دهء ا!%���	�ن�ردم  آزاد ��زی �رایرو��'ران ا!%���	�ن ا�ت 
" ھر=" زود	ر 
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 ا	�1د $ز ھ�U =�ره ای �رای رو��'ران آ��ه $�	$و 
��د. ا�ن �رز��ن !رز�دانآ��ده �����  ���	ن �	1د �راید�'ری 

 .ا�ت ����ده ��-� ��ر 81وق ا��74" ����د �ر �ذھ�� ��ر آ�	ر��	�و �9 ا�$�د و در دا�ل و ��رج �/و@ر ��روھ�ی

از د�ت دادن ا�ن �را�ط دروا-P  ��روھ�ی د�را�د�ش در دا�ل و ��رج ا!%���	�ن آ��ده �ده ا�ت �رای ا�روز ز���" ا	�1د

  در ا!%���	�ن ا�ت.  ی ھ�	�,�م �دن �" ادا�" !رھ�� $+�د

  1394 ���	���روز�ودر 1,ول �ذھ�� ا!%���	�ن $��#" �رد ��@ر ،!ر��ده 4ز�ز ز�ده ��د ���وی�� �واھم �'و�م  آ�ر در

 �ود$وش $��ش ��4ث 	و -	ل !$�P و �ظ,و��ت 	و ���د و�� �1روم 
رد. ��1ت$+ل و ��و�ت 	را ازادا�" �� 

و1�	��ک  ھ�ی وا-#�ت از 	و -	ل رو�داد. ا�ت آورده و$ود  �8�81 ا!%���	�ن �" و �$�زی در!��ی را �واھ� 4دا�ت

 د��/ن و 4$�ب، ھ�ی 	$ر�" 
" 	و �وزا�دن وا-#� :1�" دور، =�دان �" روزی 
" دارم ��8ن. �ردا�ت �رده $+�دی ھ�

 در $���ت �4و�� ����� $��#" ھ�ی 
7س در�� �واد از $ز<� ا�ت، ا!%���	�ن ا���7 1/و�ت ا��4ل $���ت �ذھ��

  �را�� ��د. !ر��ده و روح 	و ��د و ��طره ات �د. �واھد $+�ن

*****  


���دا 	ور�	و،  2015 ��رچ.  1ر�ت 4رض ��  

   

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . �ود �ده ��ش 
��د��ن  �ر
ت ��ن »�+�د« 4�وان �� !ر��ده ،4/س 1394 �1ل 2 ز���" راد�و از �ده 	:و�راو�� �ر�ر!	"

  .ا!%���	�ن!رھ�� $+�دی ھ� دراز ھ� ���م  ت�Dر ����� از ،��
���ری !ر��ده �ر�ر!	" �ده از �� �� �� 	:و�ر دوم


