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 �١٣٩۴�ر���ت 
 آ���� �وس 

  ��ود ھدف در ��� ھی �ور ��ظ���
رد دا&ری ١٠آ$ز "روژه از ����� ا���ی 	��ھ����� �(�� �"  +ذرد (دود دو دھ� �� �

  
�رار +�رد.  ،��)2رد ا�روز ��د �ورد ا/��ده�رر/1 �ر�,1 �0ھ� ا/ت ھد-��دا�� �� +ذ��� ھ �� از اُ-ت و ,�ز در

 راھ�0ُ وا�; +ردد.��راث ُ"ر �9ری ��د �رای �/ل ھی آ��دهو  �دور از �67با&��� � ،     
�)م �� د/�ن �)� +را(�)ت  �7دادی ازھ�2ری &�ت ��ر آ�را ,ودم �� <� �/وو/ل ��ل  ١٨» �وای 6)>«در��ر�� 

ز�ر��وان (��ود ھدف در ��� ھی �ور  ����١٣٧۶ره ـ 9ور  ؛�� �Dده دا��م ،+را�� �د�ن �C  ھر�د +را) 
ل �ه &و&� ھی ��ت و +ز را از �ر���/�ن � ���) �/Iل ��ت و+ز آ/�ی ������ظJنراه �را�ز�ت ا���/�K-ا � ،

ن، ھ�د و ... �� در /ر &و(� �ری ��"�� ھی ���� �ر�داس، د&� آ�ل �/�و �و��2ل �رار دا�ت، در �رج 9ور /ل  "
�د +ذا�ت  �ر(� را در ز���� �و��� �ودم. ١٣٧۶�� ���+رد دا&ری ١٠"روژه آ$ز  	��ھ����� ����� ا���ی از��(�� 

�"  .+ذرد �� دھ� (دود دو �
ن را �ر�Nوه �رM�دن ��رو ھی �&ن � ھ�2ری �ر�/�ن /7ودی، ا�ر�2 و . . . ظDور �(ر�C ط�/��ر و دو&ت "

  �� /رر/�� "روژه �زرگ ����؛ +�ن �� ����د. ،-/د، و/�)� و ��ری
ن) �� �6�ب +ردا��دن دو �/�K-ود دو&ت ((2و�ت ��روع �ر�زی ا�ود �� در ��ن ا�ن ا/�دRل ا�ن �)م آزاد، آ�ز�

�ب �ر�ت ھ و ��"�� ھی ���� ��/وب �� $رب، ���ور ھی آ/�ی ��ور �,&ف (-درا/�ون رو/�� و ا�ران) از 
) ��ل &و&� ھی ��ت ��و��Jرده و ��,واھ�د ا��� �Jدرت رو/�� �)� Sرا دور از (�ط (;-ر ھی �/�Jل و ���رک ا&��

د �ردم D� ��و+ز را ,رج از �/�ر رو/�� در ���رول ,ود وُ�ر� دا��� ���د.�وا��ش را��ره و �ر دا�/��، �ر�
ن را، -دای �زی �و (����) ارز��� ��وده �ودم.�/�K-ا  

  
ن، ھ�د و �ر��� �� ��و�ق ��"�� ھی ���� $رب 6ورت +ر-���/��ب "��7 / ،روی ا�ن ��ظور، �Nش ھ�� از 

ز�د؛ � اط���ن دھ�د �� ��ورھی �ن  ورز�د�د روا�ط ,ود را � ��ور/ C�ر از "�ش �زد���� ��ھی آ/�ی ��
Jی ا��ز �� طرف $رب، ��وب و �رق �� ��د.  ل ��ت و��Dر�ن، �و�ه �ر�ن و �ط�Iن �ر�ن �/�ر ��د�د &و&� ھ+

ا�ران ازا9ر �7ذ�رات ا��6دی �ورای ا���ت �)ل ��(د، آن ز�ن �Nش ����ود � ��ورش را در �ورد، ��/ب �ر 
�)وه دھد. �زی دو+�� رو/�� را در "�ش +ر-ت. ا�ران �9ل رو/�� ظھراً ھ�2ر ا� در ُ�ل �,&ف ��م "روژه ھی 

-; ,ود �ود.,Nف ��  
&م ��ورھی از ��د ر/�ٔ� �وروی" آ/�ی ���� " �� ��ظور �/�ن �رار داد � ��"�� ھی $ر��، و / ر��ت ھی �
�ل /�/� ھ�د و J� ت رو/�� و ا�ران، د���� و�&,� ،��ر��ت �ر�ت ھی �زرگ ���� ا�ر�2��، ارو"�� و آ/�

ن ھ��، +ره ھ�� �ود �� ��"�� ھ�/�ی �ر�داس، د&� آ�ل و �و��2ل در�Nش ھی +ذ��� � و�ود ��ز���، "ردا,ت "
�د. ��د�د ��� ھی ذات � ���� �� $رب، �� ����� ن و رھ�ران ��ور ھی آ/��&6رف /�رھی از ھ�Iت ط�

ن و �دم �را�ط ��/ب ا�����؛ /ر��� +زاری ھی �Nن�/�K-در ا ����رد دا&ری ١٠ ا&  �� �7و�ق ا�دا,ت.را  ��)�
  

��ت و +ز �و/ط �ز�0ران ا6)� و طرا(ن ا/�را��ژ�C، ا�ن ھ�� �Jد�ت را Rزم  �(Jق اھداف �زرگ ��"�� ھی 
ن، د/ت �R دا�ت. ز��� ھم �� ��وره /دا���د. � رو�2ر آ�دن (2و�ت آ�ی �رزی، �و��2ل در ا/�,دام �ر��

ن  ٓر�د  &�� ,)�ل زاد، را �� در �و//� او�)� �و��2ل، +و��ر�ورد�ن و آ�ی ز�Mوظ��� دا�ت ا/�,دام ��ود�د. ھ�
ر� �ر�ل او&2ت، ��,6ص در ا�ور آ/�ی ���� را درا/�,دام �و��2ل ��ل ��ود�د.�  

  
 ��ت D�� �� ،لل ��ت �و��2Jد �دۀ ا��D���" 2رد,طوط�� ��D� ن را�/�ن را ��ر�ز طرف [رورت "�/�" �2(� ،

ب /) �� �; ��د�د &و&� ھ� C� ���/�ن و "K-ن ا�&6درات ��ت آ/�ی ���� در �زار ھی آ/� ��د�ل ����ود. ط
ن و(��ت ��دار و�ر�ز ا�ر�2 از �& ھی "�Dم آ�ی �رزی در �ورد �6&(� و �ذا�ره � ط]Jری و��-��رو�د. "

�� ��0رد� �ن (�د. �� �N,ره ��Dر�ن +ز��� را ھ��ن �&�)� و ا�ر�2 و ��و در �را�ر طJ� ل�ذا�ره) را �7د از ده /
ن ا��,ب ��ود�د.و  �)�ت�/�K-ه ا  �ر��� ھی ����ر �ردم �� +�

  
ر ��وده �ود. ھدف آ�/ت �� رو/��، از�2/�ن، �زا�/�ن Dل اظن �در و �ر���/�را�رت �Iودور �7ون �ر�ت �و��2

ز ,ود را در �زار ھی در (ل �و/�7 آ/� �� ���ر�ن ,ود �ر[� دار�د. �و��2ل �,طر و  /,�� �و�د ��ت+
ل �رد و �را�ش در ا�ن "روژه �J�/ن رو/�� را اا���2 �� ��2ل �ر�ت ��ران � رو/�� رو�رو ��ود، درھ�ن ز�

  "�دا ��ود. /Dم ��ل �د �� ��ت /��ر�، راه ,روج �� /وی ��وب
  

ن �/�K-ط ��2ل در اJ- ،رو/�� ��2ل �دار�م � ھ�ری د�)� روژ، �,ص �/وول �و��2ل در از�2/�ن ��ن دا�ت: �
ً �)ت �ر+�ت �� ز�ن �زی �زرگ و�ود ��ت و ذ,�ر�ظ�م +ز ا/ت �� �درت  �ر�راری 6)> و 9�ت). ( ا/ت��J�
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�2�د. �زرگ �دن ���� �Jزرگ را در ��ط�ی /ر/�وم /�ت +ز را اطNع داد طوری �� در آن �ر�ت ھی ��ت ھ
ن �Nوه +رد�د.�/�ن، �ور� ی ��و�� و ""�  

زی �زرگ ��ت" "ی �/�J�م ا�ر�2�" �"���  -ا� ا�ن �ر "روژه ���و را �/�J�م �� ��دان ر��ت ����ده ا/ت. از �
ز و ��وذ /�/� اش در و  �ت�; و ��ز��دى �دی ا�رژی ���ور ��Jدر M�ن ��ز ���ر [رورت ا��2ف ا��6د /ر+

ی و ا�[` آن �K��ر ,واھد داد.D0�ن، و[7�ت را �� ��; ��/� دا��ن روا�ط �وی و �`9�ر +ذار �ر "� �Jا�ن « ��ط
�,ل �رق ا/ت �� �وازی � "روژه   "روژه �,�� از �ر��� �Mد �Jر �وری، ,طوط آھن و ا����"� �� ای ��ل -�

ھراه -وق� C� .رده ,واھ�د �د�"�ش  ��و���� �ول را�رت  .»,واھد �ود ا&7ده ھ�2ری ��ن آ/�ی �ر�زی و آ/�ی 
/ت &و&� ھی +ز، ��د �,طر دا��� ���د �� 6)> /��/ �J���  ب آوردن &و&� ھی +ز ���ود،ا��ل، �زى ��ن �/

R د ��ز �M�ن ا/�دRل �1 ��ود�د. <� آ�و�ت ,و !&و&� ھی +ز /�ب �(Jق 6)>) زی �زرگ" ُ�7د �و �,ود  ا��"
  +ر-�� ا/ت.

ن، ��2 �(ت رھ�ری ا[Nع ��(ده ا�ر�2 �� ا��راک ��ش ازD���ور ��Jدر  ۶۵ھر�Mد دو اN�Iف +/�رده در /ط> 
ی "�]J� ن ��ز�/�K-ن /7ودی، �طر، �ر��� و . . . �� از ان و د�0رش �و/ط �ر�/�D�و/�ن �� ا�ن اN�Iف 

  ��ور، ��رزه �)�� /ر�وب "دا�ش" �رور�/م و ا-راط�ت را ا�Nم ��وده ا�د. ٣۴�رزگ 6ورت +ر-�� ا/ت ��ل 
   

ت ��ر و �Nل آ�د �Nش ��ود /زی �Rن "دا�ش" در و�و� ���ا�ن در (&� ا/ت �� +زار�ت �� ر/�د، 
ن در ��ط�J را دا��� و �6روف /ر�ز+�ری�&د ���2 راد�و�� ا/ت. ط�ی �0را�� ,وا�ده ���ود ا�� �Mا�د. آ�  

  
ب ��� �ن و ��ط�J �)�� دا�ش، ��ط�J ا�D�در 6ورت 6دا�ت � �M�ن �Nش ھی �دی و +/�رده ��رزه در /ط> 

  ا� ا���2 دا�ش، 6(ب ا/���ن راد�و�� ��0ردد، /وال �را�0�ز ا/ت!��د ��و��� در ذھن دا��� ���م. 
  

J� �2�Iو&ٔ� در /�/تاز آ�، دو/ت دا�/�� �ده �� �وا�د؛ و در /�/ت د���� �طرح �(ث ����د ��، د��ِن د��ن �
 �(� ;-ی ��ور و �J7�ب ���(� ;-دا��� �طرح ��/ت، �)�2 ��-; دا��J7� 1�ب ��0ردد؛ �6ور دارم �Dت �J7�ب ��

�د ز���� �ذا�ره، "�، ا�������ور ����)� �`��ن ا���ت �رای �(Jق "روژهء  و 6)> در �ت�`��ن ا�� ،ن �,��دن �� 
ن ��ر �� آ��دای ,رج ازK-ن ا�&ن را �"�، ��C�2 ��ن ا�[` ط�/�K-ا  ًN7- ی دا�ش �� ��7)ق�دار�د، � ��رو ھ

��  ؛ -رق -(ش ��ل �د.�7)ق دار�د �� ��ورھی ��0
  

  6)> و �دا&ت!�� ا��د �ط; ��� و �رادر ���، �� ا��د �`��ن 
ن!�/�K-رادرا�ٔ� ا�وام ا�و  ��  �/�(2م �د و(دت آ+ھ

ن �ز�ز!�/�K-د او�د ����ده و "  
ن�"  

  ��ر���ت 
 آ����
    
 


