
www.goftaman.com 

  
  !از �
ر �� ا��م!

�  ( ا��را��) �و��� �

�را و ا��ر�ت د�ن ��وران ا�������ن؛ رژ�م ھ�ت �ور را رژ�م ��ری و رھ�ران و ��وف �زب  ���ت ی�رد�د��" !ر��� �ی ا��

د�و�را��. (-ق را ���ر!! �* (وا��د. ھر&�ه رژ�م �ود�� را ��ری ��و��د �� ��و��د، &زا�" ���ت. ز�را رژ�م �ذ�ور �" ز#م 

��� � �ر ����ی ا�د�/" ھ�ی واردا�* رو�* �"-����ر����م ����1زم آ� م �ر /�1ودۀ ا�د�/2 ���ر���1م د����01. �" در   2��-�از 

��8د �� د�ن 7رار دارد، /0ل ����" ا�ت. و�1. /(��ت ھ� �" &و�� از ا1ف �� ��ی رھ�ران و ��وف رژ�م ���ر( (دا �� ��ور و 

�" (و�/�ن /�ن را ��ر7* و ا�د�/2 /�ن را ��ر����ِت 7رآن �� ��ور) ��/�د، ��7ل ���ل ا�ت. �" ا�ن �:�* �" �رف �ظر از آ� ��* 

/:وری 7-�داد ��0رد�د، در ���ر آ� � ا��وھ* از (-?* ھ� و <ر=�* ھ� و!ود دا/��د �" �" �� � از ��ر����م و ����1زم �وی ��رده 

ود�� پ، &پ (�ص ��* /ود، رژ�م ��ود�د، �-0" د�ن و آ��ن ا���* /�ن ��ز ��را�* و �?-�د از ���ط و (��واده �ود.  �� ا�ن �ر=�

  را ��ت ا1����" و �����ن آن را د�ت �/��ده ��ز �:ر�ف �رده ا�د....

ھر&�ه <�ی ا��م و ��ر را از �زب د�و�را��. (-ق ���ر ��ذار�م، �: دات رژ�م ھ�ت �ور و /:�ر ھ�ی ���* �ر #دا1ت، 

��ر�م، ھ�" =�ز رو/ن ا�ت �" ���" ھ�ی رژ�م ھ�ت �ور �" �Cر د�و�را�*، �ر7*، ر��ه ... و /�و���* ا�������ن را در �ظر �

از �7ل، و�را�*، در �" دری، ر�D و����ت و �داوم آن ����ون �رای ا�������ن =�ز د��ر ���ت. �" ھ��ن د�1ل /(��ت ھ�، 

�" ھ�ی �!�ت در ا�������ن &رو< �، ��ظ�م ھ� و دو�1 � از �!�ھد�ن �� ط��1 � ، �رزی و ا/رف �C* �0* �:د د��ر �" #�وان �ر/

 .*�� ! D���� �� ��  #رض ا�دام �رد�د و ھر �دام ���1و�" �د��" ھ�ی ��8-" را �" �ردم ا�������ن �/�رت ھ� داد�د، ا

�ظ در Cز1* &��" ا�ت:��   

��، ھ�رش �ز ��و)�� ���� ��ب !)  

ھر&ز ������" �(واھد �ود �" (و�* ھ� و �راز�ده &* ھ�ی رھ�ران و ���ر ا�راد �ر�وط �" �زب د�و�را��. (-ق را از �ظر 

�ذھ�*) ا�������ن و �<س ��0و �را� � ( �رزی و ا/رف  ،*��ر ا�د�* ھم ا&ر رھ�ران �ز�*( ا���*، 7و�دور ��" دار�م، �� 

�* از ���ت و!دان �زد /�ن و� .� (*�C ھ� /رم ���د و *��-0رد ھ�ی (وب (-?* ھ� و <ر=# �� "���?�!ود دا/�" ��/د، در 

  (!�1ت �0/�د. 

          ا��. =�د ��ت /����" و ��7ل ��!�د رژ�م ھ�ت �ور را �� �?���" �� ز/�* ھ� و �!��ت ھ�ی �����ت ھ�ی دوران <�ر ����1ن

�!ددی �� �0و�ت ا/رف �C* ا��د زی ) را  H ر�م:( ���ت�& *�  �" ارز ���* 
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�!ددی ��  H ی از ���ت� �رژ�م (-ق و <ر=م از آ�Cز �� ا�!�م، �" �. ��دار �:�* �" ا���د /وروی ا��0 �رده �ود. وا��؛ رژ�

 ا/رف �C*، (ود و �/ور �� را �" =�د�ن ��دار وا &ذار �رد�د.

ت و د/�ن در دا(ل و ���ر �/ور ھ� دا/ت و ھ�=��ه �-ت رژ�م ھ�ت �ور از آ�Cز �� ا�!�م ����ت آ/�0ر و �:ر�ف /ده از دو�

 و �ردم را از </ت �" (�!ر �زده �ود. �" 7ول /�#ر:                  

$ ر�# ا�ت �  د�م زد�ت دو ر��� دو���ن ��# ا�ت             )دای �ردی د��ن �وم �

�در دا(ل و �� �� ���ر �/ور ھ� �:��ن و �/(ص  ران ا�ن رژ�م ھ� از ���ت �� ا/رف �C* �ود و ا�ت �" ھ�I و7ت دو�ت و د/

��ه ����ت راھ�ردی رو/ن �� ا�ران، <�����ن، رو��" .... از (ود رژ�م ھ�ت �ور�0رد�د. ھر �. از رژ�� �ی �:د از  .� *��

��ور و #�0ر رژ�م را �* <ردا(ت از �وی د���ر (ود را �/�ن �داد�د و �8�. �ر از ھ�" �"  �رزی از <ول ا�ر��0 �:�ش 

�* �رد. ھ�=��ن در ����ت دا(-* �" �� آ(ر�ن روز ا�7دار �زورا�" اش از د/�ن (��" ط���1ن �:ر�ف  *��" ا�ر��0 ( /�ر ) �:ر

�/(ص �داد �� آ�0" در ھ��" ھ�ی ا(�ر در �0* از �����" ھ��ش �� �* �* �* را�ت و <و�ت ��ده &�ت:  ( ط�1ب �" ��ث ا���ن 

از ا�������ن ا�راز �و!ود�ت ����* ����د) . <س �" �را�ت ���وان &�ت: ��Lول ھ�" �7ل ھ� و و�را�*  �ق دارد �� در &و/" �*

�داری  �رزی، (ود �رزی ����/د �" �-ت را از </ت �" ��  ا�ت.   (�!ر زدهھ�ی ��/* از (را��0ر� �ی ط���1ن ط* ��زده ��ل ز

3 – :� "���ت �. طر�" از �0و�ت �!�ھد�ن �� �8�20 �ود�د ��-" �0ردهھ�=��ه �����ت ھ�ت �ور ا��راِن د/�ن را �0طر�:�  .

"���� "�         �" �رزی و �C* دروازه ھ�ی ز�دان را �" روی ��7-�ن �-ت �* /ود (���ت ���Mر ازان آ�� =���="  ،�رزی و �C* ادا

  ( ط���1ن) ��ز �رد�د و ھ��ن ط���1ن دو ��ره �" �7ل و �/��ر �ردم د�ت زد�د.

�-2 ����* �� د/�ن �" �" و��-2 / �واز ��* ( / �واز ��* در �طN رھ�ری دو1ت ��ود)  و   - 4�:���ت ھ�ت �ور �" ا�����ی ���

 *-�) D���� �� ف ھ�ی��Lی �:دی ده ھ� ��ر ا� ���ت �� �ر!�م رژ�م �ود�� �� �0����ر، �ورت &ر�ت. و1* رژ��:��0* دو ��ر 

  ر�وا را �" ����ش &ذا/��د.

��ر �" آ� � در �. ����م �0و�ت �* �رد�د. – 5 � "�دو1ت، �0و�ت و ا�7دار (-?* ھ� و <ر=�* ھ� ���ظم و د�<-�ن �ود واز ھ

  �ر (�ف �0و�ت ھ� و رژ�� �ی �:د از آ� � ھ�" و ھ�" در &د و&دی، �* �ظ�*، �* ��7و�* و ا��ر/��م اداری &ذ/ت و �* &ذرد.

��21 رژ�م ھ�ت �ور و!ود �دا/ت. ا�ن رژ�م ھ�ی ��ظ��* ھ� و   ��14 �ر 7-�رو �����ت ���د اداری و ر/وت ����* در �ر  – 6

� �ی (���ت و ���د را در �طN ! �ن از آن (ود ��(��د.�?�  (��" ��0و�را� ��ت �" ���Mر�ن 

. ا�� وO8 �/ت، �7=�ق رژ�م (-ق و <ر=م �� ا����ده از آ(ر�ن ��/ � #-�" �/ت، �!�رت و ا#���د �واد �(در ���رزه �* �رد -7

��!:" آ�ر�د.  H ت دا��ر �!�ب�  و ا#���د �" �واد �(در �:د از �0و

���Mر�ن ا����ز �رای (-?* ھ� و <ر=�* ھ� د��ر�* آ� � �" �ر <��ه در �0رور��� � و �� �ور� �ی ����-* و ��ر ھ� �"  – 8

�ر از�<�روزی �0و�ت �!�ھد�ن �� ��ل �" آ���ن (را/ � در دا(ل  /وروی و �� ���ر �/ور ھ�ی �ر��ط �" ا���د /وروی �ود. 

و (�رج از �/ور، ھ�=��ن �" <و1 �ی ��د آورده در ���0 �ی دا(-* و (�ر!* و �" �رو� �ی �7رو�* �ران، رھ�ران و 7و���دا� � 

  ا&ر ���ه /ود، �وی �ر �ن ُر�ت  �* /ود.

 �رک �/ور ��0رد�د،( 8د ا�?�ب) (-?* ھ� و <ر=�* ھ� ��* �. ِ�-ِ�ت ز��ن را �Cب �0رد�د. ا�����ً ا&ر �(���1ن /�ن  – 9

 *�(��" و دارا�* ھ�ی �Cر ��?ول /�ن ��ت ����ن 7رار �* &ر�ت و �در��ً �" د��رس د���ر دو�1* و �� �را!O #�م ا1���:" �<رده 
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�ر ا�ن �����ن رژ�م ھ�ی ! ��Cب �* (��ل �دی و ��0و�را� �ی ����ل ����" ا�د �" دارا�* ھ�ی #��" و ��ل �ردم را /د. 

  .و ھ�وز ھم ادا�" دارد �رد�د

  �ج &�ری، <��. ... در 7-�رو رژ�م ھ�ت �ور و!ود �دا/ت. دزدی ا�وال و دارا�* ھ�ی �ردم، � – 10

��وع �ود، ا�ن رھ�ران � – 11��ظ�م ھ�ی ا���* و 7و���دا� �ی آ� � و زور دار ھ�ی �:دد ازواج در �زب د�و�را��. (-ق 

  آ� ��ت �" �� دا/�ن دو �� �" زن (��ر /�ن ��* /�0د.

�ور�ت ر��* �ز�* �� دو�1*   – 12��/��د ھ�I رھ�ر �� ا#�8ی �?�در و ��* ��وف �زب د�و�را��. (-ق ھ�ز��ن �� دا/�ن 

/(�* و �� ا��!�ری در (�رج از ا�������ن �" (�طر ا���ت (��واده  در دا(ل ا�������ن، زن و �رز�دان /�ن را در (��" ھ�ی

&* /�ن 7رار �داده �ود�د. ا�� ا�ن رھ�ران، دو�1�ردان و ��* 7و���دا��ن رژ�م ھ�ی ا���* �� ��ل ا�ت �" (��واده ھ�ی /�ن در 

  (�رج �" �ر �* �ر�د.

�ور�ن و ��ر��دان دو1ت  – 13�� "�رژ�م ھ�ت �ور �� آ(ر�ن ا��0ن �و!" �" آن دا/ت �" �" �� � �" ا#�8ی �زب /�ن �-0" �" ھ

از �واد �و<و�* و �و<را���* �� 8رور��ت او�1" �ردم را �دارک ����د. ا�� ا�ن �0و�ت و دو�1�ردان �0و�ت �رزی �� ا/رف 

��! *0��ردم �ظ-وم ا�������ن�C* ا�ت �" �-��ردھ� دا1ر <ول � "� .� �(��ص :" ! ��* را �" �" ��ز ��زی ا�������ن و �

"��  ��ف و ��ل �رد�د و �* ���د... ، �ود ��

  �-* ھ�وطن!

�-0رد ھ�ی �����ن و رھ�ران و �وار�ون �0و�ت ھ�ی ا���*  و دو ���م ����0* <وش # *�ا�ن �ود =�د �� �?��?* �" =�و�

C د �رزی و ا/رف�در �?���" �� �0و�ت �" ز#م ��ظ��* ھ� (��ری) رژ�م ھ�ت �ور را �" ���ن  7-م�* ا��د زی  را ا�ن �:�* ��

&ر�ت. ا&ر /�� ��!�0و /و�د، �?��ق ��/�ر را !��!و �رده �* �وا��د. و�1. �" (�طر دا/�" ��/�م �" /رم و ��� از =/م !���ت 

رم ا�ت، �" (دا /رم ا�ت �" ان #ده (دا�* (د�ت &�ران در ��ن !��:" ا�ت. ا�� / <ر�دهو ��ظ��* ��ران و (���ت ��ران دو�1* 

�* ���د.دو�1* و ��ظ��* ز (����ن و !���ت ��ران �" ھ�وز ھم ا *��� *�/>  

د.�ط
�ً درن �ورد ا�راز �ظر ��  )ر

 


