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    ک.ج.ب در ا������ن
	ر�� ���ب  


� ���ب ا�ت ����ده"ک.ج.ب "وا���� 
��رو��ن، ���ط ا��د در ار��ف �و����  ک.ج.ب در ا������ن،  ��� ا�ن ���ب ،، و

��د�
	 ، 1983و 1978 ��&%�ی&��%�ی ��ز
�ن "ک.ج.ب" در ا������ن ��ن � !�را
ون �	�
 �و�ط 
و���� ��ر�) ، �� و
�ت اراء 

/ �رد�� ط�. ر��ده ا�ت. ا-
د ��� رھ+ذر() �
ودهرا از آ %� �
  ..                                 ا�ت ا+���� �� ��ر�� �ر(


	�و
�ت از ���ر 
را(. و 
��. در أن ��ش  
ده از "ک.ج.ب" �� �����،آا��س 
	�و
�ت �د�ت �3ول 
و&ف " ��ش ا�������ن �ر 
�ده ا�ت".�ده �)�                                                                                                                                   

، و  !رده ���ن �ده ا�ت 1980ا&�  1950از أ�6ز ��ل    "ک.ج.ب" ک.ج.ب و (وا��س ا���� در �د
ت در ا�ن ���ب �	�&��%�ی 

�+و�د. .، در ا������ن �ر
�دارد"ک.ج.ب "از�3ب 
%ره ھ�ی �	�ل �
��دا��%�ی 
��رو��ن  و از را�ط� زد�7 أ%� �� "ک.ج.ب" �� 

�د���
ده ا�ن وا8	�ت �ز  ور در ا�������ن �	�ل �وده و �و�ط ھ
�ن ا�راد �	�&�ت دا���ھ:ت 9 �� �8ل از �ود�� "ک.ج.ب" -��  ���د �
                                                                                                                                                     ".ا�ت

ازھ��ن أ��ز ����� د��ل �وده و��داد 	������ن أن ل ا������ن � در ����ت �وروی ���ق در �8 "ک.ج.ب« 
��رو��ن 
�+و�د 
�دھ� ��ر ��ر�د �%� �دا�ل ا������ن ��ز��ن �� �%د ا�ران و!�����ن  �� ��-� �	�&�ت أ�
 ����

-دود +رد�ده ��>� ��ورھ�ی ھ


درا �ز در �ر 
�+ر�ت. -
و��د�ن �ن از وز�ران ���د زد�>� �� ا�-�د �وروی دا�ت  روا�ط 1978-1973 داود دو&ت �ردار 
                                                                                                                             »..داود ا�%�ی ک.ج.ب �ود�د


د �ره �� (ا�م ا(�� أن ور) -
�د �1951ره �� در ��ل  �ود.ور  ����
��یو�� ا�راد  �A:ت ا(ت @Bا �
 ذ�ل �� ھ
��                                                                                                            ) در���ل �ودد در �
�س �ود:1(ر�زد

             A.V.Petrov, Kozyrev ,Kostromin ,Spiridnov ,Fedoseev ,kozlov ,Sagadiev   

�ره   ��1962ن ��ل  در !� .د�و "ک.ج.ب"در �د
ت  1957از ��ل ��ر
ل  
ر�د) �ود. :اش یز(ا�م ر
 ا(ت د�+ر��رک ��ر
ل
�دد ���A ���+د �� و��ر
ل��%�د د). ھردو وطن �روش ��&%� �8ل از ����س -زب �م د (ھردو (��وس ��ھم 
	ر�� � �+ر أ

�د، رھ�ران ا�ن -زب  1965در ��ل و�د ر��Bت -3وق ��ر  ��قد
و�را��7 �د �ودد. -زب  "ک.ج.ب ""��ق" (��وس �����
Dوا��س ود) ���
در �� 
��7 !رو&��ری �وروی و
�����ن راه ر�د �6ر �ر
��� داری و �3و�� ��>�ور دو&�� Eو&�� Dن �ر

+رد. �د �	داا(�%�ی �وروی  �د�ده را ��تا�ن رھ�ران  "
�رو��ن ا������ن �ودد.�
� �دة ا���%�ی �
و��ت �
�� �ره ��  ز

ر�زی ح.ک.ا.ش اطIع داد�� أن اداره در ظر دارد ���

و
� -زب �ر �ز�ده �د،"ک.ج.ب" �� �B ��
ھ��ش  �� �
�س �A:ت 


�� در  �و��
ت �+را�د "در Aور��>� او��ع در ا�ن اط�BIت أ
ده �ود 8ط. �د )�ره ��( را ��ا(�شB ی�%<
وا�(�ب ارا�� �

��د، -ز�� ا
ورات
��د� در أن Aورت أن اداره 
��واد ��%� �ت ا-���ط �
��% را ��ش  ".ر�سی 
�:� را �� �ره �� �ر8رار

ر�زس ح.ک.ا. ش،�(واب "ک.ج.ب" و�ت
��ووا&ف  
ر�زی�
���  ا&
�� ��ن  روا�ط ���
�و��رو ����� �B و  : �و��وف!و


ودن را!ور  ��1982  1967
�ر�ف و أدرو!ف (رھ�رک.ج.ب، از ��ل 
ر�زی ح.ک.ا.ش) �	د از 
ط�&	�  ���
� ��
�	دا 
      .� در ا
ورات -ز�� ادا
� دھد"�� ا�ن ��(� ر��دد ��" ک.ج.ب" �� �
��%��ش �� �ره � 1965ژدھم ��وری ���ر�) ھ "ک.ج.ب"

 �
�و�د. " �ره �� ظرر�ز�دا�� را در 
ورد ا�ن روز�

��رو��ن  �L�L ،ده��

�ن (ر�ده ��ق �و�ط رو�%� �%�� ��
 ��-

��د".
�ن أ
�ده ��

� ��ق 
D�3ت و �
ود �� ر�ز�دا�� �رای روز                                                 (و�� �ده در �وا�ت 


�دھد :"�ره �� ���A �ود �� 
ردم را  �ره �� 3ش 
د �
�ر ا���دام "ک.ح.ب" را در ا������ن ا�:� 
�>رده، 
��رو -�ن ادا
 21رھ�ری �رده و �	داد ز��دی از ا(�%� �وا�ط� او ا���دام �ده �ودد. �� �
7 او
ظ�ھره در 
��3ل �:�رت �Lن در ���ل ���ر�) 


� از  طرف "��ر�ران " �� در أن 1967 ��وری��                            �ر ���B ا8دا
� ت �:ر�8 (و��� �Lن ا(را�د. �7 ا�Bرا

� ی ھ� �ذ�ر �	
ل أ
ده �ود، �ر��ب داده �ده �
��%�ی�L �                                             ���:و� ا�Bراض أ
�زی �� �:�رت �Lن  از ��م واز(�ر دو���ن ا���

�د ک.ج.ب" " (��و��ن از �� آن د���  & :�� د�ر�ز 1�
  �	�&�ت 
�>ردد.در ا������ن �� در Lو��ت �:�رت �وروی @:�� 

�ي،  Aورت @ر�ت�L وا�ت دو���ن�ر در ���م و �  :، اش در ���ل ، �ره �� ���A �� �:�رت �Lن �
�س ���:و� @ر��� و��

O را و�ت �� �	دا ���ر�)  �و��ودی أ%�را اظ%�ر دا�ت.�
ون �� ز��ن دری و �� د�ت Lپ �
��وری �و�ط �7 �ن از  23او 
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��ی "ح.Bره �� ا� �
�ت �� دا�ل �:�رت أن ��ور !ر �ب @رد�د. ا+�
د.خ.ا" دو��ور Q&�A �� �� ����>ل از 
��3ل �:�رت �Lن 
د �� و��ر
ل  ا�ن �وا�ي ر��د. ��را دا��
��ر�� -زب را رھ�ری 
&7  �ره �� را �� ر�و �وری، �
�س �� ا
ر�>� �%�، 
� ک،

  "ک.ح.ب" �ره �� را  
-�ث و�ر �A دق  ."��ون 
�%م 
����ت!7 � ا���� در �7 � �400000ودن L%�ر Bراده 
و�ر ودا��ن 

��ت :"��  اAل راز داری و 
-ر
�ت را ر��Bت 
�>رد،   ا(ت �� !� سو��
ر�ز�دا�� در ��ره �ره �� ظر 
�9ت دا��� اورا   

ود و از اAل راز داری و 
-ر
�ت را  د ��A، �A �<�Aد�ق و
��ص �وروی�
���9 �7 دو�ت �
�وروی ھ
>�ری  �� ��8


ور�ت را در �
ده �ودر��Bت 
�>رد و ��D �ره ���A>� �7 دوره ���د �:�رت ا������ن در ا
ر�>� @ذ !�
�ت.ا       
د �ود، �وروی ���� دو& ��/ �ر
��-زب "د
و�را��7 ��ق" ار@�ن �������� و 
�ر�دل �واه  ر-�ب � رھ�ران �وروی 
��وا��

�ن 
�+و�د : "L "ک.ج.ب" �� ��(� �ره �� در @زار�L ،د��
د �� ھوز ی ر��3�وروا@ر �ود  ھر &-ظ� أن را 
-ل <�
�>ر 
د "ح.د.خ.ا" در ��ور
� �را -ز�� 
���� �رای ا�(�د و�	�&�ت ز
�ن�
�� ��رج  ر��ده !س ���د ا�ن -زب 
-ل �ده و
ن ���د 

>� ر��� �ر@رم ��ر اد�� @ردم".Iد، �ور�� و�� ھم �ر��ور 
I9 �� ھ�                                                                       


�دھد "ح. 
��رو��ن،  �
�ر�� أن ھر دو �و�طدادا
ر�زی   .خ.ا، و O��
�دد."ح.ک.ا.ش "��
 �&�
 ��
ای �ره ر� 1965در ��ل  -
 U��

وAوف در �ورای 
��، ا���� �رای 
��رزه ��50000  �������
O �ر 1965. در ا!ر�ل !ردا��� �د ا��ر أ�6ز �وز ق �


ود
وD �� در دا�ل �7 
و�ر و�� در
-ل �>و ت �7 ��ر
د   .	
ده " ک.ح.ب" ��
Aورت  ک.ح.ب""
�8Iت ��ن �ره �� و 
�د. @ر���،�
� �� أ(�ه �رده ��:�

	�ش و�دارک 
واد 6ذای 4000رو�ل 
	�دل  �180رای �ره �� 
��U  �ره �� ��>ل  �در  ا���

�+� ر8م �	�ن �ده  ��1974 �ره �� در ��ل . ظر @ر��� �ده �ود�
                                !ردا��� �ده �ود. ا����  50000ھ
1977
� ��ل  25ا���� و�	دا ���ر�)  30000
�رچ 
��U  �15رای �ر�� ��ت ���ر�)   U��
      ا���� !ردا��� �د". 30240


�د. "  ا
� �ره �� از طرف �	�� روا�ط زد �ره �� �طور 
ظم از طرف "ک.ج.ب" ھ
وا�
� �ر'زی  ��نره  !ردا��� ���' &((�
ا��5� ا�ن �و%وع �دون أ	�ھ& ���ر ا�%�ی '���� �ر 'زی "ح.د.خ.ا" �ورت  ، �طور ��ظم -ول در ��,ت ��دا�ت."ح.ک.ا.ش"

���ظ ا: ا��ن ��و9ود ا��8� دو�ت �زد�7 �ره '& �ود و '��6 �ورد  &��ا����د او >رار دا�ت ، در ��ره ,����5;�ی ���ر,ت. 
� �رژ�ف ,ر���د، ودر أن �و�ت "'�7 ھ�ی ا>���دی  �1968ره '& ���ر�= اول ا'�و�ر  ��زی ���دا���ت". او "ک.ج.ب"�  @���

�و�� �رای دو5ت ا,�����Aن �ن >طB . �� ط���� �وھ��واد ��ر,& ����د �8ر و�� -طرول  ���د ��و>ف 	ردد ک�دار��8ل >ر%� و 
ا���ی 5و'س ا���م ز�را'� ا�ن اھ�ن >طB ,ر���دن و�)8� �� � ,ر���دن �واد�8� �� �ث ر�د و ��و�ت ط��� '�ر	ر���ود �����م.

��'م در '�ور >رار ����رد." ��5�%رور��ت او�8ر و -طرول   ا��� �ور�د ا����ده ط��  �8�5�� در �7 '�ور ���وب ���ود، در 
� �رقA��� " & ؟" از د�د	د دان �زر�������5;�ی "ح.د.خ"  '& ادا�� ��دھد "ا��د وارم  �ره ا���ی 5و'س ���وس ���ود، �� ا>�

�  �����د، و �ر	رم ���رزه �� ار��9 و ا�-ر ���5زم ا�����زم >رار دارد-'� در �����ت �� ��ر'��م�د.خ.ا"از ھ��ن ا��دا "ح ���د. ��و
                                                                                      . "�وده ا�ت �����ن�����5زم در ا,A -����ر ا,�8ر  ��ر'��م


��د. در 
�  �ره �� �� ر�ز�د�� ھ�دار داد �� داود در ظر دارد �و د 1972ا��و�ر  ���17ر�) 
د اظ%ر(ا�م  ��1973 A&دا�B

�دة �و دآ ) @زارش داد �� داود �ود .��Qوی ا(�وری �� ر
ز� ��  ��A:

ود"�ت. اظ%�ر 
	�و
�ت 
� �ود�� ارا�� ��	د  در ��ره �ر 


��د. 1973از �ود��ی �3
�ت ��Dي در د��+�ة  دو&ت (د�د (��(� 
           "ک.ج.ب" �� �ره �� ھدا�ت داد �� ا�راد و��دار �ود را �� 


ر �زی و �درھ� ی -زب "  ���
�� ی �Bا �
�
�وی ،�B" "د ک.ج.ب         ".�ودد و �� ا�� 
� ا(�وری  �9ت "ک.ج.ب" �ده �ود

  


د �ره �� ا�م ا(�� أن ور ���9ور���ن ��ر��ب ذ�ل:ا�� ا���&  ��5ت �9 �و��ن "ک.ج.ب"-
D زم ���د أور��ت �� ا�م ا(�ور��ره �� �	د از �ود�� ،ور 

 ر�وف �	و�ض @رد�د، � ا�م ا(�وری ��رک از 
ر�د �� 
 1979در 
�ه ا��و�ر  ،
ر�د: اش ا�م ر
زی ��رک ��ر
ل �	و�ض @رد�د.،  ا!ر�ل از( ور) �� (د�دوف)

د ر��. ا�م ا(�وری وروز، -:�ظ W ا
�ن ا�م ا(�وری ��ظم،-

د ، -

د @�Iزوی  ا�م ا(�وری -
9
�ن، ��Bس ا�م ا(�وری ا����ا�م ا(�وری  �8در B �


د اظ%ر ،تا رA&دا�B Q��. وری�
ود �ر ��&� ا�م ا(�وری ��ر ،ا�م ا(-
� ����ری ا�م ا(�وری ر��س I�)، رد�Lوری ر����ری ا�م ا()��ه ، د��+�ر !

د-
                                                                                                                                                                   ،.!�رس ا�  ا�م ا(�وری 

                                                                             

  

  1978 ا-ر�ل 27 'ود��ی ھ�ت Iور ��
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�وری اIBم �رد  ا�-�د ازرا �� !�روی � -ز��7  ����م-زب اI3ب 
�� را  ����س  1975داود در ��ل . در ���ل �ر  ��ر���د
د از دا�ل أن -زب د�ت �� �	�&�ت  دھد �� �د ذ �� أن ھ� ا�راد �ودرا �-زب داود :و رھ�ران "ح.د.خ.ا"  د��ور داد�ن و���� ��وا

د.ھ�ی ��وره داده �د �� او �Aورت ��ص از ا-���ت ��ر@ر����ر�ب ��را� �ز
 �6رو از 
I �8ت ھ�ی  ھ
Lو�ن �� �ره �� 

��د.
ر�زی �ودداری  ���
��ی �Bروری �� ���ر ا�  


� أورد. 
��رو ��ن از �رور ���ر �8ل از �ود ��ی  -ر�� �� 
�� ن 

� و ا+�زه �ود �L ��
د �� د�+ر از Lا !ر�ل �ره ��، ��رک ��ه و&� و  ����25ر�)  .+و� دو&ت داود�رای �ر 
رگ ���ر ز
��ی رھ�ری -زب �و�ط دو&ت ا������ن د��+�ر @رد�دد.B�3ب أن "ک.ج.ب" و (��و��ن وا��� ا�� Qا!ر�ل د�ت ��  �27 �� أن ���ر�

أھ+� ��ر ھ�ی 
3د
��� �	%ده ��3ر 
	�ون -:�ظ اD ا
�ت �� زدد. ظر �� ��د دا��%�ی 
��رو��ن "�� ز
� ن دھ� �ود�� و ھم  �و د
�دذ@ ���
ده را &واھ�ی  .اB 3شدو ��زی 
�>ردد. وظ�:� أن ھ� را ����ر �%ر ���ل  نزرھدارو 8وای �
� 15و 4در ا�ن �ود�� 

�ودد. د@ر وال �8در 8و 
دان 8وای �ز �ر �وردار ������ت 
%م دو&�� ��>�ل 
�داد. �ود�� ��Lن از -
��ت 8وای ھوای و 
دا�	� ھوای 
د." ھوای و 
دا�	� ھوای و 
	�ون��
د �ر
�ن دھ� �روھ�را �	%ده دا-
  أن ظر 


د ر��. ���A�� I -�د�9 �ود�� را �� -

د @Iب زوی و -
& ا�ن �و%وع را ذر��� ��)�رام ��9ل �� �� د�ر�ز& ا	زادش داد�د. �� د�ر�ز��د 

  ��8و '�زارش داد. 


�م� �����دھده أن   �� در 
دت -��
�ت "-ز ب د
و�را��7 ��ق" در ا������ن Aورت @ر��� ا�ت، ھدا�ت (
8رار �وروی  در @�رو ا�����رات ا�-�درھ�ری -زب "��ق" 
زدوران �� اراده ودد، و"ک.ج.ب" و�ورو�%��

د.���L -�:ظ اD  ا
�ن در روز دوم �ود�� دا�L وروی  ���7 ا��ر او!را��:� "9ور��وره  

وده ط�&ب 
I �8ت 
ود �� �A) روز � !�ش ا!ر�ل   29روز  Qأ�� ����� -ط�ب �
ردم �ره �� از طر�ق راد�و �A "در 
ورد ذ�ل �د:


وAوف از أدرس  30 ��ظ�
 �Aدر �ود و��زب -ا!ر�ل ؟  أ�� ��� ��I3D �ره أ�� �ره ؟ و���از أد رس �ورای ا

و
� ور�س (
%ور �� �ود و��  �� Aرف ر�س (
%ور �وادهB ��
ر�زد�� در �زارش  "�>ل ھ
ز
�ن ؟ 

�
  ."ھ��8ری �� ا���د �وروی و ح.ک.ا.ش ا�تا��ن ���& ھ����& و�ت:"  ت  ا
�ن��ود �� 
�>و در-

�

��د.وا���+� و ��Lری -زب وطن �روش "��ق" �-دی ا�ت �� ر�س (
%ورش را 
�>و �	�ن   


 ویرا!ر�ل �� ���30ر�) " ���
ر �زی "ح.ک.ا.ش" ط� �7 (��� �� �ر ر�� او��ع ا������ن !ردا�ت ���� �
 ���ده �ود �� �� ا
�ن 
�8Iت Aورت @ر���  �در ا�ن (��� � در ���ل �ز �ر���ده �د. ر�زد�� " �(� أن ��  ��A


>ن در ا������ن دو&ت (د�د
وان  �� او @:�� �ود �� �� ��ور 
�>و���د �زود �ر�ن �ر Aت 	� �A��ا�(�د و 
. در (��� 
ز�ور ھ
Lو�ن �وا�ق �	
ل أ
د �� �ره �� ر�س (
%ور �	�ن �ود ا
� از ذ�ر ر�س (
%ور �	�ن @ردد

�د ، �ود داری �ده ا�ن 
و�وع �� أ�ده ���

ر�زی "ح.د.خ.ا" �ز  ���
� �

وB ���

�ر ده �ا�ن 
ط�ب �� 
���%� �� !وزاف ا 
و�ول @ردد.
  ز طرع وزارت ��ر(� �ز ار��ل @رد�ده �ود." ھدا��ت 

و�د. "���ر�) �
�ن L ن در روزھ�ی اول �ود����6
��رو��ن در 
ورد زدا �
ط�&ب  (از 
�>و)�Bد ا&�3در 
�وره در 
ورد L+و+� �� زدا��ن @
روز �	د  �9	داد زدا��ن �� أن ز
�ن از 
رز دھ�ھزار �ن @��� �ود( ،ر د�د

�د. ادرو !وف ر�س "ک.ج.ب" ، @رو  از �ود��).�

�و از 
-�و��ن �وده ��	داد��ن ھر روز ا�زوده 

-��س 
�>ل ��د �ده را ��
�>و 

ودد.  ��روی(وز�ر ��ر(�) ��روی ���� ��ا�ن !�ش %�د ارو!ف  ����� 
طرح 

��ی Bده از اB ود �� أن
د، ا��9وری �� ر�زی .���Iن) (ا�م  '� از 	��� ھ� ار���ط ا��9وری �� >�در "ک.ج.ب"
وا�3ت ��ھ
راه ��  دا
رال @و��وف �� ھ
 @�ن ، �� ���ل �ر���ده �ود. در
ورد L+و+� �ر �ورد �� �و�8ف �ده��ری � د�)�ن �ورL

�ز�زی ر�س ا�����رات ، ��8ل ��ر���� ���ن 	�ت: ر���ت 
���AAن �وروی در ا������ن �ر@ز�ده �د. 
�رف ز���& �ورت ���ر,ت '� ��;م ���وا���ت ا���د و �دارک ارا�� '�د وا�� ����>& ������ت از ز�دا���ن 

  ز�دا���ن �� >�ل ��ر��د�دد.
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�� اول �
��� وD ��� و�Dت ��) در 
�ه 
� ��ل 
��	داد %Aد �ن از اھ�&�  �1978� �ر د��ور �BداD -د و&�� 
�ده @�ن در 
زار �ر�ف �� زدان ا�+ده �ده أن و�Dت �-ت �م �د ا��(� I3ب د��+�ر �دد. ��ز دا<�
ورد  ،

7 ھ��ت (%ت �-�3ق در ��ره �	�&�ت ھ�ی �د ا��I3 أ%� �	�ن @ردد. (%ت ا��3ل أ%� �8رار @ر��� �ودد. 8رار �ود 
� ر �ا��>��ل در او�ط 
�ه (ون 
>�و�� �دا(� ار��ل �د.����و�ن 	رد�د '� ��داد ز�دا���ن '�ھش در 9ر��ن �7 �

 ���ر  �ت دا�ت،�-��ده '� در �;ر �زار�ر�ف �و> �18ن أ�;� ھر�ب در اطراف ,ر>�  ��60  50ز�را �� ��داد ��,�
  د����ر �ده 	�ن وادار ���د�د �� �� د��;�ی �ود �رای �ود >�ر ��ر '��د".��ران �ده �ود�د. 

  ���A-داد ی د�8ق �دام ا	د �� ��ودن �ز و(ود دا�ت. زدا��ن را �ر 
I ��زد �� ��وا����ا�� از طر�ق �
  �ن '�ھش ��,�� ا�ت". ��70  30روزه ��ن  �� ھ��رف �واد ي ا�ن وا>��ت �����ن �د '� ��داد ز�دا���ن 


ردم �رور د��� (
	� ور إ 9 7!رLم در أ�6ز �ود�� و (�ن �ود (���ت �د ��ری ��ق ��، �� !�روی از  و �ل �
%�ی ��+�ه.  &��ن ���وی  !در و-�ت و �رور �رخ��  و �+ور �!ردن ا

 .  دارای ا�راد�>�و(ود دا�ت �رای 
ردم  
Aو �ت (�� و 
Aو�ت 
�&�  ،در دوره -��
�ت -�ق و!رLم 
���دد، �و�ط ن �ود��ن و�� �و���Eودا�
�د.  د�ت @�ر �
ا
وال ��ط �ده ��ن  ا��� ��ط �ده �:روش ر���دھ

�د.�
���ل @�وده �ده �ود �� 
:�د أن �%ر (%ت �روش ا�ن ا
وال �7 د��ن در  ا
�ن، �روری و ا�د اD ا
�ن �3��م 
�ن 
��L U%�ر 
��و �(�ب ا
�ن �راز�ر
�+رد�د.L
�>و�Dوف رو��  800ا���� ،  نھ ��Iس  12�>� ط<�

���ی ��
�ل رو-�� �رBزد ا� از ��روری  �ز �� ا
�ن �!ردھ�د. �س 
(د�دی ، �د�ت أ
ده �ودز�ورات ز
 U��
 �	

د  ن
��و 300(-

د ظ�ھر ��ه و -

ر�وط ��واده ھ�  ��
ا���� �� ا
�ن داده �ود... ا��� و ا(�س �8

��ه و ���و @رام ا
وال  -�واده  128!�ر ا
�ن ��  1979. در (ر��ن ��ل داود �ز �� د�ت ا
�ن و زد�>�ش ا���د

ود.
د داود ��>ل 
�:� �� (�!�ن �:ر-
�>� �� وز�ر، @Iب زوی، وط(�ر،  "�

زدور��ر و �روری �
-ل  ز

�� @رد�د از أن
�:�  "ک.ج.ب" I� �%
و�ر أ �<��

��L U%�ر 
��ون دوAد ���ت در ��ر�� �� !�ھده �دد ، ز 
دا&ر أ
ر�>�ی �د�ت أ
د. ھر �� وز�ر از 
و(ود�ت !ول در 
و�ر اظ%�ر �� اط�BI �ددد  53950ا����  ھزار 

�د."���
ر�ز�د�� �� ا�ن ��ور�ود �� !و&%�ی  
ز�ور �و�ط �روری از �ود(� ا���  و @:�د �� !ول از أن ھ� 

ل �ود( و !ول دا&رھ� �� 
�>و �ر���ده �د @ر��� �ده �ود.�� ��د. �1979 
Aر�� ��ل ا��� ����� �� ر�ز�د


�%� در
�د�� وL�3%� و !ر��ن ���� �
�د��ن @را
� إ ھر��ه 
�+و�د ، ��  ����%�ی آ%� �وا �%ظر اداز�د ، أ
%I! .�

� ی 
�9ت �ا�را ر �%� "ک.ج.ب" دزدی �
�ل  �دد، أ%� �رزدان Aد�ق 
ردم �ودد، ا
�  ��8+�ھ] أ	�

د. %�آ� 
ردم و دارا�<�
��                                                                                                 راا�

� �د��ور 
�>و� ��د�ت �� �7 ����� ا8دا
�ت �رای د�ت  در (ر��ن ����ن روزھ�ی ا�(�د رژ�م (د�د ر�ز�د
�

���ت از  زد.ا������ن  ���� �� ار��:%�ی وزارت دا��� ، اداره ا�����رات و اداره ا�����رات ظ�B در ا�ن

د ��Bس (ا�م ا(�وری ا�����رات�
) �ر ا(�%�ی �� دارای 
و8	�ت ھ�ی  ��د ی در ادارات ا�����رات �ودد 
  ��د @ر��� �د. �ظ�
 !ر�ت ر���ت ا�����رات

��وران ادارات ا�����را�� �وروی وارد ���ل �د. ر���ت ا�ن @روپ را ل.پ.
����ن @روپ  �
  در 
�ه 

ده @��در
 �	%ده دا�ت. �و�داوف ��
"ک.ج.ب" در (
%وری د
و�را��7  ا�	����ن ("ج.د.ا") ه ا@�ت �7 
دھ� ار@�ن ھ�ی �
د@� ، �
7 در ا
ر ��ز��
  (د�د ا�����را�� و د��ع از رژ�م����س @رد�د. ھدف از ا�(�د ا�ن 
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را ھدف د�د. وظ��ف ا�ن اداره  ���ن د@�و د ����و اداره) ا�(�د @ر��دا�د. در ��پ ��
�ر اداره ا@�� ((د�دا&��>�ل �و

�-ده ا
ر�>� ، ا�ران، �Lن و !�����ن،  I��ود ھ�ی 6ر�� ، د�ده ��� از �:�رت ��� ھ�ی ا� .��
8رار دادن 

  ����ن �را�ط زد ه @� �رای ا���ع ��ور ��>�ل 
�داد.د�وار 

�
�ن �د �� ا(ت "ک.ج.ب" Bز�ز ا��ری � ا
�دا�  �و�ط ا
�ن ��. IAح 1979����
�ر  �� �ره �� در �زL  

��م. ا�ن Aرف 
دا��� و�:�6ت �وروی"
ن در ازوا 8رار �ر��� ام وھ�\ وع 8در�� دارم  :@:ت �
 �� ا8دا

(�ت دھد را ا�ت �� 
��واد 
ن �� �-���وروی �ز
را ر��3 و&� وا �ره ��Dا�ن (��وس  داد."د (�ت �واھ
  .�ر �وردار��ت ��دارش  ه واز -
��ت "ک،ج،ب"دن ر���:� اش �� !���وظ ��  درک �رده

  

   ا دا
� دارد ...

                                                                                                                            Bز�ز ر��ن

  

           


