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�ی ا+*()' ای%ان «!+�1�ر ا;>' ;:98 , ی  ,78 و .5%ی4 .�ری2 ی1' از �!/ .%ی- ,%ی=>�; ?@ 9AB  ی�( �CD رEط ?(
9��' ا)�8�;%، ی1' از +!�دھ�ی ا�:IJ' رژی/ ,E!Gری ا� «)-I�  )از 

   
�����  

�ن IQ��RJS و زT 7 در=D ل���ر !Vره  ١٣٩١�GZ ان  ٣۵ – ٣۴درE:^ �( '5_��ی ا+Eش ;Dآ /<D ?( ای ?_�*��b>? ی )�ران 
»?+�=Z ی��پ Z » در ,�ده ھV . را ?_�*��ب �:d+ %dI ه «+Q(E: ه، ای- I@ از '<fg"7i:, ران�1(�Igآ " '�@? )? )%ر

  :A��ز .� اjاز آ k<l 'ای g '1ی%V m=:,١٣۴٩ ��g%8' @%د» ' T%دازد.  
�ریp داIZ/ از او در �Eرد �:=� اط(^�ت �: رج T 5' در_��ی ا+Eش ;Dآ �( ?@ 'I=5; در ?_�*��ر ای- dI+از ا pT '. �
�:=� آن را ذ@% @%ده و  /(�I@ 9؛ درAB 2��T ال @%دم و او درE�  ��' آ '8Dوا %Jj و tJb^ /+�GBُ ?( ?@ ?_�*�در ای- 

�:Z %dI  اط(ع 'IDاھ' @%د وEl ا JT.  
� ^:Eان ( ?+ '5_��ب ا+Eش ;I@»7i:, ران�1(�Igان » آE:^ ��ھ71«@? )J� ،tZ /��ن » اIQ��ط   ١٣٩۴در زE.

�ی g%اوا+' از ,Rوه ای )? +�م !_ED 7*+ در آن ?@  Z %dI:��رات )�ران dI+ھ71«ا�J� ?��G> « ه :QیE+ د دارد وE,و
9�� @/ و )mJ د�I' )% آ.m داJIZ/، و,Eد )%ای �- و . آن <JG  اZ%ف �Z 'g%8 ه ا!_���ری دیi% @? در آن JQ(

9��)E=D 7ل اD %Jj ف%Zا  JG> kJgر /<D ?( ای ?IZE+ -J:V.  
 Z %dI:��رات )�ران dI+وه از ط%ف اR, -ف، ای%Zا  JG> %J=@ kJgدت ر�!Z د%i_�� -JG<!V 9=��:��م )? b+ا%� .

�? ی آن @? .�ری2 )!�ر  *��یy' «: را )% Elد دارد �' +EیQ  ١٣٩۵ا+Eش ;�_5' در . ?zQ+"71ھ�J� ?��G> " را در
�ب I@ ر�dI+ن اE:@ �. m<;��زی- .kJ*5 و T}وھm )% روی ,:=g m ای' @? <jی آ�!_���ھ71"J� ،tZ /�)Eده " ا

9Zا|B -��ر JIl4 در اC_ %��ب )Eدم @? g%خ +i! ار . ا�9، دو�I' در ای%ان از I@ 4J_�. '+��یT ی��ھ!��%ا از و,Eد در 
�ه @%دBاز ای- ا~% آ pیE+ 9��ده Z ه ا�zQ+ .9? ای د��ب )� .kJ=C ای- دو +zQ? آI@ -ای.«  

�م + �( '@%Id��+EیIZE+ p? ی T اد درR+�J@  Jb�دی=�V? ای )% ز+ 9AiZ %T 'ِB و )' «از �Eی دیg %i%خ +i! ار و 
�ی9 @�رآ+(ی- �:Z %dI ه +IZE? ا» .1%ارِ <JG  اZ%ف��رش + ارد«: + @? در i+ 2ری��ھ71 .J� ?��G> ب�I@ . از ��ا

�ن )% .y? ھ�ی اوی- و )8  از ,Rوه ��ر ,R+' و ھG%زId@ 7 از=D ?@ 9��ل .b%)? "اط(^�ت �: رج در آن JT ا�.7J<5 ی� 
%!Z ه وE@ ی1' در%V رزه�=��_?"و ,Rوه " � ?��? . . وی- Z ه ا��G, "9 ): ی �G> رج در :�)dz' از اط(^�ت 

�ھD 71=(ً در ای- ,Rوات ھ/ آ� ه )EدJ��ھ71. "J� ?��G> " '+و%J( ر�dI+ه ا�B �Jده و ھE( '.)J1d. وه ای درونR,
9��' ر�  و در . وی- ا~% اJl% او، . + اIZ? ا '5_��ل D=7 )? د�9 ا+Eش ;�  :V ب�I@ -از ای 'yی�. ?zQ+ ی�

�ھ71"J� ،tZ /��' EZد" ا ?Ig%B ر�@ ?( . pیE+ 9��ط+zQ? دE. %~ر    ای- ا�JIlدر ا ?IZ|B ل��g%خ +i! ار 
�ر B%دی dI+ده ا��  ».ا+Eش ;�_D '5%ار 9g%B و )� .kJ=C دو +zQ? آ

�ھ71«�- pT از Elا+ ن ,Rوه ی J� ?��G>« ب�I@ -ای ای%,���دم و ,Eی�ی I�%g '5_�، ای �J>' )%ای ا+Eش ;
�ر �- D%ار دھ JIlی ا;7 را در ا ?zQ+ ?1+ر آ�I��? ی .Z م و Elا *�آن را )%ای   ا+Eش ;�_5' دو ;5A? اول ,Rوه و 

�دI�%g -� .9��ء آ� ه ا���ی�ن آن )? ,�ی اT 9 و در��? ی� ;5A? و l  :Vط ا *�، »ا+*()'" ھd+"?IQ% ی� «: 
�ه «� -G!( /دھR+�Z١٣۶٣«.  

 ?@ 9AB -��ن )Eد و ای- را )? GBُ -5' )% ای_��ن »ھIQ? ی ا+*()'«ا+Eش ;Gا«، ھ ?IQ9ھJ<D « mای%( -� ?@ 9�ا
  .ھ%R, -J:V RBوه ای <71Z ?( 'I درو+' �:dI% +1%ده ا�9» ھIQ? ا�J�E.»9J<D دادم @? 9QJ+ -J:V و 

�? ی ی� ;5A? و Cl  :V' آن  *��ن ,Rوه آورده +d ه و )?   »ھIQ? ا+*()'«در B :QیE+ ��' از +EیQ: ه ی�ھ/ +
�ء Z ه @? AI@ھ71... «ای- ا�J� ?��G> ...�E. وه%B ی��ھ71 (ط ی1' از ا^�J�و را)ط Z!% و @Eه +IZE? ) .!%ان –

�:i+ %dI%دی ه RJ+ ل�> ?( �  !ا�Z «9 ه و .
�ل � -G!( د درEZ '� ��V 9QJ+ J%ا ,Rوه ای را @? اد^%T١٣۶ط  ٣�E. »'()*+ا ?IQی� ھ « 'Q@ ،ه Z %dI:�

9�8��ن ,:=g m ای' + ی ه اg ا. از -.  :V 7D9 @? < ا��ن در ,R ای- ا��' �V @? در آن ز�J�8�ل g �ز ; ھ
�+? ا@:Eن ز+ ه ا+  )�ی  آ+%ا دی ه )�Z:  و ی� l=%ی در �Eرد آن J:Z ه )�Z: ؟Iz=ZEl و  :IZر داE�> رزه�=�  !;5:? ی 

   
�� ��ی���  
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�ر ای- ,RوهdI+ات ی�   ا J_E. ری2 » ;:98 , ی «از��د �E8bل و �z وش در)�ره ی .:�,:=m و ی1' از .�زه .%ی- ا
9�8��ن ,:g mJ ای' . V%ی1!�ی g ای' k<l اg ی� از �Jط ھ�E. از ا+*(ب pT ?+ ه و�Z ن��,R,) Rوه ای @? +? در ز

�+? ھ�ی .GJ' ز+ B' @%ده ا+ ، دی ه +d ه و !!!) g%خ +i! ارl ف در%Zا  JG> ر�� در @:!_�� ?@ '+�Q@ ی� از �Jو ھ
�ل I> ?IZ|B' ی� l=% در )�ب �E,Eدی9� 7!V '9 ط�  .آن �:d+ %dI ه ا

�ن V%ی1!�ی g ای' ��ز� 'GJ. ی��+? ھl در 'B +ی ز ?(%b. ل�� �:T از mJ( ?@ ادی%gا 'I> ?@ -ای RJi+9 اAiZ
�+? ا@:Eن ز+ ه ھIQ: ، +? ای- I=ZEl ا+  و ?IZرا دا k<l»'.)J1d. وه ی درونR, « ه ی آن�را دی ه ا+  و +? @(�' در)

  .J:Z ه ا+ 
 %iای دی ?zQ+ 9� '^ � ?@ 'Q@ ��وت-و 9AiZ ا+RJi .% ای- @? .:!AI�  :V %وه  - ھR, و آ+%ا ?IZوه را داR, -از ای

 ?IZری + ا�1Gاز ا+*(ب ھ mJT ای%ان k<l 'ای g ی��ن V%ی1!��ز� ��ه )�  :V از mJ( ،اد @%ده G<D '+���ز�ای درون 
�ز��ن ھ/ R, -J:Vوه ای در درون ��ن و,Eد + اIZ? ا�9ا�9 @? در آن ز�.  

 ?IZE+ -ر@%د ای�@ 9QJ+ مE<8��ب Q> -ای �(»'.)J1d. درون « ?V ، +ا+ ه اEz+ ت آ+%ا)J1d. ی�@? ھ�J ی� از ا^�
  !)Eد

�ن V%ی1!�ی g ای' k<l ای%ان در ��ز�� +E5ه ی ^7G و روا)ط درو+' ( ?@ 'GJ<�.%دی ی +9QJ @? )%ای ھ% ^*7 
�+ ه �%g دت�!Z 7 از=D ی�!_�� -J:V دE,و ، Z�( ?IZی' دا�:Zف آ%Zا  JG>»'.)J1d. وه ی درونR, « 7(�D%Jj

�ط9J8 ا^(م @%د @?؛ <JG  اZ%ف +EیQ: ه ,Rوه ی D ��' .Eان ) RJ+ 7J_د -JGو )? ھ  Z��)E=D 7ل )D %Jj ور و�(
�ھ71«J� ?��G> «9QJ+.  

� دری�9g ای- ;:98 . 9lدا%T وهR, ت�JیR, و در��ی  )? @:  و @( ���ی? ا�9ا� '( ?V لE8b��د :�  ..J_E  ا
   

� !������ه "  
 ?5A; د ٣٩درEZ '� 'g%8� ?+EB -ای '+��ی' g%اھA; %=@ا '<^ kJgوه، رR, :» و �dl ر�JQ( 'ی�A; kJgر ر�Igر

9Zت را + ا��ھ=IZ7 اG5. ب��ی' را +Jdz( 'G  و .Cl -ی%. �VE@ د وE( -dl . kJgراب )? رE, رد + ادنE���(ً در 
]m+ر @%د] دا�Ig9 ر+Edl �( '<Jl ادیR!( . ره )? راه�T رابE, �ا_=I? روز )E,  8راب Elدش را )? او داده )Eد و Elدش )

�' داد ?��ی' اداGJT. « ?5A; ن، در�B :QیE+ ��ی' )�  ٣٨+EیQ: ه یA; kJg9 رA_�z�از ز)�ن <JG  اZ%ف در )�ره ی 
��)Ezا+ ن ا^��ء B%وه و اIl(ف +�%ی @? در ای- I@  +ا ?IZE+ ، ��_? را )? ;Eرت د�EIری «Eرد mJT آQ��ی' A; kJgر

�Z ?IZE+ 9@%> %JQ ه. »<7 @%ده )Eد -JJ8. ردE��ن ;5A? در Gد «: در ھE( را وادار @%ده '^�G� 9+Edl ��ی' )A;
  .»در �JQ%ی @? Elدش .JJ8- @%ده )Eد، <%@9 @: 

�' )%,IQ? ی @�رآز�Eده �J��' @:J  @? ی� @�در  ?�>)��ن B :ھ +���ز��ن �%دم زیIQ? و از J�� در !_�� ?@
�+ ھ' ر�J ه، �%g م�*��ن Ji:, ':JCQ<g ه و )? B :��رزات .Eده ای دھ? ی E( 7!Vده و در @:�ر رز=��ر �dl و «JQ(

-dl « ?@ ریEد، طEZ '� 'g%8��ی'«Cl -ی%I1VE@ « و  dz( 'G+ ت«را��ھ=IZ7 اG5. ب�. « �را + ارد و )
»9+Edl «) عE+ 'ی�G+رو %iی ,8>' دی��ن )8 اً از �: ھB ::@ 78,  (� د وEZ '� ?IZا|B تE1Q� ً)8g 9+Edl

 ::@ '�+EیQ: ه )� ط%ح ای- +1�ت از ز)�ن <E=D ?( .  JGل +�%ات Elد �' @: » وادار«و +? )� ا�I �ل رkJg دیi% را ) 
 kJgد @? رEZ ?Ilا+ ا �, ?_�Q��ی' +? ی� g ای' )%د)�ر و ی� @9QJ+EG اZ%ف �' Elاھ  در ذھ- Elا+: ه ای- A;

 Jdz( 'G+ ی' را�Cl -ی%I1VE@ 'I> ?@ دهE( 7G5. '( '+�Q+ا ?@ ،?(%b. %T ه و�Bآ.  
 'd1Gَd@ِ 7�8 , ی و��_? ,Eراب را )? ی� Q��+? ای JZ�+ 71Z ?( ،وهR, ن�B :QیE+ �از ط%ف دیE+ %iیQ: ه ی

 ::@ '��ی  )? ی�د آورد @? . �9z، .= ی7 ( ���ل ا�١٣۴٩   dJ� 'I>د @? )? راE( راب آ+* ر ارزانE, 9GJD٢٠  9A,
�ن ,Rوه، ,Eراب را د�9 آوی%ی @%ده ا+  @? . ,Eراب Elب )%ای B%وه )� ھRی:? ای ا+ ک .!J? @%دB :QیE+ �� +EیQ: ه ی�ا

I^ان اE. 'G+ ، +EZ '� %JBآن در %��+' @? از ی� ,E, 9Aراب G+ 9Z|B' @::  و )% Q@  :ن دھ�d+د @%د�G.  
�ی' A; kJg9 رJ8DE� ?( 9=Q+ ان%i9 دیl�:Z از ^ م 'Z��ر را +Igوه، ای- رR, ن�B :QیE+ �ط%g? آن @? +EیQ: ه ی

� ای- ا�I �ل رJG> kJg  اZ%ف ھ/ )? g%دی �5C' و �R:. %i+ '5Cل �' ی�) ؛ زی%ا +EGد �EGb^? ی . �' دا+ (
��ن و +? .� +EGدھQ+9 ی� ا=�� ��ت �:A' و یJ;Efl 9 )? او=Q+ ان%iرد دیEl%( 9 وl�:Z ی' آن، )? ^ م�:�I�ی ا

  .ر)C' + ارد
 9��J��ب )(ھ9 و <*�رت ;:98 @�ران , ی  B|ا9Z و ی� در pT ای- ,G(ت ی� Q> ?(  ی��.' را )J<8, -J:V �آی

9g%B  ی��ن �- +I1? دوم را )GBُ ?( 9؟��8? و )? وی}ه )? . ��zd �+? @%ده ا��ن �%ای' �' Elاھ:  )? ,I�� ای- دا(
 ،?+�5<Q� m:, %ھ ?@  :@ kریR. ان ای- ای ه راE, 7Q+ ?( 7G^ د، درEZ وع%Z ر��ک و g ا@T اد%gا ?<J�<I' اB% )? و

�ھ71 ا�iI+Edl .9%ای' درو+' @Jd ه �' EZدJ� ?��G> وه یR, 1%یg ?IQھ% و ھE, -ای.  
   

  �� ا���ی %�درھ�
 ?5A; ١٠در + QیE+ '� '+�JIZری آ�A; kJgل رED ن از�B :QیE+ ��- «: ، +EیQ: ه ی ?(]'+�JIZری آ�A; [ RJ+

�د!:dJT  د او را رد�!:dJT ،دمE( ظ% آن��م .%ک ای%ان +i:ھ ?@ '^��J ی از او�E+ 9!, ?( -� ��@%د @? )? ای%ان )%وی/، ا
�Eی ای%ان <%@9 @%د ?( ،9Zدا m_او %A��ر)' @? از b. �  ».@%دم و او )? .:!�ی' و g*ط )

 ?5A; 9 ١١در��ن و «: +Z ?IZE ه اGJS��ره )? .:!Zا ��ر @G' @? داJIZ/ از ادا�? ی� )�ر رkJg ا�1: ر )JQ( ت�+�1�ا
�ی�ن او را در T و در /I��l%( رزه�=� ?��ع از اداg7 او را رد @%ده و )? دSاوان د�%g رEZ �( -��J ی @%د و E+ ر��رزه اظ!=�
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�ن Elد را )%ای اداGی� آن ای RJ+ 9 @? اوAB ی9 زد و��- E:dlد )Eد، _=z: ی از ر� ?dع ا+ یE+ -از ای ?@ '_��رزه <=� ?�
 :@ '(��%ا ارزی ?J>د @? روE( -ن ای�:z��Ig? ا�9 و fD ش از ای- J+ 4J8�.«  

 ?5A; و در  ٢٨در  :@ '��ل را +*7 GZ ی�!<i:, در '+��ی' g%اھA; %=@ف و ^>' ا%Zا  JG> -J( ی�+EیQ: ه EiIABھ
�+ ھ' �' @%د،�%g 7 راi:, /J. ل�GZ ی�!<i:, در ?@ '��i:ھ '+��ی' g%اھA; ردE�  QیE+ '��ی' @? «: A; kJgر

�J ی )EدE+ '^E+ ر�Vد، دE( ه Z اوا+' رو)%و%g ی�� و �%)? ھ!b+و ر ��رزا.' Elد )� دردھ=� 'B +ل زEدر ط.«    ،?�در ادا
 :@ '� 7*+ -J:V ه را Z (ت رد و ) لG, -ی%l9«: آAB ن�:@ 'lEZ ،/ی Z '��' @? از ھ/ , ا �i:ار )8 ی : ھ%D

?8<D لRD در«.  
�:C*' )? از ای ?bJI+ -ام ای ?Ilدا%T ان ( ���ی' +Z ?IZE ه و �- در )A; kJgرد رE��_t دیi%ی @? در C�- ,G(ت و 

 %iدات ی1 ی�*I^ر و ا�1gا /J*IQ� %Jj هEJZ ?( د+  وE( ه Z  J��رزه +� ا=��' آی  @? .8 ادی از @�درھ�ی B%وه از  9�د
�' @%د+  �V را .'��رزان .Rریk @:  و ی�  +EیQ: ه در ِ,>  <JG  اZ%ف =�رود .� ی� J:V- رو<J? ای را )? )%l' از 

�ن دھ dI�  ..J,E!' )? د
   

  ا�! �ه و *) د(!)  ا� 
ھ) از
�رش i+ 2ری��رزه V%ی1' در Z!% و @Eه«.=��ل ��ل » ی� � %lل  ١٣۵٠اوا���رش  ١٣۵١ی� اوای7 i+ 2ری�,8G=: ی «و .

?_�� ?��ل » �١٣۵٣ 9��ھ71«' و g%خ +i! ار از +�% ا+Eش ;�_5. اJ� ?��G> « ل���ن Gی  در ھ�(١٣۵٣ ً)�� ،
 Z��ل +Z ?IZE ه )��ن . اواl% ای- ��ل (آی� در آن ز�١٣۵٣ ( kJgد، رE( ه�Z م��+ �( �5�+? ی V%ی1!<Q�@? اوج ,:� 

9D9، وZای%ان دا k<l 'ای g ی��ن V%ی1!��ز��ن  <JG  اZ%ف )� ا+=Eه @�ر و �E:^ ?( ?@ 'IJ_E�Qان رھ=% I�دا
  ,�G ): ی آ+%ا )? د�9 داده )Eد؟  +EیQ' در)�ره ی �E�Eع .�ریz' را دا9Z @? ی� )�ر

�یQ? ی *� ?( %Bه«اE@ و %!Z ی1' در%V رزه�=��ل ��_?«و » ی� � ?��ھ71«)� » ,8G=: ی J� ?��G> « ?( /دازی%y(
/J:J=+ ر را��دی- ای- دو +Eع @J:( ی��و.!A. /J+اE. '� 'Iz� . �( �Dدو در وا ��وت رو)%و �' EZی/، )AI�دو +EیQ: ه ی 

�رشi+ ه یE5+ ھ:�، دو%g ت، دو�J(اد ... J�%T  ی�( ?bJI+ در : ?G7 ھ��V%ا رJG> kJg  @? در دو ,Rوه ی D=>' ر^�ی9 @
�ی7 ا�:IJ' را @%ده )Eد، ی1=�ره ھG? ا;Eل را +�دی ه �' JB%دQ��' وا8D' و    ی ��� ا(  QیE+ '��+Ei+? ای I�و دا

 ( ?Gھ /j%J<^ ?@ دE( /<Q� %��Az' @%ده ا+ ، ای- ا 'B +در آن دوران ز ?@ '+�Q@ ?G؟ )%ای ھ'IJ:��ت ا�>)�ون 
9Zد داE,و ��د و +IZE? ھ:��)' l%( ?( pJ<T' از اJI�1�ن د�1�ری!�، ا+�!:T . نEV '*JDر و د�Jdی� ھ%V -ای%(�:(

�ھ'=IZا -J:V ?+ا ���ھ�+? و ^B9 آQ+اE. 'G+ ، JG> kJgر  :@.  
�واک )Eد+  و زی% زره )J- ز+ ا+=�ن��ن در ز+ ان Z وه%B %iی دی�*gو ر '+R, ن{J( kJgری2 ر�V%ا )�ی  @EV 'Qن . در آن .

�ره @:  و )8  اظ!�ر Zا  Z �*gی ای- ر%JiI��ز +IZE? اش )? i+EiV' و �JQ%ی @? �:b% )? دjف در آ%Zا  JG>
�ی �E(Rر روزی )? «ا�J واری @:  @? *gد رEl +داز%y( 7fA�  );5A? ی�. (».ای- ا�% )? طEر 

 ، :@ '� 'I��ی ز+ ا+' J:V- درElا*gاو از ر %Bا ،%. /!���E�Q+? و ^�D(+? ا�9؟ و  ،'*C:� 'I�آی� J:V- درElا
  V%ا Elد در 5A;  :V? )? ای- �E�Eع �' T%دازد؟

�ل �� .�J�E دھ/ @? رR, kJg+' در , -JG١٣۵١ھ zری�. ?8<D لRD در ز+ ان'+R, وه%B ?( ?@ وھ' را%B ی ?�-  'Aظ%ی
�*�C آl%ی- د�JiI%ی!� در +GJ? اول  �.  Z 8%وف��رش درآورد و در ادا�? آن .�ریB ?�z%وه ,:7i را ١٣۴٧i+ ی ?IZر ?( ،

� pT از . RJ+»RJl�I��I- » رEJT ��د @? )I�%g رج از ز+ ان�l ?( ری آن را��4 زر@Eی kJgر kھ71 . وی- @%د و از ط%ی�J�
 Z �<C� ?�zری��ن، <JG  اZ%ف از ای- .��ز� ?( 4�Eی kJgر.  

�ک +%Cl ی�� ھ�JT ف +�% از%;»'IJ:��ظI'_اA> « ی ?Ilدا%T و ?Il�� ِ9�1�ران , ی «@? درElاI8:; « ،د داردE,و
�E( �<Cده و آ+%ا Elا+ ه، )�ی  از آ+!� @? در ز+ ان ا+  درElا�9 @:  @? د '+R, kJgر ?IZE+ از ?@ 'Q@ ا%V ره و�)? «و)

7fA�  )? ~=9 روی ادھ� )y%داز+ ؟» طEر 
 ?5A; ز+  ٢در '��'",R+' از راه ھJG- ار.=�ط، «: ُدم l%وس )J%ون )��واک در درون ,Rب .Eده" [ا��Eر ��را )? ] 

�رزه ادا�? دھ: =�1�ری او )? Gھ ��... اg%اد �g%8' @%د @? اg%اد ) '+R, ن{J( ط�E. از ای- رو @? او ���ی *gرد رE��_/ و 
�د �Z 'g%8 ه )Eد، در �Eرد او .%دی  زی�دی +G' @%د+ GI^ا ... '�)��رش ,R+' را)El ?Cد را )� اA�� ھ:Eز ھ/ )? *gر

�' داد+  ?�  ».ادا
�ء ظ%یA' و �%)? ای @? J� -Q> kJgی ر%JiI��7 د��ه )Eد ^Bای:1? آ �( '+R, ن{J( ?@  آی '� %( -J:V ت)G, -از ای
 ��' @:  @? را)El ?Cد را ) ?J;E. �*gزھ/ )? ر�( ،9��ن ^=�س Z!%ی�ری اGھ ��' ی)�از ای- راه )? B%وه وارد Z ه، ا

 ��' ادا�? داده و ))��رزه«ا=�1�ری او )? Gدھ:  ھ ?�RJV -J:Vی )mJ از ی� ا.!�م �9QJ+ 4Jz و <JG  اZ%ف . »ادا
9��m ا+RJiی را )? رG+ 9=Q+ '+R, kJg' داد و + اده ا%T ر�Igر -J:V RB%ن، ھ)^��Il? ی ,�  .وا8D' و +? )%

�ی ز+ ا+' را *gر ��ی  g%د را)ط B%وه )( 7J_د ?V ?( ف%Zا  JG> ?@ 9��' آی  ای- ا mJT ?@ ی%iدی m�%T م�_E دھ ، +
�ً در ;5A? ی fzd�� «: )Eiی  ٣او را ذ@% @:  و *gر �( '+R, ?C(د @? راE( ن���Il? و  –زن �J8   –در ھJG- ز:Z

 Z tJ*8.... «  J8� kJgر %QGی(ای- @? ھ%I+)@ فE8d��_? ا�9 و ای- @? +EیQ: ه ) Q��Z ?Il ه )�Z  ی� :Z
�_? دیi%از ز)�ن <JG  اZ%ف او را را)ط )� ز+ ان و )� رQ� ، :@ 'g%8� '+R, kJg.  

 -J:V ، :Z�( ?IZآن دوره دا 'Az��رزه ی =��9l او_J? ای از ا;Eل :Z و  :Z�( ?IQزی �!_���ی آن �g در ?@ '+�Q@
 '� %=l ��واک از ای- ار.=�ط )� %Bا 'I>  :+دا '� ���E�Q+? ای را )? <JG  اZ%ف +G+ 9=Q' دھ: ؟ آ+! %Jj ردEl%(

�واک +G' زد)Eد، <JG  اZ%ف ��یJ  )% اط(^�ت . %!��ت آن، ُJیR, ی�%d. �( RB%ھ.  
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 QیE+ '��? ,Rوه  *��Az' و +RJ ^ م اط(ع او «: ا+Eش ;�_5' در  9Qت زی���:�Eر <Z]  JG%ایط ا�C%ار و ا_Rا
9�� )dz' ] اZ%ف ا.  :IQد�ی>' ھ ?<G, 9، ازZ|B '� �از از ھG? آ+�? @? در JT%ا�Efl ?( ،m+Eص در ز+ ا+!

 mی��:�Eر <JG  اZ%ف ا�IZE+]9? ھ [ Z�( ?IZا+' + اEzGن دوره ھ�Gری در ھ��ی ,!IJ8Dوا �(.«  
�ل ��I8*  ا�9 @? ای- ,Rوه D=7 از g%وردی-  '5_��ره @%دم +IZE?  ١٣۵۴ا+Eش ;Zوه ای @? )? آن اR, و )8  از دو

9��ل . Z ه ا��ی�ن T از ���ی  ١٣۴٩ا!_���ری از ١٣۵١و  ١٣۵٠و در JQ(   +دE( '+�Q@ ن���ز��.RJا+!�ی yG�ا^��ء و 
  JG> kJgر ر�JIlون .%دی  در ا ( ?@  :IZز+ ان دا '<l7 داS�Q��زه از ز+ ان آزاد Z ه )Eد+  و اط(^�ت زی�دی از . ?@

�ل . D%ار داده )Eد+ ��ی�ن T در  JG> kJgر %Bی- ا%(��رزه V%ی1' در Z!% و @Eه«  @? ,Rوه ١٣۵٠):=��ل �9ZE، را +» ی� 
 Z�=+ �<C� /!��ل )E. 'G+ ، 8ا+9Q از .�ری2 دkJD آن د�JiI%ی!�ی �  :V ،9Zاط(ع + ا �ا_=I? . از .�ری2 د�JiI%ی!

�ه در ,Rوه ی =IZا ��ھ71«ای- .:!J� ?��G> «9QJ+.  
�ط% �  در ,Rوه، <JG  اZ%ف )? ^:Eانl ?( kJDرا د ��ت روی ادھJیR, ?@ دEZ '��+Q%ای' JV%ه د�9 ظ�ھ% I�y%ده دا

 :@ 9=~ 9�� D%ار +9QJ روح و .�ری2 روی اھ� را در��ن �%ای I�� دا�  او در +*7 .�ری2 روی ادھ�ی' @? Elد در. ا�9، ا
9��ر اi+7 ا!��ری ر)C' )? . آن )IdJ%ی- +*m را داIzَ<Zِ ،?IZ? و i+7 ا!��Az'«ای-  9Qت زی���(<�? »ا_Rا ،

 ��ری و ی@»z� 9Qت زی��^ م اط(ع او از ھG? آ+�? @? در JT%ا�Efl ?( ،m+Eص در «و ی� » Z'A%ایط ا�C%ار و ا_Rا
9Z|B '� ��ری از ای- » ز+ ا+!GZ ،?IZE+ وهR, %( دEl ?@ 'ی�!QیE+�T 5' در_��ھ�ت«+ ارد و ا+Eش ;=IZذ@% » ا �را )

»�(�:� 'l%( «+ �Jzd. /ت را ھ��ھ=IZاز ا 'l%( و  :@ '� �J5f. ،�=:�  .G' دھ و )%l' دیi% را ) ون ذ@% 
�)� Elد را )? طEر دkJD ذ@% +1: :� ?@ 9��:A' ا ?C*+ ای- ی� ، :@ '� '*J*5. ر�@ ?@ 'Q@ ای%( . ?@  :V%ھ

 ?( '5_��ت ا+Eش ;^��' EZد @? )IdJ% ار, ?,EI� 9^%�1�ف )? ZE��)�«Elا+: ه ی :� 'l%( « ب وزارت�I@ ن�Gھ
�ی �EG5د +�دری ���'، )? ا)�  .ا�9) ١(اط(^�ت ,E!Gری ا

5�ت A; pیE+�T٢۶ ،٣٢ ،۴٣ ،۴۵ ،۵٧، ٧۴ ،٧۵ ،٧۶ )pیE+�T ( ٩۴و  ٩١، ٨٨، ٨۴، ٧٧، )دو pیE+�T 5' ) دو_�از ا+Eش ;
9�� ا!zری�. �J5f. د @? . )%ایEZ '� ?�>)��ن ای- ,Rوه )%ای  ١۵B :QیE+ ��ه .�ریE+ ?@ 'zیQ: ه ی=IZرد اE�

�ط ا+Eش ;�_Z �J5f. '5 هE.  +9 @%ده ا��ھ�ت دیi%ی ھ/ <JG  اZ%ِف <�%ات . ا�JG> 9  اZ%ف در=IZا ��ا
�' T%دازم ��+? )? آ+!Bا , -��+ ه ا�9 و ��%.Z t1 ه @? از dV/ ا+Eش ;�_5' دور .  

�ه @: =IZا  :V ،��+' در +*7 .�ری2 روی ادھQ+ل @%د @? ھ% اE=D انE. '�� رJG> kJg  اZ%ف . ( ?@ '+�Q@ 'I> ��ا
� )Eده:Zن آ���ز��رج از روا)ط l  ارک . ?��، آن ھ/ در �Eرد T%و!zری��ور +G' @::  @? وی .� ای- ا+ ازه در +*7 .( ، :Z�(

 Z��ر )Eده )i+7 ا!� ،9Zری داE5� m*+ دش در آنEl ?@ 71ھ�J� ?��G> ی1' و%V m=:,.  
   

�ھ�ی' @? )? رQ+  JG> kJg=9 داده �' EZد �%)Eط )? D%ار روز Cl ١۶ی1' از  -G!(١٣۴٩  %:1�� رkJg ا( 'GJ>ر
9��)%ی"رkJg ر<GJ' اظ!�ر داZ ?IZE+ -G!(» ?@ 9Z ه @?  ٩,Rوه در �Eرد دی ار روز ,8G?  ٨٧در ;5A? . ا; "

 :@ '��ه i+ -� ?( ';�l 9 )? ط%ز��Z ?Il ه V:  روزی ا:Z ی�!J@وا��� . ی1' از ( 7J=�E.ی اE. /ا�ن ھ -JGھ
�' @%د tJ*8. را �J, -Jd+%�  :V .را ��ی�D -م ای�G. -� /IZا|B دف�f. او و '_�Jl �@ ب�Q> ?(! « ن��در ای- ز

�ه � -G!( ?(%� زE:د١٣۴٩ھE( ه d+ وه وارد%B ?( . ?5A; وه درR, ن�B :QیE+ �� +EیQ: ه و ی�در �Eرد D%ار  ٨٩و  ٨٨ا
�' +EیQ:  ١٣۴٩)!G-  ١۶دیi%ی در روز  :» -G!( /IA8? ھG, ری2 را [روز��+Eیp ا+Eش ;�_5' ای- .T ١۶در -G!(  %@ذ

 :@ '��ی د�7i:, ?I )%وی/] *gار ر%D %� 9Qی�( '�... d+ %��> 9Zارش در ر%D %� 'GJ>ر kJgد . رEl 9^%� �(
�+ ی/��Ejز�ت رZ ?( رد...راEl '��ن ��م d� ?( %Cl یE( ./ی +���+? رkJg ر<GJ' رl ?( د راEl.... در زدم -�

:Z '��ی? ھ� را QGھ �T �T ز +1%د و_' ; ای��ی . J ی/@Q' در را )Dآ �( /IAB اھ'؟El '��Q@ ?V  J' را %T '1ی
�ر دارم@ 'GJ>9. رAB '��ی? ھ� را J:Z م @? QGل ; ای _%زان ی1' از ھ��ر دارد: "در ای- <@ 'GJ>ی ر�Dآ ." ?J�D
 Z -Zی/. )%ای/ رو Z دور ?*C:��=7J دوی م و از E.9 )? ط%ف ا^%�)!G-  ١٣در <�_' @? رJG> kJg  از �%)�ت » .)? 

 :@ '��ه ذ@% =IZرا ھ/ ا 'GJ>ر kJgر 'B +75 ز��م + ?I=_د و اEZ '� t1.%��ی' Cl -J:V ،9Zدا %=l . �Cl -ای
 QیE+ '��+Eیp ھ5A; -JG? در ای- �Eرد T 5' در_�1�ر ا�9 @? ا+Eش ;Zن آ�:V آن :» �از <JG  اZ%ف )E(  J8د @? )

-�Eg اش در ?+�l 9 )? درZاری در ر%D %� %( 'GJ>ن ر ��J+ ود%(. « -J:V RB%ف ھ%Zا  JG> ?@ /:@ '� ?g�و �- ا�
�ن ا;>' ,Rوه ھIQ:  @? ;5:? را ای- EB+? آرایm @%ده ا+ B :QیE+ ��ی' �%.Z 'G+ t1  و ای- +EیQ: ه و یCl.  

   
  دا�!���ای)

5�ت A; ھ71 در�J� ?��G> وه یR, ن�B :QیE+ ��ط%ا ١٠.�  ٧+EیQ: ه یl ،'+�JIZری آ�A; kJg7 از ر*+ ?( kJgاز ر '.
� )Eده، +IZE? ا+ !J:JCQ<g ی +=%د��ی' در � .' @? در ,=!? ھA; %=@از ای- . ^>' ا 'dz( ط%ات«در�l « 9�آ� ه ا

�رJB%ی در < ود « : @?��ن" ھRار و دوی9Q"ط=k ی� آ��ز��ر«+EیQ: ه ,Rوه ای- . در ,:=JCQ<g m- و,Eد دارد  »�» آ
  :@ '��C%ح   JG> kJgر t+��g%8' @: ,8>' را از , EB وه��ر . .� او را g%دی )' د9D و @/ اط(ع و ی!V -رش ای�i+

9��ری ی�ددا9Z )%داری دkJD @%ده اA; kJgی ر�!I=5; ف از%Zا  JG> 'یEB ?@ 9�  .;1Z ?( ?5A>' ا
   

5�ت A; ١٧و  ١۶، ١۵در /J:J( '��E.Eر  ای-. <JG  اZ%ف را �Eار )% �E.Eر و در <�ل ;5=9 )� ا)%اھJZE+ /J%وان ETر 
�ل ��ل  ١٣۴٩�Eاری دو +A%ه در ��ل )8  در ��ر !V /ت، آن ھ�JSR, ی آن دو، آ+!/ درEiIAB 7*+ �� ١٣۵٣روی داده، ا

�م EiIAB در <�ل �E.Eر �Eاری �=ط ;E.' ھ/ )? د�9 داIZ? ا+ i:آن دو )? ھ ��+/ . )? 1Z>' ا�EB ?@ 9یGBُ ?(
ZE+ ی�!JیE,ز��ن ,Rوه )? )B :QیE+ ��Eرد +EیQ:  و ی 71Z ?( ن را�I��س آن ای- دا��' داIZ? و )% ا%I�J%وان ETر د

�زی @%ده ا+ �  .+�% Elد )�ز
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5�ت A; ھ71 در�J� ?��G> ن�B :QیE+ ��+Q%ای' +EیQ: ه یI��ی  ٨٣.�  ٧۶دا!G<Jg ر )%ای�J^ م�G. ی Eری�:�ی� 

9��ن ا+RJi و QJ<T' اbJ5. ھ<��JZ:' @? در آن D  :V=�? ا� �? ا�9، ھG%اه )� رkJg ا<g  G%ھEدی <JG  اZ%ف )
 ::@ '� %A��ن bJ7 . )? �ھJ(E�E.ن ا�Gھ ��ی' ETر �' دھ  و Elدش )!( %!VE:� kJgی7 رE5. دی راEھ%g kJgر ، JG>

 :@ 7*I:��ی دیi% را )? JB(ن *gر ��ز+ ران �' رود .� ?( ?5<��7 ا�� ای- �Eال �C%ح �' EZد @? V%ا . <, -JGھ
 ?5<��=' )%ای +i! اری ا�>5? داB 'G+ 9Z|ارد، در <JG  اZ%ف ا�:��ی �g ?@ رET 'ی�!( kJgی ر ?+�l را در �ھ

�ی ,:7i دھ *gی7 رE5. دی راEھ%g kJgر ��+? )%B%دد .l -JGی  ی� روز )8  )? ھ�( 9Q+دا '� ?@ '_�و �!IG% ای- . <
���Eران )? �� 'IDد+  @? وE( ?Ig%B ار%D -JZ���' @::  و @�ر )? @(+I%ی �' @? ا�>5? ھ� )? 1Z>' در  �Z -JZ

�+' » )>Eز JG> ، d@»'GdT  اZ%ف ی� (%!Z ?( رانE����' ا+ ازد و )? د+=�ل  ��E( -JZده، روی ا�>5? ھ�@? در 
�ن . �' رودI��ی�ن �' ر�  ١٣داT ?( 'ZEl و %Jl ?( ه Z ?Ilدا%T و ?Il���ن . ;5A? ای در ای- �Eرد Gای- ھ

��+' ا�9 @? ا+Eش ;I��_? ی دا*��+?«_5' در =Z ی�  !!!) ون ذ@% �:=� +*7 @%ده ا�9» در ,�ده ھ
�ن I��ن ,Rوه، ای- داB :QیE+ ��  @?  ٨+EیQ: ه ی%( ?bJI+ -ا+: ه )? ایEl ?@  +ده ا%@ /J�:. ای ?+EB ?( 5? ای راA;

�ر و ا_El '1ش )Eده @? ھ/i+7 ا!��رز =�+J: یJd ه و ھ/  )%ای mZET ا�>5? ھ� . )J%ی  رJG> kJg  اZ%ف ی� 
�ز+ ران �' )%ده��ن )? bJد از �ھEl ��رزی ا�9 @? . ) ون د_7J آن را )=�5�+? .%ی- +Eع ,78 و اIg%ا )? JDای- ) .%ی- و و

�+=? دا9Z و , ?Gھ 'I@ر�d��رت، Q, ?I=_و ا 'ZEھRJ. ،ری�Jdھ'، ھ�Bآ �( ،-J+El رزه�=��ل و +J/ در ی� � �:T
9zی%B واک�� �:V از ��رھ(.  

   
(���
-�� و وظ�ی+ ��ز.�� ���  

 ?5A; '@رد @%وE��ھ�.' و,Eد دارد @? +EZ 'Gد آ+!� را )? <JG  اZ%ف +Q=9 داد ١٣در =IZا RJ+ . ?Gھ �( -�
� ھ:Eز �E( '<A5د و ��Efl ?( ، :Iص در �%<>? اول @? روا)ط EJT ن���ز� ?( ?<>%�  :V در ?@ �J:1. '<T ن�دا+Ebdی

�' در <�ل B|ار )? ی� B%وه �J� _��ی دا+Ebdی' )!I@%> دم و درE( 'GJG; 9��' )Eدی/، دو�1�ری   +�Gھ �آ+!
1�ر آ+�ن )� E( %=lدمgو از ا /IZدا . -Q> رEAj kJgط ر�E. ن��' آ+�G. ی +1%دم و%JB E�^ -�� را *gی� از ای- ر �Jھ ��ا

 + Z ی%JB E�^ رET .G> از pT ?@ 'وھ%B د�bر در ایET -Q> kJgی7 ر ( '( m*+ 7i:, وه%B ?( 71ھ�J� ?��
 �!+�Q+9 اl�:Z او در RJi+9 اAiZ /Zَ ده و%IQB ت��ی ھE( m*+ -JGد @? +bJI? ی ار.=�طA7 ایJ_د ?( ، Z 8%وف�

�ی' @? از دا+1d ه ی �J:1. '<T .!%ان . )Eد*gر ?Gھ)'+E:@ %J=@ %J��ه اid+7 ) داi:, وه%B ?( ن�bJھ� %!Z و از
-Q> رEAj kJgط ر�E. ، :I�EJT دE( ه�Bآ '(El ?( 9J8Dف از ای- وا%Zا  JG> kJgو ر  + Z ی%JB E�^ رET.  

8�ل دا+1d ه ادا�? دھ/، و_' در g ی�*gر ��ن ا)I ای ^�JB E%ی �-، .J;E? @%د @? روا)C/ را )Gر از ھET -Q> kJgر
/:1+ 9=5; 'Q@ ��ن و ^�JB E%ی )��ر را @%دم. �Eرد B%وه @ -JGھ ً�*JDھ/ د -��واک ھ/ در )�ز,E. و � '+�Eی ط�!Jی

�Eرد �%)Eط )? ی1' از  R, ?( ام؛ ?IZن + ا��' @%دم @? )? ,R روا)ط دا+Ebdی'، ھ�J را)C? دیi%ی )� دا+Ebdی  J@�.
�ل �  :A��ن @?   د�Z %JiI م و ١٣۴٨اg%اد B%وه JCQ<g- @? در ار.=�ط )� او در اgE. ن���ز�ھJ:�G- ی1' از ا^��ی 

��ی آ+!(�I@ از  <, ��+? ای JT ا pT ?@  Z از او_J- د�JiI%ی در دھ!l 9 ١٣۴٩آذر  ١۶ن درgر E_.  
�^' را ^�JB E%ی +1%دمG� /J>ر kJgر -��)%ی- :( . ?5A; ای- @? در t_�, ?I1+٢١  '^�G� kJgرد رE�ای- ,Rوه در 

9��Z 'g%8 ه )Eد @? در JB(ن �E( /<8د«: +Z ?IZE ه ا -� ?( �����^' )? و�J>? ی G�« . ���یJ- .%،  ٨اT %C�
�' دھ  @? ?��' EZد و J:V- ادا 'ZE��ر g%اVد 'iIl���ی' )Eد @? «: <JG  اZ%ف ��:Z ���ن @�ر IQ�اواl% ز

� )Eد� 9;%g �!:. ?8G, ی��^' دا+E( Ebdدی/ و روزھG�  ».روزھ�ی ,E; ?8Gرت �' EV ،9g%Bن �- و 
� )? +EGدار ;5A? ی :( ?@ �+�(  :��- از و,Eد دو @�ر ?@ /:@ ?g��ی  ا�( -J:�Gده ام، )?  ١٣ھE( ط��ب )� آ+!� در ار.=I@

�ل . @>' )' l=%م��دت دھ/ @? ار.=�ط/ )� رkJg ا�1: ر ر<GJ' در !Z  ی�( RJ+ د @?  ١٣۴٧ای- راE( -ط% ای�l ?(
�ر او را ( ?��ر @:/ @? EBی' <ET -Qر از �- Elا�E( ?Iد دو Igری رEط %A�در �A% )? ارو�J? ھG%اھ' @:/ و در طEل 

�ی' ھZ %AQG ه ای/:Zو ) ون آ ?+�Bد . ھ%@ ام , اEl ،دE( ?J��' @? در ارو�i:ھ 'GJ>1: ر ر��E�Qل ا 9*J*> در
/IZ1' داG@ m*+ -��یB 7. رET -Q> kJgر )Eد و Q�%وه و �- <I' ی� )�ر ھ/ )� رkJg ا�1: ر ر<GJ' در �Eرد 

�' B%وه +5f=9 +1%دم�J��ی' ETر )Eد. �Eا�� !( %!VE:� kJgد+ ، رE( ن)JB ی' @? در�*gر �( -� ?C(را �!:. . kJgای- ر
�ل � RJی�T ١٣۴٧در  '��J��ل �E�Qل او، )? وی}ه )%ای آ�Eزش ��Z 'g%8  و )? � ت ی�  -��ط <ET -Qر )? E.

  .)Eدم
   

%Zا  JG> kJgن ر��ب از ز)I@ ه ی :QیE+ :@ '� 78, ��آ� ه  ١٨در ;5A? . ف ی� +!�د .( RJ+ '.)J1d%ای B%وه 
9��ن «: اIQ�� در ز��' )%ی/ ۴٨ای:�  %Q( . /J. لE�Q��' @:  و  £A> 9l�:Z '��ی' @? *gر ��� روا)mC را )��

9��ن . Z!% اIQ��' EZد و .� اواl% ز 7J1d. �����- و ا�1: ر و  ?<J��ر Elد  )? ۴٩�%@Rی9 ا,%ای' B%وه )? و@
�' دھ  ?��ب <JG  اZ%ف واE( '8Dد، . ».اداI@ ه ی :QیE+ %Bد دارد @? اE,و m>�g ه�=IZی- ا :V ?<G, دو -JGدر ھ

 Z 'G+ ر آن�Vد RB%ھ.  
�دی، ی8:' !+ -J:V ًی9 ا,%ای'«او�R@%� «/Z��- ^�Eی از آن )Eده ) ?@ 9Zد + اE,وه و%B زی از . در��ای- +!�د 

 p:,»زی���م *�َ «9��:? ای ا�l 9ت و�ی��? ای . وزارت اط(^��ب �EG5د +�دری، +I@ ی/ @? درEi( دآوری��5¤ ی
�ی آن ���%@Rی از ط%ف «,8>' )? +�م <JG  اZ%ف �:Z %dI ه @? ا ?IJG@– ن���ز� %J(ری2 آن » د�l%داد  ٢٠و .

١٣۵۵ 9��م . ا*� ?@ '+�Q@ ��ن«�)  @p ی��ز� %J(ا+  » د ?I�را )%ای رJG> kJg  ,78 @%ده ا+ ، در ای- ,� +El RJا
�%@Rی9 ا,%ای'«ی�  « ::@ pJ��  .,8>' ھ/ )%ای B%وه .
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�ن IQ��ً، زJ+��  اواl%  در. �- در ز+ ان )Eدم ١٣۴٩~Gنھ�IQ��ن، ھ/  ١٩ی� دEi( %I*JDی/ در  ١٣۴٩  ن زIQ�)!G- آن ز

�د و ھ/ Igق ا�A.ھ71 ا�J� ?��G>ای' در  ١٣ g ن�B :��ل ا^ ام Z +  ٢۶.- از رز��ن Gھ  :A�  .ا
�  ١٣۴٨از آ)�ن . /Igزی ر�(%��9J_E�Q و وظAJ? ی  ١٣۴٩آذر  ٢٣@? )?  �Jم، ھ Z %JiI�@? در JZ%از )%ای )�ر دوم د

'.)J1d. /IZوه + ا%B ��زی رIg/ ١٣۴٨در آ)�ن . در ار.=�ط )(%��+' در .!%ان دوره . )? Bد�T ه در�� ?�ا)I ا )? � ت 
 ��ده )��ل در ار.=�ط' ��ن Gھ  :A��ن زرھ' JZ%از �:Z 7*I م و در اBد�T ?( از آن pT را ط' @%دم و ?J_او 'ZزE�آ

�ل  pT۶ از . B%وه JCQ<g- د�Z %JiI م��ه در Z!%یEر �١٣۴٩  pT م و Z از%JZ 'ن زرھ�Bد�T ?+از ز+ ان آزاد و روا
�ه در � ?��ل  ٢٣از < ود ��زی .� د�JiI%ی اول و pT از . دو)�ره در JZ%از د�Z %JiI م ١٣۴٩آذر (%� ?( -Ig8  از ر(

�9J_E�Q و وظAJ? ی �fzd' در ار.=�ط )� B%وه + اIZ/ و .:! ١٣۴٩آزادی در Z!%یEر  �Jی دوم، ھ%JiI�� د. 'l%( �
�م دادمb+ا ، ��' آ %( -�  .D%ارھ�ی g%دی داIZ/ و دو اD ام @? از ^! ه 

   
 ':J8��Jd ی و  �*gر ?@ 'GJ. دE,دم و از وE=+ %!Z /J. لE�Q� 9Dو �Jھ -��ً )% l(ف آ+�? در ,Rوه آ� ه، �_�~

/IZا + %=l ، +دE( آن E�^ 'Dی در. ^%اRJV 'Q@ ?+ و /Il�:Z '�� را *gای- ر �fzZ ?+دE( ?IAB -� ?( ��ره ی آ+!( .
�ل �� RJVی @? �' دا+/ ای- ا�9 @? در )!�ر !:. ?:J�و D=7 از �%)? �Eم )? B%وه ,R+'، ی� .J/  ١٣۴٧در ای- ز

�ه )8  �Jd%ی از B%وه @:�ر � ?� ?@  Z 7J1d. ی%Jd�8�ر IQ��م + �( 'fzZ 9J_E�Q� ��ی' Z!%ی )��:Z
 Jd@ .دمE( /J. ی آن��- ھ/ ی1' از ا^� . 'g%> ،د%@ %G^ ه�� ?� ?@ /J. -رد ایE��ھ71 در J� ?��G> وه یR, در

9�  .زده +d ه ا
9��ی�ن .E,? اZ ?@ د داردE,وه وR, در ¤D��ن «+Z ?IZE ه  ١۴در ;5A? ی . در ھJG- ز�V ?:J: ی- .:IQ(� ۴٨در .

�Jd ی 9@%Z �( %!Z /J. «دEZ '� 7J1d. . ?5A; ه  ١٣در Z ?IZE+» ر�!(۴٨ ��� +g  ... 'G+ RJ%ا �' ر��
�زی )%ود(%��ت @: ، EVن او ھ/ )�ی  )? D)��ل را GZ ی�*gا+  رE..« . ن��- در آ) ?@ '_��زی رIg/ ١٣۴٨در <(%�در . )? 

 ?5A;٣٠  RJی�T 9 درJ_�8g ردE���>' و رg kJg%ا�Eش +Z ?IZE+» '+ d ه  ١٣۴٩در g ،ی Jd� kJgاز ر %!Z /J.
 Z '� 7J1d. 'Dا%^ ':J8��ن دھ: ه ی ، اط(^�ت �5 ود و ,IQ? و B%یIz? ی ای- » .d+ �!:. ¤D�:I��ی !zری�.

9��ن ,Rوه اB :QیE+ �  .+EیQ: ه و ی
E�^ -�   '<��g دی��Eاد �:bA%ه )Eد و �9J_E�Q آن را رkJg ھ -Il���ی E( %!Zدم @? وظAJ? ا;>' آن !GJ. ی1' از

9Zه دا !^ ?( .'.�8_�C�روی �Eاد �:bA%ه @%ده )Eد @? ھG? آن را .E5ی7 ای- .J/  رET -Q> kJgر D=(ً و )? .:!�ی' 
�ر ای- .E( /Jد. دادJIlد @? در اE( ه Z ?J!. رET -Q> kJgط ر�E. ه%bA:��ی ار.m در �Eرد �Eاد !(�I@ از  <,  :V . -ای

�+? ای @? در l -J_در او �!(�I@١۶  د ١٣۴٩آذر�Igواک ا�� 9�� <ET -Qر و ,R ای-، ):� )? ;)< ی  ر. _E ر9g (? د*g
�g%ت )? ارو�J? و �Eرد دیT %i%وژه g%ار Q��ر@9 داIZ/ @? ی� �Eرد آن d� �G@ انE:^ ?( ردE�  :V ف، در%Zا  JG>

 ?_�*�  .)? طEر �7fA ) ان T%داIl? ام) )٢رR, kJg+' از ز+ ان E( /Dد @? D=(ً در ی� 
   

� <JG  اZ%ف و *gه، ر Z /J�ا�1: ر ;�دD' +}اد +? در <�J1d. ?JZ(ت @? )? را)8�ً )%l(ف آن V? در @%و@' .%
 :IZار دا%D وه%B 9یR@%��زی B%وه در دوران دEZاری @? .� اواl%   .ھG%اه رEAj kJgر <ET -Qر در ��ر ا;>' )�ز(١٣۴٧ 

� )Eد*g9، )% دوش ای- رl�� -1G��ت �A5>' )? ی� B%وه �:bQ/ را =��:��ل . طEل @Jd  و ^=Eر از �ا_=I? )8  از 
�ل  ١٣۴٨��ی' )? آن ,�G ا��Z ?g ه  ١٣۴٩و )? Eflص در A; %=@ا '<^ kJgن رE�Gی ھ%iی دی�*g9 ر��1G- ا

�- از آن اط(^' + ارم ?@  :Z�(.  
   

وع د�!�0ی/��  
�رزه V%ی1' در Z!% و @Eه«<JG  اZ%ف در ,Rوه =��ل ��ری2 د�JiI%ی رkJg  ١٣۵٠@? در )!G- » ی� . ،9�+IZE? ا

�ه اوای7 دی EAjر <ET -Qر را =IZ١٣۴٩)? ا  :@ '��ت د�JiI%ی!� . ذ@% JیR, ی ?Gد @? او از ھE( '8J=ن ط��در آن ز
 Z�( ?IZا + %=l.  

 -G!( وه @? درR, -9 دوم ای�5�ت وی%اJ�E. و ?� *�١٣٩۴�- در    Z %dI:� k<l ط +=%د�E.)ه را )٣�=IZ7 ای- ا<^ ،
�ن طEر @? در )�� ھ/ +�J�E. .IZE داده امGھ ���ل ا�� از ز+ ان آزاد Z +  و )? . ری� )?  ١٣۵١/، از *g8 ادی از ر.

 :I�EJT ن���ز��ً ا)Eا_tJCl -Q5 @? او_g -J%د د�Z %JiI ه در . fzd�)Eد،  ١٣۴٩آدر  ١۶.%دی ی +9QJ @? آ+!� و 
�ن و رJG> kJg  اZ%ف D%ار داده )Eد+ ��ز��ر JIlد را در اEl ت��طG? و �ACf. اط(^g �*gر -J:�Gر، ھET -Q> '

  :IZدا %=l رEAj kJgی ر%JiI��م ای- (Elاھ% و )%ادر رEAj kJgر <ET -Qر @? از .�ری2 دkJD دi:در ھ 'ACf� kJgر
�+? رEAj kJgر )Eدl ی در%JiI��ر را )? رJG> kJg  داده )Eد+ ) د=lل . ھ/ ا���ل زی�د D=7 از GI>ا ?( �)?  ١٣۵٣آ+!

�E( ?Iد+ EJT ن���ز�.  
��ه ;:I8' د�Z %JiI  ١٣۴٩آذر  9١۶ @? ا)Eا_tJCl -Q5 در روز وا9J8D ای- اid+ی داE<, ی آدرس . در�او )? ,

�واک �' دھ ��ن اش را )? I��+? ی ی1' از دوl '+�d+ ،دEl ?+�l . ن�� آ). ?+�l ١٣۴٨آن  ،/Igزی ر�(%� ?( -� ?@
�-، ا)%اھJZE+ /J%وان ETر و دو +A% دیE( %iد ?( k<8I� . -Igاز ر pT -��ر دو +A% دیi% از JIlرا در ا ?+�l زی آن�(%� ?(

/Igر '� ?+�l زی )? آن�(%��ھ? اول � ?��ن ھdG!%ی ام D%ار دادم و در آl% ھ% ھIA? در I�)% l(ف آن V? در . دو
�ھR,»71وه ی J� ?��G> « د، آن ھ/ +? درE( ��ن ,Gا ھ I(از ا ?+�l -ه در ای Z 4d@ ارک �+Z ?IZE ه، 

�+? و . ی� ;: وق V ?@ ،'(EV:  )%ا)% ی� GV ان )Eد، D%ار داGV 9Z ان @? در ی�l -ن ای�:@��� د�JiI%ی دو +A% از (
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 Igا '��واک � 9��س و <�RS اھE( 9JGد، �EI5ای آن ;: وق )? دQ> واک��. @4d ا+=Eھ' � ارک @? ھ%ی� )%ای 
�ر.:  از=^ ?+�l ه در آن Z 4d@ ارک ��ر@l%( :QJQ' از ��ب I@  <, ��ن، دھ!gE. ن���ز��R, ،ESوات ��ی !(�I@ ،'I

�%)Eط  ?<Gb:��' ار.m و ��ی E:gن +�!(�I@ از  <,  :V ،'1ی%V �:, ردE�,Rوه ھ�ی د�E:IیZ p ه )? Eflص در 
�یE@ 7ه و��%ی' +EیT 'IdT ?_E@  :V ،p% از و��یB 7%ی/، ,Eھ% +��=7J، وE.ی ا�!@)T ،ه%bA:��Eاد  ?(... 

  
dg %ن در زی�B Z %JiI��' @:: د 'g%8� RJ+ ر راET وان%JZE+ ً��GI>ر و اET -Q> kJgر ،-��واک، � 7��ر ^Eا .

� . او در .!%ان و �- در JZ%از. ١٣۴٩آذر  ٢٣)%l(ف آ+�? در ,Rوه آ� ه، �- و <ET -Qر در ی� روز د�Z %JiI یِ/؛ در �ا
 /J:J=(»71ھ�J� ?��G> «9��:p18 @%ده ا ?+EiV ی را%JiI�ی� ھR, :» ?IAوه +Z ?IZE ه ٩١ی در ;5A? . ای- د

�S- د�ET -Q> [ + Z %JiIر[pT از د�JiI%ی او l رET وان%JZE+ و ���� kJgی » .ر%JiI��- از .�ری2 دkJD د
 ?5A; pیE+�T 5' در_��ری2  ٩١+JZE%وان ETر اط(ع + ارم و .�ریz' @? ا+Eش ;. �)!G-  ٢١در ای- �Eرد ذ@% @%ده و ی

�EG5د +�دری در @ ١٣۴٩ ?@ k<l 'ای g ی��ب V%ی1!I .../+دا '� tJb^ را ?IZE+.  

�' او )� ی1' از �J���ً )? ار.=�ط GI>ن ا���+' د�JiI%ی �- و رET -Q> kJgر و ھ/ T%و+ ه Z ن �RG9 ھ<^ ��ا
�%)Eط �' EZد @? �- ھ/ � .' در آن ز+ B' @%ده )Eدم ?+�l ن آن�:@���ی  ھ/ و,Eد ,Rوه ای از EB ?Vارا )Eده . Z

 Z��+? اش، .8 ادی . @? رET -Q> kJgر آن را .%,G? @%ده )Eد )l در pQb. ر وET -Q> kJgی ر%JiI�)? ھ% رو )� د
 Igا '��واک � 9��ن آب .!%ان )Eد )? د��ز� ?( k<8I��Iz>4 ای%ان @?  kط�:��ه . +*d? از Z /رژی 'IJ:��م ا*�
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)'I(�~ Rوی%T (��<=? در �Eرد ای- د�JiI%ی!� @? در .f�)%B|ار l%( ، Z' اط(^�ت �!/ را ا^(م ١٣۴٩دی  ٢ری2 ط' ی� 
 Z��ل @:: ه )Ajا ��' .Eا+9Q )%ای B%وه ھd ار دھ: ه و ی ?@  :@ '�.  

�م ا�:IJ' ارای? �' دھ  )? ,�ی *� ?@ '.��<=? و اط(^f��=t » ھd ار«ای- »tی%g «دEZ '� �*gد . ر��ل زیGI>ا ?(
�' @%د+  @?  %1g  +دE( ی' @? آزاد�*g5 وده @%ده ر��واک را )? Elد ��، دا�:? ی اط(^�ت !JیE,ز��ن در )B Z %JiI�د

  .ا+ 
�ره GZ ت در��? اط(^��' @:  ١٣۴٩دی  ٢روز+ %dI:��? اط(^�ت . (ای- اظ!�رات را �  )١٣۴٩دی  ٢�:  �GJG?، روز+

�ھR,»71وه ی J� ?��G> « -�و رET -Q> kJgر، V:  و )? EB+? ای . وی- Z ه @? EBی� )9QJ روز pT از د�:Ji%ی 
�' EZد و در آl% دی  �zd��واک �� آl% دی   )? ی*J-. ا�9» ھRJV ?G رو Z ه«EVن B%وه )? . ری� )%ای .١٣۴٩ 

9Zوه + ا%B نEV و  :V از '*JDواک اط(ع د�� . ?IQ+اEI+ ،9��د اI�� ا!JیE,ز�(  :��EG5د +�دری @? در ,78  'I>
�;>? ی g ود  ٢٣در > ��ورد)!G ١٠آذر .J( دEl ب�I@ وه در%B ?( 9=Q+ واک���: ی از اط(^�ت  ،-.  

�ن،  ٢٣)9QJ روز )8  از gE. ت��Eرد �%)Eط )? +d%ی R, ?( ،?+�l ه در آن �� ارک )? د�9 آ 4J<1. 'I> زE:آذر، ھ
١٣۴٩�- در ی1' از روزھ�ی +GJ? ی دوم دی . �d+ �zd ه )Eد /Ig%B ارک را )? ^! ه �B% ا. �9J_E�Q ھG? ای- 

 ��واک )? ھE:^ �Jان .� ،9Z9 داJ8Dھ71 وا�J� ?��G> وه یR, 9 روزQJ( ی�)!G+ %=; -G' @%د .�  ١٣ی�  ١١اد^
�واک ��واک در)�ره ی B%وه .Z 7JG1 ه و ھRJV ?G رو Z ه )Eد، V%ا �د�G> ?( 9>? ز+  و اB% در آl% دی اط(^�ت 

�' )RرB' )%ای روز ;= ١٢روز ;=% @%د و �py د�G> ?( 9>? زد؟  ١٢)�زھ/ �@�+ 9Q+اE. '��س Q> 9J8در آن و� %
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