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	� ط�ھ� ���               ��  ھ�   �� و �	� �����

                                            ������ ً������ ،� ���                                                                                                                             


�� دارد  -، در �ورد »��
�ری « ا���د �:                                                                                                        

و ش� �� ھم درآوان �"...ا�دوه �زر��ر �ر�� �� ھ� �
                                                                            �رت ��ر 

   ...»'رض �ر%� م وھم د#���ش داد م  آ��ھ� ��ن [ �د
#� ] ازاو

/�� .�� از �,(	��ا�� ��دم درد��� و ��  - ���� وا() ���'�، �� �&ا���ه $�ان ارج! 
8 ���3� �'67 و �ز�'6 ا��3��45ن، ��ای ارز���� در1 از ��ا�0 ا��وز و /��

 -� �<17 $��=>اری �;	:6 در �5دای �9&ر، ھ	'�� در �� در��15 زوا���� /�ر
�/� .�اA�  -رو��ادھ�ی �ز�'6 �&�� �&د�8  ���7ن و ��@&ص �'8 (�ن $>��

1� و ��B  دا��� ���'8 در د�� �� ،��6 �
�ظ .��ی ( EF�CD�3� را در ھ	'6 را��� .�ھ�ی �&�
� دو (3	1 از  �&���$>ا��'C	> ط�ھ� �����  8. از �	

	� ا	��'E اI� ،�F9�  ی در ��ره �� 0&/ �9
� آن �$�دا��؟! /
��� $�د��ه و در ���� از ��1از �C	> و از �ھ�  ھ� و M'5 �&ک �&د $>ا��� �&د. ھ	

� N��9را ���F� ( �CP5 Q
��و �5�$� �&د�8. ا�9&ن در ار/�Fط �� (3	1 &م  ( �&رد � �م. ا.  �>9&ر ( �&��

�P/ 1Fادی از ��ران، �Sد��Iن و ��$�دان م. ط. T ی�� ،( �F9ا » �����« W�3'8 و �� ���� ازط���� ،
 -ی 9� �� را �&ش آ��  ھ� را، �� �'&ه و��E ا���Iو�'� �'S در /	�س ����Y .8ل ����ET�Y Z ا�6 /	�س

� و ���[� د��$�ه/�/'^ و /�['8 �	&د�8 و ا��� �� �&ا���$�ن �
��م ا��3���ھ�ی �	�  ;&ر���� 

����ن �� ���'� .8  

 �
����1F />�9 داد، ا -(EF از ھ	T �7ر �9=&ری، از  ز. �� �9 ،8��'ھ� و /	��7 ��د ��ه �� ا�6 ��'�� ر
                                                                    ا���ص، د��$�ه و �'&ه ���&رد در ھ	'6 �&رد �&ا<� �&د�8:                                                                        

�ز��ن  ی ����� و در ��aط` ���C) در رده /� از ا�=���ن �� د1 89  -�9=&ری اول  - ا�) ��b�� ھ�ی
�9'8. دو  و /�I',ت �
	� ط�ھ� �����، <��=�ھ� ���^ دا���� و از �&() �9&�� ا���ن �� (8C $>ر ��

� در �&رد ��@'1ھ�، از ط��S� Wد��Iن �& /6 آنC	> از ،��. �CD�3� ل داد��، در��ره&) ��  Q
ھ�ی �
�»����� « ���د ا�='S د��وز �ز��ن روا��&� Ea�3� ھ�ی دار�� ، ط&ر  �
dT E7. از �'� �و �I� آن �

�� Q
� ��� �&اھ�� �eد. �� و �&ا���$�ن ا�6 �� ،�� را <�ی ��  ھ� ���[� �� رC:3� �)�F�� 8 و'���
� M'5 �&ک، �I� از دو��ن �&�� در��ره اراده و ھ	1 ا���3�  - �. در ھ	'6 ار/�Fط، �6 ���ا���
dT در

 �9 ،1�&ا��ه �&دم و �� 1��Y �9&�� �� ����17 دارد، و .�'6 ا1: اراده از آن ��د 9&ر �'�و���ی ا
 �C� د��دوش �&د، ����ی ��9... ( �&���7ور)        �'���� را �Fد، /� او را رھ��                                                                                                                             

�  - ب� از ا��، ر(8 ا�» ����� « م. ط.   -�9=&ری دو، ��ران و ��$�دان �E3 اول، دو و '� ���ن �
�� 1� د�ا� ر� و .�'6 �� ا�=���ن IF�  از ���� �9 ،�ھ�ی ��ون ��زی و�aCYت و  �����: آ�=&�

Eا�5ادی دا� ���C) ا�� ھ	�3ن، �Tا و از زوا�� ھ�ی .g، را1 و �'���، �� �9&ر، ھ	� از 9&.� ��
� ��Y&م 'C� ء&� در Y>ف I�S'5� و /CF'�4ت Iد، ���� و »����� « ط&ر���ت آن �'Y ن��در ز ،


��� و ���I&�� دا����. �� ھ	'6 /�/'^، �&� �9	�ن �9'��� و ��ای ا���م ا�	�ل و �9دار ��='6 �&�
� دوران ھ�، در /�اوم �9ر�9دھ�ی ( ����aی آن� `	> �� ،��&� �CFه�'ھ�ی د�=�، ��ای ���وش ���6  ر

 ��'@� - ، ط&ر آ��Iر و ���7ن در ھ	3&ی وھ	e'&��ی ��ھ ،8���a'dً »����� « ا�I5ر، ا�	�ل و /�ور �
 ،�F9ا E'��	د�I� 1ر ھ���3، /� وظ��) �� /	�م ��ه �&�� را �� ا/	�م ر����. و �I� از ا�6 ا�5اد ا

&ن در ('� Y'�ت �'13. �� /6 از ا���ن ( از ا��jی �9=&ری ��$�د و�5دار؟! او ( ����� ) ا1 و ا�9
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 �� �WC $&�� �� .�7ه 8A �	� ��ا�'8، �� �&�� او �� �� �� M91: ھ�d$ آھ� �9'�! و ( Q
دو ھ	'6 �
� ���'8 ( و�3=&ن )                                                                  �d$ 8، /� ھ�دو دروغ'D&$ WC�                                                                                                            

�ا�5اد ���E ا�6 �9=&ر� ،�F9ا E'��	��ر�&ا�� ارزش دا���  �� ی ( دو ) ادا�� �� دھ�، ا$� �&��� ا
� �&د ھ'A�9 l> ��ره��d$ �39 ) ��� ر �&ا���FI� �B �	�  -د )، �'� ن �� ارزی �'13 ��� E��) ً,Tا  .����

ھ�، از /:&ری /&ط:� ا��dده ��ه، و  ا1. در ا�6 �&��� و ھ	m&ن �&�����ی /:&ری /&ط:� در �'�ن  - .&ن
� /:&ری /&ط:�، ا�I5ر و د��$�ه /&ط:� ا����� ��� B� آن ا ��� �� �9 .�FCآن ط (������aد ��ار�8 و <�اً �

��  �<� ��ار��. ھ	� .'S ھ�ی وا�b� ا���3�، ا�,ق و و<�ان راه و  ارزش –����8. ز��ا در /:&ری /&ط:
�� B3� آن در آن �C	� ی و�I5 13I� ار�� �&دن ا�5اد وSھ� و  $�دد و .�'6 د��$�ه و ر��5ر ���� از ا�

1C@� 1 از                                                                                                                          ھ�ی ذا/� �� ھ&��� ط�ا�Yن ا���ن.             ھ	��mن ��ز/��� ا
�/�Iار �� /6، روح و روان �&د د��ه و .�'�ه، و .�'�T 6ا  ھ� را، �� <��ب ��P��� �C� ز�8 .�'6 /&ط:

�� ��dرش �� دھ� :  /7	1 ودروغ را د�	6 و ���5د  �� W5��� ،دھ� �� ���زد و�&ام ��5^ �  ��9
  �>��د. و���� ا��ا ��

�   - ج9� /�Pاد آن -�9=&ری  ��1 � از ا�=���ن دو د'� �ر� و �� �E3 دو و & ��ران و  ھ�، �
 WCP/ ����� .6 /��'� �[�ات و د��$�ه��$�دان م. ط	q ،ص دار�������E �9=&ری دو ( ب )،  ھ�ی ا�

��هدار��، در (�م ��13 ا �� �,وهی /�Idات، ا�	�ل و �9دار �&د ��  	��'E ا�F9، ���� �3:&ل و ��
را /�F��aً دو » ����� « �&د، 9� .�ا ؟! و �� �9ام د�'E ا��ا/'��r، ا��jی �ز��ن و /�I',ت ��Y&م 

ل و <�ل �'7&ده و خ ) �@�وف <���1356خ /� ����ن �'	� اول �ل 1354�ل ( از ��وع �'	� دوم �ل 
A'� اT&�� درو�� �ز��ن �	&د. در ��'�� ا���Pب A'� ا�� ) ��&T���Fی �9ام د�� و ا��,ف 

ی <�ا ��ه را �� /�ر�B  /	�م، ��آن /
	'E �9د و ��م ���� ا��ا/'��r و A'� (��EY E ) را �� زر�=�!؟
24/3/1357 Bر��/ �خ �&را�'� و �� ('�م 26/6/1357خ Sdا، $>ا�1 و آن را ��ون /EaP و /�Id؟! �

���
C3� ق داد. �� ا�6 �9ر&� ��ر و <�Fان ���>�� P>�5 6��9 داد. در   -ی �ز��دی را 1�9 و �3'�ری را �
�ز��ن و در  ��� دو �'C� 13�� ز�'�� �&رش زودرس 9�Y	'1 �&��ی رژ�8 ھu 1d&ر را، در (�م ��'��

1'@�� در �Yل و(&ع را ھ�ی �&u (�م ��Pی ��	&ع �aCYت ���(� و �P>�5 �5اھ8 $�دا�'� و S'� د�=� را �
/�ھ�ی ا,�� ��a�3 در �'�ون از �9&ر را در A'�ب �'�وھ�  �d&ذ /�['8 ��3` ���'�. �� ا���Iر �&د، ز�'�

1��� ز�'6و �aCYت ���(� �9&ب ��ه ھ	&ار Iر/�ش ا���� �P>�5 .  ) ن��ز�ی ا�
,ل ���� <�ا ��ه 
Sdا ) /�I',ت �& Bر��/ ���7 �	&د. �� ا�6 خ �5اھ8 ��1 و �&د در ��ی ان ��d9 6'�22/6/1363ن را �
�Pی 9	� SYب 89�Y و رو�� /� 9�Y ��SY	'1 $�م درا��/'� ��دا�1. در �5<�م  �9ر در<17 /&

'�1Y �9&رھ�ی ارو���� ��(� �@�وف ��  �� �
'Q ا�Sار در ���9�Y 1	'1 (�ار $�15 و در ادا���

�T��� �� 1F د1 اول و و در د�5/T @�وف�ت آن �FP� 89 و�Y بSY یS9�� �� و دھS'Cھ�ی 9	'�

 �دو SYب 89�Y $�د�� ( � $>�1 و .�8 د��ھ�، /
��� ا	��'E اF3'5 ،�F9&ک �>9&ر و $&$E ) و �
��� دارد، ا��;&ر: در  E'.�. ن و ��ران �&د �����. در ا�6 ��ب�dI� ص <�ن&@� �� �ر�� ھ	

� �� ���91&رھ�ی  Iه آ������	Fa� �� ب,a1 ھ�ی $�ه �9ده ا���ا��  ���9، روزی �� �$ ���ھ�ی از ھ3$ 8'
                                            �&اھ�� �9د.                                                                                                                  

7����&� ،[ �F9م. ا. ا ] ز��� �� �&د او �C	� ی، �;�ھ�ی�I5 ھ�ت�Fا�� ��Fر و ھ�ی �&�� را، از ا���اف �
د��$�ه و �	�ICدھ�ی  - /&ا�'13 �� ارز���� در�T ،1د(��� �	&د، ��P ا$� �� �&د آ�Aز �� - <�Fان ���>��

�� ��Y&م  <�ن ����C	> ن از�$ »����� « ��Fا� ،�� �ھ�ی ا	��'E  ��دا�1. �&��� دور از /:&ری /&ط:
ا�F9 د��3ز ا1 �� /:&ری /&ط:�، و ��دی در��ب .�'6 �[� دارد: ��C&(�ت ��'F� ھ�3'8، ��ای $��ھ�ن 

.�q�) ه د�=�ان�Fھ�3'8، و ��ای ا�� E'9ن و��&�  
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� �E3 ھ� �'� اZ�� ،1 و �� آن ���&ط �� �E3 اول  �9=&ری .�7ر، 9� �	�ره آن - د � ً�/�	� �)�F�� و �و 
ھ�ی ���E  ھ� q	6 /��'� د��$�ه ا�5اد و ��@'1 م. ا. ا�F9 ا��. آن -دو ��$�دا�� م. ط. �����، ھ	�3ن 

�، bزم دا����3 ��ای رو�6 ���6 ذھ6 �� <&ا��ن،  ���� از ھ�ی �&�� را �� �� و  دا����9=&ری دو  و  
� از ��ای <&اب �� ��ددا�1 ا	��'E ا�F9. �� از ا���ن از ط��W ��، �� ھ8 �3,ن �� ���� �ز�� ��Fا� .�

�� �I�/ ���	'	T 1F
T �9=&ری .�7ر ( د ) در E��� �9'8. ا�5اد ��� �ھ�ی ��  ھ�ی �&د در ار/�Fط �
�6 دار�� و (3	1��� �$�ن �
��م ��ھ� ( ���ط� <C&$'�ی از ط&ل 9,م ) را �� �	� �&ا� ھ�ی از آن 

�ز�8 :  ��                                                                                                                            
�� [ ��	&�'6 �9=&ری .�7ر ] آ$�ھ'8، �	� ( <&ا��ن /���...)، �&د ��ای رو�6 ���6 ا��Pد ز��$� و  -1  

1 و (8C د�� و �&����	&، ز��د /,ش »����� « ��@'1 روا���د �' ،�را ��وز  ھ�ی ز��دی از اھE دا�
ی �	E و  از زاو�� د��، /�Id و ھ8 از زاو��، را ھ8 »����� « �د��، ا��Pد ��@'1 و ز��$� ��Y&م $

                  �9دار، �&ب �� �I�9ش �5�$'�.                                                                           
1'@�� ،��ھ�ی �� ارز�� در ��ب  ��ن �'�ون از ا��3��45ن، �&����� و ھ	m ھ�ی �&�u و �� ارزش �'67 را

&Y�� »����� « م�	زم �b �� .ر$�ن ��د  ، دار��S� از آن ��8.  - �'�'8، ��ر د�=� ذ�9 ��'��� �را دا��
، �E$&$« ED�3 « ھ� و �� �@&ص  در ���� از ��1 /&ا��� �� 1Fu ��م �
	� ط�ھ� �����، �,(	��ان ��

                  �d'�ی را در ��ره آن �[C&م /�ر�B ��ا���.                                                                      
2  - 63Y �	
� ��� ��ه در (3	1 دوم ھ	'6 �&��� �	�، �� <����ن، د�='� ����'�ی و �FY�@�  ادر��

�، �C	� و�	C�  ، او�� ������ bزم از ز��$�، �I5 و د��$�ه،   » �����«1'��P5��Y&م �'« ھ�ی 
دارد و اد��ھ�ی ا	��'E ا�F9 را در �&اردی �� ا��dظ ���� و �� �
6 /�� رد �	&د و  اد��ھ�ی او [ م. » ����� 

� دا�13.              ��d@���'Aا�,(� و �'A ،را [�F9ا. ا                                                                 

	� 63Y، زوا���� ��رو�6 ���&اده ط�ھ� � �FY�@� ن��m	8 او�� او را [( » ����� « ھ��� �C	> از

 E'��	� ھ�ی ھ	�m'�� [ ���&ط ا��&� �اb�F9/��,ت ���5� �&د )] رو�6 �	&د، 5�9'13 �� Fu&ت /'&ری /&ط:
�F9د:» �&�� « ] �� ��د. <��ب ا&� ��7 ��6، و از <	`  <��� <�ی �&���/ ���ل و ��3وات ����@� ��، از /�

                                                                                                     .1� ] اd'� ] 6d'� ن�F�/        
                                                                                                                                          

 �
	� ا	��'E ا�F9:                                                                                            ی �&��� ادا�� 
�ز��ن  -�
Ed ا��[�ر[  آن 9� $�وها�� ��P از «... ]، 1[ ��[  �j1 ا���y9وف �� و ا�P� �C� 8�� ��م �

� ���a� ������ط&ر ��Iر و ��اوم �&اھ�ن ��� ا�,�'� ای �I/ �� ��F>�^  �ر39'�3� �� آن ����) �&د�� و �
..»ھ� �&ا�I� 1a5د. ����� �� در�&ا1 آن [،] ا�6 ��&ان �� $�وه  

.�7ر ( �	�اً �E3 دو ) : اT,ً و ھ'm=�ھ� .�'�I5 6ی، .�'6 �'���7د و .�'6  ی �9=&ری ، /F@�ه]1[  
/,'I�/ در درون �Yم ط�&Y�� ن��ز� � » ����� «�Dد و ارا&F� ;�ح�1. ���ه � ا.  ���Iر و « <�ی 9

] M9  �;�ح ��ه ����. �Yل 9�، ا	��'E اY �F9'�ت ��ارد. ا$� از ��ران �Sد�� او [ ا	��'E ا�F9» ��اوم 
�'�د دا��� �����، �&ب ا� (;� ،1	���� �� ،���y� از ز��ن، �
E و   - و�� ��39� ����� و .'Sی در ��ره 

آ$�ھ�ن از آن آ$�ه $�د�8. و او [ ا	��'E ا�F9 ] از ذ�9 �
E، ا���ص و  ا���ص را، ذ�9 �	����، /� �� ��
I/  �� .�'6 ط�Y� �&دداری �9ده ا1. ��ر د�=� �Dارا ����ز��;�ح  �ار �ی را S'. 6'�. �ھ�=m'8، ھ�&$

ا�8.  /��9&ن در ا�6 ��ره .'Sی ���'�ه »����� « ����3'8، در q	6 از 39� و ��@� از ا��jی �ز��ن 
 18 ������ �&ا��ه �&د�8: ا��3ن ��F&ر �'W��aY 13 را �=&��، و�� ��F&ر اC) ر�F/ 1، ازd$ ���� ��را

�� �� ����.                                                                      $&�� 1a'aY دا� .'Sی را 9�                  
 ]2 :�F9ا E'��	&ال« ... ] ادا��...ا ����� 1'��P5 در �
�ود�1 د�=� 9�  6�����ا�='S �&د �
�ود 
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1'��P5 وه�$ �/,'I�/ و ��'&ال ھ�ی  ھ�ی  ���Iر ا��j در ا�6 �&رد �'�&اب در �	�ل ���z �&د 9
.���� ��«..  

1 �� ا�6 ��ور �&د،  ، از ا���ا�� آ�Aز ��»����� « م ی �9=&ری .�7ر ( �E3 دو ): ��F/  [ &Y@�ه2[   �'
� –در <&ا�` �Fa	���ه ��(� C'F) '1 ھ�ی	9�Y ام �� د��$�ه&/  ��&=m'ھ �ی ��@&�Tً در �9&ر ا��3��45ن، 9

1���5� در آن و<&د ��ارد و ����ر ا(�@�دی، ا<�	��� و �5ھ�=� آ��7 ����اً  ھ�ی ا���ا�� ز����'� �P��>
����. در آ�Aز �9ر ط�ح SYب �ا�ی و ا���د آن، ا$� ���	���F� 6I  و �� از /�jد و /��(} �� ��ھ	=&ن

������7ً د�&اF> د و ا���د�
� ھ�ی /
 ر ا1. �=� �� ا/�b ت و�aF$�ن ط����	9^ از ���ت ی �aFط E��� ) 8� 1
1'C� ،م&I
� 1'C)اھ^ و ا<� ،�I	�� ھ�ی �
�وم و ��	&ع ا(��ر و ھ� و ا(&ام �b  �9 �P��> ���	�>ھ�ی ا

�&اھ�ن د$�$&�� و /
&ل ا�� ) و ��ون آ��ه از درون آن در ��ت ز��ن ط&�b� و در <���ن �	E و ��ا/'� 
� ھ	'6 �
�ظ � ...M� 1 وآ$�ه » ( ���� �« ھ�ی 9� در آ��7  در ���=>اری /�I,تز��$� د�&ار $>ر �'��u ا

87� /�EI در آ��7 د��ه �	�» SYب « �'�&�� $>ار �&د،  از �ED�3، �&د C	> آ��د �&اھ�ن « ھ�ی .&ن:  �&د. از
 67'�« ، » �
>« ، » Ed	P'1 د�&�9ا/'� �>« ، » WC	P'1 ��ا�ن « ، »q'�ء��ن ��ورا�� ھ��و9�
� �&د  در ا�6 ��ب �� �&د ��ھ� ز��ه». ن �ز��ن ا�a,�� زY	���Iن ا��3��45« و ��P/� » ا��[�رP��> Bی /�ر�

ھ�ی 9&.�  ھ�ی 9� ���م SYب ا���د $�د��، ��ون ا���y و �3'�ری از �ز��ن �&د�8 و ھI�/ .8'�3',ت
	CF'� �&ده و �� ��ور ���� �� ھ8 در ����Fت  ز��ن �'C� 3'8 $�د���� وa/ د�P�� ھ�ی �P>�5 �درو�� �&�

8 ���'���. <��ب '	P/ S'� �P��> درون �� را �P>�5 ��Y ،�����5آ ...» �d&د:» ��ط�1 و ��� �5در  

ر15 –ھ� 9� �I5 ��م را آز�&د ا����     

��'�ه دا�1                                                         �� �I5 ،&9ب آورد ھ�,aا�                               
از �	�ل و <�&ب ���F/ ،z@�ه �E3 دوم .�'6 » ����� « ا�� در �&رد /�9'^ ا��jی �ز��ن م. ط.   

  :1�اC	> ا��[�ر« ی ��'��=>اران  از Ed
، �I� ھ8 <��ب ���� ط&�5ن از ��وان ا1. روا���د �I� از »�
1'@�� �3'6  ھ�ی ��<�3&� �C	> ل، و از�P5 ا��[�ر« ی و Ed
�« [�F9م. ا. ا ] ا؟ او�. �Iد. ا��&� ،

     .1� �F'��، از /'&ری /&ط:� ��7ه <�3� و در ا�6 ��ب .�	�ن �&�� را ��3� و دھ�ن ��ز �9ده ا��&ا�   
را، از » ����� « ا�6 �9=&ری ( �E3 دو ��I^ م. ط. ����� )، �	�ری ز��دی از ا��jء �ز��ن م. ط. 

��z،  �� ز��ن <�ری �����. �� <&ا��ن، ���� از آن را، ط&ر �	&�� خ، <�ا از �	�ل ���1348وع �ل 
 ،���4'ا���� ��م �='�ر�8: وE'9 اY	� از و1�b ھ�ات. ز��ن اط�ا5� از دا���Iی. �
	� A&ث، ') ا���6 

�ق، ,م '�4ن، ذ�6 هللا رو�C� 6'3Y ،W� ��ن ... و 63Y ا�35 از و1�b ���'�ن آن ا��د �'�زا $E، ا

ز��ن. ا��د (��F� .،8ا�
d'~ ��7&ر �� ��Fهللا، �'�اY	� ا�F� ،�35ا�F@'� ��روز، $,ب ... و �
	� ر&ل 
از و�3&ا�� ����'� و(1. ھ	��mن ���� (�وس ��7&ر. ا�F9 �&ر��چ از �&ر��ن. �
	� �&ض، �
	� ��در... 


	� ��ه، �Y<� و ��در�C� ا�35 از و�SA 1�b�. ا��'�� �C� ارز$��� از و1�b ارز$�� �'�� �9ر$�، ن. 
اY	���ه، �&�، Y'�ر... و /&رن 5'} �
	� از وE��9 1�b . داy� ��9	�ن، Y'�ر ��ن ،  �;') �'C&ت، ا��د 
3Y'6 ��واز، ا�'� �
	� ��وا��، ��Fل <�ن، ا���'� ���T 9&ھA،����3'�ث ��وا��، آA (T&ر���ی، ز��ی 

bن ���ا�� از و�> Ej5از ���ا��.. و ا (�1 ��وان و(1.  ا�����C� ا�35، ا���'��C� ... و ا���'� �&
               وA 1�b&ر.                                                                                                            

7� و ا/
�د ط')» ����� « �
	� ط�ھ�  F> از ��ای ا���د �dC��ھ�ی /
&ل ��aCY  ،��3ت و ��@'1 ھ�ی �
 19�Y ب درSY ی ا���د& �� در را�;� �&د /� از ا�6 راھ� �� ��I&ف در �9&ر �P��> ز�آ$�ه و د$�$&ن 
 ،���IC9 �'�� �� :�C	> &د. از� �	داران �� ارزش �9&ر در �'&�� دا� �6 �
�ظ �� ز��دی �Sر$�ن، دا�'��� .����

ا���'��y	�ن ��7&ر، ر��&، �����ی، �5ھ�z ��ر، رY	�ن (E ��ن ���'�، ھ�،   ��'�د، ا�9م ��ری و ��ری



www.goftaman.com 

 ،6'P� م ��ن,�3�، ط�4ا، ژو�E، (�ری ��ف ا����a�� ،6ی، دھ�aن C��9�، (��1، �'��ب، ���W <	�ل، ا�
�FA،�)&�Cر، '�ه �a;�� د�
� �� �dAر ��ن ��7&ر، اEj5  �&ش و A'�ه ھ	��mن ��ای ا/C	> ری از�	ی �� �

��1'@�� ،�= 1'@�ھ�ی /�<'�، /�9	6، ازو�'�...،  ھ�ی ���&ط �� �9&رھ�ی �&روی �� �@&ص �
$&��: ��ای آزادی bزم  ھ�ی در ��ق �'��� و.... ����bی دو1 دا���� �� �aCY/� در ھ��، ا��ان، �ز��ن

 �'13، آ	�ن و ز�'6 را �����، 5�9'13 /��7 �&د را ��dو�'�.

 ]3 ،�F95� «... ]، م. ا. ا�P� ی �&د�Fی رھ�jا� Q'Y ��� A'�ت را �
�ق �9وه و �زا ا �� ��P ھ� 9�Fا�
ھ� در دوران درس در �&روی آ��� ��ه و را�;� اش را dY~ �9ده  �9د�� از ا���Iرات 9&���� �&د 9� �� آن

   ..» � ��ا����.ھ� �� �ز��ن اط,� �&د. ا�� /� ز��ن ��7دت ����� ھ'M9 l از را�;� آن

�� A'�ت، در ز��ن Y'�ت 3[
�ق �9وه و 1 9� آ(���ن ا]، �'�ن �9=&ری .�7ر (  �E3 دو ): ا�6 در1 ا

�ق �9وه ����� �'C� از » ����� « ��Y&م �ز��ن ا�a,�� زY	���Iن ا��3��45ن �F&د��. �=� ا &j�

1'@��  ��� �� �F��/ ��و ���� از ا�» ����� « ھ�ی د�=� �C	��� ن��ز�در » �j  » ����&9ی 
� » �9وه « را�;� �&د. ا�� ز��ا�� ��ن uد�Y �� ط�F/1 �����ن، در 20/3/1354در ار�bخ و�3&ا�� درواز و

���� �� ز��ا�� ��ن او [  ھ� �&���� و �� �� ار/�Fط �� �j&�1 اش در �ز��ن آ�;&ری 9IC� .13'� ���&$
1  �� � ز��ا�� $�دد، ا$� �&د [ �9وه ] �^���Q �� / -�9وه ] (C	�اد ا���Fھ� �&j� .1�6 ��ز ��9 ��'��� ا

�ل » �9وه «  Mا��d�9 از M� ن��ز��� A'�ت، در � خ �ز��ن ��1362و ی �	&�'1 و  ���� و ��و
1 ���� �� و(1 د�=�. ا��dP او  ] �9وه C'� [� <��^ ا

  ]4  :�F9م. ا. ا ،[ ...»q&� ن��ز�� ��Fرزه ط�aF/� او�'1 ̀ ا�� در درون � �$'�ی ����� در ��ره ا�9 6
..» دھ� �� �� ��Fرزات (&�� F� 1��u&د و �;��W او�qع و د�� ���ط^ /4:'� �� �9د. ��  

از �=�ه �C�، ط�aF/�، ا<�	���، » ����� « ]، /F@�ه �9=&ری .�7ر ( �E3 دو ): �&q` $'�ی ��Y&م 4[  
 Eت ��ر<�، در دا�,��P/ 1 �5ھ�=� و'P	> Eدر دا� �C	��� ن �'�ون از آن و��m	س. ا. ز. ا.، ھ

9� ��Y&م  ،WC� �'/&�9ا�و<&د » ����� « د ��ا��7 l'1 و ھ�&د �I� از ��'��=>اران آن �&د رو�6 ا
د��$�ه و ا���aدات اش » ����� « ��دروان » �
Ed ا��[�ر « خ ��ای ا���د 1347/ ا�/��15ارد. در ��13 

خ اھ�اف دور�	���، �Sد�� راه �1350'�ن دا�1، ھ	��mن در �d�9ا�M ��7 ��9ز �ل را ���� و رو�6 
1�'� �� �&رد �� C	> د�=� از ED�3� ���� ی �9ری و& 1	ھ�ی �6I� ،&I3، <�7ن  ���ت �9&ر و 

� �	&د. I�'� 9&ر<� Mا��d�9 �� E	� و ��5� �P�T� و <�7ن &�� را /
1 ��&ان ده �ل /�����'�
� �9دهھ ��دا�1P��;� ل  �ی ��د ��ه را ��رھ���ز��ن در <�3Cت اوا�� ��ھ�ی  �C9 6 �;&ط'�m	ا�8. ھ
1353  E1354و اوا� �خ در  رھ�Fی �ز��ن �� /@&�^ ر'�ه �&د. و از ��ب Y&ادث A	�Fر و ا����ق .�� دھ

1'	9�Y ) 8']�/ ،بSY ھ�ی M�&� '1 ھ� و ط��^ ) آن روی	9�Y ل�	0 �&/ ً�jP� 1 ھ� ھ�)� �ی ��د ��ه �
�'��ی  و /�'� ( د65 ز�� ��ک ) و ���� ر15، ���� �& �/ �� ���� W��Y ،ھ8  ��ای رد ��ی $8 �9دن

d/ ,ن�در ا��'�ر ���. .���� �� ����a، (�ار �=��5'�  �I5 ه ���� و����ن ��در ا ��S$ از �m1 آ����7 ا
� ا�1��F $�د�� ��;a� `ه و (�ار اط,ع �9&د در دو	'3'&�� روی <	&ظ)  آوری، /�/'^ و ا����ر آن �ھ� 

� از ا�6 د�� ��&د /� �&��ارو ��Pی ھ,19 �7اب ��ر د�=� /�Iار ���ه'� �9 1 ����.      $�د��ه، �&ب ا
خ 131370 – 1366از �ل » <���ه �'67 « آن �ز��ن ���م  �ه ھ� و �3	�[� ( �زا ) در �����ا��ره : د��$

����. (��E د��س ��  
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&ال ا����1، ا$� �&<&د�1 �0 رو�6 ط ،�/�aF�C�، ا<�	��� و �5ھ�=� در �'�ن �F&د، <��ب ا���ن [ م. 
[�F9و �0 ا. ا �5��I5ی، �S�&� ���Y ^�I  �� در�[�دا�1 �9ام ������Y ل�P5 Q'
ای  ی را /�ک $1d و ��

�ز��ن، �� �'�ن دھ�('6 ر15 و آن &j�  &د. �� در ا��7م	رزه ��F� �ز�13، و در ا��7��ت �� ھ� را د�&ت �
               ��دا�1 ؟!                                                                                                      ��Fرزه

�� ���u ر&@�� ��$&��:  را  

 ��ران .�aر راه دو ر�=� دار��

�� (
�E4، د�6 �5ھ�=� دار�� �@  

� ھ8 .& ��7ه  � ��&'� Z��;� ھ�ی  

� <�=� دار��. ��� �I5 � در دل ھ	

                                                                                                                                        
����� $1d: /��رب ا�a,��ت <��7�، F�>  ،6'. ص /��رب �9&رھ�ی&@� �� ،�ّ�&� <�7ن �ھ�ی رھ�ی �

و����م، �9ه و(1، 9'&�� و ا�a,ب �C� و د�&�9ا/'� �&�6 �� ���@�ت ا��3��45ن �� �>��ش ا��Iل ��Fرزه 
 �]� �	;� ��;�ح �&د و �� ھ	'6 �
�ظ /��رب �	 �C��Fرزات ��د��ن ��ق �'��� و <��7� &م �'� از ھ	

�Fت، ��Y&م  �&د. �� ھ	'6���8 'I
�» ����� « ��ط� و��ای //6 از �E3 دو  و رھ�Fی �ز��ن او، 
� E'3$ دا�1 1356ا��jی �ز��ن را �Aض ھ	�Iری و �وی در ا�'� �ل P��;� E��) Wط���ب & �خ �
/&ا��. .&ن 	��P5 1'1 ا���ن در ا�6 �3'�  و �
	� ر5'` <�ن در ز�'�� رو�6 و درq&/ 1'` داده ��

� ا��:�d$  .ه �&د�� ���� 

 8���� S$6 از �'=��=�ن د�=� ھ��  

   ( ~5�Y ) �9د، آن آ��� �9د ��� �6 ھ�.  

&ازی �&ا��ه $�ان ارج، ا$� �[� و د��$�ھ� در �&رد دا��� ���'�، �;�dً �� ا�6 آدرس �13 �	&ده 9&.� �   
Majidpoor2@gmail.com   ا�	E �5زاد ��'� �&ر:�	���.  

 


Q ( در ��ره م. ط. �����، �&��� م. ا. ا�F9) را �&(��ً �� /W�&P ا��ا���، و در ز��ن  � ���ادا�� ھ	'6 �
� را �� ��� ��و/SY EIب د�&�9ا/'� ا��3��45ن و �ز��ن �&� Q
و��ا�0 د�=� د��Fل �&اھ'8 �9د. ا�� �

$'�ی �&اھ'8 �9د.  ا�a,�� زY	���Iن ا��3��45ن ��  

                                                                                                                         ادا�� دارد.    
                                                        (...1'P)1 واa'aY ن راه�=��/ )  
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