

	�رف ����                                 
در ا������ن                          

                                  - 8 -            
                                                           ���
���ا��ام ا��ی����: ��ی   

  #"! دوم                            
  ا.-� #( ,+�*( و )�'
	�رف در &$ ده$ �              


�	 ����داود ��$1357
ر 7(1978 ا��ی� 27  در��ب د�
��ا��� ��� �� �
د�� ( 
 دو5	 3�4
ر د�
��ا�����ب ��2
ر �� ا��از �0رت ,��,.، و ,�+*
ن )�دی� 

�دار �
د�� ��ب د�
��ا��� ��� ���=ف �
د�� ,. ا:�9+�78ن را �6��� داد

د، ه��ا< �� ��76ر و � ����داود �A�BC A ی� �
د�� دا�� 0@� و ��ون �
ن ری�


اد< اش از . ���Fت ا+�8+. ا+�Eم ی�:	+�� �HIاز ا ,�دار ����داود �� ���8ر

د�� �
د+�� J���0+��ن ای J�78K+ . 

د�� از رادی� +J�78K اA��=I ه� در �
رد ���وز

+
70� او و ��ادرش �
دا:�9+�78ن، اI=ن ,�+* LM, داود و���� 	����� . . Jدر ای
0
ا �P�8 ا:�9+�78ن"اA��=I ه� ��N� Aم .�=Q+ا .��R+ 
راC ۀ��=Iا" ��وزه�


ر (1978 ا��ی� 28 و 27$ T76و ه T7F1357ه (�C A7F( ،�67 )�دی�N�:» دار�,
Wام :�ی
I J7. +�در��ن ایNX�, �B78� د ��+�ان�: Jی��Y و ����داود Zری�� ��R+ .� 

�����	 . ��یA� J ��	 و و]A� J اراد<  ��� ا:�9+�78ن ��ا ه��A6 از ���ن ر:	
د:�ع از د,	 Yوره� . ��. �\� از ایW�E+ ��� ��C A� J ا:�9+�78ن �\�� دارد

 :�د :�د ��د��ن  AF�^و ,�7*� و �B78� دار�, Jاه�ن ای
ا+Q=ب،از��J ��دن ه
ا�
.ا,	�Cا:�N�7 ا:�9+�78ن   


د �A دو C .� >��+�,ی� ر�I _ ا:�9+�78ن�ا]=ع ����ن ����8ن و ز��7 A� �ً�,ر
 .��R+ 
راC ر��� ��ادر ����داود و ����+\�T ایJ�Nb�� J ��. �� و4
د ا�=A�a ه�


د �  A+�B�[ >�4 وار و A+ا
ا+A� .�=Q ��ی� �
د را �T��8 ����د+� درا$� ��Qو�	 دی
�+�C A76�.«)1(  

� �4ی� از �. $��B. و dN4 در ا:�9+�78ن   و �@: ،	����� �, �� 
ن ری�� Jای �

ن ادا�A داردNن ��ا�Y  ANدا� A� 	:زی��aY .  Aده A, ،.��B$ .و� dN4  Aده A,

 �3�4
ر د�
��ا��� ا:�9+�78ن �� ) $1357
ر  (1978�L از �
د�� ا��ی �و �6��

ن ا,	Nر . ا�

ا+.، وی�ا+. dN4 و �. $��B. در ی� �6NI ه� +�م و 	�� A\��4 و

ا�� �. $��B. و . ه� ����6ر در Af�I ه� �e�7K ���ت Yن �6
ر ��Bر�. Yورد
dN4 در ا:�9+�78ن �Y A+�ا �. �
ان از ]
g+. ��یdN4 J و �. $��B. در دو�0ن ا��� 

 
N\� و �34ن دا+8	���f ،ت و ��8رات ��ر). را در ���م Af�I ه� ز+�). ��د
6
ر وارد ��د� Jو وی�ا+*�، �\�رف . ای .+g
[ dN4  Jاز ای .C�+ ت���f در ���ن ���م

 دی*� ���ت زی�+��N )�دی� Af�I و �. . ��_ از ه� dN4 رف در ,���5ن�\�  A��f
  ��ی�+. �Y Aن )2اA7C +�6< ا,	، �A� �3N ��8ر<  AXQ+ ز
Nه A� ن
Nو �� ا� .��B$


دC .�+ ود���  وارد A� >�C �\�رف �6
ر �� در ,��35 زی�ن . ��د A��hو
 �3N� رف و�\� 
اد< +�� �HIو ا J��
8N� 
ار و Ta ا+*�� �3N� ،dN4 ��گ و +��
دCد


زش و ��@�� در ا�Q+ .@0ط �6
ر +�8	�Y و ��ا�� W���� وی�ا+. ,����7ن . A���
+���0 dN4 ��ن ا�f. زی�ن ��ز��+�)�ن ز+�< از dN4 و �
د��ن ر�C ی�:A7 در ,��35

�N78رف در ا:�9+�78ن ه�\� .  
��0� ��ز ,�ز و  .+�,Y A� ،�+�C Wی�K� ر
 dN4 در �6 AE�7+ در A� ��Rه� ��د


,�ز ا+�+ . ���N�� �3+��7��, ،Aو��K� �3+��7��, 7
ان دی� �A ��و�� .+�,Y A�



� ا��Iر �C< ا,	B0 از �� �Bه�. و زی ANز�� A� dN4 از �$k7� �
زش و�\��T ا�� +8�Y 
را از د,	 داد< ا+� و �7. �� :�هdN4 dN و �6
+	 ر�C ی�:�N7، دی*� +��7
ان Y+�3 را 

�NN� ان�B4 را >�C lی�h 	ی
N\� و T�I �� �+�76(�� A7C2( A� . زی�+�3 �\�رف ��و
��0� �B4ان ��8
ب �.  ��a رف�\�  Af�I ر در�H7� :�ز+�ان و]J �� و +8� ه�


دC .A+�7K� �� و 	:�\� 
د را ��و� .FN� ا$�ات dN4 و .��B$ .� در ا:�9+�78ن A� 
8� و �7. ���76 از Yن + A, 	ی
N\� و dNه�: 
ی	 ی� +8� +�� ،A�A ��وN\�

. )2اA7C ا,	  
�\�رف در ,��35 ,A ده��B$ .� A. و dN4 در ا:�9+�78ن �8
 ا+��Xط و زوال 

��0� ��ر,. ا,	زوال �\�رف در ایJ ,��35 از زوای� �7K. ر:	 e� . زوال در J�3 ایN� A+
��0� ��6ه�< �
د و dN4 درواز<  ����W را ��و �fه� ه�ار �C)�د  	���  Af�I
 W�6+ A� ای. و رو�Q30 ��, ��+ .F�� �\� در �@I رف�\� A��� ،	8� ر
�\�رف �6

	Cورد و از. داY Jی���زش را 
�Y و T��\� .F�� PX, ف�X�از ی dN4 و .��B$ .� W+�4 
����E+ا e�7K� ق �\�رف در ا�\�د�F� و 	76� A� �*ا:�9+. . دی  A\��4 رف در ���ن�\�


ب �����	 و Ao در ���0و ��F5�Kن o�3رo در Ao ر و
Ao در دا�� و Ao ���ون �6
	:�( ��C ن
��Fق و . �����	 �� +@�ب ��F7وت �\���. و اه�اف ��H7د و +�ه�*

 ا:�9+. در دا�� و ���ون �6
ر �No)�+*. در �\�رف ا:�9+�78ن و A\��4 ی� در �\�رف 
�A ���ان +�Fق و ��NزAI ا:�ود و ه��ی*� +��2ی� و �@
�	 را در �\�ر�hت و ��Nز�Iت 

�\�رف در ,��35 �. $��B. و dN4 از ��B[ ��8\. و . �
+�J ,��,. ��6ی� ��د
A+
*� e�7K� l[�Q� ارد و
 ا��ار در 34	 ا�f. اش �A ا+��اف ��C >��+�6 و در � 


رد ا,�F7د< �0ار )�:	� Tf�K7� 5
ژی�. )�و< ه�
bی�Y اه�اف ,��,. و .  
  ه�76د ��=د و در ,��35 Aص در ده
@� A� dN4 �\�رف ا:�9+�78ن در ,��35

��0� �A\5�X و ��ر,.  A+�(�4ا 
رو در دو �
ز< C ا���د .��R+ �9لCوز و ا�E� 
و در ��رج از ایJ �����	؛ در .  �
��ا��� ���در �
ز<  �����	 ��ب د: ا,	

 ��4�3یJ ا:�9+�78ن در ����78ن و  A\��4 و در ���ن Jه�ی�E� �7ولN� 	�� �[�N�
. ای�ان  

 
��ا*-1 .0/ ا������ن�

	�رف در&���67 �4��-5 34ب د 

1-9-
�( و 4>-; ا: ا ��*���
: دور� � 4=�
5 ��ر  
 ��ب د�
��ا��� � A��+�� و 	ا��� ,��,��
�� �L از �6��� دو5	 3�4
ر د�


ر������< �. رL�b ��ب و دو5	 ��ز��ب ی�:	+  A�+��� J�78K+ ا:�9+�78ن در .

ان NI در A� �4ی� 	6. ������ t� P�h

ط ا,�,. و^�ی�B��+" eد< در �X�

.�=Q+ا " .� T6C ا��� 1978در��
 ای�اد ��د �A��+�� ��2� A ه� دو5	 3�4
ر د�
 �\�رف . �ن در �
رد �\�رف ��دا�	ا:78+�9 Af�I را در 	و اه�اف دو5 eاو و^�ی


+��C�� Aد*Nل «: ای�F[ا A��� �J��k �\����ت ا��7ای. ه�*�+.، ا�B4ر و رای*�ن ��ا
8
اد�� �h �� �$u� .�� J8�W7 و ای�Eد ���م �Cایt ا,�,. ��ا ��Bرز<   

 �\����ت و ��@�=ت �7
,5�I ،AX. و �� A\,

ر ��ورش �RN�� رای*�ن :A ا
6
ر� 
رد �hورت ��ا ���6:	 ا70@�د� .N: و .��I ��Eی� +A��+�� �� �R . ��دره�

.5�I �8ت ��@�=ت,u� و W���� .���\� .ه�  
ای�Eد ی� ,�T78 ��. و �0�7. :�هN*. و در )�م +8K	 ��C J��kایt ا,�,. 


زش و ا+�67رات �A ز���Y ،و اد���ت �Nه ��3 ��در ا0
ام و �B0ی� و ���	 ��9ض ����+

ن در ا:�9+�78ن�8� ) 2(».ه�  

  �� �����	 ا+�@�ر��FNCرو wo >و�( Jان ��ر)�7ی
NI A� ��� ا�����
ا����ب د�

د �0ار داد، � .�=Q+اه�اف ا  A�
 �\�رف را در ,�5 A\,

ی_ �A ا+��6ف و ��

از ی�8
 �� ��+��A ه� ���N . داC	�� ���7Cد). و ا�B7Cه�ت زی�د در ایAf�I J )�م ��




A+g و��I��a. در 34	 �T��\ �\�رف در ,�ا,� �6
ر و �A وی�N��� >xن EI ،A+وازا��
� �C و از ,
 دی*� �=ن ه� و اه�اف �I وارد A\��4 از ریA6 ه� و ��Rه� ��8
اد

f�I در 	د +�در,����I و T���@� .+���0 رف�\�  A\,

د را در �
رد ر�C و �� A
 و ��ی�ی	 A\��4 و �6
ر ��د�Bدی*� ره e�7K� ��6 از . ه�EN� ��*7,د

���N+*2اران ��ب د�
��ا��� ��� �A در �3oر��< +8K	 �����	 ��ب ��2
ر وزی� 
 

رس ه� ا�B4ر ز��ن �76� 
3�4
ر د�
��ا��� ا:�9+�78ن �
د، 95  A���� و T��\�


ف ه6Nf ن�aر�:  �\�رف و 95
 ا���7ن ��+�
ر ��ا Af�I ت در��=fا J�5را از او T7
�N� .� .Q�� ا��� ��� ا:�9+�78ن��
درس ا�B4ر «:او �. )
ی�. در دو5	 ��ب د�

76
 و ایJ ���اث ]�از :�78�C. دوران� ��9"�
رس ه�f و ��B� اد�B7,و " ا �C 
95
�+�C زادY 
زش A0�C و ا�B4ر�Y ر و�� Jاز ای 	ان دو5�Nدر دوران 3�4. ��ر� 
ر

 T76ف ه
Nf ن�aر�: 
ر eNf هT76 ��ا�N� دار����داود��ن�, .��R+ و��ا������

زش و �Y �N_ از :�ای��8ان ��دم ز��7�ه� ه�ار از د��7ان و �f د و
� >�C ل
�\�
  A+gد�I 	,ا
� 	��NC �� J� �+د
� >�C A7Kو ��. ���ون ری .+�E� ورش��

0
�.، A��B0 ی. و   ز��7��6ن ه�A )�و< ه� A�a=ر ا�
6� J��, Wوان �2اه���
 A� A��� �� A7C

د +� T�0 A� را T76ه eNf ن�aر :�ر
�N� _د ا,7\�اد�
�0 
95


ر :�ر�aن �N� ا:�9+�78ن 
 ��دم �\�رف ��ور ا:�9+�78ن از ]�ی� رادی >
Q5�� .+�B�76�
8
خ اI=ن ��دمN� و 

زش . eNf ه6	 را 95�Y �� د از�(�C ن
��� T�+ و ��_ از

��ورش +
یJ در �3C و وgی	 ���� و در ,�ا,� ا:�9+�78ن ��C �N� >�3+� و �� 4
ش و 
�+�C .+�E� ورش��زش و 
�Y �Nف و :�ای
Nf وارد .�=Q+3(».��وش ا (  


ف هT76 دوران Nf ن�aر�: ���ون ��دی� ��داl+�� J7C از ���8 ��اوم �\��T و ��@�
 �|B	 در +J�78K ا�0ام وزا AXQ+ .د ��ب ا��7ای
\f از L� A���� و T��\� رت

د�
��ا��� ��� در ��,. ا�70ار �
د، ا�� ��
�	 ��ب ��2
ر �\�رف �6
ر را ��+�Bل 
5
ژی�. ��ب ��6+�
bی�Y ه� و اه�اف ,��,. و 	ا��� ��� در . ,��,��
��ب د�

6
ر در ]
ل دوران �����	 �
د �=ش ��د� � �\��T و ��@� Af�I از �\�رف و �� 
�Cر 	34�N� >د�F7,ا .��� 5
ژ
bی�Y ب و�� 	م ,��,��و ا,�7  . 
95 .7�


ف هT76 در ��9��Bت ر,�+A ه� دو75. در Yن ز��ن �A ,��,	 و Nf ر
ا���7ن ��+�
�C .� >داد �+
�� 5
ژ
bی�Y . A��=Iاز ا+�67ر ا L� �7��� در )�ارش Yژا+�B� L )�ار

�C A7F( >��27� 
,t وزارت �\��T و ����A ا���7ن«:� A� دان را�(�C  A+ه���  ه�

رم �27Bل �
چ �. ��7
ا رژیA7C2( �,�: T داود�Cه. �A ���ن ��Y< ��9. �0ار Fری

ی� �Y lBNن وزارت )F	 رژیT :�,� داود ایJ ا�� را ��ا Yن ا��Kذ +�
د< �
د �� . داد
�N+ا
 �QIی� و �\���ن و �C)�دان �\�رف در :\��5	 ه� روFNC��ا+A7:�*+ T3, A و +7

�NN� ن را ا��از�C ی�الY.«)4 (  
 A� ی_ �\�رف را
� 	����� �����ن و دو��75اران ��ب د�
��ا��� ��� در ,��35

5
ژ ��ب ��Bی� ��د+�
bی�Y و 	,��,  Af�I . در+J�78K )�ارش وزارت ه�
 ���C ا��� ا:�9+�78ن��
3�4
ر د� 	�
��  A���� و T��\� 5. و�I ت=�@��

 1358 و 1357 (1979 و �35�,1978��Cر
از +
,�ز و ,�ز��+�ه. ��Eد )  �
5
ژی�. ��ب ���T و 
bی�Y اه�اف ,��,. و �NB� �� .5�I �8ت �\����ت,u�

ایJ )�ارش ی� �@
ی� وا0\. از . ���C L�,kر از ����W ا��7ای. و $�+
 ,JK ���ود
�35 �����	 ��ب د�
��ا��� ����, J�78K+ ر را در
 اراA� �N� .� Ab �\�رف �6

 ���	 و ���F	 ���0+. اه�اف ,��,.  Af�I \�رف در� 	�6:���6ف و �ا+ A+
*o

دC .� ژی�
5
bی�Y را «:و �4 A4
دو5	 ��Q. از �aYز ا+Q=ب ���B و دوران ,�ز $
ر �

7
ن ���Nه
� A��4 5. و از�I �8ت �\����ت,u� د�E� .و ,�ز��+�ه � در را< +
,�ز
 A� A\��4 .I��74و ا 
ن �A اه�اف ,��,.، ا70@�دNا� Ao ،	,ا A7:�( 	,د رو

  ��ر)� �lF+ A ��� و ��ا AQB[ دوران ,�ز 
رت ��K6 و �Y A� ���Xی�ی�5
ژf



�u,�8ت �\���. ����N و^�AF ای�A در را< . ���	 ��B|� ��� A	 )�دی�< ا,	
�ً��I و �ًQXN� �+اه�اف دار Jای J7��, >وردY�� .Q�Q�� 
ر ا+� �����A :\��5	 ه�BE� 


ق از �aYز : �fا A� A4

د را ��ا ����6K� �Qن ��I�3+Yر ,�ز+�، �� �� .*Nو:�ه
 	�5�\: e�7K� و ,�ز+�< در ,���ت .�=Q+ت ا,�,.، اg

ر ی�\�< ��$ ��B� ب=Q+ا

7
ن ���� رو+�� )�دی�< ا,	Nه
� )5(».ه�  

ان +��ت ا,�,NI A� A� .�+Y د، ا��
C .� >�+ا

gت ا+Q=�. و ,�ز+�< ��� .


ن �4ی� :�AF8، ا70@�د ,��,. و ��ری�f�\� Z ا:�9+�78ن  و ��Qر �H� A, Lری��

ر ا:�ای_  . ا,�7دان +
 در :��
A75 ه� �e�7K ا,	RN�� A+ J���H� Jای A��5�� در

�8� A+ د و
� >�C Lری�� � و �K@� در :��
A75 ه� وارد �
ز< �@�� 	�F�� از �ر

د+�� A7:ری��Q� Lری�� 7
ن ��اNه
� .��I Jازی
�K_ . ا,�7دان �4ی� �� �\��ره� و �

 T��� ب واه�اف ��ب�� 5
ژ
bی�Y Lاز ��ری 	ی���4ی� � J���H� ی�ت
7�� �76��
	Cد+�. دا
 ��ب ا+�K7ب )�دی�< ��HIاز ���ن ا Tو ا,�7دان �4ی� ه .  

 در )�ارش وزارت �\��T و �����3N� A از�Qو ار� 
 ��No L�,k ��ب ��W7 ا��7ای. و $�+
 >�C >داد �B� 
ز�Y اد
, 
 و ای�Eد �
رس ه�+�$ A� .از ا��7ای W7�� ب�� �No


د�:» L�,k�62 ا��7ای. ��ب W7�� �Q�4ی�، ار�  A8�5 W7�� د د< ��ب�E�4ی�، ای 
 A� .FNf 8 6 ��ب ��W7 ا��7ای. 69�Qار� ،.FNf 128ده�� W7�� ا��7ای.،  ��ب A� .

 �Qو 70ار� AX,
7� A� .ا��7ای W7�� 24 ��ب �Qار� ،A8�5 A� AX,
7� W7�� ب�� 
 ��ب ��W7 ده��. ,A� .FNf A ا��7ای. 128 ��ب ��W7 ده��. FNf _C. و 69


ز ذ�
ر و ا+�ث در ���� و وgی�ت16032ا,�,. و ا:�77ح �Y اد
 196ا�Iام .  �
رس ,
ی� وزارت �\��T و ����A �� ا,�F7د< از �
ر,�3 ��@��. �J� A از �C)�دان �\�رف از ]�

 +�F از ���
ریJ و �\���J در ,���Nره� و ��FNا+L ه� ��J ا���5. و ��95رج و ��6ر�	 

QXN�.«)6(  

 ا:�9+�78ن در ��ی�ن ,�ل  A��N5�, در A���� و T��\� وزارت  A+g�, ارش�( A��5�� در
1358��Cر
� )1979 ��ب ��W7 ا��7اA�b و �6��� د< 69 از �L�,k ���.) ��=د

 �4ی� ا,	، اوJ�5 وزی��\��T و ����A در ��
�	 ��ب د�
��ا��� ��� از  A8�5 ب��

ی�750)�6ی_ ( .� JK, ر
:  ��ب ��W7 در �3oر��< +8K	 �����	 ��ب ��2

ه7F@�و ��EN< ��ب ��W7 ا��7ای.، �7
,AX و A8�5 ]. ��ت ���	 �J دریJ وزارت «

زی� �L�,k )�دی�. �ی_ ی�:	)6� W7�� . W7�� >�EN� و �f�3رo ر,����7ن�� �Nای�:

0� "ا,�,. و �A7K زی� C\�ر�I ا+�8ن را A+�Q�:و ��ر ر A+ه��(Y ر�� ،A+�B�[رداو��
 ه��ن ,�ل ا+�Eم �C" ���8زد A��+ ز و در�aY . از T�\� �3رد< ه�ارo A� دی��+


ف Nf ن�aا:�9+�78ن �12:�ر در ا,�K7ام �\���ن و . �ز< ا,�K7ام )�دی� A8�5 ه�

د� A7:�( �0ار �R+�� . �\���ت �Cط ا,�,. +. ���. �
دن �� �Cیg�, A78ر

 Y+�ن از  A8�5 ل�, A, ات��+ t,او A� 	8+ا
� .� >�C ام�K7,ا J���\� .N\ی

د7 – 10B�� A+ �7��  . ر
$ T7Fه .�=Q+ل ا
��  در,	 J� �f _C 1357در ��< ه�

C و ا���7ز از ��\B� A+
�)�دان ���7ز ���م A8�5 ه� وgی�ت ا:�9+�78ن ��ون ه��*
 A\��4 رد +��ز
�  ��@�=ت 5�I. در رA7C ه� Aادا� 0
�. �2ه8N4 .B. ��ا

�C >رج :�,�7د�� A� �� ����� A� �\78� . م
 ����. 1900ای�I Jد ��ا�� ی� ,
�+ t,

ن ��@=+. �
د< ا,	 �A از �aYز W@a �0رت �N4 .ی�ن :���+�وای��در��ن �� 
.[ .7NX�, ط ��+�ان
Q,دار����داود و�,���Y49 ق وا���7ز��@�=ت
Q�ل از�, 


د� >�Cردار
��� .5�I . 	�
ایJ ,��,	 ��. و ��د�. :�هN*. �� زوال ��

�4 ایN�A ]. ایJ ��ت د< ,�ل +�دی� �A د< ه�ار . دا�W�E+�7 ا� ادا�A ی�:	�

 >�(Yس و ��ر�NCر��  و �6
ر �A ویx< ا,�7دان دا+6*�< ه�و ]�B�Bن درده���65
 ز��. و ����ر �� در ��رج ��ورش ی�:	 A\��4.«)7(  



 �Cر  Af�I ب در�� Jای 	ا��� ��� و دو5��
�I. رA��+�� Ta ه� و اه�اف ��ب د�
5
ژی� و �
���7�5 و ا,�F7د<  ا��ار از �\�رف در
bی�Y Tد رژی�E�6ف �\�رف، ای�و ا+ 


e\h W4 و ا+��Xط �\�رف )�دی�� ،Tرژی .  ا,�7��م و )�78ش ریA6 ه� و ��یA ه�
 	8K+ 
ر������< �. و ���F ا� ا��J در ,�ل ه�+ 	�
�\�رف �6
ر �� ��ی�ن ��

ایJ ا+��Xط �LM, A در . �����	 ��ب د�
��ا��� ��� در ���8 ا+��Xط �0ار )�:	
�E� �35�, ، ه�76د ��=د Aده 
رو �A ویx< در ���ون از ,��35C .��R+ وز

  Af�I ه�دو ���C ،	:و )�78ش ���76 ی� ��I ر
��یK7	 و ��ا�� وgی�ت �6
�C .� 	�F�� و 	دوران ا��7ای. و . ��� J���\� دان و�(�C ،W���� �4ول زی� �\�اد

:+�6ن ���ه�)1979 (�$1358+
 را در ,�ل   
C اد�\�             W���� اد�\�        J���\� دان             �\�اد�(�  


ع�E� ع ��د زن
�E� �7�8 د��ع 
�E� �7�8 د��  	�I
+
W���� 

32937 5792 27145 846976 180529 666447 2480  450  ا��7ای. 2030 
    7846   619  7227  109   22  87 AX,
7� 

4903  941  3962 95006 17146 77860  203   37  166 A8�5 

ع 2283 509 2792 751534 198294 949828 31107 6733 37840�E� 

)                                                                                                   8(  
 �4ول :
ق ا��25 �� ,�ل  A8ی�Q� ��1357 	ری
، ��YیJ ,�ل 3�4��Cر
�


د ���C Aر ����W ��8ان از C .� >����3259داود دی� A� ب ��ه_ 2283 ��ب�� 
 A�509 ) 1357(1978 ��ب ��W7 در ,�ل 486در �\�اد ����W د��7ان از .  ی�:A7 ا,	

�� )C2	 ه�,�ل از ��I . ا:�ای_ �AR�=� A ���,�)  1358(��1979ب ��W7 در,�ل 
3�4
ر د�
��ا��� ��� ا:�9+�78ن و �����	 ��ب د�
��ا��� ���، ی� ��ه_  

���	 ����W و ��Cر �C)�دان در ,�ا,� �6
ر �A ویx< در وgی�ت و ��0� �=�AR در 
. ا]�اف �A ��6ه�< �. ر,�  

 A� �3 ه�C در W���� دان و�(�C ر��C A� .رو,�7ی �[�N� ی�ت وgف و=� �� A7B5ا 
�C .� >ر ا:�ود
6� 	K7ی�� ���� �3C ص در
در ایJ ا:�ای_، ,�C T3)�دان و . �@

(�C د�\���ن ا+�ث ���76 از
در ,��35 �����	 ��ب . �دان و �\���ن ذ�
ر �
 Lوف ��ری�@� ���� �3C .ا��7ای W���� ت در���\� �fدر �N� �7دوFا��� ��� ه��
د�


د+��  . ا:�ای_ ��8ان در ����W و �u,�8ت 5�I. �\���. و ��@��. در دور< 
E+ر ا
RN�� ا+�+�ن
4 �م ����F	 �����	 ��ب د�
��ا��� ��� �� W�4 و ا��Hر ا�B4ر

�4ول زی� �\�اد ����W ��8�. و �C)�دان و . دور<  ,���ز رو �A ��ه_ +�3د
:+�6ن ���ه�) J���\�1358) 1979 ای� J���W را در ,�ل   

J���\� دان                            �\�اد�(�C اد�\�                W���� اد�\�       

ع�E� ع ��د زن
�E� �7�8 د��ع 
�E�  

�د�7  
 

�8� 
 	BI
+
W���� 

 210   4  206  1840   9  1831  3   -   3   W����
.��NK� 

232  -  232 2047 39 2008  6   -   6   W����
.��+�K�� 

 239   -  239 4275  -  4272  7   -   7   W����
.7Iزرا 
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2705 
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 1  
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,�ی� 
 W����

.��8� 
180  -  180 3489  -  3489  10   -   10 ��ارس  



.Nدی 
 85   -   85   845   -  845  12   -  دارا�F�5ظ 12 

405 21 384 6605  934   5671  14  -   14 �u,�8ت  
T�\� ۀ���� 

1687 198 1489 24581 3757 20824 64  1   63 
ع �E� 
                                                                                       )               9(  

 eط ا,�,. و^�ی
X� ا��� ا:�9+�78ن در��
 دو5	 3�4
ر د��Bره A��5�� در
� ایJ دو5	 ��Bرز< �� �. ,
اد را در ��6� 
ی_ در +J�78K روزه�� .�=Q+ا


اد ���A )�78ش , .� 
�� A+ >رز�B� �0ار داد، و5. :��4م eو^�ی Jای  A�
5�,

اد در دو5	 �A در. Yن در �6
ر �
د, .� ���� 
 �aYز ��Bرز< �� �. ,
اد از ��

 Jد< ��< ایxه 	C2( از L� ،د
� A7F( JK, A5�, �N� .+ز��  A��+�� در ی� A\��4
ا�� �� ایJ هxد< ��< ��I��د ��Iل و ���
ریJ دو75. . ز��ن را � A��8ENل دی*� ���ی� ��د


ز در وgی�ت و�Y اد
,  A��+�� ��BX� 	34 ر و ���. در
 ��N]� رو,�7ی. �6
 ��Bرز< ���. ,
اد)�دی�< �
د A��+�� �3 و+Y A��I ن ��دم��@I و 	F5�K� W4
در . �
 �[�N� از  ایJ و�3N� A+ lh ز��AN ه� ��Bرز< �� �. ,
اد در ���8ر AE�7+

 W7�� J, �4ل وا�F[و ا W���� دان�(�C رو,�7ی. �6
ر از ��J ر:	، ���A را< ��و
+ �[�N� Jدرای�C A78� ��.  

  ا)���ه_ :�ای�N< در �\�اد �C)�دان و ا+�8اد روز ا:�ون درواز< ه� ����W ��و
  A+���8� �C)�دان و �\���ن در وgی�ت و ��N]� رو,�7ی. +�C. از �F5�K	 ه�

 .F�� ط�X�+د ا
3�4
ر د�
��ا��� ��� ��E� A� Aه�یJ �\�وف )�دی�+�، � J�F5�K�
.  دو5	 ��ب د�
��ا��� ��� در ای��C .� .C�+ Af�I J\�رف از ��ی�ی	 و ,��,	

��ب ���T �=ش ����د �� �C)�دان ����W و ��@��J ��ا���e�7K ��@��. در�6
ر 
5
ژی�. ��ب و 
bی�Y و .,��, 
ص ��یK7	 را در���	 اه�اف وYر��ن ه�@� A�

ه� و �� )C2	 ه� روز �� �C)�دان و ��@=ن در ��dN�7 . �����	 ���. �0ار ��ه�
 Yن ���76  AE�7+ A� �C .� >��+�6� .75و دو .���  >�C ��Rه�ات ��+��A ری�


زC. و ��@��. �
د�Y �8ت,u� در ��ا�� و �
زش و ��@��Y �+ن در . ا�7=ل رو

ی�ی��
3�4
ری	 ����داود ��5�\: A	 �aYز ��د< �
د، ه� روز  6
ر �A در ��YیJ روزه��

در را< ����ی. ه� و ��dN�7 ه� دو75. و در ��ل ر�0 و �@�وی� از �C)�دان ����W را 
. ,�ود +�6ن ���اد  

 ,PX ��. و �Q�6ف و ار��ا+ �4 A� .��@�� و .Cز
�Y �8ت,u� و W����
5
ژ ���. و 
bی�Y و T��� ه� و ,�ز��+�ه. ��ب 	ن :\��5��� ،���F. درس و ��@�

� ��ر ه� ا,�BK7را�. د,7*�< ا]=��I. و �4,
,. دو���N7:�(�0ار 	ن . 5�����
5
ژی� ���. ���
رد 
bی�Y 
زC. و ��I. �� �\��ره��Y ب در ��ا���� �HIو ا .���

6
+	 و ا��N7ق ��Bل �C. �. ��د+�� ��� A� .��@�� و .���\� �H: و t��� .
�J�78K+ . A ز+�ا+��ن ,��,. از ��ا�� و �u,�8ت �\���. و ��@��. ا+�K7ب )�دی�+�


زان و ز+�ان ��6+�ن و �Y _+ز)�ران، دا
�Y از TIرف ا�\� ��7. ا�Iام ��Cر از اه
 ���3 �� ���� �\�رف  A��h ا��� ��� ی���

ی�ن از ,
 �����	 ��ب د�E6+دا


اد< . �
د+�� J��
8N� و J�[

ن ار�0م ��K6 در �
رد �LB و ��76ر ���N� �� �Noه�
 �\�رف در ,��35 +8K	 �����	 ��ب د�
��ا��� ���  .��R+ وز�E� از �B0 ��


رو )�د Yور و ��67N +�6< ا,	، ا�� در ���ن ز+�ا+��ن و ���0+��ن ایJ دور<، C
در ���ن ز+�ا+��ن و ,� . ���0+��ن �\�رف �6
ر ��Cر ��0� �=�AR را �6��� �. داد+�

3�4
ر د�
��ا���  	8K+ 6
ر در ,��35� 	K7ی��ی�ت و gن و�(�C 	8�+ A�
��C ،5. ا:�9+�78ن�I �8ت,u� ن و
7Nه
ر �|�� از � J���\� �3+Y���W، ا,�7دان �


د+�� e�7K� . ��@��. رA7C ه�  



                                ادا
$ دارد
 

 


