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 ا��د ���ل
 

ھ�،  �ران ����# ، ا���د دا��!�ه ای �� از ����� ��ش ام �� ���ده ھزاران ���� �ر���ده و �ر	�� ا�����ب ھ�وز �و�� ��ده
�ود .��ت؟ &�%� آ�+� در ا*(ب ا�ن ����  ھ�ی ����#، 	� ���م رھ	ری �و�� �) ھ�ی ��'رد و ���ل و ا�زاب و �روه �&%�ت

ر ���ھده �ده �� روی �0 ��/(��  .� ا���# و �2م ا��ره و '��ر د�1�# ارا/� �ود
 

ا�د. ا��زه 	دھ�د ��1# از ا�ن ���� را &د�ت  ای در &%وص �ورای �!2	�ن 	� رھ	ری �و�� ا&�راً ���ب �ج زاده ����
  .ای ا���دی 	� ھ��ن ��1ت وارد ���م &وا��د��ن ارا/� دھم و 	�د �����

��روح �ذا�رات ��(س &	ر��ن و ��ز 	ر�زاری آزاد ا�&�	�ت در دور �&�ت ��(س و ر���ت ��2وری اول، آ�2م 8س از »
%و�ب ��1ون ا���#، 	���!ر آن ا�ت �� 	��ی ا��;ب و رھ	ری ���د آن و ��ز �	��ی �+�ل دو>ت و ��(س در ��2وری ا�;�# 

=�'��� 8س از آ*�ز � ��رده �ر�1 ر�وی 	� ���ق ر�ت. 	�و�ود ا�ن در دوران ���ت ا�&�	�ت آزاد 	ود ��رور��م �ور و 
، �ورای �!2	�ن از د&�>ت در ا�ور ا�&�	�ت 8رھ�ز ۶٠ھ� از ���د�داوری 8س از &رداد  	����!ذار �ظ�م و 	� ر*م ��? ��ر����ت

#� #� �'��ری &ود�را��  ١٣٧٠رای �!2	�ن در ��ل �د ... 	� و�ود .��ن ��	�� و ��#، �و �رد، �� و�ط رھ	ر 	ر�ذر دا� �	
���ری  و 	ر&;ف �2م ا�Hر�ت �1ط? ��و1دا��ن ��ور �ظ�رت 	ر ا�&�	�ت را ا�%وا	# &وا�د و 	رای &ود وظ��ف و ��وق 	#

�رد. 	� ا�ن ر�ب ا�&�	�ت �I;ً دو �ر�(� #' .«ای �د 	ر��رد و ھر�و�� ��8&!و�# را ��
 

 :����� ا���دی
�ظ�رت  �1370ر����د، در دھ� اول ا��;ب � ��ل  �ر اول و دوم و �و�# ���ت �� ���ب �ج زاده و دو�����ن �)ا�ن 	

(� ?�� #�رد. 	� ��ن �ظری �� از ا���ن �راغ  ا�%وا	# و�ود �دا�ت، و �ر�وم &���# �ورای �!2	�ن را از .��ن �ظ�ر
  .از �ر�ف و��1? رو�ن �ر�&# و�ط ا���ن در �!'ت ھ��مدا�م �� 1%د �ر�ب دا�� 	���د، ا��  دارم 	��د �)

 
 :�2ت اط;ع ا���ن Qزم ا�ت ا�ن �+�ت را ��دآور �و�م

، �+�را�# در ��2وری ا�;�# �+د�ت �د. رو�د "���م 	ر  1360دا�م اط;ع دار�د �� &�ر، �� 	�د از &رداد  �+م. ا���ن ��)
�� ��روھ�ی  �1360ت، و از �ردای 	�د از ا��;ب �روع �د، در ��ل دو و �ذف �+# از دو" را �� ط	��ت 1درت ا���ل �د. 

ای 	رای �Uور  آ�د�د و ا�!�زه ����# 	�����1ده در �����ت، ���# �U2ت آزادی در ��(س اول، �0 &ط در ���ن 	� ��(س �)
  .در ��(س �دا��د

 
ط(	#  �را�# و ا%;ح 	�ت آن ز��ن، دو �ر���# �� ا�روز 	� ا%ولدا�م اط;ع دار�د �� &�ر، �� در ا*(ب ا�&� دوم. ا���ن ��)

# ��ھد 	ود�م �� ھر  �و�وم ھ��د، و آن �و1? 	� را�ت و .پ �و�وم 	ود�د، ��د �+د�!ر 	ود�د. در 	�U# از دوره�	�&ھ�ی ا�
�)	# ��ر�# �)دو �ر��ن و ��م ��روھ�ی ����# ���زدھ�ی &ود را �ت �Iوان ا/;ف 	زرگ در 	�رھ�ی �X رد�د�. 

 
��ن ا%(# ھر دو ���ح ���م اط�Iت �ور�ورا�� 	ود. ھر &ط�	# در ھر ر�	و�#  �وم. ��)'� ��دا�م ا���ن اط;ع دار�د �� &�ر، 

آورم آ�1ی ���د ا�%�ری ا&وی  �رد. 	� &�طر �) آورد ا*(ب 	� ھ��ن �(�دواژه اط�Iت �ور�ورا�� �&ن آ*�ز �) �� 	د�ت �)
���م، �ر+ب ���ه  ا�%�ری، در �0 �&�را�# د�1��ً �ر�ود�د : ��ھ# و1�2 �� در	�ره 	�U# از �&��ن ا��م �+ر �)ھ��ن ���د 

��2 ��د �ردن �و1وف 	ود، �+ر �ردن ھم �و1وف 	ود �) �� # .�و�م �)�ل 	� ��Uون .(	� I	�ر
 

ط(	�ن ا�روز در �����ت 	� �8وا��  �� ا%;ح.�2رم. �Uدھ� ���ن دو ���ح از ��(س �وم �روع �د. در آن ز��ن ���ج .پ 
ھ�، �'ر اول 1وه �U1/��  	ر ��(س و دو>ت و ر����  �ر�وم &���#، �&�ت وز�ر و 	�ت �ر�وم &���#، در ا�Hر�ت 	ود�د. I;وه

���� ا�%وا	# ھم ���# آ�1ی �و�وی ارد	�(# از آ��2 	ود. 	��	را�ن در ھ��ن آ*�ز �Uدھ�، �ورای �!2	�ن در �و�U# �	ود �� 	ر
  .&ود را 	� ا�را 	!ذارد

ای �	ود �� ��Q 	� 1طره .+�ن، 1طرا# از  	رای 	��� ��روھ� ھم ���زی �	ود، .ون ھ�وز وازن ��روھ�ی ����# در ��ور 	� �و��
در �&�(�  ھ�ی �&ودی در�� دو و �وم 	ذل ���Iت 	'ر����د. ��روھ�ی *�ر &ودی 	�&ودی �# ���ون 1درت را 	&واھ�د 	� &ودی

 .&ود ��# �����د�د �� از ��%(� �+%د ��(و�ری ا�&�	�ت رد 	�و�د
 


