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 ��� �����در +�*(� �$زار '�&%�� ��%� و #"ز �$� #"ز  �� و�ی� 
��0 /$'.� ا  ��ا  '�&%�� ��%� �$� +ورد� و �$ و&"د ا�(-$ر �,�$ر 
'�3ود  �� �("ا ه$  ��� ��0 /$'.� ا  در د�1$  +/"�1  دارد 

ه$  ای.(�1(� �� ��� ��0  �� �.�$ �$ی��زم �� ی$د +ور  ا�� ( 
/$'.� ا  را +ی� ا9 ا7%8� '�6"ا1.� �$ی� ��56 او و �$ی� 

�("ا?� �.<� '�<��د ) ا51$ر 	>ب ا9 ا�� و �: �@A �'دو�8 ا��
�� �D +ن C"ی$ +#$  /$'.� ا  ا�(*$د� از ��ح ا�� را 	�ام ���� 

�د� ا��� . 
  

 1383 ���ی"ر '$� �$ل �21� در �$��� #�G� از ایF #�ار ا�� 
 �00در�� ه>'$ن �$ ��C>ار  &0,� �"را  	N$م +ژاF�� :1 ا8
ا�1ژ  ا�� در ���� +�N$ر ��ا  &��C"0  از '"O%<��  �"را  

 �	N$م +ژا1: ��0� رژیQ ا��'� �6.<"  وزارت /$ر&� دو�8 /$�
 ا��م ��د �� ��� ��0 /$'.� ا  �("ا?� R$در ��د� ا�� �� ��

'�5"د هQ ایF . از ��ح ه,(� ا  	�ام ا��» ا�(*$د�«ا�$س +ن 
 �?$Aارو  $���D �� �� *$ر( �"د� �ن ) �6"ا��1 �"T �� ��1 �"د$��

 ����از ��ح ه$  ه,(� ا  را 	�ام ���� دا1,(� » ا�(*$د�«و�8 
» �$/�«ا�� A: رژیQ ا��'� هQ ه�U ��1$'� '6*�$1� ا  ��ا  

  . ای.<"1� ��ح �1ارد
  

�("ا ی� �$ل �$م '�<Vرد و در ایF ی� �$ل ��ادران 'Vا���  Fاز ای
 �� �.)�را �%."ان دY�8 ا�0R ��م » �("ا  	�ام«�..�� �$ +W�A $X1 ر

$ن '.] C,(�ش ��	�$  ا�� ه"ار� ��و  '�> �A 06\ دو�8 از�
« VCا�(� و از » �� دیF و ای$ن« 'Vا��ات ه,(� ا  �$ /$ر&� ه$  

+#$  ا	�  1^اد !. ] ای$ن و ا�(�$د �� �("ا  و�8 ���� دار��1"#» �*$ر
 [X' �� در �*� ا/��ش �ا��ات و 1`_ ه$?� �V' �'$هQ در �

 Fی�)�("  را �%."ان '� F�"'� �$ز'$ن 'Y0 '(�3 اX1$م داد ه�
  .دF)/$,1 Y�8 ��ح ا�� از �"  رژی�N' Wرأ '"رد ا�(.$د #�ار داد

  
 '�ز ه$  '$ورا » �*$ر ���یF«+#$  /$'.� ا  ��ا  &�ی$ن ارا?� �("ا  

��. �"ا#] '�غ 6A(� را هQ �� /.�� '� ا�1ازد ای�ان�D ا�� Fای  ��
�("ا  +#$  /$'.� ا  را در ای�ان و #Q و '@�� و ���d �� ه�U، در 

��ان و «درون ��� ره-�  هQ ا�(-$ر 1� ده.�، ا'$ دو�8 او '�6"اه� $�
  ! V>� Q@Tار�1+ن را �� رو » '�30ان
  



ا'$، �� ا�(-$ر  ا�(.$د �� �("ا  +#$  /$'.� در 'Vا��ات ه,(� ا  از 
  :Y�$# ��& �.T ا�$ر� ا��

  
�("ا  	N"'� ا��'� در  .1 Fی�� ��� ��27.$/( ��8 �$� 

0$ن ر��  1"ی,.�� � Y)#  ا")�ایF رژیQ �� �� �$ر �"د� 
�.� +ی� . ا1<�0,� �"د� ا��/ g�"� �� ا")� Fای

� R$در �� �1$ی(h در دوران ری$�� &�"ر  +#$  ا7%8
'�$م �("ا از « /$�� �� ایR F"رت ر�] و ر&"ع �� �� 

در ه�F روال در �$ل . »�71ات ر�� دو�8 &�ا��
 وزی� /$ر&� و#� ی%.� +#$  �$ل /�از  �� دو�8 1377

ا1<0,($ن �%�� داد �� دو�8 ا��'� ه�U ا#�ا'� ��ا  
(R Y$در� از �Dف +ی� ا9 /�.� ا&�ا  	QN و �("ا  #

�� ای�D Fی_ و ',(,� دو�8 ا��'� . اX1$م 61"اه� داد
,($ن '�Xدأ �� �0"ا1,� روا�g #`] ��� /"د را �$ دو�8 ا1<

 $Aارو �د /"د �$ ا�3$دی�� gد� �$ل روا� �ار ��د� و ��#
	$ل ایk� F"ال '`�ح '�@"د �Tا ��دا دو�8 . /$�� ده� 

&�ا �"دن '�$م �("ا از �71ی$ت «ه�F +#$  ا	�  1^اد 
��$/(F 1("ا�1 را در را�`� �$ �� ا�� »  دو�8ر�

'`�ح �.�؟ ',Q0 ا�� �� ه�U �: از درون رژیQ ا��'� 
1� �"ا�1 �("ا  +#$  /$'.� ا  را 	�ا#Y �$�1از� �("ا  

 . ا'$م /�.� /��� دار 1-�.�
 
�7� ا�C ه� اروA$?� ه$ �1ا1.� 	�ا#Y ا1<�0,� ه$ .2$	 

�("ا  «�$ری�6 �$ن C"اه� '��ه� �� �,�$ر '�(� از 
و&"د دارد �� �� �� » ��� ����«�T>  �.$م » ����

(�یF . ه��: و در ه� &$ و ��� ��$1� ا  VCا�(.� ا���'
ا�� و ی� 'm$ل » ا�)�' Y� m' »$ل ���� +ن اYR '@�"ر 

�"�T و '0"س �$ری�6 +ن '��"ط �� ز'$�1 ا�� �� �$ 
 T$پ اوF�8 ا�N.$س �$Vd  در ای�ان �Cوه� از R$	-$ن +d$ز

 Fدی �'(� ��	 �د�1 ��� Y	 رت"R Fر�$ را �$ی YN@' ا")�
��ا  ر�$ '��ر ��د� '��"ط �� A"�8 '�@"د �� �Rا  

»p.0> ('��ه� » &�ی�و1�C� 	�'� ر�$ ) ی%.� �N� ه$  
1� » &�ی.A Y'$�»p"ل �$Vd  و ا�N.$س �� �Rا  

<$ر��1 ایF �`"ر '%(�� ا�� �� ��ح 1!. ده� 1� �"د
� ا�� ��ا  +#$  /$'.� ا  �Rا  ه,(� ا  و �

»p.ه� » &�ی��1! 
  

3.  Uا  را �$ �3$ل ه� �ا  +ی� ا9 /$'.")� Fای �N1+ �>دی ���D
ی%.� 1� در ایF ی� �8$,N� q$ه�أ از . �: �1ی�� ا��

 U+ن در ه� �ال و &"اب '��"ط �"k� F)' �)�VC ور +ن�R
+ی� ا7%8� /$'.� « '� ا  T$پ ��� و 1� در �$ی� روز$1



�(� �$ ا&$ز� » ا �C ��06� وا  او از +داب$)� �« �� در +ن ه
 �$8� ��3 �."ان ازدواج 9 �$ند/(���ا  �X$وز �� » ����

�("ا  ا�� و&"د دارد Fد �0�1 از ای"@�' �@).'.  
  

دو�8 ا��'� '�<"ی� و�8 ���� رژیQ ا��'� �("ا?� R$در  .4
از ��ح ه,(� ا  	�ام ���� » ا�(*$د�«��د� �� در +ن 

�د� ��� ا��� . uدر �$ری h�$ا� �ا�� � Fای �0k,'
در ���ه$  ه��و ��$ و 1$�$زا�� ژاFA در ( �.�$ دو �$ر 

��� و 1�C� » ا�(*$د� « از ��ح ه,(� ا   ) �1945$ل 
 �$'� �@"ره$  �$ز��1 و R$	� ��	�$  ا��

��ح ه,(� ا  د�� �� » ز دار��C�1$«�"ا�`� &.-� 
��ا  'm$ل �$ �"&� �� . ای.<"1� ��ح '�>1.�» �"��8 و ا1-$ر«

�  '��0"ن 1*�6150 '�$ن A$�,($ن �� /5"'� ه$  �$ری
 '��0"ن 1*� 1100&%�� دارد �$ �@"ر ه.�و�($ن �� 

 ��د�ه,(� ا   �� �"��8 ��ح '-$درت&%�� دارد A$�,($ن 
ه�.`"ر . $ن در 	0� �� A$�,($ن �"د�$ �$زدار��1 ه.�و�(

 Y�$�' در �q$*	  ا�� �� �.N�' ��&"� F�.T Y�?ا��ا
%�� دار�1 ��ح & Y�?ده�$ ��ا�� ا��ا �ره$  ��ب �"@�

در /5"ص '"O"ع 	$ل . ه,(� �"��8 و ا1-$ر ��د� ا��
�� Qی�یVy� Qه �Cا ،z3� ا�(*$د� « '"رد «  �از ��ح ا�

 �1">T ��$� ��� ���� ام�	 h%#دو�8 ا��'� وا g�"�
ا1-$ر «ی$ » �$/�«را �� 	�'� » ا�(*$د� « '�("ان 	�'� 

. ��ح ه,(� ا  �%�Q داد؟» /�ی�«و ا	�h1$ » ��دن
از �.$ر ایF �$رC>اران دو�8 ا��'� ه"ار� �%� ��د� ا�1 

$ن '�N..� 	�0� ه$  ر�"ا  C رد ��� و Qوت '*$ه�$*�
 .�$ز  �$ �0$ت +�1$ '�("ا�1 ه� را ��ی� ده�

   
 
5.  Q�.� ق�d  �1"/+  $ه z3� د را در"/ Q6"اه�� �N1+ ��

 ��h ���� ه�U �*$و�� '�$ن ��R �$Cاز دی� �� �*C ی�$�
ق ا�� �$ '"�� ه$  T.� �.� �� در &.p ای�ان و ��ا

، '"�"م �� '"��N$  ا�(*$د� �� و 1"ع ه$  '�رن �� +ن
رژیQ ا��'� هQ ا�."ن در ا/(�$ر دارد ، �� دور��د ��$ب
�.�$ �*$و�� �� '�$ن �� ا�� و '"�� T.� . و&"د �1ارد

�.� و&"د دارد ایF ا�� �� �� ا�� T.�یF ه>ار 1*� را 
� �$�."ن دی�.  �R �.T 1*� راN�'�.� �.T@� ا'$ '"�� 

1@�� �� ه-U +ی� ا��08 	�ل ی$ 	�ام ���� �"دن ی� 
در . ��ح را '@�وط �� #�رت �@.��C ��ح ��د� �$��

» ��ح ا�� ا��'�«ه�F ز'�.� 1-$ی� ��ا'"ش ��د �� 
�� #�رت �@.��C ��@(�  دارد ه"ار� +ب ده$ن ره-�ان 

#�ی� �� ه*� �$ل . ام ا��8ا  ا��م را را� ا�1ا/(� ا��



 �� W�A Wر +ز'$ی$� F�8د را ��ا  او"/ �A$�,($ن �� ا�
» ��ح ا��'�«��د +#$  /�از  وزی� /$ر&� /$�� +ن را 

 Y�?ا��ا Y�$�' ا��'� '�("ا�1 در �� �� �*C 1$'�� و
N� �� �D$/ 1ه|.$. '"از1� &�ی�  از #�رت را �"&"د +ورد

 1380داریQ +#$  ر�,.X$�1 در 1$ز &%� ا  در �$ل 
 . Y را �� 1$�"د  �$ �� ا�� �1ا�(� اش ���ی� ��د ا��ا?�

 
 ه�C> 1-$ی� دT$ر ایF ا�(-$� �� �� �"ان �� ا�� در  .6

�دن ��ح » ��d ���� « �@($ر ��d 71$'�$ن ��0 �
 61 و 1360 و ��اق در �$�8$  ای�اندر &.p . ا�� �"د

��m3 �0.� در '"رد 'X"ز ���� �@($ر ز1$ن و �"د�$ن و 
�d اد���(� �"د �� در �1$ی� &"از ���� ایF ا�C 71$'� در �

در +d$ز، ه� ��د'�اران رژیQ ا��'� . �@($ر R$در ��
 p.& 71$'� ه$ در �-d ز1$ن و �"د�$ن و F)@� $� ی�أ��

.|1$� Q�.�-�' ایF  و�N�'�T �8د1» ����« '8$6*� 
�@($ر �$ ی� و » ����«  y1$?�� و 'X"ز '6$8*� ه$ دی� 
$دات ه�F +ی� ا9 �� ا�(.. روای$ت ��Aا ��د�1'"�� را در 
� �G" ه��k ر?�,� 	�X ا���م و /$'.� ا  �$/ �ا	

Q�.N�' ن در زی� ا�$ر�$C�-/ :0X': 
  

 +ی� ا9 /$'.� ا  در دی�ار �$ ',F�8"k 1360در ا�*.� '$� 
 ��d F)@� $� ن �@"ر در '6$8*� ��ع$Cد ا'"ر &.<>د$�.�

�"ر  ا��'� �� /$�D ای.N� « : 71$'�$ن F�.T '�<"ی�&
-$ران '.$A] _D$ی-.� اR"ل ا1,$�1 و ا/�#� ا�� ایF �$ر �

��#� ا�� '�$ن 	N,' [ �)'"N"�1 ��اق Fد� و ای�N1 را
. �� �$ اR"ل ا��8 ادار� '�@"د و 	N"'(� �� �$�] زور ا��

Q�),�1 @� '�دم ��اق	ر�1 و و �� �O$	 �$>|ه�ف . '$ ه�
�اد �� '$ ایF ا&$ز� را 1� ده� �� از ��1<"�1 	$�$ن ��

Q�.� دم ا�(*$د��' F)@� �0و�� . Y?$و� �1"C �'$ ه
Qی�� � ».داریQ، ا'$ +�1$ را ��ا  �@(F '�دم ��اق �N$ر 1

 )1360 ا�*.� ���25$ن ( 
  

دو �$ل �%�، ه�F ��� ��0 /$'.� ا  در '�$م ر?�: 
ا�*.� &�"ر و ر?�: �"را  �$�8 د�$ع در '5$	-� ا  در 

در ی� «:  �$ '0X� A$��ار ا��م F�.T '�<"ی��1362$ل 
� ��  '�-�.�Q ��ا  ه�ف ه$  �$�8 ا��م و ��ا  $� �$>1
�زم �@"د 	(� &$ن  �Cا �ع از ا��م '"ارد  ه,� �$�د
 Q'$ در د�� داری �ر '@�6 ا���ا�1 �"D �� و F�0,'

" %�وف ',0k� '. �1> '�("ا�1 #��$�1 ایF ه�ف ه$ #�ار �<��د
در '�$ن ���$ ی� ',0k� '@�"ر و "  �� ',0��F(�س



V8ا '$ '"O"ع را از &�� ���� و '-.$  . '�-"�8  ا��
Qی�@�' z3� Y�$# ��d و Fرو� ��"O"' �'ا��.« 

 
 Q# ��� '�رس 	"ز� �0�$/ �	�X ا9 ا���م ��� ا	
و �G" �."�1 ه��k ر?�,� 'C�-/ :0X$ن در �($ب  &.p از 

 �$Cدی��,�".�' zی�	«  :#�+ن و  �از د�("را�� � �Nی
�"ق ا8%$د� ا��م �� ارز��$  ا1,$�1 در  ����$1<� اه
&.p '�-$�� ایF ا�� �� �� ��AواW1 د�("ر '��ه� در 
... &.p و 1-�د از �@(F ز1$ن، �"د�$ن، ��Aان، دی"ا1<$ن و

+?�F '��س ا��م T"ن ه�ف از  &.p را &> . /"ددار  �.��
$�1$ و +زاد  +1$ن از #�� و �.�ه$ '%-"ده$  ه�ای� ا1,

1� دا�1 ه�C> ارز��$  ا1,$�1 و اR"ل ا/�#�  F�dدرو
1�<Vارد $A را زی�.«  

  
ه� F	�X ا���م /$�� �%� از ��وع '"�� �$ران 

 �71 �$'� '(*$و�� 1362 ��F �$ل ���23ه$  ��اق از 
��ض �� T.� زن و �"د� ��<.$« : داد� و '�<"ی� �� �)@� �

 ��"k� $' ،�1"ال '�Q�.N +ی$ �@(� ��ن T.� زن و �"د
 F)�(� ا�� ی$ از د�� ر�(F ا��م؟ ی$ از د�� ر�' �$.>��

 �� زده�$ &"ان و 1" &"ان #��'$�1 �� در &-�� ه$ ه� رو
*1 �.T ن�� �ا�� ��$دت '���.�؟ +ی$ �@( Q�' �$.>�� �

�(F 1"ا�C ا��م و در /`� #�ار F)�'�: ا��'� ی$ از ��F ر
+'��  �� ایF ا�$س ا�� �� در ��� '$! ؟ /"د #G$وت �.��

ا�� �� ا�C در ز'$ن &.p د�.$ن، ز1$ن و �"د�$ن و 
'F�1$X و 	(� ',0�F را ��y #�ار ده.� و ��Aوز  &> �$ 
�@(F ا�1$ ا'N$ن �1ارد، ا��م ا&$ز� '��ه� ای.�$ �@(� 
  » .�"�1 �$ �� ه�ف '��س ا��'� د�(��� ��Aا �"د

  
�$?� ای�ان، T� دارا  #�رت "N� %$دت ای�ا�1$ن و� �ا'��  � Uه�
ه,(� ا  ی$ ��ون +ن، �$ روز  �� ایF رژیQ �� �� �$ر ا�� 1�("ان 

  .ری@� درد را �$ی� �.�. دا��
  
  

  /�ای$ر +�$م
 �),Cداد Yو��  

4 �$'��' 1384  
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