
  ھ����ن ا��ا��، ���1360 �� ھ�� 	�ورد��  –��را��ا	�� ھ���� 
   ��1981رس  ��26  20اول �رورد�ن �� ���� ھ��م �رورد�ن، ���دل ��
� ، 1360ھ��� ��م، 

  ا �� در��ره "��را��ا	�� ھ����"��دد
��ه �زاق 
� دام ���وران ���ن �� س �و�ط 

� �وپ  �
�*�د ( ) ��ه ��رزا �'��&�ر %�ن $ورا�را��ل و � # ا"��� ��ن 

ھ� را %�� 2رد�د. روا�ت ا�دا%��د و آن � 0ردن ھر دو رو����ر آزاد�%واه
.ور ��ه، در *��ط 
�-��ه ط��ب ����ر ا���د�د. در *
  %وا�د:( ) ��ه ا�ن 
�ت از %����) را �)�رگ، %ط�ب 
� �*�دا�ت �2 � # ا"��� ��ن، ��ش از 


�ر�0 داد�م، ا�ن ر�ت ��م 
ر�� ��  

�  �م �2ران �� %ود �9 ر�د %ذ7ن
ر �2خ 

%�ن (�واو- ) در ���س ھ�ی %ود 
� *�در�&�ر ���ع �2 در ���"�تروز������رزا �'��&�ر%�ن $ورا�را��ل، ��ر د�&ر، ���)، 
 *�ل 
� �� د�روز از«�و��د: دھد و �)�دارک �ر2وب آزا�%واھ�ن %
ر �)از �>�� *� � ار���ع و اش ا�ت در آ%ر�ن ����


� �ن �رگ %
ر و �د�م 2��� و �
رد�م ��ش از ا0ر. �و�م�) *�.ر �دا�2ری 
� �� �ردا. �د آ���
) 2رده �ر��م �2 ای�>�� ��� 
 ُ�ردن. 0ذا��م ��د�0ر 
� ��� �رز�دان و ��� 
رای ا��%�ری �# ا�ران، آزادی راه در �2 ز�را ����د، ھول و ��و�د -�&�ن ر��د،

 9�م �# در 
د، ز�د0) ���ة �@"م از ���
�زی 
� و 
��د �رده �رض و درد 
� 9را 
��رد، 
��د �2 آدم. ا�ت ط
��) "وازم از �2
  » …���رد زدن 
'م

را  »آر ��د �رده ��B ز آر ��د« اش���د�) ��ر
� ��د ھ���ر �وا�ش �2 
� د�ت 
�داد0ران 
� ��ل ر��ده 
ود، ( ) ا2
ر دھ%دا، 
 �رگ 9را«و دھ%دا 9��ن �'��ده 
ود �2 » ا���د؟ �وان او �&��) 9را«�رود. ر��>ش 
� %وا
ش آ�ده 
ود و 
� دھ%دا ���0 
ود: 

   »ای؟��و��� �� �&��� ���) در �را

�را-م �)...ا��# ��ل �
��د آ���) ا�ت �2 ھ� 
� ا�ن ��ددا�ت» ھ� �وان ا���د�د؟9را �&��) آن«آ�د: ھ��ت �2 0و�) ھ��ن �ر�ش 
...»�
���ری �و���د: » *�.ر �دا�2ری 
 ر��د، ��� 
� �ن �رگ %
ر و �د�م 2��� و �
رد�م ��ش از ا0ر«�د�د... 
�ری، و 

  »...����د ھول و ��و�د -�&�ن

***  


� %ود 
� ھ�راه آورده 
ود. %
رھ�، 
� د"�ل (دم ا����ر  )آرا�� اً ظ�ھر �وروز ��ط�Iت %�طر 
� ١٣۶٠ �رورد�ن اّول یھ���
دو  �و��نِ  .ا�ت �س از �و��ن آرا�شِ  ا�ن !ا�ت آرام ��ا����ر �*دود�ری دا���د. ھ�� ر��د�د �� �� ��)روزھ� ا�ن ��ر��ت در 


�) $درا�م. در�0ری در ��دا��� ١٣۵٩ ��ل درو �س از آن،  ا���د ١۴ ھ�یدر�0ریدر  ا"�'�ب �ر یھ��� P���–  ر��س ��'ور
 �>ط� ،ا���د ١۴ ھ�یدر�0ری .
ود ا��I) ��'وری درو�) ا%���Iت�ر* � �د�دی از  �0ری اوجدر 9'�ردھم ا���د،  - و�ت 

رای  .
ود 2���ده (�و�) �و�� �ر2ز 
� و آ���ر را ا��I) ��'وری *زب و �'�د ر���ت ��'وری ا%���Iت �2 
ود (ط�)

(���� ،ا���د آ%ر ھ�یھ��� در .دا�ت و�ود ( �) ���� ���"�ت ا���ن ھ�وز9پ و �2و���ت،  یھ�و از �� � ��ز��ن ،��روھ�ی 
 .�د�) �وز�B ،ر��د�) �9پ 
� ھ����ل و ھ���ز��ن �%�) ھ�ی�9�%��� در �2 ھ��)��2بو  ��ر��ت ھ�وز �'ران دا��&�ه � وی


ودھ�راه  ا" ') *زب ھ�یو د��� دار و و*دت �*��م د��ر ا��I)،، ا���ن ��7�ژھ� �داوم *�Iت 
� �وز�B ا�ن. �
 ،*�ل ا�ن 

�ل<��
رای ھ�وز %
رر���) ا���ن و �ردم ا �� �

ود �ر��� 
�ن از ��2ل طور .  

��ل آ%ر ھ�ی��ه در ۵٩ (
 �ظر و �$��م ا�ن 
� ؛
��م دا��� ،ا�ت �� ا��ظ�ر در �2 و����)از  دراز�د�) و (�و�) �* �ل آ���
 ١٣۵٩ ��ه �'ر از ،�'ران 
زرگ د
�ر���ن ،�� د
�ر���ن در .���ت ���ن آ�) ��ل در ،د
�ر���ن در�*$� م  ادا�� �2 ر��دم

�� ��روھ�ی ِT  ����2 �
 و��B $ورت 
��� را  ��&�رید ا���ن ھ�وز ،*�ل ا�ن 
� .دا���د *.ور د
�ر���ن در آ�وزدا�ش (�وان 
و  ���&�م آ�وزاندا�ش 
� �ریو��B ھ�وم ،آ�) ��ل در �2 2ردم�) *س ،
دون �* � ) دراز�دت-ر�زی و  $ورت 
� .�دا���د

��ز��ن" و "ا�ران % ق ���ھد�ن ��ز��ن" �� � از د�&ر ت�ر���� ھواداران �� و��روھ�ی "��ز��ن 9ر��'�ی �دا�) % ق ا�ران"  

��د .دا�ت %واھ�د "�2ر0ر ط
>� آزادی راه در ����ر �
 از ����ب 
� ��ل ،2��د آ-�ز را �� د��&�ری �2آن از ��ش ،�*وی 

�) و 
ر����، د
�ر����) �2 در ��لم�و %�رج د
�ر���ن���ھ����ن ر�زی ���"�تھ�ی �س از ���م، 
� (�وان �* ) 
رای �رارھ�ی 

� �ر
وط �2رھ�ی و درس
�  �2 ���د�) 
��) ز���) ��2رھ�، �د. در آن ��لا����ده �) ��رداز�م ��ند
�ر
.  


�دم را د
�ر���ن ی�رو�ده (�دی $ورت 
� د�� م 0ر��ن 
� �2 دادم �ر��T د"�ل ھ��ن 
� و 
ودم ام�*$� )��ل آ%ر 
. �
 ھ��ن 
 *دود .2�م ��دا * ) راه ھ��م از I2س درس 
� د"�ل ���"�ت در ����Iت ���&�ما���ده و -�
تھ�ی (>ب، 
��د 
رای درس��ظور



 ��2ل "��ت ھ�وز ،*�ل ا�ن 
� �وم. �'��) �تا��*�� وارد آن از �س و 
%وا�م رادرس  ��ل �# �� دا��م و�ت روز ��V و 9'ل
��) را ھ�درس و ھ���2ب��
 .ھ� را �روع 2�می اول �رورد�ن ��وا���م درس. 
� ھ��ن د"�ل، ھ���0ر��م�) د�&ری ��0ردان از 
��) ھ�وز��

ودم�)  د
�ر���ن 0���ش ���ظرِ  در�) �زوات 
رای  ���'
ھ�ی �%� ف ای 
ود �2 در %���، ��ر��ت و ��2بو ا�ن 

�) ھر �ر��ن ھ� و ��Iت آ%ر ��ل،را �ر�ر$ت 
%وا�م. 
� %وا�دن روز�������
�دی ��ل  روی ار %ود  B�� ز��ب و�
١٣۵٩ 
  و ��ش 
��) 9�م ا�داز ��ل آ�) ���ر2ز 2رده 
ود...

***  

  ���ه رژ�� و ���وھ�ی ����� �) و'&آ$�ز ��ل  !� و 
��ن ھر �# 
� �و
� %ود، 
� �و��� و.B و %���)، ���ظری، 
�) $در، ر���)، 
'��) و ر������) در ����'�ی �وروزی


�ر �'��) و 0روھ#���ھ�ی .دا�>Iب" ��Xول 
ود�د. ���ز ����، ��) از �را2ز ا$ ) ا�دا%�ن ���Iت 
رروی 2ول "ا
ھ�ی �وروزی از *� � ھ�ی *�و��)، ھ�وز در ���مھ� ( �� �%�"��ن د��&�ه رو*���ت ا�ت. ���ح�V *زب ا" ')��ز���دھ) و �'�

��>�م 
� ��د�&ر %ودداری �) 2��د. �  

��ل در %ود ���ره آ%ر�ن در )ا� �ت( ا�ران % ق �دا�) 9ر��'�ی ��ز��ن ار�0ن ،�2ر ��ر�� ١٣۵٩ �
 �*ت ای�>�"� ا����ر 
�) او.�ع 
رر�)" (�وان���   ؛
��د �) 9��ن را آ�) ��ه 9�د ا�داز 9�م "،ھواداران 
� رھ��ودھ��) و 

  

 ١٣۵٩ا���د  ٢٧، 9'�ر��
� �2١٠٢ر، ار�0ن ��ز��ن 9ر��'�ی �دا�) % ق ا�ران، ���ره  1

 

 *زب دو"��ردان و ��'ور ر[�س ���ن در�0ری 
&و��م �ر��%ص ا�ت 
'�ر �� *���2ت ا$ ) ���ح دو �دھ�ی: "�.�و��د�) �2ر
�ت و 0��%�� ھم از دو"ت د��&�ه ��رازه و ر��ده آ��ز %�و�ت 
ر%وردھ�ی �ر* � 
� ا��I) ��'وری� ��روھ�ی .0ردد�) 
��ه ،ار�ش ،رژ�م �ر2و
&ر��داران �� د�ت از را %ود درو�) ا����م ��ش از 
�ش �وق ھ�ی�.�د ��^�ر �*ت ھ� ����2 و 

 و ھ��2ت� ھ�ا�ن �ھ� .%ورد�) 9�م 
� دو"ت رو2را��#و
 و اداری د��&�ه ��ی ھر در ^
�ت (دم و �رجو  ھرج ،د�دھ�)

ر�م.�) �ر 
� آن در �� �2 ا�ت )او.�( و%��ت در�� و 
*ران �دت 
���&ر �2 ا�ت �)�وا���"1  

�) ھ�یآزادی 
� را
ط� در �ردم ا(�را.) ھ�ی*ر2ت و �ظ�ھرات ��زان 
ر �داوم طور 
� ا��#" :�و��د�) د�&ر ��ی در��� و 
�را��# و ��ر
�. �ود�) ا�زوده ا����() *>وق ����ن (���� �
 (
�) ھ�یآزادی 
� �ر
وط ����ل �2 دھد�) ���ن %و��� و 




� ر��� ر��� د�و2را��# *>وق � ]�� �
� �����ت  �رز
�دی ��9%�، �* �ل �
��ی 2".�ود�) �
د�ل ھ� �وده �
�رزه و ز�د0) ��)ا
 *زب 
� $در
�) ���ح �.�دھ�ی 
ودن ���ذ�رآ��)��ز��ن،  ،*�ل (�ن در .ا�ت ھ�"�
رال و ا��I) ��'وری *زب ���) ،رژ�م


� را ا��I) ��'وری (�� طر�ق از ھ�%��
�ن در �9 ،�� س درون در �9 ،���ح دو ا%���Iت �* �ل .ا�ت داده ��%�ص در
 0ذا��ن 2��ر %وا���ر ا��I) ��'وری *زب .
ود رو�ت ��
ل ھ�� 
رای ،*�و��) ھ�یروز���� در �� و ھ������P در در�0ری

(�
��ش 9��ن اش�>�"� در ، �� ��ه ��ش از 
ر2��ری 
�) $در،�2ر ��ر�� .
ود �درت از $در  (��
 �) �ظر 
� 9��ن" :2�د�) 

ر2��ری ا0ر�9. �ود 
ر2��ر �� و داده ا����� �زد�# ای آ��ده در
�) $در  �2 ر�د (�
 ��2ل 
ر2��ری ����ی 
� �وا�د��) $در 


� ا�� 
��د دو"�) ھ�ید��&�ه از ھ�"�
رال Bس وا�� ھ�[ت ا$ ) ���ح دو از ��) (�وان 
� د�&ر ھ�"�
رال ،��'ورر[�س *ذف از 

ر2��ری از �س .د��و��) � >) *���2 (�
 ���ن ا�ن در .���د %واھد 
��) ھ�"�
رال �
 ) ��روی و �درت از �2ر����وری ��'� $در 
�زا�) �>ش �%� ف ��روھ�ی ����بدر  ا�ت 2رده �رھ�ز �ط�) اظ'�ر�ظر از ��2�ون �2 %���)
 3 ."2�د�) ا��� 

�>وط 
� �وا�د�) ا�ت 0��� آ-�ز ���ح دو ������ت در �2 �دی"رو�د �د :دھد �) ادا�� �2ر (�
 و�ود ز�را �ود���ر  $در
(�

� �وا��ت��) �9ز ھ�_ .دھد�) �وق ��
ودی 
� را ا��I) ��'وری *زب ،�وا 2ل �ر���ده و ��'ور ر[�س (�وان 
� $در 
 �در ھر. ��زد ا(�
�ر
) ھ��وده ا�ظ�ر در را رژ�م )�
 �X یھ�ار�0ن و �2
��� ،�� س ،�.��) د��&�ه ا�دازه ا�ن 
� و $ورت ا�ن

) ا
��د و ا�&�ز�&�ت �ر(ت 
� ھ��وده ���ن در �>�� و�7ت ���&�ه و *زب ��وذ 0ذرد�) ز��ن �2�<
�� 4 ".���د�) ھم در ای

 ا�ت، �ر��ن در �2 ای�
�رزه ازا�ران  % ق �دا�) 9ر��'�ی ��ز��ن ھوادار ��روھ�ی د��عِ  �ظ�ر رھ��ودھ��) دادن 
� "�2ر"
 ھ�ی�وده �"
��)�ط ���رھ�ی و ھ�%وا��� ر���دن 
رای 0��رده �رو�V و �
 �` ،(�و�) ھ�ی�����P در ا���0را�� و ���ل *.ور

�ت�
�رزا�) 
�  (�ل *�دا� و��ز �ردم����) ��روھ�ی 
� ��%ص �
�رزا�)ِ  (�لِ  ز���� در و ���ن ھ�ی��� ��Iت ا�ن 
� ،ھ��و 
�"�<� �

) .د ��ھ�ت ا���ی" :دھد�) %���� اشI<�ح دو ھر ا���، �� آ"�ر����وی ا���د 
رای 2و�ش و ھ��وده ���>ل ز���دھ)
(
I<�د�) �ر* � ا�ن در �� %ط�ر وظ��� ا��
".5  

 ھ�یز��ن �$�دره "���� و دھ>��) �
�رزات � )، �2ش �2ر0ران %و��ن �ر2وب در
�ره ���ره، ا�ن در ����ره %
رھ�ی
 ا$�'�ن، �
ر�ز، از �2 6���رو �2ر0ران �و�ط �2ر0ری ��
ش ھ�ی���"�تدر $�*�ت د�&ر ا�ن ���ره، ا�ت.  
زرگ ز���داران

 ����� ا����ر ���ره ا�ن در 
ود�د؛ 2رده ار��ل ا�ران % ق �دا�) 9ر��'�ی ��ز��ن 
رای �'رھ� ���ر و �زو�ن اراک، �'ران،

ود؛ �2ر0ر ط
>� و 9پ ���"�ن �و�� �ورد ١٣۵٩ ا���د در �2 �2ر0ری �و.و(�ت از ��) ا�ن، 
ر (Iوه ا�ت. � ]��ردا%ت  �"
��) �2 ��دا��ت �2ر0ران د���زد از ����) را و�ژه �ود 
ود.��9%�، و�ژه" �ود��
 در �2 از �� � ���رھ��) �ود. �ردا%ت 

 ط
>� رھ
ری 
ر ���2د 
� �2ر0ران، و�ژه �ود�ردا%ت  ،��ط�ل روز دو و ھ��� در �2ر ��(ت ۴٠ %ورد،�) �2ر 
� 9�م ��ر��

�رزات در �2ر0ر� (�� و �ر�ن�'م از
ود.  دھ>���ن 
رای ھ�ز��ن �>��م و ،ا�ران ھ�ی% ق د�و2را��# .دا��ر��"�

�ر�و�ت ����ن *ق ،��ز��ن رھ�ی��� �ر�نا��را�ژ�# �
�a در ،ا�ن 
ر (Iوه .
ود ھ�% ق �� م *ق (�وان �� �
 د�ت �ظرات 
(��
�رزه ،ا� �ت – ا�ران % ق �دا�) 9ر��'�ی ��ز��ن ؛�د�) �
 �` ھ�)ا2^ر�� و ھ�ای�وده �ط�و �2 را� (�� �دا را .دا��ر��"�


رای �
�رزه از (�
�رزه" :
ود �ده �و���"�2ر"  $�*� ز�ر ���ر در .دا��ت��) د�و2را� (��
رای �
�رزه از .دا��ر��"� 
(��ت �دا د��را��"  

ا���د، 
� طر�داری از 
�) $در و ا��>�د 
�  ١۴ھ�ی در ھ��ن ز��ن، ���ھد، ��ر�� ��ز��ن ���ھد�ن % ق ا�ران، در در�0ری

ود�د.ار�0ن (�I��ر�ن از �وی د�&ر، ��) از �'م 7ھ�ی �*ت ا%���ر *زب ��'وری ا��I)، �ظ�ر د�وا���") 2�ور و �� س ا
��ود ر�وی در �ورد 0روھ'� و �ر����ت د�&ر 
ود. آ%ر�ن ���ره ��ل 
%ش� �
 �
ر د ١٣۵٩ھ�ی �ط�"ب ���ھد�ن، �$�*

��ز��ن ���ھد�ن در
�ره ��ز��ن ����ر �*ت (�وان "ا�ور�و���م 9پ و 9پ ����) ھ�ی "����ر""
ود (
  .�8ورد ارز��

  



�� ١١۴ ���ره ���ھد 2 �
  ١٣۵٩ ا���د ٢۶ ��


� ���P 0و�) و ژاژ%واھ) ��Xول 
ود�د. ا2^ر��) ،(��%ز(
�I) ��رت ا�&�زی را  ھ�)ا2^ر�� �وروزی ���م درھ�ی د�ت را
 ���# ز�ر 
� را %ود ،د��ن ���ت 
رای �2 ا���)�و�و
���م: "
رای �
د�ل �ردم، �وا��ن و �2ر0ران 
� 0و�ت دم �وپ �)

�داران ،�ر
�زان ،ا�د��%�� �>�و�ت �د %ود �ر��ش ھ�ی���� از �2 )�'ر��� �2ر0ران ،ا�داز�د�) $دام �Iدان�� و داران��در ،
  9..."د�آ�ر���) *���� �>�و�ت �
'� و�ب 
� و�ب در �2 �ر��)'ن�� نرا��ا
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 ھ�ی���ت و ا�>Iب 
رآ�د ��ل ۵٩ ��ل" (�وان �*ت %ود �ر�>�"� 
� ��ز �2ر0ر ط
>� آزادی راه در ����ر ��ز��ن
 �وان �) *ق 
� را ۵٩ ل"�� :�و��د�) 9��ن اش �ر�>�"� در����ر  ��ز��ن. �ردازد�) ١٣۵٩ ��ل 
�ز�&ری 
� 10".دا�>Iب

 ر��دن �درت 
� از ��ل دو از 
�ش�س از 0ذ�ِت  ���) ،�$ت ��ل آ����� در" .����د ھ� �وده �
�رزات ر�د و (�Iءا ��ل
���) ���ر 
ورژوازی%رده  ا���ق 
� ��و�ط 
ورژوازی از �2
)را �ر *���2ت �ر�2ب 9��نھم ����ر ��ز��ن ،ا��I) ��'وری 
(

�رزه دراز ��"��ن طول در ھ� �وده �2 ا�ت ا�ن وا���ت" :�و��د�) اش�ر�>�"� در و 2�د�) ارز��� �
و  ر��"��ما��و ��ه رژ�م 

�
��م ��
ودی �) در ،راه ا�ن در �'�د ھزار ھ�ده �>د�م ����� داری �ر���� 
 د"�ل 
� ا�� ،
ود�د %و�ش *���2ت ا��>رار و وا
 ا���ق 
� ��و�ط 
ورژوازی و &رد�د� ���ر ��ه 
'�ن ���م در *����2) 9��ن �*>ق ا���ن �2و����) ��روھ�ی و �رو"��ر�� .�ف

���) ���ر ی%رده 
ورژواز، �
��زش ���� در و آن اھداف و ا�>Iب 
� %���ت  �
�) �درت ا��ر��"��م ��� 11 ".-$ب ��ود را 

 (��<
 ار�0ن را *���2ت �ر�2ب ١٣۵٩ 
'�ر در ،�#���ره  % ق �
رد ا����ر 
� ا� �ت - ��9%�  �2 ا�ت و.���) درا�ن �* �ل ط
�2 %رده 
ورژوازی  *���2ت از ط
>��) ارز��
) ر-م ( ). ا�ت 2رده ارز��
) ���ری 
ورژوازی و ھ�"�
رال از�ر2ب  ��ز�)

�) �درت از 
%�) را�������ر ��ز��ن ؛
��د �)  � )� P�� ()راقو  ا�ران ار���) B.) �و�ا�ن در .دا�ت رو� �"�<� 
�ت ����� � �2�P ا�ن .
ود (راق و ا�ران ار���() ��P ��ھد ۵٩ ��ل" �2 %وا��م�)��� دو ا�روزا�� ��P و ار���() ھ�ی 


 را ��ر ھزار ھزاران و ��%�� آواره را �� ����� ز*�����ن از ��ر �� �ون ��م و �# از 
�ش 
ود (راق و ا�ران ازیورژو
 %ود ����د در ا�� داد ا�زا�ش ھ� �وده ���ن در را �وو�����) ا���ر ا
�دا در ا0رP �9ا�ن ��. ��%ت ازیورژو
 �وپ 0و�ت دم


را�ن .0رد�د ھ� �وده �
�رزات 
���ر ر�د �و�ب و زد دا�ن 
���ر ھم 
�ز را ھ��وده �2Iت و �>ر��
 رو�د دو��ل ا�ن طول در 
��ری ھ�واره ،ھ� �وده �2Iت و �>ر ا�زا�ش و ����� 
*ران ��د�د 
� ار�
�ط در ھ� �وده )�
�رزا� �
��ل در و دا��� 
�7 رو ۵٩، 

�� در ��2) �ظر از �9 و �2) �ظر از �2 �
�رزات ا�ن 
���ر ھر�9 �0ریاوج ��ھد ����<� �
 12 ا�م." 
وده آن از ��ش ��ل 

����ر ��ز��ن ادا�� در �
 در �2ر0ران و ز*�����ن ���دد ا����(�ت و ھ�راھ�����) ،ا(�$�
�ت ،�2ر0ری �
�رزات 
� ا��ره 
����� را  �را�ط ،2رد % ق و�ژه 
� و ��م �*ت ھ�ی% ق ��
ش و��ز 2�ور �را�ر و �'ران ،��راز ،آ
�دان �%� ف �'رھ�ی

��ز��ن درون ا����
�ت ��[ � ؛
ود ����ر ی�ر�>�"� �و�� �ورد �2 �*ورھ�ی از د�&ر ��)2�د. ا(Iم �) ای�وده ��
ش ا(�Iء 
 در .
ود ��ل ھ��ن ����ز در �2ر0ر ط
>� آزادی 
رای رز��د�0ن ��ز��ن درون ��ز و ۵٩ ��ل در ا�ران % ق �دا�) ھ�ی9ر�#

�) آ�0ھ) ا�زا�ش و ر�د ��ل ھ�9��ن ۵٩ ل"��: %واھ�م�) ����ر �ر�>�"���� ��روھ�ی �>و�ت و ر�د را
ط� ھ��ن در و ھ��وده 



(
I<�و ا (�� آ��� �� .
ود%ود از �وی د�&ر  ا�د[و"وژ�# - ط
>��) �وا.B ا��س 
ر ��روھ� ا�ن �دن �Iر�زه و ���و از �2و��
�[ � ا�ن �2� �

ش �� (�� آن ��و��ن و % ق �دا�) ھ�ی 9ر�# ��ز��ن از �'�) 
%ش %���ت و ار�داد ��ھد �� 0ردد
ر�) �2و��
�

ش 
رای �2 *�لا�ن وا��� در (�ن . �م
ود رو�ز�و���م �� (���) .ر
� �# ا�ران �2و���� و 
��ن ��'ذا ،�د�) � >) ا

����ر �ر����ت �2 
ود ��ز *>�>ت ا�ن ا����س(��
�رزه ��
)*دت �را�ط در و�ژه 
� و دراز�دت در �وا��د ��) �� (��<
 و ط

)ا� ا(�IءI< �
 B.وا� (��
���
 را %ود 
Iوا�ط� ��^�ر ط
>�ت �
�رزه (��) �را�ط زود �� د�ر و دھ�د ادا�� %ود ����ر���) و 

�) �����د�0ن روی 
ر���  .را�د %واھد ).دا�>Iب و ا�>Iب( اردو�0ه آن �� ا�ن 
� ��0ز�ر 
� را آ�'� و 0ذا�ت %واھد 
��) آن 

����ر �وا.B م
ود� ��ھد �2 ھ���طور و 2رد ��دا �$داق ��2ری �دت 
� ��ز رز��د�0ن ر�>�ی �ورد در �*و7ت(�� درر�>�  �
�) ا�د[و"وژ�#، �%� ف ھ�ی(ر$� در و دوره �# طول����را���م ،����Iت و  �
��_ د��  P�� ر%ورد و
 (���2�� �
 ،آن 

�
%ش دو �دا�) و ��ز�� 
� ���ر و آورد در ���)�و�ور�ا �وا.B از ر (
I<�ا و ا� 13 ."0رد�د ��د�&ر از )��و��ر�و

�
 .ا�ت 
%شر.��ت دا��� ۵٩ ��ل طول در �2 ای��ز���) ر�د و %ود ��ز��نِ  و.��ت از ����ر ��ز��ن ارز��
) ،*�ل ا�ن 
 و *�ل (�ن در ،۵٩ ��ل" :�و��د �) ��ن9 %ودش �ورد در ،رز��د�0ن و ���9% �ورد در ا��ره �ورد و.��ت %Iف 
ر

 ا�ن. 
ود �� ��ز��ن �� � از و آن ��&�ر 
%ش و�ژه 
� و �2و����) ��روھ�ی ر�د �^�ل ،ھ� ��ر���) و ھ� .�ف ����) ( �ر-م
 و �2و����'� �2رآ�0ھ&را�� ،�رو"��ر�� %�ص طور 
� و ھ� �وده آ�0ھ) ا�زا�ش و ر�د ،�
�رزه (��) �را�ط و�ود �*$ول ر�د


ش .
ود ای�وده �
�رزات ��ز���دھ) و ار���() و آ"�ر����و *���2 ھ�[ت ا���ی�� (�� �# (�وان 
� �� د�&ر ا2�ون �2و��

 �� ،رو����ری �ر��ن �
 %ود 0ذار ����ر ��ز��ن ����ر ا�ن 
� 14 ."ا�ت �طرح ����� �طT در ا����() �ر��ن �# (�وان 

 .����د ا(Iم ١٣۶٠ ��ل در ا����() �ر��ن �# 
� رو����ری �ر��ن �# از را

�) و ا��$�دی 
*ران ��د�د ��ل ،۵٩ ��ل" :%وا��م�) �ر�>�"� ی��رده 
�دی ��B در��� ،ھ� ده �و �2Iت و �>ر ��د�د ��ل ،

�رزه ��د�د ��ل� (��<
�ر2وب ��د�د ��ل ،*���2 ھ�@ت درو�) �.�دھ�ی ��د�د ��ل ،ای �وده ��
ش 0��رش و ر�د و ط 


) ��روھ�ی و ھ� �وده �
�رزاتI<�وی از ا��) �درت �^
�ت از رژ�م (�ز و ���وا�) �د�د��ل � *�ل (�ن در و *�2م رژ�م ��� 
�%&و�) در و %ود���) و ��
ت آ�'��وھم  �رور�%�ن و ھ� �وده آ�0ھ) ا�زا�ش ��ل ،ھ��وده %وا�ت �ر�ن ا�� �
، *���2 ھ�[ت 
 ھ�ی�رز
�دی و ا�د[و"وژ�# �
�رزه ��د�د ��ل ،ھ� �وده 
رای آ��ن 
���ر ھر�9 �دن �طرح و �2و����) ��روھ�ی ر�د ��ل


شو*دت  �'ت (� ) و �[ور�# او"�� ھ�ی �0م �دن 
ردا��� و �2و����) ��روھ�ی ���ن در�ر  ��طB و �ررو�ن�� (�� �2و��
���ر ، 2و�شآن 
���ر ھر�9 ر�د ا�داز 9�م و �2ر0ری ��
ش و�ژه 
� و ای �وده ، ��
ش����� 
*را�) �را�ط. 
ود
���ر 
 

 سدر
�  �� و��م
� .ط 
د�) ،0ر�ت $ورت '����2و�� �� �ویاز  ۵٩ ��ل در آ��9 از �رو (ظ�م �ر 0��رده یا
��د در را ز��دی

���ر ھر�9 آ��د0) 
�در (ر$� ھ�ی �%� ف آن،  ۵٩ ��ل ��ر
��ت از �0ری  �

�ل<��
�ل 
� ���) �د�د ��ل ا<�� اوج ��
ش ا

 �و�# وار 
���م! و را���ن �����د�0�) را ��و"��ر�ر و 
رو�م آ��ده ��ھ'�ی و روزھ� در ھ� �وده �0ر�ده  �
 وا��) (�د �*>ق ا��د
�م 
ر�راری و داری �ر���� ��
ودی ���) 2��نز*�ت�"����و"! 15 

�

 ءا(�I �را�ط در را %ود ����ر ،�* �ل ا�ن I<�د�) )ا�رزات �2 دا�
 �را�ط ا�ن در .ا�ت ر�د *�ل در �2ر0ری و ای �وده �
  �ود... �) %ود ��ز���) ر�د و 
���ر ویر ��ش آ��ده

��ل
�ری،  ۶٠ �
. ا%���Iت در ���ن *�و�ت، ��رض ���م رژ�م �د �) آ-�زاز �را�ط  )����و� ھ�ی �* �ل ا�ن 
� �را�ط) 9��ن 
�) در ���ن 0روه
� ��روھ�ی ا�وز���ون و در�0ری���در�0ری ھ�ی  ھ�ی �%� ف �2 �0ه 
�ھ�ی و �
�رزات ا�د[و"وژ�# و 

ا���د 
ود �2 %
ر  9و  8%و��ن ���ر �) �د. ��و�� آن در�0ری *زب د��رات 2رد���ن و ��ز��ن ����ر در 
و�2ن در روزھ�ی 

����ر0ر 
� ���'�ی 
��) %��ط)، ط�ھر ا
راھ����ن و ر.� ا
I-��ن در ھ��ن ���ره ��ر�� ����ر ����ر �د. ��  16 2��� �دن 
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