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  	�	د ��در ا��ر

  

   ،���ل 	ردم ا�������ن �� ���و� 	��ن دو

  	و!وی ھ��ت � و ���د�ن ��	���ر

 ؟و"ود دارد

  

                                 

  

س وز�ر��ر"� ا	ر��� �� ��ث ر,� ،ا+رف (� ا�	دزی $� �� ا��س �&�ب و �وا�ت "�ن $ری

در �+�� $� �� �	���ده ��ر�	�ت +ورای ا	��ت 	و��� 	�ل 	��د  ،"	0ور ا�������ن �/�ن �رد�ده

از !�ت ���ه 	�ل 	��د ��رج +ده و و21  1� �	ود �� ��م ���د�ن ��	���ردرا�������ن دا+ت ، �&�

. از "��ب د�7ر ا+رف (� از�	���ده ا��ر ��ل "�ری 	�6دی �ذف �ردد ��ر�	�ت �ر ���4 ���د�ن ��

�� ��م 	و!وی ھ��ت �  رھ�ر �روه ط�!��ن را +�	ل  !��ت  ،�د �وا�����ر�	�ت 	و��� 	�ل 	�

  ���ه �	���د.

 �$  �وا�د $� ��ن ���د�ن و	و!وی ھ��ت � �� ���وت ھ�ی و"ود  دارد در��!	 ���� ا�� آ��ی (�

و 	 7�ٔه "��و� ;�$���ن �وده د����ل ھ�ی ��ل ا�ت $� در �د	ت  ھ	� 	 دا��د $ر ھردو

  د .��+�

از����ری "0�ت  ھ��ت � +���ت  دار�د +��د 	�6� "�ی $� 	ردم ا�������ن از ���د�ن ��	���ر و

  ���وت ��دا� و"ود �دا+�� ��+د . ��ن +�ن
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ھ�ر �وده ، 	��ب ��د�ده ا�ت <رف در 	دارس ا�������ن و ;�$���ن 	و!وی ھ��ت � زاده و=�ت ��د

 +ود $� �"ر�� "�7 �دارد.آ	وزش �4وم د�� د�ده ، �/دا 	 ����  "�@ ����	"�ھد�ن  ;�و��� و!

. ا�ت +ده 	 <�در وی طرف از ط�!��ن "�7 د��ور �ذ+�� ��ل 15 در ��0� و �دا+�� $�ر و �ر

���� و ا�ت �ر�وردار ای ا!/�ده �وق اھ	�ت از ط�!��ن �روه در "�@ اوا	ر <دور  $� +ود 	

 +د<�در  4	ر 	6 +�ص ازطرف ��0� �ذ+�� در  و اوا	ر "�7 ��واھ� ا�ن از �ر�	.  

 $�دز +	�! و=�ت در 	�6دی١٩۴٧  �� �را�ر �ور+�دی ھ"ری ١٣٢۶ ��ل در ��	���ر ���د�ن

$��ل در	��ب �ر� +�	ل �/دا �� درو=�ت $�دز و ا��دا 	��ب د�ده ا�ت .آدم  .�+ود "0�ن �� �+م

  �واھم از آن ��د آوری   �� در�ظردا+ت �4ت ��م  (+ده و! دو��ر �� اJر ا4	�ل (�ر ا��6	�

از	��ب ا�راج +ده و ��زھم ��<�6ت �و�ش را در	���ب د�7ر ��	�ل �	وده و +�	ل  )�ردد

$را��L ��ق زب د	ودر�دم ���ت �	��6ت $	و���� دا+�� �� +��� ;ر�م � دا�+7�ه ا�"��ری +د

ھ�وز <�ف دوم   �رد�د. در دا�+7�ه $��ل دا�ل ��ز	�ن "وا��ن 	��	�ن$�ر 	 $رد و د��وری 

 +0ر$��ل زده و دا�+7�هت �� ��ل �L 	�<ل ���م  ��دال در	�ط&� دا�+7�ه ا�"��ری �ود $� د�

	و� +��ق از ز�دان آزاد +ده  �� ;�$���ن ;��ه �رد و�� درز	�ن <درات  !	��وس �رد�د و

  . ھ	��ری اش را آ(�ز �	ود 	��!�ت ��"	0وری �ردار 	�	د داود��  د��7�ه "��و� ;�$���ن 

 ��+����� �دی �� �روه ا�ن د�7ر رھ�ران 	���د ط�!��ن "د�د رھ�ر � ھ��ت 	و!وی ر���ر و رو���

. �وا��د 	 "و 	��!	ت ای رو��� دارای را او د�7ر و�ر� ��د�و را او � 4ده $� ا�ت 	��ده

 	���� و 	/&ول آدم و ���ت ��درو +�صوا$Jرا �� ا�ن 4&�ده ھ���د $� 	و!وی ھ��ت � آ��د زاده 

  .ا�ت $رده �در�س د�� �4وم �ذ+�� در و ا�ت رو

 +ده +����� �رور��ت �ر�ن ا�راط ��ث �� 	"�ھد�ن، 	�/<ب ����د�رای ا	� ���د�ن ��	���ررھ�ر 

 از �� �� ھ���ددھM  اوا�ط از ا�6	 �زب ا�6	 	�/<برھ�ر ��	���ر، ���د�ن.ا�ت

�روه ھ�ی 	0ره �ر�ن ا�راط دراز  ��!��ن ط $� ��	���ر.دارد �/�ق ا�������ن دا�� ��رد �رور���

 $رده، ا����ده 	"�ھد�ن �رای ا	ر��� �ظ�	 و��2 ھ�ی $	L از ازطر�ق د��7�ه "��و� ;�$���ن

 �رای �ر���، ا�"�م ا	ر��� �	���د��ن 	"�س د��ور ط�ق $� ��&�&�� ����� �L �� �ظر$ " ،� 

از"��ب  .ا�ت �	وده وظ��� ا���ی ا�ران دو!ت و) ��د( $��ل $	و���� ��و	ت ا�����را� د��7�ه

 $� داد�د �+��ص �واه �ود و +O $�� ز�رک، طوری را وی ;�$���ن »آی اس آی « د�7ر �ظ�	��ن 

  د�ت �� ھر�و�� "���ت 	 ز�د .  دا+�ن �رار راس در ��طر ��
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 $� د�ده 	 +ود 	6ھ��ت ��" �� � و �دا+�� ا����ر در را ط�!��ن �روه ا<� �درت آ�و�دزاده 

 �راج« ;�$���ن و »آی اس آی « ا����ر در ا<� �درت و دارد �ر04ده را ط�!��ن �+ر���� رھ�ری

  دارد. �رار 4	ر 	6 ار+د �رز�د »�/&وب 	�	د« و �&�� +��� �ر	��ده »�&�� ا!د�ن

و��  ���د�ن ��	���ر ���ت 14و�ت  ��ظ�م "	�/ت ا�6	  �� رھ�ری �رھ�ن ا!د�ن ر��� را دا+ت 

د��!ت ��ز	�ن "��و� ;�$���ن از"	/�ت ا�6	 �ر�د و �روه د�7ری را ����د �ذا+ت و �روھش 

 ا�������ن را �� ��م �زب ا�6	 	�	� ���ت و ;�$���� ھ���+�ر�ن $	L ھ�ی $+ور ھ�ی ��ر"

���د�ن �� را �� �زب ا�6	 �� رھ�ری ���د�ن ��	���ر ��<�ص داده �ود�د. �$  ز�را ز	��

  ا�	د ���ن ��1 رھ�ری �� ;�$���ن ا�6	 "	�4ت �زب ��JPر ��ت ;�$���ن وارد +د

 �رب �ر�ن �ذار ��JPر و �زر��ر�ن �4وان �� ;�$���ن ا�6	 "	�4ت �زب $� آ�"� از. �رار�ر�ت

 +/�ر را ا�6	 "	0وری �+��ل ھ	واره و �وده ���ر ;+�ون و ;�$���ن ��ر" ����ت در 	ذھ�

 در ا�6	 "	�4ت "��7�ه د�7ر �وی از �	��د "�ب �ود �� را ��	���ر زود ����ر �وا��ت داد 	

�ذاری ����ت در و ا!�قQ�1 دو!ت ��س �4دا!ر�	ن ا��ر �� آن روا�ط و $+ور ��ر" Rن ر�	ز�� 

 در و���� و ا�زار ��0ر�ن ���د�ن $� $رد ��زی را �&+ آی اس آی ;�$���ن ار�ش ا�����را�

�ر�ت �رار آی اس آی "��و� ��ز	�ن �د	ت.  

����د�ت زده ا�ت و  ان و ژور��!����ندر ;�$���ن ���د�ن ��	���ر �� �رور �/داد ز��د رو+ن ��ر 

 و ا����7  ز��ن �� آن  	"�� و��+ر ا���ن  �زاری ��ر 	د�ر  	"روح �0�وا!د�ن ��د  $� +ود 	

 ، �ر��د  	د�ر"ر�ده ��زا� �4دا!ر��م ، و	و!ف �و���ده ا!�ت ;+�ور،4ز�را!ر�	ن در �را��وی

ھ	���ن ز	�� $� در ��رآ���ب  . ا�د +ده و�� ا��ط�ف �رور ;+�ور در ��	���ر ا�6	 �زب �و�ط

 ��7ر �ر��� �ود �L ��ر �7�ر 	/روف� �   .�رور �	ود ���م ا"	ل �&+��دی را راد�و �

�6ف �	وده ا� و�ت د��ع وز�ر �� "�رال �� ���ق +وروی ��روھ�ی ا���د "	�ھ�ر �روج از �/د

در	&��ل رژ�م د�ت �+��ده +وروی  دا$�ر �"�ب �  زد �� 	&�و	ت +د�د اردو ��  $ود�� د�ت ��

+ده و �� �� ��در "�رال د�7ر  ��$�م �<وص  د��7�ه ��د $رد�د و در ظرف ��د ��4ت $ود�� 

  ا��&��ل �رد�د�د.ای اس ای ;�$���ن ��& �و�ط ط��ره �� ;�$���ن �رار�	وده  وازطرف  

 در�ظ�	  4	���ت �L	�6دی  ١٩٨٩ �� �را�ر �ور+�دی١٣۶٧ ��ل در ��	���ر��ر د�7ر ���د�ن 

	&�و	ت ��رو ھ�ی �ظ�	  رژ�م  رو�رو +ده   �� $� ��ز�د د�ت �"�ب دا$�ر رژ�م ���4 آ��د "6ل +0ر

دا��ت  در ��!   +��ت ا�ن 	&<ر ا�	د +�ه 	�/ود را  ا	� ���د�ن.ا�"�	�د +��تو�	�6ش �� 

�و��  �/�!�� �ظ�	 �دا+ت . Wت ھ�	&�و	ود درا�ن /�	 �$  
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 ھ	رز	��ش و ��	���ر���د�ن   ا�������ن در ا�6	 ��و	ت �ر�راری و 	"�ھد�ن ;�روزی از �/د

 	و21 $��ل �زد�� در �0�رآ���ب در او. ورز�د�د 	��!�ت ��و	ت ���ن $� �ود�د ا�رادی �7���

وروزا�� ��+�ر از ھزار را$ت �� +0ر $��ل  .داد �رار $ور ھ�ی را$ت ا�ش ز�ر را $��ل+0ر و �ر�ت

 $رد	 L��+ ل ���ا�< ط�ق�	د ��	�7�ه ان+رو�د 20,000 از ��+�ر ھ� ��ری  را$ت ا�ن در �� 

  .+د 	�دل و�را�� �� +0ر و ه �/داد �راوا� 	"روح +ده ور��د ��ل �� $��ل

 $	و���� ��روھ�ی 	و"ود�ت را 	"�ھد�ن ��و	ت �� 	��!��ش ��ب ��	���ر���ت  ���د�ن  

 �زب ����س روز �� 	ط��ق "دی ١١ ��ر�O �/دآ�� و! 	����ت وا�	ود دو��م �4دا!ر+�د "�رال

Lو$را��	ورای و�دت �زب و دو��م "�رال �� ��"�ه ��ق د+  ����ر و آورد �و"ود را ھ	Pھ�7

 ا�"�	�د +��ت �� ���د�ن $ود��ه ھم ��ر ا�ن زد، 	"�ھد�ن ��و	ت ���4 $ود�� �L �� د�ت د�7ر

�رد�د 	�دل و�را�� �� +0ر ��+�ر ھ�ی ��	ت و ر��د�د، +0�دت �� ���7�ه 	ردم از ز��د �/داد و!.  

ز	�� $� ;�$���ن ��وا��ت از طر�ق ���د�ن ��	���ر �� �وا�ت ھ��ش �ر�د د�ت �� �+��ل  �روه 

�ر�و�و <درا4ظم ���ق ;�$���ن ، طرح �+��ل �روه ط�!��ن �ظر �� ����ر � �ظ ��م ط�!��ن زده�� 

�/0ده  $+ور 4ر����ن �/ود و +ر$ت �و����ل ا	ر��� آ�را 	<�رف  �و�ط ا����7�ن  داده +ده و

�ر��� و ا�راد "�7 را ��رو ھ�ی �ظ�	 ;�$���ن �+��ل 	 داد .  

 �� د�7ر $� ;�$���ن ��و	ت ا��4�ر دادن د�ت از و ��$�	 ��!0� از �/د��	���ر 	"�ور +د   

 	�6دی ��١٩٩۶  	ط��ق �ور+�دی �١٣٧۵�ل در ;�$���ن »آی اس آی « �� ھدا�ت   �ود ط�!��ن

ز	�� $� ط�!��ن �� دروازه ھ�ی $��ل ر��د ���د�ن  .+د $��ل وارد ا�6	 دو!ت ا4ظم <در ��ث ��

��	���ر از دا�ل  ا�������ن  د�ت �� �/�!�ت ھ�ی �ظ�	 �� ��2 ط�!��ن زده  و��و	ت 	"�ھد�ن  در 

�	�م ��روھ� و و���ل 	��ر�وی اش را �� �روه ط�!��ن ����م  ��	���ر. آ����� �&وط �رار �ر�ت

 ��ر ا�ران ا�6	 $+ور ا�ران ;��ه �رده ��د�ن ��ل در$+وره �� +د �رار �� 	"�ور �	وده و�ود

 رھ�ری و! ��+�د ھ	��ر آ�0� �� �7زار�د �� $رد �واھش ط�!��ن از ��ر ��د�ن 	دت ا�ن در. 	��رد

  �� ��0ر ���� +ود  �ظ�	��ن ;�$���ن ��وا���د  د�7ر از ���د�ن $�ر ��7ر�د.  ط�!��ن

 از ;�ش  +رط ھ�ی $� ��6 �� آن ;� دراوا�ل ��ل ھ"ری �ور+�دی  ���د�ن ���	���ر �� �L ��ره 

��د �ود �/� ��رون +دن ��رو ھ�ی ��ر" از ا�������ن  �ذ+�� و�	���ده اش �� ا+رف (� و 

���ف ا�	ر �� 	ذا$رات 	�� آ(�ز $رد�د �� ا�ن $� �وا��ت +را�ط اش را �� ��و	ت ا�������ن 

  � ا	1� �ر���د��	�ل �	وده و 	/�ھده ����7 را �
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» � 	/�	�� �L درا<ل ا�ت، ���د�ن ��	���ر �� ا	1� ر��ده – � ا(�ب 	/�ھده $� ��ن ا+رف (�

���د�ن د�7ر "��ب از... �وده 	 �وا�د ��ز ;�$���ن – ا	ر��� L� ورد ا����ب	د��7�ه  �رای �وا�ق 

   .»آی 	 ��+د.اس.آی و ای.آی.� ھ�ی "��و�

 ر����ده ا�ن $� ه$رد ا����ر ��وت 	/�ھده ا�ن ا	1�ی ��ره در آ��د ا�6م $� �ر ازھ	�"�!�«

 �0�د �	��ت ��ت اش ���واده و ���د�ن +�ص $� �� "�ی $� د�ده 	 +ود. ���ت آن �� 	��!��ش

 	ر���ن ����د �دون را $�ری ���ن $� ا�ت ��		�ن د��ر 	 ��ر $+ور آن در ;�$���ن ا	��� ھ�ی

  .»��وا�د داده ا�"�م اش ;�$����

ا���ن ، � 	روت ، ��7دل ، دروغ �و �وده   ��	���رآ��ی ا+رف (� ���د �دا�د $�  ���د�ن  

�و�� ���ل ����را	روزش ���رف �/دی اش Wروزش  ����م �وردن ھ�ی د�روزش ھ�	و4ده ھ�ی ا ،

 ���تر از $	�ر ��زی او �درت را دا+�� و آرزوی  ط�ب "�ه  ا��4�ر ��وده و���ت . ا�ن ا���ن

  . �ود ��واھد ا�������ن "	0وری

 �رای ھ	&	�ش ھ�ی +�ن ���ر و �رم ��د��ت، ��روق وردگ،ا�	ر ���ف ر��ق (�، ا+رف

 �L آ�را در ظ�ھر ا	ر $� دار�د �6ش ���د�ن �� ���7ن 	/�ھده ;+ت در ��7��7�ن د�ت ;و+���دن

 �دون 	/�	�� ا�ن�&�&ت ��زی د�7ر��ت  $�  ا	� ، �� �	��ش �7ذار�د »ا=���� ��ن« $�	6 4	ل

��ت   	/�	�� ا�ن ھر��د. �ردد 4	� �وا��ت �	 ھر�ز و ;�$���ن ا	ر��� 	دا��� و طرح

 ھ��7و�� $� ا�ت ����0 آن در د�7ری ;�0�ن ھ�ی �ر��	� 4	6 ا	� ;ذ�ر�ت، ا�"�م »<�]«+/�ر

 در��ری و �درت "�@ �� +د�د�ر را ا�������ن �ر�4س و �دارد $+ور در �J�ت و <�] �� ر�ط

  .داد �واھد �وق

�طور 	  ا�	دزی و ���ف ا�	ر ، ��روق وردک ;س ��و	ت  ا�������ن در راس ا+رف (�

�وا��د $� ��م ���د�ن ��	���ر را از !�ت ���ه ��ر�م ھ�ی 	�ل 	��د �ذف �	وده و �� "�ی آن ��م 

 �$   ھردو از �L آ�ورآب 	 �ور�د .	6ھ��ت � آ��دزاده را +�	ل �	���د در ��!

  �L "واب +��د 	� را ���4ت �دھد:

��ب ا!د�ن �رور��ت دار�د . ��  ��و	ت ا+رف (� ودر 	"	وع �4ن و(�ن، د!���7


