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  �ر	ط�ف ط�����د

�و�ت �� ز���ره ھی ��ل 	��ت ا��ی� د�و�را��� �زب 

ن �ردم #"ق،���ن را ا�&�  داد. �
  

  

ت #"ق و+ر*م �( �د �� آورد      �  ز�دان +"*ر#� �( از ��

�� �� �	� ��ل  ،�ه �ز	��ر و��ل ھ�ی �ر
�	��نروح ا�ن « 

ا�ت در ز�ر#�ک 
!	د ��ور��ن 	 �ب ���د	د؛ از �� 	�����ن 

 و)ر��د �� ��	د ���و�' دار	د  ،
ر ��&ل ا�ن #�رج ��ور


� �#ن و &ر�ت � 
 !رو�	,+ران، �&*�ل �رده (�ن ����ی 

	�ل را 
رای 
� (	�ھ�ن ��ل ھ�ی ��  #ون آ��زدرآ.�د و �*�ء 

د و ���!�ن �� را 
� 	���0	��ن 
�ز(و �ھ�ی �	و	� وآ�	ده، و
رای 

��+
 ����&�  د. 	���ی ��ز 


� آ	�ن �2 
ود �� » ؟ه ا�ت ���3 
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 ��
��	د �� "#وا		ده (�ن �&�رم �ط!' �
!�  ٢٧در ���ره �02ر �	
�  ،�2پ ��
ل "ھ�ت *
9 8روز	�	�

��ل را �� در  ھ�وطن �ظ!وم��#*�ت &دود �	� ھزار  و�� �@ ا	دازه #ور��دی #ود، )0ر�ت١٣٩٢

در )0ر��� �� �ر�ده ھ�ت *
9  .	د، �	��ر �رده ا#ور��دی در ا)�D	���ن ���� �د ١٣۵٨و ١٣۵٧یھ�


� �ر
�	� وارد �ده، 	�م  �� ��
� ذ�ر ا�م، ا�م �در، �&ل �+و	ت، و ا��0 �	�
�	��ر �رده ا�ت، از ھر �ر


رده �ده ا�ت.   

و �
!��Dت Hد  	��� �#ش �ب، #��	��ت، �Fک، �!ت ا)�Dنا#وا	�، ا�رار، ��.و���ت، " ا��0م ھ��� 2ون 


ود ھ� وا��
�ھ��� ھم دارد �� 
��د ا*Fح �ود.  .د
� �2م �� #ور	…" دو��I و�
�� ا�ن �Iت �Iا  

�داری &زب د�و�را��@ #!ق وا�ف اه ز	��ر�� #وا		ده (�ن (ران ارج 
� ��ل ھ�ی �� از آ	����ی دوران ز

�� (Mم از د�ت ر)��  ،دھ� ا�ت �� 
�ز��	د�Lن ا�ن ��ل ھ� ��ا	د، و ز��د�ر از �	�� �
�ن #ود را ��	� 

�����ود.  	د، Iذا 
�ز �ردن *&
ت �ر ا�ن ��ل ھ�، ��		د 	�+� ا�ت �� 
� روی ز#م ھ�ی �ردم ����ده 

�� �ود ا�ن ر	�  و�I 2ون ا)��ی &وادث 	� (وار ��ر�3 وظ�,8 ا	��	� و و�دا	� ھر �!م 
د�ت ا�ت	 ،

ا	���ر #
ر 	#���ن � 
� ھ�و�� ۀ
� ا�+� 
� (,��ر ��ش، �و�ش �� �	م ا��ر .	+ردودرد آ)ر�	� را �&�ل 

���م . )١(&زب د�و�را��@ #!ق و �ر2می ا��!�0ی ز	��ر��Iت 	  

�ط
و�Pت ��0ن  
#�� ازدر در��
ل  و	�ز ��١٣۵٧ل  ��ه P رب در ��
ل �ذ�ر ا�ت �� ��Iت 	#���ن

و �Mره  ا)�D	� در #�رج (ا�&�د�� ھ�ی �&*Fن ��		د آن روز ����� -ھ�ی )رھ	�Q	�0د .ا	���ر��)ت


�رو	�رزی (�0	�D(ا، 	���� �
*ورت �� از ��	ب &+و�ت ا)�D	���ن ی از	��ر�0ی ��!و��' 
رای ا)��ی  8

�ود	د�T!و���� ارا.�  و زار �رد	د(
ر ، ����.�ن �T!و���� (ر)�� 
ود	.  

  �#���ن 	��ت


ر ٢٠
� ��ر�3   �،  ) New Zuriche Zeitungدر�ر�ده " 	�و ذور#� ��� ��	V" در ( ١٩٧٩	وا

در  ،
ود	د  �ده 
�ران ��ر�� در ز	دان �!2ر#�  یاز	��ر(زار�� را�' 
� �@ ��Iت ازھو�ت ��ل ھ�ی 

از طرف &+و�ت �,�ک  ��Iت ا	��زۀ ا	���ر آن  .�ده 
ود 	*ب آ	�0 وزارت دا#!� ا)�D	���ن 
رای ا��رب

را 
� (ردن �ره �� 	*ب �رده و#ود را   یز	��راو Hد �ر د�� &,�ظ W ا��ن ا�ن 
ود �� ھ�� ��ل ھ�ی 


را �ز	دان ھ� و�#*و*� ز	دان �!2ر#�  ھ� 
� �ویز	دا	� ا��رب �� اFPم �	د. و د��را�ن از � *�ر!! 

��� ا(ر 	�م  اFPم �رد ا��نHPو #�	وادۀ #ود �� �د	د . 
� ا�ن �ر��ب &+و�ت &,�ط W ر)�	د و�و��ی �


ود، د��ر Hروت 	
ود �� 
� ز	دان �!2ر#� �0ت �T!و��ت �را�P �Tز�زان ��ن در ��Iت درج (رد�ده 

���	د.	 )٢(  

دوIت �و(و�Fوی در ��
ل �رت ��	ب #
ر(زاری �و(و�Fوی (��	�و) 
� 	 ل از �,از ،ھ�ز��ن 
� ا�ن #
ر

�&�وای ز�ر �#ش  �
  :�د#
ری 
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ن ھر �ب ��",ی د��( ". . .  ��� دار�م، درا�&� )� ����-� 0ورت �� /�رد. ا/ر �,ن �ظر �( �-"و�

ت ��وت ا#��ر �� ��د و �دام 3�س ا	-�ل �1و�� و ���� 0ورت ��� /�رد، �4رب �1�ل ا�ن ��

ن #واھ�م �ود���ت �ر�#� در ا�&�ھد �زر/�ر�ن ���   ."  . . 1�3ر�ب �

�,�رت  ت��Tو	�١٩۵٨در ��ل  �,�ری *ورت (ر)�� 
ود �� 2ون ا�ن 	 ل �ول از ��	ب ��Tون 

��ھد �	�ھ�ز�	� رھ
ران �����  ھ��ن �#ص. ، �0م �! � �� �ددار 
ود 0Pده را  �و(و�Fوی در���ر���ن

و ھ�راھ�ن وی �� P!�� ����م ا��
دادی �وروی ط��Dن �رده  ( Imre Nagy ) " ا�ری 	�ش "���ر���ن، 


ود
ود	د ،  ����ن رو��0، �,�رت �و(و�Fوی �	�ھ	د(�ن ����� را ��!�م رو��0 H� ده وPرار و�ود. �و  	

� ��   .درد	رو��0 
Tداً  آ	�0 را ��ر 
�ران 

	ظر
� )��ر ����ون & وق 
�ر و  � �� ھو�دار 
�ش در 
�رۀ ��ل ھ�ی د��� ���T 	�ر �د،ا��� �س از

ی ه از	��رطر��� 
رای 
رر�� ��ل ھ�ی د��� ���T ا�دان �ر)��ور ()�!+س �ر �ورا) & و  ،�	�ی ا�ر�+�


ل �Pزم �� �
���ون & وق 
�رارا.�  داد،� �
��ل ھ�ی د�����T  (رد�د. )!+س �ر �ورا در (زار�� �� 

�ود ��.�د را در ��
ل	.  

�

ر ، در
� �T �ب ا#
�ر )وُق، ا�&�د�� �&*Fن و ا)�D	�0 در
ر�Iن Mر��ر ھ,�� آ#ر ��ه 	وا
 و اوا.ل د�

�Tدادی از �&*Fن 
� ا�ن P	وان: اFPن 	�ود	د.  ھ,�� د)�ع از ز	دا��ن ����� ا)�D	���ن، ھ,�� �� را،١٩٧٩


ر�� و �02ر��ل �
ل"�
�د #�طرات ��ه 	وا ��اوراق 
� �#ش ھ�راه �� را �ظ�ھرات (��رده  ،" (را

،�����T!و M ن�Iر

ل �0ر داری � ���وا�ر 
رای 2	د روز در�
ار �رد	د. زدر 	�&�� �ر�زی �0ر
ر( و ر

�داری &زب  ایه ز	��ر)�I�Tت �T!و���� ا�&�د�� �&*Fن ا)�D	� در 
ر�Iن Mر
� P!�� ��ل ھ�ی ��دوران ز

��ن Mرب ���دIت آ�Pو
�ط �	�روز �و��Tت &���� . 
ر�Iن Mرب آ	ه �دد�و�را��@ #!ق و �ر2م 
� دا

در�ط
و�Pت ا	T+�س �� ��)ت.  ،��
ق، *ورت �� (ر)ت � �� P!�� ����ت �وروی�ردا�ت. ھر ا)��(

��ن�#
رو �*و�ر ا�ن ����.�ن ا)�D	�0 از �
+� �!وIآ ��Iش (رد�د.  ،ز�ون دو#
 @� ��ارش ��!� ز�رار(
ر	�


� �وI	د ��ر(ری �	
ش ھ�ز��ن 
� آنو ا���ل ا)��(ر��0ی �ط
وP ���P!�� �	���ت �وروی درا)�D	���ن  

رو��+و وز�ر #�ر�� (
�Pث (رد�د �� رو��0 ���	�0د  �وI	د در���ل �0ردا	��ش رد) واI	�� Iش(  رھ
ری


� ا)�D	���ن را درا_	�ی �Pد �ر��س �� &!ول ��ل �د�د ��Pوی �رده و�وروی را �
ول  �� ز��ن &�!� 	ظ�

  ھ��ن &�!� �� �� ھ�� از ا	��زه ھ� و ����د ھ�ی آن آ(�ه ھ���م.  .ا	�#�ب 	���	د ١٩٨٠


زرګ ��ل ھ�ی ا	��	�0ی 
� �Lذ��� 2	د�ن )�در�ده  �Tه�	L  �

� �Pن اد
��ت ����� و ا�د.وIوژی &ز

�� ���	ده 	�د	د. 
!+� ���0Iی ز��دی درار�+� ��&���ز �
در��0ن ر#داد و �	����+�ران ا�ن ��ل ھ� 	� ا�	+� 

�ود	د. �رآ�Mز ا�ن �درت 	 �����داری ا����0�I ��!&+,ر��ن 
ود. Lزارش دررو��� در دوران ز

�وع ا�Iزا�ره (وcگ) �� ���زه اد
��ت 	و
ل 	*�ب او (رد�د، 	�و	� ��� �اI+��	در�وIژ	����ن در���ب ( 


ود��،� &زب د�و�را��@ از(و�� ھ�ی �رح �	���ت ا����Iن ا�ت. 
Tدا درP*ر��.و در �2ن، �ل �ت در �
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در ���راز 	�م �رن  ھ� ا�ن ��لی 
�رزی از ا	��م ھ�ا�ران و �Mره، 	�و	�  و رژ�م آ#و	دیا)�D	���ن  #!ق در

   .ا#�را	د

  

 �5�ن4م ا��6ز  ز����  دوران ز��داری �زب د�و�را��� درا�&

 ���
#ت 
د، در ا)�D	���ن &+و ��
�وری از ا�ن ھ�	 �
��!ط �د �� Hد �ردم #ود 
ود. �� 	�م دھ� ��ش، 


� ��	زده ��ل  �وا	�ت ،
ود	دط
 � ��ر(را)�D	���ن �� 
� ا*طFح #ود ��ن 	���	ده  	�
0	��م &+و�ت �ن2	


	د �& �ر ا��*�دی و ��#��ری �را	�و &+و��داری، 
� #و	ر�زی و �
، � ر�
�ً دو 	�ل از �ردم ��ور��ن را 

���0رت ھ�ی ر	� آورو �ر�وب و ) ر و  
  .�	د+�

�داری 
*ورت ا�	ون �� ز��د�راز �� ��ل از&+و��داری #��!ق و �ر2م �� (ذرد، #�طرات آن دوره ز

�ر #ود �	��ه  ��ل ھ�ی��  ���نا)�D	 )ردی از ا)راد 	�
�وری در ذھن ھرP .ده ا�ت	د، ز	� ��را ��ری 

آ��,��ن #��و�� �ردم ) �را)�D	���ن �T!� ���د و  (ذ��� 
ود �� ، ١٣۵٧ھ	وز 2	د ��ه از 
��ت ھ,�م _ور

��ری �د. از ���ن #ون و (!و�I  و�Mره �0رھ�ی ا)�D	���ن، 
�ن ھ�  �0ر ��
ل(وھر �ذاب اش در #��

�رگ �
,�� (�ن را 
� �+	�� و ���وز؛ و آ	�2 از �	�
0	��م ��رد، ارواح 	و� (ذ�ت، ��ن ھ�ی �وا	�ن را 

  �س #ود 
��� 	�0د ط	�ن ر��ی )ر��دی 
ود �� #وا���ر آزادی ا)�D	���ن 
ود	د. 

ھ�2ون ��0
� _��ب و�دان ھ�ی �ردم ا)�D	���ن را �و#��	د. و ا�	ون 
Tد از �� و�	� �١٣۵٧ود��ی _ور 

�داری &زب د�و�را��@  ��ل ��Iت ��ل ھ�ی ز	��ری �ردم 
� (	�ه �رآ�ده و ���H ��ر�3 ��ا�ن دوره ز

�� �ر�	د �� 2را ه ا�تا)�D	���ن �د#!ق و �ر2م در  �� ����ل ھ�ی ا)�Dن در ھ�( �#!� �
�� از . ا�	ون 

����ی ا	���ر ا�ن ��Iت �ن داد�م� �
  .د���ق ا�ن �� �	� ��ل ھ�ی د�I+ن در �+وت و 
� &ر��� 

�داری &زب ����		د �	���ت دوران ز �����	� dء #ود، ھ��I�� �	� ی �*تc�
�ر Pن، در�
�ور �	�د �� 

��ه _ور 	زد�@ �� و 	د�ده ام. ھر� ه�د	د�و�را��@ #!ق و �ر2م 
� ��ور) �ری ��		د ا)�D	���ن 	� �
�ل �� 

  �و�م 
���ر از #ود �� �ر�م �� :

�ده ��د�د؟  -�� )���ت �( ��  *را ��"�ن ا�ن ��

  *( ��� �01ر �ود؟  -
- 0��   ل �رده /ن *( �ری �� �وا����م ����م �( ��رد�م؟ ��

-  ن در ����� ����ن و:9 �و�ود رو��8�ران ا�&�و �ر*��(ء ا�ن زھرآ�(ء �� �����0 و �( ��
  ا�ت؟ 


� ��ل ھ�ی  �� ��!0�و رز�	ده  )٢( �وا	�ن از �	� ھزاری اه ر�ز	� �� و �02ر ��ل �0!ت ��� 	��ت، 

ه ز	��ر و��ل ھ�ی �ر
�	��نروح ا�ن  آ�Mز �ده 
ود و ھو�ت آ	�0 در ��	� ��ر�3 ا)�D	���ن �����	� �ده ا�ت،

�� �� �	� ��ل ا�ت در ز�ر#�ک 
!	د ��ور��ن 	 �ب ���د	د؛ از �� 	�����ن 
ر ��&ل ا�ن #�رج  ،ای



www.goftaman.com 


� �#ن و &ر�ت درآ.�د و � 
 !رو�	,+ران، �&*�ل �رده (�ن و)ر��د �� ��	د ���و�' دار	د ��ور  ����ی 

د و ���!�ن 	���0	��ن 
�ز(و �	�ل ھ�ی �	و	� وآ�	ده، و
رای ای را 
ر
� (	�ھ�ن ��ل ھ�ی ��  #ون آ��ز�*�ء 

��+
 ����&�  د. 	��� را 
� ��ی ��ز 

 �( آ�ن *( �ود� <�  ؟ه ا�ت +

�	��
� #� از ز �� رج آ�Mز �د، ھر �@ از ��  #ود را 
� �	�0.� ر.�س �@ 	�0د�� ��ل ���0رت �ردم 

�� ھر(ز  �� ��#�� 	�ود. و �� 
ر ا#�F)�ت �0	�» ��«دا	���م و #وا���م �� 	�0د ����ز�ن 
ر &ول �&ور 

�ردا#��م و ��ی )�رد�م. �ن 
� ا�&�د 
ر ا��س ا*ول و  ،در )�Hی #�رج ��ور ��
ل &ل و )*ل 	
ود	د

ی و &ق ���Tن �ر	و�ت #ود 
�ورھ�ی ���رک 	داد�م. 
� ز
�ن 0Pد ا����Iن، #وا���ر ا�� Fل و #ود�#��ر

 �	�

� (و	�(و	� )رھ	�� و ز
�	� و �ذھ
� و �و�� ���	�ن  ا)�D	���ن 
� ا�P �د 
ود�م. &ق ط! ���د�م. 

��0م ��#��م؛ ھر �@ 
*ور�� 
ر ط
ل  �
���ون را �
�Tض زده (,��م و ����@ و ھزاره را 
� ��ز�� ط!

���� �و
�د�م.؛ 2	دا	+� 2ون ا�	ون �0!ت �� و �02ر �,ر�� و #ود�داری �Fل ا	��ز و �ن زدن از #رد �

�� از ھ���� �ر���ن �ر و  ایه ز	��ر���I از ��ل ھ�ی   �I�0 رو�ن �ده، و	د، و ھو�ت آ�
� �رآ ��Pز�زان 

��,رق �ر ھ���م.  

و�	�ر  درھر (و�� #! � و �ر2�� �� درد����ه ا�	��� و اط���PF رژ�م 
ود	د، آ	P �0	�*ر
ر#� از 

�وز���ون در 	�0د ھ�ی )رھ	��، ا�����P 	,وذ �رد	د، و ھدا�ت ��ر ا�&�د�� ھ�ی ا)�D	�0 و 	�0د ھ�ی ا#�رج 

P	�*ر ��ک و وط	دو�ت را در در(�ری ھ�ی I,ظ� و )+ری #رده �� (ر)��ر �رد	د را #ود 
ر0Pده (ر)�	د، 

رو	د ا�&�د P!�� آ	�0 
ود	د �� 
!�  .� �� دار	د �2زی در #ور آ�	ده 
��ز	د�در�0!ت  2	د دھ� ��  	دو �و��د

�ل �د	دو ا.�Fف P ر دا#ل�#f� �
، 	د���	د، ھر ��� �� �وا	��	د دل ھ� را از ھم دور ��#�	د، �رارھ� را 

  .ھ�د�I ھ� را از درون ��0 �رد	د، و ھ��ء �� را از ھم �ر��	د	د


ود	د، � 
ر#� ازھ��ن P	�*ر ��ر 2	د 	,ری را در ���ن +��I )ر�
+�را	�، از &Hور و 	,وذ #! � و �ر2

ا�وز���ون #�رج ��ور دا#ل 	�ود	د، از ز
�ن #ود��ن 
� �+د��ر �0�ت و ا)�را 
��	د آ	�و	� �� �� ھر �@ 

 �
د��ری را وا
��� و ���وس د�د�م و در �س ھر �#ن و �د�� �وط.� ای را P!�� ��ور��ن ��)��م و، 

  ..ا)���ش ���م 	+رد�م


�رزه ��  �ر2م �@ در ز�ر �� 
رای ���' �+وcر د�و�رات ھ� �0دی�� رو�	,+ران 	�وا	���م 	�وا&دی، 


رای 
ر�� 	�وا	���م  ،�ر ���	�م. �� #�رج 	����Qن �� از ا�	�ت & و�� و ر)� ا��*�دی 
ر#وردار�م ،�رد

��د دا��ن �@ آ�Iر	���و ��Pل ا
�ردم ا)�D	���ن 	�0د )رھ	�Q و ����� ا��� �
در�Dرا)��ی (��ردهء  

��	د. ا�	ون �� ا	�#�
�ت  �� ا�ن 	�0د 
��ز�م ا�وز���ون
ھم  ٩٣#��� ی 
رای (روه ھ�.� ����� د��ر ا	د�ش 

��ر ھم از آ	�� �� �	� ��ل ��ش �� د��ر 2	دان دور 	��ت و��	�� @� ، ��Fت ا����,�	� ا�وز���ون &+و


ود، 
�!و 	#ز�ده ا�ت.   
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���ت ھ� در ا)�D	���ن در��)�	د اا�روز Fزد�@ ��ن #! � ھ� و �� و�	ن ����
�@ 	د�0 ا���ر2ا� �
. آ	�0 

2	د ���I را &س �� �		د. و  ھ�د��ر 
���ر 	��ز دار	د ز�را #طر ���رک از د�ت دادن ا����زا�� �� 

�!� و ����� P زد�+� ھ�ی	ر 
�ل 
ود، �� ا�	ون 
�Pث �ده ، راه �P ن��
	��د(رای (روه ھ�ی �T	� ھ)

�� و #! � ھ� Fھ�) (�ود �ده ا�ت وا� ��   .�ر2


Tد از �� ��ل �	g و #و	�زی �Pدت �رده ا	د �� از )ردا 
0را�	د و ا�روز را 
� د�روز  ا)�D	���ن �ردم

� ���� �		د. )ردا 
را���ن �M)!��ر �		ده و �Mر ��
ل ��ش 
�	� و در 	����، اHطراب آور ا�ت.  �� د�روزا

�ل �و�ب �ده �� ��ن ھ�واره راه ا)راط و �,ی در ذھن ھ��P ن��دوران 
ر#� ر�ط را 
�زی �� �	د.ھ

W ب��	داری دا��ر ���را 
�  دوران ���ور �وروی �ه ���ل ھ�ی ز	��ر �ن �#وف�0	د��� �@ �ن از ،ز


�� روز(�ر دا��ر  �	و	� روز(�ر در &��I+� از آن � ���� �		د. او�Hع 
Tد�ر� ��P	�*ر #! � و �ر2

0�و �و�ط #ود  ��ور در ز��ن او نم 	��ت �� 
���ری ��ل ھ�ی ز	��ره ای Pز�زان ا�	��ب W �ده ا�ت. 

  .رخ داده ا�ت او

آ�Iر	���و��زی ِ 
0	��م و ��ش از )را ر��دن �وPد «در ا�ن ���ن، �+�ت رو�	,+ران ا)�D	���ن در را���ی 


� » ا	�#�
�ت ��0�� را 
� #ود دا��� 
��د. ��وم در ا)�D	���ن �� �وا	د 
رای 	�ل �وان �ر درس ھ�ی 

ر)وزه �د�م. ا�� ر)وز(� راه و  ا)��ی �	���+�ران #! � و �ر2�� ���#� در#ور 	داد�م و در آز���ش ��ر�3


�رزه 	��ت. ��ل 	
ردھ�ی 
���ر ا�ت و �+�ت در �@ 	
رد ران آو 	�Vر�م �� V	� د �� ھر		دا ��

� !# �
�� را ذات ��ر�+� �� دا	�م �� Fت ا�� ھ� ر
ط� 
� ��روزی در �ل �	V 	دارد. �� 	�ز &+و

د �رد. 
�#ت در ا�ن 	
رد 2	د ��ل ر���ت و�ر2�� ھ� 2	د ��ل د�Qر دوران ���ه #ود را ��ری #واھ

�� �وان � �ن �رد ��   ��ا.�Fف �&*ول ��0وری 	و�ن ) ط ��ر رو�	,+ران را �#ت �ر �� ��زد ا

�
ا(ر آ#ر�ن ر.�س ��0ور ا�ن رژ�م  ،#! � ھ� و �ر2�� ھ� �	ظ��� ھ�ی ��0دی و
 �� د�ت را��� ھ� 

ی ا	د��� ھ�ی �+وcر د�و�را�� آ�Mز �� �ود �� در آن از � 
را�از )ردای ا	�#�
�ت روز(�ر ��زه  	
��د،

���ت ھ� و #! � ھ� و �ر2�� ھ� #
ری Fرب ا�#�  .	#واھد 
ودP	*ر 

�� و ��ر�3 	و��� از �را�ط �	و	� �@ ��ور، در آ#ر �� #واھم 
�و�م �� !P رر��

j در �&!�ل و !Mا

ه �وی �� (ردد. ز�را ھر وا��T ��ر�#� ��را�ون د(ر (و	� ھ�ی ز��ن &�ل از ر#داد ھ�ی (ذ��� 
0ر


��د �� �
k در ����T رو	�� (رد�ده ا�ت.  ��ا��د ا�ت 	�ل  �وان �و�ب 
�ز(�ت 
� &واد_�  ��ر�#� 

در ���Tن ز�ر 
	�ی �ر	و�ت آ�	ده #ود 
رر�� ��ر�3 2	د دھ� ا#�ر ا�ن ��ور 
*ورت P ل (را��	� �ورد 

و �	���ت Hد ا	��	� ا��م &+و�ت &زب د�و�را��@ #!ق، 2	�ن  از ��ل ھ�ی ز	��زه ��
رر�� �رار دھد. 

  درس 
��ر	د �� ھر(ز 
� 	ظ�م و����م �و�����Iر دل 	
	دد. 

**** 


ر  -
�Pرض &ر�ت �ور	�و، ��	�دا�  ٢٠١٣د��
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ددا�ت ھ�  

)١  : (  

#وا		ده (�ن ��و�� #واھ	د 
ود �� �ر2�� ھ� �Fش ��+		د 
�و�	د �� �� در�	���ت Hد 
�ری �0م 
	دار�م. ���م �	���ت را 
�	د ا��ن �رده دا�ت.در &��I+� در آ�Mز �T	� �س از �ود��ی �وم _ور ھر دو در 


رک ��ر�ل از �درت را	ده 	�د	د،ھم
�_ل  �� ��در ���م �	���ت  ��ل ھ� ��0م 
ود	د. وآن 
#ش �ر2

��	د. �ر2�� ھ� 
� و��!8 �رھ+ھ�راه  ��� وا��ن �0م دا��	د. �ر2�� ھ� �_ل #! � ھ� ��وول �	���ت 


ود، در ��ل ھ�ی ز	��ره �� ،  " �
��ً ز�ر 	ظر " ��. ��. � ���" #د��ت اط�PFت دو) " ��I #�د( �� 

� #د�ت �ردن ز�ر 
�رق �وای ���وز(ر �ور ��
Iد.ا	د�ل �0م دار
وی دھ�ت و�*
�ت را 
� �ل #����ر �

  �رد	د. 

)٢(   :  

ھزار 	,ر را دا�ت.  12در وزارت دا#!� 	*ب �ده 
ود،	�م � ر
��   ١٣۵٨اورا�� �� در ��ه P رب ��ل 

��د. و  �۵٠٠٠س �Iت ��ھزار 	�ز �Tداد �م ا�ت. 
�	د &,�ط W ا��ن  ١٢ھزار 	,ر �@ ���ت ��ل ھ� 

�وروی  دوام داد. 
Tد از���وزی از	��ره 
� �ره �� وارد ��+رد، 
� ��ل ھ�ی  در ھ��ن و�ت �� ا��0م
�+��ل �� ���� �� ا+�دارد  ن�ر2�� ھ� 
� ��ل ھ� ادا�� داد	د. �س وط�,8 �� ا�ت �� 
� �ر��ب �Iت 


+و��م    


