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ارﺗﺶ ﺻﺪام ﺑﺎ ﻃﺮح ﺟﻨﮕﯽ ژﻧﺮالهﺎﯼ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ آﺮد
ﺑﺨﺸﻲ از آﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات "ب .آﻴﺎ" ﺑﺎ ﻧﺎم »ارﺗﺶ ﺗﺎرﻳﻜﯽ« ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎﻳﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد آﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﻴﺎر و ﻧﻈﺎﻣﯽ
هﺎﯼ ارﺷﺪ زﻣﺎن ﺷﺎﻩ و ﻧﻈﺎﻣﯽ هﺎﯼ درﺟﺎت ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﺗﺮآﻴﻪ و ﻋﺮاق ﺁﻏﺎز آﺮدﻧﺪ .
"ب .آﻴﺎ" دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ از آﺘﺎب ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ آﻪ ﺟﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺁن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ اﻃﻼع از ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺗﺎﺳﻒﺑﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﺎﻃﺮات وﯼ ،ﺁن ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ آﻪ ژﻧﺮال هﺎﯼ ﺷﺎﻩ ﻣﺸﻮق ﺻﺪام
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻃﺮح ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﺑﻪ او ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﺟﻨﮕﯽ آﻪ  ٨ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و
ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﺮان ﺑﺎزﯼ آﺮد.
دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺧﺎﻃﺮات "ب .آﻴﺎ" ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎم ادﻋﺎهﺎﻳﯽ آﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ هﺎ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت
"ﻧﻮژﻩ" اﻗﺪاﻣﯽ آﻮدﺗﺎﺋﯽ ﺑﺮاﯼ ﻓﺘﺢ ﺳﻨﮕﺮ ﻗﺪرت در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮدﻩ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯼ راهﮕﺸﺎﺋﯽ ﺣﻤﻠﻪ از
ﺧﺎرج ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻮد.
دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ از آﺘﺎب »ارﺗﺶ ﺗﺎرﻳﻜﯽ« ﺑﺎ ﻧﺎم هﺎﺋﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ آﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاﯼ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آﺸﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺁﻧﻬﺎ آﻪ ﺣﻮادث اﻳﺮان را ،ﺣﺪاﻗﻞ از دهﻪ  ٥٠ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩ هﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺣﻮادث اﻳﺮان ﺑﺎزﯼ
آﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻮدﺗﺎﯼ  ٢٨ﻣﺮداد ﻧﻴﺰ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از ﺧﺎﻃﺮات "ب .آﻴﺎ" ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ:
ﺑﺨﺘﻴﺎر)ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ دوران ﺷﺎﻩ آﻪ ﻋﻤﺮ آﻮﺗﺎﻩ دوﻟﺖ او ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان و اﻋﻼم ﻣﻬﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ( ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ١٢روز در اﻳﺮان ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻤﻚ دو ﮔﺮوﻩ از
ﻋﺸﺎﻳﺮ ،از ﺑﻴﺮاهﻪ و راﻩ ﻣﺮزﯼ آﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﻓﺖ و در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺮاق روﺑﺮو ﺷﺪ .وزراﯼ ﺑﺨﺘﻴﺎر
ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮردﻩ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺘﻨﺪ و از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ .ﺑﺨﺘﻴﺎر ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﺒﻬﻪ داد.
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎﻩ ،ﺻﺪام از اوﺿﺎع ﺁﺷﻔﺘﻪ ارﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ارﺗﺶ ﺧﻮد را آﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ از
ﻣﺮزهﺎ دور آﺮدﻩ ﺑﻮد در ﻣﺮز اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻣﺘﻤﺮآﺰ آﺮد .ﺻﺪام در زﻣﺎن ﺷﺎﻩ ،ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺮان ﻋﺮب آﻪ اوﺿﺎع
را ﺁرام ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺟﻨﮓ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺷﻮد ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻩ در اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﺁﺷﺘﯽ آﺮدﻩ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ در هﻤﺎن زﻣﺎن هﻢ در ﻧﻘﺸﻪ هﺎﯼ رﺳﻤﯽ آﺸﻮر ﻋﺮاق و ﺣﺘﯽ در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎﯼ اﻳﻦ آﺸﻮر از ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻳﺮان
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﻋﺮب ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺑﻪ آﺎر ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ و اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮوهﯽ از اﻓﺴﺮان ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و
ادارﻩ اﻳﻦ اﻓﺴﺮان ﺑﺎ دو ﺳﺮهﻨﮓ ،ﻳﻜﯽ "ﺳﭙﻬﺮ" آﻪ اﻓﺴﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮد ودﻳﮕﺮﯼ ﻳﻚ ﺳﺮهﻨﮓ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﻴﺎدﻩ ﺑﻮد آﻪ هﺮ دو
ﺁﻧﻬﺎ در ﺗﺮآﻴﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در آﻨﺎر اﻳﻦ اﻓﺴﺮان ﺗﻌﺪادﯼ اﻓﺴﺮ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ اﻓﺴﺮ ژاﻧﺪارم آﻪ هﻤﻪ ﻣﻘﻴﻢ
ﺗﺮآﻴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﻓﺴﺮان ﺑﺨﺘﻴﺎر ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪهﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادﯼ اﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ اﻳﻦ اﻓﺴﺮان ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ آﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و اﻳﺮان و ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﯼ آﺮدﻧﺪ .اﻳﺮج ﭘﺰﺷﻜﺰاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ آﺘﺎب داﺋﯽ ﺟﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ،دآﺘﺮ ﺟﻨﺘﯽ
ﻋﻄﺎﺋﯽ و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺁرﻳﺎﻧﺎ وزﻳﺮ آﺎر دوﻟﺖ ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ روزﻩ ﺑﺨﺘﻴﺎر و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺮوس ﺁﻣﻮزﮔﺎر وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت آﺎﺑﻴﻨﻪ
ﺑﺨﺘﻴﺎر ﻧﻴﺰ در ﺟﻤﻊ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﺨﺘﻴﺎر در ﺑﻐﺪاد ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
دراﻳﻦ زﻣﺎن ﺳﺮﻟﺸﻜﺮ ﭘﺎﻟﻴﺰﺑﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او ﭘﻴﻮﺳﺖ .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺑﺨﺘﻴﺎر از اﻳﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﺳﺎﻧﺪ و
راﺑﻄﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎر و دوﻟﺖ و ارﺗﺶ و ﺗﺸﻜﻴﻼت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﺮاق ﺷﺪ .ﺳﺮﻟﺸﻜﺮ ﭘﺎﻟﻴﺰﺑﺎن ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻋﺮاق از ﻃﺮف
ﺑﺨﺘﻴﺎر ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻋﺮاق در ﻣﻮرد ﺁزادﯼ ﺳﺎزﯼ اﻳﺮان وارد ﻣﺬاآﺮﻩ ﺷﻮد .او ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ آﺮد
آﻪ در ﺟﻨﻮب و در ﻣﺮزهﺎﯼ اﻳﺮان ﻧﻴﺮوﯼ ﻋﻤﺪﻩ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪﻩ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ارﺗﺶ ﻋﺮاق
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺎ ﺗﻬﺮان ﭘﻴﺶ ﺑﺮود.

در هﻤﻴﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺮاﯼ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻗﺪرت ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﺋﯽ اﻳﺮان ،ﻃﺮح آﻮدﺗﺎﯼ "ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻮژﻩ" در ﭘﺎرﻳﺲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﻴﺎم
هﺎﯼ ﺳﺮﯼ "ﺧﺮوس ﻻرﯼ ﺑﻪ ﻣﺮغ هﻤﺴﺎﻳﻪ" از رادﻳﻮ ﺑﺨﺘﻴﺎر در ﺑﻐﺪاد ﺁﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﺬاآﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻮدﺗﺎﯼ ﻧﻮژﻩ ﺑﺼﻮرت آﺎﻣﻼ ﺑﺎز و ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺁرﻳﺎﻧﺎ دوﺑﺎر و
ﭘﺎﻟﻴﺰﺑﺎن ﻳﻜﺒﺎر از ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻮژﻩ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻦ هﺎ آﻨﺘﺮل
ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻮدﺗﺎﯼ ﻧﻮژﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻃﺮح رﻳﺰﯼ ﺷﺪ آﻪ هﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ و ﻗﺪرت ﻣﺮآﺰﯼ ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﺋﯽ اﻳﺮان از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﺿﻌﻒ
ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ اﻳﺮان زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻳﺮان ﺁﻣﺎدﻩ آﻨﺪ.
در روزهﺎﯼ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ آﻮدﺗﺎﮔﺮان داﺧﻠﯽ ﻃﺮح ﻧﻮژﻩ و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ اﻓﺴﺮان ،ﺗﻤﺎس هﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﭘﻴﺎم هﺎﯼ ﺳﺮﯼ رادﻳﻮ ﺑﺨﺘﻴﺎر" از ﺧﺮوس ﻻرﯼ ﺑﻪ ﻣﺮغ هﻤﺴﺎﻳﻪ" ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻮرﯼ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
)ﺳﺮﺗﻴﭗ ﻣﺤﻘﻖ رهﺒﺮﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎت را در داﺧﻞ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ( ﭘﺎﻟﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدﯼ آﻪ از وﺿﻊ ﻧﻴﺮوهﺎ ،رادارهﺎ و
ﻣﺮاآﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﺮان داﺷﺖ ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ را در ﺟﺮﻳﺎن آﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﻃﺮح ﺣﻤﻠﻪ آﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ او رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ
ﻃﺮح ﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﺮاق از ﺳﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ آﻨﺪ.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻮ ﺑﺨﺘﻴﺎر در ﻋﺮاق ،ارﺗﺸﺒﺪ اوﻳﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﻳﻮﺋﯽ از ﻋﺮاق ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﻣﺴﺌﻮل
ﺁن ﺗﻮرج ﻓﺮازﻣﻨﺪ ،ﻣﻔﺴﺮ رادﻳﻮ و رﺋﻴﺲ رادﻳﻮﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻳﺮان در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺸﺒﺪ ازهﺎرﯼ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ آﻪ
ﺗﻤﺎم آﺎرآﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﻩ و ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮازﻣﻨﺪ و ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﻗﺒﻮل آﺮدﻧﺪ.
رادﻳﻮ اوﻳﺴﯽ درﻋﺮاق آﻪ ﺑﻨﺎم "رادﻳﻮ اﻳﺮان ﺁزاد" ﺑﻮد ،هﺮ روز ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ آﻪ ﻧﻴﻤﯽ از ﺁن را ﺷﺨﺺ
ﻓﺮازﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺎرﻳﺲ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎﯼ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮاﯼ ﭘﺨﺶ از اﻳﻦ رادﻳﻮ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻧﻴﻤﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را هﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آﻪ در ﺑﻐﺪاد آﺎر ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ .ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ
آﺎرآﻨﺎن اﻳﺮاﻧﯽ اﻳﻦ دو رادﻳﻮ ،ﻳﻌﻨﯽ رادﻳﻮ ﺑﺨﺘﻴﺎر و رادﻳﻮ اوﻳﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ آﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ در هﻤﺎن
دﻓﺘﺮﯼ آﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن در ﺑﻐﺪاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺎﻣﻮران ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﻮار را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﯼ ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻣﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺨﺎرج اوﻳﺴﯽ را اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ آﺮد و ﺁزادﻩ ﺷﻔﻴﻖ دﺧﺘﺮ اﺷﺮف ﻧﻴﺰ ﮔﻬﮕﺎﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻓﺘﺮ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ
داﺷﺖ.
در آﻨﺎر اوﻳﺴﯽ دو ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ آﻪ اﺷﺮف از ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ آﺮد و ﺁزادﻩ دﺧﺘﺮ اﺷﺮف ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ آﻪ دآﺘﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯼ آﻪ در اواﺧﺮ دورﻩ ﺷﺎﻩ رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﻓﺮح ﺷﺪﻩ و در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد
"اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ" اﻳﺠﺎد آﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺟﻮاﻧﻜﯽ در آﻨﺎر او ﺑﻪ آﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ آﻪ ﺗﺎزﻩ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺧﺮدﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در
ﻳﻜﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺻﺒﺢ)ﺁﻳﻨﺪﮔﺎن( ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ .اﻳﻦ ﺷﺨﺺ "ﺻﻮراﺳﺮاﻓﻴﻞ" ﻧﺎم داﺷﺖ .ﺻﻮراﺳﺮاﻓﻴﻞ را آﺴﯽ ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯼ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ او را درآﻨﺎر ﺧﻮد ﺟﺎ داد و ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ او داد ﺗﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد) .
ﺻﻮراﺳﺮاﻓﻴﻞ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر "آﺘﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ” ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺲ آﻴﻬﺎن ﻟﻨﺪن ﺷﺪ)
اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻮراﺳﺮاﻓﻴﻞ اﺳﺘﻌﺪادﯼ در ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺷﺖ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاﯼ دآﺘﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯼ ﭘﺮداﺧﺖ و
از اﻳﻦ راﻩ ﺟﺰوﻩ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن دو ﺁﺗﺸﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﺎﻩ در زﻣﺎن هﻮﻳﺪا ازدواج
آﺮد و راﻩ ﺗﺮﻗﯽ او ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب او ﻧﻴﺰ در آﻨﺎر دآﺘﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ رﻓﺖ اﻣﺎ در ﺁﻧﺠﺎ از ﻧﻬﺎوﻧﺪﯼ ﺟﺪا ﺷﺪ
و رﻓﺖ زﻳﺮ ﭘﺮوﺑﺎل اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮﯼ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ اﺷﺮف ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ ﻧﺎم ﺧﻮد ،ﮔﺮوﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪازد و از ﺻﻮراﺳﺮاﻓﻴﻞ ﺧﻮاﺳﺖ آﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ ﭘﺨﺶ آﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ ﺑﻌﺪا
ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻨﺎم "اﻳﺮان ﺁزاد" ﺑﻴﻦ اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .در ﭘﺎرﻳﺲ دﻓﺘﺮﯼ ﻧﻴﺰ در اﻃﺮاف اﭘﺮا ﺑﺮاﯼ او آﺮاﻳﻪ
آﺮدﻧﺪ .اﻳﺮان ﺁزاد هﺮ دو هﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ آﺮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻌﺪهﺎ ﺧﺮدﻩ ﺣﺴﺎب هﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﺎ ﺑﺨﺘﻴﺎر ﭘﻴﺶ
آﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺘﻴﺎر هﻢ ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﻧﺒﺮد ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎر و اﺷﺮف در ﻣﻘﺎﻻت دو ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎر و اﺷﺮف روز

ﺑﻪ روز ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺻﻮراﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ هﻤﻴﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب هﺎﯼ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
دﻳﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺖ.
....
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺣﺴﻨﯽ درﺟﻪ دار ژاﻧﺪارﻣﺮﯼ ﺑﻮد و ﺧﻮاهﺮش اﺑﺘﺪا در ﺳﺎواك ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب هﻢ
دراﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪهﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺣﺴﻨﯽ از ﺑﺪﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻗﻮﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ژﻳﻤﻨﺎﺳﺘﻴﻚ ﻳﻜﯽ از ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .در ژاﻧﺪارﻣﺮﯼ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺷﺪ .ﺧﻮاهﺮش ﺧﻴﻠﯽ زود در
ﺳﺎواك از ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و اﻳﻦ راﻩ ﺗﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪ آﻪ ﺑﻌﺪهﺎ از ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮهﺎﯼ ﻣﻌﺮوف ﺳﺎواك ﺷﺪ و زﻧﺎن
زﻧﺪاﻧﯽ او را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻧﺪ .ﻧﺎم واﻗﻌﯽ او هﻴﭻ وﻗﺖ ﻓﺎش ﻧﺸﺪ .او ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺷﻮهﺮش آﻪ از اﻓﺴﺮان ﺳﺎواك و ﺟﺰو
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻘﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺴﻨﯽ ﺑﻌﺪهﺎ در دﻓﺘﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽ هﺎﯼ
او ﺁﻧﻘﺪر زﻳﺎد ﺑﻮد آﻪ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺑﺨﺘﻴﺎر هﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﺗﺤﻤﻞ آﻨﻨﺪ و زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺶ را ﺟﺎرو آﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺴﻨﯽ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻜﯽ از دادﺳﺘﺎن هﺎﯼ ﻗﺪﻳﻢ ﺳﺎواك آﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاهﺮ او در ﺳﺎواك ﺑﻮد ﺑﺎ ﻳﻚ وآﻴﻞ دادﮔﺴﺘﺮﯼ آﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎﻩ
آﺎرهﺎﯼ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮﯼ را در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت اﺷﺮف راﻩ ﻳﺎﻓﺖ .او را ﺑﻪ ﺻﻮراﺳﺮاﻓﻴﻞ ﺳﭙﺮدﻧﺪ
و در اﻳﻦ دورﻩ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺪﻩ اﯼ ﺟﻮان را دور و ﺑﺮ ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ آﻨﺪ .هﺪف اﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﭙﯽ هﺎ
ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ آﺎر ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺣﺴﻨﯽ دو ﺑﺮادر ﺧﻮد را آﻪ ﻳﻜﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎم رﺿﺎ
ﺣﺴﻨﯽ ﻗﺒﻼ ﺟﺰو ﻻت هﺎﯼ ﺧﻴﺎﺑﺎن رﯼ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و ذاﺗﺎ ﺁدم ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻮد وارد آﺎر آﺮد و ﺑﻪ آﻤﻚ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﮔﻨﺠﯽ آﻪ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻮدو در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﺑﺮاﯼ ﺟﻮان هﺎ آﻼس هﺎﯼ ﺟﻮدو و آﺎراﺗﻪ راﻩ اﻧﺪﺧﺖ .ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺣﺴﻨﯽ ﺳﺮدﻣﺪار زدوﺧﻮردهﺎ
و راﻩ اﻧﺪازﯼ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ هﺎ ﺷﺪ .ﻋﺰت اﷲ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻪ ﻗﺒﻼ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺣﺒﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ آﺮد و ﺗﺎﺟﯽ اﺣﻤﺪﯼ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ هﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﻨﻔﻊ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ هﺎ در ﭘﺎرﻳﺲ راﻩ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ارﺗﺸﺒﺪ
ﺁرﻳﺎﻧﺎ اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب آﺮد و از ﺁن ﭘﺲ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﻪ اردﺷﻴﺮ زاهﺪﯼ ﭘﻴﻮﺳﺖ و آﺎرهﺎﯼ او
را در ﭘﺎرﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد.

دراﻣﺮﻳﻜﺎ
در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﮔﺮوﻩ زد .او در ﻣﺎزن ﺷﺎﻩ ﻣﺪت زﻳﺎدﯼ ﻣﺪﻳﺮآﻞ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻩ ﺑﻮد و آﺴﯽ ﺑﻮد آﻪ در زﻣﺎن اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ هﺸﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﭘﺮوﻳﺰ
ﻧﻴﻜﺨﻮاﻩ ﻣﺘﺮﺟﻢ و ادارﻩ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از او اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎ و اﻋﺘﺮاﻓﺎت را ﭘﺮوﻳﺰ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎواك اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ داد و ادارﻩ ﻣﯽ آﺮد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وﻗﺘﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در اﻳﻦ ﻧﻘﺶ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ هﻤﻪ او را هﻢ ﺟﺰو ﺳﺎواآﯽ
هﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ او در اﺻﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﻮد و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ هﺎ آﺎر ﻣﯽ آﺮد و ﻣﺪﺗﯽ هﻢ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻗﻠﻢ ﻣﯽ زد .ﭼﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺪﺗﯽ راﻳﺰن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺳﺮ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺎﻩ در ﺁورد .ﺑﻌﺪ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت او ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اردﺷﻴﺮ زاهﺪﯼ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوران ﺷﺎﻩ ﺑﺎ زاهﺪﯼ
آﺎر ﻣﯽ آﺮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻳﻚ ﮔﺮوﻩ ﺑﺎ آﻤﻚ زاهﺪﯼ درﺳﺖ آﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻈﺎهﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ زاهﺪﯼ از وﯼ .ﻇﺎهﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﻴﺎن اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد دوﺳﺘﺎﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ آﺮد .آﺎر ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد آﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﻀﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﺮور ﺷﺪ.

ارﺗﺸﺒﺪ ﺁرﻳﺎﻧﺎ
ارﺗﺸﺒﺪ ﺁرﻳﺎﻧﺎ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺷﺎﻩ آﻪ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻓﺮهﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ درارﺗﺶ ﺑﻮد و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ هﻤﻴﺸﻪ در روﻳﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ آﺮد .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻮد او را ﺑﻪ ﻳﻚ هﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺗﺸﺒﻴﻪ آﺮد آﻪ در ﻧﻘﺶ اﻋﻴﺎن زادﻩ
اﯼ ﺑﺎز ﻣﯽ آﻨﺪ.
ارﺗﺸﺒﺪ ﺁرﻳﺎﻧﺎ را دوﺳﺘﺎن و اﻃﺮاﻓﻴﺎن او ﺑﺨﺎﻃﺮ دو واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻧﺪ .ﻳﻜﯽ ﺁن ﺷﺐ ﻣﻌﺮوف آﻪ او ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ
ﺳﺮهﻨﮓ ﺑﻬﺎرﻣﺴﺖ از ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ اﯼ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺎﻩ ﺁﺑﺎد آﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻌﺮوف اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ در وﺳﻂ ﻣﻴﺪان ﺑﻮد و ﭼﻬﺎر
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﻴﺮ در اﻃﺮاف ﺁن ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ و ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺎن ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﻮران را ﻓﺘﺢ آﻨﻨﺪ .ﭘﻠﻴﺲ
آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺎن آﺮد و هﺮ دو ﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در آﻼﻧﺘﺮﯼ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .

