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	�� ���در  

 

 ا�روز 
��ت و��م �وزا ا�ت.
�	د 
�	ور�م 
��ت و��م �وزای �	ل ھ	ی ��ش را .

 

 
  ��دال ���دان

� �	ودا��� ��و�ت!
  ��دال ���دان 


د�ن  �1351وزای �	ل  29در�ت در �� ��	 "�ل و"�	ر �	ل ��ش از ا�روز ��	�ت  	ران �!�وری  

�ون �	�&�د  %$�ت �	ر �$� از آ��	 �
ود و ا�ت ، ��دال ���دان را در (%ن دا�!�	ه  	
ل 'ر�

 و
��	ری را ز��� ��ود�د.
	 ر��&� !دن �ون ��دال ���دان 
ر روی ���,رش ھ	ی دا�!�	ه  	
ل �ط
�� د��و رات و �روه ھ	ی /د &ر�� و��!ر-ت در ا-.	��&	ن �$
	ر د��ر در –-	(ل ��روھ	ی �&ر�� �

� �0ل رو!ن &ر�رد�د.�%)  
 �ا�وان ... 
	رھ	 ا�&%	�ش را  � د!��� 
	 &ر�� و�2	دت �ردم ا�ت ،در ط� ای "�ل و "�	ر �	�1  

��ن �	دی از ��دال ���دان ����	�م ،  �ذ!ت در ا-.	��&	ن و 
�	 از  !ورھ	ی د��	 داده ا�ت.ا��3  
 ���$و!م در ا���	 ���&�ن ا��50� ای را � �	ز�	ن �وا�	ن �&ر�� ا-.	��&	ن در ھ�	ن ز�	ن 
2د از  !&

7ور ار�	ن ا&%	د��  23!دن !	د روان ��دال ���دان 
�رون داد ه 
ود و 
2دن در �	رج از  !ور ھم در 

	 �3 �ط2� !2ر و �3 �زارش از �و�	 -	ر�	
� و �3 &و/�8 �0و�� �%(��ن ا-.	�� ��&!ر �رد�د ، 

 8�
��ن �وھ�&ون  	
ل و �3 &و/�8 
ر &و/�8 ��&(ر ذ)%� �از ذ
�8 : 0(�&� ر��س ا&%	د�
� ھم د�ر ... ��&!ر �	زم.
 �  0(�&� از �و�	 -	ر�	
� ��و�&


	ری ا0/	ی ا&%	د�� �0و�� ���ن ا-.	�� در �	رج  ��ش از ا�&!	ردادن ا�ن ا��	د از دو�&	��  )%�
   !ور 
وده و ا�ن ا��	د را 
را�م -ر�&	ده ا�د، ��	��زاری ����	�م.

�	 دارد &	 
رای �وا�	ن 
�و��م  � ا&%	د�� �0و�� �%(��ن ا-.	�� در �	رج از  !ور �$� از�	ز�	��	ی 
 ��در�	رج از د�و را&�3 
ود  � ��م 
��	ر 
زر�� در 
�ن �وا�	ن �
	رزو��� د�و رات  –�
	رز �

� ا-.	��&	ن ��ر��د.ھ�"�	ن 
�	د �وا�	ن 
	��ت 
��	رم  � ا0/	ی 
 � !ور ا�,	 ��وده و �!رات اش ��و�&
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ا&%	د�� �0و��  � در ا-.	��&	ن آ�د�د و �
	رزه �	ط; ا�را &	%د &وا�	�� �ود 
ر/د د!��	ن �ردم &	 �	ی 
� ��ش 
رد�د. �	د !	ن را �را�� ��دارم.
  �	ن 

�
�" ��دال 
�	و�دا��� ��و�ت".ا��3 �&ن !�	  
 �
� 0ر(� �$� از %وادث  �1351و?ی ( 29
2د از ظ�ر روز دو!�
�ور!�دی )�وھ�&ون  	
ل 

� ھ�د�&� �و�1س ��,� و 
�و��ن &	ر�C �2	(ر ا-.	��&	ن 
ود ، �روه ا�وان ...... 
	 طرح &وط�� و
�  �	�و�	ن %ر-� ای دو1ت 
�ر �$2ده از ��روان �ر�	ن د �و را&�3
� �	و�د ) � !�	ر ا��	 ��و�ن (!2

� ھ,&	د �,ر �� ر��د �ورش 
رد�د و 
/رب ��و1� ای �$� از ا�	ن ��دال ���دان -رز�د 
د!واری 
� %�	م 
� �ر�	ن د�و را&�3 �و�ن 
ود، !��د !ده و0ده ای ز�	دی �را%ت 
ردا!&�د و �وھ�&ون &��	!

���س ���8 دو1ت  � �ا�ن ھ�� از ا�ن و �ظم و ارا�ش دم ��زد�د 
	  �و��ن &
د�ل �رد�د .در %	$�1

�طر-�  	�ل "�	ظر او/	ع 
ود."  

  ��دال وط��ر�ت وآزاد��واه ،ا�ن رو!�,$ر -�Gررو�&	�� "� ��	ھ� را �ر&$ب !ده 
ود ؟
�ذار �3 1%ظ� اد0	ی 
رادران ......{ ا�وان } را ��را�ون "ار&داد"��دال 
�ذ�ر�م 
ا�ر 
�	م ا1%	د –

�  دام داد�	ه 
	 (5%�ت &7
�ت و&���ل وار&داد �.ز �وا�د�!� اورا ا�	ج ��و1� �رار داد�د ، آ�	 ار&داد 
و��
  !ده 
ود ؟

ا�	 ا
و %��,� ��2	ن 
ن 7	
ت  � ار 	ن �/	�� ا-.	��&	ن و�روه ا�وان ... 
	 ��روی از د�&ور ھ	ی او 
: �� ا�ت  &,�  &ظ	ھر ��$��د ،در ا�ن �ورد �


ر �واھ� !�ود وا�د ا1!را�ط در �%/ر " ا�ر  �� در �2رض ا&�	�
	م ار&داد �رار ��رد 
	�د ار&داد او 
� �و�1 �� روز -ر(ت دھ�د &	 در ز���� &�د�د �ظر
ر G0	�د 
7
�ت !ود و�س از آ��م �� روز �	 & 	/�

�و�ش 
	ر د��ر &	�ل  �د ا�ر در ا�ن �دت 
ر �و/; ��!�ن �ود �	-!	ری  رد ،  !&� !ود و در '�ر ان 
  ز ھر �و�� آ��ب و�ز�د �(ون ا�ت "ا

�ق �&�$ش ا-.	��&	ن ا%&رام ��0ق دا!ت ودا�	ن �	ک � �
.%	ل ا�$� ��دال !��د 
	 �G&2دات و��ن �ذھ
  ا�ن -رز�د 
	 ا��	ن ��ق 
	 "��ن 
�&	ن ھ	 آ1وده �� �واھد !د .

� ا�ن "��	ه " !&� !د  � ا-.	��&	ن را 
	&�	م ذرات و�ود �ود و �ردم و
وطن �ردم را دو�ت ��دال 
 ���دا!ت و
�ردم 
5 ر��ده آن 0!ق �� ورز�د .او در راه رھ	�� ا-.	��&	ن و �ردم آن از �ر���

اھر��ن 
�داد و�&م از �7	ر �	ن �و�ش در�O ���وده -دا 	ر ,(���� ,-رو&ن ,
� ر�	 ,�ر��ت در ��$	ر 
ز�م از ���	ی ���ب و �ر -روغ او ا�1	م ط
G	&� و آ!&� �	 �ذ�ر 
	 د!��	ن ��ق 
ود . 
�	��د از او 
�	�و

� ��ش رو�م .

	 �ون او ر���ن !ده ا�ت  ���ر�م ودر راه  
  
5
� ھ��	��	 :G0ر ا�	س !	&ر ا�1�	ول  G
  

  �	�وس 
رای  � ���	1د

رای او –
رای &و -
رای �ن   

� ���&�ن �ر
	�� د�	�س ��ر '/ب ھ	ی دو1ت �ر&�; ا-.	��&	ن ���ت  �وا���ن �ر
	��  ��دال ھ�	��و�
� �%�وس ا�&دار درو'�ن 
ر 
	?ی �ر ھ�� رو!�,$ران وط��ر�&	ن و 
��ز ��واھد 
ود . �س از ا�ن /ر

  در -ر�	��ن ��ن ھ�� �ردان وز�	ن ا�	ه ا-.	��&	ن 
رق �واھد زد .
� �ون ��دال ا1ود
 �ه ا�ت 
	�د ا�	ھ� �و�ش را دو"�دان �	�ت 
	�د �&%د !د و 
	�د د�&�	ی �	 
$	ر را  

  �ط;  رد .
��دی و!�و-	ی ا-.	��&	ن !
  وط��ر�&	ن ، ارزو ��دان �ر


�	��د ���2 "ار&داد "را در �	�وس ��	ه ا�وان ....�ط	21�  ��م و 
�!� از &2	�1م ا�5م را در 
را
ر راه و 
�	G� ز���ط�ل 	
�ذار�م , 
�	��د %G	�ق ا�5م را 
ر 
	 ا
�  ��م ر���  � ا�ن �روه در ��ش �ر-&� ا�ت �

� از �و�	زی 
�	ی �	�2� از &	��ن ��	وات و
را
ری ا�&�	�0 ,از ارزش $��  �� ��دار ا�ن دارود�&
.
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� ا��ر�	��1م و ار&�	ع ,از د!��� 
	 د!��	ن ا-.	��&	ن ��ن ��را�د ��%د و ��دا�ش و &G2ل ,از ��$	ر 0
  �ر&د ا�ت .

� �3 ا�وزش �ذھ
� ھ�	ن "�زی ا�ت  � در 
	7�
دوران ھ	ی �و�	�ون &	ر�C �ورد 
�ره و�1 آ�	ت 

رداری �&م �ران و ط
G	ت و �!ر ھ	ی ار&�	�0 و د!��	ن ��ت وازادی وا�; !ده و
ر /د ا�د�!� ھ	ی 


!ری را �	��د �3 �	ز�	ن &.��ر �	�ذ�ر  �� ھ�"و�� "��ن ���ت.ا�5م �	�2
 ��&ر�� 
$	ر ر-&� ا�ت . �
�  واز �
ل �	�&� و �ردا�&� در �ظر ��� ��رد
 �&�
.در �ران ا�	&� و�ود دارد  � &.��ر �	�2� را وا

� �ود ا��	 &.�ر   ��ردم ا�	 
	 &,��م ."&ر ��� :�داو�د %	ل ھ�Q �و�� را &.��ر ��واھد داد , ��ر در ا�"
  دھ�د ." ��دا�د .

:�
ن ا
� ط	1ب �,&� ا�ت   ��0    

رای �دران �	  ��� در دوره �	ص �د�د �� آ�د وآ�"
��	�	ن �
	�د �	�2� را را د و�	�د 
��دار�د ھر &��� "


	!د ." �� ا�ت ا�$	ن دارد 
رای -رز�دان !	��&&��	!  

 "��ری و �&��ران ا�ت . ا��&� 	
� ھ	ی در�!	ن ا�5م د!��� آن 
�وره 
Gره "��ن  �193$� از ��
  ان ا�1 0�� ا1ظ	��1ن " ���2 
�داد �ز 
ر 
�داد�ران روا ���ت ". %$م ��  �د:"-5 0دو

�و�د :�� �� ای از 
�داد و�&م �,رت دارد  �	��� �

ر ا�5م �	��  
    " رب -5 &�2��� -� ا1.�ر ا1ظ	��1ن . ���2 :" �رورد�	را �را در ��	ن �وم �&م �ر �رار �ده ".


 �
ر &و� �0�م و �$وھش ��روی درآ��ن ا�5م �واردی و�ود دارد   �
ر &G2ل ا�&د?ل و ا%&رام �ذا!&ن 
     ور ورا�� از راه ور�م �ذ!&�	ن &	 �د ز�	د (ورت �ر-&� ا�ت .

 ��وره ا�,	ل ����	�	ن را "��ن رھ��و�� ��$�د :" ا�ن !ر ا1دراب �0د: ا1(م 
$م ا1د�ن ? ... .  43آ�
�  ر�د و ور�د و&G2ل ���$��د ." و�1 0�� ر'م ا�ن ���2 :" 
د&ر�ن �	�وران در �زد �دا ا�	�� ھ�&�د  

&2	�1م ط
G	ت �&��ر و  	�� ��1	ن ا��	 
	 ھر�و�� د�&وری  � از ان 
را
ری و0دا1ت ا�&�	G�� �0	د 

ر ���ز�د. ��$! �
  ��!ود 

&	ر�C �ر �	�رای  !ورھ	ی ا���5 آ���� %وادث �و���� ا�ت  � ط
G	ت %	 �� ار&�	�0 
رای 
� �0ل آورده ا�د . در ا%$	م ا�&وار ردن 
� ھ	ی �درت �و�ش از�G&2دات د��� &وده ھ	 �وء ا�&,	ده �	�

ا���5 &(ر�8 !ده ا�ت  � : ا1زرع �ن 1�زارع و 1و  	ن '	(
	 "���2 : ز��ن از ان زرا0ت  ��ده 
0
	دی ا1(	1%ون " ���2 : ... T ن : "ان ا?رض	د و ھ�"�!	
  ا�ت ا�ر "� '	(ب 


ن �%�د &	G1	�� ز��ن �	ل �دا ��0 �� ارث �� 
ر�د ." ا�	 ا��	ه  
�ت و ا�را 
�د�	ن 
	 (5%�ت 
 �

رای  �� (	%ب ا1ز
8 رھ
ر ��
ش ز��	ن در �رن �وم ھ�ری در &و��� ا�ن %$م �,ت  
�!�ور 

	 0رق ر�زی و &5ش �	�$	ه �و�ش  �ارث 
ردن ز��ن "�  �� 
	 (5%�ت &ر از دھG	�	�� ا�ت  

  �� �	زد " ا�را 
	رور
 �� ط2ن و 21ن وی �!ود�د . آن راد�رد 
زرگ را  
رو%	�� ��	�	ن �زدور در
	ر �5-ت 0
	�� ز
	ن 
� ا1%	د و ار&داد �&�م �	�&�د .در ھ��ن  !ور �	 
� %ق !	��&� �0وان ا��	ر&	 وس �!رق ز��ن ا�ت , 



�ر  ;�� �� ا��د زاده 
&�	ک �
ود  
!	ه !�	ع ا�ن "	 ر ا�&�2	ر ا�	 رو%	�� ��	ی �زدور �!�ور 
��س را "��ن �	�ت :�  �ران ا�

� زد 
ر زر دو1ت ���ر �ردون د�&�	ه$�  
  %	-ظ آ��ن ر�	�� !�	ع ا�1�3 !	ه

� او "��ن �رود :
�  �,ر ��	�ت ھ	ی �و�ش ر��د , ا�ن رو%	�� �	�ن در �ر&
� !	ه !�	ع $��	�  ھ�
� 1رزه -&	د از !�	دت ات
  0رش 
ر�ن 

  ھ� 
ر �2	دت اتای ��رو !��د ز
�  28ا��	ه  � !	ه 'دار ا�ران ا�ن ��	��ده دا�م ا��ر�	��1م ا�ر�$	 در ا�ران &و�ط  ود&	ی 
�رداد "�رط	ن"
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ا�ران 
	ز�!&	�ده !د و %$و�ت ��� در ا�ران �Gوط  رد , رو%	�� ��	�	ن �زدور 
ر رواق ھ	 و 
! �
ت 
ر�!&ن !	ه 
ر ا-را!&�	�� �
 �
ود�د :ودروازه ھ	ی &!ر�,	&�   �  ده 
ود ا�ن ا�ت را �و!&

  "�	 ا1%ق و ذ%ق ا1
	طل " ���2  � %ق ا�د و 
	طل ر-ت .

 
 


