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ھ�ل”ا��را ��ر �ران در �و�د ���� ����ر �رده ا�ت �� �م �� ���� اد" �ده ا�ت ا!ر ����ر ��ده ای “ 	�

در �'د�� ��ب ، �ردی �� �م . از ر��ق 	��د ا�رف از رھ�ران �ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق ا�ران �� ��د

�ر ”از �وی وی، “ ز�ن �	'�ق و /ژوھش�ل ھی آ,”اد" �رده �� در “ �+ ا�ره �و�ه”ا�وش ()	� در 

�/�”، “ دو��� در ا�ران از �ر )طف”، “ روی ��0ش �دا��� ��ر”ا�ن �و��� را “ �����. او 3ذا��� ا�ت“ در ا
)�ف ��ب �ودم �� �رخ �5$دار �را از و0ود ���� ای ”: ا�وش ()	� �/س �� �و��د ��� ���در �ه ھی /

ا�ن ��ب � �ط��ق ا�ن ”اش ���د �� ��د �� “ ا�ره �و�ه”���رده در ادا�� “ .�ردد�ت �و�س از ا�ن ا!ر آ3ه 

در رو�د آ�ده �زی ��ب ��8 �ر ا�ن �وده ”و در ادا�� �ط#ب �طرح �� ��د �� “ .دو ���� آ�ده �ده ا�ت

 ���ر�ن �;��ر ا()ت ��ن ا(#� 	:ظ �ود� 	��د ا�رف در �� ا�ن �ر��ب دو��داران ر��ق ���ر . “ا�ت �

ظھراً � ا!ر 0د�دی از وی �وا�0 �� �و�د، � ا!ری �� �� در ز�ن ز�ده ) ١٣٩٥(%$#��ن �)5رد �$دت وی 

در "�ن 	ل �� ر,م ا�ن . �ودن ر��ق 	��د ا�رف ��� از �را�ش آن را د�ده �ود و �� ��� ��ش را ���ده �ود

ی آن دوره �ز�ن ھ�وز �8دادی ز�ده ��A"ط ���'�م  �� از ا ر��ق 	��د در ار��� ��د �� �ر�� از آن ھ�

ھم �وده ا�د ، ا� در %$ل �ل 3ذ��� �� ��� �د"� و0ود %��ن ا!ری �ده �ود و �� ��� از آن اطB"� داده 

 �و�0 �� %��ن وا���8C ط���8 ا�ت �� ا���ب %��ن ا!ری �� ر��ق 	��د ا�رف آن ھم از طرف �رخ . �ود�
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در �را�ط� �� ھ�5ن . ��ش ا�وش ()	� ، ��واEت /�D داده ��ده ��8ددی را �طرح �� ��د�5$دار و دو

 �و�ل �� �ر��د ھی 3و�3ون در (دد �	ر�ف ���ل � ��Bت �0$وری ا�"Bھد ھ���د �� وزارت اط�

��� �ده��0ش ا�'��B  ��0ش ا�'��B در دھ� /�0ه و �د�� وارد �ردن �� %$ره ��و���ت ھ و ا�'��Bون ��

��� �ده �ز�ن �دا�� ا�ت و در �را�ط� �� �ن آ)وده �ورھ�� ھ���د �� C#م �ردم و �� و�ژه %$ره ھی ��

ر �� �3ر�د، ا�ن ��واEت �� �'ط �رای ھر �س �� ���ر�ن �0ر�� �ر در �ز�ن � �� �ود را در ا�ن را��

�ت از روش ھی �ر را دارد ، �طرح ا�ت �#��  ٥٠ا�ن �ز�ن در دھ� %ر��$ی �دا�� �#ق ا�ران و ��

 %5و��5 �8)�ت � �رای ���� ھم �� در %$ر%وب �ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق ا�ران �8)�ت ��رده ا�د ا�

��د ��ز �طرح �� ��د� ��  .در ��0ش ا�'��B �ردم � آ��

B'از رھ�ران ��0ش ا� ��دت �$3ن در %$#��ن �)5رد �$� ��Cس در ��0ش و� Gاز او �� ھ� ���� ��

اطB"� ھم از آن �دا�ت ، �� �م وی ����ر �� �ود ��#�ً ط���8 ا�ت �� ھر �س از �ود �/ر�د �� %5و�� 

8 �و��� �ود ر��ق 	��د ا�رف ا�ت؟ ا3ر ر��ق 	��د ا�ن ��ب را �و��� Cب وا�� �وان �ط��ن �د �� ا�ن ��

ن �دا�� از و0ود آن ��ر �دا��� ا�ت؟ در 	)� �� ا3ر ر��ق 	��د ا�ن /س %را ���ون ھ�G ر��'� از �ز�

ر ر�'ی �ز��� اش Cرار �� داد����� دا��م �� در 0ر�ن Aر�ت . ��ب را �و��� �ود ط���8ً آن را در ا

�� ��$د �ز�ن �'ر�� از Aر�� �(ون ��د�٥٥زرگ �واک �� �ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق در �ل � ، .
�د � ر ر�'ی �ز��� اش Cرار داده �ود ، ��ط'���/س ا3ر ر��ق 	��د %��ن �و��� ای دا�ت و آن را در ا

م �$�ن ز�ده �ود�د و �ر�� ھ�وز ھم ز�ده �C � �� �� �8دادی از آن ھ�� ای از ا�ن ��ب /�ش ر�'ی آن ���

�د� �� �Cم . ا�د ، ��C ز /س از�� �$�ن و "#�� �دن �ز�ن در �را�ط� �� ر��ق در %��ن (ور�� آن ھ

	��د ا�رف ��B �ورد ��#�L آن �ز�ن Cرار دا�ت، و0ود %�ن ا!ری را �� اطBع د�5ران �� ر��د�د و آن 

آ� �� �وان %��ن �ر�A را . در 	)� �� آن ھ از و0ود %��ن ا!ری اطB"� ھم �دا���د. را ����ر �� �رد�د

ر ر�'ی �ز��� اش  /ذ�ر�ت �� ر��ق 	��د���ا�رف 3و� ا�ن ��ب را �و��� و)� �� 0ی آن �� آن را در ا

دو�ت ا�وش (“ دو��� در ا�ران”آن ا!ر را �� "�وان “ از �ر )طف”Cرار دھد �� د�ت ��� �/رده �� او ��ز 

�	(ر وی Cرار داده ا�ت) (��� ؟!در ا

�/�“ ”از �ر )طف” �� ا)���“ دو���”از �وی د�5ر �� را��� %را ھ�ن � ��ر ا�وش “ �����ا�ن ��ب را در ا

0��8 د3ر3ون �ده �ود و �ز�ن %ر��$ی �دا��  ��ی ��A� �� م �$�ن�C رار داده ا�ت ، /س ازC �	()

 ل �وده ھ �وا�0 ���3 و در ��#� از �$رھ�Cا ھی ا�ن �ز�ن �ر / �ده �ود و “ ��د”�#ق �طور و���8 �

�ده و “ )طف”ی ر��ق 	��د در �����M ھی ھزاران �:ری �ز�ن �� ���ش 3ذا��� �� �د ، �� �ر /و��ر ھ��

ر �ود ا�ن �ز�ن Cرار �داده �ود؟ %را ��� �� ��ط' �د"� ا�ت ا�ن ��ب را در ��م ���%��ن ا!ری را در ا

�ره �� ا�ن �ل ھ دا��� و 	:ظ �رده ، ��ش از %$ر دھ� (�ر �رده و از رو��E� �� آن در�L ورز�ده �ود �

ی ا�وش ()	� دارد در �ورد ��0ش �دا�� Cر ر��د �� آ��“ �ر )طف”�� ��د و ا��ن ھم از “ �	'�ق”او 
ر ا�ن ���ب را در ا�� �/�� ��0)ب ا�ت �� �رخ �5$دار ھم �� �� 3:�� ا�وش  �زه �ر 3ذا�ت؟ “ �	'ق”��

ا�ن ��ب را در د�ت دارد ، �ر �Bف روال ھ����5 اش �� را�ط�  ()	� �د"� �ده ���� د�ت �و�س

 	��د ا�رف را و��#� �ود���� ھی ����ز ���ده �ود Cرار �� دھد، ا�ن �ر �� ��ای  �رو��� دو��� و آ��

�(�ت وی ا�ط�ق �دارد ، ��� 0ی ��ل ھوا �ردن ، ا�وش ()	� را از و0ود ���� د�ت   �� �� ھ�G و�0 �

زد و �و� �� N#ب”�س ا�ن ا!ر �ط)�ف ��� ���ر وی �� 3ذارد“ در �ه ھی /���ا�وش ()	� ! آن را در ا

را ����ر ��� ��د � %$#��ن �)5رد �$دت ر��ق 	��د ا�رف �را ر�د و وی از آن رو���� “ ا!ر �ب”ھم ا�ن 

. ا���د �� ��د“ ����ر ��ده”�و��� ھ�وز  در "�ن 	ل او در ��ب �� ا(طBح �	'�'� �ود �رھ �� ا�ن. ��د
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در 	)� �� �و�8C �� �وان �� ���� ا���د �رد �� آن ��ب B�Cً ����ر �ده و �وا��ده ا��ن د��ر�� �� آن را 

 آن �وNC از آن . دا��� ��د� ��	 ��� �� ��و)� 3و� ا��ن ا��ظر دا��� ا�ت �� �وا��ده ا���دھی او �� ��

 �"Bھم �دا�ت را %�م ���� �/ذ�رداط. 

�� �� ا�وش ()	� و �رخ �5$دار �د"� )�م و ��� � ���ل ا��ر �� ��د �� ���ون ��C ا�ن ا�ری ,�ر

�ده از �ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق ا�ران و0ود �دا��� � �8#ق آن �� ر��ق 	��د ا�رف ھ���د در ا��د �� 0

�پ . د"� ا�ت �� از آن دو ���� �و0ود �وده ا�تا� ����ر ���ده ا�ن ��ب �. ا�ت� ���� ��� از آن ھ 3و�

دی آن را ��پ �رده و از �ر $� ر “ )طف”�ده �وده �� ا)��� وی رو�ن ��رده ا�ت �� %� ���� و ����در ا

�� د�ت �و�س �وده �� �رخ �5$دار �د"� دا��ن . ا�وش ()	� Cرار داده ا�د�� آن �ده و ���� د�5ر ھم 3و�

�� آن د�ت ���� و از %� ز��� آن ��رو ھی “ ا�داد ھی ,���”ا)��� او ��ز در �ورد ا�ن �� �� ��+ �دام 

 �� ��ر وی Cرار داده ا�د ، �و�A	� �داده ا�ت و 	�� رو�ن ��رده ا�ت �� آن �����,��� ا�ن 0زوه را در ا

�ط %� ��� �� ��د. 

!ر �� ر��ق 	��د ا�رف � ا�ن �� ا�ن ��ب %$ل �ل /س از �$دت ر��ق از �وی د�5ر �د"�ن ا���ب ا�ن ا

	��د ا�رف ����ر �� �ود �ود را ���ون �وظف �� /�D 3و�� �� /ر�ش ھ و �رد�دھ�� �� در �E طرح 

�واھد �د ، �رد�د ط���8 در ا���ب ,. �د �د�ده ا�د ����ر ا�ن ا�ور و ���ل د�5ری �� در ز�ر �� آن ھ /ردا

م � وا�8C ا�ن ��ب �� ر��ق 	��د ا�رف از طرف ����ر ���ده آن را �� �'�ن در �ورد ��د �زی درو,�ن �

 .ر��ق �$�د 	��د ا�رف ��د�ل �� �زد

ر��� : �ن در �ر�ورد �� ا�ن ��ب �� �وAو"ت ��8ددی �و�0 �رده ام �� اھم آن ھ را �� �وان %��ن ��رد�

از طرف ����ر ���ده آن ذ�ر �ده � وا�8Cت �8)�ت ھی ������B ر��ق 	��د  �� �رای �5��ن ا�ن ��ب

��� �ده ر��ق 	��د و �� �(وص ���ت ا�رف ھ��وا�� �دارد؛ �;�رت ��+ �و��� 	Aر � دو �و��� ��

ن ���8 ھ�ن ��رزی ا�ت ���" دادن ��وه �5رش د�)و�3 �� ا�ن ر��ق �� �د آور ��وه �5رش �(ط:� �8
ت و �ن آ)وده �ورھ�ش �رای �و��دن %ر��$ی �دا�� �#ق �� او �و�ل �� "Bی وزارت اطا�روز �و%� ھ

0و��د؛ �;�رت �رھ�M و �#�ت �� �ر �رده �ده � آن %� در �ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق را�R �ود؛ ���ت 

ت ا�ن ر��ق ا"Bو�0 �� اط� �8 �� ���د؛ دادن روا�ت ھ�� �� ر��ق 	��د ا�رف �� �Cز 3روه 5�0ل ,�ر وا

Cض 3و�� ھ�� �� آ��را ���ن آ��د �� ا�ن ��ب �و�ط ��� �� ,�ر از ر��ق 	��د ا�رف �و��� �ده ا�ت و ��

�� ,�ر وا�8C از ز�ن ر��ق 	��د ا�رف و دا��ن �را�� در �ورد 3روه ر��ق ا	�د زاده"Bره ارا�� اط�E�. 

���	ن� ��	د 	قر
 �� �ن ��ن ����رد 

%�دی /�ش از �وی %ر��$ی �دا�� �#ق ا�ران �� ����ت %$#��ن �)5رد �$دت ر�'ی �دا�� از �0#� ر��ق 

دت ر��د�د، �را��� در  ���٥٥ر 	��د ا�رف �� در در�3ری � ��رو ھی �ر�وب �ه در ��ر �ه �ل $� ��

طره آن "ز�زان در �$ر ھ�و�ر آ)�ن �ر3زار 3رد�د ��� �و���ده ا�ن �طور ، ���ران آن 0#�� �زر3دا�ت 

) ژو��� ٣(��ر �ه  ١٣در آن 0#�� در ��Cت /ر�ش و /�D ، ر��'� در �ورد ����ری �� Cرار �ود در . �ود
5ه 	��د ”ا�!ر��� ھ �	ت "�وان ��رر�� �و �5��� ھ و �و ���� ھ /�را�ون �ر�D ��0ش �دا��، �5ه و 0

�ر3زار ���د و �ر ا�س آ��ش او)�� ����ر �ده ، ا�ن “ + ھی �دا�� �#ق ا�رانا�رف در دوام �ز�ن %ر�

�را�م Cرار �ود �� ط� آن ا�وش ()	� در �ره ا�ن ��ب ���را�� ���د ، /ر��� از �ن ��ود �� در ھ�ن 

0�� �� �� دا�م و ا��د �ز�ن را �ط). 0#�� �� آن /�D دادم ��د �ردم �� �� D��8 �رده و � در آن /

م � �� ��ھ�ل”/رس و 0و ��وده ام ، ر��ق 	��د ا�رف ���� ��ھ�%��ن ���د �ردم �� . �دا��� ا�ت“ 	�
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م � �� �	(�� در آن �رھ �� ا�ن ��ب ھ�وز ����ر ��ده ا���د �ده “ ا�م �ب ،��ھ�ل”%ون ��ب ا�وش (

 � �� ��ر��ق 	��د ا�رف ار��ط دا��� ا�د ��وال �رده و آن ھ ��ز را د�ده و �وا�ده ام 0$ت اط���ن، از ر�'

�ت از �ھ�ت �د"�ن . از و0ود %��ن ���� اظ$ر �� اطB"� �رده ا�د�� ت و ھ�%��ن �	�Aا�ن �و �

�ده از �ز�ن �دا�� �  رو���� از �+ ��د �� 0� ا���ب آن �� ر��ق 	��د ا�رف، �رای �ن رو�ن �ود �� �

�و��� ای را �� �م ر��ق 	��د  د)�#� ھر �� �����م ، �#�� � ��د �زی ای رو �رو ھ���م �� Cرار ا�ت�وا�0 

)ب ���د  ا�رف ��C ل . �ردم و ��ل 0وانا�ن �� طرا	ن %��ن �ر��� ای از ا�ن �ر�ن %� اھدا�� را د��

 ا�روز از �0ر�� �. �� ���د را آ��ده �$�ر ��ن �واھد داد� ر�ور دار�م �� ��� �وا��م و ���د آن ھ را ا�

ری از �واNC �رای �Cو�Eدن �ط)�� . �را�وش �رده و �د�ده ��5ر�م��� ،��"Bی اط �� دا��م �� �ز�ن ھ�

ن �ردم 0$ت �ر�ب �ن را دار�د ، �ود ���'��ً آن �ط)ب را ����ر ��� ���د ، �#�� �� �� �� C(د �ردن آن ھ

��”� د�ت ��ن د�5ری �� �$ر آن ھ را �"Bھ���د و)� “ اط ��"Bاط 8Cدار�د و ا3ر ھم وا� ���ر /��

��� �ده ��� ���د Cرار داده و از طر�ق آن ھ در ��ن �ردم /�ش �� ���داز طرف د�5ر �ھد �وده ا�م . ��

ت ، �� ھ�ن طور �� �واک �ه � 80ل ��� ای و ا���ر آن در ��ر�ت آن ز�ن ھ"Bن و اط��د ��$�

 ��ت �0$وری ا���B ھم در ا�ن را�� در ��"Bدا�� ���ت داد ، وزارت اط�ی ت ���:� �� %ر��$�ا�$

�� در را�ط� � %ر��$ی �دا�� �#ق ����ر ��ود ، در �ز0و�� ھی ر�'ی ز�دا�� در دوران �ه د�ت �رده و 

ت �Bش ��ود �#� ���د� �م و ز�د �ردن �ر�� Rرا �رو� ھ�%��ن . � ا�ده ھی �ورد �ظر �ود "#�� %ر�+ ھ

در ��ب %ر��$ی �دا�� �#ق از . (��� 80ل ��ود�د“ د��ر �ز�ن”در آن ��ب �ھد �ود�م �� %5و�� �� �م 

 �$�ن � ت �0$وری ا���B ����ر �د، در  ��١٣٨٧ در �ل  �١٣٥٧����ن ��ش ھ"Bاز �وی وزارت اط

ت 	:)٦٥٥  ا�ن ��� �� “ �و���ده ���، 	��د ا�رف ��د ��د”��� ای درج �ده ا�ت �� اد" �ده  �٦٥٩

 Dر�ء �ده ا�ت ١٣٥٥�رداد  �٢٠Aن –از طرف ����� �ر�زی ”: را دارد %��ن ا�م و “د��ر �ز�'� ،

3ه در �ز��� �� "#�� رژ�م وا���� �� ا�/ر�)��م �ه �� �5�0 Gرو�ن ). د، و0ود �دا��� ا�ت"�وا�� �� ھ�

 �وC . �� �0رار دارد“ �ر�زان ��3م ا�م ز�ن”ا�ت �� %��ن �#80�� (ر� در �د�ت اھداف Aد �رد�� �

%��ن �0ر�� ا�ت �� در را�ط� � ا���ر ا�ن ��ب ھم ��د ھ��ر �ود و ا�ن �رد�د را روا دا��ت �� آ� د�ت 

% �	(��ن ��ب �زی ای را در د��ور �ر Cرار داده ا�د؟ و آ� آن ھ �وده ھ�� در /�ت /رده �ر ا�س �(

�پ �ده اش را �� د�ت ا�وش ()	� و ���� د�ت �و�س آن را �� “ ا�داد ھی ,���”ا�د �� �� "�وان � ����

 �رخ �5$دار ر��ده ا�د؟

��� �� از ��وه �8)�ت ھی د��ن دا��م ، (را	� 3:�م �� �رای �ن در ��#0 �د �ده ، �ن � �و�0 �� ��

��� و0ود �دارد �� ��ب �ز�ور �و��� ر��ق 	��د ��وده و د�ت ھی آ)وده ای دار�د �� �م وی ��ب ����ر 

� ��ی ��A� �� م �$�ن�C دادم در �را�ط /س از [�Aھد �� ���د و �وزی ا�0د �ده �ود؛ در �زار ��ب �

ب �ود�م�� )� از ا���ه ھم ��ود�د. ا���ر (دھ� در ھ��ن را�� در آن ز�ن . ��ب ھ�� �� �ر�� از آن ھ

ھ�ل”���� ھم �	ت "�وان �� ������ر �ده �ود �� ��ل %�د ز�د�3 ��� از رز��د3ن ��ھ�ل و %�د “ 	�

  .�و��� ر��ق 	��د �ود“ �	#�ل ���ل �0ر�� ��رزه %ر��� در �وه و �$ر”�راه 0زوه �� ھ“ �د ���”�8ر و 
 ��(در ھ�ن 0#�� �ن 0#د ا�ن ��ب را �� �ر�ت ���د3ن در ��#0 ��ن داده و �و�A] دادم �� 	وی %� �ط

�� �� Cرار ا�ت �� �م ر��ق 	��د ����ر �ود ��� 3ر��� �ود��  .ا�ت و ���د �

�� ا�ن �طور را �� �و��م ، ھم 0#�� ا�!ر��� ھ در �#ن �� در آن ا�وش ()	� در �ره ا�ن ��ب ا�روز 

�5و�� �� ��واEت و �رد�دھ�� �� ط���8ً �طرح ھ���د، ا���ر ��ن 3:�� ا�0م �ده و ھم �ود ��ب �دون /�

وت ���ت �� آ. ���� ا�تAC �� ب8 �و��� ر��ق 	��د ���را�ن Eزم ا�ت � ر0وع �� �ود ��Cب وا ا�ن ���

)ب �ود؟C �� ا�ت �ر ���ی /روژه ای �� Cرار ا�ت �� �م او �� �ردم ��رز ���  ا�رف �� ��د و �
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��! !���ب ا	ن دن �و�� اد'�&% ��ر	$ و ��	د ر
	ق ھ�ی �

ھ�ل”���� �� �	ت �م �� ��0 �� در (:	� اول ��ب از آن . (:	� �� ��د ����١٠٤ر �ده دارای “ 	�

�� ا��د آن �� �ود ”از Cول ر��ق 	��د ا�رف �Cد �ده �� “ 3روه 0ز��”در را�ط� � %5و�A �5ر�� د��ن �� 

5رش ا!ر ��د “ر�'ی �ز�ور روزی �� ا�ن ا�ر �� طور �:(ل �/رداز�د� Dر�، ����ر ���ده ����0 3ر��� �� �

�د در ) ١.(ی او�ن ��د�Cل از �$دت ر�'ی 3روه 0ز�� در �/� ھ� ب �ورد �	ث ��ط'�� ،�ر ا�س ا�ن اد"

ل ھی � �#) �� دا��م �� ر��ق 	��د ا�رف در�ت در ھ��ن . �و��� �ده ��د �٥٣ اوا�ر �ل ٥٠�� ا�

N�0 ��دی ”و “ �	#�ل �+ �ل �0ر�� ��رزه %ر��� در �وه و �$ر”: �(#� دو 0زوه �و��� ا�ت �� �م ھی

� ���(�(وص در �ل . “ �� ��B���� یز�ن � ھ0وم ��رو ھی 0د�د و Aرورت  ٥٣ا3ر 	0م �رھ� ��

آ�وزش و �ز��دھ� آن ھ �وا�0 �ود را در �ظر ��5ر�م ، �واھ�م د�د �� �� ھ�G �رد�دی ، �دری ھ�%ون 

وی �0ر��  ر��ق 	��د ا��ن �و��ن 0زوه �وم را �دا�ت، آن ھم 0زوه ای �� � �و�0 �� و0ود	 �#�C 0زوات

 .0د�دی ھم ���د

�� او)�ن �و��� %پ �ده ر��ق 	��د ) 0زوه اول(“ �	#�ل �+ �ل ��رزه %ر��� در �$ر و �وه”در �'د�� 

در ا�ن 0زوه    …از آ,ز ��رزات %ر��� در ا�ران �� 3ذرد �ل �+ از ��ش :“�� ��د آ�ده ا�ت ��

ل ��رزه رو�ن 3ردد و �	#�#� از �0رب ��0ش (ورت �3رد�و�ش �� �ود �� ���ل �ر�وط �� �+ �. “
در . ��د ��٥١�را�ن �� طور ��ط'� �ر�D �روع �5رش ا�ن 0زوه ��د در ���� اول �ل ) ���د از �ن ا�ت(

 �ود را در را�ط� � �)�ا�ن “ د��� �وھ��ن”و “ 3روه 5�0ل”ا�ن 0زوه ر��ق 	��د �8د از ا�ن �� �ظرات �

   در. را از �ظر �ودش ��ن �� ��د“ "#ل ������ ���ت د��� �وه”0ر�ن ��ھ�ل �و�A] �� دھد  3روه و
 ”: ھم �Cد �ده ا�ت ��) در 0زوه دوم(“ ��8�0دی �� �)�”آ,ز �  �� ��ظور آ���� ھر %� ����ر ر�'�

�N و رو�داد ھی �� �)� و ھم %��ن ����0 �3ری از ا�ن رو�داد ھ دCر (دد ��ظ�م �ط#�� در ھ:ت %5و��5 و

ت و ����0 �3ری از آن ھ را از �رورد�ن �ز 3و �� ��د ٥٣ا)� �رورد�ن  ٥٠�(ل �ر آ�د�م �� ���ر 0ر��. “
�ده و ����ر �ده از �ز�ن ��ن ��ل ا�ن 0زوه و0ود �دارد و آن %� �� �م 0زوه � ا)��� در ا��د �� 0

”�(ا�ن ا�ر ��ن 3ر . ��� ��د �٥٠ در �ر�3ر�ده �+ �ل ��ل از �ل ����ر �ده ا�ت 	�“ ��8�0دی �� �

آن ا�ت �� ھم ��;#� ھی ��رزه � رژ�م �ه ا0زه ا��م ا�ن 0زوه را �� ر��ق 	��د �داده و ھم �� د)�ل 	�Bت 

ن ��رد�در ا�ن �ورد واA] ا�ت �� . /� در /� �واک �� �ز�ن، ا�ن ر��ق ا��ن ����� �� آن �و��� را �� /

%را �� در . ��ط' ��� �وان 3:ت �� ���� از 0زوه �ز�ور در 0ر�ن در�3ری � د��ن از ��ن ر��� ا�ت

�د��  .(ورت 	�#� د��ن ا(وEً ھ�� 0زوه �� ���ت از ��ن �� ر�ت �� ا�ن �� �'ط ��ش آ,ز�ن آن �� 0

م ��د�� � �(در �� ا��م آن ��ده ا�ت ، ��ط' ر��ق ���را�ن ا3ر �/ذ�ر�م �� 0زوه ��8�0دی �� �C ه و �و���ده

ھ�ل”�� 0ی �5رش 0زوه 0د�دی �� �ر ا�س اد"ی ����ر ���ده �� ���� �0ر�� 0د�دی ھم  –�م دارد “ 	�

��ت وCت �ود را (رف ا��م آن 0زوه �C#� ، ���8 ��8�0دی �� �)� �� ��ود –���'ل ��� ��د � ��. 

 ��	د ر
	ق ده �� �� �و�� دو �� ��ث �ورد �و�� ��( �!�	رت

 ����� �� ا��را �� �م ر��ق 	��د ا�رف ����ر �ده در ��+ �5رش دارای �:وت آ��ر � دو 0زوه ����

در آن دو 0زوه ر��ق 	��د �دون ھ�G 3و�� 	��� روی ، ���ل �ورد �ظر �ود را . �ده ا�ن ر��ق �� ��د

 �ردی �وا�0 ھ���م �� �� 0ی طرح در 	)� �. �طرح �رده ا�ت� � در ���� �� �� او ����ب �� ���د �

ل /ردازی زده و �� ���ل �� (ورت ��ت ، �� 3و�� ای �� در آن دو ا!ر د�ده �� �ود ، �دام د�ت �� ��

و��� ا�5ر �� ر��ق 	��د ��;ول دا��ن �و��� �وده � �٦٦!B در (:	� . طرح ���ل 	��� ای �� /ردازد

�� %وب ھ را �� ���ت و ”: �ده ����ر��ق �	دث �Cد%� �� ھ�وز �� ز�د�3 در �وھ��ن �و �5ر��� �ود، �
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در آ�ش �زرگ �� ا�دا�ت و �� دو�ت و ر��ق د�ر��� اش ا�رج ()	� �� ا�د���د �� �8#وم ��ود %� �ر �رش 

�وا��ده � �را�80 �� (:	� ! “آ�ده ا�ت �و���ده �� اد" �ده ر��ق 	��د �� ��د  ��ب �ز�ور از Cول �٨٧

ت دو ر��'� ��م �� /ر �ور و �وق ”: �� �وا�د ��CB� ھدز��3م و ��وا���م �� �ن /س از /�ده �ردن ر�'

5رش ر��ق 	��د ا�ط�ق ! “ھ�د�5ر را در آ,وش 3ر��� ا�د� +�� � B)ا �� از ا�ن �وع دا��ن �را�� ھ

�ط���ً ھر �س �� دو �و��� ��C . ای �� �� �م وی ����ر �ده ا�ت د�ده �� �ود�دارد در 0ی 0ی 0زوه 

ط�8ت �واھد 3:ت �� ا�ن ��وه دا��ن �و��� ، ر�ط� �� ��+ C �ده از ر��ق 	��د را �وا�ده ��د ، ��

5رش وی �دارد�. 

"ن ���8 ھ�ن ��+ �5رش د�5ری ھم در ا�ن ��ب د�ده �� �ود �� ���� ��+ �5رش �(ط:� �8�

(� �� او ��ذول �� دار�د�رزی ا�ت �� ا�!ل ا�وش ()	� 0$ت �و��دن %ر��$ی �دا�� �#ق �و�0 �� .
ن � ��+ �و��ن �ط)ب �ورد �ظر �ود �� (ورت د�)وگ اھداف �ورد �ظر �ود را /�ش �� �"�(ط:� �8

ده ا�ت �� ر��ق 	��د ا�رف �� ��د ، �� 	ل در ا�ن 0 ھم �و���ده ��ب �� ����ر ���ده اش اد" �ر. �رد

ن � ا�راھ�م �و��روان /ور �� د�)وگ �� /ردازد�"ب �زد�+ %$ر (:	� �� ا�ن  ١٥در (:	� . ��+ �8��

ص داده �ده و د�)وگ 3و� 	��د ا�رف � ا�راھ�م �و��روان /ور �� %پ ر��ده ا�ت)��ا�ن ��وه . ا�ر ا

5� +�� رش 	��د ا�رف �;�ر �وده و ا(وEً �+ ��+ �و���د�3 ا�ت �� � وا�8Cت �5رش ��ز آ��را �

 .	��د ا�رف و � ��;#� ھ و ���و)�ت ھی ��رزا�� او ھ��وا�� �دارد

 �ود را	/  �ق 
دا&% �ر	.��ی ��ز��ن در �� آن �� ده �رده ��ر �� ����ت و 
رھ�, �!�	رت

�ط)�8 �� �ود ، 0دا از ھ�� ا����E �� در آن د�ده �� �ود و و��C �� 0زوه ����ر �ده �� �م ر��ق 	��د ، 

 .�� �وان و ��د �� ھ�� آن ھ /ردا�ت ، ا� دو و�ژ�3 �ظر �وا��ده را 0#ب �� ��د

ی ھ�� اوE 	��د ا�رِف ا�ن ��ب ا(رار "���0 دارد �� ازA"ی ا(#� ام ھ� ن �د ��د  3روه 5�0ل �� !!!
5رش  ا�ن در �را�ط� ا�ت ��� +��”����ز �� �ر ر��� �� در ا�ن (ورت ا(وE ر��ق 	��د در “ ا	�

�ت و آن ��ت آن ھ را � ھ�ن �م ���8ری �� �� ��� �� �را�ط� �� �م ا�!ر ر�' را ��� دا��ت ، ��ط'

در /را��ز �Cد  ھ را در ز�ن �8)�ت ���رک �� آن �م (دا �� �رد، �م ��رد و �م ا(#� آن ھ را ، 	دا�!ر

 .��د

�� دا��م �� � �و�0 �� ا�ن �� Cر�ب �� ا�:ق رز��د3ن 5�0ل را ر��ق ,:ور 	�ن /ور "Aو�3ری �رده �ود ، 

ر��ق 	��د ا�رف ا�م وا�8C ھ�� ر�'ی 3روه 5�0ل را ��� دا��ت و �ر ا�س �رھ�M و ��ت را�R در ا�ن 

�تآ) ھ��ن طور در �ل ���ل %ر��$ی �دا�� �#ق(3روه �	#�ل ”در 0زوه . ن ھ را � ا�م ���8ر �� ��

ل ��رزه %ر��� در �$ر و �وه� +� “ ھم �� ����م �� � ا�ن �� ا�!ر ر�'ی 3روه 5�0ل ���� �ده �ود�د ، ا�

م ا(#� �م �� �رد� ا� 	��د ا�رف ا�ن ��ب 	�� ���� را �� � ر�'ی . ر��ق 	��د ��$ از %�د ر��ق �

ط �ود�د و در ز�ن 	�ت وی در ز�دان �� �ر �� �رد�د ، � ا��� ا(#� �ن �� �وا��ده اش �� 5�0ل �ر��

�د��رھ�M و . ا�ری �� آ��را �;�ر � �رھ�M و ��ت را�R در �ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق �ود!!! ��

در �Aن در ا�ن . �� ر�ت���� �� ر��ق 	��د ا�رف �د�داً /���د آن �وده و �ود ��� از �رو�0ن آن �� ��ر 

ب ھم �� �� �م ر��ق 	��د %پ �ده ا�ت �+ ��و�� �� د�ت داده �ده �� ��ن �� دھد �� ر��ق 	��د ر�'ی ��

م ���8ر �طب �� �رد و �م ا(#� �ن را ��� دا��ت� ب دا���� �8ر�ف  ٧٩در (:	� . ھ�راھش را ���

��ن ر��ق �(ر ��ف د)�ل (:�� �رای ��س � د���  �� �ود ���� �ر ا�ن �� ز��� �� ر��ق 	��د� �

ر ر��ق 	��د ��� د�دن ���ن او �� در ا� ���وھ��ن �� ��در �ه ر��� �ود ، اCوام ر��ق �(ر ��ف د)�ل (:
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ل ا�ن �� وی ���ن ���ل �ن را دزد�ده ا�ت ، /#�س (دا �� ���د و �ر �� ���Bری ر��ن �� ���وده �� 

ت ر��ق  .��د)�ر��ق 	��د �� �و��0 اش ا�ن �وده �� ���ن دو��ش را �� ا��ت 3ر��� ا�ت ، �ورا ��

ھ��ن �ورد �ود 3واه آن . �(ر را از روی �دارک ���ن �� �وا�د � ��وا�د �وAوع را ر�N و ر0وع ���د

 .ا�ت �� ر��ق 	��د �م ا(#� ر��ق �(ر را � آن ز�ن ��� دا���� ا�ت

�ودن �� �ر �3ری ا��� ا(#� در ا�ن ��ب "Bوه �ر �;�ر �ود�ش � �رھ�M و ���� �� ر��ق 	��د �ر���0 

ا�رف �� آن /���د �ود ، از ا�ن �ظر ��ز ��د �ورد �وC �0رار �3رد �� ����ر ���د3ن ا�ن ��ب از ا�ن ا�ر در 

ر�'ی 5�0ل �رھ از �ردی ھم �� �م ا�رج �!Bً در ا�ن ��ب در ��ر ا��� ا(#� . (دد %� ا��:ده ای ھ���د

م �رده �� �ود �� 	��د ا�رف ا�ن ��ب ھم ھ�واره از او � ا	�رام و �� �و�� �د �� ��د� �	(ا�رج ! (

او . ()	� ��� ا�ت �� �� ا���ه در د��� 5�0ل 0ی 3ر��� و �+ ھ:�� � رز��د3ن 5�0ل �� �ر �رده �ود

در ����0 �دون اطBع �� . � �ده �ود �� 0ُرُ�زه ��رزه �دا��� و اھل ا�ن �ر ���تدر ط� ھ�ن �+ ھ:�� ��و0

�� و ز�د�3 �ود �ر���3 �ود� ھ��ن اوا�ر . ر�'ی 5�0ل آن 0 را �رک �رده و �� Cول �8روف �� �ر � ًCا�:

0�� �� �ن �� دا�م ا�م وا�8C ا� ت ، �"Bب وزارت اط��8 � �Cل از ا���ر ��� ���ن �رد �رای ��� ��

م ���8ر  �٥٠ آن 0 �� در �ل . �ده ��ود� “ آرش”در ��ن ر�'ی �دا�� ز�دا�� در ز�دان او�ن ، از �ردی �
 ـ)٢. (ا�م �رده �ده و 3:�� �� �د �� او در 0ر�ن 	ر�ت ھ��� %ر��� در �وه ، �/د�د �ده ا�ت

� ���ر��ق د��ر ”ده ا�روز�ش �ورد �طب Cرار �� دھد و 3ه او را ا� 	��د ا�رف ا�ن ��ب او را � ا�م ��

�	(زه ا�ن در 	)� ا�ت �� 	��د ا�رف وا�8C �� د)�ل ا�ن �� �رد �ذ�ور را ��� . �� ��د“ ا�رج (�

�ت در 0زوه از او �� "�وان �+ "Aو ��3ده “ �	#�ل �+ �ل �0ر�� ��رزه %ر��� در �وه و �$ر”��

� را��� ����ر ���د3ن ا�ن ��ب � ذ�ر %��ن ��� از ز�ن ر��ق 	��د ا�رف %� ھد�� را �. 5�0ل �د �� ��د

 ؟!�8'�ب �� ���د

ا(رار در �� �ر�3ری �م ا(#� ر�'ی 5�0ل در ا�ن ��ب � �� آن 	د ا�ت �� در %�د 0ی ��ب، �و���ده 

در �ره ��� (	�ت �� ��د �ز �م  و��C �� دارد از Cول د�5ران ھم) �� اد" �ده ر��ق 	��د ا�رف ا�ت(

���د و . ا(#� او را �� �ر �� �رد�8 �ن �� ��Cوا ��3و�� �� در 5�0ل ھ�� ر�' ھ�د�5ر را � ا�

م ا(#� �ن (دا �� �رد�د� �� ای ”: �� �و��د �٥٤رای ��و�� در (:	� . ھ�د�5ر را ھم �� NCدر ا�ن �و

ن �د ، ر��ق ��ده �د�ر��ق ”: او �� 3:ت. �5را�� از %$ره اش �� رو��� �وا�ده �� �د. ا �وددر �ر��� ��

�د ا��+ �ر���3 � �� �(ا�رج ()	� �� �رای آوردن ھ�زم �� اطراف ر��� �ود ھ�وز �ر����5 ا�ت در 	

�م �ر 3روه . “��د	 Mرھ��س ھ�ن طور �� �B	ظ� �� �ود ر��ق ھدی ��ده �دا )�5رودی �� ط���8 �ر ا�

م ا(#� ا�رج ()	� را �� �ر �� �� ���د و (دا �� زد�د در ا�ن 0م ���8ر �� ��� � ا�راد ھ�د�5ر را �

��  –در ادا�� دا��ن ��و�0 �� �و�م �� ر��ق (:�� ھم از ا�ن "Aو �زه /�و��� �� د��� �وھ��ن . �رد

او و��C �� در را�ط� � . 	�ت �� ��د� ا�م ا(#� اش ( –ھ�وز �+ ھ:�� از آ�د�ش ��� 3ذ�ت 0 زده �ود 

ل د�واری ھی راه ، ط�Cش �� �ر آ�ده ”�+ ر��ق ��ده �دا ���� �ر ا�ن �� ���ن ا�ت �رد �زه �ر �C در

م ”: (	�ت �� ��د �طب �� ر��ق ��ده �دا �� 3و�د“ ��د�� � ��B'دق و �+ ا�ر��ق ()	�، ر��'� (

�� ا�ت �� �د آور�م �� ر��ق (:�� از �ل در 80#� �ودن . “.�(#ت ھ�ش �ود� در  ٤٦ا�ن دا��ن ��$

�	#�ل �+ �ل �0ر�� ��رزه %ر��� در �وه و ”�#�ط�ن ��رزه �� �رد و �� Cول ر��ق 	��د ا�رف در ��ب 

�ت �C#� از ا�رج ()	� �دا�ت. و��C �� ا�ران آ�د � 3روه 	Aر و آ�ده �وا�0 �د“ �$رو  در ����0 او ��

ط�8 را در �ورد وی �دھد � ر��ق 	��د ا�رف ھم آن را C ن �ظر��� �وا��ت � د�دن او در ط� �+ ھ:�� %�
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��8ق روی ھ�� ا�ن �وارد ��ن دھ�ده آن ا�ت �� �و���ده ��ب �ورد �	ث . در ا�ن ��ب �ز3و�� ���د

ھ�ل(�� ��ب ��� ا�ت �� �ل ھ �8د از  ��� �وا�د ر��ق 	��د ا�رف ��د ، �#�� �و���ده ا�ن) 	���

دورا�� �� ��0ش ��#	�� در ا�ران �8ل �وده �� �د ��ب �زی ��م ر��ق 	��د ا��ده ا�ت و �� ھ��ن د)�ل 

در ���ت � �(و�ر وا�8C و �رھ�M وا�8C و روا�ط ��رزا�� وا�8C آن �ل ھ را در �و��� اش ��8�س C

 !��د

	(از آن 0 �� . � را ر��ق "�س دا�ش �$زادی �� 3روه 5�0ل �8ر�� �رده �ودا�روز رو�ن �ده �� ا�رج (

 [Aد�د وا� �� ��ر �� ھم �8رم ���8� در آن ز�ن و در %$ر%وب Aوا�ط آن ز�ن 3روه 5�0ل، ھ�� �

�B	ظت ��ت ”ھ��ن ��ب آ�ده  ٧٦ا�ت �� �� د)�ل ر"�ت ���ل ا����� � �� 3و�� ای �� در (:	� 

ء را ��� دا��ت“�ا����A"م ا(#� ھ�� ا در . ، ر��ق 	��د ا�رف ھم �C�	#�ل �+ �ل �0ر�� ��رزه ”ا�:

ت �	دود درون 3روھ�“ ر��ق 	��د ��$ �و��� ا�ت �� د��� �وھ��ن � “ %ر��� در �وه و �$ر� ٩ �� ا��
%�د ���� روزه ا�راد د��� �رای  �+ �:ر در 5�0ل �:'ود 3رد�د و 0��0وھی  ا�زا�ش ��ت �� از ا�ن "ده �:ر

 ./�دا �ردن وی �� ����0 �ر��د

 ا1ول �ر % ر'�	ت 'دم

��� �رای رژ�م �ه ,�ر ��� 	��د ا�رِف ا�ن ��ب، � آن 0 ���ت �� �ر�و�ت ا�راد �	�وس در ز�دان و �

ی از “ د�3رام”ا�ن ��ب در . ��8$د ا�ت �� � Eا�)� 3ری ، ��م ���ل را در �ورد آن ھ ا��ء �� ���د

ت ا�رادی �� در ار��ط � �$دی ��N �وده ا�د ، ���ص 3رد�ده و )�روا�ط 3روه 5�0ل ���ده �ده و ��

م �رده ا�ت� ا�ن �ر در �را�ط� از طرف 	��د ا�رِف ��ب �ورد �	ث (ورت . 3و� ر��ق 	��د از آن ھ

� دا��ت �� آ� در �ز0و�� ھی �$دی ��N %��ن 3ر��� �� �$دی ��N در ز�دان �ود و 	��د ا�رف ��

�� ��� �ده ا�ت �ل ا3ر �دا��م �� ر��ق 	��د . روا�ط� آ��ر �ده و �م ا�راد �ر��ط � او �رای د��ن ��	

	�� �� و0ود �$دی ��N ا�ره “ �	#�ل �+ �ل �0ر�� ��رزه %ر��� در �وه و �$ر”ا�رف وا�8C در 0زوه 

%� ر�د �� ا�ن �� ��� از او ��رد و د�3رام روا�ط او را �ر��م ���د ، ا�ن �وAوع ����ر ای ھم ��� ��د ، 

�ر�5��0 /�دا �� ��د �� 	��د ا�رف ا�ن ��ب %را �!ل �Cل "�ل ��� ��د و %را �'ش ��Bً �ر���0 ای �رای 

�ل �� �ودC N� ؟!�$دی �

م �ردن از ���� �� در ز�دان ھی �ه �	�و� ً���� �رای �ز0وھ در �ورد ا���س �ود�د و ا��ی ���ل �

آن ھ "�#� ,�ر ا(و)� �ود �� ھ�G ر��'� در �ز�ن �� آن ��درت ��� �رد و ر��'� %ون 	��د ا�رف ھم 

 .��� �وا��ت �ر��ب %��ن �ط�� �ود

ھم �م �رده �ده و ا�ن ��ب از �واھر ر��ق ��"�  ٢٩ھ��ن 0 �� ا�ن �وAوع ھم ا�ره ��م �� در (:	� 

�واھر �ود آ�ده �رده �ود”آ�ده ا�ت ��  +�� �� ��� �و�0 �� ز�د�3 "#�� “ �ت ھ را ر��ق ��"� در � ��

�واھر ر��ق ��"� در آن ز�ن و در �را�ط� �� ر��ق ��"� ھم د���5ر ��ده و در 5�0ل ���� �ده �ود 

��E را �� ر��ق 	��د ا�رف ���ت داد�ز ��� �وان ا��ی ا�ن �وAوع و ا�0م %��ن �� ��. 

 ارف ��	د ر
	ق �� ��در�ت ھ�ی روا	ت دادن ���ت

ب �ورد �	ث اد" �ده �� �+ �ر�ز�ت ا0را�� �رای 3روه  ١٨در (:	� ��” N��� و��#� �ن و ا���در و �

��٤٨ �ر �ود ادا�� �� دھد، و در اوا�ر ز���ن  ��٤٩��ل �� �ود و � اوا�ر ز���ن  ��ر �� �و�م "#� 

س �� �3رد�� � �N ��ز در 0ر�ن ا�ن ��س ھ�ت، و)� �� زودی �� . (:�� �� ا�ران آ�ده ا�ت ، او ��
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"#ت ر��ن �� �ر�زی، وظ�:ش �� "$ده ���دی 3ذارده �� �ود و از ا�ن /س ���دی در �#0ت �ر�ز�ت 

 .”ا0را�� �ر�ت �� ��د

 %��ن �ر�ز��� � %��ن �ر���� �دا��� ا�ت�ا� ا3ر ھم %��ن ا�ری . اوEً وا�8Cت ا�ن ا�ت �� 3روه 5�0ل ا�

وا�8Cت دا�ت ، �ز ا�ن ��وال �طرح �� �ود �� %را در �را�ط� �� در ز�ن �و��ن ا�ن ��ب ��N در 

��  ر�'ی 3روه ���aد ھم ز�دان �ود ، 	��د ا�رف ا�ن �وAوع را ا��ء �رده و در ار��ط �� ��س ر��ق (:

�N ��ز در 0ر�ن ��س ا�ت”�� ��د �� �“! N�؟ �� را��� %را در ا�ن ��ب �ر�ب ���ل �ر�وط �� �$دی �

ری آن ھم از ز�ن ر��ق 	��د �� ��� از � �:��� در آن دوره �+ ز�دا�� ���� �ود ، �دون ر"�ت ا(ول �

(و)� �ود �طرح �� �و�د و %را ا�ن ھ�� روی �'ش �$دی ��N در 3روه ���ل ھی �ر���0 ر"�ت %��ن ا

5�0ل ���aد �� �ود؟ �رای درک ا�ن �وAوع Eزم ا�ت ا�ن �وAوع را در �ظر دا��� ���م �� وزارت 

ت در ��ب "Bن ”اط�$� � �$دی ��N �زد ”: �و��� �ود ��“ ١٣٥٧%ر��$ی �دا�� �#ق از �����ن ��ش ھ

���8 ���� در 3روه دا���د؛ 	�ن /ور �� . �ود را در��ت �ردا�ن ھ��ری Aن /ور و�	او و  �� �(در 	

�� �+ ��ن ا�ن �و��� و اد"ھی ��ب %پ �ده �� �م 	��د . “ا"دام �	�وم �د و او از �0زات ا"دام رھ�د

�0$وری ا���B در ا�ن  ا�رف در ار��ط � �$دی ��N را�ط� ای �رCرار ا�ت �� آ��ده ا�ن ار��ط و اھداف

 .ز���� را ھر %� ����ر ��ن �واھد داد

�وه”�� �د ا�رج ��ری ھم �� ا��د ��  ٣٦و  ٣٥	��د ا�رف ا�ن ��ب در (:	� � �#C در NCوا �Cر آذو“ ا��
او در ز��� �� 3و� 	��د . �و�ط او زده �ده �ود �� در ز�ر ����0 ا�ن �وAوع را �رای �واک رو �� ��د

�و��� �ده ا�ت . ف ��ب �ورد �	ث را �� �و�ت ز�دا�� ���� ای �ود �� �� 	�س ا�د �	�وم �ده �ودا�ر

�ت و �وش ��� و ���ر �ده دل و �$ر�ن �ود”: ��C د�دن ”و �/س در ادا�� آ�ده ا�ت �� “ 0وا�� �#�د �ن �

�رده ا�ت �� دا�د؟ � �'ط �ور و آ� �� را��� او ���Bت �ری را �� �روع ”: ��“ او از �ود �� /ر��دم

8 �و���ده ا�ن �طور �� �وا�د ر��ق 	��د “ �وق ا�'��B، ا��5زه او در اCدام �� /ذ�ر��ن ا�ن راه �ده ا�ت؟Cوا آ�

�د؟ آ� ر��ق 	��د آن Cدر �� ��Eت �ود �� در 	)� �� �Cل از د���5ری ا�رج ��ری در �ورد وی ا�ن %��ن �

 ؟!�N از آن ��ده �ود �� �ر �$م ا��رک زدن در �وه �� وی �/رده ��ود�� ا�د���د ، و)� �

ر ا����� �دا�ت ا� از آوردن �م �رد �ورد � B)وع اAا�ن �� �و در ا�ن ��ب �ھد �واردی ھم ھ���م �� �

D 0زوه �ز�ور و��C �� �و���ده �� �واھد او)�ن �ر � �٩٠رای ��و�� در (:	� . �ظر �ودداری �ده ا�ت
واک ا0زه داد Aر�ت �ود �� 3روه 5�0ل وارد �زد را ��ن ��د �� �و��د� �� �� ��در دی �ه %$ل و ”: ھ

ا�ن دا��0وی . �� در 0ر�ن �+ �ظھرات دا��0و�� ��� از دا��0و�ن دا���ده ��� 3ر��ر �� �ود

��رای �زر�� آن 0 ر���� و /#�س �. ، �� 0ی آدرس ��زل �ود ، آدرس ��زل دو��ش را �� دھد… ا"�(

ر�D 3روه 5�0ل رو�ن ا�ت �� �ر�A Dر��، د���5ری . “%�دان را ��ف �� ��د� ا�ن �وAوع در ار��ط �

ا� ا�ن دا��0و �� �و���ده از ذ�ر ��ش �ودداری �رده ا�ت . ��� از دا��0و�ن �ر��ط � ا�ن 3روه �ود

 دا��0وی ھ�نCدا���ده ای �ود �� �ود ر��ق 	��د ا�رف در آن 0 �	(�ل  ا�و)	�ن �ط�ب �م دا�ت �� ا�:

�8#وم ���ت �م ا�و)	�ن �ط�ب �� ���ش �Cد ھر3و�� �ر ا����� ا�ت و �واک ھم آن را �� دا��ت . �� �رد

م ا(#� و �� ���8ر �� �و��د در ا�ن 0 �Cد � %را از طرف �و���ده ای �� ھ�� 0 ا��� 3روه را 	�� �

آ� ا�ن ��ن ��� دھد �� �و���ده ا�ن 0زوه ھر �س �وده "��CBد �وده ا�ت �� ��$ �ر�� ا�م ھ را  .��� �ود

�ل �و�0 د�5ر ھم و0ود دار�د ، اوE ا�و)	�ن �ط�ب روز C ���� دو �١٦ �ر�5��0 �طرح ��د؟ ا� در ا�ن 0 
ز�ن %ر��$ "��CBد �وده ھ�� ���� ھم �� �“ دی �ه %$ل و ��”د���5ر �د و �� در  ٤٩آذر �ل � Dر�� �
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و /س از  ٤٩دی �ه �ل  ��٢ �(وص �� در روز��� ھی رژ�م �ه در . و ھ���د ��ز ا�ن �ر�D را �� دا��د

ر ا�ره ای ھم �� د���5ری ) /رو�ز !���(�و �#و�ز�و�� �'م ا����� ���8)�ت ھی ���ور �� �+ ”در را�ط� �

ھ�%��ن ر��ق 	��د �� دا��ت ) ٣.(�� در آن ا�ره �م ا�و)	�ن �ط�ب ذ�ر �ده �ود�ده �ود “ 3روه �را��ر

�� �ورش �رد و آن ��� ا�و)	�ن �ط�ب �� و��#� �ز�ن ا���ت د���5ر �ده و ا�ن �واک �ود �� �� آن 

ر�� آن 0 /#�س �رای �ز”در 	)� �� در ا�ن ��ب �و��� �ده �� . %�دان ��#و از ا��د درو�� را /�دا �رد

“ /#�س”ر�'ی آن دوره و از �0#� ر��ق 	��د در �ورد �ری �� �و�ط �واک ا�0م �ده �ود ):ظ …“ ر���� و
�	#�ل �+ �ل �0ر�� ��رزه %ر��� در �وه و ”�رای ��و�� ر��ق 	��د در 0زوه �ود . را �� �ر ��� �رد�د

ز�ن �	�م ز�ر ز���� �$ری در آن �وNC در �� ھر 	ل ا��ظر ��ش از 	د، و "دم �+ ”: �� �و��د“ �$ر �

Dر��رب �ود را �� �ر آورد ١٣ �� R�در ا�ن روز 	�#� �دارک �ده �را�ری �ز�ن ا���ت �� . �$�ن ��

�را�ن ا3ر ��� �ر�D د���5ری ا�و)	�ن �ط�ب �� �� د���5ری ر��ق ,:ور 	�ن /ور . “3روه � �روع �د��

 آن ��و��د و �� 0ی �ز�ن ا���ت از /#�س �م ��رد �ود ��ن �� دھد ��“ دی �ه %$ل و ��”��0ر �د را 
�د ا�رف 	��د ر��ق �وا�د ��� ��ص�. 

 ���3ض

�� �وا�0 �� �زد �� ��� �وان AC�� �8 ��ب، �وا��ده را �(0دا از �واردی �� در �E �و�A] داده �د �ط

"� �� و��#� ��N �� �ن ”: �و��� �ده �� ٢١ر (:	� �رای ��و�� د. آن ھ را �� ر��ق 	��د ���ت داد��

�� در ”: و در ادا�� �� �و��د“ .�8ر�� �ده �ود �� در B�3ن �8#م �ود� و0ود او و ر	��� دو � �د�ن �ن �

� ا� �و���ده ��ب ����ر �ده �� �م ر��ق 	��د �� ر��ق ��"� را �8#م C#�داد �� ��د ، در ادا�. “B�3ن دا���م

�� �ود �� روز ھی �8�0 (ورت �� ”: �ط#ب ا�ن را �را�وش �رده و �� �و��د��� ،اوا�ر ز���ن �ر �

واA] ا�ت �� ھر �س . …“3ر�ت %ون �ن و ��"� دا��0و �ود�م و روز ھی �8�0 ��$ �ر(ت � �ود

�وا�د ��و�0 �� �ود �� ا3ر �و���ده ا� �#)�ن 0زوه ر��ق 	��د �وده او ھ��ن دو �0#� را آن ھم � %�د �ط �

دا��0و�� �� ��$ روز ھی �8�0 . ��� �وا���� در آن وا	د ر��ق ��"� را ھم �8#م و ھم دا��0و C#�داد ��د

�� �� �ودAن اB�3 ی�� ھ� �� ���از آن 0 �� در واNC ر��ق ! ���ر ا�ت و ���#8 �� � و0ودش �+ 

: ق 	��د ھم در ��8�0دی �� �)� در را�ط� � وی �و��� ا�ت ����"� دا��0و �ود و �� �8#م و �ود ر��
�� �� �وا��د %��ن ا���ھ� را �ر��ب �و�د �� C(د�ن آن “ ر��ق ��"� 0وان دا��0وی �8)� �ود”�� $��

ا�ت �� از ��ن ا��وه �دار�� �� �د�ت �ن ا��ده ، دا���� �ر ھم ���د و آن را �� �م ��� از رھ�ران 

)ب ����د�ز�C ق �� �ردم#�ن %ر��$ی �دا�� ! 

�ورد د�5ری �� �ز ھم ��ن �� دھد ا�ن �و��� ��� �وا�د ��8#ق �� ر��ق 	��د ا�رف ��د ا���ھ� ا�ت �� از 

دو �:ر از ”: 0زوه �ز�ور �و���ده �� �و��د �� ٤٦در (:	� . ھر �س �ر �ز�د از ر��ق 	��د �ر ��� زد

ا�ن ”در ا�ن 0 ا�وش ()	� ز�ر �و�س 3ذا��� و ��ذ�ر �ده ا�ت �� “ آزاد �ده �ود�داز ز�دان  ٤٦ر�'ی �ل 

�Cل از /ردا��ن �� ا�ن �وAوع �$�ر ا�ت ادا�� �ط#ب را از . “دو �:ر �رخ �5$دار و �	�د ��0د ��ن زاد �ود�د

��� دا����م و)� �� ھر � "#�ش را ”: 0زوه ����ر �ده �� اد" �ده �� C#م ر��ق 	��د ا�رف ا�ت، د��ل ���م

ا	�س �� �رد "#�ر,م د�واری ھی ���ر . ر��ق (:�� ا�ن ��ر را �� �ل ��+ 3ر�ت. 	ل آزاد �ده �ود�د

آزادی دو ر��ق Cد��� و دو �ر د�ر���، ��ر د�دن آن ھ و . ، روز�� ھی ا��د ��ز �+ �� �+ /�دا �� �و�د

ر��ق . ای �+ ��رز Cد��� )ذت ��ش و �و�	ل ���ده ا�تدوش �� دوش آ�ن �� ��رزه ادا�� دادن، �ر

�و�	ل �ود و از ��س 3ر��ن � آن ھ (	�ت �� �رد �#�� ��او ا��دوار �ود �� آن ھ �� زودی �� . (:

 ”.3روه �/�و�د�د
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 �8Cد ا�رف ����ب �رده ا�ت �� ا3ر وا��	ق ��وق را �� ر�ن �را�� �ود ����ر ���ده ا�ن 0زوه در	)� دا��

�ود و ر��ق (:�� را از آزادی �( دو ��$ از 3روه 0ز�� ا�راز �� �رد �� �:ر %$ر او �� ���ت �و�	
�وا�دن روز��� ھی آن ز�ن �� دا��ت �� �� ����ت ! �:ر آ�ن روز  ٤%ون ا3ر ��� �دا�د ، ر��ق 	��د �

ه، در ��ن � Aد ر�	د  �٥٢٢و)د ����ن ":و 3ر�:ری �� �� در�وا�ت ��و%$ر /ر�و وز�ر داد��3ری آن ز�

در روز��� ھی آن ز�ن درج �د �ر ا�س آن %� . Cرار دا���د“ 3روه 0ز��”، %$ر �:ر ھم از وا���5ن �� 

�م ر��دی، ��0د ا	�ن و �	�د ��0د ��ن زادC ،رخ �5$دار�رت �ود�د از ا�ن ��ری �ود �� . ا�ن %$ر �:ر "�

0$ت اطBع �وا��ده، )��+ �#��� . (روز��� ھی آن ز�ن در روز ������ �وم آ�ن �ه ����ر ��وده �ود�د

 ـ)٤).(�ن �و��� 3ذا��� �� �ودروز��� آن ز�ن در ز�ر �و�س ا

%��ن ا���ھ� ��$ از . ���را�ن ر��ق 	��د ا�رف ��� �وا��ت %$ر ز�دا�� آزاد �ده را �� دو ز�دا�� �'#�ل دھد

، ��ن ��پ �ده ا�ن 0زوه 80#� را �� ا�وش ()	� و “ا�داد ھی ,���”���� �ر زده ا�ت �� �� و��#� 

�ده ا�دد���و�س آن را �� �رخ �5$دار ر�! 

م � �� ��ھ�ل”و 	(ل �ر ، ���� ����8 �ر ا�ن �وده ا�ت ”���3 �� در (:	� اول آن �و��� �ده �� “ 	�

 ���ر�ن �;��ر ا()ت ��ن ا(#� 	:ظ �ود� �”. 

ر ز�دا�� آزاد �ده از $% ًEد ا�رف �� %��د �� او��	ق ��م �� ررا “ 3روه 0ز��”از طرف د�5ر آ� ا�ن ا�$

ً ھ�وز آن ھ را �د�ده و از �(��م �� ا��ز ز�دان آزاد �ده �ود�د را �(ف �رده و ��$ �� دو �:ر �	دود ��د؟ و !

ل /ردازی /ردا��� و از �و�	ل ���ده و ��ن �رای ادا�� ��رزه و � ھ��ری � 3روه 5�0ل �ط#N ��ده، �� �

�5و�د؟ آن ھم ر��ق 	��د ا�رف �� ھ�� ز�د�3  )ذت ��ش �ودن رؤ�ی دوش �� دوش آ�ن ، ��رزه �ردن ��ن

ل /ردازی ھ�� �ود��راز ا�ن ا�ر را �و�8C ����ر �� �وان در��ت �� . اش ��ن 3ر ��5�� �ودن او � %��ن 

 �دا��م ��ظور ا�ن ��ب از آن دو �:ر ھ�ن ھ�� ا�ت �� در %$#��ن �)5رد �$دت ر��ق 	��د ا�رف در �ل
��ران �ود�د“ا�!ر�ت”را�م 0ر�ن در �#ن در � 1395� ،. 

ا� . �وارد د�5ری ھم و0ود دار�د �� ��ن �� دھ�د ��ب �ورد �	ث �و�ط ر��ق 	��د ا�رف �و��� ��ده ا�ت

در ا�ن 0 �رای 0#و�3ری از ز�د �دن 	0م ا�ن �و��� �� �واردی �� در �E �� آن ھ /ردا��� �د ���ده �� 

�. ��م�� �� ن ��$��وا��ده ��ب ���'ل در / �� �8Cر وا�, ��"Bد اط��	ق ��ن ر� ا�ره �� ��م �� از ز�

 .�� ��د

 ��4ق ��3ل �.�� ��د

م ر��ق 	��د ا�رف ����ر �رده ا�د ، ���د �ده ��: ���� اول� �� �� ����8د ���Bری ، ”: در (:	� دوم ��

ت او �� ر�ت وCB� �� در ��8در و /�م ھ  دا�� ��ژن 0ز�� �ود و �����ر ھی ز�دان را �� آورد و ا�ن ا

در ��8د ر�ت و آ�د دا�ت �� ر�' �� ر��د� ���“ ا���B”0ز�� از راه ھ��ن ار��ط . �و�ط زن ��8د �� �� 
در ا�ن 0 �� ا�ن ��� /ردازم �� . “را �� ا�راد 3روه �8ر�� �رد �� ا�راد � ھ��ری او �� ��رزه ادا�� دھ�د

در �� �� ت او ��� ر��� �#�� �واھر ��8د ���8 �در ��ژن ��ط'CB� �� در �زرگ ��ژن�8د �� �� �ود �

ت او �� ر��� ا�تCB� . و��� ھ��ر ��ژن در� �� �5�0 در �ره ز�د�3 و آ!ر ”�� ا�ن ھم �ری �دارم �� ��

ی ��ژن از ز�دان از طر�ق او �� /�م ھ  )در /ر�س ����ر �ده ا�ت ١٣٧٨ا�ن ��ب در �$ر (“ ��ژن 0ز��

0ز�� ”: ا� آن %� �� در �'ل Cول �ز�ور ��د روی آن ��ر�ز ��ود ا�ن اد" ا�ت ��. ��رون ���'ل �� �ده ا�ت

ا�ن . “را �� ا�راد 3روه �8ر�� �رد �� ا�راد � ھ��ری او �� ��رزه ادا�� دھ�د“ ا���B”از راه ھ��ن ار��ط 

در�ت ا�تاد" �� از Cول ر��ق 	� B��5�0 در �ره ز�د�3 و آ!ر ��ژن ”در . ��د ا�رف �طرح �ده �
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، ا�رج وا	دی /ور از دو��ن ��ژن 0ز�� و از ���و)�ن ����Bت �$ران 	زب �وده و ٢٣٩در (:	� “ 0ز��

 ��٤٣ژن، "�س �$ر�ری را در �ل ”� ھ�ن "�س �$ر�ری �و��� ا�ت �� “ ا���B”ھ��ر آن ز�ن 
Bت �رده �ود�C “دی /ور 3:�� �ود	ره او �� ا�رج وا�C ا�ت �� �+ �ر ”: و در ��(C ن�ص را�ط ھ��

�را�ن ا3ر ��ژن 0ز��، "�س �$ر�ری � ھ�ن ا���B، �رد ھزار %$ره �واک . او ھم ر��� ا�ت“ �راغ��

 �)�ق”را ��(C “ ص داده ، ��� �وا���� �8رف او �� �'�� 3روه آن ھم���رای ادا�� “ ھ��ری”0$ت ��

ء ظر�:� �ود دو�ت ا�رج وا	دی /ور �وده و /س از د���5ری . ��د“ ��رزه”�A ن�	ق ��از �وی د�5ر ر

س �ور�� و ��ژن 0ز�� در �" �� ا�رج  ٤٦دی �ه �ل  ١٩ر�'�%ون 0�� �رای ��:� �دن �دا��� در 

�ت �� 3ز��د و از ھ��ن طر�ق ھم � �$رCدی /ور ا	ر وام ���8� در ��س Cرار 3ر��� و � “ �$�دس”�ری �

�ره ھم وی در�ت در ھ��ن را�ط� ھ�راه � ر��ق ا	�د ا��ر د���5ر �د. او �ذا�ره �رده �ودEر��ق 	�ن . �

ء ظر�:� در ��� ای �� از ز�دان �رای �رادرش �و��� و در (:	� �Aء  ٥٧�A ن�	رادرش ا�وا)� �� ����

ء ظر�:�”م ظر�:� �	ت ��A ن�	 ��/س ”: ����ر �رده درج �ده ا�ت �� 3و�د ١٣٨٢در �$ر �ل “ ز�د��3

�:ر از دو��ن � �� ا�م �ن )و ر��� �ود  ٥از د���5ری �ن و 3ذ�ت %�د �ھ�، %ون ��ر �رای د���5ری 

ی د��ر ا)ف Cرج �و�د، �� و��#� آ��وا���د از راه �رز �0وب  �وا���د و او دو ز�د �ده �ود ، آن ھ +��

ی �$�دس را �� دو��ن � �� ط�8 از 0ر��� �� �ر �ن 3ذ��� �ود اطBع �دا���د �8ر�� �ردCره آدر ا�ن . “�

 ��Bد و ��ظور از �$�دس ��ز ا���8#� �$ر�ری (0 ��ظور از د��ر ا)ف ھ�ن ا�رج وا	دی /ور �� ��"

�د) �ژاد� �� . R�/ �� را�ن رو�ن ا�ت��� �:ر از ر�'ی �راری 3روه 0ز�� از طر�ق ا�رج وا	دی /ور �

از ا�ن 0 �8#وم �� . ����Bت �$ران و در رأس آن �رد ھزار %$ره �واک، "�س �$ر�ری ��س 3ر��� ا�د

آ�ده ، �زه /س از %$ر �ه او)�ن “ M�0 0ز��”�ود �� ��زی ��وده �� ��ژن 0ز�� �� �ر ا�س آن %� در 

ت را CBد��� ��ری را از ز�دان �� �'�� 3روه �8ر�� 3ری ! � ھ��ر و /در ھ��رش دا��� ، �$ر��

�B(� ��ده و �� واNC 	د و �رزی �دارد“ 3ف”�و���د3ن وا�8C ا�ن ��ب ��$ �� ا�ن   ـ!دادن ھ

س �$ر�ری �و��� ا�ت�" �)��(و(�ت � : �� در ادا�� ا�ن �وAوع �و���ده ��ب �ز�ور در را�ط� �
(� �دا�ت و ��CBت ذھ�� و ا���ر "�ل %�دا�� ��� �وا��ت از �ود �روز دھد و �� ”�او ھ�G 3و�� زر��5 

 . “�رور �'ط �ر�ن ھ�� را �� �� او �� داد�د �و �� �و ا0را �� �رد� )�اوEً ر��ق 	��د ا�رف �

��� از وی �دا��� ا�ت �� %ً . ��ن �(و�ری از وی ارا�� دھد�$ر�ری در ��س ��ود و �طور ط���8 ����!

��  ١٣٥٣ا�:�د  �١٤�د دا��ت �� /س از ا�ن �� "�س �$ر�ری �و�ط �ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق ا�ران در 

درج �ده ) ١٣٥٤ارد��$�ت ( �٦زای ا"�ل �ود ر��د در 3زارش �ظ�� ا�ن "�#�ت �� در ��رد �#ق ��ره 

ھزار %$ره ��ور��ت ���ر ورز�ده و �8#�م د�ده �� در ”�رد : ت ��ا�ت در �ورد �$ر�ری �و��� �ده ا�

�� و ��پ دارد�C دی در �;��ر�B آ���ت و �$رت ھی ز�� �:�ا�ن . “�ر �ود 	ر�� ا��ت و � ر�وز �ر �

3زارش �� در ز�ن 	�ت ر��ق 	��د �و��� �ده و در ��رد �#ق درج �ده ا�ت آ��را در �'�ل � اظ$ر 

م ر��ق 	��د ����ر �ده در �ورد "�س �$ر�ری �� وی ���ت داده �ده �� �� �� ��ظری Cرار دارد �� در ��

ھ�%��ن در ���%� ای ھم �� از طرف �ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق در را�ط� � ا�ن "�#�ت ����ر �د . ا�ت

ر �”: �و��� �ده ا�ت �� �ردی“ �(و(�ت ا�ن 0�وس �� �رم”در �ره � ����� و ھو��ر �ود، ���ر رد /

او در ھر �0 �� �و�8Cت ���وک ”: ھ�%��ن در �ورد وی �و��� �ده ا�ت ��. “از �ود �ر 0ی �� 3ذا�ت

 ا�ن ھ�� �ز ھم �� . “�� ��ت، �رق آ� �� 3ر��ت و ھر 3و�� رد /�� را از /�ت �ر �ود /ک �� �رد� آ�

���ت داده �ده را وا�8C �#'� ��ود؟ از �وی د�5ر ��� �� �ل ھ  �وان آن %� در ا�ن ��ب �� ر��ق 	��د

�:وذی �واک در 	زب �وده �وده و ده ھ �:ر را �رای �واک �� دام ا�دا��� �� �8دادی از آن �� دام ا�دا��� �ده 

 �8ر�� �رد؟ “ ا���ر "�ل”�ود�د را آ� �� �وان �Cد ھر 3و�� “ 3روه 0ز��”ھ ھم ���� از ر�'ی � ��Bا�
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ھ�ن "�س �$ر�ری ��ور �ر ���� �واک �ود �� ��م زر��5 ھی Eز�� ا0رای �'ش �0�ت �را�� اش 

 .را دارا �وده ا�ت

�را�ن %��ن اظ$ر �ظری در �ره "�س �$ر�ری از �� ا(طBح C#م 	��د ا�رف ���� �ر ا�ن ���� :” Gاو ھ�

(� �دا�ت و ��CBت ذھ�� و �ا���ر "�ل %�دا�� ��� �وا��ت از �ود �روز دھد و �� �رور 3و�� زر��5 

 .، ��� �وا�د �ظر ر��ق 	��د ��د“ �'ط �ر�ن ھ�� را �� �� او �� داد�د �و �� �و ا0را �� �رد

 زاده ا��د ر
	ق 6روه �� ار���ط

ص ���� از ��ب %پ �ده �� �م ر��ق 	��د ا�رف �� روا�ط 3روه 5�0ل � 3روه ر��ق ا	�د ز)��اده ا

در ھ��ن را�ط� �Cد �ده �� /س از ا�ن �� ر��ق "�س �:�	� 0$ت 0ذب ر��ق �(ر ��ف د)�ل (:�� . دارد

ی 3روه 5�0ل �ود  –A"س �� �3رد و �� او  –�� از ا وی ���”��را �� دھد، “ /���$د �ر 3روھ� ��#	

��� �ده ای �ود”از آن 0 �� ر��ق ط�ق Cراری "�س � ”ھی �:(ل Cرار �د  /س از �	ث“ "�س �رد ��

�� ���دCB� ��ت در اوا�ل �$ر�ور �ه . “(:CB� د  ٤٩ا�ن�	د�3 از طرف 3روه ا��د�ت داد و "�س �� ��

رزه اول ��د در �$ر �� زاده ا"Bم دا�ت �� � ��8'د �� ا��را�ژی M�0 %ر�+ �$ری ھ���م و �� "'�ده �

�را�ن در . ا��ء �� �+ /�ت �0$� �	�م �$ری، 	ر�ت �� ��ت رو�� آ,ز ��ود اوج ��5رد و /س از آن ���

ب  ٤١(:	� . (“ �را�ط ��#8 ��د د�ت �� �ز�ن دھ� �ر �$ری زد و �ر �وه را �� آ��ده �و�ول ��ود��

 (�ورد �	ث

اوE �� ھ�G و�0 آن . رددر ھ��ن %�د �ط� �� از ��ب �ز�ور در ا��0 ذ�ر �ردم %�د�ن ا���ه �زرگ و0ود دا

�� ���د”طور �� در ا�ن ��ب �و��� �ده ا�ت ، Cرار ��ده �ود �� CB� ��:) �ر ا�س آن %� �� . “"�س �

او�ن Cد�م در N�0 ر�'ی �دا�� 	Aر در آن ا�ق �8ر�ف  ٥و در ا�ق ��ره  ٥٠ر��ق "�س �:�	� در �ل 

ت �ز�ور ا(B �� ا�ن ��ل ��CB� ، ور دا��� ام ، �� �وا�م . ود��ودA	 ق�ود �ن در آن ا� �� از آن 0

/س از ا�ن �� ر��ق "�س � ھدف 0ذب ر��ق �(ر  . (	�ت ھی ر��ق "�س را در ا�ن 0 �و�A] �دھم

 ��ف د)�ل (:�� �� 3روه �ودش � وی ��س 3ر�ت ، در 0ر�ن �	ث ھی �:(#� �� � ھم دا���د ، �'ر��

�� ھ��ن د)�ل ھم �� /���$د ر��ق �(ر Cرار . �د �� ھر �+ روا�ط ���� د�5ری ھم دار�دھر دو ��و�0 �د

�� ر��ق �(ر . �د ر��ق "�س ر��ق د�5ری از دو��ن ر��ق �(ر را ����د��� ھ��ن ��ظور ر��ق "�س �� 

�وش �ده �ود�د� /رده �� دو ��Cت �'��م �ده و %راغ ھ ھم � �� �C ر��ق د�5ر �روع  �� رود و در ا�� ،

در . ���را�ن ر��ق "�س ��� دا��ت �� دارد �ر �ر Cرار ر��ق "#� ا��ر (:�� �� رود. �� �	ث �� ��د

�� ���د”����0 و��C �� در ��ب �و��� �� �ود Cرار �د CB� ��:) �� ھ�G و�0 � “ ط�ق Cراری "�س �

ر و "�س در 3ذ��� و در �$ر �ری � ھم آ�� و در ��س از آن 0 �� ر�' "#� ا��. وا�8Cت ا�ط�ق �دارد

��� و ا�ن �وAوع �ود�د؛ در 0ر�ن 5�:3و ھ ھر دو ر��ق از روی ��وه 	رف زدن و (دا ، ھ�د�5ر را ��

ی 0د�دی �داوم داد�د. را �� ��د�5ر 3:��دA� ر زده و �ذا�رات را دردر ا�ن . در ����0 /رده 	�ل را ��

)�ل ر"�ت ���ل ا����� �� ر��ق "�س ا�8د 3روه �ود را �ز3و �� �رد و �� ر��ق "#� ا��ر �ذا�رات �� د

�د ا3ر ھر دو آن ھ وا�8Cت آن %� �� �ود�د را �� د�5ری   .اطBع �� داد �� در �دارک ر��ن �� �وه �� ��د�

ا(ل ر"�ت ا(ول ��:� اطBع �� داد ، رو�د ھ��ری ھی دو 3روه ��ل د�5ری �� �ود �� 3ر�ت و)� 

ری در �را�ط د����وری ، آن ھ را از ا�ن �ر �ز دا��� �ود�. 

 +���ز��� �� ر��ق "�س � ر��ق (:�� در 	ل �	ث و 5�:3و �ود ��ب ��رزه ��#	�� ھم ا��را�ژی ھم �

 ر��ق "�س �8ر�ف �� �رد �� در 0ر�ن (	�ت ھ�ش � ر��ق "C#� ا��ر �� ا�ن ��ب �و��� �ده �ود و ا�:
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ر ر��ق (:�� �� ر��ق "�س �� 3و�د %را �و ھ�� اش �� �+ 0زوه � +� �� ��0 ھم ا�ره �� �رد �

 ��8'د �� ا��را�ژی ”���را�ن � �و�0 �� ا�ن وا�8Cت ر��ق "�س ��� �وا���� ا�ت �5و�د �� ! ا���د �� ����

رزه ا�� ول ��د در �$ر اوج ��5رد و /س از آن � ا��ء �� �+ /�ت M�0 %ر�+ �$ری ھ���م و �� "'�ده �

زی ���ت �� �ن در ا�ن 0 �5و�م �� آن %� در ا�ن “ .�0$� �	�م �$ری، 	ر�ت �� ��ت رو�� آ,ز ��ود��

%را �� ھر �س �� �ود . ��ب و از Cول ر��ق 	��د �� ر��ق "�س ���ت �� دھ�د � وا�8Cت در �8رض ا�ت

م ��ب ��ب ر��ق ��� E8ود �را�80 ��د ��و�0 �� �ود �� او”+���رزه ��#	�� ھم ا��را�ژی ھم ��� “
وت ھ�ت ��ن ���� �� “ ا��را�ژی M�0 %ر�+ �$ری”ا�ت و �� :� ��“ ا��را�ژی”و در وا�8Cت ھم د��

رزه ��#	�� را ھم ا��را�ژی ھم “ M�0 %ر�+ �$ری”�ود را �� �� ���� ���+ دا���� و ا"Bم �� ���د ��

�ت ��8وی �وده ھ را 0#ب �رده و ھر ز�ن ا��ن ����د �	 Rدر�� �� ��در (دد�د � �و�ل �� ��رزه ��#	

 .در 0$ت 0#ب 	��ت �دی �وده ھ 	ر�ت �رده و در ���ر �5�0 �وده ای و طو��E د��ن را ��ود �ز�د

در 	)� �� ر��ق "�س �Aن ���د �ر Aرورت  �ر ا�س 3:�� ھی ر��ق "�س �:�	� در ا�ن �ذا�رات

رزه ��#	�� در �$ر ���ت �� �وه ���د �� �رد �� ������� ا�ن ��8 �� �دون (��رزه ��#	�� �ر �'دم �

�'دم ”، ا� ر��ق (:�� ا�ن .)و0ود /�ت �0$� ای در �$ر �داوم �ر %ر��� در �وه ا��ن /ذ�ر ���ت

������� ھر 	ل . � 3ذا�ت �� ر��ق "�س �� ��رزه در �وه �$ی Eزم را ��� دھدرا �� 	�ب ا�ن �“ �

�� در "�ل از طرف . �ذا�رات دو طرف �� �را�0م �ر��د و Cرار �د ر�'ی د�5ری ا�ن �	ث ھ را د��ل ���د

ھم  3روه 5�0ل ر��ق 	��د ا�رف و از طرف 3روه ر��ق "�س �:�	�، ر��ق ��8ود ا	�دزاده در ار��ط �

 .Cرار 3ر���د

ل �و�0 �وا��ده را �� ا�ن B�0ت ر��ق ��8ود 0#ب �� ��م �� در ��Cت ����0 �3ری ���ش در ھ�ن �ل 	

رزه %ر��� در رو��، �دون 	��ت ���� ”: �و��� ا�ت ٤٩�� +�–  ���ظ��  –�ظ�� �$ر و �ر ��

�د �� در�ت ا�ت %��ن ��رزه ای در رو�� �� ا��+ ا�ن ��وال /�ش �� آ. ��رو ھی �$ری /�روز ��واھد �د

از 	��ت �$ر �ر�وردار ���د �را�0م ���ت �واھد �ورد ، ا� آ� %��ن ��رزه ای را آ,ز ھم ��� �وان 

ی %ر�+ '� �8Cن �و��% �ل /�ش ���� اط���ن ���� دا��� ���م و �C ت �$ر در آ��ده ای��رد؟ ا3ر �� 	�

رج رو�� ���Aن �ود ، �ز ھم ��� �وان %��ن ��رزه را �روع �رد؟ ا�ن 0�ت �� ��د از ")م �#�ت �

 �� �را�ط ��$ن �ود �و�0 ���م'�C(“ �و�م و د �	���0 ١٤٦(: NطC ( �� ی آن ا�تآ� ا�ن B�0ت �� ��8

�� آ��ده �و�ول  در �را�ط ��#8 ��د د�ت �� �ز��دھ� �ر �$ری زد و �ر �وه را”ر��ق "�س ��8'د �ود �� 

�'دم ������ �� ”؟ ا�ن را ھم �5و�م �� ر��ق ��8ود در ھ�ن ا�ق او�ن و در N�0 ر�' �� 3:ت �� “.��ود

�د 3:ت �� آن %� در ��ب �ز�ور در �ره �ظرات ر��ق "�س و 3روه . “��8ی �'دم ز��� ���ت� �)B�

�  ـ)٥.(��ت داده �ده �در�ت و �� /�� ا�تر��ق ا	�دزاده ،/و�ن، �:�	� 3:�� �ده و �� آن ھ

 6	ری ��	��

م � �8 ��ب �ذ�ور �(ھ�ل”� �ط�� ���� %$ل �ل /س از �$دت ر��ق ���ر 	��د ا�رف �� �م وی “ 	�

ز�ن �دا�� و روش ھی �ر ا�'��Bون در ��0ش � Dر�����ر �ده ا�ت ، ھر �س ���ر�ن اطB"� از �

دا��� ��د ، �ورا ��و�0 �� �ود �� ا�ن ��ب �� �و��� ر��ق 	��د �#�� �+  ٥٠ھ� ا�'��B �ردم � در د

 ر0وع �� �ود ��ب ، "دم ا�ط�ق آن � . /روژه ��ب �زی �� �م وی �� ��د� در ا�ن �و��� �Bش �د �

��د ��م �� در  در ا�ن 0 Eزم �� دا�م. وا�8Cت و �در��� ا���ب آن �� ر��ق 	��د ا�رف ��ن داده �ود� ��

ا�ن �و��� �� ��#� از �وارد د�5ری �� در ��ب �ز�ور و0ود دار�د و � �ظرات ر��ق 	��د و ��+ �5رش 
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ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق ا�ران در ا�ط�ق ��� ���د ، �/ردا��� ام � �ط#ب ��و�� � Dر�� � �وی و � ا�

ھدف از �5رش ا�ن �ط#ب . �وان در آ��ده �� ا�ن ا�ر /ردا�ت ��ش از ا�دازه طو��E ��ود، �� �(وص �� ��

(ر� ھ�دار �� 0وا��� ا�ت �� ا��ن دارد � ���دن �م ر��ق 	��د ا�رف �� �� "�وان ��� از ���ل ھی 

��� �ده ا�ت %��ن ���� را وا�8C �(ور �رده و در دام %��ن /روژه ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق ا�ران ���

:�� ��ھر %�د آ��ده ����ر . �� �(وص �� �دون �+ د�ر � زود ا�ن ��ب در ا�ران ھم /�ش �واھد �د. ��دھ

رو�ن �واھد �رد �� آن د�ت ھی آ)وده ای �� �� %��ن �ر �ذ�و�� ��و�ل �ده ا�د ، %� اھداف /#�دی را 

آن ا�داد ھی ,��� �� ا�ن ا� �ط)�8 ا�ن �و��� � ھ��ن 0 ھم � 	دی رو�ن �� �زد �� . د��ل �� ���د

��E در �ر دار�د��ر ا�وش ()	� و �رخ �5$دار Cرار داد�د ، %� ���ا3ر �� �0#� آ�ر ا�ن . 0زوه را در ا

آن 0 �� از Cول ر��ق . ��ب �را�80 ���م �ز ھم � 	دی اھداف ��ب �زان �8#وم ا)	ل را درک �واھ�م �رد

ن �� در د���5ری رز��د3ن ��ھ�ل �ر�ت �رد�د و	��د ا�رف �� �و���د �� �3ه ا�ن ����ری رو�� �� :
ر از “ �#ق را رو�روی �رز�دان را���ن �و�ش Cرار”�8 ر��ق 	��د �� ھ�واره � ا��Cوا داد�د ، از ���ت؟ آ�

�د �� در ��ھ�ل �� "�وان آ,ز ��رزه ��#	�� در ا�ران "#�� د���ن �#ق �م �� �رد، �� �وا��ت ��8'د �

 ؟�ود 3ر��� Cرار �ود را���ن �رز�دان �روی رو �#ق آن ��رد،

%��ن �رھ�� از ذھن ��ب �زا�� �ر �� آ�د �� %$ل �ل /س از �$دت ر��ق 	��د ھ�وز ھم � ور�����5 

��ن %$ره ��و���ت ھ�� �� ����د م و ا��:ده از ھر ا�زار �!�:� �ود را �	�ج �راب �ردن و �د�� دار ���

���د رز��ن �ر�D ا�ران را د3ر3ون �� ��. 

��� Aروری ا�ت �ت �0$وری ا���B ده ھ ا!ر "#�� در "Bون از �وی وزارت اط����د ��م �� �� ��

 د�ت � ��Bی �0$وری ا��� ھ"Bاط ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق ا�ران ����ر �ده ا�ت �� در آن ھ�

�ده از �واک ، �ط �ورد �ظر �ود را "#�� �ز�ن %ر��$ و رھ�ران و %$ره ھ� ی �ردن در ا��د �� 0

ت �� �م "Bب وزارت اط�� ��� �ده آن /�ش �رده ا�د �� در ��ن آن ھ%ر��$ی �دا�� �#ق از �����ن ”��

 �$�ن � ا� از آن 0 �� �ردم ��رز � . �ر�5��0 ����ری دا��� ا�د“ �$Aت ا�م �����”و ��ب “ ��٥٧ش ھ

ت دار�د "Bاز وزارت اط �� ����� ��ب و ”�� دا��د �� ���د �� �$دی و ���� �� و 0وا�ن آ3ه �ن �

��� �ده “ �رش�رگ ا�ت ، ا"��د ���د ، 	ل �رای �ر�ب آن ھ روش د�5ری �ر3ز�ده و �� �م ��� از ��

ب �� �و���د و آن را �و�ط ���� �� ) ر��ق 	��د ا�رف(�ر�ن رھ�ران �ز�ن %ر��$ی �دا�� �#ق ��

رک �”��"Bود را /�ش  �دار�د ��“ اط��د �� ا�ن و��#� �طوط ���وم � پ ر��ده و ����ر �� ���د �%

 ـ)٦.(��ر�د

�� �� %� در "Bد و اط��	ق ��ود ر��ط)�8 ا�ن ��ب ��ن �� دھد �� �و���د3ن آن � ���� �ر �و��� ھی 

ت �و0ود ا�ت و %� از ا��د �واک �� د�"Bی ����ر �ده از �وی وزارت اطب ھ�� ت آ�ده ا�ت ، �

م � �� ����ن دا��ط� �ردن دروغ و را�ت ، ��درت �� �C”ل�ھ�� ��. ا!ر ر��ق 	��د �رده ا�د“ 	�
ط�8ت . دا���� �� %ون ��8#ق �� ر��ق 	��د ��� ��د ��#و از ا���ه و ��Cض و دروغ ا�تC �� ھ��ن د)�ل �

ب ر��ق 	��د ا�رف 3ذا�ت��د 3:ت �� ا�ن ��ب را �� ھ�G و�0 ���د �� 	�. 

 �١٣٩٥$ر�ور 
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 ـ:ز�ر �و�س ھ

�رای ا�ن �� �� �وا��ده ��ن “ /ردا��� ا�د”���� �� ا�ن ��ب را �و��� ا�د و �$�ر ا�ت �5و�م �� در واNC  -١ـ

 ـ.دھ�د �� ��ب در ز�ن 	�ت ر��ق 	��د ا�رف �و��� �ده %��ن �0#� ای را در آن 3ذا��� ا�د

ن دادن �+ /�راھن �و��ن �د"� �ده  ٥٠ن �ر در �ل �رای او)� -٢ـ�� � و در او�ن �ود �� ���دم �ز0وھ

در 	)� �� �8دا رو�ن �د �� او /س از �رک . �ود�د �� ���رده در 5�0ل �� د�ت ر�'�ش ���� �ده ا�ت

 .ز�ده ا�ت ھ��� %ر��� در �وه ، �� �ر ز�د�3 "دی �ود �ز���3 ا�ت و از Cرار �8#وم ، ھ�وز ھم

ن ا�ن �و �#و�ز�و�� از �'م ا����� در �ره د���5ری �8داد ز�دی از دا��0و�ن ��وال �د و او  -٣ـ�در /

�:ر�ن دا��0و �وده ا�د و �م ا�ن  �A٤ن ��ذ�ب ا�ن ا�ر ���د �رد �� 3روھ� �را��ر د���5ر �ده ا�د �� 

�	#�ل �+ �ل �0ر�� ”ا)��� در 0زوه . ز��� ھ درج �د%$ر دا��0و را ا"Bم ��ود �� در ھ�ن ز�ن در رو

در ���� اول دی �ه ”: در را�ط� � د���5ری ر��ق 	�ن /ور �و��� �ده ��“ ��رزه %ر��� در �وه و �$ر

��� از �درھی 3روه 5�0ل �� ا��ر وظ�:� �ود و �� ھ��ن د)�ل وظ�ف 3روھ� اش �� د�5ران داده �ده �ود 

در�ت �� ��د“ د���5ر 3رد�د  ار��ط � 3روه 5�0ل�� "##� ,�ر از � Dر� .�� ا�ن �

در ز�دان "دل آ�د ��راز ، �رخ �5$دار در را�ط� � آزادی اش از ز�دان ، آن ھم 	دود دو �ل و ��م  -٤ـ

ی ":و �و��� و �� ھ��ن د)�Aن ���ن �	�و���ش ، �� �و���ده ا�ن �طور 3:ت �� �'�ل ھم زود�ر از �و"د /

�واھن ":و �ود�د ، �رای �ه ��� �و��� و �Aن ���د . زود�ر آزاد �ده �ود �� �� �� ر�م آن ز�ن ، ����

ی �ود را طرح �� �رد�د �� �رخ �5$دار ھم %��ن �رده �ودA�ت ھی وی ، �'�� 

Negahdar.pdf-Farrokh-etelaat-col/rooznameh-http://www.siahkal.com/index/left . 

8 ��8#ق �� ر��ق 	��د �� ��د ھم در �و(�ف �ظرات و د�د3ه ھی 3روه ر��ق  -٥ـCوا �� ��ا)��� در �و��� ھ

 .�� آن ھ /ردا��� �ودا	�د زاده ا���ھت �	�� و0ود دارد �� �$�ر ا�ت در �ر(ت د�5ری 

0)ب ا�ت �� ����ر ���ده ا�ن ��ب ھم � "#م �� ا�ن �� �رای 0#ب ا"��د 0وا�ن ���د ھ�G ا�ره ای ��  -٦ـ

ت ���د ، در ز�ر�و�س ھ�� �� �رای ��ب �و��� �� 0ی رو�ن "Bت وزارت اطا��د �واک و �و��0

�Nدر �ر”: �ردن ���N ا���د �ود (ر� �� �و��د�� ��در 	)� �� در واNC، آن ���N در ��#� . آ�ده ا�ت“ 

ت �� ���د"Bی وزارت اطب ھ�� NCاز �وا. 
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