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  �رزاد ���د�ور

  ( اول )                                                                          

  
�ر�در دا�ش و ا��ق ] �ذ ؟ ا�ر در �ر �� ��ت [��-  

� را آ���ری  ��د #�  ، رو'ن  ��د���ز  ��د%�$ -آ
�ز  �واھ�د د�د ،و (ر��ت  ��د��  �, �ر�دن , د�+ر 

�ز��نآو��(ن و �, دار����ت ! ا�ن �رھ�ی   
  ») ھو�و« و��(ور (��طرات �� �%�وم،  

�ن �ن��ر�5 وا324 ('�1ی ��2و��ت ،و  (�1ی و��0 �وا)، 
  'ور �ود 'ش دھ, ا��ر��ش از رو�دادھ�ی  و 7%��ق ��$وص

'�  �م���
�دۀی �را�3 ! ا�ن ا'�ره: ���'(1ی �وا;� ,��ل  ��د، ��=ب �ود�ش را در د�� ر(� آ� -را �و��� د� ���ل 
            �واھ�د ���ت. آن،  ردن

�ب �ن��ن، از ���, ��7%��ق ��$وص ،(�ر�5 وا324 ('�1ی ��2و��ت @ظ�م �'ر�ل، و  (�1ی و��0 �وا 
 3ر���در �3 در���ت 7%��ق (�5 و ' �م. را�(���3�'  'ور �ود 'ش دھ, ا��ر��ش از رو�دادھ�ی  و

�د ��ل ��ش از �ودA ی�#)�=�� و �م� �) 3�2#���ت �3 و 4رار �3 %د �3 �رای در���ت آ#� ��از . �م�3 (
,��و �ورش و �دا��ت  هراه ���ود و '(�ب �� �ر@ت ،در ا�ن �دت و ر�دادھ� %وادثو�دادھ�، ر ا�

 ،���7م و ،4در(#� و ��روھ� دو=(#)�� ��دون �رز و (  �, ا�ن �رز و �وم طور ��ون آ��ز - �Cر ��(�7م �
3 �� ناز ا� و ,��ر ��ر $ورت �ر�( )د�وار��3 ���ت  'ور آ����ت �D�) ر��رات ��=�C3ر 4��ل '��� ، 

,�����ودی�ر وب و  و ��رج از �%���ذ�ر �2�وی ��ران ��ن( و  'ور �� �ردم�ر  ی را)���F�(%��ل  )ا
���ف (� ھ�وز  , ھ�وز ھ�ت و د رد) ��د را�(+وم  ادا�, دارد. �ن �����2, در �رز� ��د�ت ���(ن �, ا�

�د، 3و �دار ��د   , �(وا�د �� را �,  �, رو�دادھ� �ر�����ت و  �(ر از ��ز� 3���ن و ز�ده ھ�ی �ر آ��
�د رده اھ�ی ا3�$ 7%��ق را ��ز �و  �ره ،ھ� ا�ن دوره ، ��ا�� Hی ا$�3 ،و درد در��در ز�ر   ور �ره ھ

�ری و .�تا ھ�وز ��34 ھDت �ن ��ک��� ��د%�J ی د�+رھ)�������  -ر �, �D(+و �ون را �� %رف ھ�ی 
��د�د و �� �, آ'� ,��داد�د  , �D(, �ود:در ز�� �� �ر از (� ...( ن �#���طر و�ود آد�#�ی  �, ھ3 ا�ت،�د��

����ون «  �د، ���, ���طر ��وت آد�#�ی �وب.�«(،  ��ر�3 ھ� از ���ن 7%��ق طر�, ��رو�د و (2دادی �
�3 ھم D��4ر���3 دار ا$�ً در ���ن 7%��ق �2ل دار�د.��د�ن =%�ظ  ،�د �ود ��ل آن روز �ر ��ودهو  �

���د�د، از �� زاغ A#ل زاغ و �' ,A���د  رد، �د.(زاغ �� زاغ ��� از A#ل آ���Aزھ�ی ���  �را�وش 
�ده��, ھ� از ���ر� ��دی را  ��(وان (#�،ھ� و  ��ا��وھ3 �دام  در ،و�'داریی ($و�ری، $دا�3 و ��ا�

�دۀی ��ز�و  � ��'د ت��ق و وا7%�24 ���ت (� ��3 ا�ن ھم و ھ�د و ���ط� ز%�ت ���ت، ھم  �ر ��ده و آ�
�Mر ���ت ��Mت و د�ده درا�3 �دون �و'+��3 ز��د ھم�� .   
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�د (ن اA ��م در راه ���(ن 7%��ق و�ن ���ن �ر ا�ن  'ور ت ھ�ی  ,وا�24 ز دو�()���F�م ا�� �ذ'(, و �
�ن �رای�Aی  , ھ���م داد�د ��(�وی ا'��ص و '�$�(#��3 ��  و  �رھ�ی ارز�دۀی ا��(زو�ر و   ,  �

� را �ر  'ورD� ��ز��� A+و�, و(  ��',  رد�د ���د و���@د �ردا��د �� ن�+�ن را �ر �رز�1ی آوردن ��+ 
�+ �ر��زان، ا��ران����ون ده و ���'�ھ�ی�� 'د�د �2ش ز�د��ن و �رد��ن �� روی را �و��و ھ�ت و  رھ

�ده را �, ��ی ا�'�ن ر��(�د، و ��دا��م از �رای��3 �و�ش �ود ��ز����را ا�ن �رز��ن  ،ھوا و ھوس �Cر ا
 ����د�ردا��ددوزخ د(، ��ر�� رو�داد 4رار ����ب وار و �3 �) 3���د  و و4��0 ھ�در �3 رو'ن 'دن زوا��

 Pا4لو  '�32 را در���(, ،�و�ش از (� (وا��م از ���ن ا��وه از (��رب �� دو و �, ��ل �4ل ھ�(�م، 'ده
   .Aرا3C در د�ت دا'(, ��'�م راه �ردای �و�ش �رای ���+ذاری

�ظر رو�داداھ�ی �س� (ر���3 ��2001(��ر  11رو�داد (�ر�5  'ور �2د �از آن ھ�(�م  � و�ود  , �ود 

,   3���Jو رو'ن ا�وا Qت� �' �� رو�دادھ�ی �4ل از آن ا��  را ��ز '+��ت.  آن D(,و ����ت زوا��ی 
��ن  �ری د�ت �,  �ر 'ده  �,  �د و  �وA و �رای ��ز ھ�ت و �, طرح �واPت و در���ت ���5 ھ��ز��د 

���تا�ن راه و ا�ن �Dر دور و دراز  �ر�ذا'(ن در  ا�� �وب ��دا��م  , ��م ،ا�م 3��و=3  ،ی آ�
و  �(ر�ن  �ری را �رای رو'�+ری ��ل �ود  (��ر ��'د  ا�ن �Dر در د�ت �� ،دار�م ���واھ�م و آرزو

�زی �, �ر�3 از 7%��ق �'ت �رده دار�د، �رده �� ,������ P زده ��'�م.  ھ� را آ�  

�د �� و �ن،�� را ��(, و �ر��(, , ا�م و���( د�ت ا�ن دوره ھ�، �, ��'3 از ا�#��  و ��3 �3 د�+ر آ�
�ن« ا���  'ر�� ����زم. @��4�دان)���F�ن ا� , در  �Dزا )،» (  اط�@�1 ��ز��ن �دا���ن ز%�(�'

�ن �دا 'دآ�(��3 از �د�1ی ��ز��ن ا�3��7 ز%�(�' �1356�ل )���F�ن ا� 1357ا�د  26و در  )...؟( 
3���ن 7(%ر �ت �ظ��3 را @��, %� ��ت  ،آ�(���)  » ا��ن« %�Dظ S و  » (ره  3 «�ور �%د  :Mور ( �
و  (��ر راه ا�دا�ت ر�(�ق و�Pت رک ) و و=�وا=#�3�  'م و #�ی�7ط, و�Pت �د�'�ن ( و=�وا=� در دو

�ت ��+�ن و دردD�) هآور.. �2د�� �� �1363رط�ن  . در ���, دوم �% �ت %زب د�و را(�� ��ق خ �

�ن ()���F�ا�'وروی در  ='�ر �Dری ھزار 120در ���1ی 4وت ھ�ی  »   �ر�ل« رھ�ری آ4�ی ��رک  �

�ن)���F�رھ�ری %زب) ا ��ن ، ھ�Tت ��(�ب �Dزا �2د �ذا رات �)���F�را  یا@���1 ،د�و را(�� ��ق ا
��د،�, �'ر ر�� ھم �� ���رور �� �����  �م. 

�ن اط�@�, ھ�Tت ��(�ب ��ز �(ن ( ،�وا�ده �%(رم !  در ز�ر   )���F�ن ا��ن ز%�(�'�Tدا�ن � »�Dزا «�
�ر زی ، ار��ن �'را(3  ��(, » %7�7ت ا��7ب Mور«  �ور'�دی در �1363رط�ن  22 , �, (�ر�5  ،)

�ن)���F�3 'د، اط�%زب د�و را(�� ��ق ا��ا ��3 @�وم  : ( آدرس�� ھم �رور �����م.  ه ا�تع ر�
�ن)���F�ل و ا��  ,��@ ,����)  (  

  

  


	ن ( ��زا )��	�  اط���� ھ��ت ��
�ب �	ز�	ن دا��	ن ز��
��	ن ا
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را�0 �, ا�%�ل ��ز��ن و ھ�Tت ��(�ب �Dزا  , ار��ن رھ�ری ا�ن ��ز��ن ����'د ($��م �و�ش را 
2�=�ت از طرف آن ا@�م ��دارد.� ,�  4ط0 ھر �و

���ده 'ده �2د از �ذا رات �Mر��ش و ��Mت �� رھ�ری %زب د�و را(�� ��ق � ً�ا�ن ��$�, @��7
�ن $ورت �ر�(, ا�ت.)���F�ا  

�وJوع ا$�3 ھ�Tت ��(�ب �Dزا ���3 �ر ا�ن ا�ت  , %زب %� م �2�3 %زب د�و را(�� ��ق 
�ن ���طر ر'د و ا)���F�ن ا���3 ط�ق  �ر�ر و ھ�, ز%�(�'�ن وطن �%�وب ��� V��ن ا�ن ��'Wھ)���F�

��ل ا��7ب Mور�) ����د و �����رزه ���� ,�0 (��م ز%�(�'�ن و ��روھ�ی ��3 و وط��ر�ت �دا �را���+ر �
�� را �, ���رزه @��, Jد ا��7ب، ار(��ع، ا��ر�#�ا�ر��� و  ��ن ا=���3 در رأس ا��ر��=�زم =�زم�وده آ

�ر ���Z و ��ز��ن  ھژ�و��زم�M)4د ا��� ,2��(و�2, ط�ب �Aن ���ظور �#�ود ز�د�3 �ردم و ا���د �
  ��دھد.

 ,  ,)��� �د ا�ن ) ��ده و ھ�Tت ��(�ب �Dزا ���ن �%�ث ��روی رھ�ری  )���F�زب د�و را(�� ��ق ا%
�ر��3 ) ,Dوظ� �� ,2���ن ��ت دھ�دۀ �)���F�ظر ا�ت  , در ا���د. ���ن ���و�ش را �'���(+3 ا�راء ��

� و �روھ�ی ����3 د�+ر ��ز ح.د.خ.ا. #����د ا�زاب [ ا%زاب ]، ��ز���و�ود دا'(, ��'د [ %� ��ت 
�ن و آن @ده ا'��ص  , �را�'�ن آ��ده وطن)���F�ن وا324 ا�ارز'��د و  �� (� %ز�3 ]. (��م وطن �ر�(

�ن ا��7ب Mور و (%7ق ھر A, زود(ر اھداف  ��د ���طر وارد ��ودن Jر��1�'د �@ز�ز ���4�ط0 �, د'�
  واPی آن �دور ح.د.خ.ا. �(%د 'و�د.

��ی �J@م ا�ا�ن ��ز��ن د@وت ��2ل �3 آورد  , �� ��روی از ا%��س  �قھ�Tت ��(�ب �Dزا از (�
��1 @�ل��س ا@(7�د و ��روی از �ر����7ب ���� و و��داری �����طور ��Dردا�, �, $Dوف  1 ح.د.خ.ا.ا�

�ن و و%دت (��م  ح.د.خ.ا.)���F�ن %زب د�و را(�� ��ق ا���ط آھ�J���ل 'و�د. و�� ر@��ت و%دت و ا'
�د�(�زم، Jد ا��7ب دا��3 و ��ر�3 ���رزه و 4درت ��ن �دور ح.د.خ.ا. ��ح ��ف @��, �)���F�ق ا��

�و�ن در  ($�د ��3 �#م �2�ل �ر�(, ���طر ا���د ���12ا�3��7 را (%��م و (و�2, ��'�د و در ر'د ا4
�د.�����ر و ����ر   3��7��ن ا)���F�ن ا�  وطن وا%د�

0 (��م ا����7ون ����ی ���ق آن �, ح.د.خ.ا. ����+وی �J@زا و��و�(ن اD� ل�%�� �2(7د ھ�(�م  , ا�
�ن �واھد �ود.)���F�وا324 ا  

�رس             �%�د ا���@�ل ا �رظ�ھر %�(م                @�دا=�ط�ب %  
�(م )     % �Jرس )              (ا���م %Jا �ر )                 ( ا� �Jا� )  

  

�ی �� از ھ�,    J@ق ا���=ف و  ��� ,A ،ق�وا� ,A (ن�)���F�ن ا��ن ز%�(�'�Tدا�ن ��ز��ن ( ��ز��
3� ,A وت�D) ل و �, �$وص از  �, �%(وا و �(ن اط�@�, �ذ ور�@��ن : �%�د ا����(  ,  ،»ا �ر « آ4

�ددا'ت @�وا�3 @ظ�م  را 82ا=3  1 �ون از ��ش (� �ت و �$روف �'ر ��طرات �و�ش ھ ��2ً � ��

��ر�'#� ھردو در آ��ده  در ��رۀی و در $D%, ����وک �و�ش ��ت ��وده�'ر�ل، #���و (�$ره  ، �
�ده �3 ھ�Tت ��(�ب �Dزا , �, »  %�رس « ب @�دا=�ط� ،�واھ�م دا'ت) ��ز ھ�ی����در ��ی  ،

��ود�د و '�ر  , یاط�@�1 �Jوز �ذ ور ا���ب در �4د %��ت ا�د ھ��ن از  ��ت ھ�ی ��Aھ� .
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�و 4و��دان  �دک 4و�3  �د'(%Jور دا ��(��7�ً  @�دا=%��ب �ر �3 آ�د �ر����ل وارد و در�ر��ن رو�دادھ
 S��ن) در �#�رک �د�'�ن از @ط����را�ون �وJوع (  ،ط�ب دار�م ،» ر�م « ا�'�ن (�'#ور �, دھ7

�د، ا=�(, �� را ��ت �واھ�د �ذا'تاط�@�, ���ت Pزم ارا�, �ر�%�Jزار �واھ�م  �ذ ور ) (و+��و ��4ً ��
�ن  , ��را�ون ����ظر �Dزا .�ود��ن آ�Aاز ���, ھ� ،,�د�Pل  ��ز��ن، ا$�3 @�ل �دا 'دن آن از �د

�ن) @$��ن �Dزا @��, رژ�م آن و4ت)���F�ق ا��+ری  و ( %� ��ت %زب د�و را(�� ���ت �رو����@ »
�ن» دا�سادو=ف )���F�در ا ��د )م 1979��روری  14(�ر��D� )  5ر ا��Pت �(%ده ا�ر��� ،�Aزی ��دا

��3 دور از �وب ھ�ت �دون  م و ��ت و�رو�دادھ�  ا�ناز ،��'(ر Pزم و %ب و �Fض ��و���د (� رو'
'�  د.�د�ت آ�ده �

��ن Aھ� S ض��د ��ن '�ن در ار(��ط �� ا�ن �وJوع، در » ��ل « از ا�(��واھ'��د�م �, ادا�, ��
�د ھ'ت @7رب ا���ل،  ,»  �د�'D%� »3ل ��د �ود �%�د ط�ھر )D� ی�، �ر�زار 'ده �ود، ا�دک �Aزھ

�د. ا=� ا�'�ن ���واھ�م ،��ت ��=ب و '��د�3 �ود -3را�(���3 ھ�ی �و�ش را ��'(ر �'�)D� د�� �, ا�2� ,)
�ده�����رج از آن)و( دا�ل  'ور  �3 از �� ��ل ( ��ل ا�روزی ) �� ھر �� از '�$�(#�ی �، 
��ت�� دار�م و �وب ��دا��م  , �Aزھ�ی �ود��دی '#�3 �� آ���C �� ھ�وز  دار�د ا�� �, �D(ن %Jوری و �)

�#��ده�د و �� �4م در�+'وده ا =ب  -  آ�P ,Aزم �ود �, ���ن آ������واP(3  (ر��ون، ا�د، از طر�ق ھ��ن ��ره 
�ده ��ن و @��4�دان ��د�ت ا�'�ن �طرح و ارا�, �واھ�م دا'ت و ��(ظر ���5 ھ�ی د�4ق ا�'�ن، �� �وا

   در ز���, ھ�(�م. 

  $�د��ه وھمآه از �(��'��, در�ن 
  @�ری ��ود (��د �D#��د دام او�ت

     ( ��دل )                              
  

�د روزیدو (�Dزا)، آن ��ز��ن و4ت �وت:  از ا�(�د ��7م ��Tول و�P(3 �د�'�نA ن �4ل� A'م از �#
�ن ازو از ا�'�ن دار�م �4ل (#�, 'ده از ا'(#�ید��د ��ت، �رو�Aب ھ�%���ز �Aزھ�ی  �ظر د�+ر ا�راد $

� را �, �و04 ،�م(#�, دار#��4�دان آ�@ �  'ر�� �واھ�م ���ت ��ز �

3��7  ��دآوری��ن و ��ز��ن ا)���F�ری %زب د�و را(�� ��ق ا�� �(م �%ث �وق، �(ن �ر(و ول ھ��� :
���ر ( ،ز%�(�'�ن را ,���J ��'د �,  ( ��زا )  , �ر�وط �, �Dر�زه ھ�ی �ظ��3 آن ��ز��ن آن )�1���

�ل آن ����ل د�+ر و �'ر ��رده�� ،  ,در ��ره آن ��ز �, �%ث و �ر�ش و ���5 �واھ�م �ردا�ت و �د
�=ب ��'د '��د �, �ر�3� �  .ادا�, �واھ�م داد ھ

                                                                                                                                                           
�ن راه �7% (+�  )...ت و وا�24ت7('


