
 بً یاد دي زن بٍایی کً در شیراز اعدام شدود

 زواوی کً در راي آزادی عقیدي تا پای جان ایستادود
 سٍیال َحدتی

  

 
دس صًذاى ػادل آتاد ؽیشاص تَ  1362خشداد هاٍ عالگشد اػذام دٍ صى اعت کَ دس عال  28سّص 

  . تْدى، اػذام ؽذًذ تِائی   ػمیذتی،" خشم"
داسین ّ آًِا سا تَ ػٌْاى  تیغت ّ پٌح عال پظ اص ایي اػذام گشُّی، یادؽاى سا گشاهی هی

  . آّسین هاى تَ یاد هی ساٍ آصادی ػمیذٍ دس هیِي ی  هثاسصاى اص خاى گزؽتَ

عالَ، تخؾی اص تاسیخ ها ُغتٌذ ّ تا پای خاى تشای  57 تعالَ تا ػض 17ی اص هًْا  ایي صًاى،
  . ػمیذٍ ّ تاّس خْیؼ ایغتادًذ دفاع اص حك داؽتي 

  ! کَ اهیذّاسین ُشگض تکشاس ًؾْد  ای اص تاسیخ کؾْس ها خای گشفتَ ّ آًچَ تش آًاى سفت دس ففحَ

 
  9َ چىد خطی از ایه تاریخ

. ، سّص هاللات صًذاًیاى صى تْد1362ُای تِاس  داد، هثل دیگش ؽٌثَخش 28دس صًذاى ػادل آتاد ؽیشاص، سّص ؽٌثَ 
کغی تاّس . "خثش اص ایي کَ آخشیي هاللات اعت ُای تِائی هثل ُش ؽٌثَ تشای هاللات سفتٌذ، تی خاًْادٍ 

ُوَ فکش ! اػذاهؾْى کٌي کشد  ًوی

کشدى چٌذ هاُی صًذاًی  هی
  ."ُغتٌذ ّ تؼذ آصاد هیؾي

ایي دختشاى ّ صًاى ایي تْد " خشم" 
کَ دس آهْصػ اخالق ّ تؼلیوات 

ُای  دیٌی تِائی تَ کْدکاى خاًْادٍ
ّ الثتَ تَ . هؾاسکت داؽتٌذ تِائی 

صدٍ ؽذٍ تْد، آًِا اتِام خاعْعی 

اها کافی تْد آًِا دعت اص ػمیذٍ 
تیاّسًذ تا ُوَ  خْد تشداسًذ ّ اعالم 

سّی ! ُای آًاى پاک ؽْد "خشم"
کاست هاللات صًذاى کَ تَ 

ُای آًاى دادٍ ؽذٍ تْد،  خاًْادٍ

یا " تِائیت: اتِام"تْد  آًِا ًْؽتَ 
تشخی اص تِائیاى صیش ". ب: اتِام"

گْیٌذ فؾاس ّ تَ صّس هدثْس ؽذًذ ت
ی  ُوَ اًذ، ّ  کَ هغلواى ؽذٍ

ُای آًاى ًاپذیذ  "خشم"ُا ّ  اتِام
  .ؽذ

 

دعتگیشی تِائیاى ؽیشاص دس عال 
دس طْل دّ یْسػ تَ تؼذادی  1361

 1361آرس  8  ّ تشخی دیگش دس سّص 61ى آتا 1صًاى دس حْالی  تشخی اص ایي . ُای تِائیاى اًدام گشفت اص خاًَ
ای تَ  یکی اص دعتگیشؽذگاى کَ دس ُواى سّصُا طی ًاهَ شی تَ ًمل اص خْاُش خشیاى دعتگی. دعتگیش ؽذًذ

  :تفقیل ًْؽتَ، چٌیي اعت

ّ ( اّ)دس حالیکَ حذّد یکغال اص خشیاى دعتگیشی . 1982ًْاهثش  29، هطاتك تا 1361دّؽٌثَ ُؾتن آرسهاٍ "  
لذػ دس ایي تاسٍ تغیاس فحثت ؽذ گزؽت ّ دس حالی کَ سّص تْ گزساًذى چٌذ سّص دس صًذاى عپاٍ ؽیشاص هی 

تَ هٌضل !" دلن ؽْس هیضًَ، حتوا دصد آهذٍ"گفت  تؼذ اص ظِش تْد کَ تَ تْفیَ تاتا کَ هشتة هی 8تمشیثا  عاػت 
عَ هشد هغلح کَ ُش عَ پاعذاس . حذّد ُؾت ّ عی دلیمَ تْد کَ صًگ هٌضل تقذا دس آهذ عاػت . سفتین

غتدْ کشدٍ همذاسی کتاب، ؽوایل هثاسک ّ آلثْم خاًْادگی سا کَ پیذا ُوَ خا سا خ . تْدًذ ّاسد هٌضل ؽذًذ

عپظ اص لیغتی کَ . اص آًِا فْستی تِیَ کشدًذ ّ اص ُوَ ها ُن اهضا گشفتٌذ کشدٍ تْدًذ دس دّ گًْی سیختَ ّ 
فل ؽذ کَ حذّد فثح سّص تؼذ اطالع حا  ] ... [ سا فذا کشدًذ ( اّ)اعن  تؼذاد صیادی اعن تش آى ًْؽتَ ؽذٍ تْد 

کیفیت ّ تْعظ عپاٍ دعتگیش ّ تَ ُواى هحل صًذاى عپاٍ کَ دس  ًفش سا دس ُواى ؽة ّ تمشیثا تا ُواى  45
اتتذا ُش کظ فکش هیکشدٍ کَ فمظ تَ عشاؽ . اًذ گْؽَ خٌْب ؽشلی ؽِش ؽیشاص ّالغ ؽذٍ هٌتمل عاختَ 

تمیَ ًیض یا لثل اص ایؾاى آًدا تْدٍ ّ  ؽذٍ اًذ کَ خاًْادٍ اّ آهذٍ اًذ فمظ ّلتی تَ پیگیشی پشداختَ اًذ هتْخَ 
  ."یا پظ اص ایؾاى

 

پظ اص دعتگیشی، آًِا هذتی سا دس تاصداؽتگاٍ عپاٍ تشای تاصخْی تغش تشدٍ ّ پظ اص آى تَ صًذاى هٌتمل 
ا چْى ُ اص آًدایی کَ تِایی. دس صًذاى تشخْسد تذتش تْد. ُا دس عپاٍ گاٍ تغیاس طْالًی تْد تاصخْیی . ؽذًذ

صدًذ ّ  تٌذ هی ّلتی کَ تَ آًِا چؾن. ُای دیگش تْدًذ ؽذًذ، دس علْلی خذا اص صًذاًی هی ؽوشدٍ " ًدظ"
تثشًذ، یک سّصًاهَ لْلَ ؽذٍ تَ دعتؾاى دادٍ ّ پاعذاسی عش دیگش سّصًاهَ سا  خْاعتٌذ تشای تاصخْیی  هی

 
  م دسج ؽذٍ سّی کاست هاللاتاتِا

  افشاد صًذاًیاى ػمیذتی ُغتٌذ  تَ سّؽٌی ًوایاًگش ایي اعت کَ ایي
  



صًذاًیاى تِائی حتی . ؽْد" ًدظ"ذا کشدٍ ّ تواط پی" ًدظ"افشاد  تشد کَ هثادا تا ایي  گشفتَ ّ آًِا سا هی

آتاد ؽیشاص، صًاى دس ُش علْل عَ ًفش تاُن تْدًذ ّ حك  دس تٌذ یک صًذاى ػادل . تؾماب هخقْؿ داؽتٌذ

. تْد ّ تطْس هشتة تَ حوام دعتشعی ًذاؽتٌذ اها ًظافت خیلی عخت . ُای ُوذیگش تشًّذ داؽتٌذ تَ علْل
دسدُای ؽذیذ دس ٌُگام لاػذگی سًح  یکی اص دختشُا اص . د ًذاؽتّ هشالثت تِذاؽتی هٌاعة ًیض ّخْ

دس طْل ُفت هاٍ صًذاى  اها . تشد تطْسیکَ کَ ُویؾَ هدثْس تْد تشای تغکیي دسد هْسفیي تضسیك کٌذ هی
  .ای ًذاؽت خض ایٌکَ دسد سا تذّى داسّ تحول کٌذ چاسٍ

  
 سالً 76مُوا محمُدوژاد 

  

  
هًْا دس سّص اّل . آهْص دتیشعتاى تْد هًْا داًؼ

عالگی ُوشاٍ تا پذسػ  16دس عي  1361آتاى 
ؽْد هًْا تَ خاطش عي ّ  هی گفتَ . دعتگیش ؽذ

عال کن خْیؼ، آى سّص آخشیي ًفش دس فف حلك 
تْتَ کشدى  آّیض ؽذى تْد تا فشفت دیگشی تشای 

هًْا یکی اص . داؽتَ تاؽذ، ّلی اّ تْتَ ًکشد

خْاًتشیي لشتاًیاى عشکْب ػمیذتی دس خوِْسی 
 .ایشاى اعت اعالهی 

 
ا ُوشاٍ تا ّی چٌذهاُی صًذاًی تْد ّ هادس هًْ

پذس هًْا، یذهللا هحوْدًژاد، دس . عپظ آصاد ؽذ

  .ؽیشاص، عَ هاٍ پیؼ اص دختشػ، اػذام ؽذٍ تْد دس  1361اعفٌذهاٍ 
 

 
 

  
  

  

  

ومای گُشً ای از زودان عادل آباد              سالً 13سیمیه صابری                سالً  17اختر ثابت، 

 شیراز

                

 
  

 
هًْا ّ پذسػ یذهللا هحوْدًژاد کَ تَ 

 فافلَ عَ هاٍ اػذام ؽذًذ



 سالً 11اشراقی   رؤیا
  

  
سّیا دختشی پشؽْس، ػاللوٌذ تَ طثیؼت ّ حیْاًات، ّ داًؾدْی سؽتَ داهپضؽکی دس 

. اًمالب تَ خاطش تِائی تْدى اص داًؾگاٍ اخشاج ؽذٍ تْد داًؾگاٍ ؽیشاص تْد ّ پظ اص 
تْدًذ ّ ُوشاٍ تا اّ دعتگیش  پذسّهادس سّیا ًیض دس خذهت تَ خاهؼَ هحلی تِائیاى فؼال 

تِائی تْدى پظ اص اًمالب اص کاس اخشاج " خشم"داس تْد ّ پذسػ تَ  هادس سّیا خاًَ. ؽذًذ
  .ؽذٍ تْد 

 
  .سّیا ُوضهاى تا هادسػ، ػضت خاًوی، تَ داس آّیختَ ؽذ

  
 

 
  

 سالً 14دالُود ( شیریه)شٍیه 
  

  

  
ُویؾَ خٌذٍ تَ لة داؽت ّ  –صدًذ  کَ ؽیشیي فذایؼ هی –ؽِیي 

تْدًذ، دس ایشاى هاًذٍ تْد  اػ تَ اًگلغتاى هِاخشت کشدٍ  تا ایٌکَ خاًْادٍ

ؽیشیي دس سؽتَ خاهؼَ ؽٌاعی تحقیل کشدٍ . کَ دسعؼ سا توام کٌذ
عاًذٍ تْد، اها دستاسٍ هثاسصٍ تا اػتیاد تَ پایاى س تْد ّ داًؾٌاهَ خْد سا 

  .تکْؽذ فشفت آى سا ًیافت کَ عشکاس سفتَ ّ دس هثاسصٍ تا تالی اػتیاد 
 

 
  
  

  

  

  

  
 سالً 17مٍشید ویرَمىد 

  

  

  
اّ تا ؽشکت دس . هِؾیذ تحقیالت داًؾگاُی خْد سا دس سؽتَ فیضیک دس داًؾگاٍ ؽیشاص تَ پایاى سعاًذٍ تْد

  .کشد ائی خذهت هیُای هحلی تِائیاى تَ خاهؼَ تِ کویتَ 
  

  

  

  

  
 
 

 سالً 18زریه مقیمی ابیاوً 
  

  
ای تْد ّ  الؼادٍ اّ داسای لذست تیاى فْق. صسیي دس سؽتَ ادتیات اًگلیغی دس داًؾگاٍ تِشاى تحقیل کشدٍ تْد

. ُای لشآى ّ هتْى تِائی سا حفع تْد عْسٍصیادی دستاسٍ اعالم ّ تِائیت داؽت ّ حتی تشخی  آگاُی 

داؽتٌذ اّ سا ساضی کٌٌذ اعالم تیاّسد، کاسؽاى عخت تْد ّ تَ اّ گفتَ تْدًذ کَ تایذ تَ  تاصخُْایی کَ تالػ 
  . ؽذ هذسک صتاى تَ هفِْم في تیاى تَ اّ دادٍ هی خای هذسک صتاى اًگلیغی، 

ٌُگاهی کَ تَ دیذاس یک اص آؽٌایاًی سفتَ تْد کَ تاصٍ اص صًذاى . عشّد صسیي داسای طثؼی لطیف ّ ؽؼش هی
آصاد ؽذٍ تْد، هشدخْاًی تا اتِام تِائی تْدى، چٌاى تحت تاثیش لشاس گشفتَ تْد کَ هتٌی ًْؽت تا  ػادل آتاد 

تٌْیغن ّ چطْس تٌْیغن کَ آًدا کداعت، تَ  چَ: "ؽْد کَ ایٌگًَْ آغاص هی« آین آتاد هی هي اص ػادل »ػٌْاى 

چَ دًیائی اعت ّ کذام کالم ّ کذام ػثاست لادس اعت تیاى کٌذ کَ هي تا  چَ صتاًی تْفیف کٌن کَ آًدا 



ام تخْاب اعت یا تیذاسی،  صًن تا تثیٌن آًچَ دیذٍ تشُن هی ام؟ چؾوِاین سا  ُای ًاچیض خاکین چَ دیذٍ چؾن

  ..."آین  آتاد هی ػادل هي اهؾة اص . یک ّالؼیت تلخ یک سّیای ؽیشیي اعت ّ یا
  

عال صًذاًی تْد ّ  2هادسػ عَ هاٍ دس صًذاى تغش تشد، ّ پذسػ . صسیي ُوشاٍ تا پذسّهادسػ دعتگیش ؽذ
  .پظ اص اػذام دختشػ آصاد ؽذ ُؾت هاٍ 

  

  

  

  

  
ٌمسر )سالً  21 (سیاَشی)طاٌري ارجمىدی 

  (جمشید سیاَشی
 
  

طاُشٍ پشعتاس تْد ّ دس صًذاى تَ هشالثت تِذاؽتی اص 

طاُشٍ ُوشاٍ تا ُوغشػ، . پشداخت هیدیگش صًذاًیاى 
گفتَ . عیاّؽی تاصداؽت ّ صًذاًی ؽذ خوؾیذ 

ؽْد کَ طاُشٍ دس دیذاسی کَ تا ؽُْشػ دس  هی
یافتَ ّ حذط  صًذاى داؽتَ، اّ سا ؽکٌدَ ؽذٍ 

. صدٍ کَ ؽُْشػ خاى عالن تذس ًخْاُذ تشد هی

ؽُْشػ اص ؽکٌدَ ًوشد ّ صًذٍ هاًذ، اها دّ سّص پیؼ 
خشداد  26اُشٍ اػذام ؽْد، دس سّص پٌدؾٌثَ اص ایٌکَ ط 

  .حلك آّیض ؽذ 1361
گفتَ . ًقشت ػضْ هحفل تِائیاى دس ؽیشاص تْد

ُای  ؽْد ّی هْسد ؽکٌدَ لشاس گشفتَ ّ ضشتَ هی
ًقشت . تحول کشدٍ تْدٍ اعت ؽالق تغیاسی سا 

پغش ًقشت، . ُوشاٍ تا ؽُْش ّ پغشػ دعتگیش ؽذ

  .دّ سّص پیؼ اص اػذام هادسػ دس صًذاى ػادل آتاد ؽیشاص حلك آّیض ؽذ عالگی،  28تِشام یلذایی دس عي 
  

  

  

  
 

 
  ( مادر بٍرام یلدایی)سالً  45، (یلدایی)وصرت غفراوی 

 
 عالَ 32 (عیاّؽی)طاُشٍ اسخوٌذی 

  ُوغش خوؾیذ عیاّؽی



 

  
  

  

  
ؽْد ّی هْسد ؽکٌدَ  گفتَ هی. ًقشت ػضْ هحفل تِائیاى دس ؽیشاص تْد

ًقشت . تحول کشدٍ تْدٍ اعت ُای ؽالق تغیاسی سا  گشفتَ ّ ضشتَلشاس 

پغش ًقشت، تِشام یلذایی دس . ُوشاٍ تا ؽُْش ّ پغشػ دعتگیش ؽذ
دّ سّص پیؼ اص اػذام هادسػ دس صًذاى ػادل آتاد ؽیشاص  عالگی،  28عي 

  .حلك آّیض ؽذ
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

مادر رَیا )سالً  46، (اشراقی)عست جاومی 
  ( هللا اشراقی اشراقی َ ٌمسر عىایت

  

  

  
ػضت خاًوی ُوشاٍ تا ؽُْشػ ػٌایت هللا اؽشالی، ّ 

خاًْادٍ اؽشالی پیؾتش . دختشػ سّیا، دعتگیش ؽذ

دعتگیشی تْعظ عپاٍ پاعذاساى سا داؽتٌذ، اها  تدشتَ 
کؾْس سا تشک ًکشدًذ ّ حتی ؽِش ؽیشاص سا تشک 

  .ًکشدًذ

  
دس  ؽُْش ػضت، ػٌایت هللا اؽشالی، دّ سّص پیؼ اص اّ 

  . لگی حلك آّیض ؽذعا 63ي ع
  .ػضت ُوشاٍ تا دختش خْاًؼ، سّیا، حلك آّیض ؽذ

  
  

  

  

  

  
 

خشداد تشای  28پظ اص عاػت هاللات، ایي دٍ صى دس سّص ؽٌثَ . سّص هاللات صًاى دس صًذاى ػادل آتاد ؽٌثَ تْد

  .اػذام تشدٍ ؽذًذ 
خشداد، ؽؼ هشد تِائی پظ اص  26دس سّص پٌدؾٌثَ دّ سّص پیؾتش، . ُای پٌدؾٌثَ تْد هاللات هشدُا سّص

  . هاللات حلك آّیض ؽذٍ تْدًذ عاػت 
  :ؽاى خْیؾاًّذ دسخَ یک صًاًی تْدًذ کَ سّص ؽٌثَ اػذام ؽذًذ هشدُایی کَ تشخی

 

  (پغش ًقشت غفشاًی)عالَ  28 تِشام یلذایی،

 
غفشاًی ّ پغشػ، کْسػ  ًقشت

. یلذایی، دس آخشیي خؾي تْلذ کْسػ

هادس ّ پغش ُوضهاى دعتگیش ؽذٍ ّ 

 تَ فافلَ دّ سّص اػذام ؽذًذ

 
ػضت خاًوی دس هیاى دختشػ سّیا ّ ؽُْشػ ػٌایت هللا 

ػضت ّ سّیا دّ سّص پظ اص اػذام پذسخاًْادٍ . اؽشالی
 ُوضهاى تَ داس آّیختَ ؽذًذ



  عالَ 34 کْسػ حك تیي، 

  (وٌذیؽُْش طاُشٍ اسخ)عالَ  39 خوؾیذ عیاّؽی، 

 عالَ 50تِشام افغاى، 
  (ؽُْش ػضت خاًوی ّ پذس سّیا اؽشالی)عالَ  63اؽشالی، ػٌایت هللا 

  عالَ 66ػثذالحغیي آصادی، 
 

فاخؼَ : "ای تاّسًکشدًی تْد فاخؼَ  حلك آّیض کشدى دٍ صى، دّ سّص پظ اص داس صدى ؽؼ هشد، تشای خاهؼَ تِائی

ُای پیؾیي ایٌِا  کشدًذ هثل دعتگیشی ُوَ فکش هی! سا اػذام کٌٌذکشد ایٌِا  ُیچکظ تاّس ًوی! تْد، فاخؼَ 
کشد کَ هادس ّ پغش سا تا ُن  چَ کغی فکشػ سا هی. ؽًْذ ؽًْذ ّ تؼذ آصاد هی اًذ، تاصخْیی هی ؽذٍ دعتگیش 

ذام ؽُْش سا تا ُن حلك آّیض کٌٌذ؟ عَ ًفش اص یک خاًْادٍ، پذس ّ هادس ّ دختش سا تا ُن اػ اػذام کٌٌذ؟ صى ّ 
  "کٌٌذ؟

 
ٌُْص تغیاسی اص تِائیاى دس ایشاى صًذگی . ٌُْص حشف صدى دستاسٍ فدایؼی کَ تش تِائیاى سفتَ دؽْاس اعت

ُا، اص هحشّهیت اص حمْق ؽِشًّذی هاًٌذ اخشاج اص کاس ّ هحشّهیت اص حك  ػلیشغن ُوَ دؽْاسی کٌٌذ ّ  هی

اها ُشاط دس هیاى آًاى هاًغ اص گفتاس ّ . تٌذعلة حك صًذگی، حاضش تَ تشک خاک ّطي ًیغ تحقیل گشفتَ تا 
دٌُذ کَ تذّى رکش ًام  اًذ تشخیح هی ّ حتی آًاى کَ ػضیضی سا اص دعت دادٍ. اعت تیاى تغیاسی اص حمایك 

  . تشای ُیچ کغی هؾکل تیافشیٌٌذ فحثت کٌٌذ چشا کَ حاضش ًیغتٌذ 
    

ام چگًَْ  ًن تاثیش ایي ّالؼَ سا دس صًذگی ؽخقیدا ّالؼا ًوی" گْیذ  خْاُش یکی اص دختشاى اػذام ؽذٍ هی

الثتَ ُشکغی ّلتی ػضیضی سا اص دعت هیذُذ خیلی دچاس افغشدگی هیؾْد چشا کَ دیگش فشفت  . تیاى کٌن
  ." ؽاى سا پیذا ًکشدًذ ُای هي ُیچْلت فشفت دیذاس خالَ تچَ ! دیذاس ًخْاُذ داؽت

 
ت ایٌغت کَ ایشاًی سا کَ آدم ایي ُوَ دّعت داسد ّ ّلی چیضی کَ خیلی دسدًاک اع"دُذ  ّ اداهَ هی

اػ تا ػمیذٍ  ؽًْذ کَ حاضشًذ تکؾٌذػ، چْى ػمیذٍ کٌذ، هؼذّدی پیذا هی داسد ّ افتخاس هی تِؼ ػؾك 
احغاط خیلی تذی اعت کَ تذاًی ایٌِا چَ هشدم فلح خْیی تْدًذ، کَ غیش اص ػؾك  ! کٌذ دّلت فشق هی

ای ًغثت تَ کغی داؽتٌذ، ّ ًَ آصاسؽاى تَ کغی هیشعیذ، ّ  کیٌَ ًَ تَ هشدم دیگش چیضی ًذاؽتٌذ، 

ایٌِا سا دّعت ًذاؽتَ تاؽذ؟ آدم احغاط تاعف  چطْس هوکي اعت کغی . ایٌطْسی تا آًِا سفتاس ؽذ
ایي ! تؾخیـ دٌُذ کَ ایي دسعت ًیغت ای سعیذٍ تاؽذ کَ هشدم ًتْاًٌذ  کٌذ اص ایٌکَ دًیا تَ ایي هشحلَ هی

  !"تػذالت ًیغ
 

ؽاى ّ آًچَ سا کَ تِؼ  دس ػیي حال یک همذاس ُن خْؽحال تْدین کَ ایٌِا هماّهت کشدًذ ّ سّی ػمیذٍ" 

ؽذ، ؽایذ  ّلی اگش هی گفت تِایی ًیغتن ّ آصاد هی! خْاُشم پش اص ؽْس صًذگی تْد. ایغتادًذ هؼتمذ تْدًذ 
افْلی هؼتمذی، چطْس ؽذ تَ ُوَ چیض پشعیذم تْ کَ تَ فلح ّ اًغاًیت ّ  اّ هی ؽذم ّ اص  هي هتاعف هی

  "پؾت پا صدی؟
 

خٌذیذ ّ خْؽحال تْد ّ هیخْاعت ُوَ سا  ُویؾَ هی: "گْیذ خْاُش دیگشی اص ؽْسًّؾاط خْاُشػ هی

ایي اّاخش دس فکش اصدّاج تْد ّدستاسٍ خْاعتگاسُایؼ فکش کشدٍ تْد ّ تمشیثا هی داًغت کذام . کٌذ خْؽحال 
  ."کٌذخْاُذ اًتخاب  یکی سا هی 

 
اّ ًَ فمظ خْاُش هي تلکَ فویوی تشیي دّعت هي . اػذام خْاُشم تشای هي خیلی عٌگیي تْد: "افضایذ ّ هی

ام  صًذگی  دس دؽْاس تشیي دّسٍ. خْاًذ طْسی کَ اّ اص فذای هي ُوَ چیض سا هی. ی خافی داؽتین ساتطَ . تْد
تی کَ کغی سا هی تیٌن کَ حالت اّ سا هي ٌُْص ّل! عشطاى داؽت، اّ خیلی تَ هي کوک کشد کَ کْدکن 

هي دسگیش تیواسی ػضیضی تْدٍ ّ ُغتن، هی داًن کَ تؼضی . عشػ کؾیذٍ هیؾْم اختیاس پؾت  داسد، تی

  !"هشگ ػضیضی ایٌطْس ًاگِاًی خیلی عخت اعت آدم تپزیشد اها . چیضُا سا ؽایذ تؾْد لثْل کشد
 

هیذادًذ ّ اص آًِا هیخْاعتٌذ اػتشاف کٌٌذ کَ خاعْط اعشائیل آًِا سا ؽکٌدَ "گْیذ  تشادس یکی اص ایي صًاى هی
آخش ّلتی کَ . هثال تشای ایٌکَ پیؼ اص اًمالب تشای صیاست اهاکي همذط تِائی تَ اعشائیل سفتَ تْدًذ . ُغتٌذ

کَ هثل ایٌ. تلکَ خضّ اهپشاتْسی ػثواًی تْد! آًدا تثؼیذ ؽذ کَ آًدا ٌُْص اعشائیل ًؾذٍ ًثْد پیاهثش ها تَ 

  !"سًّذ، خاعْط ػشتغتاى عؼْدی ُغتٌذ تشای صیاست تَ هکَ هی ُایی کَ  تگْیٌذ ایشاًی
 

گفتَ تْدًذ . سا خیلی تشعاًذٍ تْدًذ( اّ. )کشدًذ آًِا سا ؽکٌدَ سّاًی هی" گْیذ  یکی اص تغتگاى ایي صًاى هی
  ."سا اص عیٌَ دسهیاسین کَ للثت 

 
خشیاى سعیذى خثش تَ هادسی کَ . پیچذ ُای ؽِش هی س هیاى تِائیخثش اػذام دٍ صى تِایی سّص یکؾٌثَ فثح د

  : تَ دیذى خغذ دختشػ ؽذٍ تْد، چٌیي اعت هْفك 

ایغتاد، آخش هاللات  ُویؾَ هی. سّص لثل دختشم هثل ُویؾَ ًثْد، ّلی چیضی تِن ًگفت. خیلی ًگشاى تْدم" 
داًغتن حمیمت  ًوی. اًذ دٍ صى اػذام ؽذٍسّص تؼذ ؽٌیذم کَ . ایٌذفؼَ غیة ؽذ. داد دعت تکاى هی تشاین 

کَ سفتن   ُویي. اص ؽذت ًاساحتی اص خاًَ صدم تیشّى. اًذ چَ کغاًی اػذام ؽذٍ داًغتن  داسد یا ًَ، ًوی



آى خاًن یک کاغز " حمیمت داسٍ؟"پشعیذم . آیٌذ خْاًؼ تَ طشف هي هی تیشّى، دیذم یکی اص دّعتاًن تا پغش 

کَ " دختش هي ُن ُغت؟"فِویذم، ّ پشعیذم . تا اعن تْد  9ؽوشدم، . خْاًذًذ ُا سا تشاین دس آّسد ّ اعن

سفتین التواط . دیگش اص هادسُا سفتین تطشف صًذاى تا یکی دّتا . خْاعتن خغذػ سّ تثیٌن هي هی". تلَ"گفت 
ای آى  یک پٌکَ تَ یک اتاق کثیفی کَ دس آى ها سا تشد . خالفَ لثْل کشد. کشدین تَ پاعذاسُا کَ خغذ سا تثیٌین

هي دختشم سا اص سّعشی کَ تَ عش . ؽٌاخت هادس هًْا اّ سا . دٍ تا خغذ سّی صهیي افتادٍ تْدًذ. چشخیذ تاال هی
خای خْاُش ّ تشادسُا ّ پذسػ  تَ . تْعیذهؼ. سّی فْستؼ تا چؾن تٌذی تغتَ ؽذٍ تْد. داؽت ؽٌاختن

اص یک . خاک تغپاسین اخغاد سا ًذادًذ کَ تَ . ّىتٌذ سا گزاؽتن سّی فْستؼ ّ آهذم تیش چؾن. ُن تْعیذهؼ

 *ؽًْذ  ُوَ یک خا دفي هی! گفتٌذ کَ ًَ. تاصخْ خْاُؼ کشدین کَ تزاسیذ تَ خاک تغپاسین
ای کْتاٍ سا سّی تکَ کاغزی تَ ایي  یکی اص دختشُا ًْؽتَ. ای تدا ًواًذٍ اعت ًاهَ اص اػذام ؽذگاى ّفیت

ُیچ کغی حك ًذاسد تشای هي عیاٍ تپْؽذ ّ گشیَ ّ صاسی "شعتادٍ تْد اػ ف ًْؽتَ ّ تشای خاًْادٍ هضوْى 
  ." آّسد داًن دلؼ طالت ًوی هی کٌذ، خض هادسم کَ 

 
  .ُای آًاى تحْیل دادًذ ُای صًاى سا پظ اص اػذام تَ خاًْادٍ اها چوذاى ّعایل ّ لثاط

 

  !"ٌُْص ایي چوذاى ػضیضتشیي چیضی اعت کَ داسم"گْیذ  تشادسی هی
 -----------------------------------------------------------------------------

  .ًمل لْل غیشهغتمین اص طشیك یکی اص فشصًذاى ایي هادس* 
تا تؾکش . ُای اػذام ؽذگاى تِیَ ؽذٍ اعت ایي هطلة پظ اص گفتگْ تا تشخی اص اػضای خاًْادٍ: پی ًْؽت

الوللی تِائی دس عاصهاى هلل هتحذ دس ژًْ کَ دس تشلشاسی استثاط تا  تیي دایاى ػالئی، ًوایٌذٍ خاهؼَ اص کوک 

 . هشا یاسی ًوْد ُا  ایي خاًْادٍ
 :دس تِیَ ایي هطلة ُوچٌیي اص هٌاتغ صیش اعتفادٍ ؽذٍ اعت

 سؤیای هًْا
http://monasdream.com/ 

 اهیذ، یادتْدی دس دفاع اص حمْق تؾش
http://www.abfiran.org/farsi/memorial.php 

«ایشاى اهشّص»تشگشفتَ اص عایت   

http://monasdream.com/
http://www.abfiran.org/farsi/memorial.php

