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 ���م ا	د�ن "���م"

  ��ش ��رم        

  �ور ���دم ا�ت 8و 7روزھ�ی 

�م آ�ر�د و �� آن ��م ��د �رد� �����م آ ��  

�ده "! رم !�  �وا

�ظ�م (�د&�ھ$ �رز�د �����ش ("!"دظ�ھر&�ه) �ود � �"ود و !��"� $          ���-, � آ"د�م ��، �ردار "!"د داود ��ن، *
 �7ود �ی اش را "� 3ر���ت، ��ر ��ل �� "�ه و ��زده روز در ھ"��ری �� 1��ح (رم !زب (!د��) !��"�ت �رد. در 

�د ا��ر و �ورد ظ�� �1357ور ط اردو (از ا*�9ی "ر�وط !زب د"و�را �8 ��ق ا��6�� �ن) ش رژ�م او  و�ط 

�ردھ�ی  �دروا�� و :�ر*�"$، !��"�ت �وظ�ور، ��ر�;ون -رد�د و !�و"ت ا� �دادی  8 !ز�$ �ر "ردم !��م &د. *"
*>��ن "ردم را �را�;��ت و ھ"ز"�ن 1��ح ��ق !زب، ا*�9ی رھ�ری 1��ح (رم (!د��) را از (� ��ی !ز�$ و دو	 $ 

����ن �رزد، �د���ل آن  �م !,�ظ < "ا"�ن" -روپ �ور"!"د " ره �$" را �ر�وب �"ود و " ره �$" را �� � ل ر���د. ھ"
��رک "��ر"ل" و ر��3ی "(ر"$" او ���1 �� -روپ �راری �ور"!"د " ره �$" �� 	&�ری �ظ�"$ &وروی در ا��6�� �ن 

�د  ن از ��ران�زد�8 او را �& �د. ��رک "��ر"ل" �� ا ��ه دو	ت &وراھ�، رھ�ری  (��ده -رد�د، !,�ظ < "ا"�ن" و 
!زب و دو	ت را �د�ت -ر�ت.  &�@ و 1�;��ی �� در !��"�ت ھ�ی ���$ !زب (!د��) �� و1ود آ"ده �ود، &دت ��& ر 

�$ و "�ط�3 ی �دل -&ت. در ا�ر  داوم 1��� ی ر���ت �درت ھ�ی ��ن ا	"!< �� ًB"* ن� ���;�� و  >,�� ��ب �رد و ا��6
ی *��>ر:�ر�ودی (!��3ت، ��روھ�، ا�راد "�,رد �� دوطرف " ��>م را �(ز�ر� � �ود�د، ! � ����ری از 

��>ر:�ر����$ و �دون �واد)  و�ط ��روھ�ی در-�ر " ��>م �ر�وب و �� �ود -رد�د�د، ده ھ� ھزار ا���ن آواره، دھ�� *
�ول، �$ &"�ر � �م و ��وه، ��&$ وD" ن�����E �&ور و�ران و (�ی ��� از*��>ر  �درو ا�B"$ �� �رز"�ن �&ور ھزار ا

  آ��ی "� �&���ده &د. 

��  �6ر وE9 ����$ و د�د-�ه ��ری در ""��و" ز"��� ھ�ی �� �درت ر��دن  در�1$ دا� ر ��1ب <، ���ت در       
��ن �� ا��Dد -� رده ادا"� ���ت،  وا�3��ت "ژ��و" �� ا� ��ر ��ز"�ن "�ل !زب و �Dد ر در دو	ت �راھم -رد�د. 1�F ھ"

" !د، ��ن دو �درت 1���$ (ا !�د 1"�ھ�ر &وروی و ا��Gت " !ده ا"ر���) و دو	ت ھ�ی (��� �ن (�� ����ت از -روه ھ�ی 
ھ, ;��� 1��دی در �&ور (��� �ن) و ا�ران (�� ����ت از -روه ھ�ی ھ& ;��� "�3م در ا�ران) �� ا"�9 ر��د. از "1"وع 

�طE �"8 ھ� و ھ"��ری دو	ت &وروی �� دو	ت  -�روج �وت ھ�ی &وروی و دو  -�د "وا�3 ��"� "ذ�ور >رف، �8 ",
  ا��6�� �ن *"�$ -رد�د، " ���$ "واد "وا�3 ��"�، آ-�ھ���، ھد�"�دا�� و *"دی  !3ق ����ت.

��ن �� ���ر-�ری و ا� D"�ل �Bح ھ�ی (�&ر� � �� در ا� ��ر دوطرف         ��روھ�ی 1�;$ (دو	ت 1�F ھ"
دا� ر��1ب < و ا!زاب و  �ظ�م ھ�ی 1��دی و :�ر1��دی) �رار -ر� � �ود، ��ر!"��� ادا"� ���ت. �&ورھ�، دو	ت ھ� و 
 $&���ن &را�ط، �ر"��ن ادا"� داد�د. در -روه ھ�ی �� از &را�ط 1�F �ود �1 � �ود�د �� ا� ,�ده 1وی �و�ش ھ"

�@ �3ره ی ��ز"�ن "�ل " !د "طرح !ل ���) �"���$ "��	� ا��6�� �ن" را �� ارا��، (�&���د (�@ "�ده (�� �Dدھ� ���م  وا�3 
�ن �وان" &�رت ���ت و دو	ت ھ�ی ا��6�� �ن و (��� �ن �� آن  وا�ق �رد�د) "طرح ���ت، ا"� از�1��$، �ر�$ دول، ��"

  دا� ر��1ب <، ��و �ج و  �ر�ب -رد�د. ا!زاب،  �ظ�م ھ� و !��3 $ در درون دو	ت &وروی و !زب (!د��) و دو	ت

�ده -�ن " �ظ�"��ی (��زده  ��1370ز-&ت ��رک "��ر"ل" در "�ه �رط�ن      ��"�ش از "��و �� ا��6�� �ن و �,رھ�Kت 

 L�3م �&ورھ�ی (��� �ن و ا�ران ��  �ر�" "��ش،  !ت رھ�ری ا� �د �رھ�ن ا	د�ن "ر���$" ��  1370*3رب  20  � 24-�

�@ �3ره ی �ر"�&$ ��ز"�ن "�ل "��و، *) �"����ز"��دھ$ -رد�ده �ود، 1داً ا�ر-زار  - "Bً در "��ر &��ت طرح  وا�3
��ن د�د و واد�د، ھ�Kت ھ�ی 1دا-��� ی، &ورای ا1را��K !زب (وطن)رھ�ری *�دا	و��ل وز�ر��ر�1  او	$ �� &د. ھ"
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�� "�Kو	�ت 1�رال  د" در &�ر ��ر���ر و دو"$دو	ت دا� ر��1ب <، :رض "��Bت �� �ر"��ده ا!"د&�ه ""�Dو
"!"در���D" Eون ر�Kس 1"�ور، 1�ت "ذا�ره �� -�ب ا	د�ن "!�" ��ر" ا"�ر !زب ا�B"$ در ��رآ���ب، &��ت (Bن و 

�ل " !د را ��ش از (�ش �ر*ت ��&�د." $&�  (رو-رام �ر"

       ���د روز، �Dد ر از �1�ب �&�ت "�1ل ا	�راج" �� ���طر ا��1د &ورای "�1ھد�ن ا��6�ن دا�ر -رد�ده �ود (�� 
�ب ا	د�ن "!�" ��ر" و " !د�ن او �� - $"Bدن �وت ھ�ی !زب ا��ا!"د&�ه ""�Dود" *�3م ��� � &د) در 1�ت ��رون را

��روھ�ی :�ر"��O !زب ا�B"$) را ) ���*"ده  �ً 1��ح ��ق (!د��) درھ"��ری �� ھ�Kت  !ت رھ�ری 1�رال "!"در��E، آ
�$ �� از د���ر �ر�$ از ��3ط ا� را �ژ�8 و "�م &�ر���ل �1��1 �رده �ود�د، ���ر-ر� � &د. ا-ر از د�ت ھ�ی آ&��ر و (

��م �رده &د و در 1�ت &��ت !ل ����$ ���9 ا��6�� �ن (طرح ارا�� &ده "(�@ �3ره ی" �ر"�ش "�ل ��  ،����ر�$ آ
�ده اش آ��ی "���ن �وا��"�ن" -ذا& � &ده �ود) د�ت ���ر &ده �ود�د، ��ر-ر �"$ ا� �د و �� !د وظ�,�  ط��ق آن، �دوش 

پ" و "�" را�ت (�� �� از را�ت �ودن آ��� و �� از پ �ود�&�ن �زی ��"�ده �&د) " �ا�ل، !��3 $ دا��$ �&ور، 
���E !دود 61را����$ �&ور ا��6�� �ن و "ردم آ�را در �ظر "$ -ر� �د، �� و1ود *دم آ"�ده -$، " O�ا!زاب و  �ظ�م ھ�ی "�

� �� �Dد از �ش �� و�وع  �1371ور ��ل  8"طرح در �&ور، در ار ��ط ��  ��ھل، "دارا، (ز�رش و ھ"د�;ر��"$، آ

�"$ &د، �� " ��,��� (��"د ��ت درد��ک، ">�� ��ر و ��-واری را �� و1ود آورد.  $���(�و�ت و ادا"� ���ت، !د ا�ل ا�ن 
�ظم در آورده ا�ت : &�*ری از  ��ر روز-�ر، �� ��  آن !�	ت را ا��;و

�ون "$ ����م                  �و� و �ر��  (ر از آ�ت �ون "$ ����م� ��  "� در ا�ن &�ر �� را!ت، 

  ��رھ�  در ره  ا���ن �رد"�د  ر�ز�د                           *�"�Bن را ھ"� در ��د 1�ون "$ ����م

             (	ط�ف �ر�م "ا� �	,$")    

 �ر�L &�ھد !��"� ��ی ����وی ((�&�"درن) �� در �ظردا&ت &را�ط ز��ت *3ب ا� �ده -$ ا� >�دی، ا1 "�*$ و         
�و از 1,���ری ھ�ی !��م، ! � در دا�ل ���واده ھ� �وده ا�ت، از 1"�� �ور��� ن �رادر  و�ط �رادر، "" ،$;��رھ

�"ودن �رز�د  و�ط (در و �ر*�س،  $��د ���واده ھ�ی �دوزا�$ ھ� و "!"د زا�$ ھ� �� �����ن "� �ظ�ره -ر آن ز�دا��"
�� آ�� �� (��&د؟) ا���1 �وال "طرح "�&ود رو�دادھ� �ود�د. 	�8���  ،B�Gی اوراق  �ر��D"�1 L �&ریو �� ����$ در $ا�

��ن "�دا& � را �راغ  (��"درن) (ون (د�ده ھ�ت !ز�$ده ��&�د و ، -�ھ$ �ر�ورز�را�;� آور و !�رت �	�  1Dب
ً �� ا*�9ی رھ�ری (*"د  ��&�د، �ده و د�ت �� K وط و ، د������د�;ر *��� ھم ($ ،آن )وی ����$ا*�9ی ��ر � �

��ر زده ،رای د�;ر$، �� ی،�� �&ور و  $�� �� �"8 دو	��&�د،   �ھ�ی !ز�$ و دو	 $ زده�ود� $���� ��در  ! � ،از >!
 $���ن �و�ش،  ھم ا�د�و	وژی �و�ش،($ از ��ن �ردن !��ت �ز����ن  &�� ��ون ھم "��د���3 &"�ری �رده ��&�د و �� آ

  �$ �رار ��"�ب وار در �"�ن ھم ��&�د؟

طراز  "�Kو	�ن "!"د " ر�$" و !,�ظ < "ا"�ن"�ور(را �"$ �&;���م: *ز�زان، �����د "��	�  ا�نرا و �&رده ذ����Kد -       
1��ح (رمرھ�ری  ا*�9ی اول !زب و دو	ت)، ��<  �د���ل آن !,�ظ ،���رزد�د !زب را از رھ�ری !زب و دو	ت ;و
�وی&رق "ا"�ن" رھ�ر� رگD"و"$ ،، (در"* $&�و  -ر� �ر �� "��رت "ا��B3$ -ری" راو ر�Kس &ورای ا��B3$  !زب "

��ن ��رک ھ" �,8 �رد. رس و (�ل و ����ر ��ده و آ��ن، او را��  د��ر،  رد� $ و ھو&��ری  "�م �دون ا!دا�ل، (
" ا"�ن"!,�ظ < در���ل (��ده -رد�د،  ا !�د 1"�ھ�ر&وروی ھ�ی �ظ�"$ ��1 �� �وت� و "��ر"ل" در ($ �ر>ت "$ -&ت

�و"ا� ر��1ب < درھ"��ری �� ار��� �درت  ��� زد. در &را�ط د�;ر، د را  رور�رد و رھ�ر (!د��) و دو	ت�"" �� ،
�رد و�ود >�!ب !زب   �ب�ر � ر �ب از ھردو (�ت (!زب ودو	ت) ��رک "��ر"ل" را ، !ر��ت درون !ز�$ و دو	 $

  و دو	ت &د.

 ،زد د�ت �� �ود � < �1بد��ع رژ�م، *��� دا� ر�وز�ر  �$" *9و ��روی ����$ و "��ن &��واز ز"��$ د�;ر        
��� ا� ���رات، �وج (��� �ن،  �ظ�م ھ�ی "�3م آ��1، دوآ &� 1�;�ده �ود و ����ر در (��� �ن (�� ��	�&��ت �ورد و * �
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��ن ����ری از آ��� را �ر��ن �رده �ود) �1ی �رز�دان �رز"�ن ا��6�� �ن را *��� آ��� �و"��ده داده و �� �& ن داده �ود. ھ"
&�د "دو� م" (*9و �"� � "ر�زی !زب  و�ط �و ��ی 1�رال *�دا	ر دو	ت ی !زب ود�;ر، رھ�ر &را�ط در -ر�ت.
�� ھ�دو� �ن &ده و �را��1م ��� ��  ش) 1371!"ل  �D,) $27س 1"�ور"� Kر ،��1ب <"��E ��رج &دن دا� ر وطن)

�$ ��ر1$ و�Gزب و د! ،$� ،�� روا�ط  ��ری، �" $ ار ��ط رد��ش ��3م -رد�د و ھر "��� دو ��ش  ،در> دو	ت در دا�
$���ن و  ���$ ��  ز���و& � �� در �8 ا !�د�و�ش  ی "ورد �ظر��  �ظ�م ھ�دو	ت ھ� و !��3 $ در ��رج از �&ور، ھ"  
�� �رار�!�*"د �ً "(رم" �� رھ�ری  در&�ر���ل �8 1��ح ��ش از ھ, �د ��* �،  -ر� �د �� �Dد از زد و �وردھ�ی "�

���یدرھ"��ری ��  ��رک "��ر"ل" و "!"ود "�ر��	$"�1��ش ا�ون   &"Bت ا��D"1 ،$"Bو ،$$"Bدت ا�!... ���:
  . و "1"وع "��	ف !ز�$ �و�ش (درآ�و�ت) را از !زب ���ر زد�د !�>ل �"ود

�ط ط�	��ن        �  �� �� � ل در !زب   �$" *9و���ق ��روی ����$ "��ن از&��و، &ده�� ���ل ��� �� !ر���ی  ��Kد 
�ده -�ن "! رم و "نب�� 1وا &ود، �ب < �$ �3ش ��ود ��ر"$�1دا� ر�� -، �وا $���م !زب �واھد �ود. "$ -$ و �� 

��ن  ا�����"� وا!د و و �، �ر��""&�ص دارای ا�د�و	وژی (!د�� و �� وطن) اد*� دا&ت، �� "�Dن ("��و)�1ده -�ه ھ"
�د و ;و�� ،��&د "$ ����ن ��D	�ت ،�� �دام "��Dر وا>ول  وا�د و �و���ر د�ت �طر��ک، ز�����ر،  ��ه �ن ھ�ی �� � ،ز

�رز"�ن (ا-ر �رز"��$ دا& �د) �رز�دان �����ن ھم  و(ا-ر�&وری دا& �د)  �ود، ھم �&ور (���� آ"�ل)  ��� -�ه ھم �ود و
  ا� �د روز-�ر، ھ"ز��ت ا�ن دوران، ��  !�3ق در�ت د�د�د و در�ت -, �د : �د.� ��ھ$ ��&� �و�ش را ��وی ��� $ و

�د، �� ھم  $��  ��� � ا�د                               ون -رگ -ر���، در 1��ن  �� � ا�د&�رت ط

  �رد�د �� ز�ر (�، ھزاران �ر و د�ت                              � -ردن &وم �ود، �ر ا�را� � ا�د      

                                                                                                            ("$���  ( ا� �د ���ل <"�

�� �1��1ی ��روھ�ی !زب ا�B"$  درھ"��ری �ر�$ از ا*�9ی !زب (وطن) و �و ��ی رز"$ دو	 $ �� &�ر���ل        
 Lز�ون &�ر���ل" ��  �ر�����ن (��ده &دن ��روھ�ی رز"$ *�دا	ر&�د "دو� م" در ھ"��ری "�Kو	�ن "-�ر!"ل  26ھ"

��ن ا� �3ل ��روھ�ی 1�;$ "&ورای �ظ�ر" ��  1371ش در "�دان ھوای ���ل و �د���ل آن د�ول در &�ر"ذ�ور. ھ"

 Lف &�ر���ل از  �ر��ش آ:�ز و �� ا&�را $ از ��رون �� &دت  �1371ور  5و  4(�� �ت، 1�;$  "�م *��ر در ��3ط "� 

ر  >رف (�� �ت �� !د ا�ل دا& ن د�ت ��G در &�ر ���ل، ھر �  "�م  ر ادا"� و -� رش ���ت. ا�ن 1�;�� ظ�ھراً ���ط
">�ت ھ�ی �راوا�$ را �� ��ر آورد. در � ��1  داوم �ر�وردھ�، �و ��ی !زب ا�B"$ و " !د�ن آن از &�ر���ل ��رون 

  را�ده &د�د. 

��ن &�ھد �ود�م �� ھ"ز       ش (�� ا��س  وا�ق  �1371ور  8در  دو	ت ""�ل ا�B"$ ا� 3رار ا� �3ل �درت و "�ن ��ھ"

ش،  !ت �ر(ر� $ !�و"ت (��� �ن  �1371ور  4 �ظ�م ھ�ی ھ, ;��� و �دون !9ور -روه ھ�ی ھ& ;���، "ورخ 

�ده -�ن "ر��ض" در "�ط�3 "-ور�رھوس" (&�ور �&ور (��� �ن) در ���ل، �ود�د ��"� $ �دا��ور�"�1ھدا ازدرھ"��ری 
 و �ر ز"�ن -ذا& �د �Bح ،�ده �ود�1ن �� �B"ت �رد ا�;ر و �رز"�ن �وز،از ��ردھ� و 1�F ھ�ی و�ر �� ،دوران 1��د

و �� ز�د-$ *�دی �ود �ر-& �د و ($ ��ر  را (���ن ��� � ا*Bن �رد�د ("ن &"�ری از آ��� را "�&���م)"�$ ���ل <"  1��د
 ،ھ�-روه ھ�ی "��O �� &�ر"$ "ر�وط �1�� ھ�ی  �ظ�"$ و &دن ��روھ�ی رزو ��ر &�>$ �ود &د�د. ا"� �� �راز�ر

رای (��ت ا	"�ل) ! � ا"وال &�>$  Dدادی از "ردم اھ�	$ از &�رھ�،  و�ط  ����ری از رھ�ران، �و"�دان ھ� و "��&� دا
ھ�ی �� دا�ل &�رھ� &ده �ود�د، �� :��"ت (-و��) �رده &د.  >�و�ر �� :��"ت �رد��� را ����ری از ھم "����ن *ز�ز، از 

��ن >!�� ھ� را در &�ر و �� &�رھ�ی د�;ِری �� &م  طر�ق ر���� ھ�ی د�داری  "�&� �رده ا�د، "ن و &"�ھم، 
�$" ز��ن -و��ی ��ظر�ن و���E آ�روزھ� "$ &ود:��  �ر"&�ھده �رده و ��  "�&� �&� � �ود�م. ا� �د ���ل < "�

��ی  وD"  �� ر;���ت ؟ ای "&ت -ل ا�ن :رور ���1ی  و ��ت ؟        �8 ��ر ��ود   
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  ���D1 8 ی ا� �وان، دو (�"��� �ون              (���ن  و ��ت ؟  آ&��ر  و ��ت ؟    

(ط�ق  وا�3��"� -روه ھ� و ا!زاب ا��6�� �ن "�3م ��رج در  از �1�ب >�6ت < ""1ددی" ��  !و��دھ$ !�و"ت          
 ھ� 1�F" �!�ث ر�Kس 1"�ور"و�ت، ر���$"د�ن ا	ا� �د �رھ�ن  ��ش  1371در �رط�ن ��ل  "-ور�رھوس" (��� �ن)

"ن *�$ "ا�وزر"، "و��ق" �� ��ر  ،"$�ا��Dد  �زه ��ب �"ود. د�ری �;ذ&ت ��  رور آ����ن: ��د �ر�"$، ا�"�Dل "!��
 �� $"Bن !زب و!دت ا���" F� ن از آ��� از ��در "ر�زی "!زب و!دت ا�B"$" �ود�د، در "�ط�3 "���و" ���ل، 1

�$ ""زاری" و ا !�د ا�B"$ �� رھ�ری ا� �د *�دا	رب ر�ول "���ف" �و�وع (�و�ت و �� ��ر!"$ رھ�ری ا� D	د *�دا�
:�ر ���ل  >ور ادا"� ���ت و در "واردی، �ر�$ از  ��8 ھ�ی زرھ$ ��روھ�ی !�و" $ �� �,E ا !�د ا�B"$ وارد 

;���، از �ود ��1 -ذا&ت. 1�;��ی "��طق "���و"، "!ر�� -رد�د، ���رات و و�را�$ "�	$ و �1�$ �$ ����3 ی از ا�ن 1
��3ط��ت �� ��& ر �را�$ "�	$ و  �,�ت �1�$ را " �3ل &د�د. ���دول" از 1"  "ا�&�ر و "

ش اB1س �"� � "ر�زی ��زا (س.ا.ز.ا) در آن  �1371رط�ن  14و  ���13ل ��د آوری "$ دا�م �� �� روزھ�ی      

,��� ���ظر"!"د" در &�ر "زار&ر�ف دا�ر -رد�د. ��� �� &را�ط  آ�روز-�ر، ھ"� ا*�9ی &را�ط ��ا"ن و د&وار در ��" �
  ���د. اB1س "ذ�ور �� �"�ت "!دود دا�ر و ���ر �و�ش (ردا�ت، از 1"��"� � "ر�زی � وا�� � �ود�د !9ور �� ھم ر��

�ط�3 ی و او�9ع �&ور را "ورد ارز���$ و  !��ل �رار داد. �� در �ظ" ،$�ردا&ت &را�ط ا"�� $ و ��ھ��1ری "���ل 1��
ھ�ی آ�ز"�ن و  "��Bت و -را�&� $ �ر�$ از ا*�9ی رھ�ری، �درھ� و ا*�9ی ��ز"�ن �� ��روھ�ی "طرح آن و�ت ون 

اB1س "��� �ر  &��B $" ��ز"�ن را از >در  -: 1��ش "�$ ا�B"$، و!دت ا��D"1 ،$"Bت ا�B"$ و &ورای �ظ�ر 
*9و را ا��1د وا� ��ب �"ود. &ورای "ذ�ور از "��ن �و�ش �8  ن  9ورای "ر�زی "ر�ب از  � ذ�ل "�6$ �رار داد و &

�"ود، �� �راھم  Eر��  $ B��را �!�ث ر�Kس و دو ن د�;ر را �!�ث "�Dو��ن �و�ش ا� ��ب �"ود. اB1س در ��&$  &
��Bت ��ز"�ن ا��1د -ردد&  $�. او	�ن &ورای وD� $ �Gد از &دن ز"��� ھ� و &را�ط "��*د، &وراھ�ی و�G $ و"!

"ا�!Bل ��� �ر  &��Bت ���$ ��ز"�ن" در و�Gت �د�&�ن ��  ر��ب ��  ن ا��1د و ا� ��ب -رد�د. " ���$ "���ل "طرو!� 
�وم و��E �"� � "ر�زی "س. ا.ز.ا" "ورخ ��ا�د  3در اB1س �"� � "ر�زی &�ر"زار&ر�ف و "و9و*�ت اB1س (

�"ود. درآ��ده در ��ش  �1رب ""� �3م و  ش  &�ر���ل را �� در 1369 �,D د ن از ا*�9ی �"� � "ر�زی ا��آن 

&"د�دھ�" �واھم (ردا�ت.  

��ر د�;ر &�ر���ل �� ����� "و1ود�ت �و ��ی 1�رال *�دا	ر&�د "دو� م" در >ف !�و"ت ���ل،  و�ط !زب            
�ب ا	د�ن "!�" ��ر" و ��ران اش، &�ر���ل و "ردم آن را�ت ��ران -رد�د و  �,�ت �1�$ ��ش از - $"Bن  60000ا� 

  ��ر آورد.ا���ن و ���رات "�	$ �راوا�$ را �� "ردم &�ر���ل �� 

"�ھ� ر���ت 1"�وری ا� �د "ر���$" ظ�ھراً :رض ��ب "&رو*�ت !��"�ت،  ��6 �(ری &دن دوره "و�ت            

ش دا�ر -رد�د و ا� �د "ر���$" را �!�ث ر�Kس 1"�ور دو	ت ا�B"$ ا��6�� �ن  11371دی  9&ورای "اھل !ل و*3د" در 

�ب ا	د�ن "!�" ��ر" و !زب و!دت ا�B"$ ا� ��ب �"ود. ا�ن &ورا و ��>�� ھ�ی آن، *"ده  - $"Bاز طرف !زب ا� ً�
 ا���ن  ن (ذ�ر� � �&د، "���&�ت و 1�F ھ� از �ر -ر� � &د. در � ��1 ھزارھ�  ن &��د و �� دوام "��1ر ��ی ���$ >دھ�

�ول را �(ر��د، -�ھ$ ���ت ھ�ی از !�د��ت :"��ر1�;��ید�;ر "��1ر -رد�دD" ،ل را د�ده ��&�د  ، &"�ری � �م، ��وه���
�� ا���ن از د�دن و  "�&�ی آن >!�� ھ� *�1ز "�"��د، �� ;و�� ا*�9ی �دن �ود�$، "�دری، (دری، �واھری، (�ری و 

�1�$ �ر روی �رک ا� �ده، �"��د� $ ا	 �1 دراز  �� ھ"وط�$ �ر &��� ھ�ی در� $ �� �ر �ر د�واری، آو�زان و �� �1د 
�$ �"8 "$ ط��د. �و���ی �& � &ده -�ن و &�دای �$ -��ه، �$ ��م و �&�ن، ����ری از در �رآ�"�ن دارد و از ��روی :�

و د�وار ���� ھ� و دو����� را -�;ون ��� �، ھ"� �1 "� م، درد، ر�@ و ">��ت، ��	� و ��6ن ا�ت و  ,�F داران ����ک، 
& O���ن 	ذت �$ (روا و ����ر، ��1ن ھ"د�;ر(ھ"وطن �و�ش) و! � �� "رد"�ن :�ر "��"وده از ��ر�رد �و�ش  8��

  "$ �ر�د -و�� د�وی را ا��ر ��� � و"�1زات اش دار�د.
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�$ در       ����ژادی و �ره و �واره را ��ود -ر�ت و ھ�X ا ،$ "� ،$��� ��ف 1�F ھ� >��6 �و"$، "ذھ�$، ز��
�رز"�ن �ود ا!��س ">Kو��ت �"$ �رد. ا�ن "���ل ����ر در��ک و:�ر ���ل ��ور، ا-ر ده ھ� ��ل �Dد، �رز�دان  ��ل 

�د ��3��ً " و1�� �واھ�د&د و �را�&�ن :�ر ���ل ��ور، ھ"ز"�ن و!&ت آور ا"روزی، ���ر�ردھ�ی (دران �و�ش "رور �
��ن ��ری را ا��1م داد�د) �,ر�ن �واھ�د �ر� �د.  ������  �واھد �ود و ��3��ً �ر ��ر�رد (دران �و�ش (آ

را �د�ن ��ن ھ"� &�ھد �ود�م، �� ��م �وردن در ���� �داو�د (ج)،  D�دات، �ول و �رارھ�، � وا��ت 1�و 1�F ھ�         
�;�رد، �ر*�س ��  1د�د ��م، 1�F ھ�ی �ر���&$ از �ر-ر� � &د و �و���ر ر از -ذ& � ادا"� (�دا �رد. "ا���ل" ار1"�د  

  ھ"و !�ل را د�ده و "ط��ق آن (��6م �ر� �د :

  ز"� �ر >و�$ و "B� ،B"$                              �� (��6م �دا -, �د "� را

�د                         �دا و �1ر�Kل و ">ط,$ راو	$  �و��&�ن در !�رت ا��  

  (ا���ل Gھوری)                        

       

  

  

  

   

  

   

  

     ،�"��رار "$ -و�د، ز"��$ "�ر� ����ی ���ر" در آرزوی �و� ن &�ر  ���ل" در �8 �  �� L�1ن" دوداش �رآ"د،  �ر�
�س 1دا�ت، ;����ل �ود، 	�8 � وا�� � �ود. ا"� ��  ��ف &�-ردا�ش (���د -,ت >ف 1��د و "�1ھدان، از >ف &�-ردان ا

��د، آرزوھ�ی ا� �د&�ن (�ر� ����ی ���ر) را از "ز"�ن"  � "آ�"�ن"، از "�ره ���$"  � "*رش �دا")  وا��ت در 	��س 1
-و&� ی ���ل و  ،�و"�دان در ��ش و �� -و&�&د. ھر رھ�ر �ظ�م و ھر �� &�ر ارواح �دل�رآورده ��ز�د. &�ر���ل 

�"وده $�� ھ� $ دو ،را�د�د�ر"�ن   و��Gت !�"را�، ھ� ( �ظ�م ھ�	ت و "ردم �ود، :��"ت �و�ش &"رد�د و ھر �8 وا!دآ
ر  3و�� >ف �ظ�"$ �و�ش �� 1��ن را ���ط ) (�ی ا�راط�ون  �زه وارد "�ط�3 ود��ل در����9 ھ�و�و"�دان ا!زاب 
�د�د و ��>وص &�ر ���ل دھ�ت &�رھ�،�&�.  

&ورای ھم آھ�;$ ( ر��ب از 1��ش "�$   و  ,وق ط��$ ��1ی ر��د �� ، !ذف "��	,�نط��$!رص و آز، ا�!>�ر      
 ا	ر&�د "دو� م"، و!دت ا�B"$  �� رھ�ری ا� �د*�$ ""زاری"، !زب ا�B"$ �� رھ�ری�د1�رال * ا�B"$  �� رھ�ری

 $�ش ا��1د  1372در دھ� اول "�ه 1دی ��ل   ""1ددی")>�6ت < !9رت �� رھ�ری-�ب ا	د�ن "!�" ��ر" و "!�ذ "

�� و ����9 ��ری ��ود) -رد�د و��"ر���$" دو	ت 1"�وری ا	د�ن ن ا� �د �رھ� �� !�و"ت (�� دو	ت ز�را از �وه ھ�ی "3
�� رھ�ری : ا !�د ا�B"$ و " !د�ن او از 1"�� ا�B"$ (�� ازطر�ق &ورای " اھل !ل و*3د" ر�Kس 1"�ور�وا�د�دش)

 آ�ت <  "!"دآ>ف ""!���$" و �� �و"�دا�$ ��د "!"د !��ن�� رھ�ری ا	رب ر�ول "���ف" و !ر�ت ا�B"$ ا� �د*�د

�"و���ی از و�را���ی &�ر���ل 
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درد،  �را�$ ���ل، ��1ن ھم ا� �د�د �� �� و�Dت ���D1،ار و ��م در ���� �داو�د و ���D &ر�ف، �Dد از �ول و �ر ی"ا�ور"
@��و	�ترD" ،و��ت�D" ، 1ر �� ا�زوده &د و ����ر و��" ��د�;ر در &�ر���ل �� &��دت ر��د. رژ�م ا� �د  ه"ردم ��;

�د -ذ& � �� �  !��"�ت �و�ش ادا"� داد."ر���$" از !��"�ت د��ع �رد و در �درت ���$ "��د، "�

در  ھ�ی طر��ن و آ:�ز 1�F "ھ�;$آ ھم"&ورای ز"�ن �� ا��1د  ھم :��ا��آوری و "�ث ا�ت ���ل ��د         
 � ا�راد &�"ل  -رد�د  ر �ب و�ت، ت�"ن از �د�&����ن،  و�ط طر�داران !��  120 ، ��ر� $ ��ش از&�ر���ل

�رت"  �ت��ر� ل �ر��د (�>� (��� و �داف...) از 1"�� &�"ل  �Dداً �� ، ���ت -ر� �ر و�ت�	�" $�"ذ�ور، *�دا	6
�م، اد�ب و در آ�و�ت ھ�D"$���� ره��Lم&�ش  11372دی  12/13 ، ��  �ر��;� آ:وش ا*�9ی ���واده و از از �

�د >د " ری !و��$ اش، ��ر!"��� ��  &��دت ر��د ا� ط�ف اش، ���� (دری�رار  ،*ث�� ن !�د��. ا�و در 
ز"�ن و!&ت را در "!�ط &�ر ��ض آ��د �و1ود آورد. و ھ" � ��رج و�Gت -رد�د� ، Dدادی از اھ�	$ &�ر ��ض آ��د

�L ��"$ >رف در ��ره دل آزاری  .دوام -ر� �ری و �& �ر >رف �ظر &د"ر�ز(���ل) از  از �� ھدا�ت�ظر� ��Gب "و��1
  "$ -و�د �� در ��ره � ل و� �ل �& ن و�� ن:

�$                            ��ول !ق �&ود، -ر د	$ ���زاری� ��D� ھزار ��ر (��ده، طواف  

��ی ��L ��� �ن)                                                                                                  Gو")  

�$ �و�ش       �� E9ده ا*�9ی &ورای "ذ�ور �� �ر�$ از "وا���ت &ورای ھم آھ�;$ و �ر-&ت ا!زاب  &��ل دھ& ��
ش در"ا�(�ن �و	دک" و�Gت ��دھ�ر"�ط�3 "رزی (��� �ن  1372در  داوم دام �د���، -روه ���م "ط�	��ن" �� در اوا�ل ��ل 

 ��22 ا��رت درآورد�د و در  1372!وت  20ا� �د*�$""زاری" را ��  �ر�L  -�� ر��دن �� ��رآ���ب  ظ�ھر &ده �ود،
��1 ط��ت �ر��، �دون "!��"� �� &��دت ر���د. �  ھ"�ن "�ه، �Dد از &

�د دھ� ا��ر ��>وص  ��&�ن "����ن*�"��ن و �� ھ" ا�;&ت &"�ر از ،ھ� �دھ�وزھم     ��  "ر�وط رو�داد ھ�ی 
، آ��� ��  ��Kف  � ھ�وز ھم �� ا�ن ��ورا�د ���ت �� ا�&�ن دارم ش و "ن &���ت ���$ 1358و  1357"�ت ھ�ی ��	��ی !��

از  و �� �زی �ر ز��ن آورد (ز"�ن !��"�ت ا�&�ن) �زی -,ت،-ذ& �  ، دردآور و ھو	��ک�د�� ����د از رو�دادھ�ی 
ا��3در از د�ن و د���  ��ت -�� دار�د، ھوا�واھ�ن آ���ن �ر�����ن و ت �واھ$ ��ز"��ده -�*دا	د� � D"1$،  ا�&�ی -ورھ�ی

�رده در ا�ن &را�ط، درا�ن او�9ع و ا!وال و در �رن �،  �21$ ��ر ا�د، ! $ �� روا�ط " ��3ل ط�D$ ا1 "�ع ���ده 

��	وژی، از��� �ر ری 1و، �رش  ،ز�ر(�ی �و�ش و "�، ھ"و "ن*>ر  ���8 و ��د. و��و ون �واه ا�ز�ر"ز "$ ط
��ن ����ران "���م" ا��;و�� "$ �ر"��د:                    �دای ��وا� � ���ص ا	3Dل ا�د. در ��ره 

                            

�د ��ودش >د �ر�د ��  �د�واه ���ن ھ�;�ه �"3>د �ر�د        �8 �د 

�$ و �"ن �د �ر�د ��� 8��  "ن ��8  و �واھم   و �واھ$ �د "ن          و 

  (���م ��&�(وری)                              

        

  

       

 $��رت"*�د ا	6�"  

�"و���ی از -ورھ�ی د� D"1$ ھم وط��ن 
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�� �ود     �و &"رد�د  "$ "ا� ر����و��	�ت"را  �1ی  1Dب ا����1ت �� د�روز ����$ را �� 1رم "�$ -رای �& �د و
را "د�"و�رات  ر"  �ود ا�د، !�ل در �طO �ر�� و دھ� �3وط �ردهد�;ران را "ا� $ �و� ��ت" ��"داد �رده �ود�د. ��  ��ف 

�� �� ا& ��ه ھ�ت و �1روی ھ�ی "$ ی ارو(���از د�"و�را � .�و�ش  و�1 دا& � ��&�د د�روز و ا"روز (��دار�د. �دون ا�
)<����ن ا&��ص ش ���ت)Gی ��، ھ�و-, � �ود روح ا���ن "�L -ردد "��رور!9رت " آ�طوری �� �� �ظر "ن 

��ون �,وس �&ور�� �� "��ون  ن آن ا!��س ���ز "$  17(آ�طور��� از  �دا& �د $در�  " �ردا&ت�و���	�زم"د�روز از "

�د) ���� �ردا&ت ���ص "د"و�را�$"از  ھم ��  ��فا"روز و �رد�د و " ���$ را ���د �ر"$ �ر�د�د، �وش �� ��� "�1ل آ�را 
��ن ���ت "$ و ��در� $�ود ($ �رده و �رآن ا* راف  ی -ذ& � �ت�� �� ا& ��ھ ،را ھم ��&�ن �ود، آن &ود دار�د. ا-ر

�;ری در ا�زوای -رو($ (���د) �و�ش �رار داد؟ را ، آ���د�دار Dت -وی و ���ن وا�Dردن �� �� 1رم وا�� $) �� در!�	�
  ا& ��ه ��ر*�	"��� و ا* راف �� آن *"ل >�د���� "$ ط��د.

  ��ل ��&د -ل �� �1ب دو� داران ر�� ن             از ره د&"ن �� "ژ-�ن ��ر ���د -ر�ت                    

  (���ت)                    

�د ��� از ھ"رز"��ش در      �"ن ���واده ی را "$ &���م "ر�وط�ت �� ��$ از ����$ �� رو&ن، آ� ��$ و �$ (رده "�
�$ و و1دان ��دار "$ ����د و��Gی دارد، ا*�9ی ���واده "و>وف ھ"� �1، �� !��ی ا�� $��&��;�ر و ���د و �& ن، ��م و 

�د، "� &ر"�ده ا�م �� وا�� � و �� وا�� ;�ن "�، در  -و��د، �� و1ود �� 1رم ا"ر &�>��ت و �� ��$� $"�د�;ر �را�ت 
�$ *"ل �رد�د و از ا�ن ���ت "Dذرت "$ �واھ�د  و ��ز ھم ا!��س &ر"�ده B��*ردم �رز"�ن �و�ش :�ر" @���	�ف و ر 

��1 -$ دار�د. ا"� ا��وس ��ز، ����$ را "$ &���م �� �� ���م *ز�ز و�رز�دان د	��د و ��;��ه �و��ش از "ردا�;$ ؟! از &
�د وای، وای ا�ن و آن  از -�ر "� ��1ت ��د و ا���9 "$ ��دادن، از � ل و �& ن "��	,�ن �ود &��� و روزھ�  ��ن "$ را
��ن د"و�را �� ((�و�د �و���	�زم �� "��ون  ن �,وس �� د"و�رات *>ر ��و�$) ا� �د ���ل < ���ت. ����Kد، د�د �� �� ا�ن 

"$���� "$ -و�د :                                                                                                              "�  

�د �&ر را �� ����ت ا�ن ا�ت                    �رد�د 1��ن  �� �� !�"ت ا�ن ا�ت &�  

�� ھ�، �� "��رت ا�ن ا�ت در ��وت ��ر �واھ$ �وع �&ر                     زاد�د  � �  

                      ("$���  (ا� �د ���ل < "�

       $� � ��   ط��م آرزو دارم و "$دار�د،  �ت��Bً ����ت �رده ا�د و �� ھ�وز ھم *��B �� ��� ��"ن از�ود و د�;را
�رد� ،�رده ��&�م �� ی��ھ�ت و ا! "�Gً �ط�ھ��و�ش ا�د�$ �(رداز�م و �� �"�ود���، ا& ھ�ی -ذ& � و !�ل ارز���$ *"

�زرگ "ردی از د���ی رازھ� و ر"زھ�،  درا�ن ��ره -ذ& � راغ و رھ�"�ی آ��ده ا�ت. :ا* راف �"��م ون -, � ا�د
�� از  1ر�� د�;ران "$ آ"وز�د، ������ از  1ر�� ھ�ی �ود "$ آ"وز�د، �رد"�دان ا�د، آ����"ذ�ر��ی رازی ""$ -و�د:" آ

�� در��Dد ������ از  1ر�� �ود و �� از  1ر�� د�;ران "$ آ"وز�د، ا����ن ا�د،" � �� را-ر آ ������  ،-ر� �ری"�دان ا�د، آ
�1����ود�د و*ز�ز �� ھم ��&�ن و ھ">,�ن �ود &ر�8  �& �ر و �راب ��ری "��ن ،& ً���دا!�� ����د1Kرا ،�و  ت �

از ���و  � ، �(رداز�د!�د��ت ھو	��ک ��	��ی -ذ& �  �ن و "ر ����ن"���� ها�&� د�ت �� "Dر�$ و "ھ"ت" ��رچ دھ�د،
ه -�ن �ر�����ن &ده، و1دان �ود را "��دب ر��9ت �داو�د (ج) و د	1و�$ ��زد�;ر ��ب 1���*ث �راKت �و�ش و از�وی 

�� ا!����ً *"ل �ود را �واب "د���وی" و �� "ا�روی" &"رده، د�ت  .را!ت ��� � �� &�د������ن آ�� ا*"�	$ زده ��&�د ھ"
�د  � از ��طرف ز"��� ھ�ی �و ����1ز �ودن اش  �!�ل �را�&�ن ���ت -رد�ده ��&د، ����ت �� ��ر�ردھ�ی �ود ا* راف �

�رای ا* راف �رد��� �و1ود آ�د و از �1��$ ��*ث د	1وی ��ز"��ده -�ن �ر�����ن &ده و &را�ط *,و و��&ش �راھم -ردد. 
�د، ���1  � ا*دام �ر�����ن ��م دا& �د. ��ز-ر� �ری���� در در !�	��� ھ"� "�دا�، وا�� ;�ن �ر�����ن و "ردم -�نه "��د، &

  ھر"!ل، از *�"��ن و "�����ن "!ل �و�ش، &���ت در�ت دا& � و ازھو�ت *�"��ن !وادث آ	"��ک، �وب آ-�ه ا�د.       
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�� �ن  ��Kد و "د�ر�ت ا��در  دا      ;����د ا&�) �� ��;��ل "�	$ *ر�� � ن �Dودی و �� Gت " !ده ا"ر��� ��  "ووم 1
��م  �وق اداره ا� ��� رات و ،��ز"��دھ$� $��ز"�ن م در �ر 1993ط�	��ن دراوا�ل ��ل �� �"8 �وج (��� �ن  &

�$ �ود را در -رد�د (��� �ن ا��1د� " و�Gت ��دھ�ر �� �"��ش�(�ن �و	دک" ھ"�ن ��ل در "�ط�3 ���م و او	�ن !ر�ت *
�دی �Dد وارد &�ر��دھ�ر -رد�د." آ��� را "��و ر >�O" �وا�د و ر�� �$"�رھ�ن ا	د�ن  �Kس !�و"ت ���ل، ا� �در -ذا&ت 

ا�B") $"Bه "!"د ��3ب < "آ�و�د") در &�ر��دھ�ر ھدا�ت داد،  �  !ت ا"ر ط�	��ن *"ل ��د  �D"1ت �در "�د �و"��دان�� 
 ��ی ط�	��ن �راھم -ردا��د، -ذ& � از آن ط��رات رژ�م �را ، زارت د��ع	�ن در وو �"8 "�	$ را ازطر�ق "�Kو

��"����!زب "ون �ود !ر�,�ن  ،  �(�� ا�ن ��ر �� "��*د ���تب، راه ر��دن ط�	��ن را �� ��ر آ��� ،ی ھوا�$رد"�
$"Bو  "ا�"$"Bرا" و!دت ا� ،$"Bن از �ر راه �ردا& � ��&د) د�ده &د �� !زب ا���	8 �وب و ��   و�ط ط�� �ھ"�ن  

$�D� وب را در (�ش -ر�ت� ���د: ���ل ر��د. � �ر*ت �� دروازه ھ�ی &�رط�	��ن � �� "ط�	��ن" ��ز-ذا&ت و راه را  ,-
  �� �� :�ر از �ه آب، �د�;ران �ه "�ن، �� ��دا، "�ه �ن، �ود، در ز�ر �ھ�ت". 

     ��� "ردم از !��"� �� و 1�ط�	��ن  وا��ت �� ���ر  ،�ود�د &د�داً ���وش ���ت ز��ن د�ده و از آ;��ی  �ظ�"$ ��از ا�
�$ و �� �"8 	وژ� ��$ �وج و ���د "��رزه *��� "&ر -�ری &�Dر��ط�3 ی، ��ن ا	"" $"Bدرو ا��" درھ"��ری ��روھ�ی  

��"�  � ، از �ر راه �ردارددر �ود اد:�م و �� ، ����ری از ��روھ�ی  �ظ�م ھ�ی "� �ف را ��ی ا� ���رات (��� �نو رھ
F��� �دون 1���روھ�ی دو	 $ و ا!"د&�ه ""�Dود" ��  �ر�L  ا� $��&�ش، &�ر���ل  1375"�زان  5و "�3و"ت، �� *3ب 

�ور روزھ�ی ر�@ آور �رز"�ن  8و  7ش) ا���9 &د �� روزھ�ی  1375"�زان  5، ا�ن روز(وردرا ��  >رف �ود درآ

�".  

          

   

      L�1ب < و�رادرش (&�ھ(ور ا!"دزی) �� ��  �ر��ش  1371!"ل  27ط�	��ن ھ"ز"�ن �� د�ول �� &�ر ���ل دا� ر

�ل " !د، 1�ت" $&��ده �ر"��"�ا� �3ل "و>وف ��  �Dد از ا� D,� از (� ��ی !ز�$ و دو	 $ ھ"ز"�ن �� &��ت طرح 
�د�&ور ھ�دو� �ن، در��&$ از��"� !9رت ��ی"ا���پ" در ���ل (��ھ�ده &ده �ود�د ( در!��"�  "�ل " !د ��ز"�ن -$ه 

 از د� ر "ذ�ور -ر� �ر و )و آ���$ �د�ده �ود�د �� آ��� ��$ ��ری �دا&ت "ر���$ "�رھ�ن ا	د�ن ا� �د و ""1ددی">�6ت < 
 آو��ت.�رای دو روز �دار راھ$ آر����در ��ر راآ��� را �� � ل ر���ده و �1دھ�ی ا�&�ن ، ��ر!"��� �دون "!��"�

  دو	 ��ی (��� �ن، ا"�رات " !ده *رب و*ر�� �ن !��"�ت ط�	��ن را �ر�"�ت &���ت.

�راوا�$ را �ر  ���را $ �1�$ و "�	$ و ... (روان و�Gت ھ�ی ��"��ن،  ��ر، ، &"�ل،6ربط�	��ن در 1�;��ی &"�	    
 و ز"�ن �و� � (ردا�ت.  "��طق "� �ف "رد"�ن آ���  !"�ل �"ود و �� �& �ر د� � D"1$ "ردم"��طق "� �ف �&ور و �ر

�دهء آ ش �&ود و ��*ت �� روی ھر 72زار &ر�ف �رای �� ھ"�ن  ر �ب ھ"� &�ھد آن �ود�م �� ط�	��ن در &�ر "��1

�ده -���"��;ری دو	ت ا�ران در &�ر��" و�Gت  ��ر را �� آ ش �وا�1 :�ر��زار "  "زار &ر�ف را �� � ل ر���د.ن �
در� �ن آن "�ط�3  ،"ردم (روان را ��&ت ، ز��د&"�ر �& � �� �1ی -ذا&ت ��"��ن را و�ران و �$ " و�Gت	��F&�د، "���و

دا� ر��1ب < و &�ھ(ور ��  و�ط ط�	��ن �� دار آو�� � &د �1دھ�ی   
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�وا�دن،  �� �ود �رد. ز��ن و د� ران از ا��ر از "ردان را یو  Dداد (�ور) ���ت را "�دودی آن "!ل را �طE و ��ر�زھ�
را در ��"��ن ��  ھ�ی �ودا�ر �رداری 1رم &��� � &د و (��ره  >و ا*Bن -رد�د. ع، "و��$3 ""�و"��د�و& ن و وظ�,� ��ز

�ط و ا�,�1ر در دو روز ���ود �رد.  وپ ��ر�  �!�� �"�90�زد�8 �� در �8 � $� در>دی اش را �� ا"��ت ��ر� �

$�    "�دل -ردا��د. )(-ور� �

��ن ���ن دا& � �ود:  ����د و�Gت ��"��ن ��ل از �رور�زی آ��$" در ��ره (��ره ھ�ی �$ "���  ا� �د ���ل < "�

  آن "�ه ��ن ز ��"��ن "$ -و�د                            ا�رار -ذ& �ء 1��ن "$ -و�د

  "وی &��ده ��"��ن "$ -و�د دل �>�ء *&ق او ز &"ش (���ن                      از

                                                                        ("$���  (ا� �د ���ل < "�

      

��ن &را�ط ��روھ�ی !�و"ت ا� �د      10ر در %ک �&و�� 90%  3ر���ً  از د�ت دادن " ��ر���$" �رھ�ن ا	د�ن در 

�� "�3و"ت ادا"� داد و ر���ت 1"�وری  و... ھ�دو� �ن ،ا�ران ،رو����درا �ف  ��ی��!� �,وذ �و�ش درھ"��ری �� دو	 
  د.	 $ !��"�ت �ر-ردان را ا� ��ر �ر-�ھ$ در دا�ل و ز"��$ در ��رج �� "��1رت (ردا�ت و !�

�;ران *�3ده دار�د �� 1�;��ی  �ظ�"$ و !رص آز    �� ,وق ط��$ ھ� و ر��دن ��  ،آ��� �رای !,ظ و ا�!>�ر �درت ، !
آ:�ز �دون ، ��ب &د �� "ط�	��ن" در �� ر��9 $ "ردم  ��  !��"�ت در (�و�د �� &��� ھ�ی !"��وی ��رو�$ ھر �8  وام

�3ش  ���6 $ ھوا�واھ�ن ""!"د ظ�ھر&�ه" �"و&$ "و>وف در �� ��ش ا*ظم �&ور د�ت ���د. ،*�س ا	D"ل 1دی �� 
ا�ن ��ره (�� ",�وم ��$) و ھ��ھوی �ر�$ از  !>�ل �رده -�ن در:رب �� �ود �� "ا���ر ط�	�$" دا& �د و �� ����ر از 

  "*3ب ����9 و رو�دادھ�" �$  ���ر ��ود.

 ؟ ��  وا�$ (ر��ده &ود راش، "� ��ل و "��Dد آ���  �1370 و رھ�ران 1�;��ی دھ� ای 	�ن !�و" �ا-ر از "�Kو        

رF� "�  ھ� "��ر$1 1"�� �و �ه  و ��ده "�;و��د: در �8 ،�8؟ ��  ��ف ھرو راھ�ی د�;ر ؟ (�ول و را ور ؟ ا 1
�� از ��ر$1�ه -�ری "&ورو �روت -ر� ن را �واب دا�� �م،  ھ� �Bح را �� ھم ا�دا� �د و �;ذا& �د �� ��ز�ده -$ ���م" ا�

���ر�&$ �در ��ی 1���$ و "�ط�3 ی را ��  ز"��� ھ�ی �را ا� ��ر &"رد�م،از آ��� را ھ�ر  �3$ �رد�م، وا�� ;$ �� آ&	
��ن (�ی  �دروان ھم�&ور "��*د ��� �م، �1 �� &��� ھ�ی ��رو�$ ��!9رات ون "�ن Gد� و �" را �� �رز"�ن �ود �

�وی آ��� �ر�وردار&د!"��� �&��د�م و ازD" و در:��ب "ردم   �م"�دی و 	ون: "ر(و�ل" رو�$، "دا	ر" ��ی ھ�;,ت 
��ت و از " ا"ر���ی، "��دار" (��� ��$، "\" ا�را�$، "د���ر" *ر�$ و:�ره &"�رش، ����را�ت � ��د�م ��1"وع ا"

 و ��ز "$ �� ��د�;ر و "ردم �ود، آ��� را �� ��ر�� �م، �رز"�ن �ود را �� �ون وآ ش �&�د�م*� ،���د�ت آ"ده از ��ر�1
�و�ن �و���	�� $" ا*"�ر ���م و �� ا& �درا �;ذ �� "�-و�م �� ��ر�1 $���و" �� �D"�1" �  ، ت"در����Dود از &ر�� �� "

 ��&$ از *"ل �ردھ�ی "ط�	��ن"
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�� !9رت "!"د(ص) *"ل �رده)����� �داو�د(ج) -, � و�� آ�ه -$ "&ر*$" �"��م. "رد"�ن "� ��ز�د آن وا�ف ا�د (�� آ
�;$ ($ آب ر� �د،&  Eد و �د�ن  از �رای >,�ی دل و >دا�ت �و�ش، ھر ��ری �رای ر���راب ��	$ را �د� &�ن داد

  	!�ظ از &�*ری  ��93رد�د، ا�ن !ر���ی د	&�ن را در��	ب &Dر ���ن ��د:

  "� ز :,�ت رھز��ن را  ��روان  (�دا& �م                "وج ر�F �&8 را آب روان  (�دا& �م

�L &د                 دار �ون آ&�م  را   $�  داراG"�ن  (�دا& �م �س �� ون "�>ور �ر"� ز�د-�

   
    Kمی �زرگ �د �دا�������ت "�دی �����د "&�ور ،را !�9ر د�ده �� &م "ردم ��ک �ز��از ھ"� و ھ"� !� $ � �� - ، ا"

�$  ر �ب داده ��رجD1 م ھ�ی�، ! $ در -ر� ن ��م ��& ر از ��ر�1�� "����3ت راه ا�دا� �م، >!�� ھ�ی ">�و*$ و �
��ن !�ل و ا!وال،وآ"�ده �رد�م،  � ��م ;و�� "� وا�د *"ل �ردھ�ی "� "�,Dت ��;��� ھ� ��& ر �د�ت آورده ��&�م. در  

�دی دا& � ��&�م �� �;ذا& �د �� �&ور و "ردم �ود ��ز�ده -$ ���م.                    "�- ���  را در ($ �دا& � ��&د و از آ

� �� �وا ،د�د�م اردوی "�را "�!ل ��� �د         ��ق دا&ت �� آD  $�"!راج" -ذا& �د &�ر���ل را و�ران، �$ ھوای و ز"�
،8�ارزان  رای ا���ن ا� �وان ���� "رده ھ� ، ر�&� ھ�ی در� �ن و ��� �ت،ط��ره  � ��L -ول "� D"ل (�ر� ھ�ی  �

�ده -�نز 1"�� ��زز��ن و د� ران (&��د ا�ر�$ از  ، ! � ��زار -ر"$ دا& �د.�م ��ود �رو� �د و �ر�داران ا�ن " �ع �" 
و �و&;زرا�$ &����ی *رب،  � "!,ل �زم  �د،) �� ���ق �رده &دھم &�"ل ��&�د��ش از �� دھ� 1�;��ی ا��ر �ر�����ن

(�� ا�و"��م �� !��"�ت اش ر���ده �ود و ��"ردا�� او را  از ا�ن طر�ق ��ز"��ده -�ن ���,� *���$ 1زاب و ر�;�ن -ردد.
�و�&را در �را�ر !س !�3رت وب �رد و�ر �رز"�ن اش ($ ھم  �� �د و � ھ�وزھم "$  �ز�د) �ر �ر�د، ��را�ش را �ر�

*�1ب د���ی �د. ����دده وھم  ر���ده ��&(و&$ �ر (*1م)  ھم (ردهھ� از �رز"�ن ا�و "��م  �رز�دان  و � ی (ا��6�� �ن)
��ن دار�م��ن �رد�م و  � ��ز�ده -$ ���م. "$ ����ت از �ر ;ذا& �د � "� را  د�;ران  -و�م "$ ��ز ���م و "$، �ود 

  . &�*ری از ا�ن ���ت، (��م �دا �ر داده و ��6ن دا&ت:درس "$ آ"و� �م" از �را��ن *��ری""��م �ر�ده ی ا�و

  آ"وز-�ر" .   ھ�X ز  "وزد��  ھ�@           -�ر "ھر�� ��"و�ت از -ذ&ت روز                       

  (ا�و*�د< "رود�$")                                                                                           

��ت �ر ر، �رای را�دن        ���$ اش �� ا"���رد &د�د "��ن ط�	��ن، !�"��ن "�ط�3 ای و ��ن ا	" ،��ھ"� &�ھد �ود�م ;و
��ن �1�� ��روھ�ی "��	ف (�1�� " !د) از ��!� ��& ر از ده ��>د ��ک �&ور�� در ا� ��ر آ��� �ود  B3 "$ �رد. ھ"

�$ اش ���طر د��ع از "�ط�3 ��!� �,وذ و -� رش ��!� !��"�ت �"ذ�ور �� ��ری وھ"��ری !�"��ن "�ط�3 ای و ��ن ا	"
��$ ��رج از "رزھ� در ھ"B) رو-رام و) ،$��رم "$ �رد. در ا�ن "3طE ز"� �1��ری !��3 $ در دا�ل �&ور �و�ش، (

 Lود"  دو�ن و آ"�ده -رد�د و ��  �ر�D�"" ده ا!"د&�ه���  ���18طر  رور �ر"���ش در"�ط�3 "�وا�1 ��� ا	د�ن"  �1380

"ر�وط و�Gت  ��ر  و�ط  دو ن از  رور��ت ھ�ی �رز"�ن *رب *"�$ -رد�د و "و>وف �1ن ���ت. ا�ن !�د�� 9ر�� 
�"$ �ود �ر (��ر ��روھ�ی !" Lر�� ) ��"��	ف ط�	ب. آ�� ا�ن !�د�� ار ��ط$ �� ���9 ی دو ��وھ�ی  �1ر $ 1��ن در ا"ر�

م) (�و�دی دارد �� ��ر؟ �ظرا $ " ,�وت ارا�� &ده ا�ت، ھو&"�دان در��� � ا�د �� !ر��� از � �رار  ��2001 �"�ر  11

  ا�ت.

         Lد�ن"، � �ر�	وا�1 ���ا�" �D��20 -ذ&ت دو روز از وا�  �����ده ای را در  �1380�) $ ����د، *"ش ط��را $ 

� ن �ر�ورد �"و�د، ھردو ���ک ����ن ���ک ا��Gت " !ده ا"ر��� ا��1م دا�د، از 1"�� �� دو��وھ�ی  �1رت 1���$ در وا&
�وھش و ���&$ -رد�د. >رف �ظر از ا>ل 1ر��ن و "�ھ�ت "و9وع، !�د�� "ذ�ور ��D1�� 8 �&ری �ود و &د�داً ���ل 
از 1��ن در &وک ر�ت. ھ"ز"�ن �� �رور�� ن �ر1��ی آ�"�ن �راش در ا"ر���، ر�Kس 1"�ور "1ورج د���و�وش" 

،8(��م �ر� �د  � ط�	��ن (""B "!"د *"ر" و رھ�ران ط�	��ن)، "ا��"� �ن Gدن" را  !و�ل ا"ر��� دھد، ا�ن �وا�ت  �و
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 L�1 � �ر�� ��;رد�د. در  $�"* ���د  2001ا� �ر  7ا"ر�م ��D	� ��ی ا� ���را $ ا��Gت " !ده ا"ر��� (�� (��ده &دن 

��ن (رواز �م ا�;ن ھ�ی "اف ھوز�ت"، "د�زی  18 –-روپ از ��ر"�دان آ�د�ده اش، ���م "�Bه ��زھ�" درا��6�� �ن) وھ"

�"ود�د، ھ"��ری " 1�ت درھم �و��دن �و ��ی رژ�م ط�	��ن ازھوا، ھم آھ�F *"ل 52 –" و "�$ 130 –��ز"، "ای �$ 

�ده ھ�ی ;��1�� " !د، "�!�ث ��روھ�ی ز"��$ و  3رب آ��� �� &�رھ�ی "� �ف ��>وص ��دز و ���ل در ���� !"��� 1
�$ آ��� ا��ر و " ���$ �� &"ول �ا��Gت " !ده ا"ر���، ��&$ از ��روھ�ی رز"$ ط�	��ن و ھ"��ران "�ط�3 ای و ��ن ا	"

�$  � " وره �وره" �Dداً در�رز"�ن ا"ن، �&ور(��� �ن (��  رھ�ری آن، "واE9 �ود را  !ت �&�ر�&� رک �"ود و �� *3ب 
�1ی (دری و "�دری �و�ش) "�!�ث *�3;�ه �1ه �وش �رد�د.  � �� ا� ,�ده از �ر> ��ی �Dدی، د�ت �� آرا�ش ��روھ�ی 

�د.�  �و�ش ز

��روھ          ،$��ی "�1�� " !د" دا�ل &�ر���ل &ده و !��"�ت �� �(ری &دن �زد�8 �� �8 "�ه از *"���ت ھوای و ز"�
 Lس "�ن اول" ��  �ر��م،  2001د��"�ر  �13ر-ردان ا� �د "ر���$" �� �>ر ر���ت 1"�وری �� ���ل �ر-&ت. ��,را

�ده ��,را�س ازا�ن �رار�ود : ���م ا�9�$، ��د !���ن �ظ�ھراً �� "�ز���$ ��ز"�ن "�ل " !د دا�ر-رد�د. ا*�9ی ا& راک �
�1�ر *�دا	!��م، ھ"��ون "1ر�ر"، "ا�و��$"، ر!"ت < "و�$ ":�زی"، اB�-" د !�"د�� ،"Bری"، ھدا�ت ا"�ن "ار�

*��س "�ر�"$"، ��د ">ط,$ "��ظ"$"، *ز�ز< "	ود�ن"، ا!"دو	$ ""�Dود، !,�ظ < آ>ف ""!���$"، (رو���ور 
!"د1��ل "&"س"، (رو���ور*�دا	� �ر "��رت"، ھ"��ون "!"دا�!�ق "��دری"، "!"د ��ط3$، "!"د�و�س "���و�$"، دا� ر"

�در"، ���م ��"� "و	$"، 1�رال *�دا	ر!�م "وردک"، *ز�ز< "وا>,$"، (����ن "زدران" ...&�ھدان و "&�ور�ن �ل  "
�ل " !د 	�9ر"ا�راھ"$"..." $&��ده �ر"��"�  و��ر ن �&"ول 

�ده -$ !�و"ت ���ل، �� رھ�ری "!"      ��"�د �و�س"���و�$" در"اB1س �ن" �Bف "�ل و  >"�م ر�Kس 1"�ور ھ�Kت 
  در���ل، *"ل �رد �� �� وا��ش 1دی، ا"� "و�ت ا� �د "ر���$" (ر�Kس 1"�ور) "وا�1 -رد�د.
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