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� از ���م ز����� ���� � ��
� د��%	ا$� و  �ا#" ا! �
����ر�* �(�رزات �	دم ا�	ان !&" د$

���,� در ا�+��د $ -
ر ا��� ّا���، د. �3�ّ�ل و ����1	ات ا!��� � دا��� ا���ا$" %� �0/ 
���ر .�

� و 
���رز ا$��"9� در دھ��������ن ���0/ زن ���7ا���!	
ز����ن .  <�+���ه و 
>��� از آن 
�����ر �:���وت، 

��D E	ان 
� �,?�- $�ز��ن C	�?&��ی ��7ا
�,��ری از ط(�0 ز@�?/ و رو��:?	 !��>� ا�� �


� !��(/ ��7اا�	ان D���$�� از <����اری در ا����,�، ��Fا."، ���7ا� %�� ز���ن D@��$�� ھ��. � <�

 "��)G ���

��� ز@�?��,�ن در ����ر�* �(���رزات ���	دم ا���	ان  E,��  و �H���IJد����+� "،از �


- ��L- و �>�E از ��ر�* !�(,&�ی ا!��� � و ھ�����K ���ر�* �(��رزات �. -M7 N� ،�����$ّر ّ

���,J �� �� اروی	ان 7	ی ط. ز��ن ا���
��O %	د��� و .��م (���0� ز���� %� 
� درا�" و �	ز  ��.

�3F د���،9در��دن ���د ��را@�" �(�
�?�� در   �(�رزه  ��� و  ��� IJا����، ��� ��&�� از زن 


> Pھ�	7 ،-� �/	<� �% �<��! 	
 Q� داد � ����D از زن ارا� ار�+� "� 
� �R�:� <� ا7�ده ��

,% /#�C �
   .����را 

�ان ���  ���

�� در !�ّ��#�� زن ���7ا�� S0ا� "�������رت <���I	7" %��� ھ���� ����>��� ���N زن %���F �

 N�� ،دن��
�د و ا�>?�$�&�ی ��03	آ���Uش 
�	 زن �
ّ 	�F ھ��/ 
� $�" و �IھJ V	ه ��رده 


���ر R���H �� ا��ا�" ���$ . ��<��! 	�
�د و ��IھJ V	ا��� آ����Kن �
 Nر���W� ه�� N� ،ه��

�(��� دا���" %��� 
��� ط���ر <�����Kه ���� @����ت ا��7	اد !��>��� را ��GL��� "��3	 .��	ار ���� دادR . Pھ���	7

آ��Rز ��� ��� و ) ��\] ���ه(�,N �	د$�Xرا�� و �(>�Y از 
��X	�� 7	د در .�رت $��$� 

"7	J �� ا	را 7 � ���#��� و . �����  	�F ھ�ی ا!� ��
�ر $��$�� ��$ ،�� �<��! ���C در

�ان 
��ر ��  ��
�	و�^ �7��&�، $	��#&�، دا$��&� و ��S� �0�$ش �� %	د �� از �0/ ا
Uاری زن 

�Hھ�	ه ط(�>�� 7����> N�� ان��  �
�#��ی @�%O، <�$�اری و آن را � Q
 دھ� ھ� ���$(�ت و روا

��% Eر�U� �<��! �

�� ��ھ��" ط(���0� .  ��!�� ��
 U��� ،واک��$ ،��`�$ �ّد$�Hه �\�ف ا���

ھ���ف از ا���� �(�����1ت ��&��� �&�د����� . اش از ���N ا�����,� 
��� ����R" زن $���Uا�� @�����" ���� %��	د

�?� د$�Hه ط(S� O%�@ �0ش �� %	د �� از ا�� ط	��E $�	���� %	دن ا���,� زن 
�Uا�� �(�د، $

��% U%	�� O%�@ �0)ی را در د$" ط	,�
 . ��� �$�H�� و 	ط 07	در !��>� �� %� ز��ن از 7

 �M�.ش ر�
�ن ��د ���
�د�� %� در در
�ر 
	ای ار
 U�� �داد��، ز��� �� �
� ھ	 ��03	 !���ّ

 b7د�� و ��ا	% ��ِ �د��ُ
 O%�@ م�e� ���0)ط b7��� را�� وX�$د	� Pھ�	7 "\$	$.  



 ٣

�د %� زن �7ا�� در ��ارس، دا�,�Hھ&�، %�ر���� ھ�� و 

�� ��	و�^ آ��Jھ� ... در ���C �	ا�`� 

�ری ز�	 ز
�ن، 
� ����� $	وی را$" .��"، �Jم 
	 ��� دا��" ���$ �
�د؛ در ���
�ن 
1�ل ,�

�ران $�واک�L� �
�د %� 
� �:?	ی ا������، .  �(�رزه �� %	دو �� <�ی ��iر !�ن 
ّا�� زن �7ا�� 


� �3	و��ن، �>	�j د��H	ی از زن 
�� !��>�� ارا��D داد  E,  ر از��	$ �)� �U� را$* و .

�د

� !��>� @��0 %	ده  ��$ Pھ�	د %� 7�
 �:�	<� U� �ُ%� آ� ّ .  

�د %� 
� �(�رز

� ا��ن ��د 
	 C&	ه %	�� �IھV ۀا�� زن �7ا��   ��ّو $�&�ی  V0 ا7�ده، $�

�ا�"� ��3?� . ����J د %� ز���� ا���
ّ.(���C S ا�:�.� در ��ر�* �(�رزات �	دم ا�	ان ��:�ده  ً


IHار��� �
�  	�F �(�رزه ط(���0� و !���� �> ��S�?,� رت $�ز����ھ� ��ه و�F �
ًد.���0 . ّ


>�� از ر
� ھ��� د#�-، ز��ن �7ا�� 
� و!�د �,C /0��H	ی %� در <� ،���Uی 
��ی ا�S0ب دا�

7���، د$��H	 �����، ��?�+� ����� و 
�� .�رت	J ار	�. ����رد @��� U�� �)ھI� +>�ن�	ی �	�J

$��ده �����	7 *���� . ",��&
�ر آ���ن در .`>�� $�� و $�� �J ��
 ���ّرژ��O ا$�(�ادی ـ ��Iھ(� @

�	���p ا$�?��� و ّزھ	ا، !��� %� ��ر�* $�زا�� ����� رU� �07ھ" ا#���دات رو@�� آھ��H	ان، 


� �,�ن ��. آر���ه ا��، @��� %	د��... �� �
�ع p�دھ� %� ھ	اس رژ��O و��X" ���07 از ا�� �

!�r ھ���ن ھ�	اس ���UJ ھ��ی $��واک ا$�"؛ ھ�	اس از 7	ا�J	���ن آ����� %�� ز���ن ��7ا�� در 


� �	دم ا�	ان، از �7ا%�ری،  �-، @	%"، آ��Jھ�S0در !�(/ ا� ��، ّ!�(/ ز��ن، و 
� ط�ر %

O��  . ��<�I	ی 
� G(" ر$�������0و�" و ��

 ��$ �
��&� ا$" %� ��ر�* �(�رزات !�(/ ز��ن ا�	ان در را$�ی ر$���ن 
�� رھ���� و �?��ّ

!�(/ �7ا��، ز���� را 
� !��>� ارا�D داد . ّ�(>�Y ط(��0� و !����، ا�	وز �	وع �,�ه ا$"

�)F E�7ن ر�K�ه، ھ����	ان 7��  �
 �@ ��
�sنّ%� ��ا��  E��7ن ر��� �زاده، %�� 
>�� از %�,

�����$	
. ّ@��� ا�	ف، 
�� $��ز����ھ� �+��د $��ز��ن <	دا��"، ��ا������&�ی ���د را 
�� اG(��ت 


��� ارادز����ن ���7ا� -��$�� ���
 -0�د و <	ا��?��� %��� آزادا���� و آ�Jھ����� 
	����UJه ۀّ� 
��� ط���ر ������� 

�رت $�ز�����7� و !�ی وارد �(��رزه $��$�� ��F �
�د��، 
ّ��� . N�� ان���  ��
آ�&�� در ا
��ا 

�`�	ح ����"؛ » ّ!����"«�7ا��، �N ا���ن و �N زن 
�� زن ا�	ا��� ا��� <���م را ر$������ %�� 

وارد �(��رزه $��$�� و ط(���0� ���د، 
�� �`�	ات ��ا!�� و » ّ!����"«ا���ن .��در ا$�" �7	ای 

������
� ا����	ان ����,���ھ��ه. ّ@���Sل �����wدھ� ������� ارز����&� و  ��?���	د زن ����7ا�� در !����(/ %�

ّ��ا����ی زن ا�	ا�� ا$" %� 
� ط�ر !�ی �M���J �� O	د وارد �(��رزه ���د و @��p	 ا$�" 

  .�� <�ی ��iر !�ن، ھ���U آن را 
x	دازد

7� <�	ا��ن �,�ر%" در �(�رزه $��$� 
	ای ھ�r?K %�ر $&- و آ$���� 	J O��M� ،N� �



	ای ز��ن، 
� ط��ر ���ر�\�، از ��	دان  �#L�� ^���" و ا���	�1
ز���ن . ��	 ا$�"��	 و ��,?-ُ



 ٤

 ��
�H&� و ارز�&�ی ا����� و ز���� ���د .��در ����� %�� در ��N $��ز��ن ���� �
�7ّا�� 
� ا�?� 

����
�.>���" رھ(��	ی و 7	������ھ� د$��" ��� ��	�X���
زن ���7ا��، �����د ��ا������ی زن در �(���رزه . 

� در ��ر�* ا�	ان ا$" %����! Y�<)� b7ّط(��0� و �(�رزه !&" ر Qا�	در$" از � -��3� �
 


	ای او#�� 
�ر، .�م در ���ان �(�رزه ���IJ �� ���3ارد ،[\,�ّ �ده . ّ
در ��ر�* ا�	ان ز���� 

 ��
�د��� و#��?�، ا��� <����ه %�� زن 
ا�� %� 
� ط�ر ��0- در ����ان �(��رزه  �	ض ا���ام %�	ده 

زه را 
�x	دازد، 
�	ای ��7� وارد  	�F �(�رزه ��د و @�p	 �J	دد ھ����U �(��ر ط�ر $�ز��ن

�د %� در ���ر�* �(��رزات ��	دم ا��	ان ����د ���

�ر  ���د %�� زن . ���7"�\��
در ا��� 7	ا���� 


�� ارز��&�ی ا������ ���د در ���ر�* !��(/  -�$�� ��
�ل !��(/ ��7ا�� و M�3� ان��  �
�7ّا�� 

	.�� ��	دم ���ر�* �(��رزات �. ّط�(���� ز���ن ا��	ان $���?�� %�	دط�(��� �	دم و 
	ا
�	ی �ا#"ّ


���ّا�	ان 
� د#�- ا�� $��?�� ����ن ز��ن �7ا�� ��.  

�"#$
، »آرش«�+��s�> «) 9وھ/ ��� �3	��j ���ر�* !��(/ ��7ا��؟ « در ��0#��ر�) ز'�& �%ھ

������، در
���ره ر���07ی زن !���(/ ���7ا�� �����C ����)١٣٨٧، آذر���١٠٢��ره �:»  ���
!��Iب ز����ن 

�د�,�ن ��� 

�� د#��- ا�\��ب �(��رزه و .(��ل "��� �������!"!�(/ �7ا�� �� 
� ��ط	 زن  ��?�
 ،

�د
�� ا$" %�� �������ه .  �ا.V �(�رزه از !��V آ��ن Fب [ا�� ا��%» ،E��C	�?&��ی ��7ا�� �

����&
 ���� �&,���% ���رد 
��� ] ، از ا���,�رات وزارت اطS ���ت آ������ی»١٣٥٧از �\������	
در 

�ه��
�� وارو��� ! r?  	
ُ"، �(��رزه $�	گ ز���ن ��7ا�� را ّدادن وا.>��ز��ن ��د��ه �� �J	د و  ُ

�د�� %� �	گ را 
�� #�	زه درآورد���. �\�وش �� %��
د$��ورد ��	%" . ز��ن �7ا�� �(�رزا�� 

�
 ��X�<7 ��ّو$�b ز��ن در !�(/ ������3، ��ا� ���ر ز��ن در دوران ا�S0ب و !�Iب آ�&�� در ّ

�د�
�ت آ�����ھ�، %����� را %�� ط(�>�� ا$�" وزارت اطS �. $�ز���&�ی $��$� 
>� از ا�S0ب 

ّدو��دوش �	گ و <�,�<�/ �	گ، در #(�س ز���� ��د، �� 
��  (��ر�� ر$���	، 
�� ھ���" ز����� 

��
 Qا�	� 	ای ���1	
 ،/�����
 ����C و ��
�� 	�
 ،��ز���ن . ��	���� آ���ن را ���03	 %���<���$�

ّر  ����ت �������3، �� دا���؛ از �	%" د�7ا�� در !�(/ C	�?� �7ا�� ��E �0,&�ی !�ودا��

 	�
 �7	�Jار	- ��?�+� و .��واک، �3��$ ��
 O�0��" در %��� �	%Uی، رو��رو��&��ی ���w ّ

�ا�� آن را از ��ر�* <�ک %����	ک ا �ام؛ �0,&��� %� ھ�� ا��Hره �	د$�Xرا�� ����«.  

 ،O%�@ �$��$ ر��. ا$"» 7��«ا�	وزه، زن در �e	 و ا���,� $��:&� -����> N� ،ا$" زن 

ِاز ا�� رو، �`�#>� ھ�� ا!�� � ز���ن . %� اJ	 آ�Jه ��د، !��>� را 
� د��%	ا$� �� ر$���

آ��Jھ� ز���ن ا�	ا��� از . ّ��ا�� ز��ن دوران �� را 
� $��?��ن ��ر�\� ���د آ���� $��زد�7ا�� ��

�� V)$ زن �7ا�� و ارز�&�ی �(�رزا�� آ��ن "�M\ار�+� � زن� Pھ�	د %� 7��Uا��، ��$


�/ از $� دھ� 
� �&�د��� Oرژ� �% ��

(��زد و %��را�� ���د را،  Pش ورز���ه، ر��S� دن آن	%



 ٥


��. ط�ر %��، از د$" 
�ھ� �#L��� ا��� �
�� ��,�ر%" ز���ن در �(��رزه !��ی  ���� ھ�� N��ِ ّ

�?�� . ����H رژ�O، ��ری �� ر$���

�	داری از !��(/ ��7ا�� ����"،  ��x% ،ع��p�
� �	د��� �


�� ر 7	ا��� آ����� و �`�#>� ز��J� �(�رزا�� ز��ن �7ا�� 
� ا�� �&O د$" ��ز��ن ��&� �� د��

�رداری از �N !&�ن�	
 �

�� و درک در$�" از ��	ا�Q ا$�" %�� ���%� ��&� S0ا� ����
�ان ��

V$�����3F و ��	���UJ	
!��(�� و 
	آ��� ا�� آ�Jھ�، �,�ر%" ھ���. �	�� ��%�N �(�رزه را 

�ری در %�����هM���ّ�O ز����ن در �(������O د�?����$ ���������ت و �(���رزه !&��" رY���<)� b��7 �رزه  

��X�
� ارز��&�ی ا������، . ��ت ا$"ّ!���� و ط(��0� در ط -$�� �
��� %� زن �7ا�� H���ّھ

� $��� ����ر�\�، ���?� ���
���N �(���رزه ��������3 را ا�\���ب %��	د و %�� ،Qا�	ّدرک در$��" از ��� ّ

�p بS0ھ� از ز��ن را در ا���ری ا�(��
��&�� %�,��� و ���د در ���ر�* !�ودا��� ٥٧ د�?��� �
 

��.  

 -��Fا." را ا$���س و ا���F ا�������"، ر�7.��" و ���
 E,��  ���% "��$ل !�(��,� ا�M��3� �زن ���7ا�


�� ّ�?�، $��"او ا������" jF. دھ�.	ارداد و �� O��
�� ���03	 و ظ ��% "���	Hر����?�؛ �

ورزد %�� 
�	ای �+��ت !��ن او ز�/  ,E ��آ��، آ���Kن 
� ��ر و رE�7 ھ�	و!� %��ر ���ھ��

ّدھ� ا�� ���b7 �(�رزه  ��� ا$(�اد و 
	ای  �ا#" را IJرد، ز�	 �?�+� !�ن ��از !�ن ��د ��

����� 	��`� ���
�، . ا����ازد��ل �������. ���
/ دار����ۀ آ���,&�
��� <���ی/ ا����،دل 
��� در���� ا����H7ن/ و�����ن«

���Jگ/ ز��	گ / دو���دوش ��	�� /�>�,��> ...	�
����� را رو��� ��� / ا�����ُ ����ر ���در 
	ا


�". »��	���و ����./ %�����G ن����Kاز ������ن او آ� ���ّ.���م، !��ی و <	.���رت ا$�" %��� د������/ @ ّ

�#��J ��! ،ودی	ه ��ه در $���+�J /����+�?� �� ران ��ه و�
���، <�r اش 
����ک ����ه�

���
����1� ����د را ��
��� ھ���� زرق و 
	.&���ی ا��از���� ���� او را در !�%���ر ����د$���Hه �( ���% ���� ���<�

�ان ���	دی در #(���س زن در �����ان ���  ���

��� !��U ا����رو�� از زن ��ا���"،  ���:�	<� /����Rدرو

ّا�� �	��7ھ�ی آ��ن ا��ی 
�/ ��� <��� %� آوازه ز����� %�� در ��0
�- ��	دان . ّ�(�رزه �>	7� %���

����� $	ا$���	 ا����	ان و دارا������� و ����N دم از �(����رزه د$���" 
	������$	$���x	ده 
���� ا$���(�اد �����


��� ��	دان را آ����Kن 
���&�د���� %�� �:?��	 ��ور������ را ��� 	�
���Jّ	د؛ ز����� %�� ر$��O �(��رزه 
	ا

� @����%O را در ا
&����م و ����N 7	و
���	د و 
���� #���	زه درآورد������! Y����<)� ری وX����$د	از . ّ�

 ��	دان ّ�	زھ�ی ��� و $	ز���� ��د 7	ا�	 ر7" �� آ�+� %� ��د ا�� $�ر�Jن ��ر�* در ���ط	ه


� و  ��?	د آ���ن S0ری ا��W� ,� ز��ه و <�/ از ا����ز و ھ�
� $	ا$	 !&�ن ھ�S0و ز��ن ا�

�(��رزه ز���ن ��7ا�� %�� ز
���Uد  ��م و ���ص . ��رد @	ا$" و راھ,�ن ھ��اره <	رھ	و ا$�"

�د .�	ارداد�� 	�GL� "3� U�� را 	ت و ھ���
�د،  	�F اد
ھ���� $�	وده ��� %�� زن �	ا���. ��ه 

�ددر آ�
�ردار ���	
 ��
S0و ا� ��.	� �ّن از ���ھ� �3	و���ن و ز@�?��,�ن %�� ���ھ� �(���رزه . ّ



 ٦

�د�� %� ��&� در دا$��&� و ا����7
�� ���ب �(���- ���ه ز���� ���  �
�د�� و ا��، ا%��ن 
ّھ� ����ه  ّ

�د، آن را 
� ز
�ن آوازھ��ی �3��� ��� دا$��ن ��0- و ��+��� ��� %	د���
 . ����
�� و <S0ا� 	در ھ��

 	�&e� ی %�� در آن زن	�7"؛ ھ��	J ار	رزه ط(���0� .���)� ��
�ان @	��  ��
 �������0
- ھ�	 ��

�د

� �	دم، .�رت $��ز����ھ� در ا��	 �(��رزه، ��Fا."،  .ا$��0" و ��ا����  E,  ،�7ا%�ری

	ک ز��ن �7ا�� ا$"ھ�?�ری، <���اری در  ��0ه و از !�ن,� �M\,� �H�IJّ.  

�د %� 
	ای !&���  �ری از 
&	هاU7ون 
	 ا��&�، زن �7ا
 "��#��$�%,� ا���ن ��، �N زن $

<�����ن ������ 
� ����0 از ھ�O. از ا���ن، 
	ای $��دت ط(�0 %�رJ	 و $>�دت ا���ن �(�رزه %	د


����ر  ،��

	ای ز���� %� 
� ���C آ�Jھ� ط(��0� و ارز�&�ی ا����� د$" �� ��07 "�Xو �دو#

�دآ$�ن

`Sن زن �7. �	 ��اھ�  Q� O��:�$�> ا�:>�ل و 	

� ا$" %� S0- ا��و   O�ُا�� ���د  


��/ از $�� دھ��، �3	��j ز���J� �(��رزا�� . %,�� "��IJ د�ٌد.��0 
� ھ��� د#�- ا$" %� 
� و!

�ص ز��ن �7ا��، ھ��ز دلM� �
1�#� د$�Hه �(����1� رژ�O ��ر�07ی �7ا��، ,����
.  

  

    

  

  


ی ـ  ا'/ �."-,� از +%ر*� آ(��

ر ����% $�ه؛ 6�#
ب، �.#4ت، �#�%'
ت و ا��#�
رات *#
ز�ّ


ن :9##) ا'##%ان، *##
ز�
ن 
*#�؛ *##
ز�
ن =%'>�##
ی �##�ا'� :9#) ا'##%ان، *##
ز�
ن ا�;##
د �#�ا'*ّ


ن 6
ر )ا?9&( ��ا' �'%�� �A ،آرش C9.� ،)ب
D�#از ا� E#�? ( �#� و ���#�� ،F+
#�� %#G'و د

  . H%د'�ه ا*&

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧

  د، ای ر�)راھ& ادا�� دار


 اردوان«�  »آ�
ھ

  

  

��$JH از :�ا -�  


ن ر*�یKا� �+                   

��:
K� ��
Kاز زن +-دن ا� -�  

 & از آن �- +-د                  L �6 ز'%ا   

��?

ر=� ر�M<' -�  

                   � �,  

��,
.$                             

��:
* �L4* ھ�
Hاز آ  

  ھ"N-ن آ��                           

���%H را +� دوش E�
  �%=� *%خ �>

   ھ"N-ن 6-ه                           

�ان آ��ی� �+  

 ���PH �� �"�6 ھ �Gآری« آ�«!  


دی�K'-ار ا�ا* R'ر

رک �� %+  

  !»��« و �%'
د زدی 

  .�� +� ا*���اد، +� *%�
'�، +� �%د*
Tری                        

 -�&'

 آ�� �U-9H ھ+  

K&؛                      '

د ,�) +� رھ"� �6  


دت'%� /
 ط�+ -�  


د ,�) +� �%دم ا*&"� �6                       

��X  ,�9 و ,"E را در ھ� آ�

��$-� &Hز�� 
  و ?�Y ھ
'& را +

(  �%وا�� '�، ای ر�

�& و � 
و��&""A ،&ن از +-د�
  �;%و�

   �%ا�� ھ
 *%وده ا��                     



 ٨

(  �- 'Z ز��، ای ر�

%ون 6��ز�� �6 زن+ �'%�K6
: �9  +-دن را از �

�  ز�� �6 ھ%اس را از زھ�ان �
ر'Z دTن +%ون 6�

 \  ....از �- �%*��� و ھ�-ز �

����

ن �6 �- را �%د ��Nآ� !  

  آری، آن �
�%د�
ن +% �>% �- از �%س

���PH ��K%دی +-د در: آھ�س زناو 
�U !  

��
Kو ا� ��
  ّا�
 �-، �� �%دا��، ز�

  »=%'Z ��ا'� :9)«ھ"N-ن 

   در ��ان،در ز��ان، ز'% $>�.�                 

   از زن �Y-'% دH%ی آ�%'�ی                


�-ش �"� $-ی: ،(
ره ای ای ر��*  

...  

  ّو ا�6-ن ا�
 �/ �� ا��'��

  +� راھ&، +� 6
رت                  

                  »(  .»راھ& ادا�� دارد، ای ر�

                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٩

 َ*"% آذری ا 

��'

ت �%�"`

 در �%'
ن �;;� E+

ّ، در � � +� H-ش او  �-*-ی ��%'\ی، =�
ن *�9ی$

��
  . اش از *%ش +� ز�/ ا��
د ّ�-ا:& `� ,"

  

  

 

َ رE�7 �7ا�� ا$�	 آذری در ُ ���رج در �+�9 آرش،ر�) �-Tد *�.%یز 
� �0- ا �ر��ه َ�	&�

در !	��ن .  ز@��/ در رو$�ی ��م �	�� در آذر
��+�ن 
� د��� آ�� در ����ادۀ١٣٣٩$�ل 

در ا�� ز��ن او . ّ، ��X�<7 در �(�رزات �	د�� �	�" �	د٥٧ – ٥٦ �#&�یھ� در $!�(/ ��ده

�د 
���ر 7>�ل و <	��ر ِآ��ز ��! �� دا�/� -�M3� Q�3� �رزا��)� -D��� د �� در�
�ان ّ

�د
7>�#�&�ی ا$�	، در راس !�(/ دا�/.  	Gٌدر آن ا��م در ا ّ  �� ���� E7�آ��زان در ��ر$�، �

�د �� ��&� ���	 ��ر$� را، 

� رژ�O ��ه  ��
��� ��م  ��  �M	ی وا
، از ��ر$� ا�	اج ���� 

�ن ا�	ف دھ��0� ���1	 دھ����ر$� را �� ��ت �$	�
�ن ا��	��eم 
� د$	�
���ھ� از د .  

7>�#�&�ی  �

� ا$0	ار رژ�O ا$�S�، ا$�	 
� ھ�اداری از C	�?&�ی �7ا�� ��E ھ���Kن 

�د ادا�� داد� �$��$ .V��	� �

� <\/ و  !�>�ط�ر د$�ھ�ی ��ھ��ردی 
�دادن 
	����او  ،

���S ا bز������ �� در را
`9 ھ	�C …   $�ز��ن در $`� �&	 �(	�U وھ� و �,	��ت ��

	 و �Uد�?	ی 
� $�ز��ن .	ار �J	د#�<7ّ .  

� یھ� ، �	�" در ا 	ا�pت ����اده و
\/ د�H	ی از 7>�#�&�ی ا�ِ ز��ا���ن $��$� در !

�د
 U�	)� ت. ز��ان�pا	�اده در !	��ن ا�� ا ��� ، ����� �
ھ�ی  ھ�ی ز��ا���ن $��$� 

U�"�	@ ن ا����	د�� و در !	� ���@ Oدوران رژ� 	�را ،، ا$ U�	)� ن� داد��ر و �>�ون داد$



 ١٠

N زد� .�� 	�H
� ا�� @	�"، ���$��� و ��$Q ��	وھ�ی رژ�O د$ . E�7ی، ر	�H<r از د$

، او در ��0
-  در !	��ن ���3��ت 7	���,�.  ھ� .	ار J	7" ا$�	 آذری �3" �����	�� ���+�

���37ّ&�ی  َ���ی �(	�Uی، $�$��ش او ��ا�" ��  ����  �3?���J �
اش از $	ش 
� ز���  ّ 

�3�م ��.  ا7�د� �
  .   او 
� @(r ا

�,� b`. U�� در ز��ان 	�ی ا$�& و �,��� �	ا�Q �	ور ٦٠<r از و.��b �	داد��ه $�ل . 7>�#�

��3� �

� @(r ا S). �� ،را 	�ا$ ،Oدوران رژ�U� ،�<��! ق در���د، در ��ر�* ًو ا�
م ��ه 


>�ھ� ز��ا���ن $��$� د�H	 �0- �	د�� �� ا$�	 @� در .   ��	
�ران �	د��٦٠ ��	��ه $�ل ٣٠

او ����� �Fھ� ھUار �(�رز . ��ا��را �� »  ای <	C��ار $��,�ن «��.b ا �ام ��U $	ود 

��O �,�آ7	�� !�&�ری ا$�S د�H	 �� آ�	�� 9e3# ز��J� در ��0
- رژ�O $��ه و �	گ�� �.  

  

  


ن " �%دوس آ?
 ا+%اھ

��	 وارد دا�,�Hه ١٣٥٢رE�7 �7ا�� 7	دوس آ.�ا
	اھ����ن، در $�ل �x��% و �p9 ر��، در ر�

� �&	ان ��<�F . در �
	i� E�7ر E�	د %� از ط�
7>�#�" $��$� �,1�ل  �
َدر دا�,�Hه 

"7	J ار	ان .	ا� E�  . ار�(�ط 
� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� �

  

  

  


� رژ�O ا$(�اد ١٣٥٥ 
&�� ٢٨ِرE�7 7	دوس در   � در در�J	ی 
� ا��دی د$�Hه $	%

"��
� در �&	ان، در ���	 ا$0	ار د��%	ا$�، ا$S0ل و $�$��#��O !�ن �`�$.  

  

  

  



 ١١

 �<�9? ��� 
 ُزھ%ا آ?

�#� �� ١٣٣٢ُرE�7 �7ا�� زھ	ا آ.��(� .�&?� در $�ل  او 
� رE�7. ّ در .	�� او�� �&	ان �

�ن را ھ�	اه 
� ھ�	ز�/ زھ	ه ���	����$	�
�ن و د�
�د و �S�M3ت د
C� ھ�?Sس 


� <���ن 
	د �:�F ی $��$� ـ�&�ی ازدواج  
� رE�7 �&�ب١٣٥٢در $�ل . 7>�#�pا#��� ر

�ن ھ��ن $�ل �\:� ��. %	د�
	ش 7>�#�&��/ در ���J �

� را . S0ا �(�رزات ا�	زھ E�7ر

��&
 E�7در %��ر ر�� /�> �

	د رو@� آھ�H	ان،  در ���� ���ل  . �
S0ت ا �ام ا����در  �

  .و ا�:+�ر <�$�Hه ژا��ار�	ی $������� �	%" دا�") �	د ھUار C&	ه( (�س �&	��ری 


- د$�H	 و ١٣٥٤در ز���ن �
 �
ھ�ی و@,����  ��ه 
>� <r از �?�+�١١ در @��� $�واک 


�ران ��١٣٥٥ آذر ٢٩در 	�� .  

  

  

    

 F�
�، @��� ا�	ف و $�#H	د $��ھ?- «:$� رو��اد در ��0#� ر�) ���ی *\� « /\
در 

�0  «:�� �����» آ�	�� د��ار 
� 7	����ه @���«`�� �
7� را 
� $	 " ط� %	د و ��� �����

�رت رJ(�ر �� آ��F �
ا�� �?- از ��	ا��ازی ���� ط�ل . �� ر$�� %� �Fای ��	ا��ازی 

��,% .3# N� ای	
ا�O و ز��ا���ن $��$� را دار�� J	وه �e 7?	 %	دم %� 
� ���ان ��	 ر$��ه

�.J .�� j	وه ا �ام �� %�����	ا��ازی . ّ$	 " ����� 
� ��ر�^ %O �� �� �� ا�� %� ����� �

	 �� �� �� ا�� %� د�H	 N� "#�@ . ��	 <��ا %	د,�
	 و ,�
�� �N ��	ھ� 
� ��ر�^ F�7



 ١٢

�ش �	$J �
�.j %	د در  V0 ����� را . ���Fای ��	ی � �ِ����� ا��%� @	%" %	د و و. ّ


�	ون ����� ھ�ا�" %	د�� �

�ز %	د�� و ھ	 %�ام از �� را 
� �H� N&(�ن  . ����Q07 <�ھ�ی <

����ه ا7	اد را �� د��م> . ��C ���� N� -و دا� O��� ن رد��از %��ر �N ز��� 
�ون $��

O��� �0)ط .�> �
�ددر <�J	د ورود 
�ار ا7�ده �� را از <�� ھ� . � ھ� !�� �J N	وھ(�ن �� ا$


	د�� X�
 .O���$م ر�

� روی <,"  �% O��>�اد ز��دی ا�7	 و . دو �� $� ط(�0 <�� ھ� را 
�X ر7

�د��
�د %�� 
�X زد. 
�ز!� آ�+� 
�?� از 
�ز!���ن . �N �:	 رو<��� را %� روی $	م 

�
 E�
	د��. د<	و��ه C	�?&�ی �7ا�� � ��! N� 	$ یX�
ھ��ن . �� و آن رE�7 د�H	 را 

O�د، 
� <�?	 7	����ه در @�#� %� روی <�,���. �e3# اول ����
اش �N @:	ه ا�+�د ��ه 

�د %� 
� ا�� ��Hه. C,��ن 
�ز 
� آ$��ن ��Hه �� %	د
ّ �	گ را @� در ،او @��� ا�	ف 

�د
 �7	J ه	\$ �
 ���+�

�ز!� از �� و ر7. ُ ��$	> 	Hد� E�"د��؟��ِ " O�:J دو 	و �� ھ

��
آ�&� 
� ا�� ����L ���ز . �� 
�ز!� ���ز 
� آوردن ا$O دا�" و �� �� .�رت در�P در <�$*. 


�ز��Kُدا��� �� ��ھ?�ر��ن را 
� رخ �	دم 
?,�� و ��� �% ��ھ�ی C	خ J	دون �C دا��

�اھ� زد� O.ای آ�&� ر	
� را ���	$َ 	 از ��O د.��0 ط�ل �?,�����م ا�� . َ,�
 ��3F . از r>

":J ���

�ز!� از 
�Xی <," 
�م 
� �Fای  ،�� ���L�" :د����� را از ". ھ	 دو ����� %	د��، �

� ���� و!�د دا�"، !�� �>�اد د�H	ی از . <," 
�م 
� <���� آورد���در �3�ط� �� %� در !

�د
�دھ�� <�?	ھ� 
	�Sف <�?	 @��� R	ق ��ن. ر�07 
%�� %� �� را ھ�	اھ� �� %	د .  

����H
 ،���د�J . �% O:" ھ	%�ام را ����
ّا�� �� او اF	اری دا�" و �� �� در @�ل و ھ�ا�� 

O��U
�د��. @	7� 
�د��، د$" <��ا %	ده 

�+�ری . آ�&� 
� آ��K د�(�#/  N,� b��. j$�� ��

O:H� یU�C �#و ،O
	J	دا����. را ���� ����� �

� �� J:" %� .�� را  V�	� س�)# �
 	:� N� ّ

در ا�� @�#" . رو<��&����ن را از روی $	��ن 
	دار�O و �H�$ ��Cر 
� �� و رE�7 د�H	 داد

�� زھ	ا آ.��(� : "ّ�� ��د را 
� ھ�	اھO �>	7� %	دم و او ھH� .":J O&(��� در %��ر �� �(�د

O�&?� ھ�."«.  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣

 
 Tدن آل آ?

�#� ��١٣٣٤ آ.� در ا$:�� رE�7 �7ا�� Xدن آل�$`� . ّ در %	��ن �ّ<r از <���ن �S�M3ت �

�H,ا��� وارد دا�	ن 7�
�د و نّرX E�7دن از X�<7. ه �&	ان ��در ر�9 ز
 دا�,+��� دا�,�Hه 

  . در <� ار�(�ط 
� $�ز��ن، ز��J� �\:� را آ�Rز %	د

  

  

  


� �?� از   ،V� ���� از �<
<���Hه (ھ�ی ���� $�ز��ن  �����Uدوران $�واک $� " دو 

��ان <���Hه <," !(&� . ���
�ن ���م در �&	ان @��� %	د��) �&	ان ��  �
ا�� ���� ����، 

�د��
 ���3�ّ�ب �� ��، 
� ھ��� د#�- Q07 ���� از ر�07 �� . ���@ 	�)% E�7ر ��در ا�� @�

�	ی ��
	ا
	، رr> E�7 از �N $� " و ��O درJ. ا�	ف ��ا��" از @�F�3� 90	ه ��رج ��د

��

	دن ا$��د و ��ارک �+� ��� د$" Xدن آل آ.� ھ�	اه 
� <�^ رE�7 �7ا�� د�H	، در @�� از 


� ��0و�" زده و 
�  ,E و ا���ن 
� آر���&�ی $�ز��ن در روز 
��" و �,O ارد�(&," 

١٣٥٥����
  . !�ن 

  

      

  

  

  

  

  



 ١٤

 
 �K�%ن آل آ?

�د %� در $�ل رE�7 �7ا�� ��	ن آل آ.�، از او#�
� !�(/ �7ا�� w  �٥٠ ز��ن E�7ر Q$�� 

��J	ی ��w  ف	ا� ���@ 	اه ر�07 . %(�	�ھ �
�روزی و � ��@ E�7ر O�� ن در	�� E�7ر

�ر دا�"w@ ی	!>: 	ا%( ��ُا@�� ز�(	م و   َ.  

  

  

    

���� O9 ھ�!	
� «ّاش آن ��Cن ر�� %	د %� در !	��ن �	ور !Sد  رE�7 در %��ر ر�07ی ��%

	ک,� « 	
���ت را �  "�#�W�� ،د�

���ری از ر�07  9+�?� -��  �% ،b)ط N�� وان	$


� � » �	د ھUار C&	ه«���C در �	ور  (�س �&	��ری �>	وف 
� رE�7 ھO.  &�ه دا�" �%

 N���$ ف و	ا� ���د، در %��ر ر�07 @�
�ن ��ه �
S0ری از ا����
� و د$�H	 ��ن ,%

�ران $�واک ھ�	اه 
� ر�07 ر. ا$���ن �0/ دا�� ا$"�L� �
	ن در !	��ن در�J	ی �� E�7

�ر�1�� در ��ر�* $�م ��	��ه > ���	خ �&�وی و ��د Jدوران ١٣٥٥U� �
 در در�J	ی 

� !�ن ��د را از د$" داد�`��ری $��  .د�?

  

/ اL"��-ر �$ 

�#� ��١٣٤٣رE�7 �7ا�� �&�� ا@��<�ر در $�ل  $�ز��ن آ��� ، 
�٥٧در !	��ن .��م $�ل. ّ �

�ر و . ّ�� و <r از .��م 
� �?� از �H,�> ��#�<7م در ��	از �(��- ���	> ،��&� E�7ر

�H���1ت 7>�#�" ����)� /\
-<r از د$�H	ی �3" �?�+� ھ�ی ط�.". %	د��<�I	، در 

"7	J ار	$� .	ن $�ل . 7�ّ، !Sدان رژ�O ا$(�ادی ـ �Iھ(�، ١٣٦١در �?� از روزھ�ی ز��

E�7ر�  �

�ران $x	د��!&�� را در ز��ان  �دل آ
�د 	�� 9��.  

 



 ١٥

 آ'�� ) c\ال(�%'�:& 

�#� �	م) URال(رE�7 �7ا�� <	���" � ،��د ّآ�
آ
�د و دا�,+�ی @0�ق $��$� دا�,�Hه �&	ان 

 د$�H	 �� �١٣٥٢?(�ر در �&	��ر $�ل .  در ار�(�ط 
� $�ز��ن .	ار J	7"١٣٥٠و از $�ل 

 �> E�7ر ��S�?,� ار�(�ط&�ی �
�ا��" و 
� ��0و�� %� در ز��ان از ��د �,�ن داد، $�واک �


(	د و Q07 �/ ��ه در ز�

	د��ان 	$ . �J7" و ز��	J س��ز��ن ��$ �
ٌ<r از آزادی، �+�دا 

�د را آ�Rز %	د� �:\� .  

  

  

       

�#�" O�� ����C را 
	  &�ه دا�"W�� j��ا#� . رUR E�7ال در $�#&�ی �\
�ت �	p از r>


���ری از ا�?���ت �,?�Sت، ١٣٥٥$�واک 
	 $�ز��ن، 
� و�sه در $�ل  �، و از 
�� ر7

  . $Uا�� دا�"در �+��� $�ز����ھ� $�ز��ن، �0/ 
��UR Eال ر7
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�ادۀ ر�07 <�+�%� رUR E�7ال ١٣٥٦ 7	ورد�� ١٠در 
>� از ظ&	 روز ��� ���  9��� �
��ھ�  

 �
	ک او را ���$��� %	ده، ا.�ام ,� 9�د، <r از �	وج از ����، �Uدوران %��
 �ر7

�0 $���� و ��	�� <�+� ��ھ� و رE�7  (�س رF�3�)7	ۀ وی و $� رE�7 د�H	 ھ�	اھ/ 

�����
	ای �?�� �F�3	ه در�J	ی آ�Rز �� و ط� �N �(	د ��
	ا
	، رE�7 . �� %���) ھ

��URال و $� رE�7 د�H	، �7ا����
  .وار، !�ن 

  

  

  


� ا�(�ه 
� ��م رE�7 �7ا�� �	��p ا$?��� �>	وف » �� �N ز�O«�� » ا7\�ر«    $	ودۀ  �%

، ��U از رE�7 »در دل 3F	ا«$	وده . $	وده رE�7 �7ا�� <	���" آ�� ا$"��ه ا$" 

%�ر �,	ک رUR E�7ال 
� رF �0��F E�7	ا7" ا$" %� در » .�O«�>	 . <	���" آ�� ا$"

  .  در ز��ان .M	 $	وده ا��١٣٥٣$�ل 

  



 ١٧

 �" ��%�-ش ا+%اھ

�#� ��آ
�د 
� در رو$�ی رو��١٣٢٦رE�7 �7ا�� �&	��ش ا
	اھ��� در $�ل � -
ّ .

��&�ی �&	ان 
� <���ن ر$���$	�
�$`� را در د وارد ١٣٤٥در $�ل . S�M3�ّت ا
�ا�� و �


� رU�H�C E�7 .(�دی ازدواج %	د �<
در ھ��� $�ل 
� $�ز��ن . دا�,?�ه <�U?� �� و دو $�ل 

"7	J ار	ان در ار�(�ط .	ا� E�7>�#�&�ی $��$�،��٥٠ $�ل . C	�?&�ی �7ا�� � ��p  در 

� ��O ��ار%���  ����ت رو$� �� و 
� ط�ر . 
���ر$��&�ی �&	ان %�ر �� %	دw  rx$

�H
� �(�رزه، وظ��j �`�	 ��ار%��� را �� E,  ر از��	�7ا�� $ N� ی	�H�> �
��<�I	 و 

<r از ��S� ��ن ا�� ��O ��ار%��� در �&	ان، 
� ��O رE�7 !�,��ی <��$" و �� . د�(�ل %	د

7>�#�" ��د ادا�� دادز��ن !�ن �
 O�� در ا�� ���
.  

  

 

  

�  (�س !�,��ی رود
�ری ��)��! E�7ی %� ر	Hد� O�� �
 �
	p ،9 $� راه آذریGاز @�د r> 

�� -0�د، ��
در ا�� ���ن رE�7 $	%�ری از ا �wی ا�� ��O در $	 .	اری 
� ��O . 7	����ه آن 

 در %��ر ر�07ی ���)� 9	�U در 
	ا
	 ٥٠ ا$:����ه $�ل ٢٢رE�7 .(�دی د$�H	 �� و در 

��9 ا �ام ا���د! . ���\� �
 O��M� �3`

�ن ا��� O�� ری ر�07ی�%	$ E�7ی ر	�H<r از د$

�� ������	�J . " �$روز �?,�(� ٥ �)F  )ه ٦�� 	و ) ٥٠ �& ��اھ�	
ر�07 �&	��ش ا

�د، ���� را �!�� �3��اد ��:+	ه و ا$� ���% �
�ر > �D�&
 	&C�ّا�� د�H	 د�	 . %���	ک ����

�د
�ش ا
	اھ��� %� در ز�	 �Cدر ��د ����- @�- ��. ��ه �	&� E�7ب ر��	> �
%	د، 

�دن آ�/ 
� روی د���، �(	دی @��$� و �H:" ا�U�H را آ�Rز ��,J و N+ر��� r> و ��%


�ک، . 
�زداز �(	دی د#�	ا��، !�ن �� �
در راه او �\��� زن C	�N �7ا�� ا$" %� د#�	 و 


�زد��E و آر��ن ط(90 %�رJ	 !�ن ��.  

  



 ١٨

  

 

��

� ر�) ا$%ف دھ  �`
�ش در را�	&� E�7ر ��X�W�� رد��	
 در ��ط	ه �� از 

���ن ��> E�7ردن ر��	������� %	دن %�" ١٣٤٩در $�ل «: ��
���ن 
� ھ��Hم 
�ز و > E�7ر 


" ��%�	ی�Fدش ا�� �
 �% ��% �� N�����.  %��اش 
� ا�(�ه ��	ی �J �
�� وp>�" او 

�� /J	� ل���د %� ا@
�د 
� ��Cن . ر7"
 N�U> N� �% ش��	&� E�7ر �`
در ا�� را

�د
 ���$ 	�3���ن ���د %� ھ�� ر�07 را �> E�7اوای ر�� �
� ا.�ام �#�W�� او $� . ّا@��س

�e3# �% ون ا���
���ن روز ��اوم > E�7ر 	ی $X�

IHارد  O,C روی N��,�" �� ا�� �� <

�دی ر7")&
 �
��r و.� %� در . %� @�ل <���ن رو > �
ّ$�ل <�+�ه در �N رو��رو�� !�ی 


&	ام .(�دی و  ،U�H�C �07اه ر	�ھ �
�ش �	&� E�7ر -H�! �!	��ن $�ز����ھ� �+�د د$

�د��، 
 �
� آن ��`�0 ر7 	&��� �
�
	ای ا�+�د ا�(�ر%� در ار�:� �ت !� ����	> �� ��3�

H����	 ��د$� . �+�
	ای ا�+�د ا�?�ن 7	ار، ا���(�- را �C �� %�� و در � U�H�C E�7ر


� 7	ار �� E7�� Oا از ھ�! U�H�C ش و����ر�07 �&	�� . b.�ا�� @�د�G در @�ا#� $�ری �

��� <�&�ن �� %�� و 
>� . ���� �V رخ �� دھ�
 N� 	د را ز���ش ھ�+�ه $� " ��	&� E�7ر

�ران $�واک ��د را 
� !�ده ر$��از اط����ن از  �م�L� ی�+��� را �� !����% ��- �ه و !

�!� او. �J	د��3�pت %�ر$�ز @r �(�رزا�� را در را���ه 
��ار �� %�� و او را �� �
 

�د ��� "�<pو�� N�% او �
 ١٣٥٠ �&	 ��ه ٩در . %��$�زد �� !��� %� را���ه %����ن 

�ش 
� ھ�	اه ر07�	&� E�7ر ��وھ����� ��	ه ��	F�3� رد�� 	Hار �ی د�	ه .�� Oرژ� ��ّی ��

 .�� �J	د

�د از آن در�J	ی 7	ار %��، در %�ب 
 �<�ره �� از "رE�7  (�س !�,��ی رود
�ری %� ��ا��

� ��ه ا$"، ����p �� دھ� %� ١٣٥١، %� در $�ل "�+	
��ت !�C P	�?� در ا�	ان��� 

�ش �	&� E�7ر ،�)F ^�> " �$)��اھ�	

&���) �7ط�� ا 	&C��اد و ا$��3 و ��� ���% �
�ر >



 ١٩

�د ���� را 
�  Uم ����!����:J ک	� 	Hه ��. �� د����� N���� و . ��C د.��0 
>� �Fای �

Oد��
7� . دو رE�7 د�H	 ����ه 	H� ����M� ز��� S$ N� Q07ح 
� ھ:�ه P�,7 دا��O و ھ�

��w7 �Fی ���� را <	 $��"M\� ز�J �% Oد��
�ل �Jز 
� دا�- ���� و آ�&� �. �x% ��#ا�ٌ


�م ر7�O �� ھ�ای آزاد ��:O��% r. %	د��@��ط <	��ب �� ",> �
 ��F�7S
 ��ّ . E�7ر ��!

���&
�د %� �,�ن ��. ��<�ر $	 %��C د��ه ��
�ش در %��C <&� ��ه �	&� E�7در ر�C داد

�د
ا�� �Fای . ����ش ����Fای ����e3# N �� ��. وی ز��ن دو��ن �Cدرش را رھ� %	ده 

�#��J د	ده $�واک �(	x$	$ ران��L� �
 ����د %� $	$\
�ش ا
	اھ��� �	&� E�7�3 ر�ھ�ی ا$

�ش <	��ب ��ه . ��J&�ن �Fای ا�:+�ر ��ر�+N ��`�0 را #	زا��. %	د���	&� Q$�� N+ر���

�د
 .��H�! ������	&. ط>��� و�. ��ش 
� را$�	&� E�7ر . U�� د	م او در ا�� �(��� �����

�ه�! /�
S0ت ا��e3#د�
���� ھ� در ��رد ا�� رE�7 �� از را����Jن در .&�ه. J	 ر0�7� ارز��ه 

�ش در آن �(	د %,� ��. ا�O@��$� ھ� ����ه�	&� E�7ر«.  

  

 

ط"� ا��ر�� 

�م $��$� وارد   �  9�$`� در ر�َرE�7 �7ا�� �7ط�� ا�7ر��� <r از <���ن �S�M3ت �

در $�ل . ّدر ا 	ا�pت دا�,+���، ��X�<7، �	%" دا�". @0�ق دا�,�Hه �&	ان ��دا�,?�ۀ 

١٣٥٣�

� دو ��ه در ز��ان  Nد�U� و 	�H
	د  
� ھ��� د#�- د$	$.  

r> . -0 از آزادی 
� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� ار�(�ط 
	.	ار %	د�� U�	)� 	&� �
رE�7 �7ط�� 

> "�#�<7 �

&�� . 	دا�"و در ��O $�ز���� آن �&	  O,� ١٣٥٤در Oاو و ر�07ی ھ ��9 ����� 

�ران $�واک درآ���L� ه	F�3� �
 /��� . �#��J ��	دن ��ارک، �� آ�	
 ��
ر�07 
� از 

����
� $�ز��ن !�ن ����  .��0و�" %	د�� و در راه اھ�اف %�

  

  

  

  

  

  



 ٢٠


�� ا*�'
ن Kا�  

�#� �� %� �0	�(� ھ�9 ا �wی آن 
� ، در ����اده١٣٤٦رE�7 �7ا�� ا����7 ا$���ن در $�ل � ��ٌ ّ

�
 ����د��3�ّ�ی در�J	 �(�رزه !�ی  
 �� ����ا $��$� رE�7 ا��7.  �ا#! 	�GL� "3� ��ٌ ّ

 N���$ ،ش	JرU

	ادر  � ��ا$���ن و د�H	 ا �wی ����اده ) ا$?��ر(����اده و ھ�� ا!


�0 و ...ّاز !���، ر�07 ��%- ا$���ن، ��رهللا ا$���ن، ھ���P ا e�� و �$ �
%� از رھ(	ان 

"7	J ار	د��، .�
 �
S0ز���&�ی ا��$ 	Hا����7 در $�ل . %�ردھ�ی !�(/ �7ا�� و د� E�7ر

١٣٦٠ ،N���$ E�7ر O�&C O$ا	%" در �	د#�- � �
	 ��ا�" ,�
، ھ�U�$ �?���Hده $�ل 

�د

���، در ز��ان  �<r از آزادی ��Cن �:�ذی در . د$�H	 و ���&� 
�ون آن %� @?�� دا�


,��$� و ��ان ��7" %� رE�7 ا����7 را���ن �	دم و اط	ا��7ن ��د ا�+�د %	د %� %�� را ��� 

���H� یU�C ا." و �7ا%�ری او�F ،	&� ،�:از  �ط .  

  

  

  


� ھ�	اه ھ��	 و ر0�7/، ر�M� �p	ی ١٣٧٩رE�7 ا����7 در ��زده ا$:�� $�ل  �% ���Hھ� ،

	  �زم �	م����0�ّم و د�	ا�/ $��xه و $3	 از < �د، در !�ده ّ
در اG	 C «�� U�!«آ
�د 

"��
ری ر����C �07 ھUار �:	 از اھ�#� �	%" %	د�� %� در �	ا$�M� .�x�%�� Oدف، !�ن 

�د
 �0`�� /?
�" آ��ن در ���ن �	دم ز@��)3� 	H���
.  
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 �"$

دره اL"� ھ� 

��ن 
� ، ���� ����١٣٥٥رE�7 �7ا�� ��دره ا@�� ھ���� ھ���H� %� در ارد�(&," ��ه $�ل 

�ا�� 
� ھ�	اه رE�7 7	����ه آ�� ���F�3	ۀ �Uدوران در��� �)F و �?����� �p	#زاده،  (�ا


� ھS%" ر$���ن U� ����Cدور، @�F�3� 90	ه را، �?�� و 
� <���Hه  �
@��� ا�	ف، 

  . ر7��د�H	ی 

  


	ای ا!	ای �N .	ار 
� ���ان راه آھ� ��١٣٥٥رE�7 ��دره، روز دھO ��	��ه   �
ّرود، ا�� 

��J	ی . آ���F�3	ه �Uدوران ا���� در���وار ا.�ام 
� �� از د$�H	ی، �7اوی 
	ای !

  .J	ددا�:+�ر ��ر�+N �� %�� و !�ودا�� ��

  

 �%و'/ ا�%وزه 

���
 �� U0$ P�! ن�Hھ����H?� . ّرE�7 �7ا�� <	و�� ا7	وزه از ر�07ی <�,�Hم و  !��(��


H	 رژ�O ا$(�ادی در 
&�ر $�ل �
� %	د$�ن @��� %	د��، در !�P U�١٣٥٩دوران $	% 

�E ا�	ان، 
	ای ��اوا و ّاول U0$ ر7� �Dی �7ا�&?�	C اداران $�ز��ن��0ی <�,�Hم 
� ھ�	اه ھ


� �+	و@�ن 
�(�را N�%در ،��X�<7 ،Oی و@,���9 رژ��&�ّ ���� 	p�@ د	9 �(F	  . E�7ر


	ای %�N ٥٩ 7	ورد�� ٢٩<	و�� در روز  ،U0$ 	&� ش در	?C�
	ادر % �
 �% ���Hھ� ّ

�

� ز���&� راھ� 
���ر$�ن �� 	�H
	ادر %�NC <	و�� . د ��$N� Q ار�,� �Uدور د$

��,?

	ادر رE�7 <	و�� . ��اھ/ �� %�� %� او را 
� !�ی ��اھ	ش  �
ّا�� �Uدور !���?�ر 

���� Oرا ھ ��ی، �� 	JرU
 ��% Oھ �
IHار � ���JO,% . و��	و < ���?C �� را ���� rx$

� �
 U0$ ن�,?�ّدر ���	 ا��ادر$��� 
�  ز@��R �� ن�.  
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� ا*>-'� e%� 

ز در �&	 %�NC �� %,�ور در ����اده١٣٢٤ُرE�7 �7ا�� �	��p ا@��ی ا$?��� در $�ل 

���#�� ،U�	)� �?د�U� در ،�ّا$? در دوران %�د%� 
� R�&� و دردھ� و �3	و��&�ی . ُ

�ن ر7". رو$����ن �07	 آ����� ��7"$	�
در ا�� . ِ<r از <���ن ��M3- دوره ا
�ا�� 
� د

�ب  S.��� و 
�  �ه% �<#�`� �
�د %� 
 -�M3� دوره از$ -D��� �
��$� ـ �� از ا7	اد آ�Jه 

�ن دوره . �� ا!�� � آ���C ای �����0� �� و	وارد دا�,� �`$�ّ<r از <���ن دوره اول � ّ ّ

�ان �>�O ا$\�ام و 
� ا$?� ا Uام ���  �
<r از $� $�ل . ّدو $�#� آن را 
� <���ن ر$����، 

�`$�� O�xا��" د����� و آ����� 
� ز��J� �07	ا�� رو$����ن �<�ّ وارد اش را 
�H	د و ّ


����ن �� bpد �� ا�� %� و�
�د، و#� ھ���Kن 
� ��ر�r و آ��ز�Jری �,1�ل � U�	)� ه�H,دا�


� رو$�ھ� . ��#� او را �+(�ر %	د وارد دا�,�	ای  �#� $�xه دا�/ ��د ،�<
 �
از ا�� ز��ن 

	ی ��7",�
 از !��� %�رھ�ی. و ��ارس ورا��� ر7" و آ�� دا�" و 
� �	دم رو$��� آ����� 


	ای %�د%�ن و ��ر$� ���\
��داو در ا�� $�#&�، ا�+�د %
 ���  .ھ�ی رو$

  

  

  

 ،���ر� E�7	��p در دوره ��M3- در دا�,�	ای  �#�، در 7>�#�&�ی $��$� ـ �F:� دا�,+

��X�<7ّ، �	%" دا�" و از رھ(	ان و $�ز����ھ���Jن ا �Mب IRای دا�,+���ن در ا$:�� $�ل 

�د؛ ا �Mب IRا�� %� 
	ای آزادی دو دا�,+�ی   �  در دا�,�	ای١٣٤٩
#� $�xه دا�/ 

  . د$�H	 ��ه ا�+�م �� و 
� آزادی آ�&� ا�+����
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 � �
    ��S&�ی 
� و.:� ر� E�7	��p در !&" <�,(	د اھ�اف $��$� ـ �F:� دا�,+���ن 

�ردار J	دد�	
� و�sه در ���ن دا�,+���ن �
�
. �� %� او از ا (�ر و �3( ،"�\� �J������ �

 �
 Oن، آن ھ���
� ������J� از ط	ف ھ�� دا�,+ ،rx$ و �دا�,+���ن، از ط	ف د�	ان دا�,+

�د، 
	��UJه ��
 �0
�$ �
رو، ��رد ���$��� $�واک ��ه از ا��. رأی  ��� %� ا�	ی 

�ران $�واک �L� ،د�
�ردار�	
�ن در ���ن دا�,+���ن از ا@	ام 7	اوا�� C 7"، ا��	Jار	.ّ


�ت 
>�ی، 
� ط�ر ��."، از د$�H	ی وی ��دداری %	د�� �� ا�� %� در از ��Mّ	س ا 


� �	وع �>`��� دا�,�	ای  �#� او را د$�H	 %	د�� و 
� ز��ان .Uل .�>� �١٣٥٠	داد��ه  -

������ او ��ر%� <��ا%���، آزادش %	د�� 
	د�� و <r از 
�ز!  ���ا��� �ّا�� . ھ�ی او#��، و.

�د�� اش را ��3ود� 7>�#�&�ی $��$�
	ای ا�� %$	7 �
� ا$? ���رE�7 . ّ%���، او را 
	ای �>


&��� ادا�� ��M3(- در دوره 7�ق #����r دا�,�	ای  �#�،  �
�	��p در آ�+� دوام ���ورد و 


� �&	ان ر7" ��د %� 
� ھ�	اھ� ��C �� از . �>��� را رھ�%	د و از ا$?
در ا�� دوره 

<� �:`M� ن، @�� رو���� ور��07/؛�H��� ن، ��در�� � ... 	H
�%	$ Oرژ� �

	ای �(�رزه 

 	H
�%	$ Oرژ� �
 ���3�ّ��ه، �\:����، J	وھ� را <��� IJاری %	د�� و 
� ��ارک �(�رزه ��

��
���U، در $�ل . ��ه <	دا� ���e� �ا.�ا� �
 �,?��S,�ن #� ١٣٥٢ّا�� <�/ از آن %� د$" 

�� و ���ری ��U د$�H	����ر7" و ���ری از ر��07,�ن ��
  . در در�J	ی 
� $�واک !�ن 

�رت F �

� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� ��E ا�	ان <��$" و  ��p	� E�7ر ،�
	p از ا�� �<


 ارد�(&," ٦@	�7 �� ز���J/ را در ���"  �(�رزه 
� رژ�O ��ه .	ارداد و $	ا�+�م در روز 

�ران $�واک درآ��١٣٥٣�L� ه	F�3� �

� �Uدوران و آ�	�   �H���� �
� رزم ��د را 

�M. د�
 �:J د�
	د و .&	������ !�ن 
��" و ھ���`�ر %� � /�> Oرژ� /�Jز�� �
ھ��/ را 

��" و در ��ر�* 
� G(" ر$����.  

%	دن رE�7 ھ�	ز�/، ��	��  ، 
	ای آ�Jه٥٣ $�ل  ارد�(&,"٦ر� E�7	��p در 
���اد روز 

�� ر7# /��.S� ار	. �% ،�p�<� ی در	�H�د، ��د را 
� وی ر$��� �� او را از �`	 د$
 

�ران $�واک . �3- .	ارش آ�Jه $�زد�L� V�0<� رد�� ،�p�<� ��	�� E�7از !�ا��ن از ر �<


���3�
� �Uدوران $�واک !�ن 
��"ّ.	ار J	7" و در در�J	ی ��  .  

3� �
	وھ�ی $�واک �F	ه ��C	�N �7ا�� ���� ،E	�� �U�� ،�p�< %� در ���ان 7�ز�� 

�د،
�ردن .	ص $����ری %� در ز�	 ز
�ن دا�"، 
�  درآ��ه � �

� ھ��Hم د$�H	ی 

�ا��� در . ��د%,� ا.�ام %	د
�ع <� 
	ده و 
	ای ا�� %� p��ران $�واک 
� ا�� ��L� ّا��

�ی �>�ه اش اG	 .	ص ,�� �
 ،��	�H
ز�	 �?�+� از او اطS ��� در��رد ر�07ی ھ�	ز�/ 
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 �i�� د��را	% . ،���ّا�� ر�� E�7	�� ��p�< در 
	ا
	 �?�+� ھ�ی و@,���� $�واک، $	$\

"��
�د و د#�	ا�� !�ن ,H� V# از V# د و	�0و�" %�  .  

»�0��F «���� در داد�Jه دوم �(	 %,� ��ن �	��p را از داد$�ن ٥٣در �	داد «:�� �

��O . ����م�J دی از��	ر 7���دم %� 
� ا�

	��$"��Cن ��0�V ��ه  . �
ا�� 
� �Y3 ا�� %� 


	د�� �D�
�ز! �
	ک $�واک �&	
��� ر$��م، �	ا ,� 9
�ز!��O، ھ�ا�"، �� �	ا د�� . %��

�د��
�ر�O، ھ	 دو، ���� #\" F ی�ھ	 .  ?� ��! r	��p و ��	�� �>��p را <	ت %	د �

�د
�ن ��ه J	Jۀ ز�(��,�ن د	&C ز. دو دھ��,�ن $��ه و��د$����ر دھ��,�ن را $
�Cدر و . ا��ه 

�د
  .»%:,&� و ا$��3 ��ن در %��ر��ن 

ر7�ری ��� دا�" %� : %���ا�� از او ���C ��د ��آ�&��� %� از �Uد�N ر� E�7	��p را د��ه

�د رک، 
�. %	دا���ن را �+Iوب ��د ��
��� ّ<	وا، در  �� @�ل ��
	، <��H	 و 
&	هآد�� 

���
&��� !Uوه. از دا�,�  ��آورد، 
� د$" و   را �� 
� ز@�" و <��H	ی 
� د$" ��ھ� و �

�� /\> /��
&�ی 
	�"، !� . �	د د#(�زی ��F� ���ن دو$�� ��	
J	�C در آن $�#&� 

�د�� %�  از �e	  در 
�زار <��ا ��… #��ن �� ��ظO @��" و
 Oری ھ���

&�ی �ّ��، ا�� %


� د$" ��آ���� و ���UJ	 �\:���� د 
� ���ر ��» �pّ#�«$�واک  "$ ���� . 	`� ��p	�


&��� را 
� !�ن ���% ���C /\>  ،�&#�$ ب آن��	�� و از ا�� راه، در �w7ی �:�0ن و $	�

ھ�ی ��ر����� و �C آن دوران،  ِدر آ���%	دن 
���ری از !�ا��ن <�	ا��ن ��د 
� ا���,�

�د، � �(�رزات رھ���!�  .G�� /0ّ	ی دا�"
\/ !&��� و ��ر�* ا�	ان و !	���&�ی $��$� �

�'-� %PD� (
	 ��رک ��ر�*« در ��0#9 ر�ُ «�
، در
�رۀ »��ا « 7	ھ�H�-ُ���رج در p���9 اد

����� �� ������ه و $	ا$	 درس «:�� 	 �7ا�� !��(��� �	��p ا$?% �Jز�� ��C	ھ

ا�� درس �&��" و . �	��p ا$?��� در رو��رو�� .&	������ 
� د��� �	دم 
� <���ن ر$��

�	��p . اری و ا�?�ء 
� ھ��" و .�رت ��د را 
	ای رھ	وان 
>�ی 
� ��د�Jر IJا�"<���

 ���
� ھ��" ز���9 ���/ <�ی » �	!�ن«ا@��ی ا$? ��%�� �
������ه و ��N�x ز���� ا$" %� 

 �K
�Q �	د$�Xری را %� از آ��ن p>�:� و !�j�`# r و ��در �� Pھ�	7 �� ��
� ���ان IJا�


�د را 
 ��Q �	د$�Xر %� ذ#" را ھ� $���� Pھ�	اران 7�$�> �
� ز�	 %,�� و 
� ��%�� �,�د 

�ر�Uه �� %	د�� و �� %���، @�#� %��� %� ا�� ��- از !��� د�H	 ا$"W� . "���! �% ���!

 �را 
� <,�Uی ارزش ��� �&� و 
	 ا�����" ���/ ا�?� دار�� و @E ���وی و 
	ا
	ی را @

 .» دXوری ��U در��ا$" �� %���در ���ان �(�رزه و ر��دت و
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 %�� ��
L ت(�%زا�� ا�6%ی
'%�� ( 

ھ�ی ّ 
>� از �3�- �?�+�١٣٦٠ّرE�7 7	زا�� از X�<7ن !�(/ �7ا�� در دز7�ل در �	داد��ه 

  .و@,����، در ھ��ن �&	 ��	
�ران ��

  

  

E�9+ ا%��&PA   

-)�

��" $�ل $� دا�"رE�7 �7ا�� ��	ا  �
 Nد�U� ":F�% ����	��� ه	زھ E�7ر �
  �C

	ا �?(�رر7. �ا�� .	ارJ	7" و از ط	�E او در ار�(�ط 
� $�ز��ن C	�?&�ی 7آ��� ���� E�  در

  .  ز��ان �3?�م ��،7	$� 
� �N $�لھ�ی ط�."ّ د$�H	 و <r از �3�- �?�+�١٣٥١$�ل 

  

  

  

  "7	J ار	ز��ن .�$ �
��١٣٥٣	ا در $�ل . <r از آزادی، دو
�ره، در ار�(�ط  E�7ر �
 

در  $�واک 
� ���9 ���� ر�07 ١٣٥٥ ارد�(&," $�ل ٢٨در @��9 . @��� �7ط�� ازدواج %	د


� �Uدوران $	����، در راه آر���&�ی  	
.Uو��، ا�� دو رE�7، در %��ر ھO، در �N �(	د ��
	ا

����
 .$�ز��ن و ط(90 %�رJ	 !�ن 
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 �%و'/ +��ارو�� 

�#� ��١٣٣٨رE�7 �7ا�� <	و�� 
&�ارو�� در $�ل <r از <���ن . ّ در ��+� $����ن �

�ان <	$�ر ��  �
�د�S�M3ت �� ھ��Hم د$�H	ی، 
رE�7 <	و�� در !	��ن . ,1�ل 
� %�ر 

�ف !�(/ ٥٧ .��م:F �
ّ، ��X�<7، در ا 	ا�pت و ��eھ	ات �	%" دا�" و <r از ا�S0ب 

"$�  .�7ا�� <�

  

  

  

در آ�+� ��U .  د$�H	 و <r از ���� �?�+� 
� ��KJران ��0- ��١٣٦٠رE�7 <	و�� در $�ل 

 در ز��ان ��KJران ��	
�ران ١٣٦٠  دی٢٤ھ�ی و@,���� .	ار J	7" و در �3" �?�+�

  .J	د��

  

  زھ%ا +�$�%ی 

��O« در 
\/ ١٣٣٣رE�7 �7ا�� زھ	ا 
���&	ی در $�ل !ُ «�� �#��ن Xر$�ن �$	&�ّ .


� $�ز��ن C	�?&�ی ٥٧در !	��ن .��م. ��S�M3/ را در �&	ھ�ی اط	اف 
� <���ن ر$��� 

-  <�����ن 
� ��اوای ز@�?,�ن ��`�0 ��رE�7 زھ	ا از ط	�E وا%����$��ن و. �7ا�� آ��� ��

ّ��د %� 
� و!�د !� �:�0ن و $	%�ب و  ,E او 
� �3	و��ن و ز@�?,�ن $(V ��. <	دازد


� ا�+�م دھ��� �
  . �07ان ا�?���ت %�7�، وظ��:/ را 

  د$�H	 �� و در ھ,O �&	��ه ھ��ن $�ل در �&	 ١٣٦٠رE�7 زھ	ا در اول �&	��ر��ه 

 �
  . وار، !�ن 
��"د$" �Uدوران ار�+�ع، �7ا��اF`&(���ت، 
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� ) ا$%ف(زھ%ا <�+  

#�� ،/�?&
�$`� و دا�,�Hھ�، �١٣٢۵ $�ل ّرE�7 �7ا�� ا�	ف 
>� از <���ن �S�M3ت � ،

�ان د
�	 N�U�7 در �&	 �,&� �,1�ل 
� %�ر ���  �
 از ��ر�r �3	وم ١٣۵٢در $�ل . 

",J. �J7" و ز��	J ار	ان .	ا� E� <r از ��Cی در ار�(�ط 
� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� �

�#�" ر3 �07، �r>۵٧ از .��م. :� را آ�Rز %	د�\W�� " رات�,%�ظO و ھ�دی در 
\/ ا�


>� از ،)ا$?��ر (�ن� ا$����N $ رE�7 �7اD�ِرE�7 ا�	ف رE�7 و ھ��	. $�ز����ھ� �� 


�ت $�ل . ا�,>�ب در 
\/ ���e� $�ز��ن 
� 7>�#�" <	دا�"	p از r>١٣۶٠ "�#�W�� ،

"7	J ه�&  �
�ل W�� و �w  ان��  �
E در ا�� ز��ن ر�7. $�ز����ھ� %��S3� 9ت را 

�د
� ا!	ا�� �,?�Sت $�ز��ن در دا�- ��% �w  ن��K�ف ھ	ا�.  

  

  

. ّ، �0	 رE�7 زھ	ا 
� �F�3	ۀ �Uدوران رژ�O درآ��١٣۶٢   در 3$	�Jه $�م �&	��ر 

�?� آن %�، رE�7 ا�	ف 
� ��ط	 : در
�ره <���ن ز��J� رE�7 ا�	ف، دو روا�" و!�د دارد

�ر� �
 ��د <���ن دادُا�� %� ز��ه 
� د$" �Uدوارن ��:� �Jز�� �
  .دن $����ر 

  

  

    �
 ،Pدر� �
روا�" د�H	، @�%� از آن ا$" %� �Uدوران رژ�O رE�7 ا�	ف را، 

	ک ��0- %	د�� و 
� ز�	 �?�+� 
	د�� و وی <r از �3�- ,� 9��% �

���ر$�ن و از آ�+� ّ

� $�ز��ن �?�+���#��$�C	�?&�ی �7ا�� !�ن ھ�ی و@,����، در راه آر���&�ی ا����� و $

"��
.  
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fن زاده + 
�A  

د'-ار $�� ای *>-ت �%ک +%دا$& و داد:-اھ
�� از ��g د'G% +-د�� �6 �
ی در ��ان 

و PH��� ا'�Z ا'/ �
 و ا'/ $"
 و ا'/ ��ان ��%د �
 آ:%'/ ?i%ۀ :-ن، �� �%دا�� �6 ��
د�� 


 �fدۀ +%�ر$
د+ ،-� �K�� از ،��
Kو ا� ��
�ان � ر'
'� �6 ز�� C�

 L�� در ���
Kا+%ی ا�

6
ر و 6
رزار. » �'-� %PD� ("C اد+�-ر�"e -ا�� �Gھ�%� « 


�sن �)F ه����	�7ا�� 7 E�7د��� آ��١٣٢٧زاده در $�ل ر �
 �Rا	ا�� و .  در ��
�S�M3ت ا

�$`� را در ھ��ن �&	 
� <���ن ر$��� و در $�ل  در دا�,�	ای  �#� $�xه دا�/ ١٣٤٩ّ�

 ١٣٥٢رF E�7(� از $�ل . در �&	$�ن <�%��" ا$�ن �&	ان، 
� ��M3- <	دا�"» �زن���«

7>�#�&�ی $��$� ـ ���e� <	دا�" و 
� ز��J� �\:� روی آورد
� ط�ر @	�7 �
وی در . �� 

 �
��" دا�" و <r از �&�دت رE�7 ��در ھ�	اه w  ن�H��� در�� E�7وه ر	J ا�� دوره در

�����" $�ز��ن ر� E�7	��p ا@��ی ا$?w  �
�د��، 
، %� از دوران %�د%� 
� ھO دو$" 


� �(�رزه ادا�� داد�� �� �7	@ �
S0ا� N� ن�K�ی �7ا�� درآ���� و ھ�&?�	C .  

آ7	�� رE�7 @��� ا�	ف  در ���
�ن ��eم آ
�د، p�� در�J	ی و در �?� از 7	ارھ�ی @��$�


� 7	ار �� E7�� ،Oدوران رژ�U� از �� ��C ا�&�ام�  . د�

  

  


�sن �)F E�7ر �
	p از r> ٨زاده	١٣٥٥ �� ��ف و ھ	ا� ���@ E�7ر ���
 و !�ن 

ا �wی �	%�U" $�ز��ن C	�?&�ی �7ا��، �?� از %���� ا$" %� 
�ر وظ�:� 
�ز$�زی 

"7	J دوش	
 ��ه <r از �&�دت @��� ا�	ف وظ�:� رھ(	ی ٩رF E�7(� %� . $�ز��ن را 

&� �?� از رھ(	ان و 7	����ھ�ن $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� ا$" $�ز��ن را 
�  &�ه دا�"، �� ��

�?� �?� از ز��ن $�ز��ن
� ���% �w  ددھ��ه و�
 ا$:�� ٨ $	ا�+�م در روز .	%Uی $�ز��ن 

�#� اش ١٣٥٥�J ��	ن، �� آ���	ن %�
�ا�- $�واک ��ه در ���  �
 ���3�ّ، در در�J	ی ��

"��
  .!���H و دXورا�� !�ن 



 ٢٩

  �%و'/ 

7 E�7اه دو ر	�ھ �
�س، #�C ان در	ا� E�ّ�ا�� <	و��، از X�<7ن $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� �


� د$" �Uدوران ار�+�ع، ��	
�ران ��۶٠رE�7 د�H	، در ��زدھO �	داد $�ل  ، .  

 

       


ھ� $ �.�� /"*  

��ھ� و رUR �07ال آ��، ��	�� <�+�(��ھ� ھ�	اه 
� $� رE�7 د�H	 رE�7 �7ا�� $���� <�+�

�����
� �Uدوران ��ه !�ن ١٣٥٦در روز دھO 7	ورد�� )  (�س ھ 	
، در �N �(	د ��
	ا

"��
 .��$ E�7ھ:�ه $�ل $� دا�"ر �
 Nد�U� در ا�� ز��ن ��.  

  

 


ھ� $ �.�� /'%K�  

رUR �07ال آ��، $���� <�+� ��ھ� و (��ھ� ھ�	اه 
� $� رE�7 د�H	 رE�7 �7ا�� ��	�� <�+�

�����
� �Uدوران ��ه، !�ن ١٣٥٦در روز دھO 7	ورد�� $�ل )  (�س ھ 	
، در �N �(	د ��
	ا

"��

� ھ�+�ه $�ل $� دا�"رE�7 ��	�� در ا�� ز��ن .  Nد�U�.  

 

  



 ٣٠

 �9*-� �'%�ّ  

�� در $�ل $�� O�	� ��7ا� E�7د��� آ��١٣٣٨ّر �
�$`� و ورود .  
>� از <���ن �S�M3ت �ّ

�ف !�(/ �7ا�� <��$" و :F �
�د، 
� ھ���Uن �`�$�p بS0وزی ا�	�> �

� دا�,�Hه، %� ّ

 "�#�<7 �
  . <	دا�"در 
\/ دا�,+��� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� 

�� و ھ+��&�ی  �ا�- ار�+�ع در $�ل �@ O�	� E�7و �3" �?�+�١٣٦٠ر 	�Hھ�ی  د$

O �&	��ه $�ل ط�."��

� ھ�	اه <�^ رE�7 د�H	 در 7٦٠	$� .	ار J	7" و $	ا�+�م در  ،

  . �&	 آ�-، ��	
�ران و !�ودا�� ��

  

  

 �96-� /"*ّ  

 �
��، در ار�(�ط %�� ���@ E�7ادرش، ر	
 E�	از ط ،�&,� �#�� ،��%�ّرE�7 �7ا�� $���� � ّّ

"7	J ار	ان .	ا� E�  . $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� �

  


�ت ارد�(&," و ��	��ه <r از	p ١٣۵۵ اری ار�(�ط و	.	
، در <��UدھO ��	��ه، %� 
	ای 

�ران �L� ۀ	F�3� �
�د، 
9 «ّ�&�9 ا�?���ت در ���
�ن ��دری �&	ان در @�ل �	دد ��%

�#9 د��� .	ار » �,	ک�J "
�Fرد ا�� ،	
درآ�� و <r از ��0و�" د#�	ا�� در در�J	ی ��
	ا

  .�ی �7ا�� !�ن 
��" آر���& ���	J	7" و در

  

  



 ٣١

 &+
  �%ی (


>� از ظ&	 روز <�+,�(�  "
�G ی	�7ا�� < E�7ه ٢٤ر��	١٣٥٤ �& 	Hد� E�7ر N� اه	�ھ �
 

�د��
�درو�� را دا��� %� در ا�� ���
�ن <�رک %	ده � �
�ار��ن $ �M. ،ن�J	J ن�
. در ���

��ر ��$U� Qدوران $�واک ���$��� ��ه و در �F�3	ۀ ����3
U� درو��د�

� �Uد�N. س  

�� N��
� آ�&� � ��د��ن ر�07 
� ����� از ھ	 $� .�
�د را 
� ا���(�- ��ر�07 � " 	$ -

�د را���ۀ او#�� ����� �>V�0 %���ه را 
� ّرE�7 <	ی ��E7 ��. ا7��ر$���� و 
� راه ���

���$	
 "%Sھ . �

��&�ی �:� و آر��، ��� E�	از ط U�	J و V�0<� ��@ مر�07 در�e� ن�
آ
�د ���

���وارد ��� .�� O��M� ن�
. �J	�� %� از ا���(�- <��ده ��ه و از ��`�0 دور ����در ا�� ���

�� ��9 ا!	ا IJا�@	� �
 	�,�ن $	�>�)��
	 اG	 ��Mدف ا� O��M� دا���ر�07 در @�ل . �

�#�، �>�ر �J N��م را از !	��ن دھ�� �� �	درا $	 ��» ز��ه 
�د %�رJ	«و » �	گ 
	 ��ه«�

رE�7 <	ی <r از ا�� %� . ����در ���
�ن %&�، ر�07 از �?��H	 !�ا ��. ّدر�J	ی �`�b $�ز��

#��J 	Hا�:+�ر �د� �
�د، )� U�� ه	F�3� 90�@ ��?� �

	ای ���N ��ا�" و .�در  ��

�رت ��د، !�ن ��F ��
�زد��ر�+N در ! . �	ک را از ����,� 9او 
� ا��  �- %��

��-را 
� آ�&� ���$�H	ی، �?�+� و 
�ز!��� ر��07/ " ���/ �3	وم �� $�زد و ا!�زۀ دّھ

  . دھ�

  

  


�"���-ش L  

، در ١٣۵۵ّرE�7 �7ا�� �&�ش @����، از X�<7ن !�(/ �7ا�� در 
��" و �,O ارد�(&," $�ل 

�&�!O و@,���9 $�واک ��ه 
� <���Hه �&	ان ��، در ���
�ن ���م، 
� ھ�	اه <�^ رE�7 �7ا�� 

�
 �  .ھ��، در راه $�$��#��O و آر���&�ی �7ا�� !�ن 
��"د�H	r> ، از ��0و�

  

  



 ٣٢


ط%ه �4: �U 

�ر $�ل ١٨رE�7 �7ا�� ��ط	ه !S#� در  �	١٣٣٩ �& �H#�$ ^�> و در �� �#�� -�
ّ، در ارد

�اده اش 
� �&	ان ر7"��� �
 .�
�ری � �
ھ� ��e	 در ��eھ	ات و راھ�x����در !	��ن .��م 

�ف �۵٧	%" %	د و <r از .��م:F �
 و �,?�- $�د $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� در �&	ان، 

در ا
�ا 
� ر�07ی <�,�Hم ھ�?�ری �� %	د و $rx، در 
\,� از .  <��$"!�(/ �7ا��

"���J "�ھ /��� �
S0د �>&�ات ا�	),�> �
ّ�,?�Sت $�ز��ن  ّ . O$ا	ن ��ارک ���	در !

١٩ ��&
 ١٣۵٩�

� ، �Sش ��د و �� ����Hه در �S3ت !��� O$ا	اری �UJ	
��e	ی 
	ای 

��د�&	ان 
� <\/ ا ���S و �	ا%" �,1
���. ل J 	
�#� �Uدوران �J ،��&
اش روز ھ:�ه 

�� /?7 �H�?� V!��د. ّ�,�" و �
	ی �
در ھ��ن ز��ن 
� رE�7 . رE�7 ��ط	ه ���&� 

�)@�M� 9�	,� پ »%�ر«�� �� %� در�C �
، ار�Jن $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� ��E ا�	ان، 

&��/ را، ��X�<7، ا. ر$���#�W�� ،ره�
�دی، دو)&
رE�7 �?(�ر در اوا�- . ز $	 J	r>ّ"7 از 

�9 ١٣۶٠در ���Uده �&	.  د$�H	�� و#� 
>� از ��ت %���ھ� آزاد ���١٣۶٠&	��ه �@ �
 ،


�ر د�H	، د$�H	 �� و در ز��ان �3" �?�+� ،/ھ�ی و@,���� .	ار �Uدوران 
� �3- ا.��

�J	ی 	ای ا 	اف 
و@,���� �	ھ�ی �?�+�.  �?	دءز��ن را اJ�,7	7" و#� ھ	UJ ا$	ار $�

، در ز�	 �?�+� !�ن ١٣۶٠از وی ادا�� ��7" �� $	ا�+�م رE�7 ��ط	ه در <�+O د���ه $�ل 

"��

>�ھ� 
� دروغ ا Sم %	د�� %� رE�7 ��ط	ه در @��م او�� ��د%,� .  Oدوران رژ�U�

  .%	د

  

  


'-ن داده ا�%ی �6  

�ن داده ا��	ی از X�<7ن !�(/ �7ا�� ��، در %,�ر ز��ا���ن $��$� در )ّا.��"(ّرE�7 �7ا�� %

�ن $�ل �
�ر و�X" ��07، در��١٣۶٧:�� Oدوران رژ�U� Q$�  . ر�" ا �ام ��ّ، �

  

  



 ٣٣

�ر'
ن L �6%ی  

���ری ��ه 
� رE�7 �7ا�� %(	ی @��ر��ن در اوج ��eھ	ات و ا 	ا�pت �	د��  ��� د�?

 �
�، ھ�	اه �`�$�p بS0وزی ا�	از <� r> و ������ف $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� �� <�:Fّ

�ری ��<�ی رژ�O آ����ی ادا�� �� دھ� �� $	ا�+�م ھ�	ز��ن �7ا����اش 
� �(�رزه 
� د�?

�� 	�H�دّ��$U� Qدوران ار�+�ع د$� .  

، در ١٣٦٢ ارد�(&," $�ل ٣٠$� در روز 7	ھ�ی ط�."ّرE�7 %(	ی <r از �3�- �?�+�

"$��> �Hودا��! �

�ران $x	ده �� و 	�� 9��! �
  .ز��ان ��	از 

  

  

  

 EAر ا-� /KL �"ط
�  

�#� Xھ�+�ن، ��GL� "3	 �w7ی $��$� ����ادهرE�7 �7ا�� �7ط�� @��� ،-�Fر ا�>ّ �
اش، 

وی 
� ��ت . %��$�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� ار�(�ط 
	.	ار %	ده و 7>�#�" $��$� را آ�Rز ��

��  E�7ر "�#�W�� �

� ��O ١٣٥٤ل در $�. �J	دا%(	 !>:	ی، .	ار ���?��ل در ����  ،

�� -0�د$�ری ��� . ،����
 E�7ر ،O�� ل�W�� ���
�ردن ��O $�ری و !�ن � �
	p از r>ِ

�� -0
� ��O آ�- �� ،rx$ ن، و�J	J O�� �
�#�" رE�7 <���%� ا
�ا، W�� "3د��در ����Hه . �

ر�07 . آ��، ���9 ���� ر�07 
� �F�3	ۀ �Uدوران $�واک در��١٣٥٤ھ�+�ھO د���ه $�ل 


� �	ک ���� و 9�3F �(	د . %�����0و�" �� E7���Cّ رE�7 در <��ه آ�/ رJ(�ر رE�7 �7ط�� �

������U� 9#دوران $	���� .	ار ��. ��J "
�Fرد ا��J	د و رE�7 �7ط�� در ا�� در�J	ی �


�زد!�ن ��.  

  

  

  

  



 ٣٤

 ��KL دات
KUا%Kّا�  

�#���١٣٢٤ّرE�7 �7ا�� ا�7	ا#��دات @���� در $�ل وی <r از <���ن . ّ در �&	 
	و!	د �

�� ����م 
���ر$�  �#�  ���$`�، وارد ا�� ھ���H� %� $�ل دوم دا�,�Hه .��دS�M3�ّت �

�د و 
� وی در 
\/ %�رJ	ی $�ز����ھ� ��. %��IJرا��، ز��J� �\:� را آ�Rز را ���

�ان �N %�رJ	 در %�ر���9 .	.	ه ز�(� %�رش را آ�Rز ��� ��% .  

  

  

  

�ران %��9 ١٣٥٥رE�7 ا�7	 در روز دھO ��	��ه $�ل �L� ۀ	F�3� �
، در $	 <- !�اد�� 

	ک در �,�� 9#��J "
�Fا 	Gو در ا �$��	
 ��
�0� �
آ�� و ط� �N در�J	ی، �7ا�� وار 

�ر�Jن 7	وزان آ$��ن !�(/ �7ا��، ��$ �
���دد���؛ �>.  

  

 ��
Lه رو�'%�  

�#� ��١٣٣٤رE�7 �7ا�� 7	��ه رو@��� در $�ل در ا 	ا�pت و ���U&�ی ا�S0ب . ّ �

�، ��X�<7، �	%" دا�" و <r از <��`�$�pّ 
� $�ز��ن ٥٧	وزی ا�S0بّ O�0،  در ار�(�ط ��

"7	J ار	ی �7ا�� .�&?�	C . ه در $�ل��	7 E�7ا$�، ١٣٦٧ر	%�ّ در .�D�,&	 در راه �E03 د�


�ران ��	�� O��#��$�  . �ا#" ا!�� � و $

  

  



 ٣٥

 ��KL �"ط
�  

�#١٣٢٦رE�7 �7ا�� �7ط�� @���� در $�ل <r از <���ن �S�M3ت . � ��ّ، در 
	و!	د �

 ����م 
���ر$��ی  �#�  ��اھ	ش، رE�7 ا�7	ا#��دات @����، وارد ا��� ����� ،�`$��ّ ّ

9
� ز��J� �\:� روی آورد.  <	$�ری ��در ر� ،-�M3� دو $�ل "�IJ از r> .  

  

  

  

�Xن $�ز��ن C	�?&�ی ١٣٥٥در روز ھ,O ��	��ه $�ل W�� ی و	س رھ(S!ه �3- ا�H��> ،


� �F�3	ۀ �>�اد 
�,��ری از  �ا�- ا���� رژ�O ��ه درآ�� �
�رE�7 . �7ا�� در �&	آ
�د !�

�#��7ط�� @���� ھ�	اه 
� $��	 ر7�J ��	$�، �� آ���ر @�?�> N� �ز�/، ط	�ھ�ی �0ی ھ

$Sح ��د 
� �Uدوران $�واک ��ه !���H و <r از $� &� ��0و�" �+� ���، $	ا�+�م در راه 

����O، !�ن 
��"ا�����آر���&�ی �% .  

  

��
  ژ'4 ر�

�#� $�ل � �D�!ر S�7ا�� ژ� E�7١٣٣۶ّر�p بS0ت ا��pا	�اد ا$( ّ، در  ��eھ	ات و ا 

�ر، 7>�#�" دا�"�	> ،��`��ف ھ�اداران $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� . ُ$:F �
در ھ��� دوران 

"$�ھ�ی و@,���� ، د$�H	 و �3" �?�+�١٣۶٠رE�7 ژ�r> S از $� �	داد $�ل . <�

.	ارJ	7" و#� 
� ��0و�" و @:� ا$	ار �,?��S� در $���، ��!(�ت �,U� Oدوران ��eم 

$ Oاھ	��07 را 7 "�Xن و�
��9 ا �ام ١٣۶٠ّ��" �� ا�� %� در اول آ! �
، در ز��ان او�� 

"$��> �Hودا��! �
  .$x	ده �� و 

  



 ٣٦

  ّط
ھ%ه :%م 

�ا�� . د��� آ�� در �?� از �&	ھ�ی آذر
��+�ن 
�١٣٣٣ّرE�7 �7ا�� ط�ھ	ه �	م در $�ل !�از �


� ��ری ���ز���ان ��
 "7����Fت �M� ان از	Hد� �
� ط�ری %� ھ�?�ری و ��� �ت 

�د

�رز وی و 
� آن �>	وف  ��M\�ّ ./ت دا��pا	آ��زان، �,�.���، �	%" وی در ا 

�$`� در $�ل . %	د��
>� از <���ن �S�M3ت �ّ١٣۵١ �<�F ه�H,ق وارد دا�	
 9 در ر�

�#�" ر١٣۵۴R E�7از ا$:�� $�ل . ��W�� "3� O�� N� روی آورد، در �:\� �Jز�� �
  . Uال 

  

  

 در !	��ن �F�3	ۀ ���9 ���� �&	آ
�د ١٣۵۵آ�	�� �(	د رE�7 ط�ھ	ه در ھ,O ��	��ه 

�����رد؛ �(	دی %� �� O.ن <�رس، ر�
��� ،�
�$�ز�	�� �(	د ر�07ی �7ا�� �	�� و @��$�!�

�د
�� و ھ�ا 
� �F�3	ه ���م ��`�0 
� �Fھ� �Uدور $�واک، <��r و ار�/ از ز�. �� آن ز��ن 

�د
�د . در آ��ه � �#��J ��	را��، �� آ��,3�رE�7 ط�ھ	ه ھ�	اه 
� $��	 ر�07، ط� �N �(	د $

��� �Uدوران !���H و <r از $� &� ��0و�" دXورا��، $	ا�+�م در ���	 آر���&�ی !�(/  

"��
  . �7ا�� و $�$��#��O، د#�	ا��، !�ن 

  

  

  

  

  



 ٣٧

 �'

 در'"*  


� د��� آ�� و در $�ل  در ����اده�١٣٣٣¡ در $�ل رE�7 $��� در�� -
�
�$Q در �&	 � ��ّ


� دا�,�Hه �&	ان وارد��١٣٥٤  . ���وی در دوران ��M3- در دا�,�Hه در 7>�#�&�ی دا�,+

  .ّ�	%" 7>�ل دا�"

  

  


� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا��١٣٥٨در $�ل  O�0 .	ار J	7" و در %�در  ��E در ار�(�ط ��

�ل در !	��ن ا�,>�ب 7	F". �ز��ن 
� 7>�#�" آ�Rز%	د�,?�Sت $Fا 	
ط�(�ن از $�ز��ن، 

�ار ����
� و ��ر%���� $�ز��ن ا$S0ا� bpا�  . و �

-ھ�ی ط�."ّ د$�H	 �� و 
>� از �3�- �?�+�١٣٦٠رE�7 $��� در���� در ھ,O آذر��ه $�ل 

��9 ا �ام $x	ده ��7	$� ��$U� Qدوران ا! �
  .ر�+�ع 

  


ط"���= /cرو   

�Rرو ���7ا�� �7ط E�7از دا�/ر �C �% د�
آ��زان ھ�ادار $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� در آ�- 

O �&	��ه $�ل ��
�$Q دژ����ن ار�+�ع 
� ١٣٦٠در � ،	H�7ا�� د� E�7اه <�^ ر	�ھ �
 ،

��9 ا �ام $x	ده ��!.  

  

  

  



 ٣٨


ه Hدژآ �'%�  

�#� ١٣۴٠رE�7 �7ا�� �	�O دژآ�Jه در $�ل ّ، در �&	 دورود، از �&	ھ�ی ا$�ن #	$�ن، �

�ن 
� ���D- $��$� آ����� و �?� از ھ�ادا. ��$	�
ّران 7>�ل $�ز��ن C	�?&�ی در دوران د

�د

� %�ر �,1�ل ��. �7ا�� در ا�� �&	  O��ان �>�  �
و#� <r از . ّ<r از <���ن �S�M3ت 

�ان ������ه 7>�#�" »%���ن �>���ن«�	�O در 
\/ ز��ن و . ��Cی از %�ر ا�	اج J	د���  �
 ،


	و!	د ��0- �. %	د�� �
 ��" ���D- ا���  �
ّا�� <r از ��Cی  ّ ّ �
� و در 
\/ ز��ن 


�ر د$�H	 ��، و#� ھ	 
�ر <r از رھ��� از . 7>�#�" <	دا�" ����C ا�� %� ط� ا�� ��ت �


�" ���ز . دادّ�	، 
� 7>�#�" ادا�� ��ز��ان، 
�  �U� را$*  �
 U�� د	و!	

>�، از  ����ّ

�#�" ��C ھ�� دا�/W�� 0- �� و
� اراک �� ��S�?,�	&� زی را در آن�. دار ��  &�هآ�

�
 �
S0ر ا��� �
��� 7>�#�" �� %	دوی J���J ی�&,\
  . ��e	ی، داوط�(���، در 

  

  

  


� ھ��Hم �>�ر����� د$�H	 و 
� ز�	 �?�+� %,��ه �� و ١٣۶٠ د���ه ١۴ر� E�7	�O در  ،

�#�١٣۶١<r از ده ��ه ا$�رت در C&�رم آ
�ن $�ل �J 	
�ار، در 
	اھ�ی دژ����ن ، ا$

	Jار	7"..  

  

  

  



 ٣٩

 ��
\ دھ Gروح ا�  

ا�U�H در
�ره رE�7 �7ا�� روح» آرش«در �+�9 ، ی *�.%�%ز' �%)ر�در 
\,� از UJارش 

Oا���� �� ���C ���0دھ: 


�ران ��در  ھ�ی رژ�O �	گ، ر$���١٣٦٠ ��	��ه ٨در ��ر�* «	�� 	)� ��S$ری ا�ِآ7	�� !�&


�، روحS0ر ا��)� ��C اه	�ھ �
ّاو دو��� !��(��� از . ز د�H	 <\/ �	د��ا�U�H دھ��0¡ را 

�د. ����ادۀ دھ��0� ا$"
�!� . ھ��Hم ��	
�ران، ��در دو 7	ز�� � �
 �
S0ا �ام ا�� ��در ا� 	)�


� ����" �	دم از ����ادۀ �(�رز او، �,	Hۀ د���-َ از دد��,�یO ز��دی را 
	ا��H\" و !

  . ھ�ی رژ�O ا$�S� را 
� ����/ IJا�"

  

  

  


&	وز دھ��0� و ا�	ف دھ��0� و رU�H�،�07 دھ��0�، ��اھ	ا روح  Oظ�� ،���)��! E�7ر 	��ھ 

�د)  ��E ا�	ان� از ا �wی او#�� $�ز��ن C	��&�ي �7ا��ھ�H (�$>�د�
ا�U�H در  روح. 


� رو��H	�&�ی �(�رزا�� در درون  ����اده �ِ�� <	ورش ��7" �� �	ا�Q 07	 ز��J¡، آ��\


	ا
	�&�ی ا.�Mدی و ا!�� � و $��$� ��������اده، در دل او �� ����� ��� 	
��  ��E را 

�د
 �\�Hا�	
  . ّو ��((�� آن 

�ادr>J از ا��� Qا�	ن، ���
�رش �	د �� �N $�ل �	ك ��M3- �	ده و ����م دورۀ د)+� 

 �
 ،-�M3� ��@ ا در�<
 د$�، ��e	 ر����J�، در یَرO� �$ OR، از ط	�E ا�+�م ��رھ�ً

�ن و در . ��� �\�رج ����اده $&�J O	ددٌ��$	�
	 ١٧ �� �@�#<�/ از ا���م دوران د,�
 $�ل 

�	ا�Q . �	�� رو$�ھ�ی آذر
��+�ن در ��`90 ار$(�ران J	د��  از دورا7�ده� �����ا�"، راھ



 ٤٠

 ��ن 
&	وز دھ$��0\" �>�,� در ا�� دوران از �� $K�د ر��07� ھ�
&	�H�و و! ��F ،� ،


�ل 
� � ر�� ��ظO $>�د�� �p	��	 او در ���D- �(�رزا��� و  <�	$ �C	ھ���  .  


� ��ظO $>�د�  روح�١٣٤٦ل    در $ U�Hا�� ازدواج�ا� -F�@ د و	د  ازدواج ��
. ، دو <�	 

٤٩
� 7	ار$��ن $�ل  ���  	
���3 ��$C Q	��&�ی �7ا�� ��E ا�	ان �ّ و آ�Rز �(�رزات ��


� ا�� � �!�� �

	ادر او 
&	وز دھ��0� و ھ��	ش ��ظO $>�د�� از <�,���Hن رژ�O ��ه، و  �

�د��، �3�Xت $��$� آ���ری 
	 ز��J� او �&�ده ��
در !	��ن او!�H	ی . ا�� �(�رزه 

��� رژ�O ��ه، روح ا�U�H در �� 	

	<� ��(�رزات �	دم  U�	)� ا�� �� در	ھ�e� ���� ،��

�� "�	� ،��X�<7ّد	%.  

  

  

  

�ن ��ن H�	$ �
]Oروح] رژ� ،��S$ا Oار رژ�	0�� زود 
� ��ھ�"  ��ه و ا$�� U�Hّا�

�> ��S$ری ا�&�! Oا����� رژ��pّا�����ت ����د و �	
�ف ِ:F را در /��� ¡Jز�� ِ

�&��	Cی
�ص 
	ا. � ��ر J	7" �7ا�¡ ��E ا�	ان M� �
ّ ��	وھ�ی 7>�ل $�ز��ن در ی���� او 

�رت �� <," !(&� درآ��هF �
�دُ�	د$�ن 
�ب ��ج .  Cر�C م رو@� در�Hدر ا�� ھ�

1- ��د را، ی، ����� 
���ر�$�ز�&�ی رژ�O ا$�Sا�	ا!&� و <�ك� 	Hد� �&<ِ از آ��ز�Jران � ّ ِ

�ان �� آ��ز�Jر، از د$" د�  �
�د
اش را در  ا�����ت ز��J��ّا�� 
� ���م و!�د ����. اده 

�ده ���" <�,(	د اھ�اف �(�رزه� b7��� ار و	دھ� .�
  .  داده 

�ده� /)�! �
�ری ا$�S� ا�	ان &�! Oرش رژ��� ���,� �
ا�U�H دھ��0�  حھ� $	ا�+�م رو

�S$ا Oرژ� Q$�
� در �٦٠ د$�H	 و در ��	��ه $�ل �ّ�S0ا�� ��در ا� V�.  ���! -
ھ�ی �0

�S$دوران اU� /د�آ��  .» از ���xن 
�ز ا��

  



 ٤١


دات رو�L آھ�G%انا,��KUّا    

»�* (9: �+�U-9H ل

ن +
 ,�) +� آ��
 +� ا*� �رو�� و ھ
ی آ��/ ��"�'�ه �
 +G- �6 ��ا�

�� ���6��-$ ./  »!� l ھ"

Oe �7ا�� ا E�7ان در $�ل ر	Hد��� آ��١٣٣٠ّا#��دات رو@� آھ� �
��S�M3/ را �� .  

r> ���� �J از ا�� %� ��اھ	 و 
	ادرش، رU� �07ھ" و 
&�� ز��. �?����� 
	ق ادا�� داد

�د را آ�Rز ، ز��J� �\:� و 7>�#�" @	�١٣٥٢�7\:� را آ�Rز %	د��، وی ��U در $�ل � ��

�:� را در $�ز��ن 
	  &�ه دا�" .%	د&�ی �\�#�W�� ی	�H  . وی �� روز د$

ّا#��دات 
	ای آوردن آب از ���9 ���� در دو#" ، ھ����H?� رE�7 ا ١٣٥٤Oeدر ھ:O ��	��ه 

�
7��H	ا��، د$�H	 و 
� �?�+�آ
�د %	ج ��رج ��ه �R ،�0ل ��7"د. �Jھ&�ی رژ�O ��ه ا�


� C&�رده ��ه 
>�، رژ�$ O	x$	دۀ ��ه، @?O ا �ام رE�7 را �Fدر %	د Nد�U�.  

  

  

�ر $�ل �	&� O�ان او#�� زن �7ا��، روز ھ,�  �
 Oe ا E�79 ا �ام ١٣٥٥ر��! 	
 در 
	ا

"7	J ار	..  

  

  


ب) ژا�U(ژ'4 *  

 Sژ� E�7ب) ژا#�(رS0از ا� �<
�د %� 
 O. ه�H,ی دا���ف !�(/ �7ا�� ٥٧$��ب، دا�,+:F �
 

"$��د» <�,�Hم«وی در . <�
رE�7 ژ�S در .O د$�H	 �� و در �&	��ه . ّدا�,+��� 7>�ل 

  .، در راه آر���&�ی �7ا��، ��	
�ران ��١٣٦٠

  



 ٤٢


دات رو�L آھ�G%ان KUھ& ا\�ّ 

 Oورد�� ھ	ن 7�$	�
�د و د
�	 د
ِرE�7 7	����ه �Uھ" دا�,+�ی ر�� ر��p� دا�,�Hه �&	ان 

�د و زھ	ه ���	����
�د�� %� 
>�ھ� 
� $�ز��ن C� و زھ	ا آ.��(� .
�&?� از ��J	دان او 

��$�اش 
� �(	�U ر7" و رU� E�7ھ" 
>� از <���ن �S�M3ت دا�,�Hھ�. C	�?&�ی �7ا�� <�

O$ه دا�/ ا�x$ "�
�O ��در دوره �	<� �ا�� 
>� از ��ت %���ھ� . ����� %	د و در �N رو$

�ا��ن%���ن <	ورش 7?	ی %�د%�ن و �«
� �&	ان 
	J," و در !��د 
� %�ر �,1�ل ��» �


� ھ�?�را�/ از %� آن ھO د�	ی ��� ������F �`
�ن«<��� و 
� د#�- رو��H	�&� و را��% «

�د�� %� 
� $�ز��ن C	�?&�ی . ��دا�	اج ��
 ��:3� �w  ،��&
رU� E�7ھ" و 
	ادرش 

��$�  .�7ا�� <�

  

  

  


	ادرش، 
&��، ھO . 	وع %	د، دوران ز��J� �\:� را �١٣٥١رU� E�7ھ" در اوا�	 $�ل 

�/ را �M3� دن روی ��%�� �\�رج	ر%�% �
%� در ھ��� $�#&� در دا�,�Hه درس �� ��ا�� و 

�� ���L��
�ان ا�7	 وظ�:� در %	د و 
>� از ا���م دوره دا�,�Hه دوران $	
�ز�/ را �  


� �	ک ���IJرا��، 
� د�(�ل �\:� �����	وی ھ�ا� U�� ھ"، اوU� E�7زی ��ن ر�
	$ "


� آن دو ��. ز��J� �\:� را آ�Rز%	د U�� Oe ا E�7در����> .  

 E�7رات $�ز��ن در $�ل ر�,�#�" در J	وه ا�W�� 	
 U�١٣۵٢ھ" در $�ز��ن  Sوه 

�� /�> U�� دو وا@� $�ز���� را "�#�Wد��	
 .  



 ٤٣

�ر��ن،١٣۵۴ در �&O ��	��ه �
 ���e  د� ��هللا زارع  ���� ���� ر�07 ��ر��N .�زار��ن، �3�

%�ر�Uی و �Uھ" رو@� آھ�H	ان در دو#" آ
�د %	ج 
� �F�3	ه د��� درآ�� و در�J	ی 

�ران $�واک %,� ���� و ھ��١۶در ا�� در�J	ی . آ�Rز���L� از 	ای ا��  �:	
	ی %� >�%

�#� از %�ر ا7�د�J "
�Fا 	Gا 	
 U�� ،د���

>� از آن %� ٣. ��رش 
� ��`�0 آورده  O�� E�7ر  ��

����

� ��0و�" دXورا�� ��د ادا�� داد��، !�ن  P�,7 ��	آ� . �#��J ��	آ� �� �% U�� "ھU�

�د را 
� ���ن $�وا%�&� ��� ،N+ر��� ���p ن��,% �
�د، 
ا��ازد 
� �Uدوران $�واک !���Hه 

  . ر$��� �:	 از �Uدوران $�واک را 
� ھS%" ��۴و 


&�� ��U در  E�7ه ١٨ر��در ١٣۵۴ د� �� ��د$" د� �
ا7� و !	��ن �N در�J	ی در �&	ان 

  . د���ه ز�	 �?�+� 
� �&�دت ر$��٢٣در روز 

  

  

  

ھ� .	ار J	7" و در $�ل  د$�H	�� و �3" �����	�� �?�+�١٣٥٤     رE�7 ا Oe در ��	��ه 

��� ا �ام ��١٣٥٥! �
در ���ان ��	 ا�7	 ��	 از . $�xرد ، $�واک، او و ��در F:	ی را 

�<	$� %� آ�	�� ��ا$� Oe ��اH
���ا Oe در !�ا
/ ��. ات را J :» �� ه����$ E�� �


�#��J 0(�ل
� آ�&� 
� ا$ E,  �
� %� �7ا���ن H
���رو�� و %,� ��ھ�ی آ�,�� ��� . Q07

  .»ھ���


&	ام رو@� آھ�H	ان، 
	ادر ر�07ی �7ا�� �Uھ"، ا Oe و 
&�� رو@� آھ�H	ان، �� E�7ر-

���J:��:$%� در ا 	ودۀ ز�	د ھ," ��رس ١٣۵٧ $	H#�$ ")$��� �
 در �\��� ����,�Hه 

ً��ا��ه ��، ا@��X، در J	ا���ا�" ��ط	ه رE�7 7	����ه �Uھ" رو@� ) روز !&��� زن(

�ده ا$"
 :آھ�H	ان 



 ٤٤

»m'%= �*
"L«ان%Gآھ� nLھ& رو\� (
د ر�' �+  ،  

�د/ ّ
�ر د�H	 S!د«
�E ر� 	
ِ�� �7ا�¤ ز  َ /���$O,� ��X ه/ ھ�	J ده	� �&,� / 	&
 	e��


&	 �(	د/ $Sح 	e�� /�JّدورانU� � /اس	ف و ھ�ُدو�� از <r آن J	د ��/ R	ق در �

N�	C /او �
 ��
��
�� / �� �7ا�¤ ھ�O:/ "ّ�,� از ���� �7ا�¤ د#�	�>	ه 
	�¡/ �� �H	 د$" 


¤ / �	وش  ,O0؛ E, ِE�� �
� ���O؛/ ِّ@� �	R �� /¤
 ���E��، د��� �� �
�� ز / ِّ@� 

O�0¤ ھ�� /O�	 از آن، رزم �����!/ ھ���Kن ��E و���م، ��/ �� در ا�� <&�� <	 !�ر و $


� ز���/ ��� �#��
 �� /���
	و
� ز وط�/ <�زه دزدان < �� /��x$ �ا��ره 
� ��ه " ($��9 ا�� د�

�	گ 
	 د��� ا�� / "،"ّ !Sدان�	گ 
	/ "،"�	گ 
	 دژ����ن:/ "ّو $R /@S	د)/ ّ!Sد

	�)� E�� /"	Jو �7ا�¤ �� د //@S$ 	�� ��	ا$"/ آ� �
�ز 
	 د��� / رو 
� د��� ر7

�ار @�0	\��$&���H �	�/ ��ر�+� / و $rx،/ �� �7ا�¤ �,�د ز��ه ا$�	/ ����� ا�� را�¡/ �

�Eآ7	��� ز �� ا����7/ او،� �
 E,  از ¤� /.E�7ن ر�� 	> 	��> 	
 E� و 
	 آن 
�,	��ن، /�


&	 $Sح،/ �,&� �	ده J	ه،/ ھ� H� /:���$،O,� ��X	د�¡ 	e
&	 �(	د/ �� 	e��«. 

      

  �%و'/ ره ا�.
م

��آ
�دی، در $�ل رE�7 �7ا�� <	و�� ره ا�+�م، 
� ھ�	اه ھ��	 و ر0�7/،  �� ر@���  

١٣٥٠"$�
� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� <� ، .   

  

  

  

> E�7ددر آن ز��ن ر�
 �3-.  در ���9 �,&� $�ز����ھ� ��
	ای ادا�9 7>�#�". 	و�� <	$�ر 


� �F�3	ۀ �Uدوران $�واک درآ��١٣٥٤ا.��" رE�7، در �?� از روزھ�ی 7	ورد�� $�ل  ، .

"��
�#� د��� .	ار J	7" و !�ن �J "
�Fرد ا�� ��� �+� �  .رE�7 <	و�� ط� ��0و�

  



 ٤٥

��
  �%ا�Z ا,"

�درE�7 �7ا�� 7	ا�N $>�� ا 
 U0$ 	&� م�H,�> نX�<7 از �D��ّ ھ�U� �% ���Hدوران . ّ


H	 رژ�O در 
&�ر $�ل �
	ای ��اوا ١٣٥٩$	% U0$ اول P�! د��، در	% ��
� %	د$�ن @� ،ّ ّ

. ّر$��� 
� �+	و@�ن 
�(�را�&�ی و@,���9 رژ���X�<7 ،O در  	9F �(	د @�p	 ��و ��ری

�د،

H	 رژ�O .	ار رE�7 7	ا�N در @�#� %� �,1�ل 
� %�ر ��#9 ��	وی $	%�J "
�Fرد ا�� 

"��
� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا��، !�ن ��#��$�  .J	7" و در راه آر���&�ی ا����� و $

  

�9 زاده�* 
��  

���درE�7 �7ا�� ���� $&�
 در ار�(�ط 
� ٥٧<r از .��م. زاده از ھ�اداران $�ز��ن در اF:&�ن 

7>�#�" ��د را آ�Rز %	د» <�,�Hم« . ���� E�7ن، ر�&:Fاداران ا�
� �,?�Sت ھ �
	p از �<



����ه $�ل ھ�ی ز��د، در ھ,O آّ�- �?�+�، د$�H	 و <r از �١٣٦٠3در اوا�- <���U $�ل 


\/ اطS �ت اF:&�ن، ، در �3-١٣٦٠ �
 ��
3F 9	ا��، وا��% �

�غ %��:� �>	وف  

ّ<�ر، ��در و 
	ادر رU�� ���� E�7 در �&	ان ��$U� Qدوران ار�+�ع، ��	
�ران . ��	
�ران ��

����.  

  

  


�- $>%ی +%�$  

� �?	ی در $�ل ��
  .، در �(�رزه  ��� ار�+�ع، ��	
�ران ��١٣٦٧رE�7 �7ا�� �&	

  

  

  

  



 ٤٦


ھ� $ �'%�  

�$`�، در ر�9 ��ر�* وارد دا�,�Hه ��در . ّرE�7 �7ا�� �	�O ��ھ� <r از <���ن �S�M3ت �

�pا	�د و در ا 
<r از <���ن . ت دا�,+��� �	%" دا�"ّدا�,�Hه از X�<7ن $��$� 

�ان $�xه �	و�^ و آ
�دا�� �,1�ل 
� %�ر ���  �
در ھ��� ز��ن در . �S�M3ت دا�,�Hھ�، 

  . ار�(�ط 
� $�ز��ن .	ار J	7" و <r از <���ن ���"، ز��J� �\:� را آ�Rز %	د

  

  

  

   �&,� � ��روز .  �	%" دا�"ّر� E�7	�O در  ����ت 
�(IHاری در ادارۀ %�ر و ا��ر ا!


H	 ��ه ١٣۵۵<�+O ��	��ه �، ر� E�7	�O در ���
�ن ����" �&	ان 
� �F�3	ۀ ��	وی $	%

 	
 ،��?,
�ا�� �F�3� Q	ه را 

� آ��ن 
	��$" و .(- از ا�� %�  ��
�0� �
درآ�� و �+� ��� 

� !�(/ �7ا�� !�ن��#��$��#� �Uدوران، در راه آر���&�ی ا����� و $�J "
�Fا 	Gا"��
 .  

  

�9, 

ه �%د رؤ'��  

���ف �7ا���ن <��$" و در 7٥٧	د <r از ا�S0ب<��هرE�7 �7ا�� رؤ��  :F �
» <�,�Hم« 


� 7>�#�" <	دا�" ���ّرE�7 رؤ�� در @�� د�7ع از $�H	 دا�,�Hه �&	ان، در روز اول . دا�,+

�#9 �?� از دژ����ن .	ار J	7" و !�ن 
��١٣٥٩ارد�(&," �J "
�Fرد ا�� ".  

  

  



 ٤٧

 �DP$ 
�'%�  

�#� $�ل )S�J%+���(رE�7 �7ا�� 7	�(� �:�>� �� ز@�?/  در را��	 در ����اده١٣۴٣ّ، �


� رE�7 7	�(�، ز���� . ّاز %�د%� 
� �3	و��&�ی ط(90 %�رJ	 آ��� ��. 
� د��� آ��S07ّ>�#�" ا�

�د، �>�� ز���� %� $�ل اول راھ����� را در ��ر$9 ھ\���/ ��
�ان !�-ّ%� ھ��ز 
���ر �


�رھ� از .%	دآ��زان <\/ ��را 
�� دا�/» <�N ا�S0ب«ر7 E�7	�IJ . ،�)را��، آ�Rز J	د�� 


� �	%" در ��eھ	ات و راھ�x����. ط	ف ��ر$� 
� ا�	اج �&�����S0ق ا���ر و �� �
ھ�، 

"$��ف $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� <�:F �
  .%	د و 

"F	7 "%	@ ن���،  ط�(�ن %� 
� ا�,>�ب در $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� ��+	رE�7 7	�(� <�	ا�

��":J :»�
�ا�7�س %� %�� د�	 ��ه ا$" و ا<�ر�	p �&��� �
S0ا� /)�! �
 N�&� ��ِ ُ

  .»ا�	ان وارد $����، و#� ��ھ� را ھ	 و." از آب 
�H	ی، ��زه ا$"

�ر ٢٢رE�7 7	�(� در �	١٣۶٠ �&��	
 ���� �
�ا#� ���
�ن ، ز���� %� از $	 %�ر @ ،",J

��9 ا �ام $x	ده ��١٣۶٠ �&	 �M�ّ١٣ق �&	ان د$�H	 �� و در ! �
. ، در ز��ان او�� 


� دو  �د ��ر�+N در ���ان ا��م @���  �)�	7 E�7د�� ر�
 ���� ���7�ز��(�`(� �ت @? (

  .د$�H	 ��ه ا$"

  

  


ر��� , �.'�:  

<r از ا�,>�ب .  در ����� ا$�ن �7رس، 
� د��� آ��١٣٣٩رE�7 �7ا�� ���+�  �ر7� در $�ل 

���1ت 7>�#�" ��)� /\

� $�ز��ن در S0ا�/ ا�	J �

>� . %	ددر $�ز��ن C	�?&�ی �7ا��، 

ر �?� از روزھ�ی ھ�ی و@,���� دّ، در ��	از د$�H	 و <r از �3�- �?�+�١٣٦٠از �	داد 

آ
�د ��	از در راه رھ��� ز@�?,�ن از .�� و 
��ھ�ی ا$>��ری و  در ز��ان  �دل٦٠$�ل 

  .ا$(�ادی، ��$U� Qدوران ار�+�ع، ا �ام ��

  

  



 ٤٨

 ,Jرا $>%ی 

�#� ��١٣٤١رE�7 �7ا��  Iرا �?	ی در $�ل � 	&,�D�. را در . ّ، در �`$��S�M3ت �

�ف C	�?&�ی �7ا�� <��$"٥٧ ھ��� �&	 
� <���ن ر$��� و ھ���Uن 
� ا�S0ب:F �
  . E�7ر

���1ت $�ز��ن در �&	 $�ری)� /\
در اوا�	 ز���ن $�ل .  7>�#�" �� %	د Iرا در 


&�ر ١٣٦١ �� ،١٣٦٢�� 	�Hھ�ی .	ون و$`���، د#�	ا��، وی ز�	 �?�+�. ، در $�ری د$

 J	ان .	ار��0و�" %	د، 
�ون ا�� %� ا��ک اطS ��� در
�ره ھ�	ز���/ در ا���ر �?�+�

0- %	د�� و دو
�ره. دھ��� 	&,�D�. ز��ان �
ھ�ی  
� ز�	 �?�+�او را از ز��ان $�ری 


� دژ����ن ��اد و ���� ا��ک 
>� از د$�H	ی در ھ��ن �&	 . و@,���� %,����� ��� Sّا��، اط ّ

  .وار، 
� <�ی !��9 ا �ام ر7"زاد�Jھ/، .�D�,&	، �7ا��

  

  

  

  $�%ه �A-ری 

 9�$`�، �S�M3ت دا�,�Hھ� ��د را در ر��ری <r از <���ن دوره �)F ه	�7ا�� �& E�7ّر

��	 آ�Rز%	د�x��% . ازدواج Oھ �
در دا�,�Hه 
� رE�7 7	�(	ز %,�ورز آ��� �� و <r از آن 

�ف C	�?&�ی �7ا�� <��$" و 
� ھ�	اه ھ��	 و E٥٧ �&	ه <r از .��مر�7. %	د��:F �
 ،

	ک ��0- ����١٣٦٠ھ�	ز�/، در ز���ن $�ل ,� 9��% �
  .  در ���� د$�H	 و 

   رE�7 �&	ه در آ�+� ����C روز ���دی �3" �?�+� .	ار J	7" و#� %�S� از ا$	ار 


� ز��ا. $�ز��ن را ا7,� �?	د �<
ن او�� ��0- �� و ��C روزی در ا��ق �/ 
�� ��C روز 

٢٤٠�

� ھ�	اه رE�7 و ھ��	ش، 7	�(	ز ١٣٦٠در �?� از روزھ�ی آ�	 ز���ن . $	
	د   ،

��9 ا �ام $x	ده ��و  �ه! �
 ،	Hد� ��.  

  

  

    



 ٤٩


ن ��
e 
�� 

�$`� را 
� <���ن . د���آ���، 
١٣٤٠رE�7 �7ا�� ���� �����pن در $�ل ّوی %� �S�M3ت �

"$��ف !�(/ �7ا�� <�:F �
�د در !	��ن ا�S0ب ��X�<7 �	%" %	د و <r از آن 
  .ّر$���ه 

$	ا�+�م، رE�7 . ھ�ی ����، د#�	ا��، ��0و�" %	دr> ���� E�7 از د$�H	ی در 
	ا
	 �?�+� ر


�ران $x	ده �� و !�ن 
��"����١٣٦٠ در روز دھO �	داد 	�� 9��! �
 ،.  

�د ��U در 

	ادر 
Uرگ رE�7 ����، رE�7 @�� %� از X�<7ن C	�?&�ی �7ا�� ��E ا�	ان     ّ

١٣٦١
&�� $�ل 
�$U� Qدوران، ا �ام ��، در �&	 � -
�ّ .  

  

��U
fه ط��  

�د C	�?&�ی �7ا��$�ز��نرE�7 �7ا�� ���sه ط�#(� از <�/ از ا�S0ب ھ�ادار 

>� از ا�S0ب .  

 �

� $�ز��ن .	ار J	7" و 
>� از ا�,>�ب،  O�0در 
\/ %�رJ	ی » ا.��"«در ار�(�ط ��


�. %	د7>�#�" �� U�� ز��ن در دا�- را�$ ��#�" آر��W�� ،ا�� 	

>� از .  &�ه دا�"اU7ون 


�ت $�ل 	p١٣٦٢�
9 %�رJ	ی �&	ان، رs��� E�7ه ��% �
 ھ�	اه رE�7 ا@�� ار!���ی �0/  

�
9 $�ل . ���دء �� در 
�ز$�زی %��9 %�رJ	ی ا�:�����	p ی ٦٤در	Jر�% /\
 �
 

�e3# ،ی او	�H�� در�P �?	د و $�ز��ن در �&	ان، ھ��Hم �&�!U� Oدوران ار�+�ع 
	ای د$

�ردن $����ر در ھ,O آ
�ن � �
١٣٦٤"��
  .، !�ن 

  

     


'-ن c\�-ی �6  

�ی <r از IJرا��ن �/ $�ل ز��ان، ھ��Hم �	وج از �	ز د$�H	 و �UR ن���رE�7 �7ا�� %

0  . در �&	ان ��	
�ران ��۶٧- و در $�ل 
� ز��ان او�� ��

  



 ٥٠


 ط
pU زاده $-$�%ی �� 

V#�7ا�� ���� ط� E�7ر��
� �Uدوران $�واک ��ه زاده � 	
	ی در !	��ن �N در�J	ی ��
	ا


� !�ن 
��"١٣٥٥ �	داد ٨در �در ا�� در�J	ی رE�7 .  در %�ی ز�(� در ���
�ن �&(�ز !�

�F�3� 90	ه �?�� و از @ ،���� E�7ا��" در <��ه آ�/ ر�.�$O $��د��، ھ��	 و رE�7 وی �


� $�S" ��رج ��د �0`��.  

  

  

  

 �+� ��9 رE�7 ���� !&" �+�ت !�ن رE�7 و ھ�	ز�/ 
���H	 ارز�&�ی �7ا%�ری و ��0و�"

  . %�� �(�رزه ط(9�3F �� V�% ���0$" %� زن �7ا�� درا�����

  

  �%وا�� ,�9 �-ر 

�#� $�ل ) 7ّ���(رE�7 �7ا�� <	وا�� �ر، �x��، <r از <���ن �S�M3ت ا
�ا�� و ١٣٥٠ّ 

�$`� وارد دا�,�Hه !��ی ��<�ر اھ�از �ّرE�7 <	وا�� از X�<7ن $�ز��ن C	�?&�ی . �ّ�

، ١٣٧٦ �	داد١٧از . ، د$�H	 و در ز��ان اھ�از ز��ا�� ���7١٣٧٤ا��، در اوا$Q $�ل 

  آ
�د ��	از آ�Rز�� ّا �Mب IRا در ا 	اض 
� وp>�" ز��ا���ن $��$�، از ز��ان  �دل

E�ّ <	وا�� ��U %� از X�<7ن ر7. و در ادا�� 
� ز��ا�&�ی �(	�U، اF:&�ن و اھ�از %,��ه ��

�د، در روزھ�ی <����� ��	��ه <r از 
 روز ا �Mب IRا، %� 
\,� از آن ٢١ا �Mب IRا 

"��
�د، در ز��ان اھ�از !�ن 
 N,� ایIR ب�M  . ا 

  

  

  

  



 ٥١

 ّ,\ت  c%وی 

َرE�7 ��در،  ـUت R	وی، در $�ل  . آ�� د��� �� �Iھ(� در 
	و!	د 
� در ����اده ١٣٠٣ّ

�ب ھ�	اه 
� 7	ز��ا�/ �	وع %	د و در $�ل % �<#�`� �
، در $� <�+�ه 7ّ١٣۵٣>�#�" ��د را 

$ �
 ،�H#�$"$�آ
�دی و  <�	ا�/ ا@�� و �+(� �	م. �ز��ن C	�?&�ی �7ا�� ��E ا�	ان <�

�ف $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� ��E ا�	ان �(�رزه :F او، در ����� ،U�� وی	R ه��	ش 7	اھ��

��%	د�� و در ���	 ر$��ن 
� !&���  �ری از 
&	ه��
ا@�� در . (%,� ا���ن از ا���ن، !�ن 

 $�#H� و 7	��ه در ٢٨، ھ	 دو در $� ١٣۵٢ا$:�� ١٢ر  و �+(� د��١٣۵٠	��ه ١۴

   ). $�#H�٢٣ در ١٣۵۵ارد�(&," 

  

  

  


� ھ��Hم @��� �Uدوران رژ�O ��ه 
� �N ٥٥ ارد�(&," ٢٦ّرU  E�7ت R	وی، در روز  

 N+ن ��ر���ھ �
�د، 
 ���� N+ر��� N� �
ّ���� ����، وا.b در %�ی %� و در @�#� %� ��&�  َ

�ران $�واک�L� �
اش !�ن  @��� %	د و <r از ��0و�� .&	������ در راه آر���&�ی ا�����

"��
 .  

��

'� از ���X+» در
� ( :را +� ��ر و �
درش) ّ,ـ\ت c%وی(» ر�

�ن «C �ا�	ر، %� د#��> ��ش J	م و <	 �3(" �Rدر، و آ�� �ّدرود 7	اوان 
	 دا��ن <	�&	 �

از ا�� %� ��� را ��&� . �" و ���ر$" 
����ا���وارم %� ھ��,� $S. ا@�� و �+(� <	ورد

�د�H	 در . دا��� %� �R	 از ا��، راه د�H	ی و!�د ��ا�" ��. ��اھO ام ���� �>Iرت �� IJا�

-1
 �9 ���� �,�� و زا���J�� ا����د %� راه را ا�\�ب %	دم . %	د %	دن دا�" �	ا د�
ا�� 


� دارم و ا@��س ���� �Jز�� X�@ وا و �% O�%O%�O %� از  و.� %� 7?	 ��. ً.>� ز��ه ھ�

�K
 �
O %� ھ	�Jه ��� 	�% �RS% �� اش �+�وز  �
C,��ن �+�وز را %�ر " ��ک"%��� 

�م %��، ����3ل �� ���. 


� ھ�9 ا��&��� %� دار�� �(�رزه �� ،���% Oھ  "��، J	وھ� 
Uرگ و ��	و��� را از �$��>ّ

�&$ ���7���H و ��	و���، ����دھ�� %� در آ���ۀ �Uد �,?�- ��� ����� N�  �#���ھ�ی <



 ٥٢

�م %� دارد �Uد�N  ر���U و �� �Fای د#��از ا�� ���7ن را از دور �� ھU� �� Oدوران را در��


��O %� ھ�� ����� �N ���7-  و.� آ�&� را ��! دا��� ز��J� در ا��+� �0Cر ز�(�$" ���. ��د ��

�اده در راه �N ھ�ف و $>���� N� و �
�(&�ی <	 از �,O و %��� ��(" . �
 "�� N� ّدت

%���؛ ـ $	ودھ��� %� ����� !��(�ری 
� �N رود����  د��� و د#&�ی <	 از $	ود �(�رزه ��

�� -��)� �
ر�Uد ـ ا@��س آرا�/  آرا�� و  e�" در در��ی در�,�ن ز��J� آزاد �� ��د و 

�� �
 .�J	د <����� و!�دم را 7	ا�� %�O و ��دی 


���� %� د�H	 �	دم �3�- ا���`� �Wّ�
�اھ�� ��$" �� ھ�� ظ�O و $O را ��ار�� و روزی � �>

�ر��� ��زه� �
 ����H
�ع ا$"، ��	 ��0م �َ�� %� در �	ف ط ُ و#� �� آن روز د$&�ی . ُ

"7	J اھ���ن �� ���� �� "�?�ران از ����!ّ .�
 �&���اب �\�اھ� ���� ّا�� ا�� �! . ،E��

&��� ط�." ��اھ� آورد، ز�	ا %� در  ّ� را �3�- ��اھ� %	د و در ��0
- ھ	 �?�+�ھ�9 $\

��� U�C ھ�� UJ	ا$" %� آن را ھ ����د �� ا��&�  E�� �
 �.S  و E,  د و آن	)
 ��
�ا�� از �

  .و %��� و �:	ت 
� د��� ��E ا$"


� ھ�9 : ّدر ��0
- ھ	 ا���ن �:?	، ا%��ن دو راه و!�د دارد ��	ا�Q آن، �� �	گ؛ �� ز��

�دن �� �(�دن
 .�
�ان �N ا@��ل �  �

	ا�� ھ��,� 
��� �	گ را ��
ّا#(� ا�� 
�ان . @��ب آورد 


	  ?r، ا�� �	J� را %� د�H	 ��M� Nدف  �?�
 ،Oو�	

� ا$ـ0(�ل �	گ  �% "��� ��<�

�ا ��اھ�� �� را 
� زا�� درآور��، �� ���" و ��+9  �- %���� ا$" %� ��� V0  �
ن 

� ا��ا�"، و ���
 �� -. �
 	�% �% ����% �
�ان 
� �(	د � ��H�! گ	� �
�	گ در اG	 . ا��، 

N�ّ �(	د �R	  �دی 
� د���، 
� �	گ روزا�� و 
� �:" و @�0رت ز�	 C,��ن راp� و 

�د !Sدان، ر!�3ن دارد�,�ُ ّ . 9#��J ر�)Jر -
�ه در ��0?� �

�ر �	گ �R	  �دی  �F ،��
ِ

����ن را 
:,�ر��، د��J د�� 9���> �
�� ��ن �GL	ا�U�H ز�	 C?�� دژ����ن، %� :� 	
 ،��ِ

 .�	!�� دارد


�ون آن %� 7	F" دھ� %� 
� <,"  �(�رزه ادا�� دارد و ��	و�� .�ی ،	Hد� U�C 	از ھ 	�

�� /�> �
وز و در ّا�� ا�	. ���� 7	دا ��ا���� �	ا �&�� �� د$�H	 %���. را�� $	م 
�H	م، �	ا 


�ز�����ه /��
� <�?�ر ادا��  ا�� $� " �� از �(	د � ،O��0�7ه ر�ام و ھ�	اه د�H	ان؛ ھ�	اه ا�(

�� Oدھ. 


� ا��� <�	وزی! 

����$	
 $Sم J	م و آ�,�� �	ا 
� ھ�� 

  ّ Uت R	وی

  



 ٥٣

 �%'�ه c%وی

در  ١٣٥٥در ارد�(&," ) ّ Uت R	وی(R	وی، ��اھ	 رE�7 ��در ) �7ط��(رE�7 �7ا�� 7	��ه 

 �$٢٣�� ��ی %,�&> Oن رژ���دژ�� Q$�� �H#�$   .  

  

  

آ
�دی ��U  ا$" %� دو�� از 7	ز��ان رE�7 ��در؛ ر�07ی �7ا�� ا@�� و �+(� �	م��!�����ن 

����
 .ّدر ���	 �(�رزه 
	ای �E03 آر��ن !�(/ �7ا�� !�ن 

  


ط"��   

�� �#�ّ !	��ن ا�S0ب، ��X�<7، در در. ّرE�7 �7ا�� �7ط�� در �?� از �S3ت �	ق �&	ان �

�����xات و راھ	ھ�e�"$��ف !�(/ �7ا�� <�:F �
وی در . ھ� �	%" %	د و <r از آن، 

�د ودا�/» <�,�Hم«
��ط	 ��3ود�&�ی ����ادJ� و �Q�3 ز��J�،  ��ه 
� ّآ��زی 7>�ل 

�د
�E، در در !	��ن ا�,>�ب در $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� . 7>�#�/ در ���طE د�H	 �&	ان �


� $�ز��ن را !����� %� در %�ه 
	UJار ��S0ا�/ ا�	J bpا�ّ��، ��X�<7، �	%" %	د و �

"7	�I> .  

�$U� Qدوران ار�+�ع د$�H	 و <r از �?�+�١٣۶٠در $�ل � �� Sم <\/ اط�Hھ�ی ، ھ�


�ز!���ن داده 
���، در �?� از روزھ�ی $�ل ط�." �
 ��� Sون آن %� ا��ک اط�
 ،�$	7


�ران $x	ده ��١٣۶١	�� 9��! �
  .، در ز��ان او�� 

  

  



 ٥٤

  �%و'/ �
ط"� 

�ن . د��� آ�� در �&	ان 
�١٣٣١ رE�7 �7ا�� <	و�� �7ط�� در $�ل$	�
�S�M3ت ا
�ا�� و د

در $�#&�ی آ�	 .  وارد ��ر9$  �#� 
�زر��J� ��١٣٤٩در $�ل . را 
� ر�(� ���ز ���م %	د


� %�ر آ��زش $��$� <	دا�" ،��X�<7 ،ّدا�,?�ه . �
 ��� N��
<r از <���ن �S�M3ت در 

�
 rای ��ر�	
  . �&�و�� ر7"%�ر آ�Rز%	د و <r از ��Cی 

�ف $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� ��E ا�	ان <��$" و در :F �
 �&	 ٨رE�7 <	و�� $	ا�+�م 

١٣٥٤"��
  .، در در�J	ی 
� �Uدوران $�واک !�ن 

  


د�% $%� �'%�  

�����xات و  راھ	ھ�e� %" در	ن ���	در ! 	د7��	7 O�	� ��7ا� E�7ر ��`�ھ�  ��� ا$(�اد $

۵٧
� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� ��E آ��� �� و <r از ا�S0ب"$��ف �7ا���ن <�:F �
  . E�7ر

ُ�ی $(>���، روز دوم �&	��ر ھّ�	�r> O از د$�H	ی و �3�- �?�+� َ١٣۶٠ E�7اه $� ر	�ھ ،

"$��ر�Jن 7	وزان و !�ودان !�(/ �7ا�� <�$ �
	ان ��	
�ران �� و ��
  .�7ا�� د�H	، در 

  


ن '%��, EH ��$%�  

-J ��#� �� و <r از ا�S0برE�7 �7ا�� 7	�ّ از X�<7ن $�ز��ن ۵٧ّ �(	��ن در $���ج �

�د
ھ���H� %� �&	 $���ج ��رد ھ+�م ار�/ و $�xه <�$�اران . C	�?&�ی �7ا�� در ا�� �&	 

� در ھ��ار�+�ع .	ارJ	7" و <r از �	وج ��	وھ�	7 E�7، ر	از �& �J	�,�> ھ�ی �ی

در . ��0و�" �3�� �,?�Sت �&	 $���ج 
�.� ���� و 
� $�ز����ھ� �(�رزۀ �	دم <	دا�"

 ارد�(&,"، ٢۴ د$�H	 و ��C روز 
>�، در روز ١٣۵٩ ھ��� را
`� ��U در ���� ارد�(&,"

��9 ا �ام $x	ده! �
 ،	Hرز د��)� N� ز و�)%�� E�7اه ر	�ھ �
�� .  

  



 ٥٥

  زھ%ا �%�
��%دار


D�. b�,&	، در ، از ��ا»ُ.�د�?S«، در رو$�ی ١٣٣٩رE�7 �7ا�� زھ	ا 7	���(	دار در $�ل 

�اده رE�7 زھ	ا 
�. �� �3	وم و �&��$" 
� د��� آ������اده��� �#�� bpو 	ر�^ و ��ط �
اش 

�ف $�ز��ن C	�?&�ی ۵٧ھ���Uن 
� ا�S0ب. 07	 و درد ز@�?,�ن از %�د%� آ�����:F �
 

"$��> E�  .�7ا�� �

  

  

�� %	د�� و در روز 
��" و  د$�H	 و ز��اU�١٣۶٠دوران ار�+�ع رE�7 زھ	ا را در ��	��ه 

��9 ا �ام $x	د��<�+O ھ���! �
 	Hاه �/ �(�رز د�	�ھ �
  .��ه 

      

6
ظ"�  

ر'�  

�#�ّرE�7 �7ا�� ��ر�� %�ظ�� در �&	 ا��/ ا$�ن S�Jن � 
>� از <�	وزی ا�S0ب. �� َ ۵٧ �
 

�د
 /��ف $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� <��$" و از !��� ر�07ی 7>�ل �&	 ا�:Fّ . داد ٢٢در	� 


	 ا$�س �N ا��3د  �-، ھ�اداران $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� و ھ�اداران $�ز��ن ١٣۶٠ ،ّ

	%� را ,� �����xراھ ،Oا�9 رژ�	H
�&�ی $	%$��$ �
�+�ھ��� ��E در ا��/ در ا 	اض 

��، ��	وھ�ی . 
	UJار %	د��$��> �����xا�� راھ �
<r از ا�� %� J	وه ز��دی از �	دم 

 	H
�
� !�>�" �	وع 
� ��	ا��ازی %	د��$	% ���@ ��p Oرژ� . 	Gا 	
رE�7 ��ر�� %�ظ�� 

"��
�#� �Uدوران ار�+�ع !�ن �J "
�Fا.  

  

  



 ٥٦

  و'�ا �9H آ+>�
ری 

�� آ
?��ری در رو$�ی آ
?��ر در �Uد�?� 
��ر ا�U#� در ����اده) #�S(رE�7 �7ا�� و��ا J ��

�� �#�� �$��$ّ . �$��$ �! 	�GL� "3� ،د�
 -M3� �% �ا�� و ز����ّاو از ھ��ن آ�Rز ! ّ

�اده، 
� 7>�#�" روی آورد���.  

�� . �ن C	�?&�ی �7ا�� 
� رE�7 @��� ����� در �O�� N $�ز����ھ� ��<r از ار�(�ط 
� $�ز�

 9
	pه ٨��	د و در اوا�- $�ل ١٣۵۵ ���
� �?� از ���&�ی �,&� w  ،ز��ن�$ �
 ١٣۵۶ ،

�ل �O�� N راھ� اF:&�ن W�� ان��  �
�د، 
ّدر @�#� %� ھ��ز 
� $� ھ�+�ه $�#H� �	$��ه 

�، در �ن C	�?&�ی �7ا�� و ط	د 7	F"رr> S�# E�7 از ا�,>�ب در $�ز�. ���	i%ن ا�)�ط

 ����#�" �,	�� دا�,+W�� ،رات $�ز��ن�,
\/ ا�»�  .  &�ه J	7" را 
�» �(	د دا�,+

  

  

  

، و.� رS�# E�7 در !,�  	و$� ��اھ	ش در ١٣۶١  در �?� از روزھ�ی آ�	 ��	��ه 

�ردن .	ص $����ر، � �
 ،"7	J ار	ۀ <�$�اران ار�+�ع .	F�3� ،"ن دا��
%� در ز�	 ز

"��
�د%,� %	د و �7ا�� وار !�ن � �
  .ا.�ام 

  

  

  



 ٥٧

 �PiU آذر  

�#� $�ل �$`� و �	%" در ١٣۴١ّرE�7 �7ا�� آذر #`�:�، �
>� از <���ن �S�M3ت � ،ّ

� در �`�$�p بS0م«ا��H,�> «�� زی 7>�ل� د$�H	 و ١٣۶٠در اوا�	 آ
�ن $�ل . ّدا�/ آ�

 -0
&�اری، ز��ا�� ٢۴٠ 
�� ۶وی را در ا��ق . ��
� ز��ان او�� �� �
�م $� ز��ان او�� �

ر�07 و . ھ�ی و@,���� �Uدوران ار�+�ع، د#�	ا��، ��0و�" %	دوی در 
	ا
	 �?�+�. %	د��

�د�� ��
���� رE�7 آذر �	ا�9 �(�رزا�� %� در ا��ق وی J»	3$ غ	ای ز�(��/ » ��F �
را 


�	ون ١٣۶٠  آذر١۵
>� از ظ&	 روز . ��ا���� ��
� ��م آذر را ا Sم %	د و او را از J���
 ،

���� آن �V از $� " ھ," و $� د.��0 ��ا���� �Fای �(�رزان و ر�07ی وی ��. 
	د��J

�#� را ���رش %����J /� د و�رE�7 آذر در آن �V !�ن ��د را ��iر آر���&�ی ا����� . ھ,

  .!�(/ �7ا�� و ���b7 ط(90 %�رJ	 %	د

  

  

  


ط"� �-ری �  


��" $�ل $� دا�" و از X�<7ن دا�/) ط�ھ	ه(رE�7 �7ا�� �7ط��  �
 Nد�U� ری��ّ  آ��زیّ

�د
ھ� .	ارJ	7" و در �?� از <r از د$�H	ی �3" �����	�� �?�+�. $�ز��ن در �&	ان 

  .، در �&	ان ا �ام و !�ودا�� ��١٣۶٠روزھ�ی ��	��ه 

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٨

ّ�
ط"� �;"�ی   

�#� �� در ����اده١٣٣٨ّرE�7 �7ا�� �7ط�� �3��ی در $�ل � U0$ 	&� ی در	Jر�% ��ّ وی . ّ

�د، 
	ای ����L ھ9��U ز��J�، روزی 
%� در $�#&�ی %�د%� <�رش را از د$" داده 

�
 ،" �$��C�� ی	Jاه ��درش %�ر	�دھ	% .r> �
 از ا�S0ب و در ��ر�&�ی ار�+�ع 

N�% 	ن، در ا��ّر$��� 
� <�,�	�Jن و ��اوای �+	و@�ن �&	 U0$ و آوار�Jن �&	 %	د$

�
�%�ن �0/ 
  . $Uا�� دا�"

 �
<r از ا�,>�ب در $�ز��ن C	�?&�ی �7ا��، 
� J	ا�/ �C $�ز��ن <��$" و در ار�(�ط 

"7	J ار	ت $�ز��ن .S�?,� .�% ،���7ط E�7ر -�M3� ل��ن �,1$	�
 در ا�� ز��ن در د

�" �	%" در ا 	ا�pت دا�/  �

�ر ��C ،د�
آ��زی د$�H	 �� و ھ	 
�ر ���� را در 

�

	ای آ�	�� 
�ر د$�H	 �� و ھ," ��ه �?�+�١٣۶١ ��	��ه ۴در روز . $	
	دز��ان  ،-

رE�7 �7ط�� . ���7ّ	$� را �3�- %	د و 
� ���b7 �3	و��ن و %�رJ	ان و�7دار�ھ�ی ط�."


&�� ٢۶$	ا�+�م در  ١٣۶١�
  . ھ�	اه $� ھ�	زم د�H	ش ��	
�ران ��، 

  

  

Z9� �  ّ �;"�ی �
ھ

�#� $�ل ��N) زھ	ه(رE�7 �7ا�� ��ھ�� 3�ّ��ی، � �ادۀ %�رJ	ی در �&	 ١٣۴٣ّ��� N� در ،

�
 O.ب. د���آ��S0ن ا���	۵٧ در !�
رOR $� %�� %� دا�"، در ��eھ	ات و ا 	ا�pت، ، 

�� "%	� ،��X�<7ّد	ب. %S0وزی ا�	از <� r>۵ی �7ا�� ٧�&?�	C ف $�ز��ن�:F �
 ،

�ددا�/» <�,�Hم «<��$" و در
  . ّآ��زی 7>�ل 

9 ھ� .	ارJ	7" و#� آن�	�� �?�+�رE�7 ��ھ�� <r از د$�H	ی �3" و@,�������� �% ���J

�Uدوران رژ�O از ��0و�" وی 
� �,O آ���� و . �N زن %�����" و �7ا�� ا$"، ��0و�" %	د

��9 ا �ام $x	د�١٣۶٠$	ا�+�م در آذر��ه ! �
 O. او را در ز��ان ،�.  

  

  



 ٥٩

ّ�
ھ� �;"�ی   

�
 Q$��ادۀ ���� N� ی در���7ا�� ��ھ�� �3 E�7ّر �$`� <r از <���ن �. د��� آ��ّS�M3ّت �

�� �	%" ّدر !	��ن ا�S0ب، ��X�<7، در ��eھ	ات و ا 	ا�pت ��ده. وارد دا�,�Hه ��

�ف $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� <��$" و <r از ا�,>�ب در ۵٧
>� از ا�S0ب. دا�":F �
 ،

  . ، $�ز����ھ� ��»ّا.��"«$�ز��ن، در 
\/ %�رJ	ی 


�ّ   رE�7 ��ھ�� ھ��اره وظ�D:/ را 
� د." 	e� �� ی ا�+�م	�e� د	داد و در <�,(

&��/ @��$�" ��F� دا�"�#�W��ّ . ن�
 د$�H	 و 
� ز��ان او�� ١٣۶٠وی در اوا�	 آ

�� -0رE�7 . ھ� .	ارJ	�"7	�� �r>�+�? از ورود 
� ز��ان ��رد �����	�� و و@,����. ��

در . �اbp $�ز��ن د�7ع %	دّ��ھ�� در دوران �?�+�، 
�ز!��� و داد�Jه، .�طb و �M�O، از �

 �)<� ����د، در راھ	وھ�ی ا��ق �?�+� و 
�ز!
-  داد$��� او�� 
��۶��م ���� %� در او�� 


��ن ��. $	
	د ���C را E�7ر �Jت ز���e3# ��	آ� ،�... «: %���?� از �(�رزان از 
�� ر$


&�اری $�
E ا] 3�ّ��ی[��م ��ھ��  ��
�ی J���
-ھ	 دو ��.  Sم %	د��و $��� در���� را از 

��از $��� $	اغ ����C را ] ��ھ��. [��ھ�� �U#U#� در ر7�ر��ن د��ه ���. دا���� ا �ا�� ھ�

":J 7" و	J" :�وم�	

	ای ا �ام  -H��� Oاھ��� <r از آن ھ��ن %" و دا�� $�ر��". �

 V# 	
 ���)� �
ّ�	�(� را، %� ھ��Hم د$�H	ی 
� �� دا�"، 
� �� %	د و  از د�H	ان وداع ّ


�	ون ر7" ��
  . »%	د و از 


�١٣۶٠ آذر ٨رE�7 ��ھ�� در  ، 9��! 	
�ار در
	اھ�	اه ھ:" رE�7 �7ا��، 
� ��J&��� ا$

"��
  .ا �ام .	ارJ	7" و د#�	ا��، !�ن 
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 �= ��
  زھ%ه ��'% $

�#� ��C١٣٣٢� در �	داد��ه $�ل رE�7 �7ا�� زھ	ه ���	 ����دوران . ّ، در �&	ان �

�
�ن 7	ورد�� $	�
�$`� را در درE�7 7	����ه، �Uھ" رو@� . <���ن رS�M3�ّ����$ت �

�دآھ�
�ن $	�
�د %� رE�7 زھ	ه 
� . H	ان، د
�	 ر��p� در ا�� د
از ط	�E راھ�����&�ی او 

  .$�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� آ�����

  

  

  

�د، در $�ل 
 O. 	&� ���w. م��
� ١٣۵٠رE�7 زھ	ه 
� ھ���H� %� دا�,+�ی ��ر9$  �#�   

"$��ران $�واک و %��١٣۵٢9در $�ل . $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� <��L� ، 9��� �
	ک ,� 

�� 	�H7	$� ھ�ی ط�."رE�7 زھ	ه �3" �?�+�. %���آ��ن ھ+�م آورده و رE�7 زھ	ه را د$

�د�J	د و#� 
>� از �/ ��ه آزاد ��.	ار ��� . �
دو ��ه 
>� از آزادی از ز��ان، دو
�ره 

�ر. %��<����د و ز��J� �\:� را آ�Rز ��$�ز��ن ���L� 9���,@و O!�&� ا�+�م در	ان $


� ���9 ���� $�ز��ن در ر�"، رE�7 زھ	ه <r از $� &� ١٣۵۵ ارد�(&," ٢٨$�واک در  ،

�

	ا�U�H، در راه آر���&�ی ا����� $�ز��ن و $�$��#��O !�ن 
��"��e	 و $��/��0و�" .  

  

  

  

  

  

  



 ٦١

 �e
D� /'%$ 

 �p�<� ��	�� ��7ا� E�7ر)"��w7مS% (�F	 $�ز��ن �	��  ���	�� و �Fدق�?� از <�%(��

�د
 .�
&�ی ��د را ��

� $�ز��ن، ���م .� �$�%�ر J	7" �� در !&" او از ھ��ن ا
�ای <�

��X�<7 ،ا���

�. �	، �	%" %��ّ<�,(	د ھ�7&�ی !�(/  ��	:� �p�<� ��	�� E�7ر �
<���ن 

�E و ا����� 
Uرگ 
� <�	وزی �(�رزه� �
 �0��  E,  و ��د، دد��
ا�" و �� %� آ�Rز ��ه 

�
�د و 
� آن %� 

� درد �>�ه و $	درد ����ی �(S ��ه  �?�	C �Jار ز�����ط	 �	ا�Q د�


� 7>�#�" ��ّھ��اره از آن، 
� ��ت، ر�^ �� �.�<	دا�" %� ��د را 
	د، 
� آ���Kن ��ر و �

�د، 
	ای. %	د7	ا��ش ��
�رد �>&�ا�� و <,?�ر در راه ھ�7� %� ا�\�ب %	ده �	
 ّا�� 

�د
  . ر��07� %� او را �� ������، ھ��اره، ��(b ��	و و ��ا���� 

  

  

  

�
 ��	�� E�7از رو@�� ر ���! ���� j<p ORدر�
�ردار �	
او در دوم �	داد . �� .�ی 

١٣٥١���� ���� �% ���Hھ�  	Gدر ا /��> N� �% ا�� �
�د، 
��ن 
� �F�3	ه د��� درآ��ه 

�#� �Uدوارن ز��� ��ه �J "
�Fو ا �?
�C �
�&�ی د��� ���د، ��ا��" از ز�	 رJ(�ر ��



� �Lس �(�ل $�زد /�	�H
H	�Uد و ا��� د��� را در د$ �F�� رت��!ّ ّ.  

 E�7ر E��اھ	 ����� C	�N �7ا�� �� �p�<� ��	�� E�7ر���)��!"��w7 م ا$" �&�یS%.  

�	C ز��ن�$ �

� ا�&�م ھ�?�ری  U�� رز���ه E�7ا�� ر �
S0ان در ّ<�ر ا�	ا� E�?&�ی �7ا�� �

  . ھ�ی 7	اوان 
� ده $�ل ز��ان �3?�م ��ھ��ن $�ل د$�H	 و 
>� از �?�+�

�د
�ل 
\/ ا�,�رات $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� W�� �p�<� ��	�� E�7ر .  


	ای ا!	ای .	اری از <���Hه ��رج ��١٣٥٣ارد�(&,"٦در روز !�>�  �p�<� ��	��  د�� .

�
�د��،  O $�واک د$" <��ا %	ده ��ج 
��� ر��07/ %� 
  �� �!���� %� $�وا%�&� در  ��J&�ن ��



 ٦٢


\,� از ا�:�ق را رE�7 ا�	ف . !� .	ار دارد ّ@�ل �+�b در �3�� ھ��� %� ��	�� در آن

��� �0- �� دھ��0� ا��J ��% :»Oرا د�(�ل �� �� ھ O���
�ھ�ی H:J �ا�	H� د." و �
. %	د���Cّ Oن 

� ھ��ز ��ت %���ھ� از�IH� ��	�� ��د %� ��J&�ن رE�7 @���   ر7
��� %� ) ا�	ف(J �<.ًوا

"7	J ق او را	
 .":J و ��	: از !� < ��	ار <	ا ��(ا�� .�F O$ا�� ا �
) <	ی: زد�O ��	�� را 


� ط	ف درب �	و!� ر7" ��+  �
�دم %� او از ��ت ��را@� آن. و 
 �!���Cن از  ّ�� %� �

��د و ر7
 �$��	

�  او ���!�  ،���
ط	ف درب �	و!�  ��ا�� @�M� N� -F��O در$" 

7� و او را 
	J	دا��م دو��م و ����	J را ���ه. ھ�ی @�� �%��د ً@��� وا.>� �
ّ��ت . 

���� اش 
� ��را@J ��� SFد %� ا�

�ون  از ھ���. %�� دا��" C?�ر دارد �� ً��  U�� رو

",J	
�Cدری از 
�� @��ط 
	دا�" و در ] ا$?���[	��p در ا�� ھ��Hم د��م %� �. ��0و�" 

ھ�ی @��� را رھ� %	دم  �� ����. %��، از درب �	و!� 
�	ون ر7" را $	 �� @�#� %� دارد آن

�
 O
� و ��ا$ O��)

�وم %�  ��p	� رود %+� �� د�(�ل . �e3# N� ،دم�
�ن <�
	ھ�� C Q07

�<$ O�% O��> ���xدم د�	% .	
�د 
� وا.J����G b	دا��م ـّا�� و.� رو�O را 
 ��IH� �� Oھ ���ـ @

�د
 �  . »ر7


� $	 "، از <���Hه 
�	ون �� ،Oف ھ	د ا��رود و 
� ��ری رr>  �� /��07 از ا�� ��!	ا، �

�
��.  

N� O��M� 	Hر د��

� رE�7 و ھ�	زم �	!�ن   E,  - و�"   	و $ b�	$ ی	�J) ��p	�

���7��H	 ��)ا$?�R را ��را از د$" ا. %�� ، ھ ����G ر $�واک�و 
	ای 
�	ون 
	دن <	ی از �

  . دھ� ���

:  ، ���رۀ $� �	داد��ه ھ��ن $�ل ا�� UJ ���Cارش �� %��»�(	د ��E«ادا�� ا�� دXوری را   

�ر�� د��� از �N ھ:¨ .(- �?� از  ��F	 ��زه«�L�  	&� ان $�ز��ن را درU���x�$ ر و�%

�� 	�H. د$" آور�� ���� .	ار �S.��� را از  �M	 د$�H	��ه 
� �ّ%��� و ��)� � E7	�U د$

�رت 
�H	د <��r اط	اف �3- .	ار  ارد�(&," %� ا�� �S.�ت ��٦در روز !�>� F "���


	ی 
� �F�3	ه در����% ��C "7��� �� آورد �� را .�� �% �p�<� ��	�� E�7ا��  ر "���


�ر %�	ل �3- وارد  %	د، 
� .	ار را ا!	ا ��e���� �0`�� د�� . ��p	� E�7ر �<
��C د.��0 

�� 	`� �!�
�  ا@��ی ا$?��� از ط	�Q)p E ا��اج 
���O د��� � �!��د و 
�ون ��

�دن ��`�0 و �`	ی %� وی را �&��� ��
%	د، ��د را 
� ��`F�3� 90	ه ��ه  �F�3	ه 

��� در ر� E�7	��p ا@��ی ا$. ر$��� �� ر�p�<� E�7 را در !	��ن ا�	 .	ار دھ� ��?

�!� آ�&� ��ه و 
� �Uد�?� �3- .	ار ر�p�<� E�7 را <��ا ���ر�� ��L� �#ر  ّ%��، و�ط

�
�3�س �	�R �� �&آ� V�0<� داز��	> .�
�ص  و#� ر�07 M\� وھ�ی	ۀ ��sو� /��> ORر
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�ع ��ه و $>� ��p�� �!�� ،V�0<�  �FS� ��د� V�0<� دن ��%�� از	ض %�  �
 ���%

�ر ��د را 
� ���ان 7�ز�� ��<r از C. <��ا %������ �� �� O��M� ر$���� و  Oاز ھ ��	�J

����ر�� د��� %� 
�. !�ا��L� �
�د��، �+�دا در ���ان 7�ز�� ر�07  $�
�0  ط�ر 

��^ ��ه  ��ً ّ

�� %	ده و وی را  را <��ا���@ �p�<� E�7ر �
7��H	ا��، �R ،ده از ازد@�م ���ان�:%��� و 
� ا$

�� 	�H�E7 �� در ا��. �$�ز� د$� E�7ر b.��ردن .	ص $����ر، %� ھ��,� در  ّ�� �
�د �

�د%,� %��� �
0- . ز�	 ز
�ن دا�"، ا.�ام �� ���

���ر$�ن �&	 �
�� وی را F�7S
د��� 

�� �
�ر �>�#+� و $rx �?�+9 وی 
� ���م ا�?���ت و %��U> N?�ن �Uدور  $�زد و e��

�
 ���Dا	داز� ��اوای او �� ا$	3" و@,���. �<� �p�<� E�7ر N?�+� �ا��� ��	�  ��ھ�ی د�

  .�� �J	د و ز�	 �?�+� !�ن �� 
�زد.	ار 

�ر�� د��� .	ار �L� V�0<� "3� �p�<� E�7از !�ا��ن از ر r> ی��ا@ ��p	� E�7ر

�� �� �<$ V�0<��p -�  ��C از r> د و	�J  ¨C��د را 
� ���¨ ���� وا.b در %� ��%

	داران در ���ان �����$	
�ر�� 
� ا$:�ده از �+&�Uات �\�
	ا�� رد وی . �ه �&	ان �L� �#ّو

�د 
��� �	��F�3� "3� �0`�� V	ه د��� درآ��ه. داد�� ّرا 
� �?��H	 و 
� �	%U اطSع ��
 .


� ا�� @�ل �Uدوران ��� ������x
 E�7ر �
ً�	�(� از . ��ا���� �	س ��د را از �Uد�N ��ن 

�
�F�3� 90	ه، ر7� ر7�، ". او �	د��" %� #(�س ز���� <����ه"زد��  $�O 7	��د �� <," @

�� 	H�� �� . ای او	
�ن د�� %� د�H	 ا�?�ن �	وج از �F�3	ه C ��p	� م�Hدر ا�� ھ�

و!�د ��ارد، ا
?�ر  �- را در د$" J	7" و 
� ا$��3 %�	ی ��د، �+� ���، 
� �Uدوران 

%� ا��� ز��ه د$�H	%	دن او را  ��� در @�#�@��� %	د و <r از �N در�J	ی ��
	ا
	، د


�" ً%��S از د$" داده -���� �
�د، رE�7 را 
 . �� E7�در ا�� ��.b ر� E�7	��p ا@��ی �

�رد\
 U�� د را��9  دور ����C . .	ص $����ر �F�7 از ��وھ�ی د�	ی را ����ا@ E�7ر ��!

�
�� و $rx و@,Uده و �
 -���� �

�ر  �
 �H C	�N .&	��ن �Uد�N ��ه !�� ا�� آھ�

�

	�� !�ن او را ط��ب <�� %	ده و �� «. 

ّ$�واک و د$�Hه �(����1� رژ�O ��ھ�,�ھ� $>� %	د�� �� ھ��" ا�� رز���ۀ ��E را �\�وش 

�د %� 
�ع ����ر داد�� %� C	�N �(�رز ��E �	دی p�%��� و در �(����1,�ن 
	 روی ا�� �

�د
ّ�	د$�Xر @�%��ن �Uدور و ��(� آ��ن را ��Cن �1	ور %	ده 7	ھ�P . #(�س ز���� <����ه 

�د %� ��� 
 ��� �� ��
�Ix	�� %� ز�� �+�ع و دXور آن ��ا�� ���ا$� �
و@,"  ��Cن آ��ن را 

 �� و  ا��ا��
 �#��J �
ا$" %� @� !	أت �Uد�N ��ن 
� او را ��ا��� و از راه دور او را 

�ن �Uدور از �	$,�ن !�� ا�� C	�N �7ا�� را ��U ط��ب <�� آد�?,. %��� $�راخ $�راخ ��

�ران ��د ا��%� 
?�ھ�� ���L� ",@از و �� ���% .  
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ران +�
ب "D� &Dُر�  


�١٣٢۴ُرE�7 �7ا�� ر7>" �>��ران 
��ب در $�ل  U�	)� ت . د��� آ�� درS�M3� از <���ن r>

�$`� وارد دا�,�	ای  �#� $�xه دا�/ ��
�<r از <���ن. ّ� -�M3� �
�ان �>�O آ�Rز � ّ-

����ن 
� $�" ���� ١٣۵٧رE�7 ر7>" در روز اول �	داد . %�ر%	د$ E�7ر �
، در %	ج ھ�	اه 

	ک ������ ��,� 9�ران ��	وی %���L� ر�w@ ۀ ���� و	F�3� 9!�� �% �����ر7� .

Jه ���� %���، در	F�3� 9!��	ی 
� �Uدوران ر�07 
	ای ا�� %� د�H	 ر�07ی ���9 ���� را �


� ا�� %�ر، ��د ر�07 در �F�3	ه .	ار ��. را آ�Rز%	د����	�J . /ر7>" در <��ه آ� E�7ر

�� �� ���� �
����ن �F�3� Q	ه را �?�� و $ E�7ر�� 	H�$ �+د و �� رود و در آ�	�J

�ران $�واک ���L� �
 /@S$ �#��J ��	دوران،آ�U� 9#��J "
�Fا 	Gا 	
 !��H و $	ا�+�م 


�زد!�ن ��.  

  

  

  

fه �-*� �fاد ��  

�$������ و <r از <�	وزی ا�S0ب،  
� $�ز��ن آs�۵٧اد در !	��ن ا�S0برE�7 �7ا�� ���sه �

"$��ف C	�?&�ی �7ا�� <�:F �
�د» <�,�Hم«ّرs��� E�7ه از X�<7ن . 
او در روز . ر�" 

، در @�ل د�7ع از $�H	 دا�,�Hه، در راه د��%	ا$�،  �ا#" ا!�� � و ١٣۵٩$�م ارد�(&," 

"��
�$��#��O !�ن $.  
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A%ی � �KP�  

�#� ��F��١٣٣٣	ی در $�ل ) ��	ن(رE�7 �7ا�� �:��� �S�M3ت ا
�ا�� . ّ، در %	���,�ه �

�
�$`� را در �&	ان ��	 �١٣٥١ و در $�ل ر$��<���نّو ��x��% ـ �pم ر����  9، در ر�

7>�#�/ را 
� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� آ�Rز ��٥٧	ن .(- از .��م. وارد دا�,�Hه �&	ان �� ّ

"F	7 از ا�,>�ب r> د و	% �

�  �U� را$* در 
\/ %�رJ	ی $�ز��ن  ��	i%ن ا�)�ّط

?�ر و رو@��. 7ّ>�#�" آ�Rز%	د,> �
�H�� ���I>�� �
ّ	، %� رE�7 دا�"، .(- از %�H	ۀ اول 

��" $�ز��ن در آ��w ّ .��:$ا �
	p از �<
١٣٦٠ jDی، وظ�	J9 %�ر�ل %��W�� ان��  �
 ،

�

	د<�/ ����د را  .N� ن $�ل���� %� در ز����، ١٣٦١$�ل 
>� از %�H	ۀ $�ز��ن، در <

�
� �,�ور %��� 9	U%ی ا�\�ب �� و .
	UJار ��، w  ان�(- از د$�H	ی ھ���Kن  �

�د
9 ھ��ھ�H� دا�- ��% �w  ی $�ز��ن و	J9 %�ر�ل %��W�� .  

	ن در اوا�- $�ل �� E�79 ١٣٦٢ر��، در %	ج $	 .	ار 
� رE�7 د�H	ی، !&" �	%" در !

�د، ا.�ام ,� 	�H9 %�رJ	ی، 
� �F�3	ۀ �Uدوران ار�+�ع درآ�� و 
	ای آن %� ز��ه د$��%

�ردن .	ص $����ر� �
�د��  .�
� داده، $rx او را �Uدوران، ,در�P، �>�ۀ رE�7 را ��


���ر$�ن ��0- %	د�� �
	ن در ز��ان �3" �?�+�. �� E�7دی، ر�)&
ھ�ی و@,���� <r از 


	 ز
�ن ���ورد ��S% د و	ا��، ��0و�" %	7"، ا��، د#�	Jار	.ّ .  

	ن اJ	 �C ���م ��ت %���ھ� را %� در ز��ان او���� E�7ر ��
�ل ا�:	ادی ٢٠٩، ��د در $
 ،


	د و#� �(�رزه را در ز��ان ��U ادا�� داد و ��ا��" ���� 	$ �
ھ��� �� <�	ا��ن رھ���ن


�	ون ��0- $�زد �
  . در
�رۀ ز��ان 

�ر �	&� O
�ران $x	د��U�١٣٦٣دوران ار�+�ع در روز ھ,	�� 9��! �
  .، رE�7 �:��� را 
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دره �-ری  �  

�#� ��١٣٣۶ ا$:�� �٢٢�ری در ) !����(رE�7 �7ا�� ��دره �اده ار�,� ���� N� او از . ّ، در

�  �
�د%� %ّ�Jاد���� Q�3� ھ� و �(�رزه " ا�� %� در�Jر آI
 ،��اش  ��F	 آ�Jه و!�د دا�

�د. در و!�دش !�ا�� زد
ّ��دره ر0�7� <	��ر، $	%/ و 7>�ل  ُ . �

�رھ�  -�M3� در دوران

bp��Xن و �W�� �
�" در�J	ی  ّ �
&�ی آ��زش و <	ورش �&��� $��$ -
�J	ی در ��0

�د، و#� از �ای ا�,>�ب، 
� !	��ن 7	F"او اJ	 �C در ا
. ا�	اج ��
ّط�V ا%i	�" ھ��Hم 

�ر �	�١٣۵٩&"$�وی در �	و�^ و . ّ، ���1	 ��bp داد و 
� ھ�اداران ا.��" در ر�" <�

�ده� ��
�اbp $�ز��ن در � ©���د و در ھ��� را
`� در �(
، در ١٣۶٠ �	داد ١٨ّھ� 7>�ل 

�س �	%" وا@� 
� �>�ادی %�ب و �,	�� %�
�ّ روز ا$�رت و �3�- ٢٩ر د$�H	 و 
>� از ا�

��9 ا �ام $x	ده ١٣۶٠ �&	��ر 7١٧	$�، در روز ھ�ی ط�."�?�+�! �
، در ز��ان ر�" 

��.  

  

  9H%خ ���وی 

�	خ J ��7ا� E�7زاد(ر	&� ( �
 ���� 9�$`�، در ر�ّ�&�وی <r از <���ن �S�M3ت �

ّآورد و در او#�� ���� %� در  
� ز��J� �\:� روی١٣۵٣وی از $�ل . دا�,�Hه �&	ان وارد��

�
�#�" رE�7 �&�ی 7�.���، $�ز����ر�" W�� "3� ،د آ���  . ھ� ��و!

  

�	خ در �&	ان 
�١٣۵۵روز دوم ��	��ه J E�7ه ��، ر	F�3� ه�� 	H
�. و$��9 ��	وی $	%


� �Uدوران $�واک 
	��$" و در <���ن  ��
�0� �

" ����C وی �+� ��� �Fا 	Gا 	
در�J	ی 

�#��J"��
  .، !�ن 
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 ��

ط"� ���  

�$`� در ر) ����(رE�7 �7ط�� 9 ��ر�* وارد دا�,?�ۀ ّ�&��� <r از <���ن �S�M3ت ��

 r> د و	ز%�Rه 7>�#�" $��$� را آ�H,دا� �
ّاد
��ت دا�,�Hه �&	ان �� و از ھ��ن آ�Rز ورود  ّ

"7	Jار	. E�  .از ��ت %���ھ� در ار�(�ط 
� $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� �

  

  

  

�ن $�ل �

� $��ری در ����9 ��ز���ران ١٣۵۴ر� E�7��� r> از <���ن دورۀ آ��زش در �� ،

�#�" رE��7 زھ�	0- �� و در آ��W��� ��
1�ل J "��#�<7	د���ا آ.�� �(���+� در ����� ,�� ،��?&�.  . 

�F�3� 90	ه ا.��ام 
�� . $�ری 
� �F�3	ۀ �Uدوران $�واک درآ��@ �
	ای �?� ���� E�7ر

ّ��	ا��ازی و ��0و�" %	د و در آ�	�� �e3#ت 
� ا�:+�ر ��ر�+�N، در راه �E�03 د��%	ا$�� و 

�$��#��O، !�ن$"��
 .  

  

 �P*-' ه�'%�  

�$`� وارد دا�,�Hه �&	ان �#� �&	ان، 
>� از <���ن �S�M3ت �� ،�:$�ّرE�7 �7ا�� 7	��ه � ّ

�� .�����xات و راھ	ھ�e� ٥٧ھ�ی $�ل در �
ّ، ��X�<7، �	%" دا�" و <r از <�	وزی 

"$��ف !�(/ �7ا�� <�:F . �1ت��)� /\
�د، ّ�,1�ل �H,�> «�#�<7م«رE�7 7	��ه %� در 
 "

ّا�� . ھ�ی و@,���� .	ار J	7" د$�H	�� و در ز��ان او�� �3" �?�+�١٣٦٠<r از �	داد 

�انا�� �?�+�\��O در
	ا
	 د��� واداردھ�ی ا$�� �

�,��� و  ��ا��" او را 
� زا��ز �$ .


�ران $x	ده �� و 
� ١٣٦١ ا$:��١٩$	ا�+�م رE�7 7	��ه در 	�� 9��! �
، در ز��ان او�� 

"$�  .!�ودا��Hن <�
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  *-زان �>\اد 

�#�١٣٣٠ 7	ورد�� ٥رE�7 �7ا�� $�زان ��?Uاد در 
� %�ر ١٦از .  ��ّ، در �&	ان � �H#�$ 


� ��M3- ادا�� داد ����م 
���ر$�  9�ان . 
&��ری <	دا�" و ھ���Uن در ر��  �
 rx$ او

�د را در ���" ��ده� �J-، ز���ر و �?����� ا��ق  �  . ھ�ی �	دم .	ار داد<	$

  

  

  

و �+	و@�ن  در ��eھ	ات و �(�رزات <	$�- 
���ر$��&� و ��اوای ز���&� ٥٧ در !	��ن .��م

ھ�ی ���N را 
� ط	ف 
���ر$�ن �,��� ز���� %� �Uدوران ار�/ ��ه #�#�. 0�ّ/ 7>�#� دا�"

�زان <�+	ه �?� از ا��.&�ی 
���ر$�ن را 
�ز %	د و 7	��د زد$ E�7د��، ر�
 �7	J :

»��	�H
  .»!�Uدوران $��� �� را �,��� 

�ز�b �,	��ت $�ز��ن C	�?&�ی �7ا� /\
�زان در $ E�7ی دا�"ر	�H�,C "�#�<7 �� . در


�. ، در ���
�ن د$�H	 ��١٣٦٠اوا�	 �&	��ه  �Jد��زان در <���اری و ا��$ E�7ر 	�e�

�ان ���د و ا$`�رۀ ��0و�" در ���ن ز��ا���ن $��$� �(��- %	ده �  �
َز�	 �?�+�، وی را 

�د
?O ا �ا�/ را ّ!Sدان آ���Kن از وی ھ	اس دا��� %� ��C روز 
>� از د$�H	ی، @. 

�زان را 
	ای ا!	ای @?O ١٣٦٠ آ
�ن ٢٨ھ���H� %� در روز . �Fدر %	د��$ E�7ر ،


�ران 
��xر��، 
� �," J	ه %	ده، 
�  �S" ا���دJ� و 	�� 9��! �
7	ا��ا����، �� او را 

":J رود�

	ا7	ا��، �7ا��. <���اری در ا�	 �(�رزه، ��ران ��د را  ���. �
 وار، 
� <�یوی 

��9 آ�/ ر7" و !�ودا�� ��!.  

  



 ٦٩

��9Uران '�ا-�ّ  

 در اF:&�ن 
� د��� آ�� و دوران %�د%� و $�#&�ی ١٣٢٩ّرE�7 �7ا�� <�ران ��ا#�&� در $�ل 

�د %� ھ�	اه ����اده. 
>� را در آ
�دان IJرا��
از ھ��ن دوران . اش 
� �&	ان رU��>"7ده $�#� 

�ا�� د#/ ��!��د ��� �
� ��3`� %� در ��ا$" آ��ز�Jر رو$ ")�� ����د%�ن رو$% �
 �

�� �Jآن ز���� "��
��ادJ	ی @? �
  . %��، آ�Jھ� 
(\,�%��� و رژ��� %� 
	 آ�&� 

  

  

  

�ران در �	داد > E�7١٣٤٧ر�
�$`� را <���ن 
	د و در �&	��ه آن $�ل 
� ّ، �S�M3ت �


&�ی دا�,+���، ھ��اره، رE�7 در ��eھ	ات و ا. ّدا�,?�ه �7� دا�,�Hه �&	ان راه ��7"�M 

در $�ل  .زد و 
�O و 
�%� از آ$�V د���، د$�H	ی و ز��ان ��ا�"در jF اول �Jم ��

 �
�ا�� ھ	�C رھ��	 در ���" ا�S0ب 
��� و 
�ران 
	ای ا�� %� > E�7رم دا�,?�ه، ر�&C


x	دازد، �(�رزه E�	ی 
� �(�رزه 
� د����ن �,�
�ا����ی ��
�7 ��ان اش را 	@ �
S0ا� N� -

، در »ا�S0ب $:��«�� » ر7	م ارp�«، در $�#H	د ٥١
&�� $�ل ٦در . %���� آ�Rز ��

٦ ��&
١٣٤١ E�7د، ر��د از ط	ف رژ�O ��ه، !,�� 
	UJار�
، %� ����� $�#&�ی <�/ .	ار

�ر���� 
� ا�+�م �L� E�
&	وز  (�ی از ط	ف $�ز��ن C	�?&�ی �7ا�� � E�7ران و ر�>


� در �&	 �,&�، C&	ه وا.>�  ������ ا�0S»��:$ بS0را » ا� O(?�را�� رژ��	و ھ�7&�ی 7


	ای �	دم آ�?�ر %��� . "�  �
�د��، 
�ر�" �L� م ��ارک ����0ت ا��	J	$ �% ���Hّا�� ھ� ّ ّ


�V، رE�7  (�ی !�ن N� � ��ش ا�:+�ر <�/ از �&�
�ران 
� ��ت ز��� و > E�7و ر "��
ّ

�� .E�7ر ��دوران د�Uد���	% 	�H
� اطS �ت .  <�ران را ز��ه د$ �
��د��� 
	ای د$


���ر$�ن ر$��� �
�ران، او را > E�7. ر 	ری %� در ز���ردن .	ص $���� �
 E�7ِا�� ر ّ

�د، 
� @��ت ��د <���ن داد
 /��
  .ز



 ٧٠

�د
�E و �:	ت از د��� � �
 E,  ر از��	ران $�> E�7د ر��ن %�ه . و!C رزه�)� �
ا����/ 


�/ از ھ	 U�C د�H	 اھ��" دا�"ا$ E�� b7��� ای او	
�د و 
�Fا."، �&	
��� و . �ار

"��� ���E و ر��07/ از ��در7� �
   . �ط:�  ��E او 

  

  

  

  

  


ن'
� 


