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	� دو اه�اف� � ا����دي و ����� روا� ي دا��� از �ض	ر و آ�

�زاد� ���  ر���
 


�	� آ�ر���س� � ا��� 

 

��ن ���ر ��ر	 ��� �فا� ���
��ن + روز) ٣ '&%� �ن$#� در ا! ��
�, 

 ��6،�و5 ��+ از �34ر -$ا +$����2 ��1��ت � �%�د)، ,��) 'ادا .�-

��ن ��� �8ا�� ��ر	 و �7ر#+ �$وز
 �+�ز� در.�4د و�9 9%8 و �ار$د ,�

 ��D :;�دل و AB @$ا&?ا:< ���+ :�ا!= ا�>� و �34ر 2 ���&;�ت :�&6+

� -$ا.�4د
E�- �%& #ز ��7ر�Fا' +��ن ���ر ��	ر ,��ان 
 از �2 ا! ��

+��ر ا$- .ا&8 �ن�ر& �Gرت ��� Hه�J� + ر$�ض و آ�� &�$+ دو اه�اف 

 .دارد رواL از

 

���!�" � :روا

��ن �2د��) �Nه���) ���
� #�) ��� در ١٩٣٢ &�ل در ا! �� @�� 

S65ا�;,$S ���ن ��TJار�
 ��ا!1����+ ز��ن، Vن در و �ار$د &�6دى ,�

W&>� دو�آ� ا��د. ��XY @�� !��Z (ن �2د����
 ١٣�٩ در '&�6د ,�

��ن از �7ر���ي
 �S� �7ن داود ��� ز��ن در. �4د �ر\ �$�زد ا! ��

��ن ���&;�ت
��ن �34ر � ا! ��
 از �2 ا�� .�د دو&���+ '&�6د ,�

 از ر$�ض #�د و ا$- �. ��$�9ا '&�د + �34ر دو روا١٣�٧L [�ر '�4د:�

�+ _$رژ�T9 8$�F و �5` '�وه���a ���b 1رت + را آ�
 ��� و _��

1�
��ن را&�� ا$-  در. �cد�� �1:$8 _��
+ S9ا�d�2' e '&�6د ,� 

��ن
4�2 8�# �7$� +f�&ز و ا�:$g نV در �ه� �ن��h$- �6. داد از 

��ن ��روي �7وج
 از �2 ا�� .���87 �8ر\ + را 5�j;�ن _$رژ ,�

H��J��& 5;�ن�j 8 ادار) ���&: وG�� �7ر���ي ١٣٨٠ در L �ن�� روا

��ن و �$�9د ��Gار �J$د �ر دو�34ر
�, H$ده��k$رو l$�� در را 

��ن
 از #�ا و T2$�!8 را �4� در -$�� دو85 و T9ا�8 ا#�ا + ا! ��

�39$m در ،٢٠٠٢ &�ل در &%�رت �+ 'دnر �ن���� ٨
٢ �4@ ' و,�) �4 

��ن
�1� در .ددا ا! ��� S�� انoن ره��
 ر$�ض + &%�ه�$H ا! ��

��� . دا�

 

�� اه�اف
%��ن آ���%��ن در '�
ر از &�(� :ا

��ن
�, ��ن در ��$- �5�j _D;�ن &���J�H از �6
 و#�د � را ا! ��

+ ا,���د ,�م و#�د � و �q 8!�$T2$� ,�م 8��cr �GV' ل در '�4ز�& 

�� 'ه�
E (�,و H$ن ه��s (�,٢ �4@ ' و
�ز&�ز '�ا 'دnر �ن���� ٨' 
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��ن
 در. �د ��را.H �ان$ا  ر�r �2 t>�ر از ��XYن ا��. داد ا! ��

��ن در ر$�ض اه�اف + ��JهH ا�9 � ا$-
�, +� اه�اف ا$- ���_ دا�

+ ��s mu _�
 . ���3د :1


ذ +%*ش-��ه�.� �� w�J��v ا�9:د	/ و  �F$8 ن��
 �&�% :%�c از ,�

�9' +
mu 8. ��د �� _�:1
 mu دو E �F$8 '�9 �&�% از �+��از رو � 

 و ��%� ا,Sام و ��Tه; ��ارس و �
�#� ه�، دا��J3) و �ر\ ��اS4 را)

� �Yه�t(  #�) در واgG �اy&n� اx�65 ا�5ا L��S4 و ��Tه; ن�;� � 

��ن در �8وه� }�د  و �cr��c 8د$رو
�%�وت و دوم mu ا�� ا&8)  ,�� 

F�$8 3u� ازن و����ن ���
 '�c $� %�&� �9ل$راد '�9وه�� از ,�

%c:��' 'ه� �$&�و را) از ��ا�� و ه� وا&{+ ��7 و �اyj,�: و �

+�
 :� ا&8 آ�د) آ��m ر$�ض را) ا$- در. ا&8 ��{1+ در '�%�ذ 'ه� وا


� &� $v از� g!��� ن در را �7د �7ص��
 ا$- در. آ�� د�;�ل ا! ��

��ن ��7ر# �&�8& اه�اف -$���? از �c$ ���ن
 در �%�ذ 9
?ش ,�

��ن
 ا&yم #��ن در 'ره o�m1 '�دVور$ و �8وه� -�$V �$:�و � ا! ��

� :�ا�� �� �ض$ر را&�� ا$- در. ا&8 �د) �%r �#$(�J %�ذ���6 �' 

� و �7دr� ش?
��ن در Vن 9
 اه� #��ن در �7د ��1م �8:�; از #�ا ا! ��

� -�Y در. ده� 9
?ش �S� را ��+�� '��V& در را �7د '���6 �%�ذ &�8 

 �ا&y� 86$�� و ا!�cر ��$د و �V��ز� ��اS4 'ا��از را) � ه� '&�6د

= را�}� � 
%:��  ��S4«��$د Sرگ ��S4 'ا��از را) �jح �8وه�

�y&@ �ا��ا5 �;,+ «� S١٠٠ �+$ه�ر �ن���n8 در 'د�Gر � (�J3���7 دا 

  .دار�� ����+ در را آ�� در ا�5;��

 

  :ژ2
"0��1 و ����� '�
ر


ر��� ����� 415 �
ع و �67�8ن ���ن رهoان ��J) از :+�ي ���:� 
�, 

��ن ��nت در ���4) -��:6 و T9ار ��:�[ V��ن
��� ا! ��
 -$ا در. ه

��� �34ر -$ا را& +#�: + در �د�9ا�� 'ه� �9و) � ار:;�ط ��ع 

��ن
��نا! و 4�2
��ن(  ��
32� '&�6د ,������4) �;� +��T9 5;�ن�j 

 ا!�اط �ن$#� و 5�j;�ن رهoان -� در '�د$ز �%�ذ �S� ا��4ن و �د)

+� ����ن��Y و اSrاب و 5�j;�ن ���!g :�ا�� �H �$&� از )ا&8 دا�

���
��ن �ا! ��
��ن در را ,�
+ ���� �S� �$&� از و -�:�� ا! �� 

 در ��)$!Sا r>�ر و �4� دو85 از :� ?د)9
 تزا��ا�� �!8$در

��ن
� �ض$ر � ا$- در. �9دد ا! �� +#�: + 8$�F �Jا�4) از وا��T� 

�+ 5�a` 'ه� �9و)  ����S� ن��
�, �� ���4 �: +��T9 8 از�Gر � 

�}G در �
��ن دو85 � 5�j;�ن '%9��ه� در ,��) �m1 و 4
 �m1 ا! ��

 ه� �rز) �$&� در را �:ا�ز�ا�� و ��د �دVور$ �c$ا�� + را �7د ��_

�+. ��4 �!8$در ��ب از�T9 ا$- از S�� �$� از �2  آ+ دا�8 :�#+ 

��J��&� 5;�ن�j ن در��
��ن �m1 ا! ��
 و ��) ��4�t �34ر -$ا در ,�

���ن ;�ن�رG از ��7 �%�ذ 
��ن در ,�
 T5ا ا&8 ��) ا!Sود) ا! ��
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��ن
�, � �
��ن دو85 � @$ا:<ا&? ��6ه�) 
 'ه� ��ر � (ا! ��

��ZدG،'ا ��ا���ا دارد �ZG )��&�& و �' rا��' m1� +��T9 در �7د 

��ن
���c ا! ��. 

 

 :اي ��?<� ه�ي ��رت � >ر�� و ا	�ان �;�ر

��ن ��J) از واgG در
�, � +#�: +��ن آ���H و.8�6 
 و r>�ر ا! ��

��ن در �3? �%�ذ
 r>�ر :8$�1 + ا$�ان ���ر از �ا# :�ا�� �H ا! ��

 &��dي از ا�� ا$-. آ�� آ�v ��{1+ در V}� ز	��2��v و &��&H  ا����

+��T9 S�� �� �D� ت���1� H���
�+ در ��s�X+ ا&8 �د) ,��T9 

�c$و �c�5 +��� رى از را اىyن، ه��� ا��$�c �7ر#+ ا��ر وز$� ���4

�3���ن 4+ �د �4د) ��
 از �� +6�� �c3����� ��c3: از &�6دى ,�

��ن و ا$�ان
 �� �6����� ��c3: و ���c5 ��رى �cr�8 �8 ,�اق :� 4�2


��ر ��{1+ در :�#+ ��ان � :� �$�3: m��S اآ��ن. �د ��Jان 

��ن
�, +��ن 
 آ+ ��Sان ه� + واgG در. ا&8 آ�د) �3? را ا! ��

��� �2$�ار ر$�ض و ��ان � ا7�yف  دا��+ �J�( ن��
�, + r>�ر 


�$�Jن در !Sا$��)Y HG�� ر و ا$�ان���3? ��ق از ا$�ان �. ���3د  

 :�1$8 ��#� آ+ ��ان رو$�kد �9�+ ه� � آ+ ر$�ض اآ��ن � ا$- در

H ��{1+ در ا$�ان �%�ذ �rز)�, ��� `5�a 8&وار و ا���د ا� آ+ 

H,�� {1+ ا��د��اي  � از #�ا :� داد) ��k ا$�ان دور در ا$�ان .� 

���ل V&�� آ�دن آ_rش و ��ب و :�ا!= ا?
9 ?3� ا$�ان اي ��{�G +1رت 

��ا�� ر$�ض �m1 از ���g و آ�� ���ر را ��{1+ در را ا$�ان �Gرت 

l$�!V ?3� .�9دد ,�H �7ور����+ در  ا$�ان 

+��T9 ا$- از �$� 8
 ��H و�rت دو��k3: 85 و آ���H ��ا$L در دا�

��ن &� � وا���J و ا$�ان �kYري ��ع V$��) از ر$�ض
 آ�هm و ا! ��

m1� 1+ در ر$�ض}�� H� �&ا ه�اT5 � #�ا ��y: ��kش رو$�kده�$H :�و$- 

��ن �m1 از �9ي ��) + :�#+ از
8 در �2آ�Gر � ا&yم #��ن در :�آ�+ 

�r ?3>�ر از #���9ي و  �s m1� H��� ن در��
 در. آ�� �زي ا! ��

� :� ��H6& ��k ر$�ض ا$- �رآ� +#�: + ��آSي V&��ي  ��{1+ 

��ن
+ ا! �� +��� Hه�J$�2 Hk$�5ژ�	ا$� H&��&  HJاي  و!�ه�� r>�ر 

��� ��آSي V&��ي در. 

 

�%��ن اه�اف�(�%��ن  � روا� از ا�&: 

��1 ��7ر# �&�8&
��ن �
. �c� 8!�9 �7ن ا5+ ا��ن ��ا� دوران در ا! ��

��ن دوران Vن در
���ر � ا! ��' 4�:�+ L
�+ ��7ر# رواr 8دا� ��ا 

��ن �34ر + ي3?� m$�9ا وي ��در�7ن دوران در
 آ�د ��2ا '&�6د ,�

� ���ن ا$-  در +#�: + m1� ن��
 رهoان &�8 اه� #��ن در ,�

H���
� ���ن ا$- در. دار�� آ�3ر ا$- + اي و$<) :�#+ �n��6 ا! �� 
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+#�: + L$آ ��اH��� انoن ره��
 ر$�ض � رواL از ��s اه�اe  ا! ��

 .دار��

��ن 'ا�Fز ��� ا��ف ��J) از :ژ2
"0��1 و �����
 ��4 7{�ط در ,�

&�8&� H#1+ در �7ر�r 1+ (دوم�r 8
E ه� �34ر' �
Y$،+ +1�r �34ر دوم 

 'ه� �34ر &�م 1�r+ ،�ا&y� 'ه���� ����� ��V$�c (ار�G در. دارد 

� ا$- � +#�: + +k�$ا l� ن در���4رزاره� ز' :���� �ن� �7د �ا�

+�� '�وز��b 2رت 4+ �د دا�
E�- #اش ��7ر +��ن �34ر 
 �7اه� ,�

��  وي �د
E �%& H#را �7د �7ر +��ن 
� ا$- در.دا�8 ,� �$� 

��ن آ+ دا�8 :�#+
�, + &��&H و ��� ��r� '�34ره� از �c$  ,��ان 

:�_ GV�' ا��ف ��� ���r ز' +� ر$�س ,��ان + �l ا����ب و �3د�� ���7

��ا�� ���ر��8  b�! H$�3ي ه�����ن �اي 
 آ��ر در. آ�� !�اه_ ,�

� :��kآ�ات ��� ا��ف ا$- �%& +��ن 
 ا��م ��1� در ,�y '&�6د ,�

H H�#�: + . ا&8 آ�د) :yش �7د �;��8 ا!Sا$m #�8 در ا&yم د$- 

�ب �<  از ه آ�A ض�	0 و رBآ � 415 ���ن :�67�8ن 
 �34ر از ,�

 در ���د$- �m1 4+ (��{1+ ��$د ��ارس + را �4@ -3$?� 4+ ا&H 8$ه�

 '#� m5�s ا�� ا$- و ����k) دارد ��+$�د�9ا�� 'ه� 3+$ا�� �$:�و

 ��D از ���ن ا$- در. ا&8 �د) '�4ز ���ر ��ر	 �cr�8 '!�ارو

���Hا! ��
��ن ه�  
�, + ��رد 5�j;�ن �9و) ������S 5 و '!�c ��ظ 

�&-N 8&ا اT5 رت در�b 3? ار:;�ط� � ر$�ض �aب �m1 از :�ان �H ر$�ض 

��3ر و : �$+ ��;g و �: �G���D ا$- از. آ�&8V H&��& (ه�ي �9و _D� 

S����ن در &
�, ��� ه� &yح و �ا��+� &�زش &� دو85 � ه� �9و) ا$- 

 ��s در T5ا. �T9ار� �H اr?ام ا&�&�G H��ن + و TJا��+� ز�� + را

�+ &�ل�T9 _�4زا ه' + m1� ن��
 �4د) ��:���b 4 -��:� در '&�6د ,�

��ن از و
�ن�� :� �7ا&8 ,�S ا�4اتT� ��b 85ن دو��
 5�j;�ن و ا! ��

����ا$- ��l� S اآ��ن ه_ . �D� 8&آ+ ا  � +#�: + (�J� 5���6و 

��ن
�ا �:�y ��ه از �34رش( '&�6د ,�' ��:�- ��b در [;�ت و 

��ن
��ن �&�� �%�ذ از )�4د �Eاه� �$در ا! ��
 5�j;�ن � '&�6د ,�

��Gار 'را&�� در' +} ا&�%�د) �34ر در ��b -�:�� و 5�j;�ن � را

��4. 

 

�4� ��J) از: Fي اس Fي و "�آ%��ن �;�ر E;> در CDش � +#�: + 

�+ Lروا�T9 5;�ن�j ض$ر ، �ض$ر و� ��د ا&yم V و m1� و �#$(�J 

��ن '���6
 �ض$ر '� �� �9� 5�j;�ن رهoان -� در و ا&yم #��ن در ,�

��ن 8$ر.� ه��9�+ و ��� ���% :�ا�� ��
�, + �� �� �m1 '%�$ا 

 ��b ��6د5+ + ه_ را ��ن4�2
 ار:m و رهoان ��ا���� ��+$�9ا

��ن
�3c�� �S� ا! �� .+X���s 5 '��را ا�7ا�,� ��b ن��
 &%� ا! ��

��ن �7ر#+ �$وز
�, +��ن 
 -$ا ��b 'ه� :yش رو�� 8$:�1 در را 4�2

 ��b �,�5 '��را از �H:�ه Vن، از G;� ه%�+ @$ و دا�
8 [��� �34ر

��ن،
��ن از ا! ��
� ا$- در. �د �4د) �ار$د '&�6د ,� �$� ا��ر) 
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� آ�د +#�: +��ن ��$` ��از دو85 در ر$�ض 9
?د) �%�ذ 
 '&�6د ,�

+ وادار را اي اس Vي :�ا�� �� 4_ د&8 �F$8 از ��رو ��b �9ي و��# 

��ن در �����H از
 .�$�� ا! ��

 

�J �I �6ه� �HIJر�E ن ا����دي��%�& ��%��ن �(� در ��s m�2ي: ا

��r�+ 8
��ن��VH:V SG ��� در ����G &V '�34ره� �3
G�7ر#+ �$وز ا 

��ن
��ن �7ر#+ وزارت ��6ون � ا! ��
 '�cYر ���+ ��ا!81 '&�6د ,�

 'ه� mu در :� ��) :�ا!= ���+ ��ا!81 -$ا در. �4د ا�>� #��;+ Y+ 'ه�

��Zد، ��رت،Gا ��ار +$&�T9'، J{;�,�ت ،�!�ه��ر... و �cY' رت�b 

� ا$- در. �د�9 � +#�: +��Zد 'ه� و,�) G4+ ('ا �GV' ��� در  

�: �;�رزات��� :�ان و و.8�6 و) ا&8  داد) و,�) ��دم + �7د �ا�

��Zدي 9
?د)Gدر ر$�ض ا L$ا�� H�آ�� � :�ان ا$- از :� ��y: ��kش آ�

��Zدي 9
?د) r>�ر از و �د ��)G$+ و ا��اري &�T9  ن��
 در ,�

��ن
.. و �Tه¡ r>�ر �sن ا����زه�$ H��V Sن درآ��ر و آ�� �F$8 ا! ��

+� ا$-  در. ده� ر$�ض  �$� r>�ر آ�� ��J) از آ+ دا�8 :�#+ 

��ZديGن ا��
�, g��� از m1� ب�a �7اه� آ�3ر در ��. 

 

�دK	ان رو��ز	. �%��ن �<  	 اا�L و '�
ر ��%��ن در &�(�  ا

��ن

� �34ر ,��ان + &� $v از 4�2Y و �c%Y ���ن 
 از ��{1+ در ,�

Yر�c' ن��
��ن در ,�
+ �J$د '&� از ا��. ��4 ا&�1;�ل  ا! �� �j�7  

��ن '�ا 'ا 9
?د) �%�ذ '#� ا&c� -c¢ 8+$ا
4�2  G�� ���� -c¢ 8&ا 

`5�a ش?
��ن �%�ذ 9
��ن  در ,�
 '�34ره� -$ا از #�ا . ��� ا! ��


�$�Jن و ا$�ان �$<) ��{�J  +1$دY ��£ ن�s ن��
k�#�: ناز��
k 

��ن
+ �8وه� و �ا!�اj ا!�cر �  4+ رو&�+ و s� ، ه�� �XY� و :�آ�� 

��� 5�a%8 ��ت
��ن 3?�  r>�ر � ه
�, 8%5�a �����c. 

 

M!N از��%��ن '�
ر ا��%��ن در &�(� :ا

��ن :� �2ر� t�m1 '%�$ا 5�a%�ن ��J) از
�+ &�ل �& �jل در ,��T9 

 5�j;�ن � !�3ر و '�9 �� �� در �ض$ر و 8ا& �د) @$�	��5ژ$ا 3?�

y�, ���y:$� (��, رت�b اد��ا&8 ) .�XY�- ن��
 ا �م از #�ا �%� ,�

��ن G;�ل در �7د :��6ات از �3u ��ادن
��Zد �4@ ا! ��Gد) 'ا?
 اي 9

+��ن ��دم و دو85 
 ا$- � 5�a%�ن ���ن  ا$- در. ا& 8��cد) ا! ��

���D� ن��
��ن � 'ا ا��از) + �JX)�ه '&�6د ,�
 �;�د) دو&8 ا! ��

+4 ���� + '�9 �ا!�اj و ��Tه; �$�د�9ا�� Sم،$:�ور 'ه� 3+$ر زدودن 

�+. �9دد @$�	��5ژ$ا�T9 ه��2 ا$- از��د$رو '��c �5ژ$ا�	ض$ر @$�� 

����ا�G و ��G� �،�Tه; �9���9ن اSrاب -� در را ���Jا� -$ا' 
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��ن

��ري �T5 (�Jا .ا&8 داد) m$ا!Sا ا! �� ا	�yف �sن اSrاH از 

H�� ن��
��ن ا!Sاr H3$>�ر + ����6ن و :�#��XY ��k� و ا! ��
  در ,�

��ن

8 ��;8 ا! ���� . +��T9 ا$-  از S�� ن��
 ��s اي #��6+ ا! ��

��G� (د���ن ��دم �Tه¡ ه�ي �9ا$m در و 
� ��;� :�6�� ا! �� +Y 

��ن �� H�Tه¡ �ه�t! و دا��+ ا&y� H�Tاه�
�3? ا! �� H%�r  و H6�� 

��ن @$ا&?ا:< و 9
?د) r>�ر T5ا ا&8 �د)
��ن، در ,�
�y7ف ا! �� 

��ن ��دم ���q$� 6 و �7ا&8
+ و ا&8 ا! �� 8 �$:�3�Gرت ر�G ه�' 

G{1+ ��ر��و 'ا   ��s ه� � ا$- در. ���3د ���� �34ر در �ا��� -�

%9$��Jه� در �ض$ر ���c 84د$رو از ��نا! ��
 دو85 ا��4ن� ��b 

��ن
��Zد و ��&�& r>�ر m$ا!Sا و ,�Gن در �34ر -$ا 'ا��
 �F$8 ا! ��

����c ��8 آ��ر در ا$�F ا ازS!ا$m m1� د�Z�Gش -$ا 'ا�J� + ��6�' 

T2$د) �ش?
9 m1� ¡هT� 8 �ض$ر &��س و
��. 

  

 


