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	��� ��ا��       ��	 
  ی�دی از 	���م ��ھ��
 د���ر �

                                        

ا��ام ا�
ی�����	  
��ن ��ر���ی 1314 – 1385(��ا��
	��م د���ر���ا%��د )و 
��"� زارده را����ن 


,�ون .-,�+ ا%*
( ا)'�����ن در %�ل ،0��6��5 )���"�ۀ �	�3�ت دا��1�ه �� 
 )
ھ�ی ا��	 دھۀ ھ���د و %	 6	%+ وزارت ��89*ت 3�"( در اوای0 دو"+ ا%*
�	ا��1> و �1;+  5���@ )	د و �� وی?<�=�ی �9 	89A

C�ھ�ی5، از ��8B+ ھ�ی 

�� در.ۀ  ��ر���ی 1351  %�لآور ��د. ای��ن در @F( ل�Gدر ا 	8
از دا��1�ه ازھ	 
���@ ا)'�����ن ��ریH ای5 ر��@  د���را ��89*ت ��د را �@ 6�ی�ن ر%��� و  +�>	�

را در )���"�ۀ �	�3�ت دا��1�ه ���0 آ��ز �	د. او در ای5 دوره �� %�ی	 ا%��دان ),�ل 
�	 ����ۀ ��دش  �A�.	ی�ن ا%*م <	ای( ی� �=J+ ا%*
( وارد ای5 .	ی�ن �� و 
��ط .-,�+ ا%*
( ا)'�����ن L�پ 6��ور در 	
�@ در ��	یۀ 3	�( ا"-C�ھ�ی5 

���5 ا.*س رھN	ی .-,�+ دB� )+، در�ر ی��
�*دی ا�� P����ھۀ ھ���د %�ۀ 
��ر���ی 
�F,Aۀ 
A>ل ا%��در���( در ��	���ۀ  1352ا%*
( ا)'�����ن در �=�ر 

 )
�@ �A3ان �J3 ��رای ا.	ای) و رH�S �-��ۀ (	ھ1A( .-,�+ ا%* 0���	=�
�@ و ���-�+ �>ب د
 ��1357ظ�U ��. او H6 از ��د��ی �Tر  YZ� [ا��	��

���ن ر)+ و در �A�ر رھN	ی .-,�+ ا%*
( ا)'�����ن \	ار <	)+. ��6  

	��م ا%��د ��ا�� در �	�( از %�"=�ی دھۀ ھ���د �@ �A3ان 
,�ون .-,�+ 
ا%*
( ا)'�����ن ی� 
,�ون ا%��د �	ھ�ن ا"�ی5 ر���( رھN	 .-,�+ ای;�ی وظ�;@ 

در 
�ه ھ�ی  YZ� [1371 در �=�ر 
( �	د و H6 از %�Fط �[�
+ �>ب د
��	ا��
�@ %	6	%�( وزرات ��89*ت  )���
C�ھ�ی5 �	ی�%+ ا%��د ر +
�]� +�B�
3�"( <-���@ ��؛ ھ	 �AL �@ وی ای5 ا��8�ب را �_^ی	)+ و از �J3ی+ در ����Aۀ 


+ ��د داری �	د. �]�  
�@ آ�cA. d ا�S*ف ��رای ھ-aھ1A( و دو"+  1372ا%��د ��ا�� �,� از .�ی 


( در 6�ی�Z,� +B@ ور <	دی�، �� ا�	از �����Aدی و ��رe�ی�( از رھN	ان دو"+ ا%*
 Uی	ار�<
 @�ا%*
(،  �>د .A	ال �N3ا"	��� دو%�P از اJ3�ی اZG( ای5 ا�S*ف 
ر)+ و در آن �=	 ا\�
+ <>ی�. وی H6 از آن �@ وfی+ �B�ر ر)+ و در �B�ر �@ ��رش 

  ھ�ی ����d ادا
@ داد. �@ �A3ان ا%��د دا��1�ه �� آ�	ی5 روز

5(�1�ر��ه) 
	��م ا%��د ��ا�� را از �>دی] 
( �A���L ،P@ در 6��ور �@ 
,�و��+ 
.-,�+ ا%*
( را ��وش دا�+ و L@ در ���0 �@ ظ�ھ	اً ھAL P�ن از اJ3�ی 
��د. در روزھ�ی ا��	  )
رھN	ی .-,�+ و دارای روا�h �>دی] �� رھN	 .-,�+ ا%*


@ ای از  ��ر���ی 
5 ��1371ت �� ���J3 ھ���( ��دم �@ �	ی�%+ ا%��د��ا�� 

>ار �	یU و �N	��ن  @� P�%ال دو	A. د<� )
ا%��د ر���( رH�S دو"+ ا%*
ر)�P. %�ی	 اJ3�ی ای5 ھ��ت N3�رت ��د�� از: ا%��د %�� A3�ی+ هللا ��داب، 


�8Aر. 
5 و ایl-. 5، ی] �k را در �N	��ن  m�;9"ا�N3 ( و��ا%	ا"9( ��N3 و
 .Pدی	� 	% @�
	��م ا%��د ��ا��  �� Uی	ار �<
  %@ �k دی1	 را در �=	 

�	ا��1> و �1;+ آور وی �@ ای��ن را در 
��ن رھN	ان   5��از وی?<( ھ�ی �9

C�ھ�ی5 و �@ ��8ص در 
��ن .-,�+ ا%*
( ا)'�����ن �@ �A3ان 
,�ون 
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�@ )	د %���@ ��د، �Gا\+، )	و�A(، 6	ھ� 	89A
 +�8B� +�,-. ده�ری و %�><
��	 از ھ-@ در ��زی��( اش ��د. ��[�ی( و ��8B� )�;1+ ا%��د ��ا�� 
6	ھ�><�ری و %�ده زی��( وی دی�ه 
( ��. ا%��د ��ا�� در �-�م %�"=�ی 
��o"�+ و d���*G در .-,�+ ا%*
( ا)'�����ن �@ از ا�3-�د و ا��	ام �=�� 


�	��ردار ا%��د ر���( رھN	 .-,�+ ا%*
( و %_H رH�S دو" 0�+ ا%*
( در ��
��د، ز��<��( %�ده و )�F	ا�@ در %qr ا)	اد 3�دی .�
,@ دا�+. او ھ�1p�ه و در 
�	وع �[	د. �@ 
ھ�( u	G+ و ز
��( از ا
[���ت .-,�+ و دو"+ ا%�;�دۀ %�ء و ��
 ���	ای ��د در 6�ی�B+ و ی� .�ی دی1	 �	ی� و %��+ و �@  )A�
���@ ای و �@ ز

�
��دی1�رد و  )

F�م و �	%( �-�ی�ن  k��G ان�A3 @��	 .-,�+ ا%*
( و دو"+ 
��. ��ی� ی�د ای5 ��ط	ۀ )	ا
�ش �����( 
5(�1�ر��ه) از 
	��م ا%��د ��ا�� 

  ��ا��Aه را �@ Y-3 6	ھ�><�ری و �Gا\+ ای��ن آ�A� %�زد:
�	ای ��د ی 1371در ی[( از روزھ�ی ا��	 ا%� %�ل  @� 5
] .��+ از %	ای 

( )
�0 �	ی�ه ��دم و آن را  	و�("�*�� 	=� )
.�ار ھ��0 6*زا در 06 ��غ 3-�
�C
�@ %-+ د)�	 ھ;�@ ��
ۀ  ،Pۀ 6*%��[( در د%+ دا��rی	ھ� دا�0 ی] �

 )
�A�ر %���-�ن وزارت ا\�ام و \N�ی0 آن و\+ در %	ک وزارت ��	یۀ .-,�+ ا%*
و\+ از آ�C�  ا
�ر��ر.@، 
( ر)�P. و\�( از %	ک 3-�
((%�"cA وات) �@ آن

�@ ا%��د ��ا��  P-�L ،دم	� )
��ی ��	���@ 
) ر�N3 ،�A�(ر � )A�" ی�ھ	��

��رد �@ �� ی] 6�	 .�ان �A6	 )	وش در ��"( �@ دو %@ ��A6 @pZ	 وطA( در 
��ی ا%��د و �,� از %*م و � P��>	��'�ل �x9 و <;��1 ا%+. 
د%+ دارد 

��ا�� <;+ �@ ای5 �pۀ �A6	 )	وش  ا��ال 6	N� @L P�;> )%	 ا%+ ا%��د؟ ا%��د
P"�6 را <	)+ و �A6	 را در ا�N�ر p�6��� و �@ د%�P داد. �	ای�A6 @� +;> d	، ��زه و آب 
 +�
( روم، ای5 ���^ ا�N�ر از آب و رط� @���	�� ،)A�" ی�ھ 	��
دار ا%+، 
5 در 


��� �@ �-( ��ا�P آن را �N	م )
 P�%روی د 	�A6 د و�� )
. او را �A6	 )	%�ده 
��	د ��A و 

( <�یP �@ ی� �A6	 را در ی] �	یrۀ 6*%��[( ��ھ� و ی� آ�[@ P"�6 را 

( ��A و 
5 ای5 .� �� دی	 و\+ ��ی�  +�	� @���	�� )A�" 	��
�A6	ش را ��1	د �@ 
�� ��د <;�P �@ ا<	 ای5 6�	 .�ان �A6	 )	وش  .�A� )-� ل�N\ او �
�-��P. ا 	z�A


�A�%� �@ وزی	 ��89*ت 3�"( دو"+ ا%*
( و 
,�ون ای5 آدم ریd %;�� ر�ا 
.-,�+ ا%*
( ا%+، �FLر G��G k��k ��اھ� <;+ و �� ZC3@ �	یrۀ 

�	یrۀ 6*%�[( ��	ون �	دم و �A6	  �ا ��اھ� �	د. 
. 5���P را از دا�60*%�[( �6
در راه  ھ� را دا�0 آن <^ا��P و ا%��د ��ا�� را �� 
��	 "�A( ��	���@ ھ-	اھ( �	دم.

��ی � P�N� ��6	%��م �@  ا%��د، �-� در 
��	 وزارت ر)+ و آ
� �-( ���A؟ او 

��	ھ�ی "�A( ا��ره �	د �@ ای5 ھ� ھ-@ 
��	ھ�ی وزارت ا��.  


5 از ا%��د ��ا�� در 
�رد 
��	 وزارت �@ ایkN% 5 6	%��م �@ ��ری در 
�9طۀ \8	 
�A> %	خ ر�c را 6	%��م،  	��
��د، G��kِ ی]  )����-N	 ی] �@ 
09 ا\�
+ ا%��د ر

 	��
��.�اب داد�� �@ ای5 	
�	ای  )���ط وزارت ��89*ت 3�"( ا%+ �@ ا%��د ر
ده ��A، ا
� ا%��د ��ا�� 
��	 را �1	)+ و �@ ا%��د ا%��د ��ا�� )	%��د �� از آن ا%�;�

  )	%��د. 



www.goftaman.com 

 +��*G در دوران �د ��ا��ا%� 	ھ�z� و �ری از ری�ری 3�ھ�><	ا�@ و 6	�F( )>��و\�( ز
���ری از و \�رت �>�( و دو"�( اش �� ز��<( �ا)	اد ��zA-( و دو"�( در �	%( 

@����ر 6�ی�5 �	 از آن، 
�رد 
F�ی��@ و ��
\	ار <�	د، .NA@ ھ�ی ��8B+  و 
F�م 
�@ )	د وی 
�یۀ ��	ت و �1;�( 
( ��د.  	89A
  

��P %	ط�ن �� @NA� @% روز qNG ��د ��ا�)+. 1385ا%��ت ی�ر���ی و)��  
��د! )
  رو�d ��د و ی�دش <	ا

  
 


