
 !و فردا  امروز ،روزیرانتظام دیام

و  رییت ه بته تغ کت استت   یفرصت مناسب ۳۱۳۱آبان سال  ۱۳ خط امام در رویپ  انیا توسط دانشجویکسالروز اشغال سفارت آمر

ن یت ا.  ینیبنشت ن دوران یت ا ی تا و شترار ا   استت یس یابیت و بته ارز   ینتاازی  ب یستال ناتا    ۱۳پت  از   امروز یاسیس یل فضاتحّو

ه مظلومانته و  کت متاجرا  ن یت بترر  ا  ین نوشته تنها به قربتان ی، اما اقرار داد یتوان مورد بررس یم یا اهیاز جهات عاحادثه را 

به عنوان  یسالا ۱۳ر در سن ینون نکگذرانا و ا یا مرخصی در زناان یعمر خود را با استوار د ه ازسه ش از یقهرمانانه ب

 . پردازد یم آماهخارج از زناان  به یاسترالج یمرخص

بتر  متان پاشتنه     در زدن،  مچنتان  جتا ر پت  از ثلتق قترن د    کنت یا بتود و ا یکت ارمنتاان ستفارت آمر  کره بتا  کرانتظام متذا یگناه ام

 ،انتا  داشتته  یراتکشتور متذا  کر خارجته دو  یت رده و وزکت  یره تلفنت کبتا اوبامتا متذا    یا قته یچنتا دق  یروحتان  یه آقاکنیگردد و از ا یم

 یه اگر امروز مطابق آمار رستم کن تفاوت یبا ا. نناک یم یساز ه دولت جّویعل شنا وک یفشار  مچنان شاخ و شانه م یرو این

  یرئتت امتتروز و اگتتر ،بتتودوارونتته امال کتتش نستتبت آرا  یستتال پتت ۱۳انتتا، در  مثبتتت داده یأا ریکتتمتتردم بتته رابطتته بتتا آمر ۱۳۸

ن یتتر  یایت لکو  نیتتر  یتت یحتان داده در امن ت و امتیروحان یر بره و یت فقیصا درصا وفادار به نظام وال یروحان یکجمهور 

 .مخالفت داشت قًایعمه یت فقیواله یو با نظربود به یغر امالکان یا آقایاز دنظام است، دولت موقت  ی ا ستُپ

، امتروز رترورت زمانته   . ام وجود داشترانتظیه امیه علک است کیوحشتنا یردن فضاکح   قابل ین دو فضا برایسه ایمقا 

را  یرفستنجان  ی اشم یحت ،ت طرفااران نظامیثرکا ا، ایتها  ا و  یپشتوانه و اجبار تحر یو ب یتوخال یرار اافتن شی لیپوشا

شتتر  یاز نمتاز ب  ،یبته قتول جنتت    ،صتوابش  یه روزک ،«ایکآمر مر  بر»شرار  کدر تر ینیخم یآقا از ینقل قولدر توسل به 

گفتته  ه بته  کت رد و او کت رانتظتام دفتان ن  یاز ام یمقتام  چیلتت موقتت  ت     دویر از رئیغ روز به آن رده است، اما درکوادار  !بود

ل مجلتت  یتتدر ترط شتالشتت ه ازیتتتنب یبتترا ینتتیخم یه آقتتایقتترار بتتود بتته توصتت ،بتته مهنتتاز بازرگتتان( دادستتتان انقتتال ) یقاوستت

 .ر زناان مانا ا د سپرده شا و د ه یوار به فراموش وسفی، فتایا  بیاز آس آبهاتا  در زناان بمانا یما خبرگان چنا 

 یستاز  بتا جتوّ   اتر بتود،  یخوا تان د یشه دولت موقتت و آزاد یو انا رکقت دادگاه تفیحق ه درک، رانتظامیدادگاه ام ن جلسهیآخر در

اران کت   دولتت موقتت و  م  ی  و مستتنا او و شتهادت رئت   کت ات محیت ه از دفاعکت ، اهیبه قارت رست تازه جناح  ی ا ا روزنامهیشا

در دادگتاه حضتور   ون آن روزگتار  یت سته تتن از افراط   بودنتا،  رانتظتام یما یت ناتران تبرئته و آزاد  به شّاش ا یگنا  یدر ب ارید

 یان محمتا منتظتر  یت ، از آن م«ت خط امام استیومکش محیظام مرناترانیردن امک آزاد» :هکس دادگاه هشدار دادند یبه رئ افته وی

از  یکتی رده بتود، در مشتاجره بتا    کت ر یت دورخ یاستت جمهتور  یر یه بترا کت  یشتته شتا، جتالل فارست    ک یدر حادثه حر  جمهتور 

بته پتاز   قصتا  مرلتق مانتا و     ی  شترع کحالبته ه ک به زناان افتاد یارکاو با تفنگ ش (رعمایا غی عما)و قتل  یاسین سیفرال

ت ُبت »ر ارشتاد بتودنش آمتاه بتود تتا بته قتول ختودش         یت و وز یفته روحتان  یبنا بته و  ه ک یو سوم خاماتش به نظام برا ا آزاد شا،

ه کت ستت  کش یمتاجرائ  در( ا نتاحق یت بته حتق   ) ت ختودش یت موقر آنچنتان بتت مقتام و   ! نتا کو متردم را ارشتاد   « ناکبازرگتان را بشت  

 . خااست اش با یداور

نماد  ،و ورع به سر یاعتنائ یش گذاشتن و بیان، ریپوش ناپشکه ک یدر روزگار... رانتظام افتاد؟یاما چرا قرعه فال به نام ام

لتن زده مرتاون   کاه و ادیش تراشت یت رده و رکت شتانه   یراوات زدن، مو تا کت ان، یرده پوشت کت  اطتو  ت و شتلوار کت بتود،   یگر یانقالب

از نهضتت   یفیرانتظتام را حلقته رتر   یون اصتال ستازگار نبتود و ام   یت انقالب ثتر کدولت موقت به متذا  ا  یر و سخناوینخست وز

ه کت  یطیانقتال ، در شترا   ه به اصرار ر بتر کرا  یتواننا گرو  یمآن ردن که با پاره کردنا ک می و دولت موقت تصور یآزاد

 .شناکر یرفته بود به زیت اداره دولت را پذیولئ، مسد نوز نظام استبااد برقرار بو

ن فشتار ا را، بتا انتوان    یتتر  نیل شتا و ستهما  یتبتا  یریناپتذ  سستت گ، به لطف خاا به حلقه ین حلقه  ا ریتر فین رریاز قضا ا

 ینتتارک یدر بنتتا ا ی مجتتوارافتختتار  یمتتات ۱۳تتتا  ۳۱۳۱ ی تتا ه در ستتالکتتن قلتت  یتتا. ردکتتن ستته د تته تحمتتل یتت تتا در ا یمتتاریب

از شتجاعت و   ی تائ  شتان را داشتته استت، داستتان    یاار ایت ق دیت توف ،مالقتات  یدر روز تا  ،ریت ن ین و چنتا بتار  یرانتظام در اویام



ن یت از ا یه بتا شتافت  کام ید یو مام یشن یا ماه شاه بودنی ا سخت آبا نجهکر شیه خود در زک یاز زبان جوانان را شانیمقاومت ا

 .ردناک یاد میان شاه بود یمقاومت زناان یه الاوکمرد 

ن جتوالن  یت ه جتالد او کت  یدر روزگتار  و رده بودکو اعتماد به نف  خود را حفظ صالبت  ، ا نیر ا و تو یاو به رغ   مه تحق 

اتش را یت بتار جنا  ه چنتا کت رانتظتام بتود   ینتا، فقتط ام  که ش ناتا یت ت نااشتت بته رو  أجتر  یست کگرفتت و   یجان جوانان را م داد و یم

 . اش  شاار داد ناهیان به چالش گرفت و به آیزناان یجلو

ه ینیحست ستالن   ر مجبتور بودنتا در  یت ان نیآوردنتا و زنتاان   یرون مت یت از ب یواعظت  یان بنا عمومیارشاد زناان یروز ا برا یبرخ

ه کتترانتظتتام یر از امیتترده بودنتتا بتته غکتتت کلستته امتتروز  متته شتتردر ج: گفتتت یان جتتوان متتیاز زنتتاان یکتتیجمتتع شتتونا، زنتتاان 

رانتطتام از  یام یآقتا  :ردکت مربور چنابار در بلنا گو اعتالم   یگفت روحان یپاساار ا گرارش دادنا در اطا  خود ماناه است، م

 یبتتاورخرفتات شتما   ن مریت متن بتته ا »: پاست  داد  بلنتا  یسترانجام بتتا صتاا   ،یاعتنتائ  یبت  یاو برتتا از متات  و! رونیت ا بیت النته ختود ب  

 ! «ناارم

مقالته   و نترخ روز زمانته   ه او بته تناستج جتوّ   یت عل یرختود یو غ یو خود ،روز مالمت شاه چپ و راست بود ه آنکرانتظام یام

 .اه استی مه آزادگان آبرو خر یبرا خود و یبرا ،نوشتنا، امروز قهرمانانه و سربلنا و استوار یم

 یانیجر ردنکو بانام  انیشک ریبه ز یبود برا ای رانتظام بهانهیه امک ،نناک یم ر برفیسر خود ز یبرضداننا، گرچه  ی مه م

  ینتار رفتت و رئت   کبانته  یگفتته بتود نج   یه  اشتم کت  ی،  متان دولتت  ل شاه بتود یدولت به آنها تحم، با انقال  و یریطور طبه ه بک

 !دوم من است یعروس ،استرفارش یپذدولتش گفته بود 

 یآزادگتان وطتن و طرفتااران جتاائ     مته   یقربتان او نشتا،   یجبهته ملت   و یت موقت، نهضت آزاددول یقربانفقط رانتظام یاماما 

ون یباور دارنتا متا  ران یا یآبادو  یو استقرار آزاد یت ملیمکه به حاک یسانکن منظر،  مه یشا و از ان از نهاد دولت ینهاد د

 . او  ستنا یطوالن ی ا مجا اتفرسا و  طاقت ی ا بتیمص

ا یت با ،ه به گتردن ملتت متا دارد   ک ینیخاطر ِده رانتظام در برابر قامت استوار و مردانه او بیسالارد تولا ام نیمیک شتاد و در 

 .درکاحترام  یادا وشت بردا اله از سرک

ن آرمتان بته درازا   یت اگتر  ت  ا   .نایبب یت ملیمکحا و یتحقق آزاد ش را بای ا مره تالشزناه بمانا و ث ا  سالرانتظام یاش امک یا

ق یبه توف ابتالن یاو از ا .ور استکران و پروردگار عال  محفوظ و مشیملت انرد  او ی ا تیمجا اات و محروم مطمئنا ا،شک

 .شا آزادگان وطن یبرا یادگار گذاشت و افتخاریاز خود به  یکیرون آما و نام نیسربلنا ب بار وسفی یاله

یر امام علیبه ترب 
(ن)

 :دالنااریدر وصف ب 

 یستود  رافتنا، عجج تجتارت ُپت  ی یطوالن یا را با صبر و مقاومت گذراننا، در عوض راحتیتاه دنوکچنا روز 

 .ردنا تا آزاد باشناکه یرد، اما جان خود فاکرشان یا اسیدن .ج ساختیپروردگارشان نص

 بازرگان یعباالرل
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