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دام �!�وران ��رزا � 	���ر�	ن �ورا�را��ل و ��� ا�������ن �	 �� �وپ ���ن ���س �و�ط �
	ه �زاق �� 

�+�د�0/ &	ه �	�	ر ا��	د�د. در +-ور &	ه، در +�	ط �	*&	ه ط�	ب �� )ردن ھر دو رو&�%�ر آزاد��واه ا�دا���د و 
ھ	 را �%� 4رد�د. روا�ت ا�ت �4 ��� ا�������ن، 
�ش از �رگ، �ط	ب �� �+�د�0/ &	ه ا�ن ��ت از �	�	�/ را آن

�وا�د:  
  �	 �	ر)� داد�م، ا�ن ر�ت ��م �ر �	

  �ر 4	خ ����	ران �	 �ود �8 ر�د �ذ6ن
ی �ود �	 +�در�	ن ھ	��	ر &�	ع �4 در �:	��ت�%ر د��ر، �:�/، ��رزا � 	���ر�	ن �ورا�را��ل، روز�	��

دھد و اش از �?&< +��< ار��	ع و �دارک �ر4وب آزا��واھ	ن ��ر �/�0واو*�/ در ��	س ا�ت در آ�ر�ن �	��
&و�م. ا)ر از 
�ش ای �4 �ر��م 4رده آ��	�/ &د. �ردا �	 �� �دا4	ری +	-ر �/از د�روز �	 �� +	ل �?&�«�و��د: �/

�	 ر��د، *���ن �&و�د و ھول ����د، ز�را �4 در راه آزادی ا�ران، �� ��رد�م و 4&�� &د�م و ��ر �رگ �ن �� &
ا���	ری �رای &�	 و �رز�دان &�	 �� �	د)	ر )ذا&�م. ُ�ردن �4 از �وازم ط��:/ ا�ت، آدم �4 �	�د ���رد، 8را �	 درد 

  » …و �رض �رده �	&د و �� �	��	زی از �!�م �&	ة ز�د)/ �د، در �� 8&م � م زدن ���رد
�	د آر ز &�C « اش�	�د�/&:ر ا�4ر دھ�دا، �� �	د ھ��	ر �وا�ش �4 �� د�ت ��داد)ران �� ��ل ر��ده �ود، �0/ 

و دھ�دا » 8را ��%�/ او �وان ا��	د؟«را �رود. ر��?ش �� �وا�ش آ�ده �ود و �� دھ�دا )%�� �ود: » �رده �	د آر
  » ی؟ا8را �رگ �را در �	�/ ��%�� �	 ��و&��«8��ن � ��ده �ود �4 

ھ	 �� �	د ا�ن �	ددا&ت» ھ	 �وان ا��	د�د؟8را ��%�/ آن«آ�د: ھ	�ت �4 )و�/ ھ��ن 
ر�ش �� �را*م �/...ا��� �	ل
ا)ر از 
�ش ��رد�م و 4&�� &د�م و ��ر «&د�د... �	ری، و ���	ری �و&��د: » �� �دا4	ری +	-ر«...آ�	�/ ا�ت �4 

  1»...�رگ �ن �� &�	 ر��د، *���ن �&و�د و ھول ����د
 

  
  ١٩٨١آور�ل  ��٨  �١٣۶٠/٣رورد�ن  ���زدھم �� ��� ���ت و ��م���� 

 د��ر��	ن �� و�ت �رِ  &��� روز ام،روال 8�د �	�� �ر�Fف .&د �	ز ھ	د��ر��	ن �	6�ره�رورد�ن.  وم� <ھ%�
�	م ھ	ی��8 ا*�ب آن روزھ	،. مر��&�
 �	 د�ر روزھ	 -  ��	ھد�ن�	ز�	ن  انھوادار -  ����	ن آ�وزان دا�ش ا���ن ،

�ش )	ه �&Hول �ود�د، ��	�/ و ���� �:	��ت �&Hول. )	ه &د�د�	 *	�ب �/ ر��د�د�رF4س �/
 ��0Fو اط ��	�در روز 
در  آ�د.&د و �رای آ� 	 )ر��	ری 
�ش �/�و��ف �/ ھ	روز�	�� و ھ	، )	ه ��ز �� �	طر ا�ن �4 اط��0Fو �+Fت ھ	��	�	ن
 ھ	 واز +زب ا�� / +�/ �� �%ر ھم .�د&د�/ +	-ر ھ	F4س در و�ت�طور ��ظم و �رِ  &	)ردان از /�4 �:داد �����،
ھ	 &ده �ود و از طر�دار ���رالد��ر �	، +	6  ۀ�/ و &ش �%ر ھ	، در F4س �	 ��ود. �� 	 +زب ا�� / F4سِ ا��F/ ا���ن

و�ود  در د��ر��	نھم  ا���ن ا��F/ �:دادی ا0-	ی�ود.  &ر��ده ١٣۵٧ھ	ی 
س از ��	ِم � �ن �	ه )%�� ھ	ی �ودش در
و ھ�وز ھم آ�را  از �د�ر�ت د��ر��	ن �� ا�	ق )ر��� �ود�د ھ	،! ا���ن ا��F/�دا&��د�� �ز �ود&	ن ��	ط�/  �4 دا&ت

���د و )زارش �&� &	ن�ز 
&م �Pل ھ	یر�شآن  �	 �ود&	ن ا�	ق در�� 	 4	ری �4 دا&��د ا�ن �ود �4 ، در ا���	ر دا&��د
و�/ ا�	ق دا�ش آ�وزان  .ھ	ی �و�ری �ورده و �د���/ �ود�دھ	ی د��ر را �رای ����4 و �
	ه ��و���د. �	�وس�:	��ت ��8

�	م از 
	��ز &�
�� 0�وان  را � /8��R �� �4ت، +دا�ل �� ١٣۵٩����4از 
	��ز  از آ� 	 
س )ر��� &ده �ود. ١٣۵٩
آ�وز وارد د��ر��	ن 4رده �ود�د �4 �	 ��4 "�:�م 
رور&/"، �ر4وب دا�ش آ�وزان �4و���ت و ��	ھد را دا�ش

 د��ر��	ن را از د�ت �	 �	رج 4��د. ادارۀ �-	ی �	ز�	�دھ/ 4��د و 

 4رد�د.�/ �+��ل ظ ر از �:د و ��R &�%ت دو در آ�وزاندا�ش� ران"،  �زرگ در د��ر��	ن �	، "د��ر��	ن
 ٨٠٠ و ١۵ �	0ت �	 ��R از آ�وزدا�ش ١۵٠٠ �?ر��	ً . دا&ت آ�وزدا�ش ٣٠٠ و ھزار �٢?ر��	ً  � ران" �زرگ "د��ر��	ن

درس  د��ر��	نا�ن در  ١٣۶٠ �	ل �	 ١٣۵٧ از �4 آ�وزا�/دا�ش. 4رد�د�/ �+��ل آ��	 در ظ ر از �:د در آ�وزدا�ش
 0ظ��/ ��ش +	ل، ا�ن �	 �ود�د. 
�دا 4رده ��	�/ ��	Zل �� 8&���ری �و�� &	ه، +�و�ت �ر��و�/ از 
س �وا�د�د�/
 ھ	ی)روه در �واه و �د�د از رژ�م طر�داری �� �واه �&���F/، و �	ز�	��	��� ھ	ی ��	�/�:	��ت �� ��	��/ ،آ� 	 از

 ٣٠٠ +داP4ر دارای �%ری، ٢٣٠٠ <���و0ا�ن  �	&د در�ت ،ھ	�	ل از 
س +دس و ارز�	�/ �ن، ا)ر. �دا&��د ا
وز���ون
 ٢٣٠٠ ��	ن از ،�و&���/ �4/ �	 و ا�� / +زب 8/ و����4 �%ر ٧٠ �	 +داP4ر ۴٠ ��ن �	 ا+��	ب .�ود آ�وزیدا�ش �:	ل
 آ�وزاندا�ش 4ل در�د ٢۵ �	 ١۵ �8زی +دود �:�/ دا&��د�:	ل  +-ور ��	�/ <0ر� در �%ر  ۴٠٠ �زد�� �� �%ر،

 آ�وزاناز دا�ش در�د ٧۵ ا�	. ا�ت �	�6/ ر�م ۶٠ �	 ۵٧ ھ	ی�	ل از �:د و ��ل &را�ط �� �و�� �	 ا�نو . ا�ن �در��
  . �د�ود د��ری 0	�م درھ�8�	ن 

�	م و ا���ن دا�شا�ن دو�طب ا��/ �:�/ دا�ش F0وه �ر&�
ھواداران �	ز�	ن ��	ھد�ن  ـآ�وزان ����	ن آ�وزان 
 ��زد��ر  /آ�وزا�/ از �و0دا�ش، و ��Zو6ن ا�ور �ر���/ ا���ن ا��F/ ا0-	ی و ھ	ی �������4/8R در �?	�ل ـ��ق 

  +-ور دا&��د.



 ،�ود در ھر4/"4رد�د: را )وش �/ &	نوا�د�ن +رف ا�ن دوره، ھ	ی��Pت ��8 .�ود�د ھ	"��Pت ��8" اول، )روه
 رژ�م �	 ا�ت 4	ر �ر�ر  &	ھ�&	ھ/ رژ�م ،4رد�/� �ر�/ &	ن�رای "!
	6�ش ھ	آن ،�ود �ر ھر 4/ و �ود�د دا6�ش ھ	آن

. �ر��د �?	�/ و 
�ت ��ھم  �:د و د��رو دا�&�	ه �� زود�ر ،��وا��د را &	ندرسآ� 	  �4 �ود ا�ن � م ؛ا��F/ �� وری
 ،ھم ی د��رھ	�وان درس &	)رد �	 و �دا&��د ��0?/ دو��/ و ��	س ھ	&	نھ��F�/ �	 .�ود�د رو �� �:�و6ً ھ	 ا�ن

 از �%ر 8�د .د&�/ 
�دا ءا��P�	 8�د ھ��&� ھ	آن ��	ن در �4 ا�ت ط��:/. 
�ش )ر��� �ود�د �ظرا����_ /ر�	��
�	م آ�وزاندا�ش&�
 از +�م ا�ن �	ھ	 آن �4 �ود �	�ب ���	ر ھ��&� �ن �رای �د.�ود د��ر��	ن &	)ردھ	ی � �ر�ناز  ،

 �	ور ��&�ھ ��ش ا�ن �4 ا�ت ط��:/. د��ر�/ 
�ش �� ��ز را �ود �+��ل ،�	6 �4%�ت و د�ت �	 8�و�� ،��	�/ �:	��ت
 �� �و�� ر*م�0/ �4 دارم �	طر در ھم را د��ر آ�وزدا�ش 8�د ا���� �4 �د.�ود��ز  	ند��ر& دو��	ن و ھ	&	)ردیھم

  .دا&��د د��ران �� ��4 �رای �	ز آ*وش و &�وا )وش ھ��&� ،��	�ت از )ر�ز و و �&ق و درس
&	ن و �ن �ود�د &ده رد ����ف ھ	یF4س در �	�/ 8�د �:�و6 ھ	آن. �ود�د "ژ��ول"ھ	 ،آ�وزان دا�ش دوم )روه

 F4س در. �	&د ��	�ب &	ن��	س و �ر �وی آرا�ش ، ا�ن �ود ��4ود � م �را�&	ن �4 �8زی او��ن �	�6ر از د��ران �ود.
 �?ر��	ً  .دھ�د ا�زا�ش را &	ند��رھ	 دو�ت �:داد �4 �ود ا�ن &	نآرزوی +داP4ر. &���د��/ ھ	"�&�ن"�ژ ���ت در �:�و6ً 
 4رده ��8	ره را ھ	آن �و�وا�/ دوران �	م �	ھ	یؤرو  �د�ود �+دود ���	ر د�دی ا�ق 	� ا�	 ،� ر�	ن /ھ	�آدم ھ	آن ا*�ب

   .�ود
ھم  ھ	آن �د.�ود د��ر��	ن" و "�	�رام" &�/�َ " ھ	ی��8 ،4رد�د�/ �ر�	�ت و �&�ت ھ	ژ��ول �	 )	ه �4 �وم )روه

 ھ	�/ دا&��د:ا�	 �%	وت �&���دھم �/ F4س آ�ر یھ	رد�ف ھ�	ن در ه �ود�د.&د رد �	�/ 8�د ا*�ب ھ	"ژ��ول" ھ�	��د
�ر�/ د��ر �� د��ل  .�ود�د &ده رد د��ل ھ��ن �� و�د 4رد�/ 4	ر)ری �ر�/ در +�ن �+��ل، .��ود�د 
و�دار ��8ھ	 آن

ھ	 در آور و ��4 +	ل �	�واده �ود�د و �:د از �	0	ت �در�� �	0ت�وت �	 از 4	را��	د)/ �ر
ر�ت �	�وار، �	ن
 & رھ	ی � 	�ر ھ	ی�	�واده از "َ�&�/" و "�	�رام"، ھ	ی��ش د��ری از ��8ھ	ی 4وH&� �8ول 4	ر �ود�د. 4	ر)	ه
از  �&�ل �ر�/ .�ود ��ت ���	ر�را�&	ن  ود و درس �وا�دن �� ا�ن ز�	نز�	ن �	در�&	ن �	ر�/ �� �4 �ود�د د��ر

  . �ود ،آ�وزشا�ر آ� 	 در  �	ری �رایدر روا�ط &	ن،  4رده �+��ل ا�راد ��4ود �	 ��ود ،ھم ھ	�	�واده
 .��ود �د F4س "َ�&�/" ھ	ی��8 �	 �	 را�ط� .د����ر �+و��&	ن ھ	"ژ��ول�4 " دا&��د دو�ت ا*�ب ،ا�	ا�� 	، 

�و�م �وا�م�/� /����	م �&��Fت �� &	ن�&�Fت <ھ� ر*م�0/ ھ	آن �%ر 
�c �	 8 	ر .�ود �وب ھم &�
 و �ود�د 
�و��� 
��ت���ت و ز�د)/ آن ���Hر �ر0ت 
�دا 4رده �ود. ءار�?	 &	ن��	�/ )	ھ/آ�طR  و ا���	0/ &�آ�	 �ود. �:�زه ھ	،&

�/ 	یھھ��� در را ھ	�	 ا�ن ��8 .&	ھد آن �ود �وان�/ ا�?�F/ دوران �� در �?ط �4 ای�:�زه	� �	ز�	�دھ/ 
 ا)ر &د.�	���/ راه +�/ ارا�Z �/، ، �	 �و�� �� �&�Fت ز�د)/آ� 	 ��	�/ آ�وزش و �ط	�:	ت �رای �4 8را. 4رد�م�/

���	�F� 	� �4 ا�رادی �/ � <ز���	ز� 	/ ���و�/آ�وز&/، 	د �%�در دا&� �� ���م ھ	د،�/ اد*�ردی �و�ب &د�دور و د� 
  &د. �/ آ�وزش و �ط	�:� از &د�&	ن

 د��� �4 &	ه دوران �ر�Fف د��ل، ھ��ن ��. �دا&ت 8�دا�/رو�ق   �	،د��ر��	نِ  در +دا�ل ،ھ	�	ل ا�ن در ورزش
 ھ	،�	ل ا�ن در، �ود�د آ�وزاندا�ش �ر�ن�?�ول و �ر�نو��C از ھ	وا���	���ت �	 ھ	�����	���ت، ھ	�و��	���ت، ورز&�	ران

 �4 آ�وزا�/دا�ش / ازو��: ��ش )را�ش، آن ھ	ی�0ت از ��/. &	�د دا&ت د��ر��	ن ھ	ی�:	��ت در ��4ری �?شورزش 
 و�تا�ن )روه  ،ی �ورد �+ثھ	�	ل در .�ود ��	�/ھ	ی و )روه ��	Zل ��، دا&��د �و�/ در�/ و ورز&/ �4%�ت+�/ 

  . �	���د�/ ھ	ی ورز&/در ��م 0-و�تو  ورزش �رای ��4ری
. F4���" �ود�د آ�وزِ  دا�ش" ،ا�?Fب از 
س +�/ ھ�8�	ن ،آ�وزاندا�ش ا0ظمِ  ��شِ  ،�ذ4ور <د�� 8�د ��	ن در

 �	رغ �در�� از زود�رو  ���ر�د را �:��/ د�
�م ا�ن �وری �� ،��وا��د را در�&	ن زد�د�/ 
	 و د�ت �4 �:�	 ا�ن ��
   &د�د. &د�د و زود�ر از �و0د وارد �	زار 4	ر �/��/ )ر��ن د�
�م�و�ق �� ھم �0د�	ً ا���� �4  د�&و 4	ر �	زار وارد و &و�د

 �زوات و �و-و0	ت از �4 4�م 
�دا را /ھ	��F�/ھ� ا�ن �����ن روز آ*	ز �� 4	ر �دارس، �	�د+	6 در 
 &	)ردان �� اط0F	ت دادن �� ��	��/ ا*�ب ھ	ن�وادرس ��8 )%�م �4 ھ�	�طور. �د� �	&دا&� ��ر آ�ر �	ل در �	 آ�وز&/

�� ، دا&�م �4 &	��/ �� 	. �ز�د �ر�0ت �ود �ود ا�ن و &�	���د�/ �4و���ت �� 0�وان �� ��ز �را. �دا&��د د��ر
او . �ود �وبھم  �	 �	نرا�ط� �+��Fت آ*	ز از د��ل �8 �� دا�م��/ و �ود �واندرس و ��ظم �4 �ود امآذری ھ�&	)ردی

 �:�/ ،آ�ر �	ل ھ��ن در ��و�� و �رای 4رد�/ 4&/�رق اش �	�واده و �ود ز�د)/ <ھز�� ��ن!� �رای، �+��ل �ر F0وه
 ��. 4�د ��ن!� را اشز�د)/ ھ	یھز��� آن درآ�د طر�ق از �	 �ود )ر��� 0 ده �ر را د��ر��	ن 4&/�رق ،۵٩-۶٠ �	ل

 و ھ	�4	ب �8. 4�م +	-ر د�
�م �
س و  د�
�مورودیِ  ا��+	�	ت �رای را �ودم �واھم�/ �4 )%�م ،مر�� +��د �راغ
�وا�م؟ �	�د را �زوا�/� 

 �� ،4رد�/ ��ر ،�	زه. ��وا�م درس��واھم  �4 �ن ��ر�ت �دی. 4رد ��	ه �ن �� �+ظ� 8�د ��Fم ی����د�	 
 ن� از آذری )رم و ز��	ی <� �. �	 4�م د��	ل � 	�/ ا��+	�	ت 
	�	ن �	 را ما�+��ل�وا�م ام، ��/ھ	ی ��	�/�:	��ت �	طر
  ؟!" ��وا�/ درس /ھ�وا�/ وا�:	ً  �و: "
ر��د



 �و-�R م�را� ،4رد &روع �:د." 4��م�/ ا��+	�/ و�/، ���	د � ت" :)%تو  4&�د ��0ق �%س ��!" آره" :)%�من �
�وب ��	�/" �� از. &د�/ &روع4	رھ	  �	زه .���رم �	د و ��وا�م را ا��	ده 0?بدرِس  �	ه 8�د �	�د 8طور �4 داد "�� 
  . آ�د�/ �ظر �� *ر�بو  ��0ب �رای �ودم. &دم ��د�ل "�واندرس ��8 ��"

  4رد...ر�دادھ	ی �	ری در � ران و & ر��	� 	، �را �� +	ل �ود رھ	 ��/ ،ا�	
***  

  ا��ان و ��اق ����� �ا����� ��ای ����ن �� ھ
	���ی ���
ار�ش و  <او�� ھ	ی&��ت از �:د. �ود 4&ور ��	�/ <��Z� � ��ر�ن ١٣۵٩ 
	��ز از 0راق و ا�ران ��_ �!���

 ،0راق و ا�ران ار��	0/ دو�ت دو ھر .�ود داده رخ ھ	�� � در ،4و�8 ھ	ی
�&روی �ر�/ ،��_ ھ	ی�� � در�
	ه 
 �رار ا��%	ده �ورد ����ف ا&�	ل �� ،�ود ا����/��ن و دا��/ ���Pت �رای و 4رده �+�وب �ود �رای /"�:��" را ��_

 ا�0را-	ت ورا �� د�ت )ر���  ��	�/ �0ل ا���	ر �وا���� �ود �ر��	،آ �%	رت ا&H	ل �	 �4 رژ�م ا�ران .داد�د�/
�رای �+و�ل  ١٣۵٩ دی  �رارداد ا��زا�ر در �	ر�f �/ �� ر���ت &�	��ن �	 ،د��& ��راھ� �� را �ردم -دا�
ر�	����/

 �ر4وب�4  رژ��ش و ����/ �رای �ود ایھد�� ��_ .�دا&ت را �ر��د ا�ن از ا��%	ده ا��	ند��ر  ،ھ	 �� ا�ر��	)رو)	ن
/�	�� /��  .د���ر 
�ش �� "���/ &را�ط" 0�وان �+ت را دو�ت رو4را���و� - �ظ	�/ ھ	یار)	ن �+��م ��	�ت و دا

ا����/ �رای آ�ش �س و 
	�	ن ��_ از �وی دو رژ�م �	4	م �	�د. ھ��	�/ ھ	ی ��ن�	��، �Fش &تدر طول ��_ ھ
ھ	ی ��R را ت&د �4 4	ر ھ�	ای �/�ر�ری �و�	���4 دو�ت �:ث د�ت �	6 را در ��_ دا&ت، �وا��	ر 8�	ن ا���	زاِت 

ار�ش 0راق در ��_ را دا&ت، ���ت �	ج  دادن 4&	�د و ھ��	�/ �4 �� وری ا��F/ ا��د �� &��ت��ت �/�� �ن
�س و 
	�	ن ��_ -د�رد�/، �	0	د6�� و و�را��ر �رای ھر دو �رد �4 ا��	ن د��ر�/ �� آ�ش �/ھ	 را 8�	ن �	6�واھ/

�	طر � و�ژه �� و � و ��م و ا��د ��	ن ��_ و ��R، 4رد. ا�ن ���ل ر�ت و �ر)&ت دو رژ�م4&ور را �	���ن �/
 <�	ر 
ذ�رش �ط:�	�ت �	ل طول 4&�د و �	 
	�	ن �%تھ& ز ��_ �� 0�وان �:�ت و �رای �ر4وب دا��/،ا��%	دۀ رژ�م ا

��Rو �ر4&�دن "�	م زھر"  ۵٩٨  ،/����
	�	ن )ر�ت.از �وی   
 د��ر�4/ �� ،ا��F/ 4�%را�س �وی از ،١٣۶٠ �رورد�ن در )ذ&ت.�/ از �را�رو��� &دن آ�ش ��_ �	ه ھ%ت
 و��:/ ھ	ی�Fش ،*�ر��: دھ	 ���ش ��R <���4 ��ز و ��2ل �	ز�	ن و�ژه �ر��	ده ،
	��� او6ف ��ز و +��ب &ط/،

 �وی از�ود.  �ر�	ن و �
س ��R دراز�دت در �سآ�ش �ر�راری و آن <�	�� �ر �ر ��_ طرفِ  دو �وا�ق �رای
   :���� از .�	��� �	�د��_ ا�ن  �	 �ود &ده ارا�Z 0راق و ا�ران �� �د�دی 
�&� 	دات ،ا��F/ 4�%را�س

  �سآ�ش �ر �ظ	رت ��ظور �� ایو�ژه ����4 �&��لـ 
   ���3	وز �ورد در �+?�ق �رای ا��F/ داد)	ه �� ا��	دـ 
 ھ	ی�Fش �،
	�� ف6وا ،��ل �	ز�	ن ۀو�ژ ۀ�ر��	د �4 م&و�/ ��و�� ھ�8��ن ،&ده �	��ور ��رھ	ی F�6ی از

 در)�ر ھ	یطرف �4 ا�ت ا�ن 4�د�/ �4د!� آن �ر او �4 � �/ <���. ا�ت )ر��� �ر از ��_ 
	�	ن �رای را �ود ��دد
 و ��	�/ +�/ راه �ود ا���F	ت +ل �رای �	���/ د��ل ھ��ن �� ،�ر��د 
�روزی �� ��رد ��دان در �وا��ت ��واھ�د

���	��
 آزاد���ش �	ز�	ن و 4و�	 زا���	، ھ�د، 4&ورھ	ی <�	ر� وزرای &	�ل *�ر��: دھ	 ���ش ��R <���4. 4د���	� د�
�ود <در �ر�	� �4 ا�ت ���ط�ن /��رای �وا��ش را �� وری ا��F/  .�دده �ود��ز �رار دارا ، �	زد�د از ��	طق ��

  .5د4���رار �/ ھم"�:��ن ���	وز" در ا�ن د�دار 
 از ��&�ل &ورا ا�ن 4�د.�/ اF0م �در��/ �وی از د�	ع 0	�/ &ورای را ا��F/ �� وری ر��/ -Cا�و
����/ در &ورای 0	�/  ۀ(��	��د �8ران��ط%/  ر�	�/ (���ت وز�ر)، �+�د�0/ �در (ر�Zس �� ور)، ��/ا�وا�+�ن 

ھ	ی �وا�ت ا�ت. �
	ه 
	�داران) ۀر-	�/ (�ر�	�د (�	�&�ن ر�Zس ��	د �&�رک)، �+�ن �i/+F و�/ د�	ع)، ����	ر
  :�06	رت ا�ت از&ورای 0	�/ د�	ع 
  در ا��زا�ر ١٩٧۵ �رارداد ا�	س �ر &ده �	ز)&ت 0راق �� �رزھ	ی �:��نـ 
ذ�رش و 


ذ�ری ���%���  ـ	�Z�> و 0?ب �سآ�ش/��&�   
  *را�	ت �	&/ از ��	وز
ذ�رش 
ردا�ت و  ���	وز ـ �:��ن

4�د: "�	 ھر)و�� �راردادی را در ���ت وز�ر، +رف ر�Zس �� ور را �� �ورت �0�/ �?ض �/ دو روز �:د،
 �4 از ا�د��رده آ*	ز )ری��	��/ �رای را 4	ر&	ن ھ	ی ��Rتھ�	 ھ�وز �ر��ب ا�ن �� 7�واھ�م 4رد!" ء��دان ��_ ا�-	

&و�د، دو 4&ور 4&�� �/ / از ھر�وا�	�&ود. ھر روز �/ 4و��ده ��_ �ر ط�ل�	ز 4&ور،  ا�را�/ ۀ�و ۀ��	��د �وی
�واھد. ھ�وز �:�وم &ود، و �� وری ا��F/ "�:�ت ��_" ھ%ت �	ھ� را ��ش از ا�ن �/ھ	 ���ت و �	�ود �/��	�C آن
  4&د!�	ل طول �/ ا�ن "�:�ت"، �� �	ی ھ%ت �	ه،ھ&ت ���ت �4

  

  �����، ا�.���� و ط#,�
� در دا*( ۀ��ای ��'&ب $#�رز ��ن��� 
 دا�ل ��	�/، ط�?	�/ و ا���	0/ در ات��	رز �ر4وب �رای ا��F/ �� وری ��	ز ھ�	ن �:�ت �ورد ��_

+�/  �:	��ت <ادا� &را�ط ا��F/، �� وری <�?�� و �-	��� ۀ�و ا�ت: �ر�	ن در �� � 8�د در 4&ور ا�ت. �ر4وب



 �و��ف و رژ�م داد��	�/" ای�	ده ده< "اط�0F ���� از 4�د.�/ �	���ن را "*�ر�ودی" ��	�/ ��روھ	ی �+دود
ا�را�/، 
	�داران،  ۀ�و +	ل، �0ن در ا�ت. آزادی � -ت ار)	ن "��زان" <روز�	� ���� از ����ف ھ	یروز�	��

 0�وان را �� &���� و ز�دان 
�ش از ��ش ا�ران،  در ا���	0/ و ط�?	�/ �ر4وب 
�&�رد �رای داد��	�/ و ھ	����4/8
  )�ر�د.�/ 4	ر �� �و�ش ا��/ ا�زار

  

  ای داد�.�ن� رژ�1$�ده ده �ط	��ا
 ��	�ت ای،�	ده ده ایاط��0F ا��&	ر �	 �دو�/ �ود. او �0/ ا6�Fم+�ت ا��F/، �� وری و�ت داد��	ن

 د��	ل را ��	�/ ا+زاب و ا���	0	ت آزادی �ردن ��ن از و �ط�و0	ت 
�ش از ��ش �� وری ا��F/ �رای �+دود4ردنِ 
ای �%	د اط�0F< ده �	ده �	���/ ١٣۶٠ �رورد�ن ١٩ روز از ھ	)روه و ا+زاب <��4 �4اF0م 4رد  داد��	�/ 4رد.�/

آزادی ��	ن، ا���	0	ت و  ھر�8 ��&�ر �رای �+دود 4ردنو �ر��دھ	�/  ھ	�+دود�ت 8��ن .4��د ر0	�ت �ذ4ور را
  . &ود�/�� 4	ر �رده ھ	، ��	ھد�ن و... ھ	، ���رال� د�دھ	�/ ���0 ��روھ	ی د)را�د�ش، ا0م از �4و���ت

  :8&ودد�ده �/ در ز�ر �� ۀدر ��و�ر &�	ر اط�0F< داد��	�/ ���?�م��ن 
  

  
 ١٣۶٠ ن��رورد ٢٠ ،/ا��F ی�� ور +زب ار4	ن ،/ا��F ی�� ور <روز�	�د)را�د�&	ن:  <اF0م ��_ داد��	�/ �� ھ�ـ 1

  
 4�ب �� ��وط �ود، ا��� &	ه، �دون 4��رل و ���زی �ر��و�/ در �ردای �4 �4	ب و �ط�و0	ت �&ر :��د � 

 ا�ت! ا��F/ ار&	د وزارت از ا�	زه

   ا�ت. &ده 4&ور وزارت ۀا�	ز �� ��وط ���/" &را�ط �� �و�� "�	 �ظ	ھرات و �����_ �ر)زاری: ��د دو



�� � 	ی 4&�� &دن �دھ	 و ھزاران �%ر  آن از 
س و &	ه -د �ظ	ھرات طول در را ا���	0	ت آزادی +ق�ردم، 
 �� 4&ور وزارت &ود.+ق آزادی ا���	0	ت و �ظ	ھرات از آ�	ن )ر��� �/ "��_" <� 	� �� ا��� آورده �ود�د. د�ت ��

jورد�4  )روھ/ ھ�� �Z!ت �دش���ز ،	ۀا� /�	��
. در وا�:�ت ھم، �� وری داد ��واھد و �داده �ظ	ھرات و �����_ راھ
 . &ت، ھ�8�	ن �4 ھ�وز ھم �داردا��F/، �� �ز �ودش �	ب د�دن و �+�ل ھ�j )روه و ��C د��ری را �دا

 �رار +�و�ت 4��رل �+ت �	���/ د�	�ر ا��	د �	 �!��س �4  �4 4�د�/ اF0م ر��	ً  در ا�ن ��د داد��	�/ :��د ��
��رد. �  

 د�	�ر ،���R ھ	یا�� /+زب و ا��F/ ھ	یا���ن ،و+دت �+��م د��ر �8	�دارانِ  زور و -رب �� آن ز�	ن در
  .�ود &ده 4&�ده آ�ش �� �	 و &ده ا&H	ل�	  ھ	)روه و ا+زاب

�/ از ��ل ،را ھ	)روه و �ردم ��	م �Fح ��C ،�	ده ز�	ن �� ۶ و ۵ ،��۴دھ�یF�ن&دن	م ،&F0د. ا�ن �/ ا�4
�/، ھ�وز ر��	ً F� ت، ���� و�&ده ا�م F0ل ا�	ورت 4�ھ	،  ا+زاب و �	ز�	ن <ھ� ا��ظ	ر در آ�/ ھ	ی�	ه در�� 


	ه �+و�ل را �ود ھ	ی�Fح �4 ھ	�/)روه و ا+زاب <��4 �4 &ود�/ اF0م آ&�	را &ش ��د 
	�	ن در .ا�ت ھ	)روه� 
 ا��F/ �وا��ن ا�	س �ر و &و�د�/ �+	��4 ا�?Fب ھ	یداد)	ه در �	�ون ط�ق" ،ا�داده�د ا��ظ	�/ �?	�	ت �	 
	�داران

  .9"&د �واھد ر��	ر آ� 	 �	 �+	رب �� �ر�وط
-��	�/ ��روھ	ی ��	م ،��م و ز�	ن �ش8ر �� �	 .&د �	 <ھ� &	�ل "�+	رب" +�م ،آ�/ یروزھ	 و ھ	�	ه در

 ھ	ز�دان و ھ	��	�	نھ	، �	�� در �	���/، �:�/ �	، ان"�+	رب" .�ود�د "�+	رب" ا��F/ �� وری �وا��ن ط�ق ،ا���	0/
   .&د�د�/ �	�ود

ھ	 در ��	ن آراء و ا��	ر ��	�/ آزاد�د �� &رط ا�ن داد��	�/ �4 "���4 ا+زاب و )روه�ر�ن  �رِ  : و0دهھ%ت ��د
ای �4 �	 رژ�م �� وری ا��F/ دا&��م �8زی ��ود �� �ز ھ	 و ��ر�� �4/��0..."، �	ری ا�ن �ور &رط و &روط )ذا&�ن

�� وری ا��F/ و رھ�رش را �	��د 4��د!" در )%ت: "&�	 �:Fً آزاد ھ���د �4 0وام �ر��/. داد��	ن رژ�م �� ��	ن �	ده �/
ھ	 
س از ای*�ر ا�ن �ورت دار�د "�+ر��" �/ 4��د! ��د "�:F" ھم ���/ � م �ود، و آن در�/ �ود �4 اP4ر��/ و �وده

�ر &د: "&�	 +�/ آزاد �����د �4 �	� 	 4	�� ���/ +�و�ت و �را�ش )ر���د. �0	رت ��دی رژ�م 8�د �	ل �:د رو&ن
  ی ا��F/ و رھ�رش را �	��د 4��د! �	 ھ�� &�	 را ا0دام �واھ�م 4رد..."�� ور

 ٧ �	 ١ ��د از .دا&ت ھ��وا�/ �رای �ر4وب �0و�/، ھ	آن ���0	�/ ��دی�ر+�� �	 د��?	ً  : ا�ن ��دھ�ت ��د
 �وع ھرداد��	�/،  .�تا 4	ری4مو  ا�0�	ب �و�ت ���وع 4ردن +ق +	6 ،�ود�د 4رده ب���و را ھ	�	ز�	ن ،ھ	)روه

�رد �� � د�د را ا���	دی و ا���	0/ ا�0راض�
   .4رد�/ �	�و�/ 
 �0و�/ ھ	یر�	�� طر�ق از را ��	�/و  0?�د�/ ھ	ی�+ث و ��	ظره ر��	ً  �4 �ودای : ا�ن ��د، �:ل وارو���� ��د

 ��دھ	ی داد. در�/ ھ	ی �0و�/ را �� رژ�م �� وری ا��F/و ا�+�	ر ا��%	ده از ر�	�� 4رد�/ ع���و ��:/ ار��	ط و

�&�ن  ًF4 j/، ھ��و��وز�
   .�دا&ت 4&�دن �%س +ق )روه ا

 ھر �:	��ت ���و�0ت و "�ود&	ن" �:	��ت آزادی اF0م �4 �ود �:ل وارو�� ��	�تن 	ھ� <ادا� ��ز : ا�ن ��د��د ده
�&�د�/ ر���ت را "*�ر�ودی" ��روی�.   

��ود. ھ	 �	 ��	ھد�ن ا�ن اF0م ��_، �?ط ���0 �4و���ت .�ود د)را�د�&	ن ��	م �� ��_ ر��/ اF0م��	���،  ا�ن
 ١٩ �:�/ روز، ھ��ن ��ز در آزادی � -ت ار)	ن "��زان"، ��ون ��	�د. روز�	�� +�/ � -ت آزادی ھم از )ز�د

و  �ط	�ب "�&ر را ��زان <روز�	� �و��ف د��ل ا��F/ �� وری داد)��ری �0و�/ روا�ط ۀادار &د. �و��ف �رورد�ن،
 �� وری د�د)	ه از �	�:�" "��ل �ظم �ط��/ �8 �4 &د+	6 �	���/ رو&ن �/ 4رد. اF0م �10	�:�" �ظم �� �?	6ت ��ل

/�F�ت؟! ا���  
  

�  ان9!*&د��ن *&د��ن را �756 '�ده ،$��3��4 :اد��ی *��
 �� ز�دا�/ ����ف در�	ت �� آ*	ز، ھ�	ن +�و�ت، از �&د. آ*	ز ١٣۶٠ �رداد �	 ��	�/ ز�دا��	ن <&��� ��!��

 &	ه، �	واک ��ر��	تِ  ا��F/، �� وری +�و�ت روی 4	ر آ�دنِ  �	. �&Hول �ود ز�دان در�ود  4ردن ��	�%�ن &���� و
 درز ز�دان از ��رون �� ا��	ر �4 �ود ا�ن ا�	 ھ	آن �&�ل. �	ز)&ت رژ�م ھ	ی)	ه&���� و ھ	��ول درون �� آرام آرام
 ��ذ�ب و��+	�� �� رژ�م ����ف �?	�	ت دا&ت، و�ود ھ	ز�دان در &���� �ورد در �4 ا�0را-	�/ �� وا4�ش در 4رد.�/

 اد0	 او. �ود ھ%�� ا�ن در او�ن ز�دان �ر
ر�ت 84و�/�+�د  <��	+� آن، �وارد �ر�نو��+	�� از ��/ �ود�د. �&Hول
ً  ��	Zل ا�ن �4 4�د�/  8ر�� 	ی �دا�/ 4و���، �ظ�ر ھ	�/+��� �� )روه �� &روع 0وض، در ا�ت. � �ت و دروغ ��	�	

 ا�دده4ر "ا��F/ �� وری ���0 ���+	�� ��_" اF0م 4�د ��4:ر�/ �/ -دا�?Fب �ر�	�	ت را ھ	آن 4�د.�/ (ا���ت) ��ق
)و�د، ���� ا� 	�/ را در او �� �?ط در �ورد &���� دروغ �/ 11ا�د.4رده 0�وان ھ	)روه ھم ھ��ن را &���� <��Z� و

 ًF�ارد. ھ�j اط��0F، �&ر�� و �+ت �د �ورد 4و��� و �	ز�	ن 8ر�� 	ی �دا�/ ��ق ا�ران (ا���ت) ��	ن �/ 4�د �4 ا
در روز رو&ن دروغ ا��F/" ��رده �ود و 84و�/  �� وری ���0 ���+	�� ��_ ھ	، "اF0مای از ا�ن �	ز�	ن�و&��

  . %ت)�/



 اد0	 �FPً  ا�ت. آورده د�ت �� ز�دان ��ق در ��	ھد ز�دا��	ن از �دار4/ �4 &ود�/ �د0/ 84و�/ ا�ن �ر F0وه
 ز�دان در �ط�?	ً  �F+�ت و �وان �?دان د��ل �� ا�دZو�وژ�� "4	ر :��12 ز�دا��	ن ��	ھد رھ��ود داده &ده �4 �4 4�د�/

 (8ر�� 	ی ا���ت ھ	ی��8 �	" �4 ���/ �ر ا�ن ا�ت ��	ھد ز�دا��	نِ  �� رھ��ود�4 +	وی  د��ری ��د �	 ���رد" �ورت
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