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O#Q 3$P.0 رو در L I5MN OP;اK"30 در وب I@"9 9"ز2"ن <+@FG"ی D;ا@AB% C ا@+ان (3 <"پ %.ا>; ر9#; ، 789 34.562 ,"12 آ0+ا (/.رت آ,+و("ت درا%$#"ر
S5NT4;ان N+ار %.ا>#R داد. 

اMN)د 1J -HK(FLروی B<HI(HC1C! و DEFG-د دABC)ه (?)+!

«اab"د P +#<"5L.روی C$M#`"#9.9 و GB54+د د9$_"ه N["@S4 «C.ان ,$"(C اI9 ,3 (" 0"م «@"دداIP >"ی @] AB% CZ"N» در 9"ل ۱۹۵۲ در
.GM2 32.c در d#, 3#c"0 CZ"N 3, C0"2و در ز C_`"9 ۲۵ ا@.ا0.ف» در f@.>دو.gD CKر.K» ب"$, h@ه ا;SM@.0 .;#9پ ر"i) ;SB< دام+$M2آ +FP

(.د، ا@h ,$"ب را (3 رab 3$P+@+ درآورد. ا@.ا0.ف (l; از ا5b"م T#/abت، (S4 3.ان 9+("ز (3FjL 3 اk4ام P;. او 789 (3 درK 3L+و>C0"j و
Q C<;0"2+D#"ده p0"م ارob"ء @"ID. ا@.ا0.ف <F"ر ("ر در I2;% h#c در 3FjL زK C5%+د@;. ز%R >"ی آ%+@h ("ر وی (c 3;ی (.د ,mL.2 3 اk4ام وی

(l) .;P 3FjL IsQ 3; از Q"@"ن rSL، ا@.ا0.ف (T#/ab 3ت %.د ادا32 داده و از اN .$#$M0["ت D .GM2"رغ ا`$P 1#/a;. او (l; از ا5b"م T#/abت
(S4 3.ان AB% CZ"N اu$0"ب K+د@;. ا@h ,$"ب b/.@+ی واClN و 5B2.س از a0.ه ,"ر N["ت و GB54+د د9$_"ه C@"]N در p0"م C$M#`"#9.9 را

اراC2 3v د>;.

+)دداK ;J)ی +* ()'! /PE ("=< اول)

در اMN)د 1Jروی، "UH دABC)ه (?)+! و 1Nده 5)ر8-ان د+1ار RHS! و1Lد %Qارد.

d#, 3#c"0 در GM2 32.c. از ۱۱ ز@+ P C2 1#Gsb 3#c"0.د. از R< ") 3, CZ"N ۱۰ ,"ر Gi#< ،;SS, C2;ام sBxP"ن را از Q;رP"ن (3 ارث j0+ده ا0;.
.;SP") C2 ءkL ان;S20"ن و ,"ر"o<ان، د+Kز0;ان ,"ر+D از "F0آ C_5<

:RS, ره"Pا "F0از آ C@"b ;S> IPzK+9 3) IM#0 ;) در ا($;ا

Q;ر AB% CZ"N «آb"b}9 "0.وا» ,"رl2 +K;ن (.د. Q;ر و 2"در وی (3 %"|+ وC`"2 I#lZ و%#b C50 ،R.اS$M0; آ2.زش c;اCBN را (+ای د%$+P"ن آ0" و
د@_+ (s@"< 3i"ن S@"50 h#5]b;. آ0"، 2;ت 2;@;ی (S4 3.ان ,"رK+ روزk2د در k2ارع (3 ,"ر Q+دا%I. اTo0ب ا,$j+ اAD >"ی L;@;ی را (+ای آsK "0.د.

,"رs, +K"ورزی آb"b}9 "0.وا، (3 داGs0;ه ,"رK+ی اk4ام K+د@;. او (l; از Q"@"ن T#/abت در داGs0;ه ,"رK+ی، وارد داGs0;ه oc.ق داs0_"ه
P .GM2;. وی در 9"ل ۱۹۴۳ از داs0_"ه D .GM2"رغ ا`$a/#1 و از آن b"ر@Ä در دادK"ه %N 3) AB["وت اx$P"ل دارد.

v"u#2» AB% CZ"N#1 ا@.ا0.و@K É+ا9#5.ف» k#0 ر@3s ,"رK+ی دارد. Q;ر وی ,"رb +K+اGP"ر و 2"درش ر@SM;ه (.د. %.د وی k#0 در @] ,"ر%"30
S#4] 9"زی ,"ر C2 ,+د. او در I,+P CSF#2 R#p4 rSL 50.د و (l; از Q#+وزی (+ B$#< RM#P"D+ی، وارد داGs0;ه oc.ق داs0_"ه K .GM2+د@;.

v"u#2#1 ا@.ا0.و@l) É; از ا5b"م T#/abت در رoc 3$P.ق، (S4 3.ان AB% CZ"N اu$0"ب K+د@;.

«D{ودور 9$.0.ف» ,"رGP.L +K"ر در @] C0"5$%"9 I,+P، در 9"ل S4 3) ۱۹۴۶.ان l2"ون AB% CZ"N اu$0"ب P;. وی ا>I#5 ز@"دی (3 ,"ر %.د
در دادK"ه 1v"N (.د. او (;ون آ3G0 (3 2;ر39 رD$3 و C5Bl2 داl) ،;P") 3$P; از ا5b"م 3Ö9.$2 1G#9، وارد 2;رoc C`"4 39.ق D .;P{ودور در 9"ل

.;P ه;@kK+) AB% CZ"N ان.S4 3) 789 1 و#/a$`رغ ا"D ق.oc C`"4 39۱۹۴۸ از 2;ر

C *+ 4F5(MZ-")ز Y-اری از 4WXL اARHI(BC-اد

در %Tل j0+د اS#`"$9_+اد، h2 (+ای او`#h ("ر در @] 3MBL دادK"ه %I,+P CoB 50.دم.در ا@h2 ،3MBL h در á5L 9+("زان Ms0$3 و P">; رو0;
3) RF$2 .;0د.) hPرو T2", م"Fbو0;ه و 2.ارد ا+Q .د.) C9"Mc و mBoS2 ،ب+Ö]2 ت"pa` .دم.) rSL رای.P à9.b اری+D ن 9+("ز;P م.Ga2

خاطرات یک قاضی انق)بی از روزگاری که انق)ب برپا بود از انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
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%Ö"ی %.د آK"ه و l2$+ف (.د. (;@m#b+b h 0#"زی (j0 CB#5Gb A#oab 3.د. O#) h2 از ا0;ازه P +#âäb Iab#.ه (+رC9 و ,"وش N["ت N+ار D+K$3 (.دم.
آF0" (" د5b IN"م ,.<h@+$G زوا@" و vkL#"ت Q+و0;ه را 3l`"Ö2 ,+ده و (+ای روã%"9 hP روc#3 و رD$"ر RF$2 و >h#Si5 اk#_0ه L+م Tbش 50.د0;.

5b"م g9.اçت (3 |.ری R#pSb و |+ح P C2; ,3 در Q"@"ن RF$2 ($.اI#<"2 3) ;0 واL ClN+م و SK"ه %.د در jN"ل و|h و 2+دم CQ (+ده و 5b"م c["ر و
ا|+اD#"ن RF$2، رأی è"دره دادK"ه را 2.رد N ;#väb+ار د>S;. (+ای h2 ا@S4 3) 35Ga2 h.ان N 1j59["وت N+ار ID+K و در ذ>RS اâ+ی L"ودا30 و زوال

.IPاzK ی"L +) از %.د +@zQ"0
(l; از h2 ،CSF#2 rSL وارد 2;رoc C`"4 39.ق P;م. در |.ل M)"b$"ن S4 3) ،۱۹۴۵.ان CB4 CZ"N ا`j;ل ا60"م و3ë#í 50.ده و (l; از I#oD.2 در

اa$2"0"ت، (S4 3.ان kK+) AB% CZ"N@;ه P;م.

Q%ه "1دQJ ل([Jا \E$BZ و ]E=BZ ت(?) ^C1N ی داد8)ه(K !C-5 ،($"(C

>+ c.زه 3oÖS2 ،C@"]N اداری CS#l2 را در (+K C2#+د. ز@+h2 3#c"0، 9"%$5"ن >"ی (kرگ C0.GM2، ,"ر%"60"ت و دb"D+ اداری را P C2 12"P.د.
6SQ"ه >kار hb در ا@3oÖS2 h زS,"9 à9.b h2 .;SS, C2 CK;0"ن ا@S4 3) 3oÖS2 h.ان kK+) AB% CZ"N@;ه و Rëí.2 در (+ا(+ آè "F0;اIN ,"ری %.د

.R0"9ت ر"jâرا (3 ا
روزی در `k) 32"S$xرگ روZ [@ 3) R5s> ، DAL C9+ب و ا1îï %.رد: «,+ه %",B52 C. از L.2.دات ز0;ه، در%$"ن Q+ از Q+0;ه، آ(F"ی B52. از
SL ،C<"2_1 >"ی اP"j0$3 از در%$"ن و ("ç%+ه دادMK$+ی اP"j0$3 از h#jBo$2 و N h#ëBu$2"0.ن. در <P h#S+ا@D 3) CM, 3> CÖ+@"د 2" %.ا>;

3lLروی 2+ا.P د"abا C@"]N 5"م (3 د9$_"هb ده 2+دم (" ا4$5"د.b ،ن.S,ا R< .0;ارد C2.Fë2 و CSl2 É#< 1îïب ا+Z h@۱۹۱۷، ا +j$,ر9#;؟» از ا
zò", .;SS, C2 ("زی و CÖub از N"0.ن، ABlb 3$PzK 3) +$s#) 3, ;S$M< Cb"4.Z.2 دار0;. ا2+وزه در ,s.ر b 30._i#< ،"2["دی (#1GP h و a2$.ا،

(#í h">+ و ("|h و >;ف N C@"50"0.ن وL.د 0;ارد.

(+%Tف N["ت ,s.ر>"ی 9+2"@3 داری، د@.ار <#CZ"N CS دو`P I.را>" را از b.ده ,"رL +K;ا C50 9"زد. CZ"N دو`P I.را>" FSb" زC0"2 در
3ë#íر و"S, ل دارد. او در"lD I,ر"s2 30روزا CK;01 2+(.ط (3 زv"M2 وی در .;P") 3 زده#Gb ه"Kداد C9+, +) 3, د.P C2 +<"í «I`4;ا m<را» Oo0
62"زات Oo0 ،h#ëBu$2 آ2.زK"ر و k#0 C)+2 دارد. از 9.ی د@_+، در h#4 اL+ای N.اh#0 دو`P I.را>"، وö#Z.b 3ë#í و ö@+sb ا>;اف آن را k#0 دارد.
h@ای ا+Lآ0"ن (+ای ا .;SS, C2 õ#Bjb را h#0ا.N "2 ت"]N» :;S, C2 3èT% C|.Mj2 ا و+#K را (3 |+ز RF2 h@ا (روی.P د"abا I2.Gc 7#vر) h#S`",
2/.("ت Tbش ورز@;ه و 4+ق C2 ر@Rp0 m#b+b h@;) .;0k 2.رد اp$0"ر 1è"c و P C2 h#5]b.د.» 5b ;S0"5< h2"م N["ت اab"د P.روی، fSQ ("ر در

C2 3lL2+ا I@"GP ل و"c 4+ض Ijâ م. در 0"در 2.اردی 2+دم (+ای+@zQ C2 وره"s2 را (+ای h#lL2+ا (+Fí از ;l) و دو ("ر öjè 3 (39 ("ر$ë<
C2 ری را"$D3 ر> à@ا+P "@ I#lZآن و "@ h@1 ا)"o2 3 در, h@0.ن و ا"N hPت 0"رو"G0 3) دن+) CQ وره و"s2 ای+) "FSb "F02.ارد، آ mBòدر ا .;S@"50

،I93 ا$D+K +p0 ای وی در+) I`3 دو, Cb"0"G2ا@" و اk2 ا>; از.% C2 3 ای$sK+) 3FjL ل، 9+("ز از"î2 ان.S4 3) .;S@آ C2 h2 O#Q 3) ،;SS, 3s#Q ;@")
P áBÖ2.د. @CG د@_+ C2 %.ا>; از P+ا@F) à+ه S2;ی از k2ا@"ی 2+(.ط (3 %"0.اده >"ی I#l5L+Q (Q+اوçد) (" %P +j.د و ...

روزی زC0 (3 دh2 +$D آl) .;2; از T#/abت در >S+9$"ن j2"0 ،C$lSè+ده 9"`#"ن 2;@;ی در @] ,"ر%"30 ,"ر ,+ده (.د. او C2 %.اI9 (;ا0;، آ@"
30.K h@ری از ا"#M) 30.50 >"ی R0ا.b C2 h2 50"@; @" 30؟ Ië`"u2 تT#/ab ی+#K+9 وی (+ای از C/%+2 I9ا0; (" در%.ا.b C2 30"%ر", I@+@;2

2.ارد را ,3 2+دم 4"دی (+ای @] s2"وره ,.b"ه و 9"ده (3 دh2 +$D 2+اS@"50 C2 3lL; را (+5P"رم.

I@"GP Ijâ 3S@k< 0"32 را ذ,+ و I@"GP Ijâ زم (+ایç د"S93 آن، اl`"Ö2 و C9از (+ر ;l) ،;@"50 C2 ID"@0"32 ای را در I@"GP روی.P CZ"N C$Nو
را l) .;S, C2 h##lb; از Q"@"ن o#oab"ت، b h##lb ") CZ"N"ر@kK+) Äاری 35Ga2 و ار9"ل Q+و0;ه (P 3">;ان، RF$2 را (+ای c[.ر در دادK"ه د4.ت

.;@"50 C2
در Q+و0;ه >"ی i#Q#;ه، 1jN CZ"N از RF$2 ،35Ga2 1#Gsb را اc["ر و a2 ö#Z.b h5Z$.ای I@"GP 0"32 و اS9"د L.2.د، وی را (3 ارا3v دç@1 و

.;@"50 C2 m#ò+b و A@.sb ;<ا.P

1v"M2 ت و"@"GP áN0#"زی 0;ارد. در وا C@"]N و د9$_"ه CZ"N 3) CM, ،;%+i) 2+اد AD5"م ا2.ر (+ وb 3, Cbر.è ا2.ش ,+د، در+D ;@"j0 3$j`ا
Ö2+و3c در دادK"ه آن روی <F+ه FSQ"ن 3l2"L را s0"ن C2 د>k0 .;Sاع >" و L"s2+ات 2+(.ط (3 داراCv و اT2ک، ,"ر، hGM2 و 1v"M2 و TGs2ت

%"0.ادCK، ر9.("ت، درد>" و 3b 2"0;ه >"ی (3 @"دK"ر 2"0;ه از 3l2"L 9+2"@3 داری S< 3, ;SP") C2.ز ر@s0 h, 3s;ه ا0;.
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(RF2 Ou و اQ Rp4+و0;ه >"ی رP CK;#9;ه، (oc 3.ق C0;2 2+(.ط k#2 3, I9"F`"9 .;0.P C2ان «L+اRv» ((Sl2 3"ی ا%35B, û) (3 |+ز Fs2.د و
.;S$M< O<", ل"c روزا30 ای در

h@ی ا"Sj2 +) .;0"9پ ر"i) 3 ا0; را$P9+و,"ر دا C@"]N 3 (" د9$_"ه, +FP h@ا h,"9 2+دم ;èدر ،.GM2 ار، روز0"32 ای درkb I2.Gc در دوران
kKارش، ز@+ c"0#3 اCGM$`+$9 (" ۱۶ درè; در رد@d اول و ز@+ ç.G#0 3#c"0ژوCG9 (" ۱۱ درè; در رد@d دوم N+ار داIP. (+ای A|"S2 د@_+ ارN"م

c;ودا s2"(3 (.د0;.
(" %.ا0;ن ا@h ارN"م، h2 رRN 2+(.ط (3 ز@+ c"0#3 %.د را 3j9"a2 ,+دم و ("@; (_.@R ,3 (3 زI5c (3 رRN @] درè; ر9#;م.

(" در ãD+K +p0 رRN ۱۶ درè; در دوران kbار و ,5$+ از @] درè; در دوران ,M) A@"oc 3) ،C0.S#"ری در 2.رد I#<"2 د9$_"ه PzK C@"]N$3 و
.ID"@ I9ان د.b C2 .GM2 ;@;L +FP h#S> R< و C0.S,

"=< دوم

%1Mه Z`)ر5; 5)ر8-ان و زDBFa`)ن در ا1Zر (?)+!

(l; از اTo0ب ا,$j+ ۱۹۱۷، دادF<"K"ی 1Gs$2 C$M#`"#9.9 از @] CZ"N و >#b 3ë/S2 Ig.ده ای، h@k_@"L دادF<"K"ی kb A)"9اری P;0;. در
(Ou دوم K.رCK ا@.ا0.ف D+ق (#b 3ë/S2 Ig#< ") A)"9 3ë/S2 Ig#< Oo0 h.ده ای ,C0.S را C2 ö#Z.b د>;.

(#3ë/S2 Ig#< Oo0 h در روkb 3#9اری A)"9 و ,s.ر>"ی 9+2"@3 داری CBlD و ا%$#"رات >#3ë/S2 Ig در p0"م P C@"]N.روی، D+ق (S#"د@h و
اC9"9 وL.د دارد.

áS2 را RF$2 3#B4 ه;P 3$D+K +p0 در RGc 3 در 2.ردë/S2 Ig#< و ا4["ی CZ"N h#) ا,+ه ای راz2 و +p0 دل"jb ،._$ëK 30.K+< 0.ن"N ،اریkb R@در رژ
C2 ,+د. 2;اlD"ن و 62+@"ن N"0.ن kbاری o$l2; (.د0; ,3: «اT4م RGc در P 3$D+K +p0;ه RF$2 3#B4 (3 ا4["ی >#Mëb ،3ë/S2 Ig#+ و در,C اj$P"ه
C2 3#v"]N ه.N d@"íاز و CN.oc 1v"M2 .;0را دار OS, 3 وlNوت وا"]N و C93 (+رë#íو "FSb 4;ه h@ا .;P") C2 3ë/S2 Ig#< ا4["ی d@"íاز و
("P;.» در اmBò 2.ارد، ا4["ی >#3ë/S2 Ig (3 رو0; ,"ر دادK"ه (;(#h و o$l2; (.د0;، <+ا ,C%+) 3 از A@"oc از آFSQ "F0"ن P C2;. اmBò ا4["ی
>#3ë/S2 Ig در (+%.رد (" ç.gM2ن p0"م C@"]N رD$"ری B52. از <"C9.BQ و R#plb داS$P; و در Ijaè áN.2 در ("ره 62"زات در P 3$D+K +p0;ه،
C2 ط را 2+ا4"ت"#$cا +î,ا;c ،د.P C)"@ارز IM@"P"0 و m9"S2 C) C`.]D وی و"G6S, ان @] 0.ع.S4 3) ;0ا.b C2 +2ا h@3 ا, h@ا ãD+K +p0 در ")
,+دm#b+b h@;) .;0 آF0" دا5v" در Tbش (.دj2 ;0"دا Q" را از P R#BK"ن (#s$+ دراز ,SS;. در p0"م C@"]N اab"د P.روی، <h#S وjN 1)"N +#ò C$#lZ.ل

.I9ا

Q%ا"-ی دار-" b1$a و Pa 1ده ایN 4cdRZ ;eHK ی(?Gو ا !'()

CN.oc و Ac "F0آ .;S@آ C2 ب"Ma) C@"]N از د9$_"ه Csu) ان.S4 3) ده ای.b 3ë/S2 Ig#< ار، ا4["یkb ژوری دوران Ig#< فT%+) ،ا2+وزه
،RF$2 ;S0ا.b C2 ،ت"]N ;S0"5< آ0"ن .;S$M< ر"#$%çم ا"b C0;2 "@ ی+ë#, از R4و0;ه >"، ا+Q در 2.رد A#oab دار0; و در %/.ص CZ"N ") ن"MG@

h@;<"P و @" ,"رSP"9"ن را 2.رد اÖS$9"ق N+ار د>S;. آF0" (3 >5+اه 3Saè "@ 3MBL AB% CZ"N دادK"ه را (+ای s2"وره، K R#5/b#+ی و @" è;ور
b RGc+ک SS, C2;. در b ،[P áN.2+د@; و دود`C در 2.رد AB% CZ"N ،CN.oc 1v"M2 2[5.ن N"0.ن را (3 آC2 ö#Z.b "F0 د>;. ا2" در áN.2 اub"ذ
IM#0 ر.j62 ده ای.b 3ë/S2 Ig#< .]4 ،ور رأی;è ه+%ç") و C<"SK C) "@ I#2+62 مT4ت و ا"jâا ،h#D+| دات"Fs$91 و ا@çد C)"@ارز ،R#5/b
دj0"`3 رو P") AB% CZ"N +p0;. اK+ دو b 3ë/S2 Ig#< .]4.ده ای >R#5/b ;@") C2 AB% CZ"N ،;SP") +p0 R آF0" را اT4م و اL+ا 5b .;@"50"م
1v"M2 و Q+و0;ه >"ی Ö2+و3c در IsQ در>"ی (M$3، در I@"F0 (3 رأی zKاP 3$P;ه و b C2"5b/5#5"ت (" ا,I@+î آراء اub"ذ pS2 3) .;0.P C2.ر

RF$2 و0;ه و+Q د را در 2.رد.% +p0 3, I9ا CN.oc ل.gM2 م"o2 h@+%آ AB% CZ"N ،ده ای.b 3ë/S2 Ig#< و رأی ا4["ی +p0 ار 0;ادن+N +#âäb Iab
(#"ن C2 دارد.

d0.u#b .ا ,+دم;#Q +p0 فT$%0.ف ا.u#b و0;ه+Q رووا» در 2.رد.D.G#0» ف» و}K+9» ده ای.b 3ë/S2 Ig#< .]4 دو ") h2 O#Q ی;S> h#5<
GD"è"ر RF$2 ،3`"9 ۲۳ C$lSè (.د ,lb 3;ادی 2ç° راد@. را در @] x2"زه (kرگ `.ازم `.,kK I5#N 3) 7اD CD+و%$3 اI9. وی ا@h 154 %.د را
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R<ا+D 3 را$D+s#Q °2ç ادی;lb ;@+% زم (+ایç ل.Q IPدا ;/N ر", h@3 راد@.، (" ا$ë#P ر و.b"2ان 9"ز0;ه آ.S4 3) 3, IPد. ا2" اد4" دا+, C50 ر"G0ا
h2 .دم.j0 +p0 R< "F0آ ") h2 .I9ا CD", در 2.رد وی Co#Blb 7jc د0; ,3 62"زات.) ;o$l2 3ë/S2 Ig#< ن"K;S@"50 ،0.ف.u#b رات"Fíا Aj|+) .;@"50
o$l2; (.دم ,Sj2 +) 3"ی o#oab"ت و اSL"س ,P ds;ه در h#c ("زرC9 و ,S$+ل، lb;اد 2ç° >"ی (;I9 آ2;ه (M#"ر (#s$+ از 2ç° 2.رد 0#"ز (+ای
u#b.0.ف ـ راد@. 9"ز P+Q.ر و آb"2.ر ـ P") C2;. ا2" از آ60" ,3 دو b 3ë/S2 Ig#< .]4.ده ای (" >p0 R< ،R+ (.دS) ،;0"(+ ا@RGc h را P"_0$3 و

;@;6b ه"Kا2" داد .R$Pر دا.pS2 k#0 د را.% d`"u2 +p0 ،دره"è RGc در h2 .;P م.Ga2 Co#Blb 7jc 0.ف (3 دو 9"ل.u#b ،m#b+b h@;) .غ 50.دمT)ا
k#0 +p0 ارز@"(C 2+ا 0"وارد داM0$3 و è RGc"دره را 2.رد N ;#väb+ار داد.

.I950.ده ا CS#) O#Q ص./% h@زم را در اç +#)ا;b 3 و$D+K +p0 2.اردی را در h#S> ع.N5"ل و$c0.ن ا"N "2ا ،;S$M< 2.اردی 0"در h#S> 3, ;S> +<
در 2.ارد 4;م R<"ëb، ا4["ی >#b 3ë/S2 Ig.ده ای Ac k#0 اT4م d`"u2 +p0 %.د را دار0;. در 562.ع دادK"ه 3L.b h@+$s#) +p0 ;@;6b را (+ای
C2 ن"s0 روی را.P C@"]N و CN.oc م"p0 [#bا+G2د "lNوا I#<"2 ،.a0 h@+$F) 3) R$M#9 h@دارد. ا C2 ف.Öl2 d`"u2 +p0 C93 و (+رl`"Ö2

د>;.

!Z1FG آراء P+-. از >R+h8

oc.ق ا4["ی >#b 3ë/S2 Ig.ده ای ,"T2 از oc.ق ا4["ی >#Ig ژوری دوران kbار ë$2"وت اI9. د`#1 ا@ëb h"وت (3 9"%$"ر و و3ë#í >+ ,;ام 2+(.ط
P C2.د. در اab"د P.روی، ا@h ا%$#"رات (+ Q"@3 اè.ل `P R#pSb CS#S;ه ا0;. اSj2 +) 3, C`.è"ی آن ,"رK+ان و زsG$5c"ن C2 ("@; در ا2.ر 2+(.ط

(N 3.ه v"]N#3 و s, I@+@;2.ر s2"ر,I داb 3ë/S2 Ig#< .]4 .;SP") 3$P.ده ای ,3 از |+@A اu$0"("ت C2.54 و (" آراء R#o$M2 و Cëu2 اu$0"ب
P C2.د، (oc 3.ق و k) I#`.gM2رگ و h#_S9 %.د در jN"ل %AB آK"ه اI9. وb 3ë/S2 Ig#< .]4 C@"]N 3ë#í.ده ای FSb" ده روز |.ل s, C2;. در

،h#9;SF2 ،ان;S2ان زن و 2+د، ,"ر+Kر", .I9ف ا"l2 +_@3 اداری دë#í30 و.K+< د، از ا60"م.% C5vق دا.oc ID"@ر در"S, 2;ت، وی در h@ل ا.|
.;S0"9ر C2 ر روزا30 ام @"ری", hMcـ 2+ا در ا60"م ا dB$u2 CS9 ی"< m#,+b 3) ABl$2 ده ای ـ.b 3ë/S2 Ig#< .]4 ز0"ن %"30 دار C$c ن و"GPkQ
h@ا ،RS, +GD 0#"2;ه و O#Q ه"_i#< h2 ت 50.ده ام. ا2" (+ای"NT2 وت را"ë$2 و %.ی AB% رت و"F2 ،C)+6b ،CPآ2.ز öÖ9 ") ادی+Dا ،"F0آ h#) در h2

CBè3 اë#íل و"jN وت در"ëb C) اد+Dا .R#P") 3$Pل 9+و,"ر دا.gM2+#ò وت و"ëb C) اد+D3 (" ا, ،;P") 3$P2/;اق دا k#0 R0را"G5< ای+) I#lNوا
.C$M#`"#9.9 3l2"L áD"S2 30 از"oP"4 30 و"<"Kع آ"Dن: د"P

h#0ا.N 3, CN.oc و Ac 12 از", C<"Kآ ") "F0ده ام. آ+G0 ه;<"s2 را (AB% CZ"N) h2 ") در (+%.رد "F0آ m0"L س از+b "@ 1 وا>35 وNا;c ه"_i#< h2
C$M#`"#9.9 (+ای آF0" در D+K +p0$3 اI9، (" دIN و و9.اس، 5b"م vkL#"ت Q+و0;ه را 2.رد 3l`"Ö2 و (+رN C9+ار C2 د>h2 .;S 2.اردی را (3 @"د

") "F0داد0;. آ C2 ار+N ال.g9 د4.ا را 2.رد h#D+| h2 از +$s#) ر"#M) ده ای.b 3ë/S2 Ig#< ه دار (.دم و ا4["ی;F4 3 راMBL I9"@دارم ,3 ر
F2"رت و (" |+ح g9.اçت 3L.b CG#SGb دادK"ه را (3 2.ارد %"ص و Q RF2+و0;ه C2 mBL ,+د0;.

>S> h#5;ی 3M9.2 ،O#Q ای ,3 «0.ی ,.وا» (FP+وP ;0.روی) در آن (Ö.ر C$N.2 ,"ر C2 ,+د، در%.اò I9+اC$2 را B4#3 وی R#BMb دادK"ه 50.د.
3L.b ت %.دçا.g9 ") ده ای.b 3ë/S2 Ig#< .]4 ف.Q"b.Q .داده (.د I0"2ء %"30 را (3 «0.ی ,.وا» (3 ا"#Pی و9"@1 و ا+MG@ ،1jN "F`"9 3M9.2 h@ا
دادK"ه را (G0 3$3 ای mBL RF2 50.د. 3M9.2 2.رد (M% õBj2 ،£a"رت را (+ Sj2"ی I5#N اP#"ء در ز2"ن %+@; و (;ون در I5#N O<", ãD+K +p0 >" و
ارزش ا2+وزی P"ن 3j9"a2 و (+آورد 50.ده (.د. (;ون 2;ا%Q"b.Q 3B.ف، دادK"ه N"در (CQ 3 (+دن (3 ا@h واj0 I#lN.د. دادK"ه (l; از د%"`Q"b.Q I.ف،
(" رد õBj2 2.رد اد4"ی 3M9.2 و |+ز Z 3j9"a2+ر و ز@"ن، M% õBj2"رت را (+ Sj2"ی (F"ی ا2+وزی اP#"ء (+آورد و 0.وی ,.وا را (Q 3+دا%I آن

A@.sb 50.د.
30.50 >"ی dB$u2 در 6b+(3 ,"ری و روزاSS, C2 I)"â h2 30; ,3 ا4["ی >#b 3ë/S2 Ig.ده ای دارای Ac و CN.oc (+ا(+ (" AB% CZ"N (.ده و در

.;S@"50 C2 AB% CZ"N ûuP ه و"Kن ذ,+ی (3 رو0; ,"ری داد"@"P [5, ری 2.ارد"#M)

,"رK+ان «G#$S9.وا» و «K+@_.رژو1jN I4"9 [@ ç.5l2 «"0 از P+وع 3MBL دادK"ه در دادMK$+ی Z"c+ و P+وع (Q 3l`"Ö2 3+و0;ه و N"0.ن 2+(.ط
(;ان C2 50.د0;. ,.رووا، زن ,"رK+ی ,3 در ,"ر%"30 ای در FP+ک ,#d ,"ر C2 ,+د، (c 3;ی z62وب ,"ر N["وت P;ه (.د ,l) 3; از دو ("ر اu$0"ب

P;ن (b 3ë/S2 Ig#< 3.ده ای، (S4 3.ان دا6s0. در اIjâ .GM2 C@"]N .$#$M0 0"م 50.د.
آری، >#3ë/S2 Ig 2" واb 3ë/S2 Ig#< "lN.ده ای 6b .;SP") C2+(3 روزا30 دادK"ه >" ëK Iaè$3 >"ی `h#S در 2.رد s2"ر,K;S@"50 I"ن %AB در

د9$_"ه S4 3) C@"]N.ان @CG از اè.ل N+#ò"(1 اG0"ر دG2+اC$M#`"#9.9 C9 را (3 اjâ"ت C2 ر9"0;.
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&%$ #"م

A@,م ?<,=6 >;اری: &6 91ا678 و ا34,ف 01/. -,ر*(ان

روزی CD@#= >3 CED@3 78 F8 ز?7 در 8>رد درA>اC9 8@;+@?< 3*ای A*ج A@?< از =>;*ش ر9+',7 78 6*دم. 23' از /.-+" ,+*ی و )'ور $#"،
دور ;" T-P ='ه و در A.>ص $#" )@دره 3@ ;-#@ران ,R 78 زدD". 6>رو,Q>وا، 6@ر,* زن P>ان، آ,@ه، MI6#@و و H.I8 CJ+; <KL< />ده ای از
C9ا<Aو?'ه ;@ی 8*3>ط 3< در*V >3 اریW/ ب، داد,@ه ;@یYZ?در دوران [\] از ا» @D6< آ FDدر 8>رد ا «^V@/<V» د<A >_E`?و و6+] 3@ز 'Ia@9 ر@#-;

8@;+@?< 3*ای A*ج A@?< ر9+',7 78 6*د?'؟»، J9>ال 6*د. V@/<V^ در P>اب ,bc+; @\D*Z/» :CH@ه».

V@/<V^ 3@ ا?'اb? mA@;7 از l@3ی kI+L، ادا8< داد: «;-#@ر P 7Q+A @-= ،F8 WDWL>ان، و در 6@ر [K@وت M/ ']@i*3< و در 8>رد ,h=_< 73 اYgع
7Q+A زن kD 3*ای CD@#= >nاری اراW/ در دوره .C=د دا<P6`>ر و FDار 3@ر 3+`_* از ا8*وز دزد و 6@;\*دار در اW; ،@Z3@9 >6 '+=@3 FJ-o8 .'+_E;
IDW; *V< و ,*ان /-@م 78 ='. ا8*وزه، /qI+" درA>اC9 درCi@D 8@;+@?< 3*ای A*ج p9 7Q+A >?@A] و آ9@ن اC9. زن =@76، درA>ا9_7 را ?>=_< و

78 CAدا*V CED@3 78 W+? داد,@ه >IDW; ،C9ا<Aدر C\r و >n8@ن 3@ اراW-; @Z3@9 .'=@3 78 *;<= ه'pL >3 داد,@ه >IDW; .';78 د >n3< داد,@ه ارا
FD'3 .8@;+@?< 28@دل ۱۰۰ رو3] 3< 8'ت ۱۰ 9@ل 3>د Ci@Dا;@ن در<A ،غ<Q3 F9 >3 ز?' و ر9@?'ن او*i رگ 6*دنW3 6< 8@دری 3*ای "+I6 ض*i .'=
/*/+} zQ\8 درA>ا9_7 ر[" W; ۱۲ار رو3] را /`#+] 78 داد. ;IDW< داد,@ه I\8 *3@ی zQ\8 درA>ا7_9 (W; ۱۲ار رو3]) L >3 .'= 78 >\9@x8\@رت
78 CAدا*V CED@3 78 داد,@ه /-@م و 6-@ل >IDW; ،م و $#" ?@8`{| 3>د<Q28@? داد,@ه >M+_? ،و?'ه ,`>ده ?`'ه*V ز<I; >6 ای >Q$*8 در ،*_p3

«.'=

8@ از A ^V@/<V>اÄ+3 @/ "+_9 از اpID@ در 8>رد [K@وت در روW/ >+9اری )C\x و />�+~ د;':
F+n@V 6< در ~Q( 7�@] Y\] .'+_E+? ای >?@A و kQ8 {$@( @-= ،"?78 دا F8 >6 7D@M?د?'. /@ آ<\? F8 ان<P دو9_@ن @-= [Å8 ت@K] ،@Z3@9»

/*QEQ9 >QV FD< 8'ارج دb_9@ه [7D@K [*ار دا=C، 3*ای /.@$} اZ8 kD CED@3 78 CEV FD'ار زF+8 و دارا7n دا=_< 3@='. وی IL >3>ان [@�7
)E$ 7E6 >3 ~Q@ب ÉV ?-7 داد. او V 7D@pI/ >3*و?'ه را 8>رد 2Ç@o8< [*ار داده و /.-+" ,+*ی 78 6*د. و ا,* =-@ [@�Q( 7~ ?\>دD' و IL >3>ان

<KL ان<IL >3 وا» را<Q,ن «6>رو<Ñ 7Z+iر ،>H.I8 CJ+; ه@bc+; ،'Dردار 3>د<A*3 W+? >H.I8 CJ+; ت'L@E8 و k-6 از ،>+$@? *Dداد,@ه ز <KL
ا?_{@ب ?-7 6*د. Ñ*ا 6<، وی زن 3>د و á\g *3 [>ا?+F و ر9>م راÜD در دوران /Wاری، ز?@ن از ;* ?>ع ا=_Ö@ل در دb_9@ه [TI8 7D@K 3>د?'، و از

9>ی دbD* وی kD 6@ر,* 3>د.»

V@/<V {+/*/ FD'3^، اY_Aف Ä$@i و A@9_@ری دb_9@ه [7D@K =>روی q? @3@م [7D@K دوران /Wار را 3*اD-@ن ?`@ن داد. A >3<? >3 W+? F8>د، 3@
."I6 78 ف را 8`@;'ه@xP7 و ا_Çا'L 73 ای از >_EP*3 3< آن دوران، ?->?< ;@ی áQ2_8 7-D'] ا?'ن روز?@8< ;@ی<A

در ۲۵ ژوFn 9@ل EP ،۱۹۰۹' «اD>ان وری V@ژف» P>ان، از زo] *D@ر E8 äA#> ـ C9*3، 3+*ون آورده ='. وی 6@ر,* 6@رآ8>ز در E9<8< $*وف
>3 C9س و ?@ا8+'ی دèD *g@}3 ان<P م =' 6< 8*د<Q28 ،<+/<8<6<Ç *Dاز ز 'EP 3>د. 23' از 3+*ون 6`+'ن @_+#+? >Ñ<6 در T]وا «F+6 7 «دودیI+Ñ

A>د6`7 زده اC9. در ä+x8 6@ر او داn-@ 8>رد �*ب و =_" [*ار Ci*, 78 و =*اäD 6@ری x/ [3@]*+ê-] و ê+*ا?E@?7 3* وی اL-@ل 78 ='.
3'?\@ل A>د6`7 اD>ان وری V@ژف P>ان، دودی F+6 و ز?Ä 3*ای J9 >3 7D<b}9@V>اlت ;+7D@K] CJ 3< داد,@ه زD*?@$+< ا$K@ر 78 =>?'. در $#"

)@دره داد,@ه A 78>ا?+": «,bp@;7 )@$} 6@ر M8\>ر DW+i >+\I/ >3#7 6@ر,*ان زD*دC9 اش 3>ده اFD'3 «.C9 /*/+}، زوج دودی F+6 3@ وP>د
رi_@ر ê+*ا?E@?7 و اÅ_9-@ر و$`+@?< P>ان 6@رآ8>ز، 3'ون دEQP ،*g@A >ê'ê< داد,@ه را /*ک Z_28 F+IÇ .'I6 78' 3>د 6< دb_9@ه [q? 7D@K@م

3>رژواW+Ñ 7nی í F+-K/» WP@;*ی ?L "q->78 ?-7 3@='. اFD دb_9@ه در وا[T اW3ار Qí" و QL "_9+< اÅ_9-@ر =>?',@ن اC9.» ?->?< ;@ی 8*3>ط
3< دb_9@ه [W/ 7D@Kاری H, Cx( ،<x? FD*_p3 >3_< ;@ی F+IÇ را 3< اr\@ت 78 ر9@?'.

 :"I6 ۱۹۱۳ ا=@ره [Dاز روز?@8< ۲۷ آور [Z? >3 ی*bD3< ذ6* ?->?< د CE+? '3 @MIDدر ا
«bI+9 7?@ó-6*، دW-_9د 6@ر,*ان A>د را kD روF+n@V [3 آورد. ا8@ در Z8@3]، 3*ای P\*ان EA@رت وارده 3< 6@ر,*ان، ا['ام Ñ >3@پ 6@رت EV_@ل ;@ی

CE?ا</ 'I;ا<A ،*bI+9 >E9<8 7 3*ای/@Ö+Q\/ ل@_EV وش 6@رت*i @3 3>د 6< 6@ر,*ان FDل 3* اl'_96@ر,*ان ?->د. ا F+3 آن در Ä}V 7 و/@Ö+Q\/
 .'ID@-? ان*\P د را<A ق<Z$ Ä;@6

*bI+9 >E9<8 ،رأی داد,@ه {P<8 >3 .د<-? ~Q( 7�@] "+QE/ >o3را F+-; 7 را در_D@#= اض زده و*_L3< ا C9د >E9<8 'I8ف، 6@ر<E_?6>ز
M8\>ر T-P >3 آوری 6@رت ;@ی EV_@ل ='. ا8@ [*ارداد 6@ری 6>ز?_E>ف ?+D@V >3 W@ن A>د رL >3 .'+9\@رت i ،*_p3*دای روز )'ور رأی داد,@ه،

?@8\*ده از 6@ر 3+#@ر 78 =>د....» در =*اäD 6@ری آن روز، درA>اC9 3@ز,*دا?+'ن وی 3* 9* 6@ر F#-8*+ê 3>د. Ñ*ا 6< ا9_{'ام و 3+#@ر9@زی، از
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ا8>ر 8*3>ط E9<8 {$@( >3< 3>د?'.
Ä}3 FD*/ 7L@M/ی، ار*_E,7 را />�+~ 78 د;': «دادn28< 3>رژوا@P 7D@K] م@q? C+;@8 <x? FD*_p3 >3 ،د =>روی@x/ا É+nر ،F+I+Ç@6 á+iر

«.'?@-3 *q_I8 ن 9@ل@+Ç@9 '?ه 3@='، 78 />ا@b_9د FDاز ا CD@-$ و k-6 ا;@ن<A >6 6@ر,*ی .C97 ا_Çه دو@b_9د

&%$ BC,رم

داد*7P(ی اA JK,L ،6&NOA@,م E/F8,G )& 6H7IG ا7D(ا-6

در رژW/ "Dاری، دb_9@ه [7D@K در C8'A ['رت $@6-<: ا=*اC+i و زF+8 داران W3رگ 3>د و Z\g< 6@ر,* g >3>ر و$`+@?< ای اÅ_9-@ر و 9*6>ب 78
='. 23' از ا?YZب ا6_\* ۱۹۱۷، 6@ر,*ان و د;Z@?@ن 3< ر;\*ی $Wب CE+?<-6، دb_9@ه [7ID<? 7D@K را p? @I3@د?'. دb_9@;7 6< وH+í< ا)7Q اش

دi@ع از C+#Ç@8 ا=_*ا76 و ا[_'ار 6@ر,*ان و د;Z@?@ن 3>د.

FDا FE$و ا á+]اء د*Pا {]8*ا áQA 7�@] .'ID@-? اء*Pت و ا@Lرا;@ را 8*ا<= CÇدو F+?ا<] 'IHí<8 دی@L ص@}=ان و ا'I86@ر ،@p?@8د;@، 9@ز@p?
.C97 ا_E+Ç@+9<9 C+#Ç@8 7 وZQA را;@، ا[_.@د<= CÇ28< و دو@P ن@-_A@9 ع از@iروی د<= CÇدو F+?7 [>اQ(78 3@='. ;'ف ا F+?ا<]

Ü6 ار<D78 رود د @D*r @/   Ü6 28-@ر 'p? ن<Ñ اول C`A

E#ا )R=د ST3(ک 4(اG و V4"G 6G)4 )W

دb_9@ه [oI+-; 7D@K>ر 8*ا[} /Z$ F+-K>ق و p= Ti@I8*و?' =>روی 6< در [@?>ن ا9@79 ا/x@د =>روی و p-P>ری ;@ی ا/x@د P-@;+* =>روی
E+Ç@+9<9_7 درج ='ه اC9، 78 3@='. اZ$ FD>ق و L Ti@I8\@ر/I' از: 

*bDز;@، /2@و?7 ;@ و د<}Q6 ،ت@E9<8 ،7_Çد ;@ی دو@p? ä9</ ر ='ه*Z8 7?<?@] Ti@I8 و C+#Ç@8 ،F#E8 ،ل@Ö_=ق و آزادی ;@ی 9+@79، ا<Z$
 .7_Çی دو@p?@89@ز

;i >#+8@bI*دی C+#Ç@8 >3 دوÇ_7 و C+#Ç@8 >3 @D ا=_*اoÇ 76-< 78 ز?' و g@}3* اFD رi_@ر A>د />ä9 [@�7 ا$K@ر 78 =>د، 3*ای i F+IÑ F8*دی
Ñ>ن kD ا?b] 78 3@=' 6< 729 دارد 3@ 9>ءاH_9@ده از دbD*ان kD 'I?@8 >3 ار3@ب ز?',I6 7'. وی ;-F+Ic د=-P F@28< =>را7D اY/ >6 C9ش

دارد 3< 8*ور ا9@س و D@V< ا[_.@د />ده ای را Qx/ >3+] 3*د. F8 در اMID@ =2@ر />7Ç@A ?-7 د;". 3< اD@; >_H, FD"، اZ_L@د á+-L و راõ9 دارم. 3*ای
."I6 78 ا ر9+',7 6*دم، ا=@ره*+Aو?'ه ای 6< ا*V >3 ،ن 8>�>ع'= F=رو

,*و8>3>ژف (9*6@ر,*) در kD 6@رW3 >?@Aرگ 3< 6@ر ا=_Ö@ل دا=V .C'ر CL@9 'Ia@9 9@زش، روزی g >3>ر P'ی Ç F+8è/ [#`8 @3>ازم D'76 رو3<
رو 78 =>د. EV {+/*/ FD'3*ش 6< ;-+`< آ8@ده k-6 3< وی 3>د، $@�* 78 =>د /2'اد Wp#Dار L'د از Ç>ازم D'76 را 3@ 8>اد اوÇ+< و دb_9@ه ;@ی
áQ2_8 3< 6@رA@9 >?@A_< و V >3'رش /D<x] د;'. ?@,H_< ?-@?' 6< اÇ FD>ازم 2o] 76'D@ت Ñ<6#7 3>د?' و 3*ای mA@9 آ?p@، 8>اد اوÇ+< 6-7 8>رد

اH_9@ده [*ار Ci*, 78. ا8@ ا=_\@ه W3ر,A 7>ا;' 3>د، ا,* I6 *#i @8+" 6< رi_@ر ,*و8>3>ژف زD@ن C=h, [3@] و V "`Ñ>=7 3< 6@رA@?< و دوCÇ وارد
آورد. 

ا23@د زD@ن و EA@رت I\8 *3@ی Z8'ار WQi 8>رد اH_9@ده، MI9+'ه ?-7 =>د. H9è_8@?< در EQP< داد,@ه 3< اP</ "p8 FD< ?`'. 3*ای Ç mA@9>ازم
>?@A3< 6@ر áQ2_8 7_-+] و á+]ار دW3از ا Y-L ،6@ر FD78 ='. 3*ای ا >_A@9 @p?ی آ@; {Ç@] 6`+'ه و @p?آ >`Z? CED@3 78 76 8>رد ?+@ز، ا3_'ا'D
اH_9@ده 78 ='. /-@م [2o@ت ä9</ 76'D 6@ر,*ان و در g>ل L@9@ت 6@ری =@ن A@9_< و ;-< آ?p@ دW-_9د=@ن را ?+W درCi@D ?->د?'. I\8 *3@ی
78 >Jg</ د و@Ei <P د@MDا {P<8 @2o] ،6@ر FDا .C=7 ?'اPر@A د<Pو Y(ل 3>د?' 6< ا<Ö`8 7=ر@H9 '+Ç</ >3 @; CL@9 @p?د، آ<P<8 د@I9ا
=>د. L >3\@رت p3_*، ;* 6@ر,* 3< 8`@رC6 در P*م آ,@ه 3>د. اFD ,>?< اL-@ل L áD<`/ {P<8>اJE8*+ê [8>ل 3*ای 9>ءاH_9@ده از ا8>ال دوÇ_7 و

8*دP<8 ،78*P {+/*/ FD'3 .'=@3 78 78} و x8*ک P*اn" دbD* 78 =>د.

.9A"D 6G 6K)XG ن,A,G)B? Y=)7ZBG و Y=)7*ران، &;ر,FW;& داران و)IWN- ،دزدان Y=)7*ر;&

Y8@6 وا�~ و رو=F اC9 6< ا['ام ,*و8>3>ژف 6< ;'ف ?7D@p اش /Ti@I8 F+8è ={.7 3>د، C+#Ç@8 ا=_*ا76 را g >3>ر P'ی زD* �*ب 78 3*د.
اFD ا['ام، ا)>7Ç 6< اh, >D@V F+Ç@_9ار آن 78 3@=' را /D@-? 78 ^+2K'. ا)>I\8 *3 >6 7Ç@ی آن، D@3' «=*اäD رو$7 را در F+3 6@ر,*ان و

خاطرات یک قاضی انق)بی از روزگاری که انق)ب برپا بود از انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
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د;Z@?@ن اMD@د 6*د 6< ا$_-@ل ;* ,>?< دزدی و وP>د ;* ,>?< دزد و اi*ادی A >6>ا;@ن )'8< و زD@ن ر9@?'ن I=@3 7ZQA C+#Ç@8 >3'، را 3< $'ا[] و
«.'?@9*3 *H( >3 7_$

ا,* اH, FD_< ;@ و ا?'رز;@ی اg >3 F+Ç@_9>ر 73 3*و 3*,*د و 8> 3< 8>، و /Cx ;* =*ا7oD اP*اء =>د، [2o@، 6`>ر 8@ از ;* ,>?< آCi و آ9+\7 در
ا8@ن A>ا;' 3>د.

در ,I6@9 ،>_=h@ن رو9+<، «اY8ک IoQ9_7» و ا8>ال دوÇ_7 را IL >3>ان اY8ک و داراóÑ 'D@3 78 >6 7D@; 7n@ول و ê@رت ?->د، ارزD@73 78 6*د?'.
�*ب و اW/ 7ID*+=» [Åaار»، «H9*ه /Wار» ?+D<, W@ی ;-+F ذ;C+I 3>د. 7E6 6< 3@ ا=_p@ی i*اوان p9 FD*_`+3" را از «=+*7ID» و «H9*ه» /Wار

.C9اء 6*ده ا*Pا را ا'A >_9ا<A ،'?ز {+P >3

در ,h=_<، اi*ادی 6< اY8ک و زF+8 ;@ی IoQ9_7 را در اA_+@ر دا=_< و3@ رو=p@ی r {$@( 7?<?@]*+ê*وت و P@ه و YPل I3 ،'?'= 78'رت در 3*ا3*
.'I_i*, 78 داد,@ه [*ار

.'I=@3 6*ده CD@#= 78<-L دزدی =@ن از ا8>ال *g@}3 7_Çان دو'I8و?'ی از 6@ر*p= >6 C9ده ا@_i@+? ق@H/ه ا@bc+; ،>_=h, در

bc+; F8@ه A >3@رج از ا/x@د =>روی H9* ?#*ده ام. ا2Ç@o8 @3 @8< روز?@8< ;@ و YM8ت و از áD*g =*ح و رواCD ;-#@را?"، $'ودا در D*P@ن و�T و
او�@ع 6`>ری Å8] اoQ9 >6 7D@P ،@#D*8@ن D@IP_#@ران ?< g@}3* دزدی و Y6 @D;\*داری، L *g@}3 >#Q3'م V*داÇ@8 CA+@ت 3* درآ8' 3< داد,@ه

ا$K@ر 78 =>د، [*ار دارم. در اFD 6`>ر، oA*?@ک /*FD و D@IP FD*/ CEV_#@ر و ,@?p] kD *_Eb*8@ن 8>رد ا$_*ام 78 3@='. دا9_@ن ز?',7 و
،<Pا*P@8 د*i ،6`>ر FD78 =>د. در ا [Z? @p?@_9در رو8@ن ;@ و دا ÄD@; 7D<Pا*P@8 ار 78 ,+*د و*] [+QM/ 8>رد @; "Q+i در ÄD@; 6@ری Ci@Å6

Ä/ن را /@راج و 3< آ@`D@; 7nدر ;@، دام ;@ و دارا@Ñ .'I6 78 م@L [_] ان را<P و *+V ،>c3 از زن و "Lا ،C9<V ری 8*دم 3>78 9*خ@#_D@IP 9' و@i
78 6`'. ز?@ن و دA_*ا?`@ن را 8>رد /M@وز [*ار 78 د;'. در A@/-<، اD@IP FD_#@ر M3@ی 7D<b}9@V 3< اL-@ل ز=A C>د، IL >3>ان p] kD*8@ن

F+IÑ د<Pآ,@;@?< 3< و@? W+? 6`>ر FD8*دم ا Éó9 78 =>د. و >_A@9 @; "Q+i و FD6_@ب ;@ /'و ÄD@; 7-$وت و 73 ر@E] ا?'ه ='ه و از<A
«[p*8@?@?7 در /@رõD =@ن» اi_{@ر II6 78' و D*6 *#+V< اش را ?+EM8 W-< 6*ده و در ورودی =p*=@ن [*ار 78 د;I'. در اFD 6`>ر، F+IÑ ا={@ص

i@9' و D@IP_#@ری، /pI@ 3@ رi_@ر و 6@ر;@ی «CEV =@ن» 9*,*م ?-W+? C9@+9 @3 >#Q3 ،'I=@3 7 9*و6@ر دار?'...

در 6`>ر F#-8*+ê @8 اi >6 C9*د EH8' و Y6;\*داری، [p*8@ن A>ا?'ه =>د. در 6`>ر kÇ@8 áQA ،@8 /-@م دارا7n ;@ و r*وت ;@ی 7Q8 اC9 و ;*
=p*و?' آ,@ه A 7/@Z\g Ti@I8 >3>د 78 دا?' 7E6 >6 6< از )I'وق و ا8>ال دوÇ_7 دزدی 7D<, ،'I6 6< 8@ل A>دش را 78 دزدد.

از &/Y &(دن و `_9A,Fن ر#"م و 1,دات XG,4 .& \0X7G. اZ]7#,ر*( #,&\

دزد ?@=7 و 8\_'ی، اÅ6*ا V @3+*وی از H? CI9*ت ا?D@8*9 >28@P >3 áQ2_8 W+b< داری ,h=_<: «ا,* F8 3< 8@ل i*د 8`{.7 دC9 درازی ?#I" و 3<
 .'I6 78 [-L ،«؟"I#? ا 6< دزدی*Ñ رت<( FDب در ا<A ،"?W? >-oÇ 7.}`8 د*i Ti@I8

اA+*ا، در داد,@ه V >3*و?'ه M/ >E9<8 kD *D'8@ری W3رگ ر9+',7 6*دم. 8>�>ع V*و?'ه، ?@D'V' ='ن Z8'ار 7pP</ [3@] از ا8>ال و دارا7n ;@ی
E9<8< 3< ارزش W; ۵۰ار رو3] 3>د. $_kD 7 6>دک ?+W 3< را$_pi 78 7-' 6< اZ8 FD'ار 8@ل و I8@ل ?-7 />ا?' در L*ض kD روز ر3>ده ='ه و 3<

P@ی دbD*ی Z_I8] =>?'. وا[C+2 اFD اl@6 >6 C9;@ی 8>رد ?q* 3< 8*ور و در /2'اد 6" از 6h8 >E9<8>ر ر3>ده، H}8+@?< 3< 3+*ون Z_I8]، و Éó9 در
CD*D'8 <P *q? 8>رد >E9<8 6< در '= C3@r ،á+-L ت@Z+Zx/ ه ا?'. 3'?\@ل'= CEDو ر C9وا[72 را*+ê رش@H9 ان<IL Cx/ W+? 3'اری@E$ */@iد

.C=د ?'ا<P7 وi@6 ل*_I6 7 $@6" 3>ده و_+Ç<JE8 73 و "Ç@9@?

اZ+Zx/ >_\Ç@ت 7Q+A 3+`_* از اV 78 [n@E8 á-L >3 CED@3 78 FD*داCA. در ?E9<8 *D'8 CD@p< «رو6_>ف» 3< داد,@ه ا$K@ر ,*دD'. در 3@ز7D<P از
>?<bc+; 7، 9*3@ز 78 زد. وی-q? 73 ف 6@ری وYA ارش در 8>ردW, Ci@Dم در@bI; >3 7Q-2Çا É#L م =' 6< ?@8\*ده از ;*,>?< ا['ام و<Q28 وی

F+IÑ ه 3>د. رو6_>ف 3@ ,-@ردن'= >g@$ا F+Ñ ن دور [@ب@M8س و 3@د<QV@Ñ اد*iا ä9</ 6>رh8 *D'8 .C=د ?'ا<A د از@Z_?د و ا@Z_?دی 3< ا)] ا@Z_Lا
>E9<8 CD*D'8 د در<A ÄZ? و C+2]<8 ز =*م آوری از*g >3 دور 78 6*د. او CD*D'8 >Ix( ا$"» را ازW8» اد*iس، ا@E$ ی@; CEV *3 ادی*iا

9>ءاH_9@ده 6*ده 3>د. و اI3 T-P FD'ی ?7D@p داد,@ه 3>د.

اV FD*و?'ه ;-@?V 'I*و?'ه ;@ی دI6 78 C3@r ،*bD' 6< در ?\>د رو$+< ا?_Z@د و ا?_Z@د از A>د و وP>د L@E8 <P' 3*ای QV@Ñ>79، /-@م در;@ 3*ای
.'= 'I;ا<A 7 3@ز_E+Ç@+9<9 C+#Ç@8 >3 داران و /-@م 8`_@[@ن آ9+} ر9@?'ن*\;Y6 ،دزدان

اFD اواA*، از W+8ان دزدی ;@ 3*ای /C+#Ç@8 ^+2K ا=_*اg >3 76*ز b-`Ñ+*ی 6@9_< ='ه اÑ@? @8 .C9@رÄ+3 "D از H, >3 Ä+V_< ;@ و ر;I->د;@ی
«.C9ا=_*ا76 ا C+#Ç@8 9'اری از@V ،7D@K] ه@b_9ه د'-L 7 وQ(ا >H+íدار 3-@?+": «ا8*وزه، و@iو F+Ç@_9ا

خاطرات یک قاضی انق)بی از روزگاری که انق)ب برپا بود از انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
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!"#$ %&'

دادA@?,ی ا-,=>2 در :9-8 -45627 23ران و -,+"*()

اI,L974-,ن 3G#4 ا%# "! د>BC,ه H 3I,JK,ن G,دل 8976 و E,ک 8976 د>BC,ه داوری در د%-,>;. آ%., *#89 676-5 34 2'ا0$# *! /.,%-,ن *()'&%$# "!
.#$" 34 ;9,MN !%ا#(CO4 ت,M-MQ6 !%'R70 ده و,SC<ف، >'ءا,W/3، اCXا#G 3* Y*,)4 7و%#ان در.H م,M6 از ,L9747ی اCORداد

%'R#$O9,ن %^97! «اAmerica «,L974 "! 6'>` >7و9_ 2)7ی >S,رت اL974, در H 34 7^C$4 'LO4'د، *, ا%C^,رات 2'د، 6[ش دار%# 4, را

7Rا4, ا .#H,* 34 «7و%#ان.H م,M6 7ا>3 *7ایL47دی و دa 79 آزادی 0,یbE,% لcXc6 daس «4#ا'%,-Kی ا'O%3 آI,JK ه,BC<ز%# "! د,< #G,)C4
.#$CO-% ه#$$" #G,)C4 ی و'K !/و f-0 !* ن,H Y9&د ،g-0ا'h* را iC<را

در %^97! «اL974,» "! *! ز*,ن رو>3 و *7ای 2'ا%$#R,ن رو>3 ز*,ن H 34 7^C$4'د، آ4#ه ا>;: «*7ای H.7و%# ا7a 3j,K khH ،39,L974دی
ا>;: *7m 3ف، Oa,د%,l97H ،79bE، در>LC,ر و ",ردان. او g.4 8976 و K'ی 8976 4#اda %.,د39,0 ا>; "! *7ای 74دم اc9cG ,L974 و 4(#س ا%#.»

اJames Bryce ,4 در "C,*3 "! ا2-7ا در ا9,&ت WC4#ه *, %,م «د7L4ا>C2,< 7^C$4 «3opa 3! ا>;، n,*; 34 "$#: «74ا"K c#ر36 "! ",%#9#ا0,
*7ای JK ;v-0,ت و ",%'ن N('ق دا%,ن را X,t ،#$$" 34 3a7p4), ا7aادی را ا%hC,ب M% 34,9$# "! در N-8 ا%r,م وK _N ،!S-q#رH$,>3 *! آ%., را

M% zSN'ده و M6 ,9,4, در da,$4 ;4#2 آ%., *,H$#.» از ا89 ر>,y !X$-8 ا>7hCاج H 34'د "! «JK,ت ا7aادی *N]w 3-;، %,در>;، 5o)C4 و
«.#$CO0 ار#(%,/

.9B9C مE<7- F<=,?<Gا FG9#H 4' 2ه#J)' Vanzetti F+KBو وا Sacco E32L

/-cM.ت.N |%,9('K#ان dr674 اw 39,L974,ف و E'>; "$#ه ا0#اف وا3pK و ا%C},رات ر0)7ان 3opa اL974, از د>BC,ه JK,39 را *-,ن 34 دارد:
,* ,L97439 ا,JK ه,BC<د0#، د k-h^6 #%3 34 6'اO" 70 !" ران درآ9#.» *{'ری," !{a,W4 79bE,%,$a رت دژ'w !* #9,* 34 39,JK ه,BC<د»

/M6 ;9#,م در /.; W6(� ا89 2'ا>R !C,م *347 دارد.

,E 79ر 4'ارد ز,M^-* !-oG !" g97اغ %#ار< ,L974ه و د9'ا%3 را در ا,Rداد f-0 ،ده ا>;. ا4, 6,"$'ن'M% d$4 ادی راÅ% Ç-p(6 ,L974ن ا>,>3 ا'%,K
.#$H,* ,L974ن ا>,>3 ا'%,K ,* Y4," د,J6 ر در,M^-* ا89 4'ارد #$y 70 .#H,* ده'M% ام#K0,ی /$'*3 ا89 "^'ر ا ;X,9ق >-,0,ن در ا')N دن,.%

اM% !CSR,% ,4,%# "! دادR,ه 0,ی *O-,ری در ا89 "^'ر در 4(,*K Y,%'ن 4 ۱۹۱۷)G,< i0," 7* 3$,ت ",ر روزا%! *! R dj'4 ;G,< ۱۰-7ی "7ده و آن
را K7-t,%'%3 اG[م %M'ده ا%#. در >,ل ۱۹۲۳ دادR,ه 0,ی *O-,ری در اK ،,L974,%'ن اMo" ;X,9)-, در 4'رد N#اYK د>cMCد را K7-t,%'%3 اG[م %M'د%#.

در >,ل ۱۹۳۹ و M0 ۱۹۴۷-8 دادR,0.,ی اL974,، اQCG,ب و 4),رزات ",ر7Rان *7ای د>N !* 3*,-C#اYK &زم *7ای ز%#3R را «K#j,%'ن ا>,>3»
.#$CHم دا]Gا

ا2-7ا، د>BC,ه JK,39 ا7N ,* ,L974ص و وM6 dX,م 3m ۵ >,ل 7OL9ی ا6.,4,ت *E 3,9! و ا>,س را oG-! ر0)7 ",ر7Rان «6,م g0 7< «3%,4 *$#ی
"7د. *,&72ه *, و/'دی "! وی ",R 3* ]4$,ه *'د، *, اM0 89! *! ۲۲ >,ل ز%#ان LW4'م 7RدH'%7< ;K'å-0 ,4 .#9; وC^N$,ک و دردآور >,"' و

وا%R 3* ]4," !" 36c$,ه *'د%# وM0 ,* 3X! ا3X#$w !* ,.$9 اLW4 3L97CLX'م H#%# را 7aا4'ش %h'اg-0 "7د. و 70 روز H ,4,0# ا2),ر و %M'%! 0,ی
«;Xا#G ه,BC<7ه» 9, «6'0-8 *! دB$" !* 8-0'6» !* g.C4 دق,w ک و,E ن,-I,L974ا !-oG ,L9740.,ی ا,Rه 6'>` داد#H یc97اوا%3 از >7"'ب *7%,4! رa
g0 .g-CO0 ا"$'ن ا89 دادR,0., *, زE 79, %.,دن N('ق ا/3G,MC و >-,>3، وB$% !S-q-8 د>BC-7ی و LW4'م >,ç2 ر0)7ان cNب "O-%'M; اL974, را

.#%7* 34 i-E !* و89 و ا6.,4,ت وا30 و *3 ا>,س,$G ;W6

9#=2MB لKO 8 را)PQH F' 2تST 9#BاE?' F?@=2' 2ی -,دمU دهE+

!*,é4 !* ت,JK ل *'دنcG Y*,K7-t Ywد *! ا,)CGد "! ا'* #)Cp4 8-$X .#$" 34 ر,hCa39 ا,L974ت ا,JK ل» *'دنcG Y*,K7-t» 7* «,L97497! «ا^%

#9,* ،#$9,M% 34 ب,hC%ت 2'د را ا,JK 3 "! 6'ده 0,ی 74دمCKو ،g9#)Cp4 ,4 .;<ا !%,.o*چ و ا'E 7یLS6 ،,.%3 آa7m 3* 6'ا%,39 و ،;-o*,K 7* 3$-MJ6

اC2-,ر آن را %-c داH,* !CH$# "! در w'رت *3C9,S" 3 و G#م ",ردا%3، آ%,ن را از 4(,م 2'د *! ز79 "^$#. در %},م 4,، اcG Y*,K7-t Ywل *'دن *!
da,$4 ل 6'ده 0,ی 74دم و,(K در ;-X'vO4 س,ONد 4, ا,)CGا !* !Lo* .#H,* 3M% ت,JK 3a7m 3* 7* 3$-MJ6 ،ه#H ن %,زل,M<آ9! ای "! از آ !*,é4

خاطرات یک قاضی انق)بی از روزگاری که انق)ب برپا بود از انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
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>'>-,3a7m 3* 7* 8-MJ6 897C.* ،gO-X آ%,ن ا>;.

b2ê4 و d*,$4 7m,2 89#* .;<ه ا#^% g-{$6 3$-%ا')Xا dMr4 ب,C" ،,L974م 34 دارد "! «0$'ز در ا]Gو 72>$#ی ا ,jدر %.,9; ر «,L97497! «ا^%

!$$)4 ;v-0 ،loCh4 0,ی ;X,9ا%-8 ا>,>3 ا'K ،7هB$" !*'Q4 8-%ا'K 7ارداد0, وK ،ه#WC4 ن ا>,>3 ا9,&ت'%,K :#%7-R 34 7ارK د,$C<دی 4'رد ا#pC4
dMr4 ë9 4, دارای .g9ار#% ,R'X," زان و,t ه ای *7ایÅ9ا%-8 و'K ,4» .g-CO0 8-$X 5CL4 ر0, و,CSR 7و-E ,4 ،روی'H د,W6ه.» در را*{! *, ا#WC4 ا9,&ت

«.g-CO0 روی'H ری 0,ی'.M/ را>-'ن#a م,M6 ا%-8 *7ای رو>-! و')Xا

در "^'ر G !* ،,4$'ان é4,ل 8LM47-t ا>; "! زن و H'70 2'ا0,ن /#ا39 و m[ق، *! /M.'ری د7B9ی "! در آ%K ,r'ا%-8 /,ری در 7Gض ا74وز *!
7aدا اL4,ن /#ا39 را 34 د7a,O4 ،#$0ت و L4 Y)% ,9,ن %M,9$#. در ا9,&ت WC4#ه، اX,9; %'ادا در اQ2 89'ص 4^.'ر ا>;. در اX,9; وë9 ,-$-/79 زن

#-S< ۶ ،Y9'(X7 آ.H در .#H !C2ز%#ان ا%#ا !* «;<'E #-S<7-t 74د ë9 ,* ë9دc% !}*7ت و راH,p4» 7m,h* «3<'R رت,R3 «4,رO-oB%4.,/7 ا
E'>;، د7C2 >-,ه 3C<'E را 4'رد 7jب و 7K gCHار داد%#. 3j,K در *-,%-! w,دره 2'د در اQ2 89'ص اG[م داH; "! در ا89 را*{! «YMG 2[ف

K,%'ن» را 4^,0#ه %3M "$#. 4'ارد m !* ،3.*,^4'ر داgI در 4'رد 7jب و gCH >-,0,ن در a[ن و M.* ,9,ن اX,9; اL974, در /7اI# ا89 "^'ر *å,پ
.#%'H 34 !I7(6 !^-M0 ل,MGا !%'R 898 ا-((O4 ,434 ر>#. ا

>'ای ا89 "! در "^'ر y 7La !* 3O" ,4$-8 ا3M% 3X,MG اK ،#Ca'ا%-8 اW6,د H'روی %-r4 8976#9#H c,زات را *7ای ï-o(6 !%'R 70,ت و L97W6,ت در
4'رد اON,>,ت و M6,9[ت %,>-'%,3CO-X و 0b4)3 در %}Ca7R 7! ا%#.

در ا89 اë9 !* ;O-% #* ,r$9 4'رد وÅ9ه و Y*,K ذ"7ی اH,ره "$g. در ا9,&ت WC4#ه د>BC,ه 9c4» 39,JK;» 39,0 را *7ای 7OL9ی از ز%#ا%-,ن در %}7
R 34-7د.

%^97! «اó-j'6 «,L974 34 د0#: «در w'ر36 "! آK,ی *7اون اL4,%,ت 3X,4 &زم را در اC2-,ر %#اH,* !CH#، 34 6'ا%# *! c% ë9ول 2'ار a7N! ای

g07اa (!، ا>),ب آزادی وی را-nاردن وbR ,* ،ی *7اون,Kن آ,-a7اmن و ا,C<3 از دوa," ت,$-MJ6 ça7R ,* ول 2'ارc% 7دa 5-676 89#* .#9,M% !p/74ا
.;O-% 9;» 0,، 2)7یc4» !%'R 89در "^'ر 4, از ا !" gX,WH'2 5oK g-Mw 2'د را دارد.» 84 از da,$4 c-% ول 2'ارc% در ا89 4-,ن !C(X34 آورد. ا

'&% WC! (آ:,)

 .8Lا FXY: 2*Tوا F-25B ،2- F=2ST 25مB

در ا9,&ت WC4#ه، ا%hC,*,ت JK,ت *-^5H !M-2 ë9 !* 7C *,زی H),0; دار%#. *! G),رت *.7C در آن "^'ر، oN 39,JK ;v-0(! وا>{! ای *-8 دوX; و
.#H,* 34 ,-a,4

7Rر," !)(m 2'د و >7"'ب da,$4 اری از#<,E 7ای* !-I,JK ه'K از !^-M0 ،;-M",N در loCh4 ی,.N,$/ !" #$" 34 ;*,n 36,)(m !p4,/ !p<'6

ا>SC,ده %M'ده ا%#. X$-8 در >,ل ۱۹۱۸ در اQ2 89'ص O9'% 34#: «در /,p4! >9,47! داری، د>BC,ه JK,39 در وoN! اول *! é4,*! ا*cاری در 4#2;

.#H,* 34 7(Cp4 ن ا74وزی و,$åM0 !CSR 893، اopa ه داوری "^'ر0,ی >9,47! داری,BC<در 4'رد د «.#H,* 34 ر,MéC<رژوازی *7ای >7"'ب و ا'*
.#H,* 34 #$M67وn و !a74 ت,)(m زات,-C4وت، از ا,JK 74م ا89 "^'ر0,، ا,M6 در

97a#رi9 ا%oB_ %},م C97* 39,JK,%-, را K» :#9,M% 34 l-w'6 8-$y,%'ن a(7ا را >7"'ب M% 34,9#. ا7H 8-X'MC4 !* ,4ا9` و 47a ;w7a,%7وا39 را

_LG .;<ه ا#H !C2,$H ر و,LHآ ;-pKوا ë9 89ان و/'د دارد. ا#$M67وn kCh4 ن'%,K ë9 7ا و)a ن *7ای'%,K ë9 ،34 >,زد. در ا89 "^'ر g07اa
ا3M% 89 6'ا%# w,دق *,H#. 2'د JK,ت *! m)(! MC4'ل �op6 دار%#. ا89 ا7aاد "! از m)(,ت C<,27* `<'C4! ا%#، از 7n da,$4وM6$#ان دa,ع "7ده و

«.#$H,* 34 7ا)a 2'رده gOK 8MHد

2STت ',KA=9ه +E+ \LEده 2U، $2=4 و ا2Lس 25Bم F=2ST ا+27د ECروی

در "^'ر39,0 از Y-(K ا9,&ت WC4#ه، *7a ،,-%,C97ا%O! و ... JK,ت *! ار�op6 Ya,W4 8976 3G,r6 دار%#. آ%., *-i از K i-E'ی *'ده و w#اK; و
وa,داری 2'د را در M% ;*,n YMG'ده ا%#. در p6#ادی از ا9,&ت اJK ،,L974,ت در 3m ا%hC,*,ت، *9cR7#ه H 34'%#. ا4, 74دم H'روی *.7C 34 دا%$# "!
،'R,L-H در» :#O9'% 34 'R,L-H 3 درoW4 ت,*,hC%اری اcR7* ه'W% 7 در 4'ردoL$< ن'CEد. او'H 34 ارcR7* 39,L974ه ا'-H !* «ت,*,hC%ا89 «ا !M0

34,M6 آراء ،g",N 3Hر,B-Xع از ا,aت، در د,*,hC%از 70 ا Y(K .#%م 74دم ز4,م ا4'ر را در د>; دار,$* ،#$M67وn ر,r6 3 ازLy'" 7وهR ë9 dKدر وا
.#H,* 34 !4,%7* 3 از^h* c-% زی,* i6آ g<د. 74ا'H 34 ارcR7* ای !a7N ران'$h< ;"7H ,* ر,M^-* 39 0,ی,M07دR .د'H 34 74دم 972#اری
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c/ ،86 89#$yوه ï-o(6,36 در *-7H ;G,M/ 8"; "$$#ه ihE 34 "$$# و %'r4 !*,H,%3، *7ای gJ0 وG#ه و وG-#0,ی E'چ و *E 3,9! و ا>,س در
د>7Cس 6'ده 74دم 7Kار R 34-7د. *#89 676-5 دc0 ,.0ار رأی 972#اری H 34'د. دزدان، "[0)7داران، >h$'ران a7N! ای و %cول 2'ران "! در

ا5ot 4'ارد *, >-,>MC#اران a7N! ای و %-7و0,ی CO* 3%'2 #%'-E _-oE! ا%#، 3BM0 در "$,ر 7K g0ار دار%#. R !M0'%! /7م، /$,9; و دروغ در ا89
5H !M-2 !%'R *,زی H 34 !j7G ,0'د. اK ;G,M/ 89,در%# %r-C! ا%hC,*,ت را *, ë9 درw# اC2[ف p6--8 و Y-4 !* ,9 2'د، در 7Gض ë9 دK-(! آن را

ï6--7 د#$0.»

،_LG 7* .bt," ده ا%#، ا4, 6$., *7 روی'M% 3$-* i-E ن را'%,K Y*,)4 رات و *7ا*7ی در,^C%آزادی *-,ن، ا ،«ë-67اL40,ی «د ;X,9ا%-8 ا>,>3 ا'K
K,%'ن ا>,>3 "^'ر 4, "! در دوران رa-� ا>X,C-8 6#وH 89#ه ا>;، *! 7mح pH,ر0, و /M[ت زO* ,(9$#ه %3M "$#. در اK 89,%'ن، اK#ا4,ت &زم
*7ای MJ6-8 و ا/7اء N('ق و آزاد9.,ی د7L4اë-6 74دم H 3$-* i-E#ه ا>;. K,%'ن ا>,>3 اW6,د H'روی در K#م اول، اYw ا%hC,*,ت را *7ای
i$9cR ",در0, و 97r4,ن %},م E .#9,M% 34 3$-* i-E 39,JK,9! و ا>,س %},م داوری 4, *7 ا%hC,ب �o2 3j,K 6'>` 6'ده 0, در 3m ا%hC,*,ت

MG'34، *7ا*7 و آراء 3LC4 3Sh4 ا>;. در "^'ر H 70 ،,4.7و%#ی "! در YMG «دa,ع از �o2 و %},م H'را39» را *! اn),ت ر>,%#ه *,H#، 34 6'ا%#
،3(0b4 دات,)CGا ،;-o4 ،39,JK ه,BC<ء د,JG7 اB93 و دj,K ب,hC%د. در ا'H 9#هcR7* !SQ$4 ;v-0 'JG ،ت,J)X3، %,59 اj,K ان'$G !*

/$O-; و c-4ان درآ4# ",%#9#اcR70 ،,0 اG[م %H 3M'د.

34 !p4,/ 3<,-< 3R#%ل 6'ده 0,ی 74دم در ز,pa 7"; ز%#ه وH 7B%,^% ،روی'H د,W6در ا �o2 ت,JK i$9cR ت *7ای,*,hC%ا74 >,ز4,%#30 ا
YMpXرا'C<ا%-8 و د'K 4$#رج در gK8 76 از ر-I,E ;-pM/ c"7M6 !" 3)m,$4 3 درCN ل و,MH 7ق وH �m,$4 8976 ده,Ca3 در دوراCN ،,/ !M0 در .#H,*

0,ی 74*'ط *! ا%hC,*,ت H,* 34#، دa,76 و 74ا"c رأی R-7ی H 34 7)CO4'د.

.g-CO0 ,$H7 "^'ر0,ی >9,47! داری آB9و د ,L97436 ا,*,hC%رزات ا,(ل در 4'Mp4 و ù9ش را,^Ctد ا,r9ری، 972# آراء و ا,LC<5، دo)6 9#ه#E ,* ,4
!o*,)4 ،ال *7د'v< ;4]G 79را *! ز �o2 3j,K ان'$G !* ن#H ب,hC%ب "7دن و 9, ا,hC%ا �N !" 3H]6 ذ و'S% ل,MGا !%'R 70 ,* ,4 36,*,hC%ا%-8 ا'K

"7ده و *7ای r4 8-SohC4,زات 0,ی >$B-$3 در %}H !Ca7R 7#ه ا>;. در "^'ر 3G'% !* !" 3O" ,4 در آراء و 9, در %r-C! ا%hC,*,ت Soh6,36 را
H 5L674'د، *! اr4 #H,زات LW4'م H 34'د.

در 3L9 8-N از 7RدM0,39 0,ی ا%hC,*,36 در N'زه ا%hC,*,36 2'د در LO4'، رa-� ا>X,C-8 در 6,رû9 ۱۱ د>,4)7 ۱۹۳۷ اG[م داBå-0» :;H,ه در
ë-67اL47ی "^'ر0,ی *},70 دOL9 ار %^#ه ا>;. آری درcR7* ë-67اL436 *! ا89 ا%#ازه آزاد و *! ا89 ا%#ازه د,*,hC%ه در "^'ر 4,، ا,Bå-0 ن و,./

>9,47! داری، ا%hC,*,ت w 34'MG'رت R 34-7د. ا7E #9,* ,4>-# "! ا89 ا%hC,*,ت در N !y,ل و 0'اcR7* 39ار H 34'%#؟ در /'ی oM4' از a^,ر
رواi-* 3% از N# *7 6'ده 74دم رأی د0$#ه. اMG,ل "$$#ه اa 89^,ر >9,47! داران، *,%L#اران و دy 7B9†,و7BXان y .#$H,* 34$-8 ا%hC,*,36، اgG از

اH,* 34'MG !" 89$#، 9, *7ا*g-)CO4 ،7 و 9, *, آراء 3M% ،3Sh4 6'ا%$# *! G$'ان ا%hC,*,ت د7L4اë-6 و آزاد ارزH 3*,9'%#. اLG 7* ,4_ در "^'ر 4,،
ا%hC,*,ت در /'ی ",SC4 ]4,وت *cR7ار H 34'د. /'ی oM4' از 3BCO(M0 *-8 ",ر7Rان، د0(,%,ن و رو7LS$Hان. /'ی oM4' از اMCG,د Y*,)C4 و

!* .g97ار د0#، %#ارK 7-nê6 ;W6 ت 2'د,ï-o(6 ,* ر و 6'ده 0,ی رأی د0$#ه را,MéC<را ا �o2 !" 3. 4, در "^'ر4,ن، >9,47! دار و ز4-8 داریC<دو

«.#$H,* 34 در /.,ن ë-67اL4آزاد و د ,pKت وا,*,hC%ا !%,B9 ,4 ت,*,hC%7، اm,2 8-M0

8Lا (<M-,)] 2=4 داری-,L !?@)L بE_در _2ر F=2ST 25مB ()#_

در *-8 دو>g%,C، رa-(3 دارم *$,م ا9'ان &ر"-8. وی 5Q$4 5N,w در د>BC,ه JK,39 و gI,K 4(,م %,l-" !-N در H,* 34 'LO4 !4'N#. وی د0(,ن
زاده ا>;. E#ر و 4,در ا9'ان در c4ارع ا7CHا"3 ("ho'ز) ",ر 34 "$$#. او *7ای 7H"; در /$| g-{G 4-.$3، رو>C,ی 2'د را 76ک "7د. روزی "!

*7ای اوX-8 *,ر LO4 7.H' را د5N,w ،#9 4#ال رH,دت و K.47,ن اW6,د H'روی *'د. وی در N-8 /$| *^#ت ز7R 3M2د9#. ا9'ان *p# از *.)'دی و
*,ز 3C4]< ça,9 2'د، *, LC^E,ر و ا>pC#اد "g %}-7ی *! اداQW6 !4-[ت 7Eدا2;. ا2-7ا 84 *, وی در 4'رد 0,4-; د>BC,ه داوری اW6,د H'روی و

S6,وت "-3S آن *, %},م JK,39 /.,ن >9,47! داری Ww); "7دم. در m ;(Ww !M6,2'&%3 و CG,< 89#$y! 4,ن، &ر"-SR 84 !* 8;: «در %.,9;،
O9,)4! ا89 دو %},م 8LM47-t g0 ,* 39,JK ا>;. د>BC,ه داوری 4,، داوری o2(3 ا>;.»

د>BC,ه JK,39 اW6,د H'روی، د>BC,ه واo2 ,pK(3 و د7L4اë-6 او3CO-X,-<'< ;4'LN 8-X در /.,ن ا>;. ا89 %'ع G#اX; و داوری در "^'ر0,ی

34 ;X7ی دو(وت و ر0,JK 7ان در ",رR8، در 4'رد 4^,ر"; ",ر-$X ó9,Q% 0, و !CSR �)W6 897 %'عC.* ،ه,BC<ا>;. ا89 د !C2,$H,% 9,47! داری<
.#H,*

%},م H 39,JK'روی، %},p4 !* 3)o2 34$,ی واMo" 3pK! ا>;. آرزو دارم M6,م ز%#3R ام را در راه ا%r,م ا89 و7E !S-qاhCa,ر وg9,M% lK. $2=2ن
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