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  ����� ���ق و ذه�� ا�
	�اد� ��-1


	ر�� هـ��             ��ی�� از ��ز� ه�� ز���� �	ه��� � آ� ���ز

�ـ� ا�ـ� �ـ�ز        �� &�ـ�% $���ـ� �	ه�ـ#       � � دراز دا! و �

ا�� )� را� 
	ا� 
	ون ر�� از )����ه�� �	ه��� آ� 
� &ن رو
	و             

رم از ای! &��% $����، آ�$ـ.   �-�.  ه+*�( ه��ار $�د  

        ��ـ� ا��ـ�ر ایـ!      . 
	ا� $��3� ا����ت و 1�ودی� هـ�� ��ـ

)����هــ� ــ�6�7 را 
	5ــ	ف ــ� آ�ــ� و �ــ� د�ــ� آــ( �ــ	�*! 

  8 ��م �>د� 
� &ن     � �  ای	ا�� � دره;ار   � � +�:�6 آ� �9

�� در 
	5ـ	ف آـ	دن آ�=�دهـ� و            . رو
	و�����از ��� دی�	، 


� ا5>�ـ�       �
ـ� از ا���ـ�)� آـ� هـ+� ��ـ; 9ـ�ر در              )����ه� 

� �3اه( ای! ��*� را �?*� 
�$( آ� �� ��ط دا�ـ.            . ��� &ی� 


� )����ه� آ� 
� ه��ن ا��از� A( ، ا5>ع از ا����)� آ� 
	ا�              

             �
� ای! )����ه� داری( ��; 
�اه��ـ� و )�8ـ�! آ��ـ�� ا�ـ �6
��  .


ـ+��ر ا)?ـ�ق ـ� ا�*ـ� آـ� از �ـ             ،�Cو �
ـ�  در ��ن �3د  �:�

د�� آ( �	�*! )����ه� و 
� اD	اق در 
ـ�ر� ا���ـ�ت رو
ـ	و ـ�       

ــ�ری�E    . $ــ�ی( ــ! ه�ــ� در ���Cــ+� آــ� �ــ�� و$ــ�ه� ) و ای

ا�*�ار� در )�:�� &ن �F آ� اد�� ـ� آ�ـ�( یـ� �ـ�اری( و یـ� آـ(                    

�ن ای! ا�� آ� در ه�     . داری( �Eری�( G6( ��8H5ـ�ل و  � �وا 

� در Fـ�ر�Fب   E
 �	ه��ـ� و����ـ�   �	ض )�ریG، ای	ا�� $ـ�ر



 3 

      ����H ادا� �

�د� ا�� و ای!  ��Cق او���3د ��H� �L و �

ـ� &ن F�ـ�ن          � آـ	د� ا�ـ� آـ� �ـ��، �*ـ�          ر�ـ�ب دار در ذه��


+��ر ا)?�ق � ا�*� آ� �*ـ�       . ��د� و 5=��8 ��69 � آ��     


�ون ای! آـ� 3ـ�د 
ـ�ا��( و یـ� 
Eـ�اه�(، در ���ـ=�ت �ـ�د� و          


ـ�  .  ��ـ�ی. ـ� �ـNاری(    روز	� 3ـ�ی. ه�ـ�! ذه��ـ� را 
ـ�         

              �
�ی� رو$! 
�$� آ� 
� )�اوم ای! ذه���، را� 
ـ	ون ر�ـ ��*?�

ـ� ��ـ�     �Hـ�
ـ�  . � از ای! )����ه�� �	ه��� ه( +�ود 


� )�Oی% ر�ـ����       �=���ـ� )ـ�ان 
ـ� ا�*Eـ�ب        . )�ان �Hا��! 

        �� �	ا�ـ� Qـ�Cح ا�ـ� دا$ـوCـ� ـ�دام آـ� ایـ! ��3ـ�      . ���

�       � در�� ای	ا�  )���� ذه��  �H�
 ا)?�ق ����*�، ای! )����ه� 

����
ـ� 
ـ�ور ـ!،              � � را� 3	د��ا� .   ،R�7ـ
	�3رد 
ـ� ایـ!  


� ای! ـ+�:R و از 9�6ـ�        �����S$ و �$�T د�	T ون�

	�3رد 


� ای! ذه��� ا�� )� را� 
	ا� ر�U و )�1Oح &��A ه��ار $ـ�د              .

 Tس از ه��! ا
*�ا 
�ی� رو$ـ! 
�$ـ� آـ� ـ	ا 
ـ� دیـ���ه� آـ�                  

�ــ�      � ���ــ� ر�ــ 
ــ�د را  =�ــR�7 و آ ــ�د�  ــس و9 ــ� �? *�


7����، &ن را 
� هـ;ار               ���$���� و ا�	 ه(، �F;� را 
� ر�

     W5�( �
 %+F ی7( و	� !��9دات ارXـ� و �ـ��و�       � �  

    �� ده�، آ�ر� ��+ �در ای! آ� در ای! �A9ن، )�W5ـ�        . �+=

�Y   ��ارمه( ه+�، )	دی��    � !�� در�ـ� &Dـ�ز   � �، و�C از ه

 ر���ن 
� �9:� آ� �	آـ� �Zا
ـ� و �ـ��رات را ��ـ; 
ـ�          آ	دن و 

W5�(� � %:�O ای! ی� &ن �	و� �+=� دادن، �>ل �7>ت  و 
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   �+�� ��Fن او�C! و Aـ( )ـ	ی! Tـ� &ـ� ایـ!       . �9ا�F �8ن 

ــ�ور�    
د�ــ� )�W5ــ� Tــ	داز� هــ�، )=�6ــ] �ــ�د� ا��یــ�7 و زود

�
         . ا����6 �ـ�7د،   و ا�	 
� دی���� )�T �W5	داز و )��W5 ��\ر 

��ن �����ی�7�ن و ا*��ع از )?�	 �3اه� 
�د آ�     � �
�ش & �T

�         � �	�*ـ�ر� Fـ�ن �98ـ      � � 
	ا� �98ـ  =�Oــ� 
ـ� را�ـ*�  

 �$�ی� 
� ه��! 5�3	 ا�ـ� آـ� )�W5ـ� T�ـ�ار�            . �-��� ا�

هـ	 Fـ� را آـ� درك        . در ��ن �� ای	ا�� ای! ه�ـ� 5	�ـ�ار دارد         


>��Qـ�6 
ـ� )�W5ـ�    ����( و ی� �*�، �ـ��، �Eـ�اه�( درك آ�ـ�          )

� ز�ـ�( و آ�*ـ	 هـ( از 3ـ�د ـ� T	�ـ�( �ـ	 در 
ـ�ز�                      ����T


ـ�   
ـ� ایـ! )ـ�ا)	   H�رت �F ���A9 آ�ر� ای( آ� آ+� ی� H�ر)�      

� ���Fر 
�$�؟ اC=*� �?*! دارد آـ� ایـ! �>Hـ� و           ��6� 	
 �W5�(

            �8�9 	

� )�T �W5��ار� از �	ه�# و ����� ��آ(  � Rی��(

   � ���7ء  �        Gـ� آـ�  در )ـ�ری	د ��	د و رو$! ا�� آ� 


�\�ــ	 و 
ــ�ون  �H& ون�ــ
دراز ــ�ن آ�*ــ	 ا9ــ�ز� دا$ــ*� ایــ( آــ� 

» bـ+�ِط �6ــ
68�ـ�ن ا3ــ>ق 
����یـ�7(، ایــ! وXـ�8� را 
ــ�    »  


	S( � �     )�
�ـ>و� 
ـ	 هـ(    .  )�ری�E 3ـ�ی. هـ( 3ـ�ان ـ� یـ�

  Rــ!، ی�ــ� از د\یــــ�،  
ــ� ا�*�ــ�د  �Eــ� )ــ�ری
	S( ــ�
3ــ�ا�� 

�=�� )�Wر� T	داز� هـ�� )�W5ـ� در ایـ	ان ایـ! ا�ـ� آـ� 
ـ�              �C


ـ� ��ـ�ان   .  ذه��� ��د� ا�ـ�ی. و 
ـ�و� ـ� 9ـ�ر در ـ� &یـ�               

����، در ای! آ� �6�3 آ�ره� در ایـ	ان آـ�ر ا���6ـ+� هـ� 
ـ�د�           �

  �+�� �f1
 ،�
� 9ـ�:� ـ�     . ا� �و�C از ه��! ��*� در�
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Fـ�ن  ر��( آ� �3د�ن در )�ریG �3د�ن ه�g آ�ر� ـ� $ـ�ی(     

�ن ـ� &یـ� �*�Sـ    	�	
 �F &ن 	ـ � �هW5�( � �  ایـ! و &ن و در 

� X	ر دی�	 ای! ��1   . � $�د » ا���6+� ه� « 
+��ر� از �ارد  

آــ�ر 
ــ� واHــU آــ�ر «  
	3ـ�رد ایــ! ا�ــ� آــ� �*ــ� وH*ــ� آــ�  �

�، از $ـــ��3� �ـــ�زوآ�ر وا8Hـــ� Hـــ�hی� و »ا���6ـــ+� ه��ـــ

   .� و 
ـ�  �	آ� 
� ���ان ��آ	ان 
� �9ـ     » �3د� ه� « 
�OEص �

 )��� �� آ���، 
�ز  R�
� ای! ه�ـ�،   . �9	� ���U �3ر�9 �

E	ب ای! ��1       �& �T !ی	( )A ��	ش 
ـ� ـ+�:R،  )=�6ـ] و          �

    �� �	ی;� ا��C�W+  L.  )�7ی          	آـ� هـ �ـ$�
ا�	 H	ار 
ـ	ای! 

�� ا�� ���� ای! ی� �	و� 
	ون 	ز� 
�د�              & �	� 	
&ن �F آ� 


�ز��	      �
� آ	د� ه� و ��	د� ه�� �3د در   
�$�، Tس، �F ���ز� 


+*	)�ریG داری( ؟ Tس، �� ��3*�ر ����� ـ� ��ـ�ز 
ـ� )8��ـ	              

        �1*�ج ��3ـ� )�ـ��� 9ـ�� ا�ـ �
ـ�  ! دارد و �� 
���ن ذه�� 

�  !�Hل ��3م 
;ر��ار، �3ش 
�ش، ��ا�� 
� آ�S �3اه� ر�


�ی� ا�;ود آ� ز��S	� ا� از آl ا��ی�7  
ـ	 F�ـ�!                �6Y8
�ون 

� ز�� و ر$� � آ�� و آـ�ر  
ـ� واHـU زار ـ�                  
+*	� �9ا�  �

� NTی	� �=�$�،  ��� و ���د� ه( ��ـ+�           . $�د�C�W+ �*Hو

     8�9  bت ی�O*E �
 و �	ه�# ا�*=�اد�، هـ( 3ـ�ا��       � � آ� 

�ـ� و��ـ�د� �=�$ـ�، آـ+�         . دارد و 
� &ن �9ر در � &ی�       � �*Hو

�ــ� 3ــ�رد� b1ــ�8ــ�ر Hــ�hوت و ارزش . در و9ــ�ان ا9*�ــ��� 

1ـ�ود            �;ا ،R�Cد !��� $�د و 
� ه �Q�O3 و �OE$ ر�
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ـ� �?*�ـ� 
�یـ� رو$ـ! 
�$ـ� آـ�            .  ود�� و Tـ���	 ـ� $ـ�د       

����، )?�ـ	 و ا��یـ�7 ورز� در �98ـ�          S
��� ای! 	H !ی	ر�*;


�
=��ـ�، دور       .  ا� ��Q ی�7 ورز��و ا� 	�8*� آ� )?�Xو در و

           -*�	 دور آ>$�ن �	ه��� � $�د آ� در ه�� �9 ه+*�� و 


�6ـ� 3ـ�ی. را در $ـ���	� �ـ�7ن 
�ه�ـ� و ا�ـ	                  �H �( ب& �روی

              R�6، &ب را ه( �ـF ق و�F ه� ه���
	ا� �	�*!  ،�$�
\زم 

��ــ�ز� 
ــ� ذآــ	 �ــ�م و �ــ�7ن ��ــ+� وCــ� ایــ! . &Cــ�د ــ� آ��ــ�


+�ز و 
?	وش ه�� �	ه��� ا�ـ� آـ� ��ـ��                UHوا �
  ،����9

�	هـ� از  $ـ�ن  » �	ه��ـ� « ا�	 از R=H آـ�ر  . �	و$� � آ���  


�ك         �F ،د�$ ���3د ای! �h	ات آ� 
� &ب و   ! آ�ر آ+� 
�ز �

��م � ر���   و 
	ا� �9ن ه�� 
� درد، ه�ـ�!  ! ��ن و ��9 و 

�+�� ��  .�Tداش آ


�یـ� TـNی	�� آـ� را�                    .�T�7ـ�T ـ�ی( آـ��
R=H از ه	 �Fـ; 
�یـ� 

�7>ت و �O:=� آ� داریـ(، را� 
ـ� درد و                �

	�3رد از رو
	و 

�ط ��R و 3	د � �3اهـ�، 
�6ـ�،          . د� ��+� �*� آ( در  � ��

ــ�     ــ� 65= ــ�ارا  ــ+�ح و  ــR و ) �ــ�6 و )1 Q�� . ــ+*! و �$

$�ــ+*� $ــ�ن در �	ا�ــ7� ر�ــU ایــ! ــ�O:% ا�*�ــ�ب ��TــNی	  

ا�� و 
� ه�ـ�! 3ـ�5	، &ـ�د�� )ـ�م و )�ـ�م ـ� 65=ـ� )ـ� 
ـ�           


� �3ك ا�*�دن ه�، ا�ـ	ژ� هـ�� ـO	ف $ـ�� هـ�ر �ـ	ود                 !�Cاو .

 آــ�ه� آــ� 
ــ+�  � � را� واز دا�ــ� ����ــآ�ه�ــ�رد� آــ� از

��ی�  
�ز � �	دد،        � ��ط 8Q% ا8C=�ر � ��� ا�ـ	ژ� هـ��   �ه
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      �
6کـ� هـ�g �ـ�� ��ـ; 
ـ� 6Hـ�       O	ف $�� را 
� هـ�ر داد� ا�ـ 

  . ک�ه� �8Qد ��Eاه� ک	د

    �*$N� ل�� �Q bدر ی      ،�lـ� ویـ
 کـ� د��ـ�� 
�ـ	ون از ـ� 
ـ�            –

ــ�� ا�ــ     ــ�ریG �ــ�ز $ ــ�\)� ) ــ*�Eش )1 ــ! -�را�ــ*� د�  ای

)����هــ�� �	ه��ــ� در 
�ــ*7	 �	Qــ� هــ�� ز�ــ��� ــ� �ــ�hر  


ـ� 
ـ� Qـ�رت ـ���8 
ـ+��ر 9ـ�� 
ـ	                 �� �
7���	� دا$*� F

ــ� ��ــR آــ	د� ا�ــ�� ��ــ	را� )1ــ�ل 
��ــ�دی! �98ــ  . Rــ
��(


	وز ایـ! 
	3ـ�ردو              r6*E� و �ر��*� در ای	ان و ��69 ه�� ��


R در ی�� دو H	ن �N$ـ*�، ه�ـ�ز از ��$ـ��3*� )ـ             ��	ی! �	Qـ�   )

  �. هــ�� ز�ــ��� ا9*�ــ��� �	ه��ــ� ــ� در دوران Q�8ــ	 ا�ــ

HـO�م 
ـ� هـ�g و9ـ� ��دیــ�ن و D?6ـ� از آ�رهـ�� ا�Sـ�م �	�*ــ�        

�Rh8 �	ه��� 
+��ر 9ـ��           . ��+ bی �
 	*7�
! درای! �9 

�3د�ن آ�ر دارم آ� در &ن ���� �	ه�# �	زش ه�ـ� 9ـ� ��ـ	               

�1�ــL و lTوهــ�7	 
ــ� د�=ــ�ل �ــ�3*�      . ا�ــر ی8�ــ� ــ�� 

 �ـ�\ر� ـ� در      �ا�*=�اد� ذه���ن آ� ���� )	ی! ��ـ�دش ی�ـ        

Q	� � �               ر�ـ� هـ�	
�ـ� )ـ�ا��( در ایـ! � � ا��ی�7 ورز� ا�

�*� در ای! ��ن رو$ـ!    ��� �( )�$�

� 5	���� دا$*�  UX�

�ارد، هـ�ف 
ـ� Hـ�ل              . $�د %6Dر�� ه�، در ا	
 �در ای! د�

8	وف آ�$. 
	ا� یـ��*!       » Rـ(�H «       ا�	ـ
 ا�ـ� �ـ� آ�$ـ. 


	ر��   » R*H R6� «          ـ�آ� 
	ا� ز���� ��ن �ت و دراز �ت 

 8 

 �$�
 ��?را �Tـ�ا آـ	دی(، )ـ� �ـ�:� ا��ـ�ر           » �H)ـR «ه�ـ�! آـ�     . 

?�sو� ��ر� � 	� �
 �  .  


ـ�! �ـ�� و �ر��*ـ� در ایـ	ان هـ(،                    Rـ
��
	ر�ـ� ) �
 ����T در


+*�� دارد آ� �F آ+� 
� Fـ� دیـ���ه� 
ـ� ایـ!                 ;�F ��ه


�$ـ�، آـ� �*�ـ�              . 
	ر�� 
tـ	دازد   �ا�ـ	 ��یـ+��� ـ�ا�U �ـ�

�O	�� و 
� ای! ی� &ن H�رت �3ر�9 وا
ـ+*� 
ـ�د�              )S�د 65=�ن 

   �
)S�د 65=�ن دC=+*�� دا$*� 
�$� آـ�  » اردو���« ا�� و ا�	 

» �)ـ� &ن زـ�ن آـ� از        . »��Nا$ـ*�� « ��� �	ای�ن   » 
�ی�A ا�


ــ� دا�ــ. و &�ــ�ه� » �3ــ	 و$ــ	�«  ا��یــ�7�ن � �ایــ! $ــ��

 	
 �
ـ� ه�ـ�! Qـ�رت آ�ـ��� اش زار �3اهـ�               د� � ��اری( آ�ر


�د .  

��د� آ�7�� ـ�        » �3	 و $	  « ای!  � �Q	� �
 �*Hی�7 و�ا�


� واUH ا�r ا���; � $ـ�د         �S�*� ،ـ� 9ـ��       . $�د
Fـ�ن ��ـ� 


ـ� دی�ـ	ان، در        bـ�
	ا� �3د &�ز� وآ �$�
ای! آ� و���6 ا� 

       bا3*! ی�ا� �9 ا�	
�ـ�\ر�  و�9 ����، و���6 ا�  � $�د 

 Q	� ـ      � � در� زـ�ن هـ�، اول   � � ا��یـ�7 آـ� در ه�ـ� 9ـ� و ه

 �� ا�ــ=�Oــ���ــ� ا� آـ� 
ــ	ا� 
	ر�ــ� 
�ــ7*	 ایــ!  . و&3ـ	 �

8�ـ�� «R�7 ا�*�Eب آ	د� ام،      «  �&یـ� &ن ���ـ�   . ـO�ق ا�ـ

6��ن � اد�� � ک��ـ� کـ+��� Fـ�ن               H �
 �ک� $��ر� از د�

    )6H !ای %��Q »    �3ان ه�� �Xداد 28رو	( F�ـ�ن   ا�� ک� ه  »  

� 65=�� و ی� ای! ک� ایـ! دو�ـ*�ن، ری�ـ� 
ـ� ک?ـ.           » �3ن« 



 9 


� را� 
����از�ـ� و      u�3دو	� �ک�$� � ،	5�3 !��دار�� و 
� ه

   .63ط =v1 ک���

     ��S�T ،ر�Y� !ن ��$*! ای� �ـ�ل از �ـ	�����     �7 و هـ   در ز

O�ق و    �
ـ�  .  ��ل از 	گ او �N$*� ا��RAFw�T و ���

�، در ه�ـ        �D	 از 
	هـ� آ�)ـ�ه� Tـس       �Y6ـ� �����	از �ـ  � � 

ــ��    ــس از آ�د) T ��ACــ� ــ	داد�28 ــ	ان   1332  ــ�اران ای ــ�رت  H 

 ای! �T	   � � در 
�ر » ا$*=��« آ�$���� )� ذه��� ای	ا�� ه� را از        


ـ�د و هـ(   » 
;دل و )	��« ، آ� ه( » ز�! دار�ا$	اف زاد «  »

اC=*� )�9ـ� داریـ� آـ�       . ، در 
��ور��  »��ام �	ی% « و  » H�رت %65 


+��ر ���;اه�� دی�	���وی�� ا�ـ� آـ� ��8ـ�ان            ای �F ه� و !

O�ق 
� او داد� ا��     .     �(��� �و » �	ا�ش آ�ر « و�C ای! ذه��

��ار زی�د�     �
ـ� د�ـ� از �3ـ	� �ـ	� 
ـ	           » Hـ�ر ��$ـ��س   « 

��ن و lTوه�7	ان zF و را�ـ� هـ(           . ��� دارد �1)�ز�� ه� 

 ایــ!  ��وCــ� 
ــ� ه�ــ.  Hــ�رت ــ�اران ���Tــ*� ا�ــ�� �
ــ� 6��Hــ

 � � )>$�A، �9ا���� آـ� �*ـ� Tـ�ران و �درا�ـ�7ن ��ـ; در دور              


�د�ـ�، در ه	�	Qـ*� آـ� Tـ�.           ���ار� O�ق 
� د��� ����ز

� آ��� و 
�ون ای! آ� دی���ه�7ن         R�
��ی� ��T*	ه�� اورا �

� دا$*� 
�$�، $ـ�8ر ـ� ده�ـ�         �A
ـO�ق،   «: آ��F*	ی! ا 

O�ق راه� ادا� دارد« .  

�د� آ�Fـ� و
ـ�زار هــ( F�ـ�ن �	�*ـ�ر )ـ�ه( ا�ـ� و یــ�       &یـ� ـ	دم �ـ   

�	دان و ��8�ان lTوه�7	آ��� ا� زی	 ��( آ��� دار��؟*Cدو  
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دی�	 �Q �F|� ای+�؟ 9ـ; ایـ! ا�ـ�       » را� O�ق «و 
8�، ای!    

� وزی	 ایـ	ان 
ـ�د و          +E� ل�� �� �
 bا� �;دی	
&ی� آ� O�ق 

 �& �T �6« در  !�	���ن $�» ی��H bم 

   �8�ـ�� « ا�9ز� 
�ه�� )�9ـ� $ـ�� را 
ـ�           R=H از &ن اـO�ق  » 

  :69% آ�(

  !  ���ق »�����«

      �و از �ـ��  . در ای! آ� O�ق ا$ـ	اف زاد� 
ـ�د )	دیـ�� ��ـ+

دی�	 � دا��( آ� از ده+�ل R=H از ـ7	و�5 آـ� �ـ+�
�ار�              

 آــ� درزــ�ن �Eــ+� 1332ای�Cــ� 3	ا�ــ�ن را دا$ــ�  )ــ� ــ	داد 

� او آ�د)ـ� آ	د�ـ� 
ـ         ��� ��6�	
� )�ـ�وب از 
ـ��?�ذ )ـ	ی!        وزی	� 

�ت )|��ـ	      1304در &
�ن   . 	دان ����� ای	ان 
�د   �� وH*� آ� 

� &ی�، 
��LY ا�*�ار� آـ� در 6Sـس         .�T ان	در ای ��Y6�

ــ� $ــ�ی( ایــ	اد ــ� آ�ــ� ــ� 
ــ� 
�ورهــ�� ����ــ� او &$ــ�� .

    ��� �
� &ن و��دار  	�+�6W ای! 
�د . 
�وره�:� آ� )� �Tی�ن �

  6S � $ـ��  - ر�X �3ن -س � �3ا�� ر:�س ا�Cزراء  آ� اآf	ی

� ��ارد        �A
O�ق رو$! ا�� و ا G��T �7د و

�ـ�� ا�ـ	    « . 

 .�	م را 
=	�� و )�� )�� ام 
���� و&�H �ـ�� ی8�ـ�ب هـ;ار �1ـ          


�ه�� زی	 
ـ�ر ایـ! �	�Aـ� ��ـ� روم            !�

8ـ� از 
�ـ+� �ـ�ل        - 

ــ�       ــ% 
�دی ــ7	و�5 65  ��ــ ــ�ب $ �ــ�� ی8 ــ�� � H& �;ی	ــ�� 3 !

��6ـ� دیـ�م آـ�                !  
�دی� &زادی�Eا�
�ـ�� 3ـ�دم $ـ�� را در ایـ! 

� ر�*�� و	دم را د�ـ�ت 
ـ{زاد� ـ� آ	دیـ�              	=� �\�
�ـ�\  . 
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���
�$ـ� آـ�                � � � ���6ـ�� ای! ا�� آ� یـb آـ+� در $ 

ا�	 ای�Yـ�ر 
�$ـ�     ! ه( $�� 
�$� و ه( ر:�س ا�Cزراء ه( ��آ(        

   �Tـس Fـ	ا 3ـ�ن    . ا�ـ*=�اد Qـ	ف ا�ـ�   . آ� ار)�Sع Qـ	ف ا�ـ

F	ا ـ	دم را 
�ـ7*! دادیـ�؟         !  را� &زاد� را 
��Eد ری�*E�     A$�اء

ــ� �3ا�ــ*�� از روز اول 
��:�ــ� 
��:�ــ� آــ� ــ� دروغ �?*ــ�(       

6*ـ�    . &زاد� ��ـ� �3ا�ـ*�(    . و7	و�5 ��ـ� �3ا�ـ*�(     bیـ

��ق &دم $�د  F �
از ���ی����ن )A	ان، آ� . 1»ا�� �9هR و 
�ی� 


� &زاد� 
	�;ار $�� 
�د 
� �D	 از   .(�
�E*زا  آ� ا�	��6��ن � 

��ـ     
��ی�ـ���ن )Aـ	ان در 69ـ+�    � �
� �?U )|��	 را� داد� 
ـ�د � 


� اآf	ی� &را �د          L5��� را� ��	� $	آ� ��	د�� ووآ>� دی�	

د�=��C � دا�*�ن دی�	 
Eـ�7      .  وا�� را 
� )�Oی% ر�������     �

از )�ریG ای	ان ا�� و 9	یـ�ن ایـ! ا�ـ� آـ� 5ـ��C ��ـ�7� آـ�          


� ا)?�ق �ا��8ن دو &)�7 ر�X $�� ه(، در �*� اآf	ی� H	ی%   


��ـ� هـ��              .�T آ� �*��	یNT  ���
	�3رد 
� وا��8Hت )�E6 ز

وCــ� *��ــ?��� . �Tــ	 ا��ــ�&
�د *��ــ?��� در�ــ� در &ــ�� 
ــ�د

  .  ا��آ� دی	 $�� 
�د

ـ� ��ــ�        �Hــ�
ــO�ق هـ( F�ــ�ن �8ـ�ل  �Cا� دو�ــ� �ـ�	ـ


 � �3دآ�����8

	ا� 
ـ�. از      � �   و ��$ �Xدهـ�، �ـ�      ر bیـ 

�ط Q�ا� O�ق آ� Q�ا� 
+��رآـ+�ن دی�ـ	را ��ـ; 3ـ��ش             �

                                                        

�ت دآ*	 O�ق در دور� ه�� S�T( و7$( 6Sس 1�*� �LY ه� و

 8، ص 1349$�را� �6، ا�*�7رات O�ق، ا�?�� 
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ز��� ی�د �رس و 
+��را�� دی�	 آ� در ایـ! را�، 9ـ�ن             . � آ�� 


�ز��  � .     8� و �9 ،	ـ�  » *S�د«  �� � اC=*�، در �sه	 ا

�ر��*�، )�Aـ� 
ـ� sـ�اه	 Fـ+=���          � � $�ی( و ا� از )��م T	وژ      

ــ! دو   ــ� در ای F ــ�دی( و &ن 
ــ� ه�ــ   
ــ(،  ــ��  � � ر� داری ــ� ه  اد�

      UــHــ� وا 
ــ�،  ــ� �3دآ� ــ+�ر &ن ��� ــ�ا��8ن �6�ــ� و$	 


� و �	ا;اد� 
�د    <H �*ر�����6ـ� از        . ( �
��ن و 6Sس را Cر�T

                 �H	اد $ـ�ـ� روال ا�ـ*=

��ن را� ا�ـ�از� آـ	د� 
ـ�دی( وCـ� 	D

	دم ��ادی(     �
دا����7 ��3*� $ـ�  . �3ی. ا�9ز� ا�*�Eب &زاد 

  �� �� �Cی( و �ـ�       و�ارك دیـ�وه. )ـlـT و Lـ��
U آ��� 
	ا� )1

�R و &زاد دادی(       *+C=�س و �sه	ـ�ن    . ا�9ز� )1��L و lTوه. 

��ق و �	آ�ب         F �

��ن 	D از ��6�( �
$ـ� وCـ�   » *Sـ�د « ��; 

ــ�اران ــ� �ــ�  �ا�*	ام 
ــ� Hــ���ن را از &ن هــ�  ــ� و �ــ� ����ــ

�3*�( و �ـ� ا�*ـ	ام 
ـ� �ـL و��ـ�ق �ـ	د� را              & .  �=Y�ـ�ت  �ـ� 

    �
��� و�� )1; �H�
�« اC=*� آ�   .  &زاد� ��داری( وCـ� &ن    » ا

� ���Hن، 
��6 ، )ـ	س   ��� $�د �� ��آ ����� ����F آ�  ا

        � ذه���  .�	ا�	� و �6 $�� ��$� از �	آ�ب 73! ا�

         � ����	ک�ب $�� � ای! )	س �	ا�	� $�� را ا6D%، ا

��، هـ(    آ�$. ه�:� 
ـ	ا� )ـ�وی! Hـ���ن ـ� $ـ�د وCـ              .��

ــ(     ــ�ن، �ــ	ف ــ+*=� ا�- �F »ــ���ن H «   ــ� آــ�F و &ن �ا�ــ

ــ� ��ــ�   NــDرو� آ� 	ــ
��ــ�� اــ�ر ���ــ�� ــ� $ــ�د، ����H .

ـ� آ�ـ�           %OـD �اه�E

8ـ>و� ایـ!   . ر�X$�� ا�ال ه	 آس را 
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ــ�ن ی�ــ� از ــ�ا��8ن او،    
ــ�ر)� ا�ــ� از ز رXــ� $ــ�� « هــ( �=

    ��	��
ا 
��	��  �	دار ا�8� 
E*��ر� ر   . د�*�ر دارد )���ر)�ش را 

$Eـ�O  . و�O	ت اC�و�C را 
��	��و 
8� ه( �?ـ� &�Aـ� را 
�ـ7��            

ــ�ن را داد   �& Rــ *H ــ*�ر ــ	    2.»د� ــ�� ا� ــO�ق، $ ــ� از  ــ� )=�8 
 

$�ه	گ 	ا ه( 
;���، در �9�8 ا� آ� F�ـ�! 9��یـ�)� ا)?ـ�ق              

�� از )S�د ا��آ� 3��� دار و b1h ا�=1Q ،�*ا� �  .  

� $A	ی�ر     & �T آ�    1320در 	
 ��$ �X، ر      �ان )=�8ـ	واز ایـ ��ر $�

دو �ـ� �ـ��C 5ـ�ل ـ� آـ7� )ـ� ـO�ق ا�ـ�ن                 . � $ـ�د  

� ����ـ� �Tـ�ا آ�ـ�      �C�8� .            ـ�ن �8ـ�ل�F )در ایـ! دور� ��ـ;، هـ

� وزی	� ـ�  1330ا�� و T	آ�ر )� ای! آ� �	ا��Sم در         +E� �
 

  .ر��

O�ق وارد 
�$ـ� وCـ� در دو ـ�رد دیـ���� او                  �
ه	 ای	اد� آ� 

�
	دار ��+ 	�+?(:  

� دارد - �8��� آ�R آ6��  ای	ان را دو� �
O�ق  .  

- �
ــ�ور او 
ــ� &زاد� و آfــ	ت �	ا:ــ� ���ــ�)� در �ــ�ن ����ــ 

�
?	د ا� 	O1� �*$N� ن	H ا�� در ی�� دو	دازان ای	T .  

         �� در ��9 دی�	� ا�ـ Gری�( � �?�YC �ا�ـ	 �3ا��ـ�� 
ـ�       .  وا

���ـ� آ�ـ�،    او��$ـ*� ا�ـ� H  � �&ن �F آ� ��8�ان O�ق در 
�ر   

O�ق �F; د��ان ��	� ی�د ��ـ� ��ـ	د  
�6ـ�             � � �� ��ط در
�ر   

                                                        

� ا�+�ن �	اA( ،�H	ان، : 7� �3مدر 3:  ��� ا
	اه�( �=��2 ��*?�

 77، ص 1379
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                UـHـ� وا
Q�8ـ� آ=�ـ	�   « ای! ا��ن را ه( �T�ا ��ـ� آ�ـ� )ـ�  «

O�ق را 
7����؟  

ــO�ق در ه�ــ� � ��ــ	ش ����ــ*��ار� ــ7	و�5 65ــ% و   

� ���Hن 
�د  ��� 65=�ن  . �ا�U ��آ�Y6� �Cون ای! آـ�  -و�
 

ـ�           O -���� ارای� ���ی��   )A*ـ9��Aر� 3ـ�اه�  �
�ق را 

� &ی� 
ـ	ا�                �آ��� و از ه��! ا)�Aم 
� �Tی� ز��� ا� 
� د�

ــ�� �����ــ� آــ� در  � �)��9ــ ــ1332 ــ	داد 28 آ�د) W5�( ــ� 
 � � 


� د�� او
�$�ن و �3د�	و$ـ�ن           �Cو �*+�Cی�	tH�رت ه�� ا

ـO�ق و ��6ـ� �ـ��U دراز ـ�ت ایـ	ان               ���6 ���ـ� �����

 �ـ�، ��ـ��          
.  ا��Sم �	� �	ا� $��ر� از 9��Aر� 65=�ن �	ا

7	و�5 ا��       � � آ=�	 ��Y6� ق د��ع او از�O��ر� از  .  $

ــ� او از      ــO�ق را ���ی ــ��  ــ�،  �� ــ�� ا 6AT �ــ ــ�ا��8ن ��� 

��9�H � �6+6ر � دا��� و ��� ا�ـ� آـ� او �*ـ�  ���ی�ـ��                 

       �
�	زا، وA8�C�      « ا� 
� ارو�T �	�*�د )�  !+� ��1
�� ه�� 

ــ+6( 
�ا��ــ� « >Hــ�ت ���یــ� و 
ــ� ایــ! )	)�ــ%، » �ـ� $ــ�� ا�

�	ض آ	دن �6+6     � �A9 ق در�O 6ATـ��  � �اH�ا�ت دآ*	 

�� ��س ای! ایـ	اد و ا�*�ـ�د را 
ـ�              . 3»
�د�Hد ،��sآ� ��H& �*=Cا

ـ� ��ـ	د              �S�*� ���W6T�� ه� دا:� �9ن���دی �
O�ق دارد و 


ـ	ا� &زاد    ��$ �Xر ��1 �=65 �ـO�ق از  آ� �*� $?�� �

                                                        
Q�8	 ای	ان، ��ل اول، $��رة3 Gری�( ،�� !�+� �
اول،   �?*�� 

   191. ، ص 1376
�Aر 
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. 3ــ�
� دا$ــ�» �ــ	ا��Sم«ز�ــ�ان 
�	9�ــ�در زــ�ن رXــ� $ــ��، 

�� دا�+� آ� 
� ای!          «ی8��،    � UH�T+	ار$� ر�X$�� در &ن 

آ�ر، و در &ی��� ا� �� F��ان دور، �-ـ�م �Tد$ـ�ه� اش را �Sـ�ت      

 ��*��S اH<3ـ� ایـ! آـ�، ـO�ق، هـ( زـ�ن هـ(          . 4»داد� ا�


� آ�$. 
	ا� 
	ا��از� �6+6  )A*��6AT ا�� و هـ(   � �


� ��Sت ه��ن �6+�6 از ���ط )A* !!!  

 R�61(»���� $�د» �6� 	*A
  ! از ای! 

��ز�ن ه� و �	و� ه�� Nه=�  اـ� در 
	3ـ�رد 
ـ� ـO�ق دو                  

���$ � �3�$.  

ــ�:�      ــ�� ا	ی� ــ� آ�د) ــ! 
�ور��آ ــ	 ای 
ــ	و�  � bــ ــ+� و -ی  ا���6


ـ�د 
ـ� ـO�ق آـ�        » ���6 ا�ـ>م   « 1332 	داد   X28�ای	ا��  

          �$ـ��ر� �*ـ� Tـ�را      .  دی! و ای�ـ�ن در�ـ� و �ـ+�
� ��ا$ـ

آ�*ـ	 آـ+� ا�ـ� آـ�        « �	ا)	 ��Aد� وـ��� ـ� $ـ��� آـ�،         

��ـ�ن 
ـ	ا� YHـU �?ـ�ذ ره=ـ	�                    bـ�ان یـ��ـ� 
��6	د و� را �

 اC=*ـ�   5.»Nه=� ز��. ی8�� &ی� ا� آ�$��� دری��*ـ� 
�$ـ�         

       Uـ���6�� دار�� )ـ� ـ+�:R را از را�ـ*�� + L� ات	h� !ای

                                                        
4��sاد آ�;A
�6 �	ای�ن و ا�+��� � د�آ	ا�� :   : � �آ�ر��

 ،�*+�C����� ا��	آ�O�ق در T	)� 9�=. آ�ر�	� و د 	7�
��رة . 86، ص 1999د��=	 �-( آ�ر�	، C��ن، $ �
 !*�=8� در 

 .Q?�1 ای! آ*�ب ار�9ع �3اه( داد
5��Cدی� ���1Cا�=�ان، :  	A( ،����3 �( �1360O�ق از ���ی �
 ،

��ر� $ ،�8 22، ص A$ ،1379	ی�ر �12�R از ا��ی�9 �7
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>م در ای	ان و ی� �*� 
	ا��س 
	دا$*��A 3ـ�ی. از �ـ��U         ا�

ا�>م و ی� ���U ای	ان Y	ح � آ���، 
� ای! ه��،  ه	�;
	ا�             


����ن 3�ا )��Xح ��اد� ا�� و )�Xـ�ح ��ـ� ده�ـ� آـ� ا�ـ	 ایـ!                  

ــ+6����ن« Fــ	ا از &�ــ*�! » �ــ��6 ا�ــ>م«F�ــ�! 
ــ�د، �� «

ــ�� ا	ی�ــ�:� و ا���6ــ+� و �ــ�ز�ن ����9ــ� �ــ��    *�و ه

ا���6+� اش 
�ر &�؟ 
� &ن �F از 9;:�ـ�ت )�W5ـ� � آ�د)ـ� 
ـ	                 


*ـ�ان              �� دآ*	 O�ق ا	وز� � دا��(، 
�8ـ� ا�ـ��� ��6�

�  . 6ای! اد�� را 9�� �	�


E. دی�ـ	� از ـNه=� هـ�،  آـ� �ـ>و� 
ـ	 ای�ـ�ن و 
�ورهـ��                    

�ـ�م ـO�ق را              ( �
�6 ��; دار��،  U���دی��، )��ی>ت د��ع از 

r6*E، آ� 
Eـ�7 ریـ�7 در        از 3  Rد\ی �
�د$�ن � دا���و  

            ،!�� ای	ان دارد و 
E. دی�	 ری�7 در �	ه�# &ن �	ز����

� آ�$�� او را یb �;ب اACـ� دو &)ـ�7 �ـ�7ن 
�ه�ـ� �*ـ�                 

     ��$�=� �AC�3د$�ن ه( �;ب ا 	ا�  .     bان ی��� �

	ا� �fل و 

���ــ� � �  ��Y6ط �ــ�� « Hــ�ی��،  دو�ــ*��� در Tــ�. از �ــ

را در 3ــ�رج از آــ�7ررا� ا��ا3*ــ� 
�د�ــ� و در » ا�*ــ�7رات ــO�ق

آ��ر هـ;ار ویـb آـ�ر ���ـ�، ی�ـ� از آ�رهـ�� در��73ـ�7ن )��fـ	                  

ه�ـ�! دو�ـ*�ن هـ( F�ـ�!،     .  $��ر� از �LY ه�� O�ق 
�د   

                                                        
6 �

��	ی�  ������� : ا�	ارآ�د)�:  
	ا� �	1 در 
�رة CIAا���د 

9�� دآ*	 ���� ا����، �7	 ��، �� دآ*	 O�ق����6ت �	���	( ،
1379 



 17 

  	�-� �

� �	د   آ*�ب 	O1� ز��� ی�د آ� ا�*�ان را ��; )S�ی�     و 

	یـ;اد    �یـ! 9ـ� اـ� ـ�7ه��      در ا. �Fپ آ	د�� آ� 
� واUH د�ـ


ـ+��ر 5ـ�\�� و Aـ( ـO�ق در                  LY� bآ��(، آ� از ی �20 

���?ـ+� ����ـ�            A$1324	ی�ر   bیـ �
 	*7�
 در 6Sس آ� 

                 ���� )��A دو �� 9��6 �3ص را ا�*Eـ�ب آـ	د�، و 
ـ	 Tـ7 �

)�r�C ز��� ی�د آ� ا�*�ان      »   آ*�ب �از�� � �?�    «69� دوم   


� �	وف 
	�F �*+9پ آ	د      )A�&  ��7 ا�ـ .         bق یـ�Oـدر ایـ! آـ� 

! و 
�ا�*��د 
�د )	دی�� ��+� و�C د�ـ� Fـ�!            �6��ن +

9��6 و �Nف &ن �F آ� 
�! &ن 9�>ت �?*� $�، از               ��F دن	آ

ـ� دهـ� آـ� 
ـ� &ن Fـ� آـ� او 
ـ�د                        �O�ق )�Oی	 � 
� د�

اC=*� ای! را ه( � دا��(، آـ� 
Eـ�7 از ـNه=�             . )?�وت دارد 

  � آ� درد�� ا�� ه�ـ�ز هـ( F�ـ�ن از          $�اه�� � �   ه�، 
� ه

��Qـ�          » 
� دی�� «O�ق ا�+��� � ��ز�� و
ـ	ا� �Tـ7=	د 

 دا�ـ+*! ـ�   � � ���)� $�OE �3د 
ـ� 3ـ�رد �9ا�ـ�ن )ـ7�          


�7E از zF ا��ی�7ن ـ� 
ـ+*� 
ـ� ��8Hـ� و�9ی�ـ��              . ده��

��ـــ�)� 3ـــ�ی.، ـــO�ق را وا
ـــ+*� 
ـــ� ایـــ! یـــ� &ن Hـــ�رت �

� دا��� آ� &ـ�� 
ـ�      �*+�Cی�	t� رو 
ـ�   « د )ـ� 69ـ��   اhـA�

                                                        

��	ی� 
� ای! �=�رات7 ،����6���� و &داب &ن 
	ا� «:   
	ا� �+  از 


�دن ا�>م �� 
	ا� �R ای! و &ن �T	و� آ��( L� 	
و 
�6ازم &ن ... 
�ط از )	س 3�ا و �8د � - R��*��hت د���� و ����� � �� 

)�:���.....! ای	ا�� و ��6���( و 
	 ���6 ه	 �F ای	ا��� وا�>+
��ی(� � .» را)A�ی� آ�� )� ز��� ه+*( =�رز� 
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 �*+����� رو   « اC=*� دا�ـ*�ن    . را در ای	ان 
��	د   » ر$� آhـA�


ــ� ر$ــ� آ����ــ+*� « �هــ( 
ــ�. از &ن Fــ� ریــ�7 در وا�8Hــ

   ،UــHــ� وا
ز�ــ��� ����ــ� و ا9*�ــ��� ایــ	ان دا$ــ*� 
�$ــ�، 

� آ� �*�ا�+*�           ��A�& ف �3د�
�O8م و T��ار  ���$� از ذه��

 وا��8Hت ز���� در ایـ	ان )?��ـb        ا�� 
�! �3ا�*� ه�� �3ی. و     

���$ R:�H8  .  


�7E از    »�ACا	=�C «   ا��	8�ـ��        -� ای ا�	F �F�ـ�! )	آ�=ـ� 


�C�=H R در �	ه�# ����� � �ـ�ارد         �H-        ـ����ـ� ��Hـ� د*=Cا  

ــ� 
Eــ�7       
ــ! 3ــ�Oص  ــ� و در ای ــO�ق دار� ــ�  
ــ	اد را  ــ! ای ای

                 bق در آ�ـ�ر هـ;ار و یـ�OازNه=� ه� ه( را�  � $��� آ� 

  �از دیــ� ایــ! .  �ــ+�� آــ� دا$ــ� یــb ایــ	اد ا���ــ� دا$ــ

O�ق � ر�� )� �9د� Qـ�ف آـ! �ـ+*	ش )?�ـ	ات            ،����9

ــ	ان 
ــ�7د   ــ�د� ا� هــ� و دی�ــ	   . آ����ــ+*� در ای ا�ــ	 آ�ــ� )

	داد Tـ�.    28C�E?�ن �3د را �	آ�ب � آ	د، $�ی� آ�د)��          

 �& ��C�9% و �=	ت &�ـ; ا�ـ� آـ� در ایـ	اد ایـ! ا)Aـ�م �ـ�                  . �

��               Rیـ�د �63ـ ��ز� �
 L

L، و $�� ���� ��$ �
ط Nه=� ه� 

                                                        
�	اث �3ار ا�*8��ر اC=*� آ*�ب 8	وف  8 r�?E( ا�	
 ه( ه+� آ� 

 »��C�W+ « �O�ق در آ�د)� $	آ ���� ��6� 	
	)�8S�� آ� 
�6 �	ا� ای	ان  �hA� ان	ره= 	ق و دی��Oرا آ	د� 
�د�� آ�$�� 

 ،�$�
 �
� ا	ی�� 
7������ و ا�	 ای! �	ف و ��یv در� �*+
وا

�د  !��F !ای 	؟ ا�)��F ررا��AF اول �
آ� ��+�، )�ز� � ر��( 


� �3ی.«Tس F	ا ��ز�ن ��� 
	 ���6 ه��ن  �*+
O�ق وا «
 آ�د)� آ	د؟ 



 19 

ــ!      ــ� 
�6ــ� ای C<ــ�ر آ�ــO�ق، )� �ــ�ر ���ــ ــ	 آ �6ــ� و وزی

� T	دازان و 5	ا��ن  ��ز�ن ه�� ا5>�ـ�)�           ���� �
 ����9

� �	ویس ( و ا��6+*�ن   ) ���( ا	ی��  �S�6*هـ( را� و هـ(     ) ا�

  ایــ! 9ــ� هــ( ــ�7ه�� ــ� آ�ــ�( آــ�  9!دا�ــ*�ن ــ� $ــ���

� رو 
ــ� ر$ــ�  ــhــA� ش	را� �ــ+*�ــ�ان �ــ��ــ� 
O�ق، هــ( 

�رد ا�*��د H	ار � ��ـ	د وهـ( در )�6	ا�ـ� آـ� &ن                �*+����آ

              R6ـ
ـ� د
�ـ	 آـR �ـ�ز�ن  �AC�� ن����ار �	و�ی� دره*����

                  �
� ��ـ�ان آـ+� آـ� ـ� �3اهـ� در ایـ	ان دوCـ ،�*�	� �

در ایـ! )�6ـ	اف     . آ����+*� رو� آ�ر 
��ورد  �	ز�. � $�د       

Oــــ� $ــ�د آــ�  )A*ــــ�  « : �ق،  Cدو bــ در �-ــ	 دارد آــ� ی

	دم ای	ان )1��R آ�� �
 �*+����  10.»آ

ـ! �	یـ7( ��ـ;                    bـ� یـ

� ای! آ�ر ��ار�� آـ�  ;�� ���� ای! 9

�� )�ان �;ب آNا:� )�د� را یb �;ب آ����+*� دا�+� ویـ�          �

ــ���     ــ��� ا���ــ� در ز� ــ� �3ا�ــ*�ر د�	� ــ+� آ ــ� دا� 
;�

ایـ! د�ـ� یـb آ�ـ+�        . 
ـ�د� 
�$ـ�   ا�O*Hد� و ����� ایـ	ان      

ـ� در 
ـ�ر� �                �Eاز ا���7 آ( دا��7 )ـ�ری �*$N� ،دن ه�	آ

                                                        
9 �ا���د ��� در (  ا���د O*E	� آ� ا�3	ا �*7	 $�� ا�

��3
� �) ا�*	� �
�7ن � ده� آ� ای! روای� )� �T �Fی� ��3*� و 

*�ا��� 	)�8Sن �61 را
	ا�  �( �T	دا3*� ه��ن ��ز�ن ه� 
�د� ا�

 . $	آ� �C�8*	 در آ�د)� ��ز�ن ده� ���ی��
�R از آ�رش ز��(10� �
�6 ای	ان از �T�ای. )� آ�د)�� :   �A=�28 

 295، ص 1378	داد، ا�*�7رات ای	ان A	A( ،	ان 
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 ��ــ�\ت ����ــ�  و�	ه��ــ� در Xــ�! �ــ�7ن ده�ــ�� ذه��ــ

 �ــ*A( آــ	دن . �ــ�د� ا�ــ�ی. و ا�ــ*=�اد �ــ�\ر ــ� ��ــ; هــ+

ــ� �ــ+*	ش )?�ــ	ات آ����ــ+*�،     
ــ�د�  ا�;ا
ــ� Fــ�ن �ــ;ب )

��Cژیb &ن �ـ;ب 
�$ـ�   
�7*	 از &ن آ� ��7ن ده��� ه�یـ� ایـ�:    


ـ	ا� �ـ	آ�ب هـ	 ا��یـ�7                � �6
����	 ز��� ��ز�  UHدر وا

�9�8 ه�ـ	ا� �=�$ـ�           	

ـ� ویـ�l    .  ای+� آ� 
� ا��ی�7 +6ط 

آــ� در�	ه�ــ# ����ــ� 
ــ�و� و )��ــ�8 ����*ــ� ایــ	ان، هــ	 &ن  

    �آــ+� آــ� 
ــ� هــ	 د�CــR از 
�ورهــ�� ــNه=� 3ــ�ی. د�ــ

 و ی� ا�	 ه( ��ا$ـ*�  آ�7�� 
�$�، ی� اد��� zF ا��ی�7 دارد     

� $�د          )A*G6( ;�5 ز�ـ���    . 
�$� از ��� دی�	ان،  
� &ن 

ــ�دات      �ــ	ا� $ــ��ر� دی�ــ	، ا�* 
ــ�  ــ! ا�ــ� آ ــ� ای ����ــ� 

 از 6��Hــ� � ز��ــ� ��ــ%  � �ــNه=� دا$ــ*! �3د
Eــ�د �ــ��7

 �� �3اه( 
	 ای! ��*� ا��ـ7� �Nا$ـ*� 
�$ـ(           .  ���ن ا�

 � �ر� در �	Qــآــ� ــR�7 �	ه��ــ� ــ� درایــ	ان، ی�ــ� �ــ�\  


�! �	و� ه��             ���! ا�ا��ی�7 ا�� و ا�	 �F در 9;:��ت، 

E*6ــr )?ــ�وت هــ�:� ��ــ; 
�$ــ� وCــ� در اQــ�ل، و 
ــ� ویــ�l در  

C�� � �����
  . ی�� ��\ر�، ه�� �	 و)� یb آ	

O�ق ، ای! T	�. ��ـ; 
ـ� ذهـ!                 .�وا� در �O3ص )��Z	  و�

          �;�F !��F ����F آ� �آ� ��� �Y3ر ����ا��ن TـNی	   ای! 9

�ـ�ر هـ( )ـ��Z	 �ـNار و               F 	یـ�ن، هـ	9 bدم و یـ� یـ& bآـ� یـ �ا�
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ـ	 9	یـ�ن اـ�ر درایـ	ان               �H��*��Q% �?�ذ، )��Z	ا)� ای! ���� 

  �Nا$*� 
�$� ؟   

��ر� از ��s	ان ه+*�� آ� �sه	ا اهR ه�� g	�H و H=�6ـ� ا�             $


��ی( آ� از و\ی� �Fخ 
E*��ر�� و   . ��+*�� �
A*	 ا� \��ی� ا�*

T  د�
O�ق ای	اد � ��	�ـ� آـ� ا�ـ	 او             . �	و �;ب  	
 ����ای! 9

��$�ت � آ	د     
� $�� و آ����t ه�� �?*ـ�       . ا��آ� �ارا و 


� ا�+	ان ار)ـ. اXـ��� ��ـ�ق ـ� داد،                \���، ا�*& �را� 

�ا3>ت آ�$ـ��� و دی�ـ	ان را ��ـ� �	�ـ�، آ�د)ـ��                ��6928 

32	داد      �& ��� .�T )11. ه      	ـ�د� آـ� �
دن دیـ���� ایـ!      ا�	 

�Sز 
�$(، � %Cُ	���A ایـ! دو�ـ*�ن ایـ! ا�ـ� آـ�                ����9


�ه� ـ�       �� �����H �3ی. ادا��� �
O�ق 
	ا� ای! آ� 

O�ق �=�$�   �اC=*� ای! �h	ات ��; از 
	ر�� ای! ��*�    ! 
�ی+

� آ��� آ�  ا�ـ	 ـO�ق &ن ���ـ� آـ� ایـ!         �C�3 ���$ �Aی�


� آ	د، د         R�� آ��� �  %65 ����
ـ�د،     9 ��ی�	 O�ق �

� وزی	� �Fن        . � $� زاه��  +E� ��6�	
و 
�ی�A ا�� آ� 

  !!زاه�� آ�د)�:� دی�	 \زم �=�د

                                                        
11$  ���3ص )	ی! ���ی����ن  ��	� ای! �	و�، ز��� ی�د YO?� ر��

و &��H دآ*	 ا�+�ن �	ا�H ه+*�� آ� در ��$*� ه�� �	ر �3ی. 
� را 
� ���ان & \�
» r8X ه�� O�ق« $�� ا� از &ن �F آ� در 

�	د� ا��$ 	
 . ��Sآ �
��� آ�  �
;رگ، &دم ��	ان  ���
� �Hل ��
  ژ��� �3د را 
��وی;د؟  ای! $% )�	� H=� ی� �=��
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�ـ;ب )ــ�د� در ه�ـ�ن �ــ��AC، و $ـ��ر� از 9	ی��ــ�ت و ��	وهــ��    

rC�E دو &)�7 ایـ! �ـ;ب در دور� ا� دی�ـ	،  در ـ�رد ـO�ق                   

ـ�ار� 	دـ           ��7
�A دار�� آ� O�ق �� ای! آ� ز� دی���� 


�د )� �?ـ�ذ اt	ی��Cـ+(          ��& ��6
 ،�$�
و X� ا�*8��ر� 
�د� 

ــ�  - ــ� 3ــ�Oص اt	ی��Cــ+( ا	ی� 
ــ� -  ــ	ان )�1ــ�( ���ی .  را در ای

                 Rـ��ر� �*� )� 
� &�Sـ� Tـ�. ـ� رو�ـ� آـ� ا�	Fـ� اورا ��$

���ـ� آـ�              28ا�6Q آ�د)��   *8در «  	داد ��ـ� �3ا��ـ�،  وCـ� 

      �ـ	داد    28[د)ـ�   آ�« و یـ�    » ��� &ن را )+R�A آ	د� ا�ـ 1332 [

O�ق 
�د     �C��6 دو�ا 	ه�s«.12      )اری�ـ� ایـ! ��*ـ� آـ�ر �ـ
 <8� 

ــO�ق 
ــ�د، » sــ�ه	ا« آــ� ا�ــ	 ایــ! آ�د)ــ�،  �
ــ	 ��6ــ� ���ــ

»��5�
� ری;� ه�:� آـ� از �ـ��             » ��	
 ��ا���;� و ه�ف &ن ه

��ز�ن ��� و ه�*�� ا���6+� اش درای	ان Qـ�رت �	��،Fـ�           


�د ؟      


�ی� 
��ی( ا� آـ� )�زـ���       .  ه( F��ن ادا� دارد    و ای! دا�*�ن،  

آ� �� ای	ا�� 
� ا��آ� &راـ. درو�ـ� د�ـ� ��ـ�
�( و 
Eـ�د                

ــ	د� و      ــ� � � ��	ا�� Uــ�� �ــ����  ــ� از دی ــ+�:R را � ــ�:�( و  ��

ـ�ن 
	ر�ـ�             �6�	وه�، 
��6 در را�*�� ���U ا9*���� و 

 و )�61ــR ���ــ�(، ایــ! وXــ�8� ا�ــ+	د� �ــ�ز ــ� اداــ� �3اهــ� 

S8;� ا� ��; ا)?�ق ��Eاه� ا�*�د           wو ه� �)� زـ��� آـ�     . دا$

                                                        
12���Q�8	 ای	ان، 69� اول، H( :   ��� 9>ل اC�ی!  ����� Gری�(

 292؟، ص 1361
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             �
 �
�ز و ذه�� ره� از 7H	ی ����7F �
�*�ا��( و ی� ��Eاه�( 

Q�8	 3ـ�ی. 
ـ�ون &Hـ� 
�\�ـ	 و ا�ـ�)��                 G�3د و )�ری �	ز���


8��ه� 
�ز ه( Y	ح �3اه� $ـ�     . ه�� �F; دان 
t	دازی( از ای! 

       �*H، و�ی�دی �F آ�ر د��� را        	ـ*�� NTی	� �=�$ـ� و آ�C�W+آ� 

آ+� در و9ـ�ان &�ـ�� و ��&�ـ�� 3ـ�ی. 
ـ� 3ـ�ی. 63ـ�ت آ�ـ�،                   

ــ�      ــ�د آ ــ� $ ــ!  ــ� ای S�*�»   bــ ــ�g ی ــ�ن در دوران ه �ــ� � 
 

ــ�ا�ت Xــ�     Hــ� ا�ــ! ه ــ	ان دوران ــ7	و�5�، ای از�Eــ+� وزی

ــ�     ــ���ن ا���ــ� در آــ�7ر  H 3>ف	ــ 
�A�ــ�، Xــ� &زاد�  و 

  � �ـ�ل Tـس     20آ� ���،   و )��9 داری�    . �Q«13رت ��	�*� ا�

� در ای	ان،  دور      �Y6� �����	� از� �C�� ��  � �  �ـ��� 

     �و ی� 
� �Hل 6Hـ( 
ـ� ـ;د�         ! O�ق را 
� �hHوت �7+*� ا�


+��5 آ� دآ*	 O�ق    . دی�*�)�ر� آ� $�خ و ُدم ��ارد     «دی�	،  

ــ+*�      ــ�)�ر� ��$� ــ��ل دی�* ــ�ا)	ی! ا$ ــ� از ر� ــ+*	د� ا� �

 �دی�*ـــ�)�ر� «ا�ــ	   و رو$ــ! ��ــ+� آـــ� &ن 
ــ+�ط    14.»ا�ــ


�د، F	ا دهـ�ن 6Hـ( 
ـ� ;دا�ـ� &ن ه�ـ� ���ـ	 را              » ��$�+*�

�+
 ���      !  

                                                        
	داد 13 � �W5�( �1ر1��د آ�$���، ا�1>ل 6Sس ه?�ه(،  

��ر� 1332$ ،�8�R از ا��ی�9 �7� �
 . 30، ص A$ ،1379	ی�ر 12، 
 ��	 ای! آ� در �	)��	 ای! ��$*� ه�� �9 )�آ�� از ! ا�

 .O( .�<3	یح $�د
�R از ز��(1331 د� �� 21 روز��� $A=�ز، 14� �
 249ه��ن، ص : ، 
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ا�ـ	 F�ـ�!    -در ی��h� b �	ه��ـ� ا�ـ*=�اد زد�، ��8رهـ�         
�ر�،  

 �$�
 �;�F-  ری;د ��ـ�  .   ه�� در ه( Y�در �=�د ��8ره�� 

      !�� 	�D 	دن ا�	وت آ�hH ،���ه�� ز� ��8Hوا �
و ه( �3ان 

� $�د، آ� .  د$�ار �3اه� $�   ��7د، 
+��ر  ���� �6:�+

A( ��+*�� و 
� ��س، و�9ه� آـ� 
ـ	ا� $ـ��3� و            UHوا �


� اه��*� ���)� دار��، �رد )�9ـ� و               ���درك 
A*	 از ز�ن و ز

در ����Cـ� از 
	ر�ـ� ـ+�یR اQـ�6          . اC*?�ت Hـ	ار ��ـ� ��	�ـ�      

ــ� $ـ�د،  ــ+�:�6 
ـ+��ر Tــ�. Tـ� ا�*ــ�د�، &ن ���ــ�      �D?6ـ

Y� و ���رات ��; 
� ه�ـ�!              
	ح � $��� آ� ا���ر �	دش �Zا


+*�� دار��     ���� و 
6=��7      . ���ت آ( اه*7( !��F !در ای

�6� ه� 
� ه�ر ـ� رود و &9ـ	� رو� &9ـ	� دی�ـ	          
�H ،���ه	�


�$ـ�    � �   H	ار ��� ��	د )� ��7ن ده��      ���� ا�Dز 
��� �ـ�3*

ه��ـ�  و 
ـ� ه�ـ�! 3ـ�5	 ا�ـ� آـ� وH*ـ� 
ـ� ذ       . آ� ـ� ��ـ�   

           �A( !��+ %�9 Rf)�ری�E �3د�ن ر�9ع � آ��(، &ن را 

   S�*� و )�
�  � �    ای! )�A ی��*! ذه! و 5�3	      � �   � ی��� 

آ� 
� �Qرت اD	اق ��:� ��� 3��� دار � در 
�ر� )�ریG 3ـ�د ـ�        

6*� آـ� در )�ـ�م       
� ���ان �fل � ��ی(       .��69 �	 � $�د   

�ـ�ق �ـ	د� وا�ـ+���       �5ل و�	ض )�ریG اش از ا
*�ا:� )ـ	ی       � !

در A9ـ�ن   » ��ـ�ق 
ـ7	   « �3د 1	وم 
�د�، =*�	 و &�Dز آ����        

� $�د   ��	8
� ذه! ای! ����ن ه( ا���ر ��� ر�� آـ�     ! 


�د Tس F	ا �*� ��$� آ���F از &ن             !��F !ای 	ـ�ق «ا��� «
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R ��ل �3د ای	ا���ن �7�    �$ !     �Cه�� 3ـ��ـ& �T از 	ی�� دی�


ـ�ور      ،�Eـ�ری( �
�دن ذه��             Gن )ـ�ری�ار $ـ	ـ� )�ـ
 �ـ+*	د� ـ� 

�و�C &ن �F آ� )�	ار ـ�       . )�ریG آ� )�	ار $��� ��+�    . ا�

� آـ�            ��$�د 
� واUH ا$*=�ه�ت و ��د� ا��ی�7 ه�� �3د 

  ��� �6 ��-��� �
 �S�*� UHوا �
ـ! 
ـ	 &ن �ـ	م آـ�     .  

���ن ذهـ! و ���-ـ� و ایـ! دل زد�ـ�                  �A( wاز �*�ی 	ی�� دی�

   ��، ای!  �Eی(         )�ری�$ � �	د ،��� $�د آ� در و�9 �

آ� 
� اRQ و ا�Qل �Tی�ار� ا�*��د �ـ�اری( و یـ� ا�ـ	 هـ(، ا�*�ـ�د       

�� آ�ـ�(        � R�
� &ن ا�Qل � ،)�$�
ا9ـ�ز� 
�ه�ـ� 
ـ�    .  دا$*� 

���)� ا$�ر� آ�(    � �C�Qا �
���� از ای! � bل، در .  ی�f
	ا� 

O�ق را�  �?	 
ـ� ـ    53 ���ی��� 6Sس،    66 از   1331 )�	��   15روز  

��ی�� 42، از   1331 )�	��   26 �	�   � �   در 69+ . ا�*��د داد�� �  �

�   ،	X�� 40         �داد�ـ �=f� وزی	� �Hام را� +E� �
5.  ���ی���  

 �?ــ	 
ــ� X�� 61ــ	 � � ���ی�ــ�63، از 1331 )�	ــ�� 31روز 
8ــ�، در 

 7 � �   از &ن �N$ـ*�، در 69ـ+      . دآ*	 ـO�ق را� )��یـR داد�ـ�       

ــ	داد  ــ+ 1331 6Sــ�ن  �ــ� ، ه ــ�   �40 آ 
ــ����.  ــ! از ���ی� ( 

� وزی	 �Hام را� داد� 
�د��، ا��� �Hام را           +E� » �+ـ?] �ـ� [

�9%       « �>و�  » ا\رض $��3*�  �
 ،�����H زات�S8��% و ( 	


��ل ا��� �Hام را             � 	�D ل و���ای! ���Hن آ��6 ا�ال و دارا:� 
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� او �3رج � �	دد     ��C� �� �?*� رو$ـ! ا�ـ� آـ� Tـ�           15.»از 

  �&       Rـ
�H ـ�ل )?ـ�وتQـ� ا
�R ��	دن 
� ا�Qل 
� �ـ�م ا�*�ـ�د �

� ه� 
� ه�ر ـ� رود          . )��A9 ��ارد Hا�Q ،�$�=� ط
و�X �*Hا

و دور دور �6T�Fس ه� و 
�د�Sن دور �Hب �F! ه� � $�د آـ�               

در ه	 دور� ا� و در ه	 �9�8 ا� ه+*�� و �*-	 رویـ� &ب )ـ�                 

�6� �3د را در $���	� ��7ن 
�ه��     
�H .�*Hو  �ـ$�=� �Y
 �Xا

و ی� 
�$� و 
� &ن هـ� ��ـR �ـ�7د، هـ�g آـس در و9ـ�ان &�ـ��                     

�ــ� 3ــ�رد و ا�ــ	 
Eــ�اه( ایــ! ��*ــ� را 
ــ� ایــ!  � b1ــا9*�ــ�ع 


�ز��	� ر
ط 
�ه(، 9	ی�ن ای! � $�د آـ�  هـ( )ـ�ریG ��ـ�ر�              

   �
ـ�  . �+�ب و آ*�ب دارد و ه( ���د� 
� �+�ب و آ*�ب ��+

      � �

	ر�� )�ریG ا�	  ،!-�ر ر���ن 
� درك و دا�ـ.      ا�*��د 

ـ� ریــ;� ?�ــ�)	    ��	
9ـ�U )ــ	� از اآ�ــ�ن 
ـ	ا� &ــ�د� $ــ�ن و 

 � b�
� آ���Sو� ه�� &آ�د 	7�

	ا� &ی��� �=�$�،  	(	Z�و

Tـس از  . ��� آ� �	� از آ�ر آ+� و �9�8 ا� 
ـ�ز ��Eاهـ� آـ	د       

                 ���
ای! �T. �;ار� &�Dز � آ�( آ� )ـ�ریG، هـ	 Fـ� 
�$ـ� 
ـ�ز


	ا�  �*$N�           �(�ـ��ن دادن 
� ای! د�� آ���Sو� هـ�� ��� 

 �+�� b�آ( ��+*�� آ+��� آ� )ـ�ریG را Z=ـ� وHـ�یU در      . &آ�د

F�ــ�! ��	$ــ� 
ــ� )ــ�ریG ا�	Fــ� �ــ	�	م . �N$ــ*�  ــ� دا��ــ�

    �)�ریG از 
	ر�� �N$ـ*� &Dـ�ز       . آ���� ا�� و�C آ�ر��ز ��+

                                                        
�R از آ�رش ز��(15� �
�6 ای	ان از �T�ای. )� آ�د)�� :   �A=928 

 ،	A .232، ص 1379	داد، )A	ان، ا�*�7رات ای	ان 
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���ـ�             
�ـ� ����ـ� و �=�یـ� � �*$N� در �Cد و�$ �
ـ�    .  Gـ�ری(

� ده� وCـ� 
ـ� Z=ـ� ایـ!     
� ت )�ا�C روی�اده� را   X	ور �د�

�ــ� آ�ــ� و �=�یــ� 
��ــ�� �
�8ــ� ��ــ+� آــ� در . رویــ�اده� H���ــ

ــ�ری�E ا)?ــ�ق �-ــ	 و9ــ�د ��ا$ــ*�    
	ر�ــ� �6ــR رویــ�اده�� )

�$�
1� دارد آ� ای! روی�اده� در 3>ء ا)?ـ�ق       . Q �Cك؟ و�
 �F

�� ا�*�� � .   	
=��� Tـ�  ه	 روی�اد� 
	ا� �3ی. ��66 دارد و 


�9ـ�د            Rـ�ه�ی. 
� روی�اده�� &ی��� و 
ـ� ه�ـ�! �6ـR و ��ا&

و اـ� در 3ـ�Oص ��ـ�        . &ور��� اش 
� �N$ـ*� ���Tـ� ـ� 3ـ�رد          

          ���و���د�، 
	ا� دی�	ان ��$*� $�ن در ذات ��� ا�� وه	 �

         �
�$ـ�، ��ـ� ��ـ+ �6Oایـ! 3ـ �H�� ا�     . آ�	ـ
Fـ�ن ��ـ� 
�یـ� 

�ـ     �ـ�   دی�	ان ��$*� $�د، Tس در &ن 9ـ�:� و ��
ـ	ا� � ��


� $�ت $�OE $ـ�� و9ـ�د �ـ�ارد     Lی��اـ�  . �1 و 
	ا� �

  �*Hو»��
	ا� �3ی7*! 3ـ�ی. ��$ـ*� ـ� $ـ�د، ه�ـ�!       » �

�1 و 
� $�ت $�OE $�� و���6 ا� ـ� $ـ�د            �����

        ����Xع �رد � �

	ا� ���ب آ	دن و �	آ��� زدن  .  �Aی�ـ


�*� ��; رو$! ��� $�د��  .ا�� آ� در ای! �9، �

�� و ی�����ق�  : و ! ن 

� و 7�T58*	 �?*�( ک� �
 !�8S(	 !���� �W5�( .�T ل�� 

 �
� دآ*	 O�ق ��� ��6� 	

�ن �Dر)�	 و �A9ن �3ار$�ن �
ار


� ه�� )�ریG ��ز� . �T	وز� ر��� و ��� )G6 اش را 
=�ر &ورد

� $�د ی� ��� )G6 ای! ک�د)��  �ه�:� ک� از zF ورا�

 28 

 ،!�����*+
� وا��� �� آ�  
8� از &ن 
�د ��25�C و �3دآ�

!�A
1357
� ا��>ب �Eوری	ش . �	�6 دی�Qر ا	X ،ن&	
 �>و� 


� ک	دن د�ک	ا�� 1	وم $�� 	S( ا�� ه� از	ای�ای! 
�د ک� 


�دی( . ،�ه( 
� ار|�ن » ��وا�C�5 »u �ک�7� ک� 
	ا� 

� ! &ورد� 
�د��
�ی� �?�، ک� �ک� �$�T د�	T �8رف و( �



8� از O�ق، ���)� �	�*�ر �9% ه�� �3د 
�د�� )� ای! ه�� 

��$�
 ��6ک � Tس از �	و�T$� �*�. ک� ��	ان �	��$

،��Y6��F	ه�  ا�;�F �6�3 �Cای( و ����	زاد� �& �
 

� 32 ��ل و �F در ای! �F25 در &ن . درای	ان )|��	 آ	د� ا�


	 او  ��A(ا ���� gه� !*+
��ل، ��8�ان O�ق از 

��6*� را 
��ر �	�*. � ��	د� ا���3ددار �(���� )� از ��ه�� ا

���7� L��ا�	 در . O�ق )�Oی	 دی�	� ارای� 
�ه�� و 

«  و �N$*� از �6 �	ا:� و ���U ای	ان �ی� � �Nا$*��

  ��ل �N$*�32، در ای! را 
� رخ � ک�7���» ره=	� داه����

�C �7� و و. ��;ک( دره��! را�*� �	�ی� �Nار� �ک	د� ا��

$ �� ��)�ان از درu ر; و راز O�ق، ��8�ان او �F;� .د��

���7
 R��* ;�� R=�9 �9دو و �
����� ک� � . ��8H� �Cو


�ی� دی� . O�ق در ذه��� ای	ا�� ه� ر; و راز� ���T�� ��ارد

� ک	د ک� دی�	ان �ک	د� . او �F دا$� ک� دی�	ان ��ار�� �F او

� �3ا�� ک� دی�	ان، ا�� و��� ک���؟ او 
	ا�  �F ان	ای

� دو ��ل Cو راز دو ;�� �3اه��؟ و دری� �=�رت ��د�، ر�
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� ک� ه��ز از ذه! �	ا�ش ک�ر � ای	ا�� +�F و�3رد� ا� او

  ه� ��� رود؟

  :ا�
 ا$#� دو"� ���ق

� او- ا�	 �-�ر $��� ادار� ا�رCاف دو�اه �� - �
 ،�$�
 

� وHا�Q �
��� اش � .E
 ،!O�ق و ا�*��د  ���Tک�ا

� �	دد و 
� ای! ک� 
� �Hل 8	وف، ک���  	
ی�ران �;دی� اش 

�	دم �	ف ��� زد . ا� زی	 ��( ک��� اش ��ا$ �
در ��Sب 

8�� 5	ح ��� ک	داز ��� دی�	، �� �3د 
	ا� . و 
	ای�7ن 


�د و �� ی�ران �;دی� اش ��& �*Cت دو��� -را�� �3ار� از 


�د�� ک+��� ک� �*=Cا �
 �*Hو  »��	����� از  �ک�*� »را�

7� ک	د�� وک	د�� &ن �F ک� �=�ی� T �6 ��� را� 
� �ک���

� ک	د�� .  

� ��ی(  �X	*8��6*� آ� و�9 
� ���ان C�9% ا��، در 

%6 ����� T	دازا�. در Dا �OE7 ��ل �N$*� �+�د 150

 ��ل 58��C و ر$�� �*��� 
�د، 
� ه�� زور� آ� در ای! 

�� و�C ه��ز �*�ا�+*� ا�� آ��F*	ی! $�ه�� از �+�د زد� ا

O�ق و ی� �;دی�*	ی! دو�*�ن و ی�را�. �T�ا آ��� �C� . �
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�	دان*Cدو �
O�ق را  ،�1
8� از او  R=H وه��! ی�  

�$�
 .D ک� در او 	رو� $�د ه ��� �( ��S�+
16.  

 �
 ،!��ن � �
� ا�+�س دارد UYH $��� 9و�C &ن �F آ� 

�6� دا�� و ه��! ا�� ک� X	ور� � .ر� O�ق ا�

��زد )� ��Nاری( ���89 ای! ک�د)�� ����! از ذه! ای	ا�� ه� 

ه	کس 
� ه	 ا���;� ا� ک� 
�Eاه� در ای! �O3ص . �Nف $�د

� �;اران » ذه! $�:�« ��ن از دو�*�ن و 3�� �
ک��، 

�	دم ای	ان ��+.  

 را ز��� را دا$� آ� C�E?�ن $��» ���F! ه�«ا�	 $�� �=�س 

، ر�X $�� ه( 
� �Hل ی�� از �ا��8ن دو 17ز��� � �3رد��

 :&)�7 اش

 »  �*E( %$ د�
ر�X $�� در �	��ن 
� �	دار ا�8� آ� وزی	 

�7�

=	ی� او را )A	ان  �
�ز� � آ	دو 
8� �	دا Q=ح �?�«18 

                                                        
16  �A�( »��ه�$ « �ک� ه+� اد��� ی� &دم �68م ا�C�1C ا�

O��=�، &ن ه( 
	ا��س ��R $?�ه� از یک� دی�	 ک� O�ق دری� 
 ی� ��د -1906 )�	ی=� ه( ز�ن 
� ا��>ب 7	و�5 در- در��ل �>ن

�
�R از �	�# وارد ک	د و�C )8	�� اش را �t	دا3��ک*� ای! ک� ! ا)�

�R«در&ن دوران �
�د���ا$*�( ک� 
	ای. )8	�� ا�» واردات ا)�  

T ر�
O�ق از زی	  �( �$�
�$�
  ! 	دا3� &ن در ر�*� 
 1353ز������ $�� �=�س اول، دا�A( ���7	ان،: �O	ا� �6+?� 17  

 127- 69125� دوم Qص 
در 73� �3م، : �?*�� 
� ا�+�ن �	ا�H: ��� ا
	اه�( �=��  18

  77، ص A(1379	ان
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ا� �*=C	�Tس E*�ر� و b$;T ا���� و دی�	S	ی�ن 
�! و 

� T	اآ���� و ای! ه��ن �t	س  ه( 
�د�� آ� )	س و   �و�7

)	س و و�7*� ا�� آ� ذه��� ��د� ا��ی. �، &ن را 

»����» ا�� � ! 


�د،  ���� %�� �8
��Aد� دC*�ن را �3ش ����� آ� �3ب، �9

	دم 
� ��اد 
�د�� ...�
 � � اد��� b1h و +E	 و ی� 

 :  ه+*��&��H �	ا�H آ� �9�8 $��س ه( 

��! ا�� ای! 
	ا� ا	وز� ه�« ����F آ� �
R درك ��+�H 

����، &زاد� �1ر ا���� ا�ر �=�$� %�
	ا� 	دم � .

�ر��، ا�O*Hد ر�� و&�، . &زاد� اRQ �=�د ،b��
ا� را�، 

� ا���� 
�د�� . �H«19ا��! و ا

�
�د� 
�$� آ� ��+ ��ر��+( و «و ا�	 ای! ���� در�


��6 از»)S�د ،��$ �Xزش از ر�D&	� �� ان	ز ای�D& س�=� ��$ 


� &ن ه�� را� و ک�روا�+	ا��ز� و ��3*! ��ان $�� 
�د 

�Eر )�ری�����
	9+*� و  ���
 و ،�-�( در ا�A?Qن و ای! ه�� ا

�
	ا� ��7ن دادن T	)� ای! دی���� آ��� ا� ،�*�� !�� . ه

� ای! ��ع $��& �T � ا�ر ای! � $�د آ� � � ادار� � و ا

�9 �

	و� �	  � �-�م ����� ای	ان  �T رو� 	
� ای+*�دن 

�*;C;ل  ا� �7��);C;ل 
� )	س . ای+*� و 
� ه��! دR�C، ه

                                                        
  48 ه��ن ص  19
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�ور 
� )��W5 از ��:� و  �6Q�7ء ا�� ز�� و )	س  !دا

���Q=�ن H�رت وH*� )	�� ه( . ��73� از ��� دی�	ا�

� آ��� و  �
	ا� �?� ا*��زات �3ی.،  ا���ل ��73 ��$�


 �
� ه��! 5�3	 ا����S� � آ� ا���ل ��73� در ای! 

��Q=�ن H�رت ا���ل . �	ه��� �6 و �	ا�	� � $�د

� آ��� )� �-�م را �?� آ��� ���73 �
 �A�( ;�� و �-�م 

� ک�� ی� 
� �Hل ا�h1�6	ت، )�T �Aس از  	��|( ���73

 Q�  و!$���� � $�د» Q�ا� ا��>ب« ��73� ا�� ک� 

،�*=Cها �ار��ر)� ��H &��ن آ� �ا� �F	ا ؟  . ( �-�ر� �	 ��73


�$� از H�ی( در ای! �	ه�# �F 	�8.  هCا rQدا��( آ� و �

.�8Cا rO�! 

  )*+�
از ه��! رو�� آ� در ای	ان، �-�� آ� ��اRH در H	ن 


�$� آ� در &ن $��  ��$��
7	و�5  ���= 	
 �
�ی+ �

+�C�W*� ��ا$� و)��A ا�hء آ���� �Hا���� 
�د آ� از 

� و 
� ��ض 6Sس و � &زاد� 
6Sس$N� � ا�*�Eب $�� 


� �Qرت �-�� در &� آ� در &ن  R�وزرا +�Wل 
�د��،  در �

  و - �Fن ��> آ�ر� ا� �=�د��-وآ> و وزراء +�C�W*� ��ا$*�� 

�� ه� 
� �	دن $�ه� ا�*�د� 
�د آ� 
	ا��س � � ه�C�W+

� )��O( �A�(  ،R��	��� ���Hن +�C�W*� ��ا$� و�C در �


�د . 
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 5�3	ات 
;ر��ن ����� &ن دوران را ک����	ف 	ا H=�ل �


�Eا��� ! 

� را �	���ن ک	د� �Y6� م�-� !�A
اک��ن ��;، ا�	 �F ا��>ب 


�ز 	دم 
� ک�ر� ا��و
� �L و ���ق، و H�رت  �Cو �ا�

� �	ی;�C�W+��ان ��;  . �
�ی� 
� Q�ا� 
6�� و 
� )ک	ار �?


�$� ی� در ه	ک��S دی�	، � �3اه� درای	ان ک� � � �ا�	 ه

*�ل ��ش آ��� �W� ����� �
	ده� وز��ن b��T ه( 
��7� و 


� ای! $��$=��� روز ه( �F�Fو   ��OH	
&ن ادار� ا�ر، � �  

�8�رن ��� $�د �9 . ������Hد �A� .ا آ� در ا���	F

����� ا� �H�
 .�8  ا�	اد ا3*��ر ��ا$*� ا�وH*� در�9

�=5 ��$�
��	�� ��+�C�W*� ه( 
� �	دن � �*�8 . 8
	ا� �9

 �
 ،��C�W+ا� آ� در &ن 
	ا� ا��hی. �� ا3*��ر 
�$� و �� 

 !��ار� را� و ا�*��\ آ�)�ه� دا��ن و *3�� �( ��F !*3��

 !E� د�S( و ����و ی� ر�# و روD! زدن 
� زrC �9ا��ن، از 

�; �
  .�?*! �YC?� ای+� آ� ه(  �Cس ا�� و ه( 

 ،�  در )�ریG درازدا! ای	ان �� ای! آ� ��	 آ���  ه�g آسو ا

���� آ� ای! آ�ره�6Dط ا�A� �� و 
�ی� 
� $��� دی�	� �

�ن را��	� !�
	ای! �	ز.	�3  .  

 ����ا�	 از &ن �F آ� 
�ی� � $� وN�� �Cا$*�� )� 
�7د، �

� دآ*	 O�ق 
��	ی� آ� � �3اه�� 
� دو��ل وا��آ� ���

 &ن ه�� )��W5 و 9��ی� و ���3� ��6AT 65=�ن و درآ��ر
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��:� ه� و ک� ه� و��:	� ه�
 ��  و دی�	ان
���A=A ه� و 


� ز��ان  ����
��ن � 	5�3 �
روز��� ا� 
+*� $� و �� آ+� 

��6*� آ� �	ه�# ����� �A� د������H اش . ا�*�ددر 

��*�
� و �( ��� 	

7E�ار و ی� یb 65=� را  bد از ی�� را 
� ا�*

� آ7� 	�Sو ز� RD- » ر��ن;
آ� دی�	 ��9 �3د دا$*�� و » 

� وزی	� -دار��+E� س ازT ق�O  ی�� از او�C! د�*�رات 

 �
��� آR آ�7ر 	A$ �
� ا� ا�� آ� در &ن �� .E


  :��ی+� آ�

  » �
� $Eص ای! %��9 ���$*�  U9را �F ان &ن	ای �ای	در 9


�$�� و ه	 آس آ �*$�� �F 	$�د، ه �ی�=� �$�
 �*$�� �

�رد ا�*	اض و )8	ض H	ار ��	د.«20 .  

 R��	رات ���Hن � Lو�	
� ده� آ� در ��ی	 �ارد  �و ادا

�ری! « $�د و )�ز� در ای! �رد ه( ا�Y3ر � ده�، � �



	ا�  �*�
��5 د�*�ر \زم در ای! 
�ب �Qدر �	�:�� آ� ;ا�	

 ه��! �قOازد�ک	ات ��7 . 21»ا$�Eص �	اه( ��7د

 واژ� ، در )��م �ت Q�ارت �3ی.، 
� واژ� ا$�ر� ک���+� ک� 

� �3ی. و��دار ���ای! �� .E

�د �. ���-� �*?� �
  »

                                                        

��� آR آ�7ر، �رخ 20	A$ �
11 ��� دآ*	 O�ق  �7A�
 ارد

1�� )	آ��ن، )A	ان،دآ*	 O�ق��� ه�� ، 1330  ، �	د&ور� 
  165، ص 691375�اول، )A	ان 

  165ه��ن، ص  21
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� او د$��� دا$*�� و�C 22»د�� ک( ه?*�د �7	ی� 
� �ک�

�7� R�Y8( ی� ا�	7� gی+� . ه���
�ز ه(، ا�	 دو�� داری� 

� �3اه�( از �9:� !  
8� از &نک��� 
� دور� $�� و ی� دور�  »

��Cی(» ا	��

��	ی�!  ��Cق ا�O�:��، در ای! ��ز� از 	?
 !


�\�	 ز���� ک���و �?س 
ک7�� �H& ون�

�Nاری� ای	ا�� ه�  .  

��ار���\ آ� دارم از 	ام*Cس ای!  دوT )ز� �O�ق �	ف  

 ک� ا�*��د O�ق 
� د�ک	ا�� و�L و را ه( 
��ی( و 
�Nرم

��ق �	د� ا��
=���� ک� در 
	�3رد 
� یک� از . � و ا�	 ��ا$

�� ک�� و  �F ق�O��8�ان ����)� �3ی.، - 	
 � �
 

� ک��(؟ �E�- 58رد �F �8
   ��ل 

Nاآ	ات 6Sس در  !* را 
�Eا�� 1322 ا�?�� 16ه	آس آ� 


� ا�*=�ر�� �?C�EO�ق را در  LY� ص�O3 �
 � � و 

� �����XءاC�ی! 5=�5=�:� از �-?C�E L�� �

�Nار��  	

O�ق 
� ��� ��Xء &$�� � $�د . � � ا�	�F ا�*=�ر ��

��� ��Xء�	ا��Sم )�Oی% $� و �C اD	اق ��+� ا�	 �?*� 

 bان ی��� �
O�ق، �3د او  �?C�E �S�*� در �(��$�د آ� �

رR9 ����� آ� � )�ا�+� در �C UH;وم 
� آ�ر در
�ر و 


��	ی� دو�� . ��; ا�*?�ع ا�*�دا�*��\ ا��6+*�ن 
��ی� از  �Cو

                                                        
�6 و د$���ن &ن، �7	 ���ر�   22 ����E	اC�ی! �-���، ��ک

  224، ص 1383&�*�ب، )A	ان 
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 �
�زدا$� �+*	د� و 
+*! روز�� �
 ���ل 
8�، آ� �Hام د�

� ��ی+� �F .�3ی ��Xا	*�ق در ا�O� ز��، :  


S��ب &�� ��H� ��Xء اC�ی! 5=�5=�:� آ� «  U9را �وا

	 &ن 9��ب )�r�H واآ��ن از H	ار �
 �H	ی% �� �� ا�

ه	 F�� ای! . =�8� آ���Nآ�ر� �3اه�� ای�7ن را )

 �=+� �6��9% �-	ی�ت �3د را در 6Sس $�را� 


�ی�7ن در �Tر� ا� از+�:R ا�Asر ���د� ام، و�C اآ��ن 

�*�O ا�� آ� از �-	 �?� ا�Qل و ا�*	ام 
� ���Hن 


� )=�8� ای�7ن و )��م  )��O( و ی� �����H 	�D r�H�*


�� ا�� ا$�Q�E آ� 
�ون ذآ	 �6� )=�8� و ی� ز��ا�� $


�8C�ل. �3)�� داد� $�د ���b6 ی=Cدارم آ� . ا !��ی

ره=	 �;ب د�آ	ات ای	ان آ� �3د$�ن �	�*�ر ای! روزه� 

 �A�& �6:�D ص و�E$آ� ای! ا �$ �اه��E� �Xرا ��$

� آ����8C ا��	آ�� د��1
��د� و � �C��«23   

��ی+� آ��� 
� ز��� $�� و ی� �� از ��\ ه��! را &	
 ��ک�

 !Y
 !�A
   !1357ا��>ب 

� ��Y6ن $�ن ر�X �3ن در�	��، �*� �T. )	ه�، ;وH*� ز

�?�� ��$ !�F �O�ق دره��ن 6Sس د� 	�: 

                                                        
23   ،��Y6+Cام ا�H �
��5� �	��7د� O�ق  ��ف ��� 1325 د� 

                                                                                                                                           94ه�� O�ق، 69�اول، ص 
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� را «�Y6� م���3ب،&��H ر:�س ا�Cزراء ��Y6ن � $��� و

&ی� ا	وز در H	ن 
�+*( ه�g آس � )�ا�� . ا$|�ل � آ���

��6*� آ� 7	و�5 ا�� �Tد$�ه. ه(  bی �ی��
+�Wل 

ا��؟ ا�	 � ای! �	ف را 
;��( &�Hی�ن ه�� )R�O1 آ	د� و 

 ��6�درس �3ا��� و دارا� دی6t( ه+*��، ای�7ن �Tد$�� 

� $��� &��T )Aد$�� +�Wل . ��� ��	� !��F آس gه�

 ��	ا:� 
���( و 
��:�( �Tد$�� ا�AH	�� 	و ا� ��;
)�ا�� 

*=�اد Q	ف ر:�س ا�Cزراء��آ( ه�� �F; ا�� ای! ار)�Sع و ا�

� .»ا�

 : و ادا� داد


�د� ا�� rC�E &زاد�  « �
� ��:�( آ� �>�9�H !�5ری�  �


�د� ا�� US(	�3ب ��\ &��H ر:�س ا�Cزراء �Tد$�� . 
�د� ا�� 

�	ا:� � آ��(. $�AH 	�� �ا	وز . ا�	 +�Wل $� آ� 

 �� ��ل و ای! ه�� �3ن ری;� ه� +�

8� از  � ��6�

H 	�� ��3اه ���	ا:� 
��� وRf ز��=�ر 
�7د آ� ���ن �A

آ�( در ز��=�ر ه( ای! �5ر 
�$� آ� یE$ bص ه( �Tد$�� 

�$�
 ��6�
�$� و ه( +�Wل «. 

و در
	ا
	 ا�*�\ل �+� آ+��� آ� 3��ِت ر�X �3ن ر:�س 

 �ا�Cزراء را دR�C آ��� 
	ا� $�� $�ن او � دا�+*��، 

 :��ی�
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»H& ی( آ��$ R:�H ��� ر:�س ا�Cزراء �Tد$�� 
��7�، �3ب ا�	 

� آ��� و ه��! &�Zری�� C�3ه( د ��6�� در آ�ره�� Hن و&

� ه( )	$ح �Y6� ن�ا	وز از ای�7ن )	$ح � آ�� در ز

$�� ه+*��، ر:�س ا�Cزراء ه+*��، �	���� آR . �3اه� آ	د

 ��� �H& و����
�Hا ه+*��، 
��� ا�	 �	م را 
=	�� و )�� )�� ام 

�� رومی8��ب ه;ار � �A�	� !ر ای�

�ه�� زی	  !�
 .1�« .24 

 �
&ی� � )�ا��( از ای! ا�Asر �-	ه� �F;� ه( ی�د 
��	ی( ک� 

��
�Eرد؟ �* ���ن ! . درد ا	وز � �
&ن �F ک� در ای! �9 

 �
 �&زاد� و A( ا�� یک� 
�ور ا�ک�ر ��NTی	 او�

 و �L و���ق �	د� و دی�	� ه(، ��R ک	دن د�() ا�'


 �! �-	م ای! ا�� ک� ���Hن . !�*(ن� او� »�
 « �را 

$�د 
� ���Hن �3ب )=�یR ک	د و�C در �	ز�! و �	ه��� ک� 

�6ک� در ه	 ���Hن �ار� �=�$� و ک+� 
	ا� �Hا��! 

 ��
�6ک� &9	 رو� &9	 �T$�7، )	� ه( �3رد �ک��، در &ن 

� �3اه�� 
� ای	ان 
8� از O�ق. ��� $�د ����ر ه�� . د�


��	ی�! ���ACای !  

وH*� یb ر
H U	ن 
8� از 
��ن ای! دی���� )��r در ای! ا�� ک� 

،  ه��! ا$	اف زاد� 	دم  ک� 
� &ن ا$�ر� ک	دمه� در 6Sس

� وزی	 � $�د و � آ�$� ��69 ا�*=�ادو +E� �دو�
                                                        


�ن  24& )A� �+69 ق در�O LY�1304 از R�� �
 ،�+�$  » LY�
  Q ،5-10ص1349ا�*�7رات O�ق، » ه� و ک*�
�ت دک*	 O�ق
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ار)�Sع را ه��ن ���� آ� �3د 
� در�*� )�Oی	آ	د� 
�د،  
��	د 

�
د، ای	ان را ر�*� ر�*� 
� H	ن و 
� ه�� �E*� ه�:� آ� 

����	
 )*+�
 و اک���)� �	اه( ک�� )� �ه( &زاد� و 


� ک��(	S( R� ، از $�� و ��ا، > و zF، د�ک	ا�� را در �

» Cال	دن آ�$. ه��  »�=	ا� ��آ�م آ	
 ��و +*=�، ه

8O�ق  
� و��ت � ر���و �	ا��Sم 
8� از دو ��ل و   ،�� 

���� (  ��ز�ن ه�� �����9 ا	ی��:�
� ه�	اه� و ه

 و 	)�8S! )&م &� ��کس (  و ا���6+�)��ز�ن ���

� او ک�د)� ک	د� و دا�63،� و �	ه�# درِِ 
	���6 �ک����� 

  .ای	ان را 
	ه��ن H ��$�T�ی�� و ��1س 
��ر � ا��از��

� )�ا�� ا	وز ه(  �l(ا	اول، &ی� ای!  ا�* .�	T �

	�	دی( 

� �

�$�؟  ��? ،���ن !،  ا�	 ره=	ان ����� ا	وزی! 

� H�م 
�Z .وره�� �3ی�
�Tک�ا! و  �Qدق �=�$��، در 

�=�$��، در��R و �� ��ط در�	ف ک� ه;ی�� ا� ��ارد، 
�ور �3د 

 &ن ���� ک� O�ق -را 
� &زاد� و د�ک	ا�� ��7ن ��ه��


� �L و ���ق �	د� ا�*	ام ��Nار��، را� 
� - ��7ن داد� 
�د 


�  .��Eاه�( 
	د�9:� 	S( از �ی�
��ن !، او�C! در�� ک� � �


� و �Tک�ا�� و ��73� �	ی;�Hا�Q ،� و ا�*��د O�ق �	�

�NT�� R63ی	 او 
� �L و ���ق �	د� �.  


'���ق و �,("+  : ار��ب و ر-

  . در ای! �9 ا�9ز� 
�ه�� 
� دو �ک*� ا$�ر� 
ک�(
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+�یR ک �
O�ق در 
	�3رد  �Cدو ��
�7ورز� و او\، ��


	ا� .  اد�� � $�د، )�A �=�د ا6D%ک�7ورزان 
� �Qر)� ک�

�fل � )�ان 
�، \ی�����H �S اC|�ء ��ارض �Cک��� در ده�ت، 

\ی�����H �1 ازدی�د �A( ک�7ورزان و ��ز�ن ��	ان 

 ��F اض �=�)�،  و	=�رز� 
� &��ت و ا �����H �Sک�7ورز�، \ی

�� دی�	،  
�ی� 
� ی�ددا$*� 
�$�( و از �. �رد دی�	 ا$�ر� ک	د

 ک� 
	3>ف دی�	  
�د ز�! دار ا$	اف زاد� ی�  O�قک� 

�و از ��� دی�	 � . ا$	اف و ز�! داران، دردای	ان ه( دا$

 �Cار� ای��
دا��( آ� از ده+�ل R=H از 7	و�5 آ� �+�

	داد  �(  �� وزی	� 31332	ا��ن را دا$+E� ن� آ� درز

� او��� ��6�	
 آ�د)� آ	د�� 
� )��وب از 
��?�ذ )	ی! 	دان 

�ت )|��	 1304در &
�ن . ����� ای	ان 
�د�� وH*� آ� 

� &ی�، 
��LY ا�*�ار� آ� در 6Sس  .�T ان	در ای ��Y6�


�وره�� ����� او &$��  � $�ی( �
 �. ای	اد � آ�� 

��� �
� &ن و��دار  	�
�وره�:� آ� )� �Tی�ن �. ،��
� ای! ه 

�� در  ��ای! ا�*-�ر ک� F��! &د� درراس ی� دوC*� ک� از ه


	ا� �Tی�ن دادن 
� �-�م  �� )�ا�+  ،�Q�1	� د$���ن ا�

���ن، ا�*��د�+��S��  ا����ار
�ب و ر��*� ��� �

	 دارد  


	�3رد� اراد� �	ای��� دارد Rی�+ �
. ا� ا�� ک� 
� )�ریG و 


8� از ای! ا�*��\، د�=��C ه��ن دی���ه�  ��AC�� ک� در �ا�

�ی� دار�« ���ط O�ق 
� �Qرت 	� 	�D �$را� ر« 
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�C��را » 3	د� 
�رژواز�«  )�Wری;� $� ک� ا�	دراردو��� $

»Rداد» ه �م �3اه�Sرا ا� �	ک�ر� �Cی� دو rی�sه� و�
ک� . 

�� ده�� �*=Cاز .  ا �����ی+��� �lوی �
! ه( 
� 3=	م ک� 

zF UX�O�ق )�3*� ا�� -�� در اRQو�C را) 
� �sه	 (-	
 

��9اب ! ک� F	ا 
� �-�م ار
�ب و ر��*� در ای	ان �Tی�ن ��اد� ا�

 ���O*Eت O�ق، � �
 ���د� ! ای! ا�� ک� &د


	ا� 
A=�د ز���� ده����ن H�م . )�ا�+� ای! ک�ر را 
ک�� �F	ا�

�رد ا$�ر� ��F �
در �O3ص .  ک	دمه�:� 
	دا$� ک� 

O�ق، 
�ی� 
� 5�3	 دا$� ک� ای! )�د� 
� ��اد و  ��ک�


� ک�د)� زد 
6ک�  �� او د�ی� ک( ��اد �=�د ک� 
	���6 �ک�

O�ق » �E=��ن« ای!  �
�د�� ک� 
� د\یR ������ن، 
� �ک�

9�U $��� �=�د�� . �
 �F از &ن 	7*�
ی8�� ��7*	 ا�*��د 

O�ق 
� ا��از� ��� 	دم ��د� 
	ود ک� F	ا � از �ک�

 U���ک��� ���ی� �ک	د��، 
�ی� �E=��ن را ����7 
	ود ک� 
	ا� 

�6ک� را
� ا�%��9��	 $�OE �3ی. ���U دراز �ت   

�	و3*��و ��\ �T	ا�� �	، دو �Hرت و ��( ه( 65% ک�ر�� ک� ا�	 

O�ق F��! وF��ن 
�د F	ا 	دم 
� د��ع از او ��Hم �ک	د� 


�د�� !��*�6ک�، )� R=H از O�ق ?��� در �	ه�# ����� 

	دم و�9د ��ا$*�� وک�ر� ا� �=�د�� �
 �9�( �
 و O�ق ه( 

� ک	د��  �T و �� اش د�
1	ان ه�:� ک� 
	ا� �ک� ��ه
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� دا�63 )�1\ت \زم و X	ور� ���� �Q	�در �( �ا�ن ����

  .را ای�Sد ���ی�

  :���ق و )�ر0 ان

 �E��T�7 ازE
ک� 
� ��Wال H=�6 داد� ام در �ک	 � ک�( 

�$�
� .  ای! �9 ه( ک�ر
	د دا$*� O�ق ���ی��� ی� �ک�

�
� . zF �	ا� ک�ر�	� �=�د و در ای! �رد اد��:� ه( ��ا$

�� -9� �A�7�Tد � ک�( ک*�ب در�73ن دک*	 �E	اC�ی! �-�

�6 و د$���ن &ن � را 
�Eا��� )� 
� $	ای�Y ک� -�ک�

& 	*A
9	ی�ن zF %C�D، �;ب )�د� . $�� $�ی�O�ق در &ن 
�د 


�د ک� در )R�61 ه�� ! در&ورد� اش 
�7*	 ��	ان ا9	ا� 

+�یR ای	ان  �
� �3ر�9 $�رو� 
�د )� ای! ک� ����

! �-	م ای! ا�� ک� 
�ون . 
t	دازد �Cو ،� ���در دور� و ز

� ا� �+*	د� ک� ��ا�6H از ر��� �د� را 
	ا� ��	
دا$*! 

 !��h( ن����ه?� !E� ان�( ��. ک��، از د�ک	ا�� �

�9�8 ا� 
� ��ای�ن و �7���ن، ��� )�ا�� �9�8 ا� د�ک	ات 

�	 ای! ک�  د�ک	ا�� را 
� $��� ا� )8	یr ک��(  ،�$�
ه( 

�$�
�	 �+*	د�، )����h ��ا$*� � �
  .ک� 

��ی2 �1'���ق و�    

�� را $ �6، )��9 Rی�+
� ��	ش O�ق در 
�ر�  ����T در

�� ک� در 9Y� �
 در 6Sس ای	اد 1324 &ذر %624 � ک�( 

�� را 
� ��$� ه�:� از &ن %69 � ک�($ �9�( !  .ک	د و 
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 » �C��� �3د E*�ر در 
�h8 از Cک�( ک� دو ��! �	ض �

Rf دول *1�� ا	یک�� $���C و ��:�س ��+� و�C �	ض 

 R7ک�( ���� �3د E*�ر 
�ی� 
� ر�	ا��م �Cک�( ک� دو �

���Hن ا���� � ا	وز ا�9ز� )7ک��1Q ( Rح ا��( $�د

�� ده�� �*Cدو !��F)�� ر�	ا��م ).�1Qح ا� ��ک! ا�

�6ک� ای	ان Rf دول *1��  ا	یک�� 6� را� داد ک��( ا�	 

� ��رال $�دCو ��یس دو �C��$ ...... rC�E gه� ���


� ��را�C $�دCان دو	ای ��6ک� . ��+*( ک� Cدو �ی�$

�Cرا�� �8
 ،��$�

�$� ک� ی� ا3*��رات دا�63 دا$*�  	*A
 

� ک����	ک;� �ا� �Cدو �
�،  25»...ه(  ���و ا� در دور� و ز

 ��-	م ای! ا�� ک� 
�ون ری�7 ک! ک	دن ه	 ��ع )=��8، 

�6� و ی� ز
�ن 
�$� و ی�  ��3اه� )=��8 
	 ا��س 9�+�

،!��ن � �
 �E! اE� \�Q! �?*! از د�ک	ا�� و&زاد� 

در $	ای�Y ک� 
	 . �?*! از �f6f ا�� ک� �AFر��ش دارد


� �Tر� �Tر� $�ن ه	 ک�7ر� �F ،)?C�Eن  ��A9ن ��ک( ا�

�� ه��« 
	ا� ک����t ه�� �	ا�� �*�6	� ��NTی	�C « RA�

اhAC( )	� �3اه�� $� و�C در��! ��ل، 
� 9� ا�*��د دارم 

6� ه�� ��ک! ای	ان 
�ی� )� �	�� 9�ا$�ن از ای	ان در ک� 

                                                        
�: �+�! ک� ا�*�ان  25 �از�� �?�، ا�*�7رات O�ق، ����
 206- 205 69�دوم، ص 1356&ذر 
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	ا� &ی���  !�3ا�*� ه�� �3ی. &زاد 
�$�� وو��)� ک� 

�
	ا� D��� ای! )��ع، . ای	ان � �3اه(، و��ت در )��ع ا�

��م ( �
�6� ه�� ��ک! �>ت �Hر� ای	ان، 
�ی� �L و ���ق 

� $��3*� $�د��اC=*� ک� 
� NTی	ش ای! �L و ���ق . 
� ر�

� $�د �7+� و 
� )�ا�L ر��� ک� ای ����F ر� را�H ت<� !


A*	ی! و�9 ادار� ک	د ک� ر��� �د� و �	ه���  �
� )�ان 

  .��ک���. )��! $�د

 �Eایط )�ری	$ �
و ا� ای! و�9;� �5\�� را )��م ک�( 
� �	ی;� 

  .ا	وز

�*$N� ل�� ��F م ک� در	ن �&	
 !- �
 	*7�
 ا�	 ��Eاه( 


	�	دم %�
�ور 
� &زاد� و د�ک	 - � �
ا�� 
� �Qرت )-�ه	 

 ��ی� �>ح 9�� ای�:��Cژی� در د�� اt	ی��C+( ا	یک� در &

� ای! ک� دردرون �9�8 �3ی. &زاد� و  د�ک	ا�� .ا�

 � �F ،ن�A9 ���
دار��، )	دی�� ��+� و�C ای! ک� 
	ا� 

�*?�و)� ا� <���C ک���ن . 65=��، � �
در$	ایط ا	وزی!، 

 ،!
� �O3ص در ک�7ره��  ��	وه�� )	�H �3ا� و 7�T	و 


� د�ک	ا�� ای! اک�ن را از  R�
�ی� 
� ا�*��د و � ����T	ا

 �	�7
� ک� 
� $کR و�
 ���S(وه�� ار	و �� )+�Cی�	tا

�رن« ه�� �*� �+T رن و�  «��	��
ای! . ه( در � &ی�� 

� ه� ک� ���ط ای! ��ک� �� Rی�
��	وه� 
�ی� در ه�� ز��� ه�، 

� ه�� ا��	
 Rی�
��$�
 �*+�Cی�	t��9� ک� .  !��در ه
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�	اث O�ق &$ک�ر)	 � $�د ���� ه�� . اها�	 �ک�


� اt	ی��C+(، دروغ � ��ی��، �	ک�ب � ک���،  �*+
وا

 �
	دم ��د� 
� )��9 ا��،  �$��	� �
را�� �3ار��، 

 ���� ک���، =�رز� 
� اt	ی��C+( در ای! دور� و ز �?9 �8�=5

	دم  �
�Qدق 
�$�( و 
� &��A دروغ ���:�(، �;ان ی8��، 

 �

�ی�  ،�$�
 � �(���ا�*��د 
� &زاد�، 
�ی� &زاد� C�E?�ن �

را�� �3ار� 
� ه	 $کR و�Qر)� ک� در &ی� $�ی�ا =�رز� 

 �ک��(، دC+�ز 	دم 
�$�( و 
� ه��ن ا��از� A( و �	��$

5=�8� 9?� �ک� �
  �( ��ز، 
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  ���26ق و را4 &ه3

  

� �29�ن 
� �	ار����=�رک� و  �
O�ق  ،�7A�
 126 ارد

�$ �C�� . uر�= � ��
�د، ای! روز �;ی; 
	 )� و 
	 ه&���T	ا�

 ه;ار��ل ز��� 
�$� �Fن � دا��( 1000د����� ک��( . 
�د

و�C د�� � ک��( )� ��8�ان )� ا��ک� . ک� ز��� �3اه� 
�د


�$�� و دو�*�اران )� ه( *�اUX و �	
;ی	و rO� �E� 

  .ک�ش و )7�� دا�+*! و ��R ک	دن 
� &ن دا�+*� ه�

�� �3اه�� ���A
 ی� �=�ی� -��$*! در 
�ر� O�ق دR�C و 


�Eاه� - ��$ R=�( ک� زی�د��ک� ای! روزه� ا� ��
	ا�  �Cو 

 126و ! ه( . \زم ا�� )� ای! و�9;� را 
��ی+(» 
���A« ام، 

� ک�( ���A
O�ق را  ��C��.  

 ک� 
� ��hH ���� ک���، )	دی�� ��+� ک� از ه	دی���ه�

� اک���ت �	7�T ش و	و �+*	�8 ا�+��� در ��9 �8��(

�اC=*� در ای��S ار)=�ط را 
� ی� 8��� . ار)=��5 
� ی� دی�	 ا�


	م، ی8�� در ��ز� ه�� �	ه���، $���  ��6�3 ک�6 
ک�ر 


ک� �F و ���ورزی v��

� دی�	 �	ه�# ه�  �	�� �Y
ه�� را


	 �	ه �7$�T	ه��� ک� دره	ض، ��� �
� $�د و  ���

�3ی. T	د� ��)	� � ک7�R=�( ، و )! T	ور و 
�Yر 

                                                        
���C را F����ل �T. ��$*� ام 26  . ای! 



 47 


�ز� را 
� دی�	ان  �*� �+�� ��8
Y3	��ک� 
��ت � $�د و 

�R از ای�:��Cژ� ا�O*Hد� ��ک( ��;، . 
=�زد*+در ��ز� ا�O*Hد 

  از �T.- را� و را� &ه! و 
��ر���-�+*	ش راه��A ار)=��5

�ه�� &ن& �T �� �ت )���8 ا���� . .�T !ای �
ی8�� )� 

 !�� ک�� واز�-	� ک� � ��	7�T د�O*Hدازی(، ا	t� ه� ���ز

ای! ک� . 
� د��� � ��	م، در ای! �9 ا�O*Hد zF و را�� ��ارد

 �
��ر� ��� ا�� ه��! ک� �زاد )��C� �	اه( $�د، ���ز $

� &ی�  .�T �Cد�=�� دا�( ����F و�C ا
;ار و اک���ت � �8
و 

 �6?D �Aی�
ای! اک���ت ه( �	اه( �3اه�� $�، از ای! �ک*� 

 ،�$�
ا���;� ا� � ک�� ک� وH*� ای! اک���ت �=�$� ی� ک( 

 �
�زاد )��C� و�9د ��ارد ووH*� ا���;� �=�$�،  ��C�( ا�	


�� $�د و ا�	 ه( در�	�Q ه�:� 
*�ان � ��C�( زاد��)�Oدف 

�، ، ���Tی�ار� �زاد )�Oد�� 
� از �زاد )?� !E� د���O


� �Qرت، و���6 ا� 
	ا� ا���ل ��� ا�� ک� ��� )�ا��


� �=�رت دی�	، . ��7ر
	ا� ای�Sد ای! زی	��3� ه� ��R ک��

دارم اد�� � ک�( ک� �	اه( ���دن ای! �T. $	ط ه� �� در 

� ا��Sم � ��	د ی� 
�ی� ��� �Q	� 6ک� در
 �Q�O3 ز���


� �	اه( $�ن ای! �T. $	ط، �	�ی� داران و . 
��	د �(

�زاد  ��C�( از ��� �	A
��Q=�ن Q��یU و�	ف ه( 
� اک���ت 


ک�ر  ��زاد د� ��C�( ا�	
� ای! &��ه�، & �Tو در ��$ ���&


6ک� » کr7« ای! �ک*� ! ه( �� ی� . $��� �OE$
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*$N� Rا�	� �Q<3 ا� ا�� از )�ریG در �9ا�8 ک� از ای! 

O�ق و . ا�� �
� روای )��	
�ت 
�Nری( و ��
�ر� از ای!  

   .را� &ه! درای	ان

  ���ق و را4 &ه3 درای ان


� )?+�	ه�:� ک� دی�	ان در ای! 
�ر� ��$*� ا��  ،	O*Eدرای! 

)	�9ح � ده( ک� �3ا���� در ک��ر )?���	 دی�	ا�� . ک�ر ��ارم

 ،�8

� ای! و�9;� 
��	د و  ،�در�63ت �3ی. ک� �3ا��� ا�

 �

� را�*�  UXو ���ز� ��8Hد ک� دروا	��
 )��O( ا� �3د	


�  .  �Q �Fر)� 
�د� ا�


�ر در  !�Cا� او	
� دا�( O�ق  !�! �S�& �(20 ک� A
 

1304�?� !E� !ر� را� &ه�
��ن ! ای! .  در 6Sس در � �


 ��Y�O�ق، Rf ا� %6D	��Aی. +*�ل و  ��Cن او��E�

���ی! دR�C در�*� دی���� O�ق،  ای! ا�� یک� از F. ا�

 �ک� &ن �F در ای! �A�7�T �9د � ک�� �*� ا\ن ه( در�

�
� ک�ر )�ز� . ا� �ی8�� در ه	دور� ا� ک� � �3اه�� د�

 �	�Z�( �F ��
�ی� از �3د)�ن 
t	��� ک� ای! ک�ر )�ز� $ ���;
ا� 

	

	 د���� دورو�� دارد؟ 
� �E! دی�	، 
�ی� ی� 
	ر�� $

���U و ه;ی�� ه�، ی� 
� �E! دی�	 �+�ب ��د و ز
�ن )�-�( 


� ه��! 5�3	 ا�� ک� O�ق � ��ی�  !��ن � �
$�د و 

Rf ک+� ک� � �3اه� ���3 ا� 
+�زد، 
�ی� اول  �« در�


+�زد ک� از ��v &ب وه�ا  �61 �F ک� &ن ���3 را در �ک� 	ک�
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�$�

�د�  	*A
 U��� �Q�OE ی8�� اول، .»و �9=�ت دی�	 و 


A*	ی! R1 را ا�*�E ب � ک�� و ه��! ا�� در �رد را� &ه! 

 �
اد�C و �ار�1Q uح �68م ک��( ک�ام ��Q �Y	ف «ک� 
�ی� 

?�� )	 �3اه� 
�د v��	و ازه�ک� �
8� د�=�ل �fل ���3 . »

 �
	دارا� �7�8��ر و � �
	ا�89  ��8
را � ��	د ک� H�م 

�	u و 
«و در �O3ص را� &ه! ه( � ��:�Oااز رو� ا��*
�ی� ا

 �7�� �

	اه�! �1Qح R1 و���ط را �8! و 
8� $	وع 

����85 ی� ���OH ا�و » 
	دار� ���:�( و در H�م ��م ه( 


� ��6S و$*�ب در )�Oی% ای! \ی�1 rC�E ا�� و 
� �O3ص 

� از رو� Cار دارد ک� دو	Q�1�1 « اQ uار��	ک� و � ��:�Oا�

5��� �Q�OE» � ک� Q>ح ����� و ا�O*Hد� 
�د� 
�$�و 

A��س و *OEص &ورد� و ���7 اش را  �8
را �T�ا ���ی� و 


	دارد.  

���C را� 1305 ا�?�� 2
�. از ی� ��ل 
8� در  �
O�ق 
�ز  

� �	دد و ?RO در 
�ر� اش �	ف � ز�� 	
دره��ن . &ه! 

 �� ��ی� ک� ا��وار ا� 	را� &ه! در )��م ای	ان « ا
*�ا� ا

�*� ک� 
�h8 ه� 
� » )���س و ای�Sد $�دA( 3>ف	
Tس 

O�ق � ز��� O�ق 
� را� &ه! C�E?*� ��ارد و �3دش 


�د� ا	 ه�g کس ��� )�ا�� «ه( ه��! را � ��ی� ک� در 

�را� &ه! ی� « و�� ��ط ای! 
6ک�» 
��ی� ک� را� &ه! 
� ا�

�6ک� ک� ه	 H�ردر �
	ا�  �?��� ا� �6�3 ;�F .*ری�
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8� دارد?� 	*7�
 ��6کو 
8� ا$�ر� . » )+	یU $�د 
	ا� 

 �Cو�د� ا�	ک U�� ��ی� �C�T ه( 9��	
� ک�� ک� 
	ا� ای! 

&ن را 
ک�ر �;د� ا��و O�ق اQ	ار دارد ک� 
A*	 ا�� �Tل را 
ک�ر 

�8� ک�6 	دم و Xو �

� در�*� ا$�ر� � ک��  �8

;��� و 

� ��ی�  »6 �1�ود �C�T ک� در د��� �� ای	ان ا�

�+�� «)�:��
�� )�ا��( � �1�ود ا�� « و �� �6�Tل ای! 


��	ی( 
�ز ی� �C�T ��9 &ن � �Nارد �F	و از او ه « �
و 

	دم  ���ر از �Tل در 9	ی�ن را ازد�F	ک� ه �ی�� �در�*� 

و 
� » H�رت )�Sرت او و را� �8ش او ک( � $�د« �3رج ک��( 

� ��ی�  	5�3 !��یک� از �F;ه�:� ک� 
��� �6�3 �3ب « ه

� دا�( ک� را� &ه! زود)	 ای�Sد$�د ای! ا�� ک� �C�T ک� از 

� ��	ی( از 5	یL دی�	� 
ک�ر 
�?*� و را� �8ش او  �6


S	ی�ن « ی8�� » +�ود ��7د ��6کای! �Tل در دا�63 

�*?�
«.  

ا�	 از را� �1Qح « . ای�Sد را� &ه! از�-	 O�ق دو را� دارد


7� وارد� $�ی( و ا�	ازرا� 6Dط 
	وی( داR3 در A
 �
	وی( 

� $�ی( )�A9 « ارم��7 را� ��و � ��ی� ک� )�OOE در �

 �Cک� ک� واردات و « و	�
�ی� ���� ک��( 
� ا��O:�� ه�� �

 �F ��6 در�
�7*	 ا�� و و��:ط � �61 �F از ��Qدرات 


	د �
�7*	 ا�*?�ع  �85��ا ه( 3	ج ر« و اC=*� ک� » �

)�S�+
 « R��ل ا�S*Cر� ک� � %���( �
و 
� )���% 3	ج و 
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و 
8� )�ک�� � ک�� . »���U را� &ه! را درu ک��(« � $�د 


�ی� ک�ر� ک��( ک� 
*�ا��( را� &ه! را 
+�زی(« ک� �« �Fن »  

 ���
�ز ه( �	ض � ک�( ای�Sد را� &ه! در �-	 
��� �6�3 اه

�6ک� را� & �Y�ه! ای�Sد $�د و ا��اث $�د دارد و در ه	�

�?�� ا� « ���*+ �
Nاک	ات �3دش  �
و ا$�ر� � ک�� 

���C در 
�ر� را� &ه! درF�� ��ل 7�T*	و ای! �ک*� A( را �Cا

5	ز �T�اک	دن �	�ی� 
	ا� ��3*! را� &ه! « � ��ی� ک� 

� دارد��ودR�C اش ه( &ن H�ر » 
�7*	 از �3د را� &ه! اه

�ی� « 
� �-	3��� دار � &ی�
�ی�A ا�� ک� ا
*�ا 	� �ا�	 

�� )�ا��( را� &ه! � ��6+ )�$�

	ا� را� &ه! ��ا$*� 


+�زی(«.  

و 
8� ا$�ر� � ک�� 
� ای! ک� ه	�F ک� ه;ی�� ای�Sد را� &ه! 


�7E درداR3 ه;ی�� � $�د و 
�7E ه( 
� �3رج  �$�


 !�
� ز�� ک�  !��E( �8
8� رودو  � )� د� ��ل �5ل 


	دار� 
	�� ک7� �	A
 �
 ک� ای! T	وژ� )ک��R $�دو را� &ه! 

� ای! T	�. را Y	ح � ک�� ک� 
�ی� 
� اYQ>ح Hو &ن و


ک��( و 
=���( ک� &ی� ای! » ه;ی�� و ���U« ا	وزی! ی� 
	ر�� 

و ا$�ر� � ک�� 
� را� &ه! 69?� و ! ک�ر در�� ا�� ی� �3	

	
�
� ده� ک� � )�ا��(  �8� )=	ی; و ادا?�ر�� ه;ی�� و 

و ا���ر �3دش ه( � دا�� .&ن را� ی� ا5>��ت ک�T �6�ا ک��(

�ک! ا�� �	��Aی. را  r6*Eک� دی�	ان در �T$. ه�� 
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��� �	ض ک	دم 
� « وارو�� ��7ن 
�ه�� 
�ز )�ک�� � ک�� ک� 

 ���س �ا��( و ��� را� &ه! را ه( �6�3  <را� &ه! ک�

� ز��و�C، وای��S دی�	 » دا�( ��A �6�3 ��A�	� » <=H


	ا� 	دم ی� ا�*8�اد� در�� ک��( ک�  �\زم � دا�( ک� 

 ��
*�ا�� ا�	 � ای! را� &ه! را �3ا�*( 
+�زی( ه	��ل ای! ک

» ا�*8�اد�« ���?*� رو$! ا�� ک� ا�	 F��! . »را 
ک���

��� � #�C را� ����� .  ای�Sد ��7د ک�ر ه( در  �8
و

s �
���Cت و ای! T	دازد  �
	ا� T	دا3 ��6ک �:�A� ���	

���Cت 
�ی� UXک� و �*���% « �	�. ه��زه( در�� ا�

�$�
�8� ا�	اد Xاد و و�» ا�*8 �=�$� 	ن ا��F » R:�+

ووH*� ک� +�ی�S( Rر� » )�Sر)� را 
ک�6 �8ق � �Nارد

� در ���ط «�8ق $� و 	دم 
� ا�*8�اد $��� Cت دو��C�

 R1<
ا�		دم ا�*8�اد$�ن « و 
�Yر ک�6 » � ���دی�	 

� ه( ک( � $�دCات دو�ی�� �S�*�C�
و 
8� ادا� » ک( 
�7د 

 U�� ده� ک� 
� �-	 او 
A*	 ا�� ک� ای! �AC�T:� ک� 9

ک� 	دم ی� ا�*8�اد� « $�� ا�� را Q	ف ک�ره�:� 
ک��( 

�$�
 	*A
�Eرج ه��! را� &ه! ه(  !�و » �T�ا 
ک��� 
	ا� )�

8
� ا$�ر� � ک�� 
� )��C� H�� درداR3 ک� ا�	 
*�ان 
� ای! 


� �3دک?�:� ر���  ��H ف	O��ی�ات ک� 9�U $�� ا�� در

 » ��H �$�
� و دو ���6ن ک� RAF و�AFر ک	ور +�
 �C��

�6ک� RAF و�AFر ک	ور��H RQ�� دا$*� �E	ی( و ا�	� در 
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6� ی� 
�$�( AH	ا RAF و�AFر ک	ور
�Eرج ��� رود و 


�ه�  �C�T ل ی���	ه �ا��( �ا�*8�اد� �T�ا � ک�� ک� 

��ی+� � ک�� 
� ه;ی�� &ن �Tل » 
	ا� را� &ه!و ه��! را 


	ا� ��3*! را� &ه! 
�ون ای�Sد ای!  » 	*7�
ا�*8�اد )�ز� و 


	ا� 	دم«  

اC=*� &ن �F ک� 
	ا� O�ق �6�3 ه( A( ا�� ای! ک� &ی� 


��ی� ی��3	ای	ان � )�ا�� از Tس ای! ه;ی�� 	

	ا� ای! ک� !  


*�ا�� T	وژ� را )��م ک�� . �
در ه��! را�*� ا$�ر� � ک�� 

� ده� ک�  �� «ک+	� );ار T	دا��A*3 ک�7ر و�fل را ادا

6� ای	ان ا�� ا�	  �ی� �C�T در9	ی�ن داری( ک� ا	وز درد�

 ��ی( �?*�(  ای! 
� ���ان ��ی�ات H�� و ��F از )� & �


	ا� ای! ک� را� &ه! 
+�زی( و )� د� ��ل دی�	ک� را� ��	ی( 

 �� ک�� ور� �H	( �&ه! ��3*� $�د )�Sرت وزرا�� و�>�

� �9اب �3اه� داد Hد &ن و	
� $�د )� ��:�� �3اه�  �و &

� ز��� ��+*( Hن و& �( ! �Cم و	
 �ک� در�� ا�� ��ی�� 

�� ا�Qل ک� از ای! را� &ه! ا�*?�د� ک�( و ای! ��ی�� را 
=	م$ 


8� را� &ه! 
+�زی�. ��ز���� و���ت ! را )��! ک�. « �8
و 


�ی� اول �ی� « 
� در�*� � ��ی� 
	ا� ���Cت �*��� 

6� را زی�د ک	د �	دم را زی�د ک	د. د� �(��C�» « ا�*8�اد 

 �Cو �ده ����Cت  	*7�
6� ا�*8�ادو H�رت �T�ا ک	د ا�	 

وF��ی! 
�ر » 	ان ک� �*��� 3	اجا�	 ا�*8�اد ��ا$� از د� وی
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	ای! ک� 
�ی�  »�6را زی�د ک	د )�ک�� � ک�� و » ا�*8�اد 


	ر�� . 
v1 را � ک��7� 
� ک+	� )	ازT	دا3� ه� �


6� «)�Sرت �3ر�9 � T	دازد  )��
 �� ک�(  ���� ���


*��� ک� 
*�ا��( �8! ک��( ک� 
�Eرج �	ود ��ارد  gان ه�	ای

�6ک� ا�� ک� &ن ه( در)1� ی� ��ط ی� )	ی�ک� در ای! 

�ط )	ی�u ا�� » ا�C�Q دارد 1�ود � $�د� ��Qدرات 

 �Cو	6( 9;:� دی�H ��Fو » �?� R�=H از 	ه�� دی�;�F ی� �ی�


�6ک� وارد ک��(
 ��Hوژ� ه�:� ک� » و	T �
 ،	5�3 !��و 
� ه

� و
� $کR و +�� Lا��دردراز �ت در&� &�	ی�� دار�� 


v1 را � ک��7� 
� ای! ک� &ی� اک���ت �Qرت ه�� r6*E 

 ����C )ک��R ای! را� &ه! را داری( ی� �3	 و ی� 
�ر دی�	 �ا�

� �Nارد رو� ی� �ک*�  �اش را 
� را� &ه! ا�>م ک	د� د�

� و3	9. �68م «ا���� ک���ی� \ی�1 ک� ا���� 

� از ک�S ا�� و�	�ی� �6 رادر�-	 ���ورد� 
�$� و +��

*8�اد 	دم را 
	ا� دادن ���Cت در �-	 ��	�*� 
�$� و ا�

S=�ر 
�7ی( ی� 
ک�6 از را� &ه!  ����� و

�\3	� در و�ط را� 

ی� ا*��ز ) �Fن ا�*8�اد ��اری( ک� ا��Sم 
�ه�(( Q	ف �-	 ک��(

�*� را ک� 3	ج ک	د� ای( 
ک+� دی�	 وا�Nار 
ک��( ک� +H ن&

���� 9	ات ��� ک�( 
��ی( او )��م ک�� 
��� ای! \ی�1 را ا

rC�E ه+*(«  
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�8
 �(�
8� در - ��� 1306 �	وردی! 29 ��ودا دو 	

�ز  

���C را� &ه! �
ا���ر � دا�� ک� دی�	ان 
�ون )��9 
� . �	دد 

 �
� ک7� اورا  .�T ک�)� ک�� »�?C�E « )A*
�را� &ه! 

� ده� �� اش )�ک�� � ورزد و ادا��ا�	
ک� �3اه�� ک	د، 

 »)?C�E�8H. و 5	ز 3	9.  �
 « �و ای! �ک*� در�� را 

« ��ی� ک� ه	 3	�9 را ک� 6Sس )�Oی% ک�� &ن )�Oی% 

�*>زم 
� اN3 ی� ���C)� ا� « �
ک� ���ن ��� ک�( ک+� 

�$�=� Lا��� ده�، ک�  ا�	 . ای! �ک*� O�ق  �و 
8� ادا

 �?�� ا�� و در� ��6ک
	ا�  �$�
 UH� �
� 3	ج 

�UH 3	ج ��7د و ی� درR1 3	ج ��7د،  �

	ا� « ��ی�و ا�	 

�h	 ا� ��6کوا�	 3	ج ای! ���� ���)� در �3ر�9 » 

 ،�$�
 »�وای! 
��. در�� را دارد ک� » �6�3 h	 ا�

� $�د، و ���Cت  	*7�
وH*� 3	ج زی�د 
�7د ���Cت ه( 

 ��ش ای! ا�& �T د و�$ �
�\ر�*! �Eرج  v��
 	*7�


ای! =��v ه( �LY ا�O*Hد� . »�Qدرا). ک( � $�د« ک� 

� ��ی�  �8
��ن ! ه��ز در�� ا�� و � �
وUX « اش 

UH� �
� $�� و » ���Cت ��H !*ر�\�
 v��
 » �S�*�C�


�6ک� ک( � $�دای! ه�� �	ی�د « در ���C ک� » �Qدرات 

�6ک� �3د��	ا زی�د ک��(و » ک� � ک��( ک� 
�ی� �Qدرات 

�6ک� زی�د � $�د وUX « یک� از راه�A:� ک� �Qدرات 

��UH ا� �
� و =��� �
 ��A(��C����Cت . »�ک	دن  UXو
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� را =��� �
�UH و  �
 »�� و در�� ه( �� �3ا» )�ر

� ر�� 
	 �	 را� &ه! �8
� ��ی� و .  

�6ک*� ک� 
�Eاه� را� &ه! 
+�زد 
�ی� دو $	ط در&ن ه	

�$�
��9د :  

 اد ��3*! را� &ه!ا�*8� - 

  ا�*���9ت - 


� ا�*8�اد ��3*! را� &ه!، � ر�� 
� ک�� )�Sرت  ����Tدر


� �5ر ک�6 و 
� �O3ص 
� ک+	� )	از T	دا��A*3 ای	ان و 

 �*Hو �ده � �« ���ش ه( &�ره�� ��	u ا�� و ادا

�از�� )�Sر)� 
	X	ر� $� ا�*8�اد � ک( ا�� و �Fن 

��ار� ��ی�ا)��ن را ی� �9 3	ج ��ی�ات زی�د� ه( ��اری( ا�	 

و 
�ز )�ک�� � » ک��( واز&ن ��را ��ی�� �=	ی( *h	ر � $�ی(

�6
� �	ف O�ق ک�ر ��ا$*� 
�$�(. ک�� 
	 ک�Fک� ک��  .

�O*Eت ا�O*Hد ای	ان در &ن دور� 
��	ی� )� 
	ا� $�� رو$!  �



� �F ا��از� 
�د � �6
� ی�د  دا$*� . $�د ک� ای! ک�� 

)�$�
� ه��ز 
� 9	ی�ن ����*�د� ا�� و ه��ن ?� .E
 ک� 

��� �Qدرا)� � در � )Hد ر�
 �*?� 	*7�T �*در� �
���� ک� 

gه� 	دی� <���ار� . ای! دور� )	ی�u ا�� و � ��ک! ا�


�د�  �� و رود� ���?�� و ��و ه( 9;و �Qدرات ��Tا و	ک*�

�$�
م )� و�C در ک��رش �� 
� $�ت ک����، و�C از �9ن &د. 

	غ را 
�ی� وارد ک��(	�$ .  
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����C ا�*��ج ا��fل ���3 را � ز�� ک� ا�	 ک+� . دوم 

 �
 �8

+�زد 
�ی� 
=��� ک� �Tل دارد ی� �3	 و ���3 ��3ا�

  .ا��از� ا�*��9. ���3 
+�زد

8� و . در
	ر�� ��. را� &ه!، 
l6ی� را �fل � ز����از 9

�� � !E� ن& ��8�
� �O3ص از )	اک( 9 .6Qو �8
ی�و

 ��8� در ای	ان و ای	ادش در�� ا��9 !�:�T )اک	( �
� ک�� 

8� 5=�8*� را� &ه! درای	ان ��� )�ا�� ��ک� 
� 5�3	 ک�=�د 9

و ای! �ک*� در�� را . 
� ا��از� 
l6ی� �رد ا�*?�د� H	ار 
��	د

�Eرج را� &ه! ک� �	ق ��� ک��« � ��ی� ک�   « � �وادا

 �����6ن �Tل را درا�O*Hد ای	ان در ک�ره��  80ده� ک� ا�	 $

 �C�� ، ا�*?�د� اش�ازی���
���6ن ا�� 12دی�	 
� 9	ی�ن  

 �Cج دارد« و	��6ن 3� �O�ق . » را� &ه! ���C ه7 	-�


ک��( )� » ا�*��ج« ک� در�� ه( 
�د ای! ک�، اول  	*7�
را 

�� $�د�Fن وH*� ا�*��ج Y�T	وژ� را� &ه! از �-	 ا�O*Hد� 


» از ک�ر � ا�*�« �$�را� &ه! ه( Q	ف ��� ک�� و ک( 

�Q�O3 »د�$ �� ک�7��  ��6کF	ا؟ » را� &ه�� ک� در 

 �
��� ای! �Y3 « د6�C. ه( ��د� ا�� و ه( در� 	-� �


�» ک� ه+� از �-	 )�Sرت دا�63 و ا�*���9ت دا�63 ا�

8��ل « �Fن 
	3>ف اد��:� ک� �ا��8ن ای! را� � ک	د��، 

�ل ا�S*Cر� �3دش را از را� رو��� ��+� ک� �Tارو ��6ک 

 )�:��

��ر 9; و از 
��ر9; ه( 
=	د 
� ه��و�*�ن ک�  �

��ورد 

 58 

�
� �E! دی�	، 
� » را� &ه! � را
ط ارو�T و ه��و�*�ن ا�

� ک� ��Tارو U?� » اد�|

|�اد و ازرا�  �
از را� �ی*	ا�� 
��ور�� 


� ه��و�*�ن ��	=
 -���66 ��ارد Tس را� &ه! Cا !�
 	Zو »  ا »

����C دی�	 وH*� را� » 
	ا� )�Sرت دا�63 ا�در ���C ک� 

 �
)�Sرت 
�! « &ه! � ک7�� �>و� 
	 ا�*���9ت دا�63 

�66�Cو » ا �دار� 	ه( �- » �از رو� �+�ب را� &ه! 

  .و�C را� &ه! �A�7�Tد� ای	ان ای! �O*Eت را ��ارد»ک7��


v1 را � ک��7� 
� ر �8
ا� &ه! )=	ی; و69?� و � ��ی� ا�	 

 ��ل ا�� ک� را� ��12 ���6ن 3	ج &ن $�� 
�$� و ا\ن ه( 

 �C�� �ی�
�ن ��ی�� 900000&ه! دای	 $�� ، ای! 3ط �( 

وای! �	ف در�� را � ز�� ک� را� &ه! وT	وژ� ه�� .  
�ه�

 u<A*ن ا��F �$�

�ی� 
�. ازای! ��ی�� دا$*�  �
�7

�ی� �	�ی� در &ن ه�	� �
 زی�د ا�� و 5=�8*� ا�*u<A زی�د 

�
� �E! دی�	، 
	ا� ای! را� &ه! . �Nار� 
�7*	 ���ز�� ا�

�ت 
	ا� �?� &ن  ��F 	ه �از ��; ا�*?�ع ��?*�، \زم ا�

�ی� �Nار� 
�7د	� . ��8�و 
8� ا$�ر� � ک�� 
� )	اک( 9


 �9�( �
� در &ذر
�ی�Sن و � ��ی� ا�	 ���U ای! را� را -6D �

���� از ��3*! را� &ه! E( ان�( � �Hا��( &ن و�
 ��8�9


� د�� &ورد �8����! و . 
	ا� ��L5 ک( 9E( �
 �F	و ا�

اC=*� در �LY دی�	از ار�Hم ر��� ا�*?�د� � ک�� و ��7ن 
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 ��� ده� ک� را� &ه! )=	ی;69?� ��ی�� ا�O*Hد� �6�3 ک

  .دارد

�3 �?�sو و �ی�� � !E� ��6ک 	�ی. را 
� ���ان از �

��ی��� Y	ح � ک�� و � ��ی� ا�	 � �3اه�( 
� واUH را� �


ک�7(  �
�6Y��ت و�8C�Y)� « &ه! ��S=�ر 
� ی� )1


�ی� *OEص را� &ه! را 
�Eاه(، ی� �Qر)� از . ه+*(

�Qدرات وواردات 
�Eاه( ک� و9�ان �3دم را را�X ک�( ک� را� 


�ه(- ا�;ای. ���Cت-
� ای! �Tل «.  


	ا�  �� �	دد 
� �A�7�Tد H=�6 اش ک� ��X	 ا� 	

�ز 

از ��ی�ات « ا�;ای. ���Cت را� 
�ه� 
� $	ط ای! ک� 

)��ا� ���

+�زی�  ��H �اه��E
 ��Hر�O1ای! ک� . ا� �A9 �


 �;�F ا� ای! ک� ی�	
� ��ی( ی� �T �;�F�ا � ک��( و 

دم 3	ج � ک��( 
	ا� ای! ک� ا	وز ه����Yر� ک� �	ض ک	

�
�دن )�	ک; » R1 ا�*��ج ا� !�:�T 	5�3 �
در ���C ک� 

�8�، ��ی�� ا�*���C را� &ه! زی�د ��+��9.  

���C)� ک� H	ار ا�� اN3 $�د  Rک ����6ن C�914% ا� 

 �C�� ان در &ن دور�	ای �Cو �22)��ن ا� ��H ن����6ن )� 

وارد � ک�� و�	ف O�ق ای! ا�� ک� ا�	 ای! �Tل Q	ف 


�7د )���س  ��H ���3د« ک�ر�$ �و ه( » هH )�� ارزان (	

�*�	� ���6ک� از ای! را� . ای	ان �Tل 
� �3ر�9 � 14ا�	 

� )�ا��  �$�
����6. را 7���6ن )��ن ��ی�� دا$*�  
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« و �9ن ک>م O�ق ای! ا�� ک� . Q	ف ��3*! را� &ه! 
ک��

و  »$�(ا�	� ای! 	دم را �Fق �ک��( ��� )�ا��( &��A را 
�و

 ،��A?
 ه��ز ه( �3ب ای! �E!، ا�	 &دم �	ف ده! اش را 


�. از  �$N� �
  .�E! در�*� ا�� ��ل، 80

او�C! ا�*�Eب O�ق 
	ا� ه;ی�� ک	دن �C�T ک� 9�U &ور� 


�7د، ��3*! ک�رH ���3�� ا�� و ا� در  �$�� ی� H	ار ا�

��ن O�ق ای! ک�ر ای	اد دارد ک� � �
 ،R��رد E7ص ��R و�

� ا�*8�اد ای�Sد ک�ر� را ��ا$*� 
�$�( و ا�*��9. را ه( « 


	وی( ی� ک�ر� 
ک��( ک� 
	3>ف  �Hو &ن و )�$�
��ا$*� 

�$�

�ی� « Tس، 
� در�*� � ��ی� » ا�*8�اد وا�*��ج  �

�� » اول ا�*���9ت �3د�ن را زی�د ک��(*8و در ه��! را�*� 

� ک�« ا�� ک� �+H در ��A��ن 
ک��(� ا	وز ک�ره��  «


� ��9 را� &ه�� ک� 
� �Hل  ��� ا�� ک� 
A*	 ا�*8ی8�� 

�6ک� » دررو ��ارد« �3دش $=ک� �9د� ه�� $��� را  در 

و در �9اب ک+��� ک� �3اه�� �?� ک� . �+*	ش 
�ه�(

دارد، O�ق » 3	ج« ک���ن و �+*	ش راه��A $��� ه( 

���ی+� .  ک��� ��ی� H=�ل و3 �C	�A9 را 
� ی� دی�	 

��ن 
� �3رج � رود 40  را� &ه!
	ا� 3طC�T !�6ی�ک� (  

�8� &ن ا�?� RHا���6ن ��و ���AF �Cر » ���AF �Cر

�O�ق �>و� 
	ا�*?�د� . ���6ن ه( 
�د�9 را� &ه! ا� 	-�

ه(  ه+� و » ��S�T ا)�
�س +��	)�« از ک���ن، 3	ی�ن 
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�8� و ای! �ک�*� در�� را 
8� ا$�ر� � ک�� 
� ��م )�	ک; 9

� ��ی� ک� او\ را� &ه! د� ��ل �5ل � ک7� )� )��م $�د 


8. « )�ز� وH*� ک� )��م $� 
	ا� 	 	*�6ک*� ک� ه	 ک��6

5�$�
�8� دارد ���ن ��� ک�( ��ی�� دا$*� �9 	?�  « �وا

ا	وز ک� ک���ن را دا:	 ک	دی( $	وع � « ا�*?�د� از ک���ن، 

H*� ک� ا�*���9ت زی�د $� اC=*� ��ی�� ک�� 
� );:�� ا�*���9ت وو

�8� ا�?�<
 � ��6ک
	ی( و�C را� &ه! در  �ای! . »

 � ��ک*� ه�� O�ق، 
	3>ف &ن �F ک� ��8�ان 
� او �+=

 uدر ��6ک� ��7ن ده�
ده�� �� �X ���7�ی� او 
� را� &ه!، 

O�ق از +�ی�T Rی� ا� ا�O*Hد، 
� �O3ص ا�O*Hد  L���

�  .ای	ان ا�


� �ک*� دی�	� ا$�ر� � ک�� ک� ا�*?�د� از و �9 !�� در ه

 RQو 	ی� دی� �
%6 ���ط ک�7ر را Dن و را� $���، ا��ک�

� ک�� و�C را� &ه! ��ط 
� ��ل ک+��� ک� درک��ر 3ط 

&ن ����5ک� دور از را� « ز���� � ک��� ?�� �3اه� 
�د و 

�
 �A�& د�$ ��� Uک� ا�*���9)�7ن ر� �A�& �ی� 
�ز �ل &ه! ا�

 ��6�� Rو��ی !���R ک��� و ] ک����[ا�S*Cر� �3د$�ن را 
� ه�


� 3ط &ه! �����	
� �	دد 
� ه;ی�� �+=� ای! »  	
و 
�ز 

�S�� � ��6ک �C� ��8Xو �
و در . T	وژ� ه� و &ن را 

 ��ه��! را�*� ا$�ر� � ک�� 
� را� &ه! &ذر
�ی�Sن ک� 
� &ن ه

�. ه;ی��، �?8*� ��اردC�9 ن و�� ا�� ک� ا�*?�د� از ک�
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�+*	ش را� $��� را 
��v ا�;ای. �Qدرات � دا�� و 

�1��L « ی8�� � ��ی� . �	��Aی. ه( در�� ا�( ���


ک� ه;ی�� ��R و��R ک�\ ک�ه. �T�ا � ک��، » ک	د� ام

ه;ی�� « و�C وH*� -�	)�ن را 
� ار�Hم O�ق 
� درد ��� &ورم

�
�Eرج ارزان )	 )��م � �Qدرات» « ��R و��R ک�ه. ی�� � 

 	*7�
$�د ووH*� ک� �Qدرات ارزان )	 )��م $� 3	ی�ارش 

� $�د ��6ک �3ب ه��! �9 -»ا�� و�Tل 
�7*	 وارد 

�A�7�Tد � ک�( ک� 
�h8 از ��$*� ه�� ا	وزی! ک+��� 

!�
R ا�O*Hد در��ل -�Fن T	و�+�ر �Tول ک	و��� ���	
 2009 - 

�. ه;ی�� ��R » د�9|	ا���� ا�O*H« را در
�ر� � �

�Eا��� )� 


�7ی� ��$& 	*A
 �66�Cا !�
و ا� �	ف . و ��R در )�Sرت 

O�ق ای! ا�� ک� ا�*?�د� از ک���ن و ا)�
�س و �+*	ش 

�6ک� X	ر� دا$*� را� $���، 
�ون ای! ک� 
	ا� ا�O*Hد 

 �$ !��F �*Hد وو�$ �
��v ا�;ای. ا�*���9ت  ،�$�
 »

و در 
�ر� �C�T ک� 9�U » ی�� � ده�را� &ه! ه( زود)	 ��

�  .$�� ا�� ه( �-	ش ه����ن ��3*! ک�رH ���3�� ا�

از &ن �F ک� ��R ک	د� ام �7ه�� � $�د ک� �� ای! ک� 

�R و ��R را �7���� 
6ک� 
� �Qرت � ���O�ق اه

 U
��ا�O*Hددا�� &��� و +�Wل �3اه�ن ا�*?�د� 
�A�� از 

3 !��)O�یL « �5	 ه( � ��ی� 1�ود ای	ان ا�� و 
� ه

�$�

�ی� ی� ک�ر� 
ک��( ک� ��ی�� دا$*�  ��:�� ک� 	?
 «
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�� T	��� F	ا؟ �9اب O�ق ا�	G6( �F و�C را�� ا�    

��	� ه+*�(«� �6 �و �	�. ای! ا�� ک� ا�	 از » �Fن 

��ن ا�*?�د� در�� �ک��(، را� &ه! را ه( ��� )�ا��( )��م C�T

�� دا« 
ک��( و � ���
���م را ک� �3اه� ��3( ��  »�( &ن ��

� ده� و در  G��T 6سS
� �E��ن O�ق در  �&��H ه�ای

9 �7A�
 �Fن O�ق از ای! �9ا
U��H �A �7�� 1306 ارد

=v1 $�	ی! ��R و ��R در  �
� �	دد  	
ا��، دو 
�ر� 


� G��T ه�� ه�ای� د�*	�� ��ارم و�C از G��T . ای	ان !

  .ن رو$! � $�دO�ق ��$� ه�:� از &

O�ق ای	اد � ��	�� ک� � �3اه� �7ق ک���ن  �
H	ارا 

ا3*	ا��ت 9�ی� وH*� ک� وارد ی� « 
�7د و O�ق � ��ی� 

��م �F;ه��  ):�H د �3د $�ن�S( �Yا��
�6ک*� � $�د 

���$ � ��Aک . �$�

	ا� H=�ل &ن  	X�� ��6ک�3ا� &ن 

� ز��» �3ا� �=�$� �:�S
 Rf �8
 از ر�*! 
� �*=�ت ک� و 

� ر�*�� و ه( ه;ی�� زی�د� دا$� و  	5�H ا�% و �
 L
��

 	*��� ا�� ک& R�
�
	د و�C ��\ ک� ا)� �� زی�د� Hه( و

 R�Cو د �ک� � �ک+� دی�	 
� &ن و��یH R�ی�� ر�� و &

 �Q	�� �9:� درز�ن، در �Tل و « اش ه( ��د� ا�


��H R:« �=% $� ک� » دررا�*��� روان $�ا)�E( م�� ) «

� ��ی�  �8

�R در ای! « و �� H=�ل 
ک��( ی� H=�ل �ک��) ا�(

��6ک� ه+و C�9% ا�� ک� د�� را � �Nارد رو� �	� » 
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�ی� ک�ر� 
ک��( ک� « ��� 7ک>ت )�ری�E ای	ان و � ��ی�  �

�6ک� �3د�ن ک( �Qدرات � زی�د $�د ی� از 
�h8 واردات 

ح � ده� ک� F	ا �-	 او 
� ای! ا�� ک� و 
8� �X�(» ک��(

� ک���ن 
��وردCک� ای! . دو �O�ق ه( �F;� ا� R�Cد

  )�:�� � Q	�� economies of scale – �:�9روزه� 
� &ن 

���س� را�� 
� 3	ی� ک���ن -ه�� ��$� از Cدو 	ی8�� ا� 

 �
;�� �Fن � �3اه� )8�اد زی�د� را ی� �9 
E	د  �د�

�T ���H �ا��( �Tس ای! « :�! )	� 
t	دازد و �	�. در�� ا�

�6ک� ک( $�د� $�د ک� واردات  v��
 �:�9 ��	Q  « و

� $�د  v��
� ارای� 
�ه� ای! ک�ر Cت را دو�ا�	 ه( ای! 3�

� $�د« ک� 	*�� ک���Eرج �«.  


�د F	ا  �
ه�ای� در �9اب O�ق � ��ی� ک� ا�	 را� &ه! 


�ی� . و��� �fل � ز��دی�	ان ک�7�� ا�� و 
8� از ر G��Tدر


6ک�  �� ک� را� &ه! 
� ا�?�� ��� gق ه��O� ک� او\ ?�

�6ک*� ��3*! &ن را در ��C و ا�*���9ت  ��8Xو �
 �9�( �


 �
 	( )A�6Yب �3ا�� و از &ن �� 	�+&ن ز�ن و در&ن 

�-	ی�ت « در�*� � ��ی� ک� رو��� از ��3*! را� &ه! 

�و$�اه�ش را ه( » ت �-�� دا$��-	ی�. ����� دا$

� ��ی� ک� � درای	ان از  �8
��Y �-	 « ارای� � ده� و �

ا�O*Hد� � �3اه�( را� &ه! 
ک�7( و از ���Y �-	 ا�O*Hد 


���( را� &ه�� ک� �  ک�7( ��ی�� دارد ی� ��؟ �

�ی� « . �
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	ر�� را� &ه! )=	ی; � T	دازد 
� ی� �;ارش ر��� در &ن 


�ر� ا$�ر �� ک	د� از ��:� 
� ه;ی�� ه�:� ک� 
�ی� 
�7د 

T	دازد و از ��� دی�	، در&�ه�را 
� ه;ی�� ه�� ��3� را� &ه! 

�ارد 
�ی�  ��در �-	 � ��	د و ای! اC=*� ک�ر� ا�� ک� در ه


	ا� )	�( را� &ه! . ا��Sم 
��	د ،��
	ا��س ان �;ارش ر�

T اورس ه�	ن )�F ������ ا�� 
� )=	ی; ه;ی�� زی�د� \زم ا�

� )�ا�+� &��A را 
� د�� « ��� ک�  �C�A� �
دو�*�ار 

*>$� ک��« Rدف واز ری�O( ل��و 
8� ا$�ر� � ک�� 
� ا�*

F �Q�OE	�C ��A3ک��)�r ی�س &ور « �3رج $�ن �YHر 

 �O� �
� ا5����ن ک�R از و�Qل �YHر Hو gریک� ه��Y
 �ا�

� &ه! 
	ا� �� ��ل و ا� از در&�ه�، کR در&� را�.»��+

�ن 
�د و ای! �ک*� 33000 ��ط ا��ک� 
�7*	 از 1300-1303�( 

در�� را � ��ی� ک� را� &ه�� ک� د� ���6ن 3	ج 
	دا$*� 

8� دارد، رو$! ا�� ک� 33000و�C در �� ��ل ��ط ?� 

�6��:�D �  . ��3*! اش ا�O*Hد� ��+

O�ق ای	اد � ��	د ک� 
	ا��س  �
 �ه( F��! ه�ای


	&و ���	
رده�:� ک� در وزارت ��ا:� ��� و�9د دارد، ه;ی�� 

45O�ق �O�ق ه( .  ���6ن )��ن ا� �از 
� ا�C�=H ه�ای

 �&ن 
	&ورده� را دی�� ا�� و � ��ی�، ��د ای�7ن در�� ا�

� از ��3*! =1Q �S�& در �Cرا� $��� 17021و 	* ک��6

���6ن )��ن � $�د و�C ا�	45ا�� ک� ه;ی�� اش   �
 

 66 

�	�1 ای! +�	 را - ��9 را� &ه! �A�7�Tد� از 
��ر 9; )� 


�. از دو�� ���6ن ا�AF �Cر ���6ن 3	ج « $��� ک��( 

�1�	� ک� ��ط » ��Eاه� دا$ �

��ر9;  ���+ی8�� 

 ک��6*	 ا�� �� �AFر ���6ن 
�7*	 ه;ی�� ��Eاه� 1670

 ،�1�	� « دا$ �

8>و� ��3*! 3ط &ه! از 
��ر 9; 

  .»�رااز��ی	 �Y3ط $��� 
� ���ز��Eاه� ک	د

1�	� « ای! ��Wال ا���� را Y	ح � ک�� ک� ا�	 � از

 !��
��ر 9; را� &ه! دا$*� 
�$�( &ی� � )�ا��( 
��:�( ه �Cا


	ا� � ک��� ا�� و دی�	 3ط $��� \زم ��اری( « �
 G��T

�O�ق رو$! ا� .�	T !و �ک*� . ای �اC=*� ک� �?� ا�

 �S�ه�� زی=�:� دارد� .  

در ای! �ت ه( «  ��3*! را� &ه! د� ��ل �5ل � ک7�، -


�R و ��ر� �
��ر 9; را 
� ا)� �Cا �	�1S=�ری( ه��! را� از 

)�ز� وH*� ک� ای! را� &ه! ��3*� $�، ���ز 
� » �	ک� ک��(

 45در �Qر)� ک� ا�	 
� « راه��A $��� ه��ز �3اه� 
�د 

ه�� ای	ان را $��� 
ک��( و درs	ف د� ���6ن )��ن )��م را� 

 �C�� 	ک��( ه
� ] ه;ی��[  ���6ن ��4.5ل ه( ای! ک�ر را 

  »$�د

�؟+�F ای! ک�ر در ���3ب ��ی  

� $�د« او\  -  ���$ ���م را� ه�� («  

 »ی� 	)=� 3	ج ��� $�د«  - 
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��م 3	ج ه( در �3د ای	ان � $�د«  - (« 

7
��ار ک� 3	ج �rO اش 
� « �د و�C در 
�ر� را� &ه!، ه	 

�ی� 3ط « و )�ز� Tس از ه�� ای! �O:%، » �3رج �3اه� ر�

�	�1 �
ا�	 « در ���C ک�» &ه�� �3اه�( دا$� از 
��ر9; 

 �
���6ن $��� ک��(45)��م �Y3ط ای	ان را   « �Hن و& »


�R و ک���ن � )�ا��( )��م ��+�ت �
����6 �	ویس ا)�

�6ک� ای�Sد ک��(O�ق � ه. »9�ی� را در  G��T در ��ای


�د و 
�ز  Lا����7 ک���� � !��
� ه ;�� �Cو�Cا U��Q ک� �ی��

��ن « O�ق ���Fر � $�د ک� ی� 
�ر دی�	 )ک	ار ک�� ک� �

�$�
 rC�E�� ک�( ک+� 
� را� &ه! � « �
�ز )ک	ار  �Cو

� ه( ک���ن 
A*	 « ک�� ک�  ��6ک �68� ��8Xا� و	


�ا�ک�ر «  از ��ء ا�*?�د� از و 
8� $ک�� � ک��» ا�

���و د�=��C ه��ن ار�9ع 
� U��Q اC�و�C را � ��	د و 
�ز » �

� ر�� 
� ی� 
	�3رد ا�O*Hد� 
� ��3*! را� &ه! درای	ان .

 �
� &ن �F ک� )� ک��ن در 69+�ت دی�	 �?*� 
�د ادا �9�( �


� �3اه�( را� &ه! 
ک�7( 
�ی� �5ر� « � ده� ک�  �

� �3د�ن � �3اه�( از &ن ا�*?�د� ک��( و 
ک�7( ک� هHو	

� ک� �3د�ن ��Eا�*�( 
����6 دی�	ان از &ن ا�*?�د� Hو	ه

� ک7� ک� » .ک��( .�T ا���� را .�	T !�6 ایQ��<
و 

�3ب دی�	ان 
� �F )	)�=� از را� &ه! � ا�*?�د� �3اه�� « 


	د؟ « ،��	T �ا	وز ا�	 « و 
	ا� �9اب 
� ای! ��Wال، 
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� &ی�؟ &ی� از D	ب ک+ �Sاز ک �ی��

�ی	ان  �Tاز ارو �اه�E
 �

�{ی� 
� D	ب �H	$ ل���{ی� �	ود 
� $	ق ی� از $« . �S�& �(


�ط � $�د 	O�ق  �
*RO « ک�  ���}
راه� ک� ارو�T را 

�و اC=*� » ک� از D	ب 
��ی�� و 
7	ق 
	و��. � ک�� ه��! ا�

+�
��	ی! ارو�T:� و �ل ا�S*Cر� ا�	 ای	ان 
�Eاه� را� &ه! را 


�ی� �5ر� 
�$� ک� از D	ب 
7	ق 
	ود و�A�& » �C ک	ای� 
�ه� 

�8! $�� دررو ��ارد �7�و �	ف ��A:� » راه� ک� درای! �

� در�-	 �	�*� 
	3>ف « اش ای! ا�� ک� Cراه� ک� �8> دو

�
� ای	ادات O�ق در 6Sس . »C�Oح ا�O*Hد� ا� G��Tدر

 �� )A	ان ��� $� ک� یک� از روز��Hه�� &ن و » �ا�	 

 �C�T ا	زی �از�3رج �Tل H	ض ک��( و را� &ه! 
+�زی( 
A*	 ا�

 ��6ک�6ک� ه+� از 9	ی�ن ��� ا�*� و 
	ا� ک� در9	ی�ن 

�+�� 	h� ��ی� ک� . » G��Tق در�Oای! �	ف �1Qح « 

�« و�C، ای! �1Qح 
�دن ی� $	ط �6�3 A( دارد، ک� » ا�

� از �3ر�9 ���	ی( 
�ون �	ع 
�$�&ن �C�T ک�  « � �*=Cوا

دا��( ک� H	ض �	�*! 
�ون �	ع ��+�، ی8�� 
�ی� 
A	� ا� ی� 


� �	ع S=�ری( �Tل « �;وT �C	دا3� و اC=*� ک�  �وH*� ک� 

�« و �fل ��د� � ز�� ک� » H	ض ک��( Q	�� ��Eاه� دا$

د ای! f> ا�	 � ه7*�د ���6ن �Tل از �3رج H	ض ک	دی( �3

�در s	ف « و » =6] در��ل $. ���6ن )�;یR �3اه� دا$

 �
�ه�( و 
	ا�  R)�;ی �ی�
���6ن  .$ �C�� �د� ��ل 
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��6ک� . »Q	�� ��Eاه� دا$O�ق �C�T ک� در  �*?� �


 ��8دل 
� �AFرد� ���6ن ا�� و �-	 او ه( ای! ا� �ه+

�D& وژ� را	T !ای ;�F�� ل�T !ای �
« ز ک���، ی8�� ک� ا�	 
�Eاه�� 

O	�� ر����ی( ک� ��ی��  ��
ا�	 � ای! �AFرد� ���6ن را 

��م �Tل �7� و 
�Eرج  ):�H دی( و	ک u�3 ��( و در ���ا$

 �:�S
� �3درا  ����ر�� و ��ط &ه! 
� &ن 3	ی�ار� $� در �

� �� )��A ای! �AFرد� ���6ن �3اه� ر�� . �	����� ای(Hدر &ن و


6ک� ری. � ��	 �3ا [C�=ه� ا�*�د و ���Fر �3اه�( 
�د ی� 

« و 
8� ای! �ک*� ک�6�� را دارد ک� » دی�	� ه( 3	ج ک��(


	ا� .... ��6ک*� ک� ���	 $� و �Tل ��ا$� وH*� ک� 

 ���3اه� H	ض 
ک�� ه	�9ر )1���6 را 
�و �3اه�� ک	د و ه

��	 ا�� �

�ط 	 �A�ای«  

� �Aه���ای! دی �
 �*Hه( �?*� ام، و 	7*�T ای�7ت	رغ از ��

��ن � �
� ک��(،  ���� �(�������� و �T. داور� ه�� �

! رو$! � $�د ک� ��T ا�*�\ل ا�O*Hد� �ا���ن ای! 

����C �
�د و  !�
�F �E� ان &ن روز	ح در ای	ک� . 5 �*=Cا

>�-�ت ����� و �D	 ا�O*Hد�، �9% $� )� ای! را� &ه! 


� ای	ادات ��)�ان از . �D	 ا�O*Hد� ک�7�� $�د �:�� G��T

�9ن دار ا�O*Hد� O�ق 
� ای! 5	ح کNا:�، $��ر� از ��s	ان 

 �
 �?C�E �
*A( » را� &ه!« 
� )1	یr دی���� O�ق اورا 
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 rی	ای( )1 ��دی .�T �1ت?Q ن ���� ک� در��ک	د� ا��، ک� ه

�  .&$ک�ر �-	 O�ق در 
�ر� را� &ه! ا�

�R و �Hل ه�� ���LY ه� و ک*�
�ت  « : در ای! ��$*��=U ه

دک*	 O�ق در دور� ه�� S�T( و 7$( 6Sس $�را� 

�6  . ، ا�*�7رات O�ق1349 ا�?�� 29» 
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  :داد4ِ�0 $�ری7

  

O�ق Tس از      �*Hـ�         13و��C�� د در�
& �� ��ل 
�زدا$� در ا�

هـ�w رد و�ـ���7 ا� از او در ز�ـ��� ی��ـ�     » ا�9ز� ��اد� 
�د��  «

���ــ� در�N$ــ
 �Hــ�
ــ	دم ایــ	ان  ،�در 9ــ�ار » ا9ــ�ز� ��اد�ــ�« 

ا9ــ�ز� « از &ن �N$ــ*� .  د�ــ! $ــ�د1331 )�ــ	 ــ�� 30$ــA�ا� 

�*ـ� از �ــ�� 3ـ���اد� اش 6Sــس یـ�د
�د� 
ــ	ا� او    » ��اد�ـ� 

$	آ� آ�����ن را از رو� ��س ه�:� آ� از 	دم          . $�د
	�;ار  


�زT	�� آـ��7��� )ـ� دی�ـ	ان �=ـ	ت 
��	�ـ�        �

ـ�  . �	�*� 
�د�� 


�R ه� آ�$���� ��69 	دم را 
��	�� )ـ� در          آ�*	ل $��ر� ا)�  �


� در
�ر 9�Hـ�ر      « 	ا�( ی�د
�د ای!     �*+
از « و  » ا$	اف زاد� وا

�ن هـ��   �آـ� « .  $ـ	آ� ����ـ�    27»5	��اران T	وH�T	ص ر�3�Xن  


� د�*��ه��A �	�ـ*���            ;AS+R+6 و )?�# و  �

�زان 	�

�6ـ� از�ـ�� ا� 
ـ� C=��ـE$ ��Aـ�O، ا5ـ	اف             و ا)�
�س ه�� 

ــ�د را در Q�1ــ	� دا$ــ*��  
 وCــ�،  در ��Aیــ�، 86H«.28ــ� ا��ــ� &

  �*�ا�+*�� 

ـ	دم 
ـ�د     ��ACق در د�O �8Hوا ���	دـ� آـ�   . F	ا آ� &را

��	
 ��*�;اران وا�8H �3د را از ی�د ��3 ��� gه� .  

                                                        
27§¨�Cا�=�ر )sآ� ��1�R از ،»ا�>م �� �	ا «:  � �
��ر�  &زادي$ ،

27-26 ;�:�Tن و�*+
 223، ص 1380، )�
�R از 28� �

+*�ن 26- 27، $��رة »&زادي« �( ،- 	�:�T 1380 148، ص 
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 36 �ــ�ل Tــس از �ــ	���ن آــ	دن ��ــ�*. و 49و ــ� 
��ــ�( 


� ه�� )=�6|�)� آ� ���         ،.�	� ��6AT و Tس    ��ل Tس از 

    ��Q�8ـ	�ن را �ـ� ��ـط             Tـس از &ن   از &ن �3دآ� Gد و )ـ�ری	آـ 


�ز��$*�� آ� آw ��ی+� آ	د��، و�C �9ا���� آ� �*ـ� Tـ�ران            


�د�� در هـ	               ��O�ق 
� د��� ��� ���و �درا��7ن 
� �O	 و ز


��ی� در ��ن &). و �3ن $�8ر ـ� ده�ـ�،      .�T آ� �*Q	� »

  . 29»� داردO�ق، O�ق، راه� ادا

   ��=ــ	� \زم دارد و �ــ� 
;ر��ا$ــ� و �ــ� \زم ا�ــــO�ق �ــ� 

��3
�ن و ��ا�� 
� ��م او ���Nار� $�د .  

��8 و 
�ر��� ارزا�� 	د��ن
�=	� و  !  

        �
� واF UH��ان د$�ار ��+ ��8Xا:� ای! و	F !*ی�� . ��8Hوا

ای! ا�� آ� 3	 ه�� C�ـ#، �ـ�ز��� )ـ�ریG ��ـ+*�� ا�	Fـ� 
ـ�                 

 � G)�ری  �آ�� ���! ا�� از ُ� ا�*ـ�د� 
�$ـ�  . �ز� )-�ه	  ..


�ك  �F !             ق�Oـ)�د� ه� )�ریG را � ��ز�� و ه��! ا�� آـ� 

� آ�� و آ�ر 
� 9ـ�:� ـ�                 )6� �H .�T از 	از)	�	روز� � 	ه

  هـ��   $ـ��رة  یکـ� از  *EـOص در    . ر�� آ� ا�ـ	 ایـ! روایـ� م        


�$� آ� \
� هـ+�، �*ـ� د$ـ���ن �ـ����            » &زاد� « �را�

3ـ�رد� اش آـ� از هــ�g 9�ـ�ی*� 
ـ	 ��6ــ� ���ـ� او 3ــ�ددار�      

� 65ـ%      «��	د� 
�د�� اآ��ن �T	ا�� �ـ	     �Y6ق �ـ�Oـ» 5	�ـ�ار 

                                                        
29	��
  �
، »��ز�ن �9ا��ن =�رز« ، ه��ن، ا�>�� ه�ي »&زادي «¨� 

  A(230 -227	ان، Qص
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��8�ان از   30!$�� ا��   	� �
�ـ�ی(       O�ق  ��� �F	ان ه	در ای 


�ـ7	���                . آ( �?*� ام   UـHـ� وا
Q�8ـ	 را  
ـ� $ـ��� ا�  Gری�(


� �D	 از          ���ـ� در       
�ز��ی+� آ	د� ا�� )� در و��9 ��� �=ـ� و �

 ا���ــ�ت 3ــ�ی. ا�ــ*?�د� آ	د�ــ� )ــ�  از ه�ــ�. &ن �Fــ;� �=�$ــ�

از 3�ا و . آ���» )�1Oح« ذه��� ای	ا�� ه� را در 
�ر� � O�ق     

�=	 و H	ان و �OHص �ی� �Nا$*��      |�T .         ـ��وCـ�، �ـU، �ـ7� و �

  ....$�د


Aـ	  «  را ـ� $ـ���ی( آـ�    :� ا�	 در �ـ���AC اول، �	
ـ�� هـ�      


���A ا�، 
	ا�            �
 ه	 ا�*�Eا�� �*��# را� ا��ا3*! و د�=�ل &ن 

     �+�� R�1( R
�H دن	آ �?C�E� ��ل Tـس از     »ا�>م +�
 ،

ــ�،    ــ� ه �8Hــ+� وا ــr و 
�ز��ی ــ� )1	ی �ــ�ه� و  - &ن ه �=
ــ	 و  ��
 

  در ی�ـ� از      -$���S ه� و ا�ـ�ام هـ� و &دم ر
ـ�:� هـ� 
ـ� آ�ـ�ر                  

�! روز��� ه�� ار��ن د�*�ر 
	�	ان � �3ا��( آـ� در AFـ�ر           

� ز��� ی�د 
�زر�ـ�ن، در        $Nد در�	�C��1377 »    ن���آ��ـ 	ـ�ه-(

  . 31»�	ی�د � زد��، O�ق، 
�زر��ن، راه� ادا� دارد

�  : و ا

 ارد$�	 زاه�� در ��� ا� آ� 
� T�رش �Rh ا� زاهـ�� ـ�              

�! �	ض )=	یb �	ار���ن روز       X �+داد   ��28ی	آـ� 6ـ� و    «  

                                                        
، ز+*�ن 28- 29 $��رة  &زادي ،....  ���ه§ 
س آ�)�� :*OEص.  م30

 115، ص      1381، 
�Aر 1380
�R از31� �
 223 و 218، ه��ن $��ر�، ص  &زادي 
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)ـ�ریG ایـ!   « ر� � آ�� آـ�  ا�Asر ا��وا » آ�7ر را ��Sت دادی�   

ــ�د �3اهــ�     ــ� ی 
ــ�اآ�ر� و ر$ــ�دت و ــ�T !A	�ــ*� $ــ�� را  �

�   32.»دا$

)ــ�ریG ایــ! ��ــ� را ��ــ� دا�ــ( وCــ� ــ� دا�ــ( ا�ــ�آ� 
ــ�. از 

] 1342در $ـA	ی�ر    [  ـ	داد،      28ده+�ل 
8� از آ�د)ـ�� ���ـ�!        

�$Nدر ��:�س در� ��ا� زاه Rh� .  

  ! و�C داد��� )�ریG را 
��	ی� 

  �
� از ���ی����        H��;ارش ��Y6ن �+�! �����9، آ�ردار 

*1ـ� 
ـ� وزارت اـ�ر               R6دا:�� ای	ان در د�*	 ارو�T:� ��ز�ن 

  :�3ر�9


ــ� �6ــ� ��ا$ــ*! ا�*=ــ�ر و هــ( F�ــ�! ��ــ�ان ا9ــ�ز�  « 

� )�دی� ای! Eـ�رج      A9]         ��9�ـ�ز� زاهـ U��7ـ�رج )ـE [

ه��ز 
	ا� )A8( ��?O�ات Nآ�ر� از 5	ف ای! ���ی����       

        RـAF ـ�. از
ـ��، و از 5ـ	ف دی�ـ	 ��� R�� �
 �اH�ا

روز از )�ریG �ـ�ت &ن 	�ـ�م �N$ـ*� و )ـ��3	 
�ـ7*	 در                

ــ�       ــ�رت $�3 Q ــ�ز� �9 Rــ �ــU��7 و � ــ� ) ــ� ه;ی� )�دی

   33».....��ارد

                                                        
� ه�ي Rh� §Q�O3 ا� زاه�ي 
� ارد$�	 زاه�ي،32��   G¨ر�(

 179، ص �T1377:�;  ،7 ��ل دوم، $��ر� Q�8	 ا¨	ان،
Q�8	 ، »زاه�ي در )���Tي H�رت« :  9>ل ا��ر��§ زاد�33 G¨ر�(

 140، ص �T1377:�;  ،7، ��ل دوم، $��ر� ا¨	ان
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     Gد )�ری�
» ای! ��اآ�ر� و ر$�دت و �T !A	�ـ*�  « ا�	H �F	ار 

  R�3 �Cو �$�
آـ�  » �T !A	�ـ*��� « )��+�ر را 
� ی�د دا$*� 

O�ق 
ـ� ـ7	و�5          28
�آ�د)�� ����!    ���� ��6� 	
	داد  

  � » �*�	T !A�$ـ�ن ر�ـ����، sـ�ه	ا،  )��ـ+�ر را از یـ�د            » 

ــ�  ــ	د� 
�د� 
ــ	ا�      .  
ــ+�ر  �ــ� 9�ــ�ز� )� ــ( &ی ــ� دا� � روز در �40

��ر�*��� در ژ�� 
>Qـ��% ��ـ�� 
ـ�د یـ� ایـ! آـ� 
�ز��ـ���ن          �



Aـ( زد� 
�د�ـ� هـ(       )��+�ر 
� &ن ه�� Z	و)ـ� آـ� در �ـ�:�س            

� آ�د)ـ� ه;ی�ـ� ��ـR 9�ـ�ز� را 
ـ�                F��ن � �3ا�*�� )� ���

  ! )A	ان 
t	دازد

1��یL ا\�رC�
  . وا� ا�6( 

  2002ژو:�� 

 

      

   

 


