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 �ردم، ���ب آ��ی � �دت ھ� ��ل �� ��طرات ز�دان را �رور و ��ز�و��

����د� ��ط�ن �� )) �� د��م ر��د. از آن  � ��طرات ���� و رو�دادھ�ی ��ر��

�� ا���ن ��ز ز�دان د�ده و �دت ھ�ی �د�دی ��ص دوم ���)ت و از ا'راد ��ً%�ر $ذار �ر 

د�/ر �� ����ل ��ر�. ا'-�����ن، ���ب را �� �+���دی ��ر و���, �وده، ����د ھر �+���د 

�وا�دم؛ و 4زم د�دم �+3ظ��م را �1را�ون آن ���0ً� ��طرات ز�دان ��زم. ا��، آن 

��ددا�ت ھ� �� ھ��ن 6ورت ��� ���د�د و 'ر6ت �و��ن ���ر��د و ��طرات ز�دان 

رای �7پ ھ�وز '�6�ً� ��ز ھ�وز روی ا����ر �د�ده ا�د؛ و 7ون �� آ��ده ����ن آن �

ز��دی �����ت؛ ���ت �1و�ت را زود�ر آ��ده ����م و �� ھ:�� ���� وز�ن ا'ق ار��ل 

  �ردم.

  

  

  

����د؛ ز�دان د�دهً � �  "'را�و�)�ر" ��ط�ن �

)1(  

����د ����د، از ا�/�زًه ���1زه �/� � ��;د و �ظری �� �1را�ون ���ب آ��ی ��ط�ن �

�ود. از آن  � �� �و���د$�ن و دا��ن 3;��ق و دادن ��1. ��  � �و دان �� ��ر�. ��

���;د�ن ����ری �1را�ون آن �و��� و زوا��ی ����ف آن را �� �;د ���ده ا�د؛ �ن 

 دا�م. ��=� �� ���ت ھ�ی �و7) از آن � 1ردازم؛ � 0رورت �)رار آن ھ� را ���:

�ده ا�ت. �� �� �3وی �� ز�دان و ��طرات آن و ����ل ا���� 1ردا���  

����د ��ب �د ��� �ز�دان ا��م �@ ��رد�/ر، ��طرات   �ط�?<� ���ب آ��ی ��ط�ن �

���د  زء ��4:@ ز�د$ �ن ��طرا .�;���م �رار $�ر�د �� ��د. ھ���طور �� آ��ی��� 
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آن  =�م روی ز��ن �� ز�دان 1�7ر� �� �� روز$�ری را در  /ری�د و ���ن �����د

  .��د ��طرات �ود را از ��د ��ر�د ؛ �� �وا�ر �رده ا�د

�رای  (�� ا���3ل ز��د ا�زار و �دت آن 'رق دا��� ا�ت) ز�دان ذاب و �)� �ً � $ر�7 

��رک �ن و�����د،� در� �� از آن � $�ر�م ����ر ��:�وت ا�ت.  �وده ا�ت، و?

 آن ھم 'رق دارد. او د?�ل ا����ق ���� �<د از �ود��ی ��� ��%ور را �ردا�ت ھ� و ر�

در 6Fب �درت و �6�ت ا���دادی 3:�ظ E ا��ن � ���د؛ و ���ء" ا��;�د دارد �� �� 

��ل ا��ن، ا���داد ��ز ����� 1ذ�ر'ت. از �ظر �ن ��ت  ا���داد ����3ت دو?ت �ود��، �7 

��ل از �ش  دی و �7 �<د از آن، را ���د در ����م ����3ت �@ 3ز� و ا�دHو?وژی 

 را �ر �� ��'ت؛ و ا��63ر �درت و �دم ا��;�د �� ��3م �ر آن، �� ھ��J $و�� د$را�د�

د�و�را�  �ت و  و �رد. اد��ی ��م ا���داد �<د از 3:�ظ E ا��ن ��ز �30@ �� 

  �ظر � ر�د.

1س ازآزدی اش از ز�دان، �ر0د ِا���ل �)� � ��ری  ز��ن �و��ه در'�6��ً  آ��ی �����د

�د �� �� ا�<�د �)� � ا'زود.   �)رد. �ر�+ف، 6درا�ظم �ظ��  

 .ھ�واره ��/�� آن روزھ�ی �د و د�وار را در �ود �3ل � �رده ا�تا�� ذھن �ن  

 د؛ �ن 'را�وش � �ردم و �����د �� ��د � دا�ت�)س آن ا�:�ق � ا'��ا�� ا�)�ش! �ر

����و�ت �� �)� � دادن ا���ن ھ� �� ��ت دا��ن �;�ده و ')ر و  و درس � $ر'ت.

او � �وا��ت �� �ر�و�ت ز�د$  رای� آن درس 3ذف 'ز�) آن ھ� د�/ر �ردود ���د.

�د ھزاران ھ�وطن �ن�� ����دن او. $رو�����د ��%�ر���;�م دا در ز��ن �ره  �7 ز�دا�

 او در د'�ع از�ردم و �� در د'�ع از  ز�را ،ر �� آوردا'���ری �را�ش �� ،ا��ن –�

�)ش �درت ���ن ا��+'�ت درون 3ز� و ��آزادی و د�و�را� ز�دا� �/رد�ده �ود. 

؛ ا�� ��زھم �زۀ ��. ز�دان را �����ده �ود ، �1ی اورا �� ز�دان ��ح ھ�ی درون 3زب

7��ده ا�ت.  

��م  دی ��ل ��روس ھ�  و����ً  �� �;وط 3:�ظ E ا��ن ��، �ور��دی ���1358د در

و ا?  ؛، از ز�دان رھ� �دا��@ ��ق ا'-�����نو ا��;�ل �درت ��  ��ح 1ر7م 3زب د�و�ر
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�;وط دو?ت �� د�ت � �ھد�ن، د�/ر ��دی از ز�دان و ز�دا� و ز�دان ��ن �)رد. و ا�ن 

�<�د و ھزاران ھ�وطن دان 1�7ر� ��ز ھم دھن $�وده �ودز�����ت �� ز�� ، ا���ن �

����د را در ��ول ھ�ی و3����ک �ود  � داده �ود. ا�� او�0و�ت �و�ش را در �ن و �

'ت و �� �3ث �<�ون ��روی ���� ����� �ر�زی 3زب د�و�را��@ ��ق ا'-�����ن ��ز��

، �<�ون 6درا�ظم و �دت ھ�ی �د�دی ھم �� �3ث 6درا�ظم در راس �ورای ا�;+�

ھ� و ��ت و�وی ، ���)ردری ھ� را��H و ��ص دوم ���)ت �ود و در���6م $��وه ا

  . دا�ت ��3ر�ت دو?ت �;ش ا�

، �� �3:6 در��  �د و دو ���ب 1083در  ""��طرات ���� و رو�دادھ�ی ��ر��

و���, و �� �%ر ���س و روان، ، ط, و �36'ت �و� �� �7پ ر��ده و �و���ده�

را��@ ��ق ��ت 3زب د�و�، ا? �;وط ��3ا��ر ��ر�. ��ور را ھ�ی �7د دھ�ً رو�داد

7�م د�دھ� از �را�ط ز�دان،  ، �� �رر� $ر'�� ا�ت و ���ت ھ�� ھم ��ا'-�����ن

 در 3ق او روا و �)� � ھ�� �� �� و���� "ا$��" و "��م" ��1358ل از �ش  دی در

�ده ا�د، � 1ردازد ���  .  دا

 �ورد "��د" و ��وه ھ�ی �)�ر�رد���ب ذ�ری ھم در �3:6ً  �1083و�, دا��م در 

،�م  دی در �<د از  �)� � �و�ط آن ��ز��ن ��وف و �� ز�دان 1�7ر��، ھم 1358

، ورده �/رد�د.  � دا�ت �� �و���دهو? ا�ن ا��ظ�رم �� �3:6ت ����1 ���ب ھم �رآ .����م

ا$ر �� �� ��وان �0و 3زب د�و�را��@ ��ق ا'-�����ن �� �رای 3زب �و�ش ��ر�. 

�ده، ���3ث ز�دان د�ده و � �و��د � �(�، از �)��ل "ا$��" و "��م" �� "��د" ذ�ری 

 و �� ��ل ���ورد �� ���ورد، و در �و��� ھ�ی ��� 6ورت ا����ر �� �<دی اش ��ز��

 ا�ت " �ود $ر'�� ا�د، ذ�ری از��در ��ر" "��د" �� ��ل ����ده ا�ت و ا�ن �ود �و

$�ه �� ����ل و او�0ع آ. ا$ر �وا��ده � ��و ���)ردھ��ش  =ت �ر1وش $ذا��ن �� آن

E ا��ن  از��ن ر'�ن 3:�ظ �� �� �6ور����د، ���د ا'-�����ن، ا�ن ���ب را �ط�?<� ��د

؛ و ا�ن ھ��ن �7زی � در ا'-�����ن و ود �دا��� ا�تد�/ر ھ�J د��/�ه و ��)�+ت ا���

 �<د از � �وز روس ھ� ا�ن�3? ��  درا�ت �� �����د ��$:�� در 1 %�وت آن ا�ت. 
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��ز��ن ا�����را� ��7ن �ر�ض و طو�ل $رد�د �� �� طور�%�ل �ود ً� ��6رف "�ره 

  در ز�دان ھ�ی �3ت �����3ش �� ا��0ی �����د ����� وا�ً�" ده ھ� ھزارز�دا�

ر��د. ھ��ن "�روه وا�ً�" �� �����د ��ز از �وردن آن � ��6ب ����ده �ود. ا'زون �ر 

 از ��ر�.  دا� ��1ذ�ر"  ����)�را��ً '<�?�ت ھ�ی آن، ��ق  3زب د�و�را��@��د" ���

 �=ر ا'-�����ن را ا�3وا � ��د�؛ و �+ش و �و�ش در �و ��  ����ت آن و �� �� ���و

����د زدن �� آن، �و�ش �رای �1=�ن �ردن آ'��ب �� دو ا�/�ت ا�ت. �� ا�ن �� ذ�ر ��م 

���د؛ �ط��ش ر�  ��طره �و�س �����د و �� آن �رق �رم �ر �1�� ا �� ?;��ش �

 ��1ه � �رد. �  ���و

  

  ا�/�زًه �)وت

�)وت در�ورد ��ر���� ھ�ی "��د" �رای ���� �� در �ورد ��ر�. �7د دھً� ا��ر، و 

��6و�6" 7=�رده ��ل ����3ت رژ�م �ود��، � �و���د، ����د �@ ��ر�ون �دون �رح 

، آن ھم از �@ دورًه 1ر �3:6 ��طره �و� 1083ا�ت. 1ذ�ر'�� ���ت �� �� در �

�+طم ��ر�. ��ور، �� 3دی � ��ر و � �:�وت ���د �� �3 ذ�ری ھم از ��د �<�ل 

���ورد. ز�را '<�?�ت 7=�رده ��ل ����3ت 3زب د�و�را��@ ��ق ��7ن �� '<�?�ت آن $ره 

  �ورده ا�ت �� �� �وان �) را از د�/ری  دا �رد. 

��ل ا���� و �ظ��" را در���ب ��طرات �و�ش �طرح �����د �� د?�ل ا�ن �� "��آ��ی 

واه �� آن آ$�ه �واه �� آ$�ھ دا��� ا�ت �� ذھن �وا��دهً  و از ��ل �� ا�ن �و0وع �)رده

طرح  �� �1�داوری �وا��� ا�ت ز����ً  �� �@ �� و 6د آ��ن و ،�وا4ت ره � �رد

�ود و دا���ن  ��و�ل ��� روا�ت �Fروا�< ���ًء  .��ن �وا�4 را از �وا��ده �/�رد7

 ای ��ول ��Hو?�ت، �ررھ�� از ز�دان از ��د �� $و�� �<د� ی �30) را �رھم ��د

 ُ1 ً��:$ �� ، در �را�ر ��رک ��ر�ل �رار� دھد: " �1��=�د ودش، دو� �ت ھ�ی دو?�(�

�م  �� ھ�7/و�� وظ�:� و �دا��� ای در ا�ور �ظ�� و ا��)� از�ن ��واھد�� ���ا���� دا
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�ور درار���ط �� ا� �م ��@ و � و �/ذار�د �� 6رف در ا�ور ا���6دی و ا ����

�� در � �وع ا�ن ��?=� �ن در ا�ور  .�ردم ر� د�ده ��ور ��ر ����م .. �د�ت �<��

�ظ�� و ا���� �دا��� و ��3+6 �دا��م و 6رف در �ر� �وارد �<�ن �� �����د$�ن 

 ازHرد�د� $روه ھ��  در  =ت ��@ �� ردم ��ور �زد �ن �را <� �Hوره ھ��� ،

." و �� �F?��ً �ورد ا را �رار��/ر'تا���ن �� ار$��=�ی �ظ�� و ا���� ارا�H ��)ردم 

��=�د دوم را ��ز �� آن � �رای ا�ن �� �� �وا��ده ��و�4ده ���د �� را�ت � $و�د �1

، دو?� و �ظ�� ���ق ���د در��ره ��ر��دان 3ز� ا�ن �ود ���1��=�د دوم �ن ا'زا�د: "

�ر�ورد  دا$��� �ر���1 ارز��� د��ق از 6+��3=� و ��Hو?��=�ی 'ردی ا���ن 6ورت 

 ��ن ��0وت �رد �� 7ون ا��ن �درا ��ده ���ت و 7 �� ا��)�، ��6ط+ح ��ر $�رد و

 و رو�دادھ�ی �ی ����ددا��=رژ�م �د ا�د و ���د رد �و�د." ( ، 1س ���� ھ�)�ران�ود��

 �3:6    ).��632ر��

"از 4س  ��و�ز�ون �� آ��ی ��3د ��دری، $ردا��دهً ��ن  ���3�6ً ھ���7ن �� ���� از 

 و ا$ر�7 ����ل ا: "�و � ���ھ�م �2006و��ر ��ل  �4. " �� ��را� �س �� ���ل����

ای �ود �;���ت ، ا�� در ھر �3ل ���د $:ت �� ھر دو?� �ر�ظ��  زء وظ��ف �ن ��ود

داد���� و داد$�ه ھ� و ز�دان ھ� دارد و ����:�ن از �وا��ن ��وری را �ورد 1ر�ش �رار 

. ��)ن ا�ت در  ر��ن ��ر و ���ن ��ل ھ�ی ھ���د ��ز ��7ن �ود� دھد و در ا'-��

ھ�� � رخ داده ���د." و �7د �طر �<د � ا'زا�د: " ا����ھ�����ز و� ھ� و �Fره 

��Hوو?�ت 'ردی ا�ت و از ?�3ظ 3;و� در �ورد دو?ت ا'-�����ن در ��ل ھ�ی دا��د �� 

�د"ھ���د �� �وا�د ��� ���  .�Hو?�ت  �< و ود دا

����د �� �� ھوش �وا��دًه ����ش �وھ�ن � ��د �� �ر ز�م ھ�ی �و��ن � �آ��ی ��ط�ن �

�1�د. �%ل آن �� �� ر�Hس �ورای وز�ران، ��)� ر�Hس ا ��3د�� ��?�ن �ردم ��@ �

  ��'�ن و �� ر�Hس �دام �و��ً� �6و6 و �Fر ���� �وده ���د.

�3 در ��7ن 6ور� ��ز، �� ا���ن در ����ل ا���� و �ظ�� �دا��ً� �دا��� ا�د، �ر$ً� 

�راHت و � $��ھ �� د�ت ��ن �� ر�د. �را�ط و او�0ع ���)ت، و ��6و�6" 
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 را و3�ت آ'ر�� ��د، �3 در��ده �ر�ن و �� ��ر �ر�ن 'رد ��ور ��ز، �)س ا?<�

 �ر � ا�/��ت. ا�� آ��ی �����د �3 از ھ��ن ��ده �ر�ن �)س ا?<�ل ��ز ا�� �

در "�ر� �وارد �<�ن" �� ار$�ن ھ�ی  ورز�د. ا'زون �ر آن، ا$ر��وره ھ�ی ا���ن

ا �ظ�� و ا���� �ورد ا راً �رار � $ر'ت؛ ھر�وا��ده � 3ق دارد ا�ن 1ر�ش ر

�طرح ����د �� 7را ا�ن ��وره ھ� در �ورد ��ھش �<داد ز�دا� ھ� و ا�دا� ھ� داده 

�د. �3ث �@ �:ر و دو �:ر ��ود،  �ن ھزاران �:ر $ر'�� �د، و? 6درا�ظم  ��

 1ردا�ت! وا�<�ت ا�ن ا�ت �� ا�ن دورًه ��ر�. 3زب ��7ن �� �)ت �� ����ل ا������

 �@ �@ رھ����ران آن ا�ت �� �3 ��ود  راًت �� دھ�د ��� از ?)ً� ��/ �ر �1

 دا�د �� در ��ل ھ�ی دھ� ھ�� ��د ��ر�د. ا��، �����د� �د  ����ت ����ری �� �و�

 از �@ و�� ��  راًت ��ول آن را دارد و ��  راًت رد آن را. ، 6ورت $ر'�� ا�ت?

?�ت دی ا'راد � دا�د و از ��ول ��Hو?�ت 'رطرف آن ھ� را ��Hو?�� ���� ��د،  �

��)ن ا�ت  �رد و �� ا�ن ا��:�ء � ��د �� �/و�د �ن ��م �?�واز طر' ھم از آن ��Hو

 دا�د �� ا����ھ�� رخ داده ���د� . ا�ن در �3?��ت �� ھر �ودک د����� ��ز �� �و�

  ن �@ ��وراز3:�ظت از �=رو�دا��� 6درا�ظم ��ص  ھ��ت دو?توظ��ف ا6

، ��  ، ����رھر3:�ظت از �=رو�دان را دو?� اد�� ����د �� وظ�:�ً  و ا$ر، دوم آ��ت�د?�

 �رد. ا$ر آن ھ� ا����ه �ود�د ، ��رو��ت �و�ش را ز�ر �وال�=ده �دارد� ، 1س ��

�د  ��  ���ت ����ده �ود. ا'زون دا��م  ���ت ��7ت و د�/ر �7 �7زی ���د ا� �م داده �

����د �3 "ا����ھ�ت" را ، �رآن�" �ً��" ز�ر�وال � �رد و � $و�د: ��)ن�� ذ�ر�

ا��، ای رخ داده ���د."  ا����ھ���ا�ت در  ر��ن ��ر و ��ز و� ھ� و �Fره "��)ن 

��ش آ��ی �����د ا�د� ھم در �ورد 1 آ�دھ�ی �و��ن آن ا����ھ�ت � �و�ت. �7 

"ا����ه" �وا�ده  :�ی �����ود���ت �� ��ل ھزاران 'رز�د ا�ن آب و ��ک در ز�دان ھ� 

�ود. ���د �� و دان ���� �� ا�ن ��7ن "ا����ه" � ���د و �� آ��� �� روی آن 

  ا����ھ�ت آب �ط=�ر � ر�ز�د آ'ر�ن $:ت!

ر ، �)� � و �در'��ری و � �زات ھ�ی �3;�ر آ��ز د��زدا�ت ھ� و ��ل ھ�ی �ود�را�� 

 و ��د��4 ��=م از3ق، �3روم �ردن �)� � $�ه ھ� و ز�دان ھ�ی رژ�م��� ����3� ،
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ھ� �ورد د�/ر �;ض 6ر�V 3;وق ��ر 6د ر�م �6و6 و ���واد$ ا'راد و �;ض 3

/و�د از �واردی ا�د �� ھ�� ��ھد آن ھ� �ود�م و آن و�ت ھم 6درا�ظم ��ور ����د و �

رد را ��Hو?�ت 'ردی وظ��ف �ن ��وده ا�ت و آن �وا �� ����ل ا���� و �ظ��  زً 

 ز�ر����ا'راد �دا�د، � و �ظ�� ، د�/را� را �� �� ����ل ا����و �� ا�ن �ر��ب، و ��

ھ� از�����ن  ���ت  $��ه  �وه دھد و ا�� ھم ، و �ود را ��رو��ر دا��� ا�د �;6ر

   ��رد.

����د �7 �:�و� ��ن "ا$��" و "��م" و "��د" � ���د �� � � دا�م آ��ی ��ط�ن ���

 ����ت آن را �د�ده ا�ت. ا$ر ��وان ا'راد ��� را از�ن ���ت  $�ھ ھم ?زوم ��دآوری از

�:و �رد، آ��ی �����د در آن رد�ف ��ز �رار �� $�رد. او �� $ذ����دن ھ:ده ��ه، ھ��ن 

�� از ز�دان ا��ن  �ن �� �+�ت �رد و در �;���ت ��4ی دو?ت �رار $ر'ت، د�/ر 

ی رژ�م �7 � $ذرد. در �3? �� 'را�وش �رد �� در �)� � $�ه ھ� و ��داد$�ه ھ�

ھزاران �ن از ھ�وط��ن �ن و �����د، �� " رم" ا�د���دن �� �و�ً� د�/ر، در 1�ت 

��دًه ز�دان ��وف 1�7ر� از $ر��/ و 6دھ� ���6ت د�/ر � @�د�وارھ�ی �ر �� '

��د�د و W�7 و 'ر��د � ��3ط ز�دان ر�X دوری از '���ل و �ز�زان �و�ش را �

�3 ، ز�دا��ن �)� � ھ�ی �رون و�ط��، $وش '�@ را �ر � �رد، آ��ی ��ط�ن �

����د �� �وا�ت �� ���دن ا���ر �ر�وط �� ز�دان ھ�، را3ت و آرا�ش اش �رھم �

  ��ورد. 

�واھد ���ن � دھد �� �3 �ورد دوم �رط $ذا��ن آ��ی �����د در �را�ر ��ر�ل ��ز 

 �� در ز�دان ��Hول �)� � �ردن �����د 36ت �دارد. ز�را ا�دE �روری، ��

�ود، در �<د از �ش  دی در �و�ف ���4ردو?� ���ت �� �����د �رار $ر'ت، و ا�ن 

�د، ��� �د و �7 ���� ��ن � دھد �� ا�ن روس ھ� �ود�د ���6م � $ر'��د �7 ���

����د و ر';�. � ��  

��3د ��دری �و � ���ھ�م ��  �� �را <ً� � دد �� ���� از ھ��ن ���3�6 �����د �� آ��ی

�7 $و�� �� ز�ر� از ذ�ر ��م ا�دE �روری �ودداری � ورزد: "1ر�7 ھ� �� ��ر�. 
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��+دی ا�ت، �درت ����  ��1979 ��6دف �� آ�ر�ن روزھ�ی ��ل  1358 دی  6

را �� د�ت $ر'��د و ا�ن �3د%� �� ا�دا��ت ��روھ�ی �ظ�� ا��3د �وروی ���ق �� از 

�د�د، ھ�راه �ود... 1ر�7 ھ� ���)ل از �ردان و �7دی � �ل �1و��� وارد ا'-�����ن �

ز��ن ���رزی �ود�د �� از دو��ل $ذ��� در��ز��ن ھ�ی ��: در �3ت رھ�ری ����� 

�ش �:ری ا��:�ء ���)ل �ده �ود�د �� در راًس رھ�ری ����� ��:، ظ=ور رز� و 

 ھ�ی ���?;� از ��ف 3:�ظ E ا��ن در �3ت رھ�ری ��د �رار دا�ت. ھ���7ن ��

��3د $+�زوی، ��3د ا��م وط� �ر، ��ر �ن �زدور��ر و د�/ران �� 1ر�7 ھ� ��3د 

�د�د و ھردو �) � �� ��@ �وای ا��3د �وروی ���ق رژ�م ا��ن را �ر�/ون �رد�د."  

����د، �� ظرا'ت ��6وص �� �ودش، �وا��� ا�ت �=�ر�ش را در � �آ��ی ��ط�ن �

و�� ��زی 3;��; �� رخ �)�د �� ھم ��)ر وا�<��ت ��ر�� �/ردد �� ھ�� از آن وار

�وروی ���ق �;ش  �ط�, ا�د و ا�)�ر از آن ����)ن ا�ت، و ھم �� ��روھ�ی �ظ��

�ود �� در �3�� �� �6ر ر���ت   ���ل �ود و �� �<��ن ���ده. ز�را دا���� ��(��

� ��ل �ود�د و �� ا�)�ی �دام ��روی �ظ�� و �وده  �=وری 3:�ظ E ا��ن �7د �� 1ر�7

  ای �ود او را �ر�/ون �����د؟!

 ھ� ($+�زوی، وط� �ر، ;�از ذ�ر ��م ا�دE �روری ھم در آن $روه 7=�ر�:رًه �

�زدور��ر و ا�دE �روری) �ودداری ورز�ده، ز�را 3د ا�ل در�ورد  ����)�ر �ودن او 

� ،�� Jو ود دارد و ھ� ��ول 1ر�7 ھ�، �� �وا��د ��)ر �����ش ����د �� ا ��� �

�ر���ری �3 �رای ������ت �� ز��� در 1=�و�ش �وده ا�د �� ���ل �3ل آ��ی  �ً���

 ا�;+ب �����د ��ز � $ردد؛ و ا�ن ھ��ن ����6ت �� در 'ردای �ر3�ً� �و�ن و �)���

�د. %ور! در 1=�وی ��ر�ل و آ��ی �����د در ��و�ز�ون د�ده �  

ھ��ً� �� ز�دان 1�7ر� آ�د ��  1359ذ�ر ا�ن �)�� ��ز  �?ب �واھد �ود �� در ��ل 

����د ر�Hس �ورای وز�ران � ����ل  �رال ر'�,، دا��ر� �ب، ر�Hس ��د، و ��ط�ن �

�ود. �ده � از ز�دا���ن �وش ��ور در آن ز��ن د�7ر ا�ن �وھم $رد�د�د �� 7ون ��ط�ن 

����د و  �رال ر� �'�, �د� را در�ن  � ز�دا� �وده ا�د، ���د �� ��Hو?�ن در �
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�=�ر�دن �را�ط ز�دان د��ورھ�� �دھ�د. �<د �7د روز ��� � را د�د�م و �را�ط ز�دان 

�� �را�ب ��ت �ر و �د�ر از ��ل $رد�د. ا$ر ����ل ا���� �� ا���ن �ر�وط �� $رد�د 

اده �ود. �� ھم �د�ر �دن �را�ط ز�دان �� دا�م 7را ز�3ت آ�دن �� ز�دان را �� �ود د

��� ً� رھ��ود ھ�ی ��?���ً�  ��ب �����د �� ��Hو?�ن ز�دان �ود. ز�را از � ر�ً� �7د�ن 

��ه �1ری �ردن درز�دان آ�و��� �ود �� �7 $و�� �را�ط را �و ود ���ورد �� ز�دا���ن 

�و�د. � �(���ر از �1ش ��  

 


