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 �ردم �و��� دل� ، ای "د��� و "ر�# � �"ط!� ��زاده از طرف ���� از �
 
 

 آ��� ا����
��ر ����ن ��ر، �و���ده و روز�%� 

 

م آ�ی ��زاده� 

ری از �ران ا"
ح ا�ن روزھ در &
ب ھوس )ر"ت ا�ن )راھم �ده &� رودررو ����  ��-� ،ط1ب 0رف �ز��م. آ�.
ن �� ��»ط�1ن �ظم دار ا"
ح ھی ��ره ژ�رال«��ب 7!ت &��د ��6 �� ھر �ب در ا��� &� �وا��رھ� و7و را �  �و�د �

 �ردم، ھ���م �ز &��د� ،� 8 .د�%ران، &� ا��0
 

�� در �>د و �:وھش، �  ھ �روم و �;ل ���1 �وا�م در �:� از ھ��ن ��. د��م را ��1د &�م، �� ��ش ���ران �ن ����ھی د�%ر �
 �=�وش �ر7ردم و ا��08 ا�0س �و�0���0 �� ز�ن �د و ��راه �%و�م و �س از دو د��>� &� و��م ��م �د، �� ��6 ��و�د7ن 

 �!ره د=م �ز �ود&�م &� )ر"�� داده �د �. 
 

را » ا�ن ���م«و �ن ��0وای » ر��� ھ�ن ��م ا�ت«ھ،  =وھن، �در�زرگ � ار��ط�� &�م. <ون �� �ول �? ا� �ن <��ن ���
ن ����� �� �� .ط��1د �%�رد &�م &� ر�� و �وی آ�<� �� در ر�

 
�� ھی �;ل �ن ��د. �س =ط! &��  ا�ن ��م ھم، 0رف دل ����1و��م <ون ا�ن �1م ر��� �ن ا�ت و ��د  �ن ���م را ا���

 !0و"�1 &��د و � آ�ر ��وا��د
 

 !آ�ی ��زاده
 

ن (&� �� ھم �زء ط1ب رو �� ر�ش ھوس، �:� از �وا��رھی ا"
ح د��ب در ا��� در &
ب��ن �ود�د) 7!ت: �!�د�رھ�» ��
 ��ری �ن �8 ر)�ن از د�وار �!�� ��
�واھ�د �ن ���ن آ�د�ش را ��ور�د رت را �ورد�د و 08 ھم ���ول ).» 

 
�� .&�د ط�1ن، �>د�ن �� �ر ����ده �ودم آ�.م از &�� &� در دا�ره �ود �� ا"
ح ���� از ا�ن ��وا�ر و "د�
 روی د�%ر ا�ن ��ن را �ن ��� ،�ردم، آوار �د و 08 ھم  �و��م؛ ��ری �
ی �8ر)�ن �� از د�وار �!رت ا�ر�: �ر �ر �

 �ردم، آوار ��� ، .�ود �
ی ���ن آ�د��ن دو�ره �ر �ر �
 

«... در ھ�ن ا�ق ��، آ�ی �"ط!� ��زاده 0ر)� زد�د &� ا7ر از ا�"ف �%ذر�م ��د �� �� ھم �دال "دا�ت داد؛ �� 7!��د: 
ی ��.�» ا�م... � &� ھ���� ���� از ا�ن �ظم �وده� �� و ��� �<�ن در وزارت &�ور و �ھی د�%ر و  ای ���د، �� ��
 .ا�رای د��ورات رھ�ر ا�ره &رد�د

 
��� ��� از ا�ن «7و��د:  ا�د. �� �� 7و��د &� ھ���� ���� از ا�ن &�ور، از ا�ن �ردم �وده د�ت &��م! دو�ره ��وا��م! ��� �

 «.ا�م �ظم �وده
 

�ت. ��� ا�د. � ھم  � ھ���� ز�ر ��� و�8ت )>��، ���� از �زوی ا�ن �ظم، &� �ز ا���داد �:رده، �وده��ب ��زاده! 0ق �
ی �� دا��م. ھ���� �� ا�ن را ��.= رای دادن �������  دا����م! ��0 آن ز�ن &� ���ری از � در �� ،در�� از ���ری از ��

 .دا����م &رد�م، ھم ا�ن را ��
 

 �ردم، ��دا &ردن راھ� �رای ز�د�7 �وده ا�ت. � �� د��ل �ورش و ا�>
�� دو�ره ��ود�م؛ ا� �رط �>ل �را� ،ی ���1 از �
 �ده �ود. و آ;ر و�را�%ر ا�>
ب ���1 را ھم �� �-��� ا�:�ش را دا���م �� ر�>� �رای �ن ���� از ��� و ��رد �رای ا�ن �

 .�ن د�دان 0س &رده �ود�م
 �ردم، و ھم د�%را�� ��0 �;ل ا� �� د��ل � ،ز�د�7 �ود�م، �� د��ل �دا=ت، &را�ت، �را�ری و ر)ه �رای ھ��. ھ�� �-�� ھم �

�� �& �� ، .7و��د ھ���� ���� از �ظم �ود�د، �� ا�ن �1ت در��� �� ��
 

ا�دا�.ی ��ه �-د از ا�>
ب � دھ� ���ری �ر0ذر�ن دا���د &� ا�ن رو�، راھ� �� وا�-�ت �دارد. د�1�8ن ھم ��ط>� �ود؛ 
 .ای و �ر&وب و �ر&وب و �ر&وب ... ��ش <�م � �وده ھی ز���ره �"ت و ھ!�د و ھ��د و �ود ... ��ش <�م ��ت. ��ل

 
 �ردم ��ز��د آرا��� �ود ��%د و �� ا� ا��ن �رای رو�ھ�ش ��� ،�م &� ا���د و ��%�دن و ا���دن رو�.ی ��!و�� دارد. �

ن 0>�ر و ���> ای آزادی، &�� �دا=ت و �? �!س آزادی ھم  ا���ر �ده �ود�م &� �� ذره �د�. از � در�I �ده �ود. در <�م د��
 !ا��د ����م



 ن را در 0د �د و �واره ��ت ا�ن ��ون ا��� &و<? &رد�م ���آ�ی ��زاده � �ردم �ر�ف و ����� ھ���م. �ور &��د! � رو�
�د ��وا��م &�ور�ن را ذره ذره از د�ت اھر���� &� ا���داد د��� �� � ���0ل &رده �ود �س �%�ر�م. ا���د�م، �? �دم �� ��ت �

 �ردم ����د �� آ�د�م � �%ر �� ھم �? �دم از ز�ر ��� در��� &� در ��ھش ا���داد را �ط.�ر ��� ، .&رد�د �� ��ت �
 

 .���Kرات ا����� و ���� �دم �� �دم، �0�ت و آن را �رو�J &رد�م�، از ��رزه �د�� �رای 
 

��و�ت  �!�� و آ�ش و ا�>
ب �1ط�ت �د�د را �ر آن  �� �� �& ���رھ�زی را �-ر و �-ور�ن دا����م. � در �را�ر �ظ
�� » �!�%ت را ز��ن �%ذار«ا��وار &رده �ود�د از ��ن را �8 �رد�م � �-1وم �ود &� از ھر ���ر و ���ن 7!��م. � د��.�

=� ا�ت�. 
 

 !�م، آ�ی ��زاده� از ا��ن 0رف زد
�� �ظم ���ت، �� 7!��م � �� ا�دام و ��زات �رگ، &� �ن�. 

��و�ت �:��� �� 7!��م. �� ��ھ� ا���داد د��� �� 7!��م ��. 
 

Manoochehr Nowroozian, [5 Mai 2021 um 17:06] 
ن در ھ��ن �ظم رای داد�م، ھ�� ا��دا����م! ا� در رو�ی �، ا�ن راھ�  ��. را ��آ�ی ��زاده � ��0 و��� &� �� �� و دو��

 .�0ور �زد�? �و�م �ود &� ��د ��وا��م از آن �? �دم �� آزادی و �� ��ون ا��� �را�ری
 

 و �ران ا"
ح�� ��!�� �� ا�م و �� ھر7ز �� �وان �� �رای ���Kر � �� �ول �� ا"
ح �ور دا���م. ا7ر روی  ط��1ن �وده �
�� ،�� از �ردم، �0ب د�%ری �ز &رده �ود�د ���!�م. ا7ر ��وا����م �ود�ن را در�ت �� �� �-ر)� &��م و ��ث �د).���ن �

 .�د�م ���!�م
 

طر رو�ی ا��ن �ودن و آدم�طر �ود�ن، �� � �� وارا�� ز���ن، ���ت �ل �� �� )ر"ت داد�م �  ا� وا�-�ت ھ��ن ا�ت؛ �
 .ا &� �رز����ن را �� �د داد، �ز�زی &��د7ذ��� ��ر��ن ر

 ا�زه داد�م �� �� ��� از �ردم، �� ا��د ا��:� در ا�ن روز�� �� �در �? �!س ��وا��م از ا&��ژن آزادی ��ن �%و��م، �رھ� ،�
��� از �ردم، ھر7ز ا�ن را )را� ، ا�زه داد�م! ��� �� �طی آز�وده را دو�ره ��ز���د. �  !�وش �:��د�

 
��و�ت ����� ر  ا���رھ�زی � <� �ده؟ � از <ر�? �ودن �� )-ل �د�� ��د�ل �د�م. �� <� �د�د؟ آ� 0:و�ت ظ��1 &� � ا)�

 دا��د ھم از ��و�ت �رھ�ز &رده ا�ت؟ �ود�ن را �� آن وا���� ��
 

��ن �ظ�� ا���داد =0ظ��  �رد ای از را�دن �� روی ��8 آ�� ، م، ا���د؟ھی �
 

ر ��� �ر ز��ن 7ذا���م و �� آن ا)�� �& �%�!� در���  &��م <ون ���� �-ور و ��طق � �ود، از د�ت 0:و��� &� �� �� آ�
 دا��د ھم ا)�د؟ �ود را �� آن ����ب ��

 
��و�ت �����  �رھ�زی و ��رزه �د�� � �ر&وب و )�ر �و��ن ��د؟ آ�

ن �دت �داد؟ آ� �ر&وب، � را �� �:وت و<!� 
 

 دار ا�ن 0:و�ت �وار ��د و � �وا��ت ���ش را �ر �:رد؟ و آ� ھر دو=�� &� آ�د �ر )�د ر���
 

ن ��ش از دوم �رداد در ���را��eر�ن ر����� در آ�اش �  آ�ی ��زاده �ز�ز، �%ذار�د ��� را �د�ن ��ورم &� آ�ی ��0د 
�ون �� ر7.ی �وا�ن دا���و�� �;ل � �دود  =ت ��1 و �ر<�داری ��0ن ��ن ���:�� �ر �ورھی �ذھ�� �ردم از �دا 7!ت �

�1 � �ذھ�� را ��ت �ر دار�م &� <راغ راه ا�ت &� ظ1م را ��ذ�ر�م� �� .و �ور &��م &� از &وه آھ�%ر � ��0ن ��1، �ر�
 

0ت 0:و��� &� ا
ر ا"�-� ،���� آ�ی ��زاده، �� آ�ی �� ،=� و �� ھی ا�ن �ردم د�ت ز ا�طوره���ن، �رد�ن  �����
�ن ��� �����د! �� ا�روز از وا���%� �ود �� �ظ7و��د &� ھزار �ر از آ�<� ���ت �ل ��ش � <.ل و دو �ل ��ش �ود،  �

 !�د�ر ا�ت
 �ردم، ھ��� ،��� ا�روز ��د ا�م. ھ�� <�ز�ن را �� ��ای، �� ا���ر ��1. د��  ه، �� ا��د �� ا�طوره<�ز�ن را! �� �ور �� ا��

ن ھرز و ��ه و �د��ت و ��و�ت � را �� <�م ��%eر�7ذ��� &��وت �%رد &� دن ط��1 ��  �� ر �� وار ��&�د �  ای ���دا ا)�
ره و ���0ق �ر0م �ده>�� ��1�  �ردم در <�م د��� ،�-�ت ��ل ��.ن &ردن ا�م. ا�ن وا در �� ��ود &ردن د�%ران ا�ت. �

�ود را از آن �� �& ��دا��د! دروغ ، ر� و �د�� &� از ز�ن ا�م را�10ن �;ل �م در  ���ت و ا�ن، �>"�ر ���ت، �� و �ظ
���� ����� ا�ن ��-� �!وذ &رد، �
ق و ز���� ا��د را در ا�ن &�ور �� گ... &��د �� !ھی ا

 در ا�ن ���
ب ھ�وز از �ردم رای ط1ب ���� �&  !&��د &� ����د، � ����ر ����د و ���
 

 �ردم، ذره� ،7ذا���د � در آ��ده �� آن ��ه ��ر�د. &ش ط1ب ���ش  ای ا���ر �� &ش، ای &ش �رای �ود�ن، �� ��0 �رای �
�� �� �1"�ش �ط��1د و �رای رھ �دن 7ر)��د. آ��� � &رد�د و از ا�ن ار�:� �درت )�� �ردم �-�� ا�ن! ا��:� �ذر ��واھ�د، �




ق �� �ی آو�زان �دن �� دا�ن <ک �ورده ا�ن 0:و�ت، از �ردم &�? ��واھ�د. � �ردم �;ل �� �����م. � �;ل �از ا�ن �
ن ��� 0:و��� &� �ود�ن را ��-1ق �� آن ���� .م�ز� دا��د، �ر�h را � �-ش ھ�وط�

 
�ود را ��-1ق و �زij از آن �� �& ��دا��د ��)6، ا���ت، �ن، ا���ر و آ��ده ���1و�. ا�را�� را �� �د داده ا�ت. ��  �ظ

 !ا�د و در ا�ن ��ودی �.م دا���  �رز��ن � را ��ود &رده
 

�1� 6(ب &��د. �ن در �? �و و 0:و��� &� و"ف آن ر)ت ا�روز ��ش ز�دی از �ردم ا�ران و ���، در �وی د�%ر ا�ت. ا��
 !�ود. از ��دا &ردن راھ� �رای ��ور از ا�ن ھ�� ظ1م آ��� ��1 از ھ���� �روع ��

 
ب &رده�ن ��  ا�د، د��:م ��ن از آ��� �%و��د، <ون � ���ت �ل از آ��� ا� ا7ر ��دن &�ر 0:و�ت )�د و ظ=م را ا���&

ن ا�
م ��ده، ا�
م ���  د، ھر ��م آ��� �� �رد�� &� ھ�وز ��0 �م )رز�دان &��� �ده�� �- �٩٨ز �ر �د�د�م و از آ�ن �
 .ا�ت

 
طر ھراس از آ��ده ا�ت. �� دا��م، �� ���دا��م &� <���دن ��  دا��م &� �>
ی �� �رای ا���ر 7ر)�ن دو�ره � رای �ردم، �� 

دا��م &� از �دا=ت در  �ود <�م ��ت. �� ��� م &� �ر �ون ا�ن ھ�� آدمدا�� ��ی �درت از �رس ��h دادن �� �ردم ا�ت. ��
 .ھرا��د

 
ت � ا�ن ھ�� در آ��ن�� ���ش ���ت و )>ط �>وط را ھو=�&�ر  �را�� &� از �ن �رک �ردا���، )رار &ردن �� ط�>ت )و��

 .&�د ��


