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 	�	د ��در ا��ر 

  14-02-2014 

                        )������ 	
  ���وری ) 15

��ن ��خ  ��روی ��
� از ا�������ن   � ��وج 

  

                                                             
� ا�ن دو���ن  �را	وش 	�ت 	� 	��ود.           ��ش ���  

�� ر�م وط� و ��ر �ھ	�طور از د��ر رھ�ران ظ��م و  

  

 1368د�و  26
ط�ق   �1989روری  15در�ت 	�ت و ��ر ��ل �ل از ا
روز 	���  در روز  
���ت زده  ا�������ن را ��ور!	دی،  �!ون �رخ !وروی ��ق  از طر	ق  ل �	ر��ن �ر ا���ده  و 

ت آ�را �دا!ت ,$ $ �رک �
ود�د . آ�ر	ن ��رال رو�� در���	)$ در�'ی زرھ وش �!��$ ود �در
  /.ب ���ه ,�د ز	را 
� دا��ت  ,$ در ا�������ن  !)�ت �ورده ا�د .

 �27!ون �رخ !وروی ��ق  در 
�دی  6
ط�ق 1979د��
ر 

$ �رز
	ن ا�������ن ���وز  1358


ود �� رژ	م ��1ک ا
	ن �0.� را �
,$ ,�ر آ
د	!�ر �دا!ت، از 	ن 
رد، و $  رژ	م د�ت �!��ده 

را از  ر�
� ھ� $ رھری  د	�ری

داری �	���، ,�ر
ل،�4ب �
�	د. 

�دی ا	ن ,�ر /
�0 !د. 6در   

�وف ��د، 
��وز و � ر�م $ 	�ری د�ت �!��د�6ن و��ز
�ن �
 س از آن �وای �ظ�
� رو��7ی 
 $	�
,و!ش ,رد�د ,$ $ رژ	م د�ت �!��ده  	�ری ر���ده و آن را �ر � ��$ دارد . ھ
���ن از �ر
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�دی در ا�������ن �
وده ود، ز	ر ��م  6ذاری �
» د��ع از�ر�دات ��و� « ھ�ی ,$ در��ل ھ�ی 
  �« 	)4د ھزار �1ری د��ع ,رده و��م ا	ن ���وز آ!)�ر را  ��داری از » �ط��ت 
�دود « �ود 

                                        6ذا!ت .» ا�.=ب ر6!ت ��  ذ	ر ھ1ت >ور


� !�ھد آن ود	م  	�
د ھ�ی ا	 $
�	�ر ز	���ر ود . ھ �
ن ���وز رای ا�������ن و
ردم ز�ر ,!	ده 
��وز6ران وھم رژ	م د�ت �!��ده !وروی ��ق 	��� ��د �0ق و  ر�م د�ت $ د�ت ھم داده، � $,


�/� ،ا���4دی ، �	����
���  در ا�������ن �7م 6ر���د.  !	رازه ھ�ی   ا�� $� ، در ر�دی و �� 
��ک و  $�رھ��� و روا�� 
ردم ا�������ن از ھم  �!	د. �<�ی �1.��زای $ و�ود آ
د و,!ور را 
�ون ,!��	د�د.  از ,!�$ ھ�  !�$ ھ� �����د ، 	? و�	م 
0	ون ا���ن � ��6ه را  از 	ن رد�د . 	!�ر 

ھ�ی ارو �	� ،  ا
ر	)� ،  از  �@ 
0	ون  ھ
وط��ن 
�را $ ,!ور ھ�ی ا	ران ،  �,���ن ،  ھ�د ،  ,!ور
�7�ر �����د . 
,���دا و ا��را�	� 

�در ،  �ھزاران ,ودک را �  در و 
ھزاران  زن را � !وھر و ھزاران 

رد را � ھ
�ر ،�����د. 	!�ر از 
دو
0	ون  ا���ن � ��6ه د	�ر را ,$ 
راه �رار �دا!��د در دا�ل ,!ور آواره 
 و �ر6ردان �
ود�د  . ده ھ� ھزار

�وان را 6و!ت د $ $��ھن �وپ ��
��B روان , C7�رد�د. در���� ,$ 

�رز�دان �ود را �7ر	ن ورس ھ� 
داد�د. ده ھ� ھزار ا���ن را �  ر��ب 
را,ت و م  � �ر ��ه �
ود�د.  دھ�ت 

��$  و ھزاران  �� =�

�را $ ا
راض  روا��  C�
��و�4�ت را $ آ�ش ,!	د �د. ھزاران  ا���ن 
�� 6ذا!��د.ا�� $                          �ن 
�0ول و 
�	وب  را  


� !ود ,$ :� �
  �را
وش 

� ,ود��ی ���	ن ھ1ت >ور و$ ��.	ب آن ���وز �!ون �رخ !وروی ��ق درا�������ن ، �	زش /ظ	م 
��وز	ن 
�F0 رو�� و د�ت
.�و
ت �و	��$ 
ردم 
� و ��ن �>�ری ھ�ی � در	���$ �
 آ�0/ �7	$  


.4د ا��.=ل و آزادی دو�ره و,�ب �	>	ت 
�0 وا����� ��رز 	��ت.  ���وز,�ر  $�!��ده �6ن آن 

�رور و ���7	�ن  ��Gل را ��ت �)�ن داد. ز	را درآن ز
�ن  ا4= �ور �
� !د ,$  آ	� 	? 
0ت 

 �.	ر و ,و�?  �واھد �وا��ت 	? ,!ور زرگ 
>ل !وروی را از  � در آورد ؟ 


�  ر $
 �	د�د ,$  آ	� ا�������ن $ 	)� ازا�
�ر !وروی  
دل ��واھد !د ؟ھ

  آ	� روزی �واھد ر�	د ,$ آر�ش روس  ا�������ن را �رک �
�	�د ؟ 

��0ف  $  	ش 
� ر�ت . 
�رزه  �ظ�
� ، �	���  و 

�رزات 
ردم ا�������ن  $ ا!)�ل 

$ !دت ��.	ب  ���7�	!د ���وز ,�ران !وروی  و د�ت ھ�ی د	 0و
��	? در���$ ,!ور، 
�ط.$  و

�د و)ش  �	رو
0$ ھ�ی ���ر<�  را آ�Gز�
وده و!را	ط  � $�$ 6ر وط�1روش  �0ق  ر�م  �(!
���1	ن ����7 !وروی ��ق �	ز آرام �$ �!���د و	)� $ د��ل د	�ر $ ,!ور 
را  	!$ �ود �����د. 
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.�و
ت  
ردم ا�������ن وا
)���ت آن   �,���ن �راز	ر !د�د و$ �روی �	رو ھ�ی !وروی  و  C	�رو
��ھد	ن  ا���ن ازطر	ق  آی اس آی و��ز
�ن ھ�ی 
را از �وی د	�ر آ�Gز ,رد�د  و�دا رای 
���و�� �و	ش  رای  �,���ن ورھرا�� ,$ ظر�	ت 
زدور !دن را دا!��د،,
? ھ�ی ا���4دی و 

  �ظ�
� را ار�� ل دا!��د  .


�ھ	ر ا!�را,	$ !�ل 
.�و
ت ا���د �.
وددر B��وروی  در طول ��ل ھ�ی ,$ درا�������ن 
!�ول 
�ر���ری ��ن �زان ا�������ن ��ب ا��.�
ت �	�ورده و  	!�ر از  �	زده ھزار
�	وب  و,!�$ داد 
 $ور!د  از ا�������ن ��رج !ود و�

!)=ت ز	�دی رورو !ده �� ا	�)$  $وھم از���ه ا���4دی  

  از ا�������ن را
د �1989روری  15روز 

��د �0ق و  ر�م را  �� $ د�دان 
�F0  رھ� ,رد . رژ	م د�ت �!��ده $ رھری دا,�ر ��	ب 	?   �
ا
�  �$ ��ل د	�ر � در	��ت 
��/دت ھ�ی !وروی ��ق و ھم  ��از
7ره ھ�ی ���ل و�ر� ردۀ ,� 

��
��ده ود و� ا���1ده از �� ���را	!�ن  $, ����
��� و� ا����1 و� ,�1	�� ��ظ	م ذ��	ر
��	� ر�	د ,$ 	ن ���ح ھ�ی ��د �0ق و  ر�م  ل  ��7د ا�������ن 
.�و
ت ,رد�د. �� ,�ر �.
ھ�،در

���1ت ھ�ی 	!�ر

ول �و
� و
�ط.$ 	� و ����� ،روز �
وده و رژ	م را در  و! $  Bر���ر�
  آ����$ �.وط  �رار داد .

�.وط �
ود.  ا
� ��داد ,>	ری از رھران  �1992ر ا���م  رژ	م د�ت �!��ده !وروی ��ق  در��ل  

�	ب ھ�  ر از دا�ر از ��4وص ��د	�ت ھ�ی ��د �0ق و  ر�م   $  �	��� ، �ظ�
�  و �رھ���  و

                                  ,!ور �رار�
وده ، $ ,!ور ھ�ی ارو �	� �راز	ر !د�د.


��� از !	  ���دادی ازا/<�ی ��د �0ق و  ر�م  ظ�ھراً در,!ورھ�ی ارو �	� ��		ر
1)وره داده 
6ذ!�$ !�ن 6و!$ 6	ری ا��	�ر �
ود�د. 	? ��داد !�ن طق 
�طق  �ود �رو!� �ود را $ Gرب و	� 

��<� از �ر� رد�6ن �0ق و  ر�م در ھ
�ن ھوا و�<�  �
��ه ھ�ی �!را�� آن �رو���د.  ا� ��

��د�د. وھ�وز ھم ,$ ھ�وز ا�ت، ��		ر /.	ده �داده و ���وز /ر	�ن !وروی ��ق را �ول �دا!�$ !! 
$ د	�ران �4�	ت ھم 
� ,��د.  $ طور 
>�ل 	)� از !)��$ 6ران ��د !ش درک ,$ $ ��م  $(0،

�ورد، ط� 	�ددا!�� » 6ردن !)ن « 
!7ور  �
�و!�$ 
�روف ود و ��= در ,!ور �و	دن ر	زه 
� و ��� ���ی! و را  �� ����ت ١٣۵٨رو
�اد ��� ��ی   :ود ,$��� �� �� ،!"
�#� $��%�  وا&


��از ��1وز &�*ن '�خ �*روی '��- و روی , 
�ددا�! &"+$ وا�+*د (�ده ا'! درا� �
*2 �)
 !3�در »  ��ه ��1ع رو'$ « �%�ک (�ر85  ی%�رھ(�رآ�5ن رژ
� د'! �����ه �*روی '��- 

از  
E �ن @�� و@��
! �*ده وآب آز آب ��Cن �B*رده  ، ز��ان ھ� (�A5 @�?$ �*ده و ھ�<ا=>��";

�ه ا'!.  در C�?�H�  ھ+� �5دم ��
F و�� و��ان ا=>��";�ن ��ھ� �� !
��Kو��ان ا=>��";�ن آزار واذ

�ه �N �*د و ھ+� ���
�ت ، @*��
Mی ، ��#� و �%�� و�LC  در ا=>��";�ن �*د��  ز��ان ھ� از �5دم �$ �2
ھ�< =�&$ ازز�5ن  Q�OH هللا ا�5, و  ا'� هللا '�وری ��ا�!. H;$ ا'�هللا '�وی '�Oک 5��ون �%�ک 


� اط�SAت د
#�ی دا�;�� (�;� ����)  �� �) ) ,� ��V از ��W �� $XY@ ران�C;
���, ��ه �*د. و ����
در  ]�ق  و . . . از رھ%�ان آ��K ��ز5;%�&$ ��زھ� �� @*��
Mی و@���! ادا5� داد��. ز
�ی، ���1�Nی، �5

ر(�ب (�ر85 و &*ای 5;�1وز ������O$ (�د �� . ا�5  ھ+�, آ&�ی @�د
"! (� در �\, =�ھ�� @��*اد$2  

� (�ده ا'!، �� 2^�! ��"! و��V '�ل 
�وه '�ا
$ (�ده ، ��N 5$ دھ� (� ��1وز ^<���M از �5دم (�$ 
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5, @*دم  (� ���از �L ��ی ھ�<  ظY+$ _*رت �#�=;�. و?$  وا&�%�����  د
�ه �*د.  ا�5وز اد�S دارد

*ن ا=>��";�ن ��ھ� ��دن M
*Y� *
�, از ھ+�Cران راد ��V  M2ھ� �دم (*� !"
�� و'�Y� ھ+�, @�د

 .��;�#���   

V�N* و c5+83 ��. '� د
� » ��ادر �Mرگ «  ��� از @�وج &*ای �*روی، ��Vی 2^�! (� @*د 
ھ�ی روس، 2*ر��FV، �*ارد��زه وز
�  ھ�ی &%Y$ آ��Cر �2د
�. ���ال��ز ��. دروغ ھ�ی دوره 

 �) �
��  @�ر��، ��c$ ا�cSی �+�ده وز��ه ���5ه دوران ��ژ�F  . . . اS;�اف (�د�� (� �� (�ده �*د
��1وز (�د
�. � �#5� ��g�@, وط�$ �� �+*ل @�Y& ,��g+$ آ�H�_ �S�� ) �K%�ن ا��AX$، ا=>��";�ن 

، '� ) ���5��� 8XS� �) ��+KO� V� �*د وV� ��. ز
�ا @*د را �� @*ا�$ » ر
�?�"!«  دا';�ن �*
"�ن
 �K' �� ی��Vو �V�N و -Y@  h=�iا �K' �� .آورد !
��� ��زد�� (� ���ار ��*��. �B*ا';�� �KO+�� (� (*د


;�Cر ا�5, و��ه ($ . ��� از ��1وز، 'V�N �;��� �K+$ ھ��� ���� �_*�B5 .ھ� $XY@ �;��� $ھ�%��. و
  دا�! و��ا�! �*'�Y� &*ای  5;�1وز. 

��اد ز
�دآن� E
� (��8 را و
�ان (�د ��  Yو'�8 &*ت ھ�ی &�رت ط �� �8 را (��) $Y@ھ� ��� ھ�ی دا

! @*د را N! و�K�Nن (���. �#5 5�Y*م  وواji ا'! (� د ر ھ+�ن  ر��رخ (���ه (*�L دا��� �)

;$  2^ا�;, ر
L ر
�(�ری ، ��8 �� ھ�Mم ��� ��5
V�N ��� .��;B+$ و@lX= $XY �� ا��ازۀ ��� '��
ھ�ی وا�";� �� �%�ک 5]8 (*د�� B�*@ $V*ار �%$ ��S+$، ���ال @�ا داد، وا�";#��$ (�  �دارو د';

ط�ف ر��� دو';� ر=;��، ر=�Xی ��$  . . . (�ا��5ن �%*د (� در ��� ھ�ی (��8 @*ن ر
Mی ��Cده 
 �) $�*B?د ,
����� ھ� را ���;� (���  �� ��ز�2! �5 آ�5د ه �*د!!�����. ا?%;� �� ا ���  

'�ان ����� ھ� و("��$ (� ��ادر(�$ را ��اه ا��ا@;��، ھ� m"5و?�! @*د را دار�� 5#� روی �+� را 

;$ ھ�ی �O) $� �
(�ر��5� آ��N �Kک �+$ (���. ھ+��\*ر 5*�*د
! &*ای ��#��� درا
, ز
�د�� ازده '�ل و

� �
$، m"5و?�! @*د را دار��.ارگ �����ن ط�?�;C� $دار و� $
�;C  


%��ه و دا
� (�دن '�?#�ه �= n?�15ھ� و �35=8 و !
��K5 A ا
, ا'! (� @���g, درس �#����. �� '�=
� ��ھ��. V*ن �+�م �5دم '*ا�-  آ��K را ����5'��. 
ھ� و
� (�د ھ� از @�?Y& ,��o+$ ، =�ز��ان @*د را =�

ازھ�ھ�، ��S+$ ھ�، ��$ ھ�، A2ب زوی ھ�  . . . @*ب ���@;��. اوqدھ�  ھ+��\*ری (� "ر�1%� ھ�"

Mی (�د
�، وط, را ���� از��*@ ، �
�5ن ��ه زو�*ا'� ھ�
;�ن ھ� �+� را ����5'�� (� : (*د�� (�د

��1ع �*'l (�ر85 و(�رY5$ ھ� =�و@;��. د�+, 5;�1وز �+� را ���K ���5 و=�و@!. &*ای @*د را 
%�وی روز
"! (� _�ای آن  �� �+� ا
, ��N را ��5ھ� و?$ �+� @*د را �� (�ی زده = 15@�رج (�د. 
  ا
� �� (�ی !
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