
www.goftaman.com 

و  �93و�ف ا�ر��� در ���ل �ر�زاری دور دوم ا������ت 

  ؟د�و�را�� �و ����د در ا�������ن ... ����ت از
  )��، ��&ر ھ$�# ���" "ا�ق" ا��را���

ط  ��ه ھ�ی ا�ر �� ھ��� �ش، �ردم و��ت ��ت ���ل �ون ��ر�ب، 	وز	�ن، �د���ن، 
��#/�ن... و���ر .ر��#  -وادِث ا#دوه ��ِر ط�*ت ( �)�'� ورا#ش &وه) �د#د . از �ر و	�ن �� ��#" 
 و&���#" وھر �" دا�ت و#دا�ت ��ن �" ز�ن �رو ر�ت و� ھم ط*�� �)ب ھ� �د. از &�خ ر��ت
	�'وری �� �ؤ���ت دو�6 ، ا	���5  ھ��#�ن از ا�راد وا���ص �� �ردِم ھر 3و�� ا��2#���ن ��رغ 
از ھر .وم وز��ن �� #��ن دادِن ا#��#  �رن ا-����ت و 5واطف �رادری و ھ�وط#  از ھر3و#" 8م 

ز �� �ر;  و &�;'�ی ��دی و�*#وی �=�>" #;رد#د. درن ��ن �ردم و دو6ت ھ�ی ���:ف 	'�ن #
  ھر�" &�@ از د�ت ��ن �د، در? #;رد#د. ->� &" ��#� ھ�/�ن آ��د. 

  )��                                                                                                                       وا��:

      ) در ���#  �� �ود I S Iرأس د��/�ۀ 	'#�  (از ��6'� �" ان طرف ز5م ھ� و-;و��'�ی �  در �ِ  ��&���ن در 
 �رو��" �3ِن �  8رت و�  و.�ر دا�:  زر #�م �#ظ�'�ی ا�)� !! �� �وۀ �:�س از ھر آ#�" ��ب ورا#   و �ر��دی

    د �ده وھ#وز ھم 	ر�ن دارد، در? #" ورزد#د. �" �Fوص #ظ���ن ��&���ن از -دو ا��2#���ن و.�ل �ردم ا��2#���ن
�" ��ل �" ان �و 5:#�ً �� �ر��ب �و�@ ھ�  و�رازر &ردن آ�ش �و���#" �ر -رم �>دس &�ور �� #" �#'� ��ط  و�	�وز 
آ�;�ر �" �#H و3ل �ر ز�ن �� &رد#د،  �:;" Fدھ� �واھر و�رادر و��ت �ر-دی &�وِر �� 	�ن ھ�ی �رن ��ن را 

6  و درد ور#	  را &" �رادران و �واھران �#�طق �ر.  و	#وب �ر.  #ز از د�ت داد#د. ���رات و �:��ت 	�#  و��
)ب �  *&�ور �� ( #ور���ن، &#ر ...) دده ا#د، �" ھF Kورت درد ور#J آ#'� &��ر از درد ور#J #��  از -وادث ط�

�ر روی آ#'�"   ھ� در �#�طق ���ل و را#ش ز�ن در �د���ن #�ت. �ر�ش ان 3و#" �" و	ود �  آد &" �" �ز �رده
آ�ش ��ری ھ�ی ��&���ن �ر -رم &�ور �� ا#دا��" ا�ت &" #��J آن �  �@ �	�وز آ�;�ر،  ورا#  ��#" ھ�،  از �ن ر��ِن 
ز�#'�ی زرا�5  و�#�طق ��;و#  و�" .�ل ر��#دن ا#��#'�ی آن �ده ا�ت؟ زرا ھ�� ان -وادث �"  در �طL دو6ت و 

ن ا�6::  ���ر �� Lن �" در �ط��وش و ���ر &�ر#H 	:وه داده �ده ا�ت. ھر�3ه ��واھم � ا#�ظ�ر دا��" ���م، ا
رم، و.ت �:�  ا�ت. زرا ط  �دت /� N��� 'وری ا��2#���ن ( آ.�ی &رزی)�	ر�ش را از .و��#دان ا5:  دو6ت �

�" رو�ن از ���ت ��ر	  ز���داری او دده ام و��ر ھ� �#ده ام &" آ.�ی &رزی ھ�/و#" �#�ور وا=L و-�  #
-;و��ش �� &�ور ھ�ی 	'�ن و ����ص �� ��&���ن و �" #��ت از ��&���ن �� ط���6ن اراO" #;رده و#دارد. ا�� طرف د/ر 
�#/ر �ر@ �ودن �ودش و دار ود��� �  ،L=ژی و #دا��ن �#�ور وا�;" �" �و�  #��ن �دھد &" آ#'�" ��ر;  ��را�

  �  ���د.ھ��و  ا#� ��&���نارگ �� ����'�ی �زور

ط  روزھ�ی ا�ر، �:@ Fدھ� �و�@ و آ�ش �و���#� ��&���ن �ر �#�طق �رزی ا��2#���ن &" از اRر آن ده ھ� �ن &��" 
وز��  �ده ا#د، @ ��ر د/ر #/را#  �دد �ردم �� را �" و	ود آورده و ا���ر ذ6ت ��ر آن �ر �ط  روز#��" ھ� و��ر 

�ن �ده ا�ت. �:وزون ط:وع روز @ �#�" اول ��ه 	ون �را�ون از �ر 3ری �:@ ده ھ� �و�@ #�رات دا�:  ا���#�2
�و�ط #ظ���ن ��&���ن �ر �#�طق �رزی &#ر را �� @ �ن از آ�3ھ�ن ا�ور ���  در ��ن 3ذا�ت، #;�� �'�  &" �ورد 

دھ  �ردم ا��2#���ن &" �)ف �و.W ��&���ن  -�ل � روز رای �١۶و	" ام .رار 3ر�ت، ا�راز ان �ط:ب �ود( ... -���� 
ش .رار 3ر�ت، �-�ل آن �رای ��&���ن �#/ن ���م �د. زرا ��&���ن �  �#د &" �" ;طرف آن دو6ت ھ#دو���ن از ��# "�
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د، ���&���ن در اRر ا#�����ت آزاد و د�و&را�@ �;ل ���" ا3ر در ا��2#���ن #ز دو�6  �" اRر ا#�����ت �رد�  �" و	ود �
�ن دو �#H آ��ب .رار �  3رد). �  

�#ت  .وت  ١۶->>��ً .و�'�ی د��5  وا�#�  ا��2#���ن روز F ت &رد#د. -=ور �ر #��ط �ردم  و#�F "#�#ل را .'ر���-
ن �" و #و&ران ��ه دل آن (ط���6ن) 3ذا�ت. ا&#ون ��&���  )I S Iھ�ی ا�#�  &�ور داغ ��ه �رط�ن �ز را در دل و	/ر(

��طر �رھم زدن دور دوم ا#�����ت ر��ت 	�'وری ا��2#���ن �د�5 د/ری را �� وظ�" دادن �" ط��6'� و د�ول #ظ���ن 
��&���#  �" ��ک ا��2#���ن و آ�ش &�ودن .Fدی و�'#د�  �دۀ آ#'� از �رزھ�ی ا��2#���ن �" �وی ��&���ن،  �'�#"   را 

س و �ر #و�ت ��ز &�ور ��، ��ر&ز .وت ھ�ی د��5  و ا�#�  ا��2#���ن �" #>�ط رھ� -��در &�ر 3ذا��" ا#د �� درن �ُ 
آ�وب زده �رزی �Fروف �و#د و �دان دوِر دوِم ا#�����ت �رای دھ�ت ا�/#   و�5:�ت ا#�-�ری ط���6ن در ��ت ھ�ی 

  ا#������  ���5د 3ردد.

ق �رزی &�ور �� Fورت 3ر��" ا�ت.  ا�� ھK �3ھ  	�6ب ان ا�ت &" ��ر ھ� ان 3و#" �	�وزات ��&���ن ���ی �#�ط
  �.و��#دان ا5:  ا��2#���ن( آ.�ی &رزی) �#ن 5;س ا6*�ل 	دی �ر �#�د �ر��ن آ��ده ��ش ���ی .وت ھ�ی د��5  وا�#

F �	& ن 3و#" �ر��ن از�در �د 5:� �	�وز ��&���ن  را #داده �ود، -�� &" �#د روز ���Fر از ���ور�ش ��.  ��#ده، ا
�� 	واب ��>��ل �" ��&���ن داده �ود؟ آ� آ.�ی &رزی #�  دا#د &" ��&���ن ���Rر #ر#/'�ی 3و#�3ون ��� ، د# ، .و� ، 
ز��#  در �را�ر &�ور �� ھ�واره آ�ش 	#H را در ا��2#���ن �*:" ور #/'دا��"  واز �ر&ت ورا#  ا��2#���ن �ود را �� 

(� "� @#  ح ھ��وی #ز د�ت ���" ا�ت؟د#دان ��:L ����" وا

�" #ظر ھ��" #��� "ا�ق"؛   در �#�ن �و.*�  &" &��ر از دوھ��" �" دوِر دوِم ا#�����ت ر��ت 	�'وری 
در ا��2#���ن ��.  ��#ده ، �'�ر ا�ت، .و�'�ی ا�#�  ا��2#���ن �Fورت �5دی �Rل دور اول ا#�����ت ��ل 

ن و ارادۀ .وی �" �ش ��ر#د ودر 5وض:روان وظ�ف و��Oو6�'�ی ��ن را �� 5زم ��  

�'�رن و�#��ب �رن و.ِت #��ن دادن دو��  ا��ت ��-ده ا�ر;�، .و�'�ی #��و و �:ل ��-د �" 
ا��2#���ن،  �#R  ��زی اھداف �وم ��&���ن در .��ل ا�#ت �رزھ�ی ا��2#���ن ����د &" .و�'�ی #ظ��  

ر �ر-دی 	:و �و�@ �را#  و ھر3و#" �را�;�ر'�ی ��&���ن را آ#'� �� زر #ظر 3ر��ن �#�طق آ�ب �ذ
ر#د، �� ا#�����ت دور دوم ر��ت 	�'وری �" ��و��ژ �وا	" #/ردد. ھر �3ه ان در �وا�ت از طرف /�
 "� �;   دو6ت ا��2#���ن از ا�ر;� و	��*� 	'�#  Fورت �/رد،  �  ��3ن �ذرش آن از طرف ا�ر

 �#� �;ر �وق ا6*�ده �واھد دا�ت. در 8ر آن، آ�رو �#دی ا�رR��  ت آن &�ور از رو#د د�و&را��ر -��
  . ان ا-���ل و	ود دارد &"  د��#�ن ر��ه و آرا�ش ا��2#���ن، د�ت زر ا��" ##�##د

  &�� +# �ظر دار�د؟

 


