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  ���ظ � ا��ن  و ��شِ  �1358دی  6��ز	وا�� رو�داد 
  د�	���ن �ر���� در ا�ن رو�دا�� ��وان 

 ���دا�رام ا�د����د
  


م �دی�ظ��� 
وروی در  ����
در   �ر ا�������ن )1979د����ر  27(�ور
�دی1358 
�د ��دوران ��و�ت  ������ن د��� ھ�ی �ظ��� ۀ �#�ظ " ا��ن 
�ل  ر�ت. روزو �


�����ن *ر���� ا��  ،وارد ا�������ن 
د�د�� د(وت و �وا�)ت ا��ن �ر��ن 
وروی در ظ�ھر، ل
    .، ��ز��ن ا��� آ�+� �#�ظ " ا��ن �ودا�ن د(وت
� �)�.�ی ا��ن �� �.ور *وای 
وروی و ا*دام ا�ن *وا در *�ل �و�وف �� (�وان  در ��ل�/


وروی ��ب �و�� �� /�د دو �و.وع ����*ض و ��0�  و�� ای در رو�داد ل
�ر �
�)ش ، /
رھ�ران �زب د��را��7 ��ق ا�������ن در ���وز �ظ��� 
وروی، �)ش ا��� و ��0ن /��ده 

ا�ن  ورود *وای 
وروی را د(وت /رد و ��رک /�ر�ل در 9�  ��ود. ھر�8د /� �#�ظ " ا��ن
ود ��+� �7 و �0  آ�+� در ا�ن �)وط ول��ن�� رھ�ری �زب و ��/��ت �ز�� ر��د،  ��روھ�

� �)ش در ا�ن رو�داد ودن ا�زار ���� . ھر �ه از ��ظر *ر���� 
دن و *ر���� ���وب �� 
د�د�

���دن 9�ی ار�ش �رخ �� ا�������ن  د، �+م ا��ن در ���رای�=�ه 
ورھ�ران �زب �ذ/ور /


�ر از ھ�� ا�ت:��   
  

  ا��ن؛ دا�� و ��ز��ن ��روھ�ی �وروی: -  1
ا�������ن   و  ت دولت 
وروی�ھ�@ ���ن (�ل� �ر�ن  ا�.�ی �0�ھده  ز��ن   در �#�ظ " ا��ن  

� رھ�ری �ور���د �ره /� و  ��91978م د���ر   در� � �رژ�ف �ورت  ر�ت، ��ورت  /
�ور���د �ره  ��م داریزا��ن 8� در دوران  دولت �زب د��را��7 ��ق �ود.  دوم ر��� �#ر

 ا(زام  از 
وروی �وا���ر   ��ر ھ� �ودش   ��/��ت /� و 8� در ز��ن /و��ه رھ�ری و 
�وا�)�ت  از  آن ، �����دۀ . ���7 ��د ��ر���� /�. ��  ��روی �ظ��� �� ا�������ن 
د. در

  �� �و��د: ��روھ�ی �ظ��� 
وروی�� 8=و�=� �������   ا��ن
  (��ر���� ، (��ل)�9�م از /��ل« 

 D.)1979د���ر( 17و  ��12�ر��  �دۀ /����� �� ا��ن د�دار /رد، در  #�� ھ�ی ا��ن ���ل� ��
  در�ور �و�� ا�ت: 

��ل ا���د 
وروی در ��و �ری از (����ت رز�� ���د ھ� لزوم  �#�ورۀ   ا��ن ��را��E�  در  
  ا�د: ا�ن *رار  را ���ن /رد، طرح ھ�ی او از �وا�� 
��ل ��+وری د��را��7 ا�������ن 


وروی را در �ر�� از �)�ط �+م � رھ�ری /�و�� ا�������ن �.ور  G��� روھ�ی� 
  ا����+�ی 
��ل� ا�������ن ��ر �)دم �واھ�د  #ت. ا��را��ژ�7 در 

  ا��ن  #ت: 

ده /�7 �ظ��� ����ت از ���ب 
وروی ��0ن  – 1 �ا
��ل و روش ھ�ی ارا@

   ردد.
 ا���د 
وروی ���وا�د 9�د ��+�ی �ظ��� در ��ھ�ی /� �ود آرزو دارد، �د�ت – 2

  آورد.
ا���د 
وروی ���وا�د /��� 9روژه ھ�ی ھ���ری �
�رک ا���ن 
وروی را  – 3

  ز�ر ����ظت �=�رد. 
�9�ھ��ن 
وروی ���وا�د راه ھ�ی �وا��E� ��+وری د�و/را��7 ا�������ن  – 4

  »   .   . .  را ز�ر �=+���� �=�رد.
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از ��ل /�ر و ا*���ش  �)�.�ی ا��ن �� ا(زام ��روی 
وروی �رای �#�ظتاز  در ��د د�=ر
  د:رو ����ن 

(/�دک) از �9�ھ��ن �واھش �ود ���� �ر  ��ل �7  رداندر رو�د  #�=و، ا��ن   « . . .

وروی را �رای �=+���� از 
�ص �ود در �)ر �د�دش (/� او در �ظر دارد 9س از 9��زدھم 

� آ��� /وچ /�د) ��رار /رد. . 1979ا/�و�ر ��ل روان(� ( «  

��دان ا�����وی ��ر�D �ظ��� �درا��ون رو��� در /��ب "��L در ا�������ن"  روھ� از دا�


� از ا���د �ری را در �ورد �)�.�ھ�ی �9+م �ره /� و ا��ن ���� �ر ا(زام *وا �� �ی /
: ا��=و�� �)� .� ھ� /� از طر�ق �����د �ن 
وروی �ر���ده 
وروی ��ز و /رده ا�د ��  و��د

��ت ��ر�د. ھ#ت �)�.� از �وی ا��ن 9س از �ر/��ری �ره /� �ورت ��  
ده �ود، �زد�7 �
 ر��� �ود. 9رو���ور "9� �ر آلن" آ�ر د�9�ر���ت (�وم ����� دا�
=�ه ژ�و در /
ور �و�س و 
"د��ر /��" ھ���ر ار
د د�9�ر���ت (�وم ����� دا�
=�ه �ذ/ور �)�.�ی �ره /� و ا��ن را ���� 

�� ا����د �� ا���د ��رم از آر
�ف �زب /�و���ت 
وروی و  �ر ا(زام *وای �ظ��� از 
وروی
  �� /��د.  ���ت و ����ر وا��ود ��ز��ن /�. �� .�� 

   
  ):���C.I.Aظ � ا��ن و ��.آی.ای( -  2

دولت  اد(�ی ���ل#�ن �ز�� او �� اد(�ی�=�ه 
ود و   C.I.Aا ر ��وی ا��ن �� (�وان (.و 
 �رد، ��ز ھم ا��ن ��رک ا��� ���وز �ظ��� 
وروی  
وروی در آن دوران �ورد �و�� *رار
رھ�ران ا�ن �زب در ا�ن ���وز ���وب �� 
ود.  و  در �رر�� �)ش �زب د��را��7 ��ق

 ����� Gل��
وروی در آن دوران، �#وذ �� ا�������ن ھ����� ��و�� �ود را ��
� از ����M و �
��ت �#وذ، ���ش را �� /��رول و �ود ��)� ���رد. �9س �� ��/��ت �زب د��را��7 ��ق ��

� ا�������ن داد. �رای � �9�/���ن �ر   
وروی روا�ط و ����� ا��ن �� ��. آی.ای ودولت ��ط
����ی �ر�دن از 
وروی و روی آوردن �� Nرب �Nر *��ل ���ل �ود. ��� ا�ر����� ھ� �#وذ 

  :د�دا����ری 
وروی را در ا�������ن از �وزۀ ����M روس ھ� ���وب ���ر
�  �ری ����د /�: ا�������ن  1972 زارش وزارت ��ر�� ا��Oت ���دۀ ا�ر��� در ��ل «����

 �/ �
E� و /��وری دارد. ھر �دی، ���ر���
وروی) روا�ط ط��0� �����، ا*�) ��� رو��

دن از   
وروی �رای 9���ن �ر –در�+ت /�ھش روا�ط ا���ن   Gورت  �رد،  �ط�ط��0� آن 

 M���� فEد�ت آ�ده د�ری دوام ��واھد /رد.طرف �وده، ��لت   ھر دو�� «  
���ن ا��ن و ��.آی.ای را�ط� ای وا*0�ً آ�� /� D��9 در�ت و *��M /��ده ای �� ا�ن 9ر�ش 

و �ظ��� 
وروی �� ا/�ون از �وی 
وروی ھ�  ����روزھ�ی   از ھ��ن �����ن د،�و�ود �و

ده ا�ت. ا��ن در دا�ل ���ح ھ� و 
�  ���ل#�ن �����م� �� ھ�ی �زب د��را��7 ��ق ارا@�  

�#�ظ " ا��ن از �����ن روزھ�ی ��و�ت �ود در �دد ���س و �ذا/ره �� دولت 9�/���ن 
د. 
ا
���ق و (E*� او �� �ر*راری روا�ط �زد�7 �� 9�/���ن ھر روز ا�زا�ش ����ت و در روز ھ�ی 

ال�ق ر@�س دولت 9�/���ن �� ��ری ��ش 9����� ��و�ت �ود �� د�دار و  #�=و �� ��رال .��ء
:�
�ھ� وز�ر ��ر�� 9�/���ن �0داً �� ھر��ن ��ر �=�ر ا�ر�����  #ت / �Nن داد. آ�
  از �د �

  » �ردا
ت �� از ا
�رات ا��ن ا�ن �ود /� وی آ��ده ا�ت /� �ط د�ور�د را �9ذ�رد.«
� و ���(� ا
���ق ا��ن �� ����ن را�ط� �زد�7 �� ا�ر��� ��ز ا�زا�ش ���ت. *E) �در ��ل� /

�9و�د او �� 
�ھد و ��د �زد�7 �� ا�ر��� و 9�/���ن   ���Rن ������ت  Nرض�#�ظ " ا��ن 
 ش، (���رد ��.�دوی /و��هدوران ��/��ت  ���� *��ل ��ثِ ��)� 
ده ��� �وا�د، ��.آی.ای 


وروی �ود.  ودش �و� روا�ط  ھ�ز��ن در   ا�ر���  ها��Oت ���د ������ت ��  Nرض ا���د  ��  
�ر�=و�� ��و��ش ����د *�ل از آ��� از را�ط�  و  �� *�ل او  �طر ا��ن �رای 
ورو�+� /� /�ر

� در ����ت و (���رد ��ران آلود و �Nر *��ل �+�ر 
وی �� ��.آی.ای �ر ���وا�ت، ر�
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Nر �ت. ا��ن (�
م وا���=� و و��داری اش �� �و�وف در دا�ل �زب و ��و�ت �ز�� دا
، �� ����ت و (���رد �ر/وب و ا����ر در ��رون و درون �زب د��را��7 ��ق، 
وروی

��/��ت ا�ن �زب را ��وی �)وط و �رو9�
� �رد. ���و �)وط دو لت �زب د��را��7 را 
��ق ��� 9ذ�ر�ت و ��/��ت ا�ن �زب را در ا�������ن ھ��و �� آ�8� /� ����M ����� �ود �� 

    �9دا
ت، ��)� ���رد.
را 9س از �ر�=و��  � ا��ن �� �� . آی. ِای ھ�8=�ه ا���د و 
واھد را�ط��ل� /� روس ھ�  در

.آی.ای ا�ر����� ھ� ��ز �� آن ز��ن و �� �0داً از روا�ط ا��ن �� ��ارا@� ��رد�د، ��و�ت ا��ن 

�ول "آدولف د�س" �#�ر  ��ن �=#�� ا�د. �ر (�س، �د��9و���+�ی ا�ر����� در �#�رت /��ل �

  �ول ا��Oت ���ده ھر  و�� ار���ط ا��ن �� ��.آی.ای را �ورد �رد�د و ��ذ�ب *رار داد�د. �)
   
  :ا��ن؛ �	(�ت ����ل و ����و��'��ت – 3

را�ط� و وا���=� او ��  �ر.�� ����و��ل�زم و ا��)Eل�ت ا��ن در �ر�دن از 
وروی �� �د ا�+�م  
C.I.A �� ا�=�ز و �
وروی ��
د.�� �وا�د ��� از (وا�ل و�و� �
  ر�7 آ��ز در ل
�ر /

ھواداران او در دا�ل �زب د��را��7 ��ق �طرح از �وی   ����و��ل�زم و آزاد��واھ� ا��ن
در �دد آن �ود �� �زب و دولت  ���ح 9ر8م و رھ�ر آن ��رک /�ر�ل /� �ر �Eف 
ود�� 

  . /�دز ��ط� و/��رول 
وروی ��رون �ز�� را ا
��))�ن ��ر�� ��ز از آزاد��واھ� و ا��)Eل�ت �#�ظ " ا��ن در   ل����ن و�ر�� از ژور��

�را�ر �#وذ و ��ط� 
وروی ��م ���ر�د. "���7 ھر��ن" �و���ده و ��ر �=�ر ا�ر����� /� در 
�  #�=وی �ط�و(��� 9ردا�ت،  �1357�����ن � ��ور
�دی �� ا��ن در ���د وزارت ��ر�

« ��=و�د: �� �ت را �دھد وروی ھ� در ا�ور ا�������ن �ق آ�)در �ظ�ر9�ل��� ا��ن ا�ن �ود /

�ود. دو ������  �وردار ن /�7 ھ�ی ھ�=#�� در ا*��ر �و�ش از آن �ر/� ا���د 
وروی �� داد
�ورت  ر�ت،  1978آ �ت  13د�=رآن ���ر�D  �ون و 6ا��ن /� ��� آن ���ر�D  طو�ل ��

� �#س �ود �ود. و  ��رور   و  �
�ن داد /� ا��ن �� ��و��ل��ت �ر��ت، آزاد ��ش� ���� «  

وروی در ا�ور  �ا ر 9�ل��� ا��ن ��  #�� �و���ده و ��ر �=�ر ا�ر�����، �دادن �ق �ظ�رت �

د، ول� ا��ن  �� �
ا�������ن �ود و ا�ن 9�ل��� از Nرور �� ��و��ل���� و آزاد ��
� ا��ن ��

. �=�ه �� ��وOت و د ر رو�� ھ�ی در (���رد �و�ش ���ر ����*ض �� ا�ن 9�ل��� را ��9ود
در    �� ز��ن (روج �#�ظ " ا��ن 1357درو�� �زب د��را��7 ��ق 9س از /ود��ی Uور 

  *درت، �9و��� وا���=� دولت �زب د��را��7 ��ق را  رھ�ری *درت و �)وط �و��ن او از

وروی ���م  در  �� ھ�ی ���ت ��  ��دھد.    �
�ن  (ر

   
���ت �� �وروی:  ���ظ � ا��ن و���  

�د �� �روز رھ�ری �#�ظ " ا��ن در �زب د��را��7 ��ق و دولت �ز�� ھ�راه �� �ر��د و �

وروی دو��� و �R/�د �� ا�ن دو��� و و��داری �� �ظ�م و آ�د@ولوژی 
وروی �ود:  

�� ا�ر��� و  *راری روا�ط  ا��ن در ا�ن دوره (�� رNم ���س ھ� و �Eش ھ��ش Nرض �ر - 1
  �U� D��9ت  #ت.  /���ن، �� ���م �وا�ت ھ�ی 
وروی9�
روزۀ �و�وف �E و*#� و ��  �ظ��� و ا����� 
وروی /� در طول ��و�ت �د �تاز ھ�@ - 2

  در ر�ت و آ�د �� ا�������ن �ود�د، ��  ر�� ا��)��ل ��0ل آورد. 

را�ط - 3 � ا�����  و  �)���ت �ظ��� �E ا�)ط�ع  ��دود��� را در ر�ت و آ�د  و   ھ�8=و�


وروی  M.رد.   و��  

وروی  ھر و��  وش �ود را �رای 
��دن  - 4 ���  ھ� ��ز  ذا
ت.  �و
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ورت �����د �ن 
وروی و �
�ور�ن رو�� را در ا��)�ل د��ر و �)ر �ود از *�ر ر���ت  - 5�
�ر ��9 ��ج ��7 در دارا�O�ن 9ذ�ر�ت. * �  ��+وری �

6 -  �  از آن �� *ط0�ت ��دود ���0ر  رد�د، �وا�ق /رد.  �� ورود *ط0�ت �ظ��� ار�ش �رخ /
�#وذ و /��رول 
وروی �ر ار�ش و د��=�ه ھ�ی ا����� ا�������ن در دوران ��/��ت �#�ظ  - 7

�  ��رش ���ت. �
  " ا��ن ��
�ر از  ذ
و   �ردا
ت و ������ ا��ن در  ��رش روا�ط �� 
وروی (�� رNم �.�ی �N�ر آلود ���ن او

8� �ود؟ ا�راج �#�ر 
وروی  � *�ل �ره /� و���
وروی در �  
  �ا(���د �#�ظ " ا��ن �� ��روی 
وروی �� (�وان *وای ��ر�� و ��=��� ای /� �9س د�ت �

  ������ ا��وار �ود؟   و 8� ��0�ر   زد�د �ر  *�ل او

وروی ھ� �و   8=و�� �وا�ت �� �رای �#�ظت او آ�+�   �دا
ت، از ا(���د  ا ر ا��ن �

  �ظ��� �#ر���د؟   *وای  ��و��ش
   

  ا����د �� �وروی:   و*�داری و

وروی ھ� د�ر �� زود ��)�(د 9س از  �ر/��ری و *�ل �ره /� ا��ن �#�ظ "  �� ا�ن  ��ن �ود /�


و�د /� وی در رھ�ری �زب د��را��7 ��ق و دولت �ز�� �� �وا�د روا�ط  ��  ���
�ره �
از �ره /� ��ری ����Eت و اھداف 
وروی ھ� ��
د.  �+�ر   و �� ���و �ر *رار /�د  را   /�

ر از �و�ش ���ز ��
�  ������ت  ��رده و ا(���د �� �ود �ر*راری  ��� ا��ن 
وروی را در 
��/��ت دا
ت.  ا�ن ذھ��ت را �دت ھ� *�ل از ا�راز رھ�ری در �زب و و  ��د ا���س ���رد

� ��ر �=�ر� �
�� ا�ر����� « #ت: �1978ر����� در ������ن ا ��ری در ���د وزارت ��ر�

�د. �� ا�������م، �� ��دا��م /� �� روس ھ� 8طور ��وک �� ��
ھ� در �ورد �� ����د �
و�ش دا


�د /� آ�+� ��� آ�)در .رورت �� ��

�م. ���د دا�� ��
دار�د /� �� �رای ا�
�ن دار�م.  ���د دا
� آ�+� ا�ت. ��� .رورت آ�+� ��� ��
�ر از .رورت ��� ... «.  


وروی ��+� ��   و در ������ت �ود ���� �ر ا(���د   ��0د �� �ظر �� آ�د /� ا��ن �و��داری �
اط����ن را از �ر�� �����د �ن د��=�ه ھ�ی  و  �دس و  ��ن ���� /رده ��
د. ا��ن ا�ن �9�م 

� در ا�������ن از *ول /��ل ����� �ود. ال�زا�در �وزورف �����دۀ /�.��.� *درت 
وروی در 
  ��=و�د: 1979ا�������ن در ��ل  "وی 9�. ز��E9ن �
�ور ����� ار�ش

��ن �� در /��ل در ��، در ��لت د��(� *رار دا
��م. ز�را �0.� از �
�ور�ن و �«����
�
� در �زب د��را��7 ��ق و�ود دا
ت (�س ال�0ل زا�دالو�#� را از �ود  �E��)��ل �/

E� .ن ��داد�
� را9ور ھ�ی 
�ن �� ���و ا�ن �ود /� ھ�� �8ز ��� و   رو �� ا.��Eل �
 ذا
ر@�س ا�����رات (/� ��رال  ورلوف �
�ھده �� 
د ا��ن �� �� �طری را �
��ل ��دھد.

��#
ا�ن   �ظر �� �.طرب �ود. �ن ھم در ا.طراب �ودم. و   �ظ��� 
وروی در /��ل) �ر آ

ود �� ا��ن /�ر /رد! و �� ����د از ا��0داد و ل��*ت  ��   ا���د 
وروی ���ت و ی د
�ن �ود /

    ز��دش �� �#M �ود �+ره �رداری ���@�م.. .
طرف ا��ن �� �رژ�ف �ر���ده 
ده �ود. ا��ن  � او����وف وز�ر د��ع ���و�� داد/� ازز���E9ن �

��رد /� از �رژ�ف �)�.�ی �E*�ت /رده و �وا��� �ود /� ���ش ����ده 
ود. " وی ��ر �
� ا�
�ن ��وا���د /� در ��8ن �7 ل�ظ�   اطE(�ت �Nر وا*0�/ ���#�R�� .و ��ر�د��� ��

  ���س �� وی ���ت �����د 
�8د ھ#�� �0د از ا�ن �ذا/رات ��رال  ورلوف از �)��ش در /��ل �رطرف  رد�د. �� ھ��ن 

� او����وف ��=را�� �ر���ده �ود /� ا(زام �ر��ز� �� ا�������ن �)رون ��  ��وال 9�لو ���� /�
���ت ��واھد �ود و ھم �)�.� ��وده �ود /� �� ا��ن �� �طG (�ل� �ذا/رات �ورت �=�رد �
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��ه �وا��ر از /��ل ا�.�ر  رد�د. ز������ 9�لو�و��� �� ���و �وا��ت /رد �را�ش ��0وم  در
� �و.����ش در �ورد ا�������ن /��  وش ���دھد.� �  »  رد�د /

(��.آر.�و) و �
�ور ����� 
وروی در ار�ش ا�������ن ��رات �ظ��� 
وروی�����دۀ ا���
� ���رد�د ��و*�� در 9����ت 
وروی از ا��ن �د��ع �� 9ردا���د و �� ز��م داران 
وروی �و
� ا��ن د
�ن 
وروی ���ت و �� �وان �� او /�ر /رد، �����ً در /��ل ����ر ��
�ر از آن، /

ی را ��  وش ا��ن ��ر���د�د. �)ط� ا��� ا���ی ا��ن در ا(���د �دای ا(���د و دو��� 
ورو

د.  �� �

وروی از ا�ن �� �� ��  

� ھ��� از 9�رادو/س و ���*.� /� در ����ل 
د�د ا��ن �� �ر*راری ������ت �� ��
(�� رNم �

�ھده ��ر�د، او در �دد � �ا�ر��� و 9�/���ن و 8=و�=� روا�طش �� 
وروی در ا�ن دوره �

  ��زی /ردن �� 
وروی ھ� ��ود. �ر �Eف، ا�ن 
وروی ھ� �ود�د /� �� ا��ن ��زی /رد�د. 
وز�ر ����رات ا��ن /� در آ�ر�ن روز ��/��ت ا��ن Nرض وداع �� وز�ر ����رات 
وروی 

� 9ر�ش ��� از ھ�راھ�ن �ود /� ا�ن ھ�� (��/ر 
وروی   (�زم �رود �ه /��ل �ود در� D��9
Nم ��ور! ا�ن ھ� �� �و�ب �7 �وا�)ت ���� « �� آ��د 8� ��ر ا�ت،  #ت: ��وا�ر از ھوا �رود

� زودی د��ر از روز  �ر .د ا�)��Eون �ر �واھ�د � �/�7 �� �� آ�ده ا�د و �واھ� د�د /
  » آورد.

�#�ظ " ا��ن �� �رادر �ود (�د" ا��ن در و�O�ت 
��ل /
ور از ورود ��روی ھ�ی 
وروی 

وروی ھ� ��Oی « دو ����� اط����ن داد. (�د" ا��ن �� اطEع او ر����د /�: �ر ����ی �وا�)�ت

در��ی آ�و 9ل ھ�ی(9���و��) �� /�ر ا�دا��� و *ط0�ت �و�ر دار و زرھدار را از ��Oی آن (�ور 
 �داده و �� طرف /��ل روان ا�د. و ھ��8�ن �� ��دان ھوا�� �زار 
ر�ف *ط0��� از راه ھوا �

���
و ادارۀ آ��� را �د�ت  ر��� ا�د. ا��ن در �وا�ش  #ت: �ط�@ن ��ش �ر�� ���ت  ز��ن �
ا�ن *وا �� �و�ب �7 �وا�)����� /��� /� در ��ن �� ا�.�ء 
ده ا�ت �� طرف /��ل و �=رام 

  » �� آ��د و �� �� ��+�زات ��ر����د. 
  

  :176��زی ��-و �� ا��ن و *�(,� ���+ 
� ا��ن و ا���#�ظ " ��زی �� ���ذ ����ت دو ��� از �وی ���و در �ورد او از �����ن ��

  �ود.  ���� �ظ��� و *�ل اوھ�ی رھ�ران �زب /�و���ت 
وروی و �����ن  �م در �رآ��د 
�رر�� او.�ع و ارا��  زارش �� رھ�ران 
وروی و آ��ده ����ن ا��ن �+ت �وا�ق و 9ذ�رش 

� 9�� ����رو ھ�ی 
وروی از وظ��ف ھ�@�� ���ت ا�������ن �� آ�د�د و �� ا��ن و �)���ت �ود /
� �ا��ن �� ورود ��روھ�ی  رای 
وروی ھ� اھ��ت دا
ت، �وا�قدولت او  #�=و ���رد�د. آ�8� /

روس ھ� ����ر آ��ن �� ا�ن �وا�ق و ا(���د ا��ن �� ا�ن ��روھ� �ود.  و�ظ��� 
وروی و ا(���د ا
  د�ت �����د.

���م  �ر�ده �� ا�ن ��� از ���ت *��ل 9ر�ش در ���� � Mر�� ��ظ��� 
وروی �� ا�������ن �
در ��د �+م و �ری /���� �ر/زی �زب /�و���ت 
وروی /� در ��ل ���� �ر ��  ردد. 

��� ���� �ظ��� � از �رو9�
�   9س 1992�� �
وروی (���  رد�د، �
�ھده �� 
ود / �

ن،  ر�����و، �و��ف،  ر((.و ��روی ����� �زب /�و���ت 9ا�������ن در ��)� �0دود �

ا���ذ 
د. ا�ن ��د  )8ر����و، ا�درو9ف،  رو���و، �����وف و 9و�و��ر�وف ��9
�، او����وف،
 ���� ����� �� �
ده �ود 176/ ��
  .�0روف ا�ت، �و�ط "/�������ن 8ر����و" �� *�م �=�

 "ر.الف اول���و "�وری  ���و����"، �د�ر 9روژۀ ا�������ن در �ؤ��� �ط�ل0�ت 
ر*� از *ول
ر ���� �ذ/ور /� د  ����" ��� از ا(.�ی اداری /���� �ر/زی �زب /�و���ت 
وروی

 رو���و از ���� ر���ت ��ود و او����وف در رأس ��ز طو�ل 9+�و�ش «��.ر �ود، ��=و�د:
� �ود.��
�  
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� �ر/زی ا�درو9وف در 9+�وی ��ز �زد�7 �� د�وار ��  ر��� �ود. ده �� ��زده �#ر ا(.�ی /���
 �� �ود�د. �)ر���ً �0د از ��م ��(ت ا����ع را9ور ھ� /��
در ��D د�وار �)��ل، �7 ا�دازه دور�ر �

از ��زو�ش  ر�ت و  طرف �
�ور�ن *را@ت �� 
د �رژ�ف �� ا��ق در آ�د.  رو���و  از
�ورت لرزان دورا دور ا��ق� �  ھر �7 از ا
��ص ��.ر  و �=ردد   ھ�را�ش /�7 ��ود /

ا���دن �زد�7 
د. �0د از آن  رو���و در  و
ش   ��  آNوش ��
د. وی �8د�ن �ر��� در  را 
 ���� �طوری ��وا ��ود /� �ر�ش ���� 
��ده �� 
د و �� �رژ�ف  #ت:" ��0و��ت ��زه �


�ن ��دھد /� ا��ن �� 8� �د �د، �� 8� �د ���را �و� �
ده / �8� �د �Nر *��ل  و   (ر. ��
�0د از آن د��0�ً �� 9� ا����د، �
�+��ش  �ود.  ژ�ف �رای دو�� د*�)� ���وش �9ش ���� ا�ت. �ر


د." ��رج  ا��ق  از   و  "�رد ��9�ک" #ت:  و  را �� ��ز /و�ت «  
� ����  �ورش�)د��ت ��آN�ز  1979در اوا�ل �و��ر  �176ظ��� �ر ا�������ن *�ل از ��

����ن وی را  ر�ت �� ا�ن ��ظور در �ر�ز از� رد�د. *وای �+��م /� �0داً ��م ار�ش 8+�م 
ور
ھر�8د ��ر
�ل ا����وف وز�ر د��ع 
وروی ����م رھ�ران  ؛و �وزۀ �ر/�����ن �
��ل 
د


وروی را در اوا�ل د���ر در ���� رھ�ری ھ�@ت وزارت د��ع و �ر�� ژ�راOن ار
د و �� 
���Eت ا(Eن /رد.  

   
�م �دی و  �333ورش �1358���/�ه :  


م �دی �� ��ر 
) �و���� �د ھ� 9رواز ھوا��، �9\ ھزار �ن از 1979د���ر 27(1358�ه 
/���دو، وارد �رو �ه /��ل و �=رام 
د�د. �� ظ+ر ا�ن روز ��روھ�ی زرھ�  ��103روھ�ی �ر*� 

�ود�د، وارد   را در �9ش  ر��� راه /��ل   �راز آ�و د���ر �� (�ور از 25/� روز  �108ر*� 
�����د. �
�ور�ن  *رار  �ر ار���ط  103ھ�ی /���دو�� �ر*�  ��رو �� �د�د و  رد �و�� 9����ت 

���رد�د. 
وروی در *ط0�ت ار�ش ا�������ن ورود ا�ن ��روھ� را ا���م ��ر���ت �ظ��� وا��ود 
8
م ��� �ورد. ب ��/م  و �زدر دا�ل دولت ھ�[  و�� ��لت ا.طرار  ��  

و  ز��ن ا(.�ی د��ر ����� �زب د��را��7 ��ق �ود/�خ ��9 ��ج ��L �� ا��ن ظ+ر آ�روز در
 �آ
9ز رو�� اش در آ
9ز   . ا����داد  ��ل� 
وروی اط����ن از /�7 ھ�ی �ظ��� و آن ھ� �

�روف زھر آلود ����ن Nذای او� �/�خ، �ود را   ��رون ��روھ�ی 
وروی در  �ود و   ���
آ��ده ���رد�د. طرح  �رای ا���م �7 (����ت �ظ��� Nرض �ر�=و�� ��و�ت �و�وف

 ��  . �� ر@�س /�. �� ��ت رھ�ری ا�درو9وف-��- ���و��ت ا��ن �و�ط د�9�ر���ت ھ
ت /�
  �� را ���م "��ل��وف" �� (�وان آ
9ز ��. . ا�ن د�9�ر���ت ��� از ا(.�ی /�.�ود  ا���ذ  رد�ده

در ظ+ر ���ت /� E9ن ���و��ت ا��ن �و�ط آ
9ز 
وروی او  ��ل� *�ر ا��ن ���ت. در وارد
�دی) �� �ؤ�)�ت (��� 
د و ا��ن 9س از �رف �+�ر در ��+و
� و /و��  6ھ#�م د���ر( و


روع  ��  را   ر�ت، 9ز
��ن 
وروی در �� ��ری از �ر���� (����ت �ر�=ون ��زی، او 
  . آورد�د (����ت �ظ��� �� ھوش 

�ر ا*��ت ا��ن  �333ورش * ��و���� وا�د ھ� �� �ز و آN�ز ����� �ود.  ��روی ھ�ی �+��م �
و�ژۀ /�.��.�� /� *�Eً در /�خ ��9 �� ج ��7 ��ل ا*��ت ا��ن، دار�O�ن و �#�رت   ��م ھ�ی


ده �ود�د /�7 ��  رد�د�د:
وروی �� ���  
» �ا�ن �زو ��م ھ�(�=��+� و وا�د ھ�) ھ�[ �#�و�� �� �7 �زو ��م ا����� �دا
��د. ا�راد آن /

*ط0�ت �+��م "ال#�" ......... ، اطراف *�ر را ��ن  ذاری /رد�د.�ود�د ���س �� �و��#ورم ا�����
را "���وOی �ر���ف" و "ز��ت" را "�و��ر��ف" از ا��ران /� .��. �� �ر���دھ� ���رد�د. ا�ن 

 ر دا
��د. ھ�وم �� /�خ ا��ن ���م*ط0�ت �8د (راده ��
�ن ���ر�وی و د��=�ه "
����" در ا����

م �دی 1979د���ر  27�ه "در 
��=333"�ورش 
 آN�ز   د*�)� 25و  �6�)ت  1358((

  » ���ت.
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  :��2���ن آ	ر�ن ��س ھ�ی ��ز��ن در �وھم ��0ِ

�#�ظ " ا��ن اطEع ���داد *و���دان  �رد ����ظ *�ر �ود را /� آ�
��ری از طرف روس ھ� 
� �� راد�و ��.��.��  ����  :#تا�ت، �9ذ�ر�ت. ���م ا��ن ��ل+� �0د در �

ا��ن ���ب �� ���داد *و���دان  �رد  #ت ���ن /� ��ر �� /�د؟ ���داد ��0و��ت  ر�ت و آ�د «
� ا��ن ���ب  #ت: ا�ن طور ��0وم �� 
ود /� ��ر از طرف روس ھ� �� 
د. ا�� ا��ن �

!����ب  #ت: � «  
�

�ھد *�ل ا��ن در  ��ود  1979د���ر  �27=�ه دا/�ر ال��� �ف دا/�ر رو�� �0�ل\ او /

  ��=و�د:
»�
وروی �
�ور�ن �ظ���   ا��ن �� ��ور �ود د��ور داد �   �ز�L �ز�د و آ��ن را ��ر /�د /


وروی ھ� /�7 �� /��د. ��ور �� ا��ن  #ت ا�ن  �
ده ا�ت. و آ�=�ه  #ت / �� /�خ ����
/��ر �ود ���ود ���ت �� (ا��ن)را از��ری �����د. ا�ن ����ن، د��ر /ل
وروی ھ� ا�د /� آ�ش 


م �ر��د زد:� �� �وی ��ور 9را�د و �� �  دا�� ��=�ر را  ر��
 "دروغ ��=و�� ا�ن ا���ن �دارد." 9س �ود /و
�د، �� ر@�س ���د/ل و �ر���ده *وای 8+�رم 

  »".........ار���ط�ت *طM �ود  ���س �=�رد. �=ر زرھدار 
در �ورد 
وروی �� ا��ن ��� �� آ�ر�ن ل�ظ�ت ����ش ���� از �� ا(���دی و �وء ظن  

� در آن 
��=�ه ��� � �6��وادۀ �ود �=#�� �ود. ز�را ���م ا��ن و �رز�دا�ش ��ز ��ور �دا
��د /
ا��ن از �وی ��روھ�ی 
وروی ��
د. آ�+�    )�� /�خ ا*��ت1979د���ر  27( �1358دی 

�ر �* �� �ورش  ��ن ���رد�د /� ��روھ�ی 
وروی در د��ع از ا��ن �� /���� �� ��=�د /
� او �� 9در و ا(.�ی  آورده ا�د. از ا�ن رو د��ر ا��ن �� �ظ����ن 
وروی /� وارد ا��*� 
د�د/

  ���واده اش �� �ر ���رد  #ت 8را 
��7 �� /��د، ا��ن ا�ن �� ا�ت. ھ��ر ا��ن ��  و�د:
� ��ض دا�ل 
دن �� ��
��دار �� ����ل �� 8+�ر طرف 
��7 /رد�د. در اUر ا�ن 
��7 ھ�  «�
� آ�+� (�س ا��ن را  �9رم �وازک  �ول� ا���ت /رد. در ��ل�  � د��را�م �Eل� و  Eل� و�/

� آ�+�  #ت 8را 
��7 �� /��د، ا��ن ���ب � ��N .ر���د ��N د، ��وی د��رم��
�د�ت دا
� ا�ت. �ر او  ا�����ت.  #��د /� ا��ن /���ت؟ در��

د�د /� ا��ن آ��� � �ا�ن ��ل ��و�


��7 /رد�د....... «.  
  
  

 


