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	� ����ر   


	�ن ���ده �� �� داد �� ھ�� 
�ا���� �� ��� از ا���ب �� ����  ���
ا�� �� ��
و � -*� و ا+*#اض از ا&)�ل &�ھ� �%#$"� �� �#ا ا�" ��� ��؟ � ��� �� �� 

#6�5 و &�0�9� آ&/#67�5 ا�����ت ��$/3 د�/�ی  ط��0 �.�/�ه  �.� از &#د&�
��، ا�5 �"/5 از &?��ن ا<=� >��; �� :�ا�
$*�Cادی ��د &"B#ف ��� و 

#6�5 ا��اع د�.*��6ری �� ا$*�Cاد  ��در ا�#ان راه �#ای �.� از ��#6�5 و F	�#ا
 �9.� G�و د�.*��6ری د�"� ا$�، ���ده ��؟ ا�H 5#$; وF*� �� �6ر
&�#وط/� و 
"C; &=� ��ن �-� ا7Jوده ��د >C# از وا�F/*	�ی �I=6 در 

��ا0� �6ر��I &� ��ده �6ان  واJ .�& ��F#ھ"K $/�$� &� دارد ��
� H#$/� آ ��
؟ و �� �L/# ��?� ھ� و �� �7رگ &=� ��ه ا/N& 5/"� 3�ا$� �� د��ر 
 �# &�F �"9رت  ��ده ا��، �� �� ط=���C �� در آن رژ"P=$ از ��I� هQ���

�� ��د؟ �� �Rری �6ط�R6 ل�Cد�  

 ،S/NB6 رت و $�زو��رھ�ی�F �=R9& �� م#.J �� ر ��دU 5 رھ��-V و از ا
 �# ا�#ان &��Pف ������#ای رھ��W از د�� &5، . �6اوم آن در $�>*�ر ��Lم 

از ا$*�Cاد د�"� در 
�&�� ا�#ا�� ���� درد �� دردھ�ی ا<=� را �� رو�"� 
� �6 ��� �#ا�; راه +�
� �*�ان 
�X*9 �#د<�"� .  �6 ��*�ب H/��روی �# آ�9

 �# ا�#ان را �� 7�#�6 �# ��� �$�/$ K"ھ#J Y=*I& ی��در �� ا&.�ن زوا
�"� ��0�P& ان ا<=� آن# �  . �� ا�5 ا&/� �� راھ� �� رھ��� H/�ا ��د. روی ��ز

 �"� ���� "� �Wه ا<=� �*�ب را ارا����ا�# در ھ�/5 
� ��Iاھ ��� ای از د
  �.*� را ��دآور ��م؛

�#ر$� J#ھ"K +�&� و �/I$ 7"�ن و آ\�ر و ا��Jل $/�$*��اران آزاد��Iاه  -١
دھ� �� از &	�*#�5 +=*	�ی ���ی ��Lم �J=� ا�5 &� �6ا�� ����  ا�#ا�� ���ن &�



 ب 

  

  

�� &#دم و ���Qه $/�$/�ن و رو�"-.#ان &� ھ"�ز �� ھ"�ز ا$� از $�ز و ��ر 
� �Fر�6"� د�"�"ا�5 &�ِر >�ش >[ و >�ل "$ "��H و ���	�ی آن  `�SJ ��ده و 

� ھ"�ز &��ھ�ه &� ��د �I; ز��دی از &#دم . آن را ��*# �"�>*� ا��	
 5���
J.# &� �""� �� ا�# �Fرت د$� ا�5 و �� آن �bI ظ�0 ��C�� و �� د$� �	��ن 
�� �#وه &*��5 و �� ��6ا ����، ���ر ا�6&�3/6 در �H ا$*�#ار  bI� ن�J ��و 

��F����آزادی، +�ا0� و Jرت . اری >�اھ� ر�F �-� ���� Y$�6 و�0 �� ���ل
 �
 3�$/�$�، �Fا�/bI�& 5 >�ص >�دش را دارد و د�"�ار و �� د�5 را �� 

  . &� ر$���

 و ��ز ھ"�ز �� ھ"�ز ا$� د��ه &� -٢/=J�` ا�/�ن#���  ��د �9/�ری از &� ا
�LJ��، >�د ���� +�&�ن ا<=� و �ن وF*� د�.*��6ری را �� $��ط �����

���ق آ��د &#دم  ��روزا�� ا<S آزادی، ا$*��ل، +�ا0� ا
*��+� و ر+�
، و �� ا�".� ا�"	� را از � 3�bI و�0 ا&�م ز&�ن ھ �� ���� ��Iاھ//���.  

٣-  ����ه ای �� در &/�ن ا�#ا�/�ن �� و�Jر د��ه &� ��د ا�5 ا$� �� ا<�ً و �H
�����Fار $�ز��ری دار�� ���

��� ��*# �� J.# رھC#ی  �� ،  و ھ# ��ر ھ

 و  را �� و
�د آوردهX9"& ر�/#ی�� �ی ��
ا�� ��� از ا��ک &��6 �� 
ر�7ی ��ه ھ�� �/#وھ� در ��B6 د&��#ا$�، >�د �� ا>*�ف �#اW/�ه و  �#��&�

� و �� &*��� ��ه و �� <�رت $�ز&��� ��/>�<  �+�S �� �"� �-# ا� �
�S ��ه�C6 �"�� �& ک��  .ا�� ���ر ا$ آن را 

۴-  �-=*I& S�jد �ا�� �#�`�k0 $/�$/�ن اھJ S.# و رو�"-.#ان در 
�&�� ا
»�CI� ه» �#ا��و . ا��  K"ھ#J از�6ده &#دم و راه وروش و �	آ� �ای � ���� ��

�#ا��ن �� 6"	�  �#>� از ا�CI� 5�. د�5 آ�	� �#��ه و �� آ�	� ا��9س �/ �� � دار��
��� ;��� #�*9& �P�ذ و را�-� �""� �� �
ی �� &#دم �� د$� آور�� �=.� ھ# 

 آورده ا��، �.9� >�د را &*�
� د�5 �#ده و د�5 &#دم را &�رد ط�5 و �
طC/�� ا$� . ا�� ودر �*/X� �/�*# از H/; از &#دم �#��ه ا�� F #I9�6#ار داده

J?�ی د�"� را ��  د$� +�ه ای &�� &� $%#�� �� �L/# ھ# �6
#ی �� ��jی 
م &� J#و�� آ�	� ھ "6	� ��jی >�د را �� �J� ا$� را �� &#دم >�د را �� &#د

ا&� �� 6"	� >�د �J/	�ن د�J 5#و�� &� �""�، �=.� ھ# �Fر��6اری . &� J#و�"�
�� در ا�#ان �� �Fرت ر$/�ه ا$� &*"�$k �� �#ا�[ و ز&/"� ھ�ی &�
�د در 

$�$ ���3 روز �"�م &�#وط�، روز د� # �"�م  ��6ن �7رگ،  ،��&�
 ��/�7/0م، 
�� آن &.*J k.#ی  5�� و روز د�# �"�م اJ#�/H ِد آزادی و�< ... ��6ا�9*� ا$

 ���  .�#دا�� >�د را �# &#دم 



 ج 

  

  

�� �#ای �9=� �� ا���ب را �?�ری درک �.#ده و ��ل و ھ�ای آن  -۵��
 ��#X6 �&:#ورت ادا �ور ��� ،���ه ا$�� روزھ�ی  &=� ا�#ان را >�د �� ��

�  و�0 وF*� �� ر���. آور ���ن دھ� � �� &�"� �=.� >�فا���ب �� 6"	I$ ھ�ی

�&�� ا�#ا�/�ن �L# &�  ��ه و &*��د ا$*�Cاد &�
�د در J?�ی ذھ"� و +/"�

،/".Jا&�ت  ا�Fا ،�/�J o�=P& ��jو #/L� ری�C
راه رھ��W از �3 �"/5 د$* �ه 
�و $� $�0�  از د�� ا�5 �*�ب و �# ا$�س ��اھ� $�. $�>*�ری و ا����� ا$

� را �� /����ا>/#، در $�>*�ر �F �=�Jرت ھ/p روش ا<��� ��� �6ا�� 
ھ# ��9 �� آ��ه و �� ��آ��ه ��Iاھ� �� ا�C& 5"�ی J.#ی در . &#دم ��ز �#دا��

 ا<����6 <�رت ��ھ� آب در ھ�ون ���/�ن و &�� �# $"�ان �درون رژ
� ، �"� ��#X6 اھ��I� ه را�� ��#X6 q�#؛ ھ�  . �H ;C/N/���� ا$�زدن ا$

در ا��Xد 6#س از د�#���� �"/�دی در ا�#ان $� د$*� در �3 &9/# ��; دار��؛ 
 � �� &7دان آن، د$*� ای د� # �� ظ�ھ#اً >�رج رژ=F و �د$*� ای از >�د رژ
ھ9*"�، ا&� �� ا�5 و �� آن &�J/�ی �Fرت در ��ه و �9*�ن ھ9*"�، و د$*� $�م 

 در <�د 6#$���ن &#دم  از  ��آ��ھ�ن &"-�S �� �# ا\#W6#س �# آ��ن، دا �C=`
F/�م �� ا���ب ھ9*"� �� ا�5 6#س اJ."� �� ا�# &#دم د$� �� ا���ب ��7"� �� 

7�� ���ر رو�#و >�اھ"� ��دX6 وا. ��*�ر و �5 �.*�J�` ��F="� �� ا&� ا�"�ن از ا
و �# +�&S � 	�ار��ه ��6&/� ار:� ���ر ھ9*"� و �� د�.*��6ران،  &#دم

+.X6 ،q#�� �6ر��I در ھ�� 
� ���ن داده ا$� &�C*9ان و د�.*��6ران �� 
 ��7X6 S&�+ 5�� &#دم >�د را از د$� داده و از &#دم �#��ه ا��، �	*#����

�*� &� �6ان �-� ا<� ھ/p �/�زی �/9� �� &#دم � ��"� &� . ا�� ���ر ��ده
و آزادی >��; ���"�، و  &� >�اھ/ ا���ب �"/، �=.� ھ�/5 �� >�اھ�ن ���ق

� . �� ھ/p �/7ی ��*# از ���ق و آزادی >��; دل �9"�ه �.""�، ���J ا$	&
 S��C6 ��� و ھ� �&��+ �ا�5 ا$� ��  ا�5 >�ا$� در ���ر �� �3 >�ا$
� را �� S$�6 �� ا��اع و&�.� ��د و ا�"��ر �#ا�; �Jا��ری �#د و ادا&� داد و 

��ر �Uا�� �6 $#ا��Xم �� >�ا$� +��&� Jا�9Fم راه ھ�ی &�0�9� آ&/7 در 
� ��ھ�C(& G$�H �$ای د&.#ا#� . �&��+ �در ا�J 5#ا�#د ا�# �.�ت �� >�ا$

� ا���ب رخ �/��� ��ھ� در +�S &*��� >�اھ� ��، ��"� در C(& G$�H
  . دھ� &�

از آ�� �X� �0�P&� در �#ح ز���� &�C*9ان دا>=� و >�ر
� �L/# ر:� ��ه و 
5، ھ/*=#، &��W و آ�Fی >�/"� وا
� �.�X6 �6#�� �#ای دوران 9H#ش، ا$*�0/

�Uار �� د&.#ا$� ا$�، �"��# د$*#$� &9*�/ �� �#>� &"��u و �	�د +/"� �# 



 د 
  

  

��:# و �9=	�ی د� # �� ا���ب را �?�ری  S9� ای#� �� >�د J#ض دا�9*
ر در �� ا&.�ن � �� � ��ز� #ان و 
��"B> �W�X� �Fرت را د -درک �.#ده، 

. ا�#ان qH از ا���ب �� ��3 ا$"�د و &�ارک و X6#�� +/"� >�دم، v/:�6 دھ

�0��& �=9=$ ،���/H 5/در ھ�  �B6 ،�� ر�	&� �ھ�ی دوازده ��� �0��& �� �� �Wھ�
��ن ��
���؟ دا�	�  آ�� ��«+"�ان �=� ����� � �رش در آ&� » "�ا "�	! رژ��� 
 G����/�ز ھ# ھ-*� ��  ١٣٩١آ��ن  ٩ �6 ١٣٩١&#داد  ١٧و از �6ر�� ��در $�

 k/6#6# � &"*�# �� و &�رد ا$*��Cل �#>� ازا�#ا�/�ن  و $%q در $��*	�ی د

�"& �F�+ �J#� ار#F. �F�+ د ��?� از دو$*�ن و�	"�/H  �&"�ان &#ا �# آن دا�
ا�"v/BN6 �� 3 و �3 و . �� آ�	� را  �#ای �*�ب ��:# �6و�5 و آ&�ده �"

7Jودن ��?� از �.�ت &	 و :#وری د� #، &��X+� آن ا<�ح &�Xد و ا
�L# �� ا�".� . &"�ان F#ار دارد +�F��ر&��jت �� ا:��Jت و و�#ا�; �6زه در ا>*/

�  $�&��� و �� د$*�ا���F�=�J � �� � #� �=��0ن ا$�$� �jت و��ا
#ای &"�
ء ���ه  $#اب ظ#J/*	�ی ا
#ا«&��0�  �J o�=P&،/� ا$� و �� آزادی و ���ق &#دم

��ن �*�ب �� آن &=���F«  �Bن ا$�$��H ن، در���F 5�� اط�ع از � و �/Y ا	

�ا&/�وارم >�ا�"���ن &#ا از `-=*	� و ��$*� ھ�ی �*�ب �� اط�ع  .��ه ا$

  .و J�6/� ھ�� از او$�. � Uار��


�-#ی، 0"�ن    ��B&١۵   ١٣٩١دی  
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 آن - ١� �  ��ذ��� ��رت و ����

» K,ه ام ا
�LB Kم �Eو ،��? 
,�F-��ت را ن�ا�� �2 وا K,ه �-�� ا
�LB

، ,�د م9ا>� ا�� �2 ھ���H وا�-��ت را ��,
 ?�� وE@ �� ض4ر�@د ان�Rن ��

از م4>@م آ,� هللا >�ج ��
 B(� ن;. آ��دی ا��8دم، ا,�Hن را�& �� م�(D م� 
 ،��? "

 وE@ �� ض4ر �@دش ��,@�� 
,�� 
ا?4 . ا?4 م�(D �� ذھK ان�Rن آم

���ن� 42ده ا�� D)م� iE�B �� 
   »آ,� هللا م#�4Nی. ن�@,


�^� ا�� ا,K مR}(� 418 م4ا �� �@د مhH@ل 42ده ا��، نR(� �2 مs` نR` م� م
دوران ان�Lب را �@د ادراک ن41ده و در 2@ران >@ادث و �4,�ن^�ی آن دوران 

��2 �
ان
 . درس ���م@زد �نF@ده، �m@ن� م� �@ان
 از �;��4 ?< �Rآ,� >{ او ن�
 �m رش@H2 4� ن��R2 �m ه و �� د��

,K �� رآم� �)hHم K,ه ا��؟ ا
��

�@د، �(�R م�E�L ھ��a �2 ھ4 2
ام مL�R` از  i^� �� �2 �418ی م4ا �4 آن دا
د,�4ی ا�� ام� =�@��� �� ھi وھ���  ,D ھ
ف را �-�L_ م� #2
 و آن ا,�1# 

ه و ��m VQ@ن� از  ���
اد 48ا?�4 �� د�� �R2 �mن� ����� و =4داFا�� K,ا



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٥            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


رت %@رت ?��84 ا��،ا,K د�� �� آن د�� ?��H و ��� �a�;� � 4ون و �4ای
 
ر�8 از K�#m وض-��� و ر��
ن �� آزادی و دم@42ا�� �� 2
ام ن�4وھ� ��,


 و ��& ���1 42د و ,� �� V2 �m و ,� �R2ن� م� @د ام�
 ��R، و ��ھi م+�
 ،

، �� ن��رش در آ, `a�R42دن �-�� از م Kو ��ز �
ان ام�
 �2 �� رو

#2
  و ,�  D�2 �H,

 ا�`  �-�� ھ� را ��  ��ز ان<  

ان~� 418 م� 42ده ان�

 �2 ا,K رو,
اد ھ� ھi در H2@ر وادارد و ,� �(#�(� �4ای ذھ�HI� K د,�4 ��


اد د,#� ��,
 درد و ن@ع >1@م� را . م� �@�@ع =�@��� ا��Fاز ا�� �a4ای رھ��

 �4ا,-� �� ���#
ا 42د /�= �aم��4ان، دا���ن دا���ن >1@م� م� و >1. دوا@

دوران م�  درن� �#^� �2 >4��,�1 آ�@ن
,iR  ا�� و >�1,� م-4وف ���� ا��م 
  .ھ�� دوران^��� �(�1 در

  

 


 ا��م ��� 

K�H�= م;�ور، دو �(\�ن  >��,� ا�� �� در روز?�ران 
، �� دو �(
 �#\)���ن��ر؛ =�4ی �� :�,� 48�@ت و  ��م� �,�1 �ه �n ا�@اE-(. �4دن
  ھ

���Iن� . )١(د4�E و َدھ4ی �?4، م(� اَھ4َي، �ھ�2ر و د د:` �Eاو i�)�در ا

 �� َ?9ُ�4ي#m )ن )٢��E��  4ي�دوام ُ>��م �4  دراز %
ارت �4دن
ي و در آ
��n را 4L8 �� :�,� 98ون ?��H و وd,� ا,K را . ,���8 �@ام ا��4Lار ن �,dو

��8�B �� 4وتv. )-Eا�@ا n�
?� �4 ?4دن آو,��I �9 ، ط@ق �م4دم�ن �ه #�
��4�ن �
 آم
ی  ی#
 و م4دم�ن َم(ِ� ھ�m4 از �KI ودا� �KI او روا نNدر ن

> ، 4�L��I  یm@ن�ن =��H#��ن، وي را �FR_ ام4 روی �4����8 و �@ان
 �@د ��

��م� ن��ر ر��R� Dر م� �4د و �4 . واژ?@ن ��زن �#\)� 4� �
,F� K_ َم(ِ�

�@د ��R� �#-Eر م� �I� اش  .���48د ���� ن9د �4�R�� nد روزی دل =4 :
 ��:» ِّ� �m K,4دهاQ� @� د���ن �� /,@� 4�َ K�#m K,ا �,�B�2 ر 
. ان
 4ی ��


ه >�ل آن�� �@ ا,�Hن�H� 
#� �� /�B را در  یا را در ��/ و iم4دم�ن Kو م
�n �2 �@ان از مK زاa` . ام 4,-� و ط�L,4 رھ� ن^�ده �, K2 iو آ?�ھ @��


ه. « 
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)-Eا�@ا n�
و دو�� و ��4م@د د,
ه =4 ��ه � /F,48:»4 یھ�ن اR= ! @m
,�� i#2 �1ر�@اھ� راز �@د �4 �@ آ,���` نB i,ان �4دار �� 48م�
� 
و ھ��  �

��4Qم« . 

 »�i و ��/ �آن~� ?@,� ھ��ن i#2؛ �«: (� ?�� م

 ��? n�:»@ »4B,�ن 


4م��K از آ�1ری B@ر�/ 4B,�ن  �: د�� او ���84 و �����n .م(

 »ای ای �@ان ؟ �m@ن�«

 »!ھ��ن �2 �@دم« :?�� 

��? n��4^�
 و �@د رھ�ن�
» د�� �@د �4ھ�ن«: � � .م(

ھ��ن �2 �@دم ,� « :?�� »>�ل �m@ن� ای؟«: �n =�ی او ���84 و ?�� 
n�! « ��? n� »=�ی �@د از m#��ل مK �4ھ�ن«: 


.���4 یم(� د?��4ر ���R زد و از =#;� و#?ُ 
�m n@ن �1��m �@ان د, 


 آم
؟ اي م(� �4ن�«: وی ���84 و ?��  ) ���� (=,
= �E�< �m 4ا�ا2#@ن !« 

 ��? ��E.«��? n<�� �4 مK م�H? �E@�R! آه ای �n«: م( :» K�H,@��#@ن 
 »!�4ھ�ن

�@ا�� m#�ن �#
 دردی i�NB �4 وي �Bرض ?�H و �h8ن �4آورد  �: m@ن م(

»iن�@ان n��� و��&�! ,� E� =)
,

ه ا��)دردي �~�= Kم �,�� » .در 

�KI� K�#m n ران
 آن��ه :»?

 �راز =�,#�� K��. �(\#� م� ��Iن ن�9 ھ


�� ?i�#� /#�84  ی��Rن ��,� ا,�Hن ا�� �� m@ن دB@ م<ھ_ م4دم��ن�
@�� 
�4F آن�� د?4 �@ان �K�R از =#;� م�  ��Hن آ,
 و �� %
ق �� م� ��Qرن


�Fن را ن�H,ان. ا@Eا ���� �RIآو,9ان از ��^� را ن Kِ,٣(د(  ��
� @m و iن�م�
��-. )>�@م�=�,� (=آ,
 ���� ُم(� V=� ار
� �,��را ��  )�m=(@س(=

�,�� H�ِ�=)4دن� ���م� �� %4 %4 �^4 �4 ��د ر�B,� وادار,i �� ���� ُم(�  )ا

 و م�، ����  یط���4F?َ K! یآر. ن4ود,4�? ��
m@ن �@ ,
 و ��ق م4دم �

  »!ا,�Hن را
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 ��ر ��اری!�!"  


اری �
ر�� �����
م� 2@��ه، از ��ذ��� �
رت  و Lم K,از ا 
-�
i#2 4وع م�:  


اری ا,K ا�� �2 ھ4 �
رت =��4 و �
رت �
رت و �
ر�� ����� K,4��م^
 K,رت را در د�� دارد، �� ا

رت از د��/ �
ر دو��� �� �@د �� 
418 �2 �� ا�

#2
 �2 روزی م�K1 ا�� �
رت از  ��نI@اھ
 ر�8، زن
?� م� #2
 و 418 ھi ن

#H1� /,�= 4,از ز i2 i2 رت را
��ذ�� �
رت m#�ن . د��/ �
ر رود و 48ش �


ارش م�ن& i^8 و درک �
ر�� K�2 >�� ذھ 
او را �4م�R و �4�@ش م� #2
h� و �a�;��� &�@ددر�� و �� م@�� ھ��K . ��4ی �2 در 4ف و�@ع ا�� م� 

 
�@د زم9م� م� #2 �� ،

رت را از د�� م� دھ� ��Eو ,� آن م� K,ا ���و �)B
�@د  مK�#m K و m#�نi و �� ا,K و آن ام�1ن� �2 در د�� دارم، �� م@�&ِ ! �2 ن�

4�� ام�1ن��� �2 در د�� داm د، در@H� i�ر
رم �4د و ھ�R2 4 �2 م�-4ض �
@I� د@�
 
�@اھ S��� در د �Eآ 
د��i �4ار �@اھ
  و ,� در ن^�,� �� م�ن#


ار. ?�84�:�8` از ا,K ام4 ا�� �2 �
رت، ��ز و �2ر و �@ان�K و,lه �@د �
ر�
 ��Rو ,� آن 48د وا� K,و �� ا 
�4m و آن م� K,را دارد و ھ4 روز در د�� ا

��� ن��R و �
رت ا�� �2 راه و روش �@د را �� ا,K و ,� آن  48Iد و ,� 


رت SL8 م+� 2�2`  او و�@د =�
ا . د,��1 م� #2� �2 

ار 418 م� #2�
ر��

وھ�� V2 د,�4 را . 42ده ا�� و �#^� �
رت در�@ر Uِن و�@د ��I او ا��
�Rآن ن� K�:�8` از ا,�1# �
رت m#�ن ��ذ�� ای دارد �2 . ,�رای در د�� دا

K,4ف ا�م�ر �@ش و �S و ��ل،  در ھ�N+E 4 ای ا�Iص د,�4 �4ای �
2��K 42ده 
�@د در آورن _<��
 �� آن را �� �#�R48%� ھ 
�� ھ��K . و م�%4


ار �� از ام�1ن��� �4�@ردار ا��، ن�� �@ان
 درک در��� از �دd,` 8@ق �
ر�

 و ا?4 ھi ھ4 از ?�ھ� دم از آزادی و ,� �� ��آزادی و >{ و >L@ق م4دم دا


ا�E م� زن
، م#N@ر B د او>{ و@�د�� m@ن �@د را م\({ م� =#
ارد، . ��
�(� �2 م� زھ��4 B 4Nرد و در ن��ز ااو ن
 آن را K�B آزدی و >{ م� 



، م� ��#�� /-��� ��
ا�E و >{، >ِ{ م\(ِ{ �@دش �2 ��,
 ھB آزادی و .

�@دش را م+@ر �4ار م� دھ
 و ھ�� 9�m را ��  �H��
ارھ�
ر�� �Iز,4ا 

�� . م+@ر �@د م� �#;
اری زم�ن� �2 �
رت را در د�� دارد �� �ھ4 �
ر�

�� را در او��� K���;��4 ��ر,�I م� ?@,
 . م� ��#�
 �� رو#� ن��ه �#2
، ھ

ار و��� از ار,�1 �
رت �L@ط م� #2
، ,�FH1 . ا��s#� ھi ن
ارد�
ر�� K��ھ
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ا�H�= �E وB ،اه@I,د... آزاد@ر��� �� �^� ن��R �2 در اد���ت م� �� د. م� 
  :آم
ه ا��

�Eن در زم�ن م-9و��2�<     
@ن 
F(� و ��,9, ��  ھ

 �2 �#sاز ا�� ،iدھ� �aارا 
ا?I� 4@اھ�i ن�@ن� م(�@�� از آن~� در 8@ق آم

ا%�ح ط(�Fن . ��<ر,i، �4ان ا%�ح ط(_ در دا�` و ��رج �^�K,4 ن�@ن� ان

�@ده و ,� س �
رت أ��ل >1@م�  و��L8 �,d در ر ٣٢ز ��ل ا �2٢۴ >
 ا�` 
 ،i,از >{ ��<ر iاھ�@Iا?4 ن ،
�� از آن را درد�� دا�� ان�NB /I� `�ا 
<


اد 48ا?�4 �2 ا2Fا�� K,48ا?��84ا iن را ھ��@د Kا%�ح #@ن دام ��
� ،
در �R8د، �#�,�، :�رت ��� . ط(�Fن م4L�R ?4د,
ه و ا���4ار =�
ا 42ده ا��

F4ار ا��Lر ا��@N#ر �� م��H2 و �H2 ل و��Eن ام4وزی، ا�F)اد د�� ا%�ح ط

ا��Fه نH@د و��� ?��� م� @د . ھ�� �� ��/ از ا%@ل ?4ا,�ن د,
ه م� @د

م4دم� �2 418 ا%�ح ط(�Fن م#N@ر �4ان ورھ4Fان ا%�ح ط(_ ا�� و ن� 

 �2 م� @د �^�Hن  ام�
وار �@د، و ا,#^� آن�ن را م� 42ده ان
 ا,#�ن #�Rن� ھ�R2

  .ر��ن#
 �� آزادی و >@L��Hن م�

�@ش ��#� ھi �� مR}(� �4ان ا%�ح ط(_ و  �� 

 در%% iاھ�@I� 4?ز ا��

اری را از ?���ر و �اB@ان و ان��ر�ن ن��ه i�#2، ��ز �
رت دو��� و �
ر�

i�#�� �1ر م�
 از اوK�E  دوره ر,��� ��^@ری آ��ی .  42دار�ن �� �@�� آ-�

ی نlاد و �@,lه، از ��ل ��4 ا 4v�L(_ �9رگ از %+#� �� د,#R@ �2  ٨٨ا>

��ن�Hن��?  _E�: @ّ� ،

ه ان
رت �� 2#�ری ران
ه � : ،i��R-� ھ�ن وا@���Lم� ان
�4 ر��ن
ه ا,i، م� روزن�م� ھ� و ن4H,�ت را آزاد v �� و �,��م� ان�Lب را >

،i,م� 42د...  �aدوران ط� �� �H? ر ��ز@\#���� آن�ن ا�� و ھaھ�ی دا�Bاز اد
 ،�#���
رت، ��ز ?�H ا%�ح ام�م � i�RL� ،ن@ن ا������#�زل �ا�4ای �� 

�4ای اط�ع از i2 و  .از ا, K��F` ا��... و ، راه >` م1H`،ط(�Fن �� �
رت
 �E�Lن@ن ا���� م��ن@ن ا���� و,�«�2. ��ه 
Hم4وری  �4اب ظ��84^�ی ا�4ا ن

  .�� =�,�ن ��2ب ا98وده م� @د» و��L8 �,d �4 ��ن@ن ا����

 4��ا%�ح ط(�F را م�Hھ
ه م� �#2
 �2 در م��>�F ھ�، مd�Lت، �I#4ان� 2
از آزادی و >L@ق ذا�� ھ�� ان�Rن^�، از دا�K >{ ا����ر �-��K �4ن@� ... و

از دا� }< K��m K��-@ن��  ،ھ�� در m^�رm@ب م4ز ����� �4hا�a��8 ا,4ان
�@د، از دا�K >{ آزادی و ا���Lل �?
ھ�� �4ای  ن@ع >1@م� و اداره زن

 ��
 و �-��E، از >{ �4ا�4ی �@ز,& ام�1ن�ت م�دی و م-#@ی H2@ر �4ای ھر
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 }< K�
....ا>�د م4دم H2@ر، از دا#و ,� م4دم را . ، �KI �� م��ن آورده ��

#
,K �^� ا�� �2 . در دا�L< K@ق و آزادی وا�-� �@,/ آ?�ه 42ده ���


ار �� و�@دی V= �2 از م-9و�E و ,� 2@���ه �@دن د��/ از م���E ھ�ی �
ر�

ار و ,���@L< ،_)ط �Eا
B ،اه@I,رت، آزاد
�@د را ن�Hن م� دھ
 و م-�84 ...�

@د، �2م�ً آ�1ر  4Nن/ ن����ل و ر��8ر و ?��Bا �� ��ام� ا?4 �� د ،
م� #2
و �4 . ا�� �2 �
رت را ا%` م� دان
 و ن� آزادی و >L@ق ذا�� ���م� ان�Rن را


ا�E و >L@ق م4دم را �K��F م� #2
ا��س ?����ن �
رB ت، آزادی و . i,ھ4 رژ
 `���رج از �@د را �+ K�+E�% و K,

اری، ن� �#^� ن���د,��1�@ری و ھ4 �
ر�
 `�
ی �S �4م9ھ� @ن
، را �+� 
L�2 وارد ن iھ �aدی ھ�@� �1)� ،
#2 ��ن


#2 ��
 �2 و �� ھ��B K(� ا4s2,� ا%�ح ط(�Fن �� �9 ا�(ّ� �-� م� 2##.  ن
 
L�2 �� ن iن� را ھ�R2 و 
�S �4م9ھ� ن9د,D نH@ن �� �2 
##2 `�B ن+@ی ��

م� =4دازن
،  - �2 اس و ا��س ��}�ت از ھ��ن م+@ر �
رت ا��  -م+@ر �
رت 
;9,� ##2
ه H2@ر، م@رد �4، ��@ان@اع و ا��Rم %��^�ی م�I(. �4ان
از، آ

�m �� >{ م4>@م م#�4Nی  .�4ار م� دھ#
... �#O ا48وز، �#
 رو، 48ا ��ن@ن  و
 K��? 42ده �2 م4ا از �IH-4,. و م�ن را �F)ا%�ح ط `�B و �F)ا%�ح ط


,�1 از ان��Lدا�� «: وی در را�\� �� ا,K �}@ال �2. ن�1ت ��4�H �� ن��ز م� #2
 �E�� �Hدر �4,�ن >�24 ھ �E�-�4�< �2 ا�� K,د ا@�2 ?�ھ� م\4ح م� 


�4 ا��Iذ م� 42د,
 و ھ��K ام4 �^�ن� ��  ا%�>�ت، م@اض-� =4��ب �4 و �#

ن �� �@د �� �HI� م�;Rآن�ن �� ان �H? ن م� داد و م@�_ م���E�Iد�� م


##2 �)��L4 م�ی 
4ان� ��9دۀ ر�_ #�4,�ن �I. >�24 ا%�>�ت �� ط@ر �
  :ا,�Hن K�#m �@اب م� دھ#
»  .>�4��E�- ن�@ن� ��رز ا,K ان��Lد ا��

  :را ,�دآور م� @م در �@ض�5 ا,K م\(_ ن�1��« 

 ١ -   �Eو ،iدان ����رھ� ?��� ام �2 ا,#;�ن_ �@د را م�@ن از �\� و ا��Fه ن
ان��Lد 8@ق م-�@dً از �@ی �R2ن� ا�� �2 م� �@اھ#
 �� ن+@ی در ,D ن^�د 
>1@م�� ���� دا�� و ھ4 از ?�ھ� ,D ان��Lد و ا4�Bاض� �� :�4 از م+
ودۀ 


#�� ��ز ا,#�1 م#UH ا4s2 م���
ی �2 �� ��ط4 ر8& آن^� :�8` ا. �S �4م9ھ� دا
 4�vU� �^د از :�4 آن�L4م9ھ���، و?4ن� ان�� S�
 ھ��ن ا%�>�ت م\4ح 
 D, 9م)�R4م9ھ� م� S� ��� �� K�8ر �E�< K,ارد و در ا

ان� �� ھ�4اه ن#m
���د ا��، ز,4ا در �����ری �2 وd,� م\(��L8 �L را در ��زن�4ی ��ن@ن 

�ح ��ن@ن� 42ده ان
 ط�F-� ا�� �2 ن�� �@ان �� م�ن
ن در دا�` ا���� �� ا%\
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>�� در ��� ��dی ا�4ا�a ھ�~@ن ر,���  –آن �����ر و m^�رm@ب 
�^@ری�- 
 D,4م9ھ� ن9د� S����ری �
ون �F@ل . �� �� K�#m ن در
م�ن

م4Hو��B وd,� م\(�L م�R@ر ن��R و �� �F@ل م4Hو��B آن، ام�1ن �@از 

ن �� >i,4 وd,� م\(�L و�@د ن
اردان��Lد و ن9د D,.  

م-#�ی ا%�>�ت ا,K ن��R �2 �^� ان��Lدھ� �� ��� ان+4ا�8 و :�4  -٢

ادی K�#m ان��Lدھ��a را م� =<,4د و . ا%@�E �@ق داده @دFا�� ���ھ2�< 4


م-#�ی ا%�>�ت . �R� �m �4ای ��Nھ4 �� آزادی و دم@42ا�� �H@,{ ھi م� #2
K,ا ����� /I� و ان+4ا8^� �2  در ����� 
ا�� �2 نL\� ھ�ی ا%(� م���

م#;4 �� �(_ آزادی ھ� و ����& >L@ق م^i م� @د، �� م#\{ و �
ون �-
ی از 
 `1
 �4ار ���4د و م4دم در �4,�ن آن وا�& @ن
 و �� Lم@رد ن ،����ا%@ل ا
م-L@ل و از راه ھ�ی م4Hوع و م-�@ل در دن�� وض-�� ن�م\(@ب را �� 

م-#�ی �
م �� �
م �2 م��زم �� ا%�>�ت ا�� . \(@ب �4��h دھ#
وض-�� م
,-#� �� ?��K و ن@�K و �<42 دادن �� �
ر,� �4آ�2ھ� م4دم ا98وده . ھ��K ا��


@د و آن�ن در م4�R ا>�Lق >L@ق �@د �4آ,#.  


ادی و دF42ده ا�� �2 ھ�� >1@م� ا�� ���v ��4;� د�Lان� K,4�1m@2 @ری���1,
#2
 و �4�@رد م� #2
 92 ا%(�از م4ا ��
رت �@د را �+�` ن� . K�#m در


 �� راه �@د L�#ن م�+)�وض-��� آ,� �1@ت 8-�ل م-#��a دارد؟ آ,� �9 ا,K �2 م
##2
 راھ� و�@د دارد؟ ط�F-� ا��  `�ادام� دھ#
 و م+4وم��^�ی ا>����E را �+

2���� �� را�< K�#m ای@E 4,ز K�84? 4ار� �� 
ه �2 م�(+�ن ن�� �@ان#

#HI� اوم
  .ا%�>�ت �

٣- I� رت #در م@رد
4ان� ��9ده ر�_، مK ن4Nم ا,K �@د �2 ��,
 م+@ِر �

 �4ار L�1ت ا��، م@رد نHری از م��R� اد ����� و
Rان UH#924 �2 م�م�

ن� �� . مK در ا,I� K#4ان� �9 �� م#\{ �4آن و روا,�ت %+�F ن41دم. ?�4د
�@ھ4 و . @ب و �4I,_ دB@ت 42دمم�Lم� �@ھ�K 42ده و ن� م4دم را �� آ

 �� �FR4آن و ن�9 اظ^�ر ن�4ان� ن� iا��#�د �� م��ھ� Kم �F+% �)%م+�@ای ا

ن آن �@�S اھ4م ھ�ی �
رت �� ا����ده از  ��Rو وا� ��R1>i,4 م�4-�� و 

مK در >�L�L از >L@ق م4Hوع م4دم و ن�9 از . ن�4وھ�ی >1@م�� و ام#��� �@د
��� د�8ع 42دم>i,4 م�4-�� �-� و >)B د �2 م4ا�& و . @زه ھ�ی@� ��R,�


ا�a م� 42دن
 �� اھ4م^�ی �
رت از >i,4 م�4-�� ����ی >@زه ن�9 ھ)B
 �2 
>@زه ھ� و >��s م�4-�� �@ء ا����ده ن##1
 و آن�ن را �� م4�Rی ن�H1ن#
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و�E م����Uن� د,
,9B �� . �2 iت و و��ھ� ��ر,�I آن�ن ض��4 وارد م� #2

رت از �-�� از آن�ن �@ء ا����ده 42دن
 و در روز >�(� �� ��� و اھ4م^�ی �

 �,@L� و },@H� ن را�?
##2 �)�< ،i� iNBا 
;Rم &�>�R#�� و د4�8 مK در �;

##1� 
,�Fآن~� ن 
  .رو>� 42دن
، و 42دن

2��� ن�9 از �4 م�(+� ان
,�H ,� �4س �� �< `�م����Uن� ا%�ح ط(�Fن دا

اد ھF1` د,�4ی �� ا��
�ت 42دن����41ی و م . ������^@ر  –آ��ی � V�aر


ن %
ھ� �F ن�Nم� �� �����ن^� و >�� �-\�(� م
ارس  -و��
 از آورده -�

 ا���ن و �H2ن
ن دان/ آم@زان �� ��Nھ4ات و -�ر B(�� مK، �� ط@ر #m در
 �2 ��? n��= ن@�ر��� �� �}@ال ,�1 از �4Fن��ران ��ر�� �� ا,K م�

�� ھ��K ا�� �2 و��� �R2 م��E�I م� #2
، م��E�I �� او ھi م-#�ی دم@42ا


 و در ا,4ان ,�R2 D م��E�I 42ده و م4دم ھi �@اب او را داده ان.! آزاد ��

 �1)� ،

ن
 م4دم �Bدی نF@دنآ,� ا,�Hن ن�� دان�R ا,#^� �2 �� �����ن آورده 
آم@زان ھi ن@�Bً از ا4s2اً از =�,��ھ^�ی ���R و =�د?�ن ھ�ی ��Qه �@دن
 و دان/ 


 و آن�ن را �� زور آوردن
؟ آ,� م��E�I �� مE�I. �� م-#�ی #��@د ا����ری ن
ا
 K�#m ن از دم@42ا���H,-�ً ا�4 ا��؟ وا�زدن و K�R1 و زن
ان و >

�@د دا�� ان
؟ K4ی در ذھ,@��!  

=V از آن ھi در @رای �E�B ام#�� م(� �� �^�ن� ھ�,� ھ�~@ن >�� ام#�� ,� 
��<Kظ� از ��ن م !
i:4�)B ن�  -�� 1` :�4 ��ن@ن� م4ا م+�@ر 42دن
 و �-


ان �
ی �-�� م�Lم�ت#m-  K,4، ا�d�� م�Lم i�L�Rل ن�@ذ �(�1 د��@ر م��Bا ��

م4>@م آ��ی �(�E�I م� ?�� آ��ی . >�4 ��/ از =#� ��ل �� ط@ل ان;�م�

�� :" ?��� �@د ��م#� ای در =��n �� ا4�Bاض وی ن�FR �� ادام� >�4، �� او
�@اھ
 �@د 4 =����4�< K,ه ام ا

اون
ی نF@د و >�2��� ." مK زن� ��Hو ا?4 م

از �E�R2 مK و �4�� �H8رھ�ی دا�(� و ��ر�� واھ�� ن
ا�، ھ�� ?�ه ر8& 
�8�, ��� 4�L+{ ن<.  

م� ?��، ھ#��م� �2 او ا�Bم�� ) آ��ی �2����a(از �4اری �2 ,�1 از دو���ن
��ن� و د4�8 و >B �� ��#�R#@ان �2 �-
 از  –م4ا  �� �)�<» ��)B ان� � و ان�

�� م-�ون ا%�ح ط(ِ_ وز,H2 4@ر ن�Hن داده �@د، او  -ن@�� �@دم» را�-@ن
?@,� �� ن4N آ��,�ن �R2 �2 !" م��@ن ا,K ن�م� �4ان
ازی ن�Nم ا��: " ?��� �@د

و ��ن@ادۀ او  ��ن� و �2�ن� اش م@رد >�(� و �4I,_ و>��Hن� �4ار ?��84 ا��
 �)��� در م-4ض �\4 ا��، ,� ��,
 �1@ت 42ده و از >Iدر م#9ل 
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41 #2
، و در :�4 ا,K %@رت ا?4 %
ای 48,�د مN(@م��/ �(#H�  ن�?
##2
 �� ��FEه ا��؛ ا

، ,D >�24 مE�I. ا%�>�ت و در �^� �4ان
ازی ان;�م 


 روK ?<ر زم�ن ���Rری از مa�R` �4ای ا,K ا48اد �2 ان�Hءهللا#� ن�� ��4 دا

ه ا��.  

۴-  �����4�� د���ورد –آ��ی � i:4�)B و –ھ� 
 48%� ھ�ی ز,�دی را �@زان


ودی ���` �F@ل �@د �2 �� ا,K ...م4دم را مU,@س 42د< �� �����اB ��FE<ر آ��ی 

ان� ان;�م دھ
، و4m �Eا از #m �2ر �Rان@� ����ن@ن ا���� و وd,� م\(�L ن
ھ��K ا����رات ��ن@ن� و ان
ک �@د ن�9 �� �@�� �^4ه �4داری ن41د؟ 4mا 


 و ��({ �� �-�� از �2رھ�ی م4ا92 �
رت را �@��� م� 42د و >�;�?�ه �� �
ا��؟ او �2 م4دم را دا� 4mا م�1Hت �@د را �� م4دم در م��ن آن�ن م� =4د


ق و ام�sل او در ��,H2 4@رھ� از �ن�� ?<ا�؟ آن ?@ن� �2 م4>@م د4�2 م
اھ4م �
رت م4دم در �4ا�4 �+��` ھ� ا����ده 42ده و م� ##2
 و m#�ن~� از ط4ف 

��n �4ار م� ?�84 �� ان��Lل آن �� م4دم و �� =�H@ان� م�Lم�ت ��d م@رد ن^� و �@
آن�ن م�Lوم� م� 42د و >�� ا?4 در ن^�,� ا��-�� م� داد �4ای ھ��B �� �H#@ان 
,m D^4ۀ آ�4وم#
 و �4�vU?<ار ���� م� م�ن
 و >�24 ا%�>�ت ن��H= �� 9@ان� 


  ادام� م� ,��8؛ ھ4 –��/ از آن~� ام4وز در آن �4ار دار,i  –م4دم� #m
��  –م�K1 �@د ا%�ح ط(�Fن ��4�Hی ����� او,K  –و ,� >�� �I آ��ی 


  .�4ده @ن
 و ,� م+4وم��^��a را م�+�` ?4دن

@د -۵ �R,�Lط4ف د,�4 م �� 
ھ#��م� �2 . �#
 روی ام4ی ا�� ن�FR، و ��,

 ��ل ?<�� رأس ھ4م �
رت را #m رت در ط@ل
ا%�ح ط(�Fن �^�i در �


 �4ار نLا�� م@رد ن �-�Fط ،
��ً در �4ا�4 او �i�)R م+� �@دنB و 

اده ان

 از ھ4م �
رت �#
 �(�L م� @دLدر ن Kم �L\#ن م�#I�.  

 �Hم� ) ع(>1@م�� >�4ت ام�4 از ط4ف د,�4، م @�Eا K,4�^� 4ای م��

>1@م� آن >�4ت �\-�ً ,D >1@م� %�5E و �B4 و م4دم� �@د؛ �� . ��


 ن�� دان�R �(�1 از م4دم  ا,K >�ل آن >�4ت >1@م� �@دLرا �� ن��ز از ن
2��� آن >�4ت �4Qدازن
، آن ھi ان��Lد از رأس ھ4م �< 
Lا�� �2 �� ن@�م� 

>�4ت ن�4م@د از ا48اد =�K�a و ز,4 ...�
رت ,-#� �I آن �9ر?@ار
�@د 48م@د �2 ام�م  �I
 و ان��Lد را م�@�� L�1 ن)� ،
م;�@�B ان��Lد �#2

��K �@د و در)R�Eا �  .رأس >�2��� �4ار دا
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I� �2 ن��R2 ری از��R�#روی م� د 
�@د 4ان� م4ا �# 
-� ��

، م#�Rان

�4 از آن م\4ح 42دن
؛ ام� ا,K زم�ن� �@د �2 در >�ل از -�رھ��a م#� �, ���H


ه �@د و E<ا >�%` �@م� از آن�ن �(_ B د���Bو ا 
د�� دادن �
رت �@دن
�
ان� ن
ا#m.«)۴(  

  ،
و ا%�ح  �مa�R(� را �2 م4>@م م#�4Nی در را�\� �� ا%�ح ط(418F ن�#1
ط(�Fن ?��� م�4@ط �� ?<�� ا��، ا?4 �� د�� �� ?����ن �4ان ا%�ح ط�Fن 


#m 9� �� ،
��ر، �4ای م���L  ن�4 >�� در ��رج از H2@ر ن��ه �#2 �Hان�

ه �S �4م9 ھ� ھ��ن^� ا�� �2 �@ده و �4��hی در ن+@ه 418ی آن�ن >�%` نH

  . ا��


ار �� �
رت را در د�� دارد، �@د م�ن& ھ4 ن@ع آزادی، ا���Lل در �
ر��

ا�E و >L@ق او��E آ>�د م4دم H2@ر ا��B ،@�� ��   .رأی�م� �� 
L8@ق، و  م

@د، 4��@�
اری ھ�m 4 م(�
رت و �
ر�� �){Rم�  �4ای ا,#�1 ��ز م /@2
@د �� �� مE�s^�ی K
ه ن�Hن داده  رو@د، 4m �2ا ��^@ری و وا�& 


ار م�ن
ه و �� >L@ق آ>�د م(� ا,4ان,�= ��L8 �L)\م �,dو و �,d@ری و�د,��1 

� �2 در =� �@اھ
 آم
، در �E �2 �E�< K�B ھ�,در �(R(� م�L. ?4دن ن#^�ده ا��

ه، ا�ره م� رود، �� روش و م#/�� رو,
ادھ�ی م(�@س وا�& ھ��a م�  

 ��L8 �L)\م �,dو و �,d@ری و�ری د,��1@^�� K�� �2 ن  و=4دازد@�R,ا=@ز
�� �FBرت د,�4 ,-#� ھi >1@م� وd,� و . ��^@ری ,�R1ن ��1ر م� رود

iروش و ر��8ری را �2 در را�\� �� ھ K��E�Iم iو ھ ��L8 �L)\م �,d�1ر   و�
ر��8ر و 42دار مK��E�I و  و در >�L�L ھ��K ا,#^��ن�م� ?�4ن
، ا,#^��ن� دارد 

,� ا=@ز,�R@ن �� رژ,i ا�� �2 �� %@رت  م@ان& و ��9,42ھ��a در ط@ل �� و 


ه و ��i�LB �B و ن��2م م�ن
ن 2@/ ھ�ی مK��E�I  یان��ل ?<�� �(@ه ?4 


ه ا��و��� دو د��� �4ای =�4FHد ھ
ف �@د از روش ,�R1ن� ا����ده  و ,� . 
Fط ،
�-� ا�� آن �2 اھ4م^�ی �
رت را در د�� دارد، آن را ��1ر م� ?�4ن

�@د را �#�s و i�LB م�  ��زد .E�Iی م�^Hم�K1 ا�� ��HI و ,� د��� . 2@
 �L�L< ری از�B 4ی �� م#\{، ن�در�� وN4 را، نNن K,ا K��E�Iاز م �aھ�



ه را آرم�ن ?4ا و ,� ذھK ?4ا ��@ر ##2#R,@و ,� ن 

ارن#Q� . �2 از راه ���ام� و
4FB @ری�در ا,#�1 �4ای د,��1  ،
�@د آ,#
 و �2ه �@د را ��ض� ##2 �� ��IE ت


رت او�_ وا��Fت � K�وd,� و وd,� م\(��L8 �L >�� ن�Nم و در د�� دا



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ١٤            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


�� . ا�� >4ف نI@اھ#
 دا� و م@رد =<,4ش ا��� K��E�Iام� آ,� �4ای م

رت ا��س �2ر ن��R؟� K�84?  


ن را >{ �@د م� دان
 ,-#� ا,#�1  مK��E�I از ھ4 د��� و ?4وه %�>_
رت �
  .ا%` �
رت ا��

�` م� B 9آن^� ن� ،
�` م� #2B i,ن ا�9ار و و��,(� �2 رژ��م�FE�: K��E�Iً �� ھ

##2.  

رژ,i  �4ای از م�
ان �
ر 42د ن مK��E�I، ا�^�م، �4I,_، �@ر,�، دروغ و دروغ 
  . ��1ر م� �4د.. م�(+� آم�9، و

##2
؟مm K��E�I\@ر؟ آ,�  ��  مK��E�I رژ,i از ھ��K رو^� ا����ده ن

##2
 و �+�` و   ���` م� ##2
 و ,1
,�4 را �+�` نB ق��� K��مK��E�I ھi �� ھ
 �24�-�م` ن41دن ,1
,�4 ,�1 از م@ان& ا%(� و>
ت و �F� `�1H^� ای �� 

�
ه ا�� �ھ.  


هو�@دی ��  K�� ،�2 ��رھ� و ��رھ� روI D, �2 >4ف ���R�� �2  در
8�` اIE\�ب ا��،  ،�Rو ھ�� ار?�ن� ن� V1~ھ� �� @�I��= �)+ا%�>�ت م


ه �� B#@ان و�(��و ��ز در ��ن@ن  از إ4Bاب ن
اردای در  ا���� �2 �9ک 

م� ا�4ای م#@,�ت و�E م\(��L8 �L ا��، �a�� �m م� �@ان
 �4ای آزادی و �


، �� ا%�>�ت م-#� �
ھ
، ام� ��ز �� ���I/ م^�� از ھ��L< K@ق م(� دا

 و �� ا%�ح زومK��E�I �� آر,��� i<م#� ای ر��
 روزی دل آ��ی ,�ی ا,�1# 


�@اب 48و ر��8 ان �� ،
و ,� �#� �� ?9ار� �2 �� د��i ر��
ه، . رژ, i�K دھ
>�� �-�� از �R2ن� �2 >�م� آ��ی م�K�R< 4 م@�@ی �@ده ان
 و �2ر�ن �� 

Nان و داغ و در8/ ا��8ده، ن
��ط4 ا,#�1 ا>�Rس �4 داد?�ھ^�ی ا���K�E، �� زن

�\4 42ده ان �2 
��ل  و ,� �� آن�ن �d@Fن
ه انBاز ا �HI� ،4 ا��\�رژ,i در 

و ا�^�م�ت ن�42ده را �� ?4دن ?��84 ان
، �2 رژ,i را از �\4 دا�(� و ��ر�� 

 2@��ه �KI ا,�1# �
ون �@�� �� ا,�m �1#@ن� اھ4م^�ی م�I(.. ن;�ت دھ#


، ھ#@ز �
ان   �
رت��# ��د�� �� د�� م� @د و �
رت دو��  و �@دی ن
ام�
 �2 روزی ن�Nم و ,� آ��ی ��م#� ای �� ھ@ش ���,
 و دو���ن و �@دی ھ�ی 


�� آن^� را �^�i ?4دان>? `sرت م
� i�RL� ه و در
و . دRE@ِز ن�Nم را ��ز ?4دان
،

ه، روزی �K �� ا%�>�ت �
ھ �2 iم ھ�Nد را �4 آن~�  �4ای >�� ن@� iHm



ه و م� @د م� �#
ن:�8` از ا,�1# �
رت �H� i�RL@ ن��R و  . وا�& 
در م�E�L ھ�ی �-
ی �� . +��ر ?4 و ���م�� �@اه م� @ن
د,��1�@رھ� ھ���H ان



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ١٥            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


اری و د,��1�@ری وd,� و وd,� م\(��L8 �L ��ز م� �
رت و �
ر�� �){Rم
  . ?4دم

�(� د� K,4���(� ا�� �2 �2#� ,�1 از م^� K,ا �)B �� @رھ� ا�� و���1,
د,��1�@ر ھ�� 9�m را م� �@زان
 و �4 ��د م� دھ
 و ھ�� �R2، >�� دو���ن 


#2 `�+� 
�@دش را ھi ن�� �@ان }���.  

��#� �4 ��42 ر,��� م;(V ���1 زده �@د، و ��� رR8#;�ن� �2 �� 8@ت ھ�
��#�،  ۶٨ �� �۶٠#� �� ا�4ار �@دش در ��ط4ات روزان� از ��ل �و 8@ت آ��ی 


 آ�� در د�� دارد، >�� م�ن& �@�@د آم
ن ���م �@ای H2@ر را �� ھ��1ری ا>�

ه ا���@د�ن  �-�  : �@ض�5 ا,#�1. رھ4Fی �

��#� =�H#^�د  ۶٣رو>�ن�@ن در ��ل �
?� آ��ی ر��ن� ام(�H �� آ��ی #,���� ن
و . H2@ر داده ان
 رھ4Fی ��-� و ,� @رای �E�B م�Hور,K ام�م را �4ای اداره

��#� ھi >4ف رو>�ن�@ن را رد ن41ده و >R_ ?9ارش د,
ار �دی  ١٧آ��ی 
  :، م@ا8{ 2#�ره ?�4ی �2م` �4ای ا,;�د رھ4Fی ��-� �@ده ا��١٣۶٣

 "i�8ز,�رت ام�م ر �� VQ�  .. .
. ا>���ل 2#�ره ?�4ی �2م` را م\4ح 42دن

F� و �Rن� �+)�  ) ۵. "(@ل 42دن
در�@ا�� 42دم �2 د,�4 ن�4م�,#
 و م

 �Rن� �)�B ط4ح ،��
ون >��,� آ��ی ھ�� ��R�2 م� دان �H)ی ر��ن� ام��آ

ه رو>�ن�@ن �4ای  �(_ >��,� از ط4ح =�H#^�دی آن^� در#,�� ��١٨ B#@ان ن

�� ر��8 ا�� ١٣۶٣دی   :    �� م���ت آ��ی ھ�

 �F#  ١٣۶٣دی  ��١٨ 

 "
,� =�H#^�دی �2 ��-� از از مK، �4ای �L@....  آ��ی ر��ن� ام(�H آم
�@ا�� D�2 ،
4�ن ا,K . رو>�ن�@ن �� ام�م داده ان
 و ام�م آن را رد 42ده انNن

#2
 �2 ھ
ا,� H2@ر را �� B#@ان م�Hور ام�م ,�  K�-ا�� �2 ام�م، ?4وھ� را م

ه ^B �� م�@�B 4ی در ام@ر 2(� و ����� ھ�ی�? i���� �E�B رای@


  ) ۶." (���4ن

��م�ن#
 ھ4 درو:�@ی د,�4ی �2 ھ���H 48ام@�1ر م� @د و ��  آ��ی ھ�
@ م� دھ
، 48ام@ش م� #2
 �2 در روز 4v ھ��ن 48ام@�1ری ھ�� 9�m را Eُ �4 ا

�@د  �#���. �� وی م\4ح 42ده ا��»  ا>���ل 2#�ره ?�4ی �2م` را «�F` آ��ی 


 �2 »2#�ره ?�4ی«�4ای �#�s 42دن R,@م� ن ، »i�RHرون ن

م��Hن در ان� .


ه ا���2
 42دم dزم ا��، ��4�H �� م4دم . ���,` �� ان9وا در ام�م =�
ا U�

�4ای ا,#�1 ن�Hن دھ
 �2 >4ف آ��ی ر��ن� ام(�H �� =�,� و م�,�  و» >4ف �9ن#



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ١٦            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


آ��ی ر��ن� « :ا��، =�H#^�دش را >�` ��E�R2 4 و ن�را>�� رو>� م� #2

���/ ن�را>� ا�� و �E�R2 دارد. ام(�H آمBز,�دی ?��؛ ا _E�\م . 
�2U�


  ».42دم �2 �� م48�Rت �4ون

�H#^�د م� @د و �(@ راه د��� ای �#� �� ا4�Bاف %4,+� �2 م� #2
 م�ن& از =

 42ده ا��� �-���#� را �4ای �@�@د آم
ن رھ4Fی ��و . از رو>�ن�@ن و 

 �-���#� �2 م� �@ا��� 2#�ره ?�4ی #2
 �� زم�#� �@�@د آم
ن رھ4Fی ��آ��ی 

ه ا�� وم^�� �H@د، م�ن �#���وی �@د �
,K مR}(�  & 2#�ره ?�4ی آ��ی 

  .ا4�Bاف دارد

 K,ا ��FEرت را در د��ا
� ���@د آدم 48ام@ش �2ر و درو:�@ �2 ھ  �� �دا
�#����4F?�ن ام4 48م@ده �2 �2ر?4دانِ� ����L �4ای �-��K  و ھ#��م 8@ت  ��

�� ا,K ���وت �2 در آن دوران �-
 از 8@ت =��م4F �2  د�� دا�در رھ4Fی را

 �2 =��م4F 8@ت 42ده ا��، د�� �� ����L� `�1H ز#�Rم� دان ��
 و�E ھده 

���#� اط��B ن
ا��4داد  ١۴در ��ط4ات   وی .در ا,�R2 ���L� K از 8@ت 
١٣۶٨ 
R,@4ی 48دی «:م� نFو �-�� رھ �aرا@�-�� ھ� ط84
ار رھ4Fی 



... �@دن��Fً در مH@رت ھ�ی �4ان �@ا . و �4ای @را�a ھi ا�i ھ��a �4ده 
i,ه �@د
@را�a م24_ از آ,�ت  و ��-� د,�4 از �9ر?�ن �� ا,K ن��;� ر�� �2

�#�1Hم#� ای، م@�@ی ارد��(� و م��
ه ���4ن
 و�E در  ^B �� 4ی راFرھ

 آ�� م�ن&  )٧(» .م<ا42ات رھ4Fی 48دی رأی ��4�H آورد�وی �� ھ���ری ا>


ه ا���� ھ�ی �-
ی ��ز  .رھ4Fی ��-� >�� رو>�ن�@ن R� م\(_ در K,ا ��
�H? iاھ@�  

��ً « :�4,�ن ام@ر آن دوران �@ده %5,4 م� ?@,
�2 در ھi آ��ی م#�4Nی B
،
�(� م� B 
��i م� ?#�84�� �m 4ھ ��آ 
��� و ا>ودر ن�م� ) ٨(»آ��ی ھ�

��#� �� ا,�Hن ?@9د م� #2
 ١٧/٧/۶۵م@رخ ��@د، �� آ��ی " : �E�� 
#m
 �I��ً اداره H2@ر و ان�Lب را >�4��E�- �� رؤ��ی �� �@ه و B �2 ا��

 
��� و :�4 >�ج ا>�I� و �آ�� �4Qده ا,
 و ھ�� �2رھ� از ر,9 و در
�` آ��ی م@�@ی B و در ،
�� را ��,
 آ��,�ن %�ح �
ان#
 و ���IH دھ#�I�

 آ�� ا�� و آ��ی ��� و >�ج ا>ن�RI وز, 4�i�)R آ��,�ن ��م#� ای و ھ�

 �Eو i�E�I�2 م 
ن�� م@�@ی ارد��(� ھi اھ` م��L(� ن�SL8 �R ن9د م� داد م� زن
i#2 ��E�Iم i@ان�٩."( (
R,@#د م�@�آ��ی م�4 : "و ,� در ��ی د,�4 در ��ط4ات 

 
,�� 
��ً %�>_ رأی نF@د و ھ�m 4 م� ?��#B ،4,وز �RIم@�@ی ن K�R<



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ١٧            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

�(� م� . ان;�م م� دادB 
��i م� ?#�84�� �m 4ھ ��آ 
��� و ا>��ً آ��ی ھ�B

، >�� ?�ھ� آ��ی م@�@ی ن�RI وز,4 از �@ی �@دش �2ری م� 42د آن^� 


  )١٠..." (�� او �4H م� زدن

  `�B 4ھ ���#� دا��� �� آ��ی �4 ا4v را�\� ن9د,D و و,lه ای �2 آ��ی ھ�
مE�I. ��ن@ن ا���� �2 م� �@ا�� ان;�م �
ھ
، �#�ِم 48م�ن و ,� د��@ر آ��ی 

��#� ان;�م م� داد�
ه �@د و �R2 ھi �4أت ن�� 42د �2 . �H2 ��و نَُ\{ از ھ
�2 �
ون . ��@,
، ا,K و ,� آن مR}(� مE�I. ��ن@ن ا���� ا�� �Rن م� دان@m و

�(� ن��R، او B رت
� K�
 آ��، ���>_ و در ا����ر دا�در ا����ر دا�Kِ ا>
�@دش ,�ر و ھ�4اه 42ده �@د، و m@ن ھ
�8 �9 د������ �� �
رت  �� iراھ

 ��� �^4ى و ان+��رى >�@م� و >����� ن
ا)�و �� ا��#�د �� م\(�L و �
��ً و��L8 �E در ��,�B ،4,4ا�8ت ز�Bم�  ،ا����#� �@ده �2 ���� 8@ت آ��ی 
�� :ا�� ا����رات وا�-� �
رت را در د�� دا

٨��ط4ات  - ١    K,48۶٠ورد 

  ..."i��
 آ�� %+�F ھ�,� دا�
 آ�� م�. �VQ �� ا>�
 ��  ا>��@ا�� ��^
� iاھ�@� �m ر
�4ه م� �� آ��ى �#� %d4د�� . V�aر �� 
?��i ا,�Hن ا?4 ��ن& ��


 و از م�Lم ر,��� ��^@رى B(�� ار?�ن^�ى �^@ر در >
 ��ن@ن ا���� ���
 ) ���ب ۴٢ص "  (�@ان�i ا,�Hن را �+�` �#�i ��ن@ن� �@ء ا����ده ن�#
، م�

٢٣��ط4ات  - ٢   K,48۶٠ورد 

��#� م��>�F م\�B@F�� ان;�م د" �
 آ�� �اده و �4��ف اط�ع ,�i�8 �� >�ج ا>
م��>�F ھ�ى ?<��، ا,�Hن �� �S ام�م ن��FRً ھ��ھ#�� ن�Hن داده و م@ض-��4ى 

  ) ���ب ۶۶ص "  (اش را م+�@م �4ده ا�� >K�R آ��، ا�@ى زاده

٩��ط4ات  -٣  �H^F,۶٠ارد  

��#� �(�K 42د و �@ا�� �2 �2ری �4ای آ��ی م+�@د " �
 آ�� �>�ج ا>
��#�[�4و�4دی���ن� وزارت ��ر�� 2] ن. دام�د آ��ی E4اً از م-�ون� =�ر��� ا

@د و ن�9 �4ای آ��ی 4 ?��84N4[2#�ر ر�8، در نF2ا �)B [ ��%@� ،��H�+م
��، را�\� �^�4ی �4�4ار @د)B ,�ن���2 �� آ � .دا

۶٠�4داد  ٢٨��ط4ات  - ۴  

 " �,�� 
Hن /I= (@,9,@ن�4د و از ا,#�� =��م ام�م از � K�)� ��آ 
�_ ا> 4�آ
�@ان
ه و م4دم -�رھ�ى =4@رى �4د  �,
و ?�� =��م را در ا����ع م4دم ام;


ر و 4F�Eال ھ� داده% �#� ��)B 
?�� . از آ��ى dر,;�ن� �@ض�5 �@ا��i. ان



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ١٨            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

 iھ 
-� 

 و �� �4ن�م� ن��4�4اى =�ك �4دن -�رھ�ى �#
 و�� ز,�دى %4ف 
  )  ���ب ١۶١ص . "  (@د =I/ م�

4 ٢۴��ط4ات  -۵  �� 

� ھ� �@د و " �= i� و ن�4ان �-�� از Kد4�8 م �� 

 آ�� ھi ام4وز آم�>�ج ا>
i#� ام

 ا� ) ���ب ٢٠٢ص ."  (�4ار 

4  ٢٧��ط4ات  - ۶ ��۶٠ 

��#� ھi آم
ن
 و را�& �� =4ون
ه" �
 آ�� �اى �� �4اى ,�� از آ#�,�ن  >�ج ا>
� و ر��
?� �Bدdن� م�� ) �ب�� ٢٠۶ص ."  (�@ا�� =�/ آم
ه �@د �

٢��ط4ات  -٧    K�^�۶٠  


 آ�� آم
 و در ��ره ا,#�� �@اھ4ش در �i ���^�ى �-(�R�� i@ادى " �اول _ ا>
�. ���H` داده و ا�#@ن م@رد �-4ض >9ب اE(^� �4ار دارد، �mره �@,� دا

�F<����i رK�8 ام�م از  مH@رت �4د در م�اى ��@,
 �� ن^�� آزادى در �
�� �4ده ا��4اً آن^� ?���. � ا��4Bاق �� =�ر,V ن�HL ن
ا�."  ا,i ان
 �� م� �

  ) ���ب ۴۵۴ص (

 �� 4^N�Rو م 
�� ن�4وم#I ��
ه �� آ��ى ھ�
 آ�� �� م\(& �@ده و ,� �ا>

ه ا�� �� راد,@ و �(@,9,@ن �@اى  =�H@ان���ھ�ى ھ�� ��ن�F ا�� و �
ر��� 8^

��Q���م �� nارى �� ?�ن� و �4ن
���m ،4ورھ��4ار  ھ�، ھ�، �در د�� وى  ��ھ
�� =4ون
ه ,�1 از آ#�,�ن/ را ن� از » ر��
?� �Bدdن�« دارد، از ا,#4و 

 ��و ,� د�� �4دا�K م� �@اھ
 داد?4�Rی و ,� �@ه �����a �(�1 از آ��ی ھ�
�@اھ4ش را در �i از وی  ط(_ م� #2
»  �-4ض >9ب اE^� ھ�« �� . K,
�


 آ����ط4 ا�� �2 ��� اھ
اف وى  ا>R� رت@�
ه و �
ه و ,� ا:��ل ��4m
 ��
ان �� d����#� را ن�9 ا>���` �4ده ا�� و آ��ى B م(� در د�� وى�B

 . �@ق داده ا��

، "FB@ر از �+4ان"و م#
ر��ت ���ب " ا�4ار B �LB(� ان�i^R ��,9"�4ا��س  
�@ه م;4,�، م ،�##L�����a و ��زم�ن^�ى م4�HE .)�Iى و �H@رى، در ز,4 

�� رR8#;�ن� �@ده و ر�{ و �8{ ھ�� ام@ر �
�� وى %@رت �(\� آ��ى ھ�

 و . ?��84 ا�� م�,
ھ�� ام4ى از ام@ر �H@ر نF@ده ا�� �� �
ون %�>


مH� `,�R@ر را ���R �� اھ��� آن، در ,�� . �@ا�� ا,�Hن ان;�م =<,��84 ��
 :از م4ا>` �� ?�ن� ز,4 �� ا�4ا در م��ورده ا��
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�` م�م^��K,4 ام@ر را ��  - ١ B VQ� در م��ن م��<ارده و ��آ
��4ده ا��  ا>
@راى دو ن�4ه(( 


 آ�� و ��م#� - ٢ ��4ده و �� ا�4ا در  اى @ر م� ام@ر و م�R,` م^��4 را �� ا>
@راى �� ن�4ه(م��م
ه ا�� ( 


آ��، ��م#� - ٣ �اى، ن�RI وز,4، م@�@ى ارد��(� و  ام@ر م^i را �� مH@رت ا>
`� ...ن�4ه ,� ۶@راى )�4ده ا��  م� مR}@ل م�4@ط� >` و 8

  �#���
 �4اى ھ�4اه �4دن ن4N آ��ى �d را ��آ 
�@راى م�I(.، ا> �� K,در ا
 .داده ا�� �� �@د ��4 م�

�@د، 2�� د,4�4  418١٣۶٠ن�#1
 �2 آن~� در 8@ق آم
 SL8 م�4@ط �� ��ل   
��#� در ��ل ��@ای H2@ر  ، ���م� ا����رت �� ?�ن�۶٨�@اھ�
 د,
 �2 �� 8@ت 

  .   در ا����رش �4ار دا�� ا��

از اول ان�Lب �� ا��-��ی ��زر?�ن ن�RI وز,4 دو�E م@��، >9ب ��^@ری 
 ��H^� 
�� �4ار دا�، مi�L�R و  –�2 در >�L�L در د�� ��ن��م#� ای و ھ�

i�L�R4 م�: �Lار?�ن^�ی ان �#����� ��Qه =��
اران، داد?�ھ^�ی ان�Lب، �#�م آ��ی 

ه �@د، را ���>_ 42دن
 �^�د ���. ��زن
?� �2 �� د�� دو�E م@�� ��

�� ��1H` م;(V . �4ای ���>_ �2م` �
رت ھ#@ز �8%(� ز,�دی در ��K �@د
�4F?�ن و ���>_ آن �@��)
 4��2 �)%�8 K,ا ��H^� � .  

�4F?�ن آ��ی  م#�4Nی رV�a م;(V و آ��ی �^��H ن�,_ رV�a آن    V);در م
�Eو 

ن�` آ��ی �^��H نL/ رV�a م;(V را ��زی م� ان��Iب B در . 42د در


ه دو�E م@�� و @رای  _,@��4F?�ن =�H#^�د ��ن@ن ا���� �^�� و � V);م

 و و��(� آ��ی م#�4Nی و ��#� �� 2#�ری ن^�ده �
 م4ا�& و آ��ی �,U� ب و�Lان


اً م-(@م-� �2 

 �2  آ,�، �+� ��@,_ و ا����رات و��L8 �,d �� %+#� آم
ط4ح از د�L� 4�2,� �@ده �2 �@��(� آ,� و ا�4ا�8(��ن ا��
ا �� آ��ی م#�4Nی 


ه ا�� 
ه و �VQ از ط4,{ آ,� �� م;(V آورده   ) ١١.(م\4ح 

��#� و د,��1�@ری �ن4N �� ا,#�1 و��L8 �,d �� ا��م ���ن�4 �
رت آ��ی 
 ��H^� ی��آن)١٢(%(+�ی آ ���2  �#���زم�ن از م(�@ن  ھ��ھ#�� دا�، آ��ی 

���4F?�ن ن�م� از  و آزاد,I@اھ�ن واھ V);�1` مH� از `F� �� و �ای دا


 د,B�Rم��ن ن��ورده �@د، زم�#� را �2 م �� ��L8 �,dن  ،و��E�I4 م� �I�

 ���� ��L8 �,d١٣(و.(  



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٠            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

آ��ی �^��H �2 دا��B رھ4Fی ����� و رھ4Fی م<ھ�F ھ4 دو را �� �@د ھ�4اه 
�L8 �,dو ،�� را �4ای %-@د �@د �� �(� رھ4Fی ����� و م<ھH2 �F@ر دا

آ�@ن
ھ�,� ن4�N آ��ی  وی �� ن4N و ا��#�Fط مK. در �^� ام��ل �@د ,��8
��#� و م#�4Nی را ��Fً م4�;& م��  ،�
ا� و �� و��L8 �,d ا�L�Bدی ن
ا#=

�@د را رو>�ن� رو#�41 م�4�� ��ر�� ر��8 و ز��ن ��ر�� دان م� �Rدان .

R2 ،
#���ن �@د �� وی >4H و ن4Hی داEدر آ ��H^� ی��ن� �� ھ#��م� �2 آ�
^�دت �
ھ#
 �2 آ��ی �^��H �2 در زم�ن ر,���/ �4 د,@ان-��E  م� 
�@ان#

 �,dو >�م� و ���ص 2<ا,� را �^�� و آن را �� ا�4اء ?<ا� �+,d ،ر@H2
F� ن و دوران��Eدر آ ��41 م�4�#` از =�4وزی ��L8 ?4د,
، آ��ی �^��H رو

  . ه ا��ان�Lب نF@ده، �(��H^� �1 د,�4ی �� ھ��ن ن�م و ن�Hن �@د

 /�4F?�ن 2@ V);در م ��L8 �,dو _,@��� ھ4 �^� وی �4ای ط4ح و �
42د و m@ن در آن زم�ن ط4ح م@ا8{ ذا�La ��,4 رو>�ن�@ن �
رت ط(_ و �@,lه 

�4F?�ن �@د،  V);ی رو>�ن� �� م�,� و 48%� ط(_ م��B4 اs2ط4ح از ا
��4F?�ن ?< V);م _,@�� . �L)\م ��L8 �,dرات و����ا��FE در ط4ح او��E، ا


 ن�4 د,�4 وظ�,. و %
 �@د اّم� �� ��E�-8 و �24 8-�ل آ��ی �#�#m ر و
��ن@ن ا���� ?�H و در  ١۵٨و١۵٧و ١١٠ا����رات رھ4Fی م+
ود �� ا%` 

##2
ه �� Oن���^@ر ھ� V�aن@ن ر��4 آن F@ه �@د و ن� رھ�م@اد.  K,م@ا8{ ا :

48م�ن
ھ� ن�4وھ�ی مR(5، مi�L�R و :�4 مi�L�R، و 2` �@ه �����a ن�9 �� ا����ر 

�K  ��۵ ھ4 >�ل �� �F` از ان����Iت ر,��� ��^@ری در . رھ4F درآم^�۵٨ ،

��#� ,� >9ب ��^@ری�ا��م� �2 آن^i در ز,4   اھ4م^�ی �
رت در د�� آ��ی 
���#� =#^�ن �@د، �4ار دا�، �FBر�#
 از2@ه آ��ی  :  

  


?�ن رھ4Fی در ���م ار?�ن^�ی 41HEی و •#,��H2@ری و ار?�ن^�ی  ن
 V��U�Eا
,
�  �Eدر دو �Eرت دو@% ��    

�� ن��ز ��-� �2 مi�L�R و �
��@ر آ��ی  •aه اl,@ِ� ت و�B���-� و �� ��aا
 ،

ه �@دن��#� و ,� د4�8 وی م#�@ب �  

• �Eا
,
�Q� V��Uه =��
اران، داد?�ھ^�ی ان�Lب، �^�د ار?�ن^�ی �
��i... ��زن
?� و���#�، م
,4,� و ��?�4ی در  �2 �� =@/ آ��ی 

  آن^�، در د�� >9ب ��^@ری �4ار ?��84 �@د، 


ا و ����ی ��^@ری ا��م�، •%  
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• �Lرای ان@ K��#� 4,� و وزن�s24 در د�� >9ب اFب �2 �� ام4 رھ
  �@د

�4داد و ١۵ام4Qاط@ری م��E �#��د م��R-��ن و �#��د  •...  ،  


�� در ار�/ و ن�4وھ�ی ان��Nم�، و��(�  •�LB ژی@E@a
?4�Rش �1F ا,
  ای،  آ��ی ��م#�

•  �Eل ���رت آم�1,4 و �+4ان ?4و?�ن��4ی و دو�h�� م;�@�B ا,#^�، ا
��#�، �@�@د �در دو��E �2 دانH;@,�ن =�4و �S ام�م در =@/ آ��ی 

ورده �@دن
 را ��,
 ا98ود �2 ا,K آ�4ی �� �#^�,� م@�_ ><ف ���Rری آ
� ����� زدا,� و ا4�8ا و �^I ،��s�< Dا48اد و م+@ر و ھ� �

اHE-�ع  و 2` ����� دا�` H2@ر را ن�9 �+� ����� ��ر�� H2@ر
�@د �4ار داده �@د .  

ن �2 در �-
 از ان��Iب آ��ی �#� %
ر �� ر,��� ��^@ری �� ��Q� 9ه =��
ارا
��ن@ن ا���� ر���� ,���8 �@د، م���L ار?�ن^� :�4 ��ن@ن� �@د و �#� %
ر 



 �2 آن^� را ><ف و ,� م^�ر #2�و ھ��K ام4ِ م��E�I �� و�@د ار?�ن^�ی . 2@
 ���Lرت  -ان
##2
ه ان+��ری � _<��و  -و ,� >�L�L را �I@اھ�
 ار?�ن^�ی �

م;(V (= �ت وی در م;(V 2<ا,��@دن دو�E در دو�E ,�1 از م^��K,4 ا�^�م

م ��2,� �����B ری ا��م�  )�4ر��@^��2 ا4s2,� آن ا��Bء >9ب �


�4ده  
  .�@دن

�K  ��۵ ر,��� ��^@ری در  �-
 از ان��Iب آ��ی �#� %
ر  ^�۵٨  �R1و 
و �-
 از آن�1 آ��ی  در ان����Iت ر,��� ��^@ری ��I >9ب ��^@ری ا��م�

 n,ر��در  �#���٣٠  K�روز =V از �#��< >i1 ر,���  ١۵، ,-#� در�� �۵٨^
�^@ری، آ��ی �#�� 
�@د �� ��� 48م�ن
ھ� 2` ن�4وھ�ی % �?
#,��ر را �� ن

���  . �4د ای �� �4 م� مR(5 م#�@ب 42د، ار�/ در ,D وض-�� آ


، �m �� ار�/ H2@ر ��R,�� �2 >��8 م4زھ�ی H2@ر در ھ4 زم�ن و م�1ن� ��

ن 
ام و زن
ان� 42دن :�E_ 48م�ن
ھ�ن آن و E �� �m+�ظ ��رج Bظ ا�+E

اش ن�9 �
�E` �@ ���4 �2 از ان�Lب �4 آن^�  ن�4ا�/ در ا4v ان�Lب، �� م�ن
ه
�  .    م��H? �E@�R �@د، در وض-�� �i^� V ر,��I ای �4ار دا

 ���I,ر i^� K����i�R 48م�ن
ھ� ار�/ �2 از رأس �� ذ,` آن �R2، از �
�E` ھ
��?4ی و �@ان ن�Nم� در  42د، رو>�� ن�Nم� �4د و �F-�� ن�� �R2 48م�ن ن

����4د و ��  ای �� �4 م� ار�/ از ��K ر��8 و در �4س و ھ4اس و وض& آ
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 �2�i,4+ ن�Nم� و ا����دی، ار�/ را از در,��8 ادوات ن�Nم� و   و�@دی
�2
ط(�Fن ?4وھ^�ی   م+4وم ����� �@د، H2@ر در 42د���ن �� �;9,� �\-�ت ,

 K�24� 4�Nط د,�4 ن�Lام رو�4و �@د و در �-�� ن
مB ،5)R@ام` ����ن� و %
%+4ا و �@ز���ن ?4وھ^� �� �2رھ�ی ا,<ا�a =4دا��� و �� ��ط4 نF@د ام#��، 

ظ�ھ4اً در ��,4 ن�Lط ن�9 �2 . �4دن
 م4دم آن ن�Lط در �4س و و>�H �� �4م�
 ��I,ر i^� رت آرام/ را

�E` و�@د م4ا92 م�-
د �� ،�ام#��� ن�FR و�@د دا


��#�، . �@دن�در K�#m وض-��� H2 4� i2�< �2@ر و ار�/ �@د، آ��ی 
ر ��@,� 42د و ا,K ام4 ن�9 �� %
 48م�ن
ھ� 2` ن�4وھ�ی مR(5 را �� آ��ی �#�

��E@{Rس م�R<و ا ���#Hظ روان�+E  ،ر@H2 ل�L4 >�� آزادی و ا���\�

 �4ا�4 42د#m �)ر و م@H2 4ر را در �4ا�
  .وظ��� �#� %

آم
، دو���ن و ھ��1ران  ھ4 از ?�ھ� �2 م�EUR >�دی �@�@د م�در آن زم�ن، 

 آ��ی �#�%�R)� �#��� 
�42دن
،  ای �4?9ار م� ر �4ای ��Fدل ن4N �� >�ج ا>

�@د �2 �+4ان H2@ر �� اوج �۵٩ �^�K از ��(� در دی و ,  �Fر��
ه �@د، 
��#� را �4ای م<ا42ه و ?���@ �� ھ��1ران و دو���ن �#�� 
�ر �� %
 آ��ی ا>



 آ�� م\(�F در را�\� �� ار�/ ?�� �2 . م#9ل م� دB@ت 42دن�در >�K �+� ا>
��#� K�#m ,�1 از �~��ا�� =4m Vا  ھ� از وی =��4
 و��� ن4N آ��ی 


 48م�ن
ھ� 2` �@ا را �� آ��ی �#�% �I� @,� 42د؟ وی �@ا����ر 
آن@�� ار�/ �^i ر,��I �@د و 48م�ن
ه 2` : دار داد، ?�� ان��9 و م-#� 4FBت

�� �4 >@ل ��4ک ����م � �2 ���� S4ک و��� 
�@ا,/ �2 �ه در آن �� م�ن#
ار�/ ,D 48م�ن
ھ� . (� و�@د ن
ا�>�ل آن م�. م�ن
، �@د و�S �4=� م�


ه رو>�ن�@ن  م�^B �2ر از K,و ا 
�ه را �4ا,/ ��زی #2 /Lا�� �2 ن@�
��  ) نL` �� م��@ن. (ر �4ای آن �^�K,4 ان��Iب �@د%
 و �#�. آم
 �4ن


 از ��Q� `�1Hه و �-
 از زم9م� ان+�ل ار�/، رو>�ن�� >�i2 و �@,lه -�
��م� �4ای ���F 42دن �
رت از ھ4 48%�� �@د م� ��R >9ب ��^@ری ا

و m@ن از ار�/ ن�4ان �@د، �� ھ4 و��(� م�K1 در %
د ��-�. ار�/ 

، از ھ4 �^�ن� ای �@د م� �4آم
ن
 و �4ای ا,�Q� �1#ه را ��نK�H ار�/  ##2


#�R�. ی ن@ژه��2@د iم� ھ�Nھ�ن ن
، �^�ن� �@�� �4ای �(& و �& ��HI از 48م�ن
��HI د,�4 در ا����ر رو>�ن�� >�i2 و >9ب ��^@ری و ��زم�ن  و ><ف


ه و��� آزادی و .  م;�ھ
,K ان�Lب ا��م� �4ار داد �ام� ھ��ن ار�/ م��
 n,ر��در  ،
�` را در �@د ,�#�8B ل�L4,@ر  ٣١ا��^، 4B �2اق �� ا,4ان ۵٩
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#���(� 42د از �@د م-;9ه ��< . �#� �84 �2�
ر �� و �2ر �V �9رگ و %
 `�B ل در�Lار 42دن ن�4وی ن^��� آزادی و :4ور ا��
ار��H^� 42د، ھ��ن ��

�@د �@د K^4ای >�� و >4ا�� از م�� . �� n,ر��ا,#;�ن_ در  �)B K���� ھ
  �F#روز =V از >�(� ھ�� ��ن�F ھ@ا�a، در,��a و  ٩در�� ١٣۵٩م^4م�ه  ٨

?�84 و آن را م�@�.  زم�#� 4Bاق �� ا,4ان �2 ار�/ �(@ی =�4Hوی 4Bاق را
 �E�Lدر �4م ،��
م» ...ا?4 ار�/ نF@د« ��  :�-�� ن�1ت را ���R�4 ,�دآور 

م�ھ� �2 از =�4وزی  ١٨ا,4ان و در ط@ل  �-
 از =�4وزی ان�Lب ا��م�« 
ان�Lب م� ?<رد، �-�� از ?4وھ^� و ��زم�ن^� ان+�ل ار�/ را �@ا���ر 



�زم�ن ,���8، ا,K ?4وه ھ�ی �. �@دن#�R@ان� ��ری ا��م�  @^�B(�� ار�/ �

ن
 �2 طF-�ً ھ
�H8ن �4Qدن ��` 42دن
 و در �S ان+�ل ار�/ 2@B ا,4ان

�` ��IطH2 .... 4@ر و >�� و >4ا�� از م4زھ� وB 4وھ^� �2 در? K,ا ��
�
�  .ن��@ان� و ����ن� �@دن�Hن �� م(�، ا��8دن در دام ����ن��ن را در =� دا

^� و �R2ن د,�4ی ن�9 �� ��-�. رو>�� و ھ4ج و م4ج در ار�/ ?4وھ
،
#��ا,4ان ن�9 راه و روش ُ>4 را ان��Iب 42د  ار�/ ��^@ری ا��م�... =4دا

��ن ا,4ان )Rه م(� م��H�= و =�4وز در 
#)�4� �m /,@� �I,ر��و در آزم�,/ 


اون
 ?4د,�   )١۴(»  . و �m آزاد و ر����ر در ن9د 

�^@ری وا?<ار ?4د,
 و  � V�a5 �� ر)R@ای م�ھ� 2` 
در ھ4 >�ل و��� 48م�ن

ار 42دن ان��9ه و رو>�� دادن �� 48م�ن
ھ�ن ار�/ و آ?�ه 42دن�Hن �� �� �Rان@�
 ،
�@د�ن، ار�/ را ��ز��زی و 8-�ل #2 �� ��E@{Rد و دادن م@��� ا��-
اد 

،
>9ب ��^@ری ا��م� و  م+F@��� وی در ��K ن�4وھ�ی مR(5 روزا98ون 

در . ��زم�ن م;�ھ
,K ان�Lب ا��م�، =�H#^�د ان+�ل ار�/ را، م\4ح 42دن

@رای ان�Lب �4ده  �� _,@�:��ب آ��ی �#� %
ر ط4ح را �4ای �+� و �
�� آن�ن ?��� �@د �2 �� ا,K ط4ح  �@دن
 �2 در @رای ان�Lب، م^#
س ��زر?�ن

�� دار,
 2@د�� 
 ا��ً ,4F� ر را@^�� V�a4 ر� 
م� �#2
 و ا?4 م� �@اھ�

�� iدش ھ@� 
 .��<ار,

 ��H^� ی��ی  ط4ح را آ��41ار 2@د�٣٢م4داد  ��٢٨ �^�ن� �(@?�4ی از   ��

?�ن#,��@رای ان�Lب �4ده �@د �2 ��@�_ آن ط4ح ھ�}�� م24_ از ن " ����2


 و ا,K ھ�}� ھ�ی ان�Lب، ��Qه =��
اران  و داد?�ھ^�ی ان�Lب ��1H` م� 
���� �2م` ار�/ �� م4>(� ان+�ل و اد:�م آن در ��Qه =��
اران را � ��E@{Rم

�
ه  دا^-� 
 آ��ی �#� %
ر. �\@ر,�1 ار�/ �\@ر �2م` در ا����ر ��Qه در آ,
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�^@ر و 48م�ن
ه 2` �@ا =V از ��ز?�H �� �^4ان و اط�ع از� V�aط4ح، در  ر
 n,4داد  ٢۵ن�م� ای ���ر�١٣۵٩ �#���را در �4,�ن  ھ�4اه �� ا%` ط4ح آ��ی 

ا,#^� . ,D �4 ا,K >�د�v ��ز,^�، در ?4دان#
?�ن ��Qه ان�Lب ا��: " م� ?<ارد
�m@ن� �@د 48,_ �@رده ان
 و ا48اد ��Qه را 48,_ داده ان
؟ ,D ن4N وھi آم�9 

�^�� ) در :��ب ا,#;�ن_( �2 در =�H#^�دی �2 �4ای ��@,_ در @رای ان�Lب 

ه �@د، آم
ه ا�� و آن4ا �+�@��ً �� ><ف �#� ) ١۵..." (ر ���48دم B �m 4?ا

، م�ن& از ط4ح %۶٠
ر ا�4ای ا,K ط4ح :�4 م�K1 �@د و �#� %
ر�� �4داد 


 از �24#�ری �#� %
ر از . ان+�ل ار�/ و اد:�م آن در ��Qه ?4د,-� �Eو

 K,و ا 
 _�L-� 1` د,�4ی آن ط4ح �� ��H^� ن
 ��H2 ری و@^�ر,��� �
�� ��-�. ار�/ =4دا��� و م4�_ از ار�/ #2
ه و ��Q� 4ه  ��ر ?�م �� ?�م


#���� S)Rر م@H2 / و�ه را �4 ار�Q� 4ان;�م� �� �H? 4داد . ا98وده�در 
، �4ای ><ف ر,��� ��^@ری و �� د�� ?K�84 ان+��ری �
رت ?9ارش ۶٠

 ١٧در : ?@,� ا��» FB@ر از �+4ان«ھ�ی روزان� آ��ی رR8#;�ن� در ��2ب 

د��@ر رV�a د,@ان H2 �E�B@ر آ��ی د��H^� 4�2 و >i1 آ��ی  �� ۶٠�4داد 
�4داد�d٢٢@ردی داد���ن ان�Lب م924، روزن�م� ھ� 8(� ای ���R م� @د،  :

��Nھ4ات =4ا#2
ه ای : " �4داد ٢٣و در ." >�(� �� د�8�4 ھ��ھ#�� ز,�د ا��"


 ن�B .4(�� و �E آ��ی �#� %
ر در �^4ان و ^���4ن^� رخ م� دھ#m �� iی ھ



ه ان�^@ر م@رد >�(�  ٢۵در ." �� >�ل �(. � V�a1@ن� رR4داد م+` م�

، در . ن9د,D :4وب، %
ای ان�;�ر م^��F آم
." �4ار ?�84
اً م-(@م -�


ر، ان�;�ر رخ داده ا��% �#� K1Rن . >��ط �2خ م�م�K1 ا�� �2ر �@د

 
�@اھ K
 و م�K1 ا�� از م��E�Iن�Hن، �-
اً رو�4داد ٢٨ر د." �� :

�@ز���ن �� �^4ان آورده و در =�رک �4م ا��1ن  O#� �^F� ھ��ن را از�Q�

_ �� د,
ار�ن ر��8 ان ��H^� و ���^@ر �2 ھ#@ز ." داده و ھ�� V�aو ر


ام ��:� Bا i1< و 

ن م� ##2 ��Iر ا��، را وادار �� م@^�� V�aن@ن� ر��

م� ?K�84 و �� . �� :�K او در ر��ن� ھ� م#�4H م� @د�د,K �4��_ و �� �� 

��ق �� د���ن >9ب ��^@ری ا��م� m ب و�Lاران، داد?�ھ^�ی ان
��Qه =��
آ�K,4 %+#� ><ف ر,��� ��^@ری �4ای ,D ���2 42دن �
رت، �� �2ر 

  . ?��84 م� @د

��#� در ا����رش �4ار ?�84 و ��� �^��H زن
ه �@د، 2` �@ه �����a �� 48م�ن 
>9ب و ا4اف �4 ار?�ن^�ی 8@ق، مi�L�R و :�4 مi�L�R در ��� د��4 2(� 
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 _R2 ل�F�2 �� دن �E�< K�B ھ�ن/ در
ار?�ن^�ی م�9@ر و �@,lه ��Qه �2 48م�ن

رت �@دن
، و�E ظ�ھ4اً �4ای ���>_ �2م` �
رت �� 48م�ن >9ب ��^@ری �
���ً و در >�L�L در د�� د��H^� 4�2 �4ار داB  و 
�` م� 42دنB ا��م� .

 
-� �� D,را�\� ن9د K��� �� دا��#� آ��ی ھ��
ن �^��H �� 8@ت  ��H2 از
 �� ،
��م ار?�ن^��a �2 در 8@ق ذ42 � ،�#��� 
���#� و ھ�4اھ� �2م` ا>�
 K,و �� ط@ری �2 در ا 
�� در آماض��8 دو�E، ا,#^� ,4R1ه در ,
 ا��
ار ھ�

@� 4N& ن�در �-�� م@ا �m 4? م#� ای�� ،
د را B#@ان 42ده دوره �@اھ�
 د,
�� رR8#;�ن� ن4�N �~� ای ?@ش �� 48م�ن �� ا��، ام� در ظ�ھ4 ���& ھ�
�@ر 42ده �2 ھ���H در ا����رش ���� � ���` م� 42ده �2 آ��ی ھ�B ن+@ی


در �HI^�ی �-
ی �@اھ�
 د,
، >�� و��� آ��ی  �2 و �� ط@ری. �@اھ
 م�ن
م@�@ی  ی�� ن�RI وز,4 ��م#� ای در م�Lم ر,��� ��^@ری ا��، در را�\�

م�ن& م� @د �2 ��م#� ای ��@ان
 از >{ ��ن@ن� �@د ا����ده #2
 و او ر ا م;F@ر 

�2  زم�ن�و >�� در . م� #2
  �2�K �� ن�RI وز,4ی م@�@ی و وز,4ان/ �
ھ

 �aو ھ@ا �a�,اران را �� ن�4وی �� ?�ن� زم�#�، در
�4ار م� @د، ��Qه =��
 .E�I4 مNاو ن ،
�� م;^##2 9�@د را ���& ھ� ً��B �Eو 
�@د را ���ن م� #2


�� و�@دی �2 آ��ی ��م#� ای ر���ً ام�م ��-� �^4ان ا�� و آ��ی . ن�Hن م� دھ
 ����ً آ��ی ھ�B �Eب 42ده �@د و@���#� او را �� ام�م� ��-� �^4ان م#�

رR8#;�ن� آن را ���>_ 42ده و م
,4,� و �m@ن�� ا�4ا,/ در ا����ر وی  
#2
ا��  `�B ��
 �� م;@ز ھ�,�� �-�و . و آ��ی ��م#� ای �4ای ا��م� ن��ز �

ام�م� ا,�Hن  �@ا��� ھ��� ای ��ص ن��ز ��-� �� ا?4 آ��ی ��م#� ای م�
�� �� وی ا��زه م� داده ا���#2
. �4?9ار @د ��,
 آ��ی ھ� ��@� :  

   �F#   ١٣۶٣��4   m٢٠^�ر 

»
�I@ان
، 48ا:�� ] �2�ن�[�2 آ��ی ام�م�  m@ن ن��ز ��-� ا,K ھ��� را �4ار 
 D, م#� ای و��=�/ آم
؛ م-�@dً در ھ4 م�ه، دو ھ��� مK و ,D ھ��� آ��ی 
ھ���، ,�1 از �� ن�4 آ��,�ن م^
وی 2#�، م@�@ی ارد��(� و ام�م� �2�ن� ن��ز 

١۶(».��-� را ا��م� م� i�#2؛ �
ا��4 ام4 �� مK ا�� (  

 �F#١٣۶٣^4,@ر   m٢١^�ر   

 » ً�F� ؛
آ,� هللا ��م#� ای ظ^4 ���,` 42دن
 �2 ن��ز ��-� ا,K ھ��� را ا��م� ##2

 . م+@ل 42ده �@دم] �2�ن�[�� آ��ی ام�م� �� آ��ی ام�م� اط�ع دادم و �4ار 


  )١٧(». ا,�Hن �4ون
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�� رR8#;�ن� ن�FR �� آ��ی ��م#� ای �+4�Lھ��a �2  آ?�ه و ن��@د آ?�ه آ��ی ھ�
�� م� 42دروا م� دا�Fان /Eرت را در . �، �2#� وی را در د
ام� m@ن �

د�� وی ���F م� د,
، آن را �+�` م� 42د �� ا?4 زم�ن، 48%� در ا����رش 
 K,زود ا �)��?<ا�، ھ�� آن ھ� را �4Fان و ���8 #2
 و از ��� زم�ن 

اً -� 4>� �2��، در ا����رش �4ار داد و ��  48%� را �� د�� �@د آ��ی ھ�

�@د در ���م�  ��I
رت � �H,42دن ر K^= رت و
� ���R� وی ،
�@اھ�
 د,
��زم�ن^�ی 41HEی و H2@ری و ار?�ن^�ی ان���L د�� زد و �� �4Fان م��8ت 

 �� و >�� ��d�4 از ��ھ��a �2 دو��/ �4 �4ش آورده �@د، �� ���8=4دا

4� 4� ���4 ا,#�1. آورد دو��/  ?<�Iم  : 

48م�ن
ھ�ن ��dی ن�Nم� ��Qه و �@,lه م+KR رض��a 48م�ن
ه ��Qه  �2 از ��ل 
۶٠  4� i2�< ن��;#R8ر ���� اوا,` رھ4Fی آ��ی ��م#� ای �� ض4ب و زور ھ�

�` م� 42د و ھ4 �� �2 B د �� وی@� �m@ن 
�� �� م�ن#��Qه �@د و آ��ی ھ�
2�1/ م� آم
 و ��  �� ��1(� =�
ا م� 42د، 8@ری ھ�Hو م K�در د�� دا


رت را در د�� �@د >�� 42ده �@د، آ��ی � ،���2 D, �2 ه  �@د�Q� D�2
�� در ا����رش �4ار ��م#� ای �� �
رت م\(�L ای �2 ��ن@ن ا���� �� د�� ھ�

�� را  ن�4وھ�ی مR(5 از �@دش را 48م�ن
ھ� داده �@د، 
 ھ��و �4ادرش م+
�م+�Q� `2 �  KRه را ن�9 از48م�ن
ھ .از م
,�B 4م(� %
ا و ���� �4دا

 �aه و ��,4 ار?�ن^� از  ?�84 رض��Q� ����و �VQ ?�م �� ?�م د�� �� �
�� د�� زد  . ھ@اداران و ط84
اران ھ�

 i:4�)B و ،
#���م#� ای �� و�@دی �2 ار�/ را در ا����ر دا iو ھ ��ھi ھ�
م�F�1 �4ار ا,#�1 48م�ن
ھ� ,��ن^�ی م�I(. ار�/ را ظ�ھ4اً  در د��  ا4R8ان 

 
#�داده �@دن
، و�E ھ�~��ه �� ار�/ ���1 ن�� 42دن
 و از آن ھ���H واھ�� دا

 �2 ار�/ را  /و �� ��ط4 ھ��K �4س و واھ�� �@د �2 از ھ��ن اوا,` 2@

ه ای از ��Qه در aو در ن^�,� آن را �� زا 
م#+` و ,� ض-�. و ض-�. �4 ��زن

��-�. ار�/ و >�i2 و مS)R و فدر م�E�L ھ�ی �-
ی �m@ن�� ><. 
آورن
�@اھ�i 42د �-E�\م iر را �� ھ@H2 رات
L4 2` م� VQ� / و�ه �4 ار�Q� 42دن .

 }�L+� ،ر
ام� ا, K��L+{ �� از �(i ان
ا�� K�4��h و �+@ل و �;��4 دوران �#� %

ی ا��
ا �� ا,K �;��4 م� . دم �4,
ه ای ا�� و �Bدdن� نI@اھ
 �@د-� �E�Lا در م>E

  . =4دازم

 



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٧            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

 

 

 

  

  :#�ددا��$��#
 و 

��ردم#�  -١
اآ. 4 اE@ھ�� �� دھ4 را �Bم` �  .�9 روز?�ر ن
ان
,� ن�� 

�@د را �� �FEس �9 �(@ه دھ
 �در ا%` ?4گ و �9ي �@ده، ,-#� ?4?. م�4، >�(� -٢ �� .  

٣-  
   . �iI =4ن
?�ن �� در ن@روز رن��K و م#L/ ��زن
 و اط��ل �
ان ��Fزن

آ,� هللا م#�4Nی، �9وه >�وی �}@اE^�ی m^�ردھ��ن�، " 4FBت و و%��" ان��Lد از �@د -۴
    .١۴٧-١۵٣ص

��ط4ات ��ل   -۵ ،��� رR8#;�ن�، ص ��١٣۶٣ �@ی �4ن@  .۴۶٣، ھ�

  .  ۴۶۴ھ��ن �#
، ص   -۶

�� رR8#;�ن�، �mپ   و ��زن
?�،�زی ��ز� -٧   . ١۵٠و١۴٩، ص١٣٩١ھ�

  .  ٢٨٢ ، ص�L٢٠٠١ب ا��م�، 8@ر,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان ��ط4ات آ,� -٨

  .۵٠۴ھ��ن �#
، ص  -٩

  ...ھ��ن �#
، ص -١٠

١١-  ،

 �-�4ی، ان��Hرات �4زاون�
اد، م+Fب ا,4ان از آزادی �� ا���L+@ل ان�و  V,ر�=
  .٢٧۴و  ٢٧١، ص ٨٣


 �-�4ی، ص  -١٢�؛ �L@ط  ٣۵۶و ٣۵۵روزن�م� ان�Lب ا��م� در م4�R ��ر,n، از م+

 دز�m ،�E@8پ دوم �، ص ١٣٨٣دو�E ��زر?�ن، �� 2@/ د4�2 %��ر,�ن، م^#
س م-�

٣٢٩ . 

١٣-  
)� ،�#���  . ٣٣ـ  ٣۶و ص  ٢٧، ص ١٠%+��� ن@ر، رھ#�@دھ�ی آ��ی 

١۴-   ،n,ر��4 �Rب ا��م� در م�L4ی، ص روزن�م� ان�-� 
�؛ �� نL` از �4م�E�L  ٢۶۶م+
  �F#��ره  ١٣۵٩م^4م�ه  ��٨  ،٣۶۴  .  

��#� و د,�4ان -١۵�،ص ، �� اھ���م 4�8وزه �#� %
ر...ن�م� ھ� از آ��ی �#� %
ر �� آ��ی 
  .۴٨٩ و ۵۶،۵٧

��ط4ات ��ل   -١۶ ��� رR8#;�ن�، ص ��١٣۶٣ �@ی �4ن@  .١٨٠، ھ�

١٧-  ،
  .٢٨٧ص ھ��ن �#
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 �1� -�ر، /�$. ا-,� ا$+�ل و #�  �(�) ار '  - ٢

2$
 آن�� 
  /7�8 $�6ن ���6� و ���5ء در ا$+�ل ار ' و  �(�) ھ�

 ��
ون ن�4ش و =4دا��K �� �;��4 دوران ر,��� ��^@ری و ��
 }�L+� ،n,ر��از  �HI� ر، و ><ف
% �#� ��E@{R@ا �^#��م م�ھ� 2` 
48م�ن
�4 �4,�ن �I4ده و مH8 �2 �\@ر 
ن���� از �2ر در �@اھ
 آم
، 4�dم dزم آم

i4ار دھ�� ��ا
  : و �;��4 ا,K دوران را، م@رد م


ه 
 در %
 آن~� م� ?@,i م#\F{ �4 وا�-��ت رو,
اده % �2 i�Rن� �B
مK م
 ًdد را �� �2ر �4ده ام �2 او@� /ا�� و�E �� ��ی م�K1 ن^�,� �-� و 2@

 و �vن��ً ��ف آن~� م� ?@,i م��1 �4 ا�#�د و م
ارک وا�-� و ان�1ر ن�=<,4 ��

��iE >{ و >�L�L و ,� دروغ ن�@,i و �sE�vً ا?9�m 4ی Bدم و ا@�ھi �� ض4ر 
�@ان#
?�ن� ا�� �2 �� �� >�ل ن@�� . �@د، از ?��#/ ط�4ه ن4وم �� iوت ھ���


و ا��FE . ھ�ی م4ا م\�E-� 42ده و ,� �� �-�� از م��>�F ھ�,i ?@ش 48ا داده ان
 �%4B �� �= ب�Lاز ان 
-� �2 �)Rه نl,@� �m ب و�Lان `Rاز ن �m ���^4 آن�

در�2 از و��,& آن دوران ن
ارن
 �2 در =� �+�L{ و #2
 و �2و  و�@د ن^�ده ان
 و
رو,
ادھ� �4آ,#
 و م#��& م�I(. را از زوا,�ی ?@ن�?@ن �
�� م\�E-� و �4ر�� 
##2
 �� >�L�L را از =V =4ده ���ه ��نR@ر و 48,_ و �-` و �+4,. و �9و,4 


�� دن�� و م4>@م م#�4Nی در م@رد را�\� م� . �� رُو#�ی >�L�L ��ز آورن
��#� در �i �1@ن� �H2@رھ�ی ھ�;@ار در ھ��ن اوا,` ان�Lب و��� ھ#@ز آ��ی 

ھ4 ان���L �2 در : �� ام�م ?��i« : دا�، ن�1�� را �� ا,�Hن ,�دآور م� @د
دن�� �� =�4وزی م� ر�
 م-�@dً ھ�U�^�ی >KR ن�� �4ای H2@رھ�ی م;�ور م� 

�@د را �4ای آن^� �@ض�5 �Hم S�م� دھ
 و �� آن^� ���ھi م� #2
، و  ��48
 و 
��ً �B 4(�� م� ��h�)Fت aو دا 

ه ان D,4+� 4اق و د,�4انB ن� �2 ام4وز@? K,ا

�\4ن�ک ا�� ،
�;� ا�� ھ�U�^�ی >KR ن�� �4ای H2@رھ�ی م;�ور . م� ##2


ار ا, K�Hّ#;^� �2ھ/ =�
ا #2Lم D, �� د@ول K2 : " ا,�Hن 48م@دن
" ���48ده 

�@اھ�i دور H2@رم�ن : " م4B Kض 42دم" دو�E^� ن
ار,i م� �2ری �� ��م� �2 ن
i�H1� ا,#^� را 48ا . د,@ار �H<در م;�ورت م� و و 
#�Rھ �a�^�E4ه ا,#^� دو�d��
ن4�I م� م� �@اھ�i دور H2@رم�ن د,@ار : " ا,�Hن 48م@دن
" ?��84 ا��

i�H1� ".م� �� �^�Eدو K,ا iد �2 ا�@Fن ھ�� >�ض4 ن�H,ا%�ٌ ا
ھ��ن �2 . �ن ���,
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 در ن4N ام�م ھi ھ��K مR}(� �@د و م� #�R9 م� �@د �2 م(�^� م�ک ھhدر م

#�Rم(�^� �� م� ھ 
��#� �2 ) ١(» .48م@دن��S 418ی آ��ی  K,م� �2ری �� « ا

 i,ار
�S 418 » م� م� �@اھ�i دور H2@رم�ن د,@ار �i�H1 « و ,� » دو�E^� ن
�@د م� ��#ھ�� د,��1�@ران iE�B ا�� �2 و� 4�Hان� Kر را در ن��@H2 ��# 



ون �@�� �� وض-�� H2@ر، :4ور �� >
 و >�4 و ا>�Rس م#;� �@دن �� �
��#� ن�K�#m 9 �@د�د,��1�@ر از ھ4 ���ش و �#�I �2 . آن^� د�� م�
ھ
 و آ��ی 


ه و ن;�ت ��R< �� /Iب م�,4?9� �I ��@دش را , ،
آورد و و�@د  ��
��\B دش را@� ^Eم�اى ا �L)� �,4H� ن;�ت  � �4اى K��#� 4م وظ����d و 
#�

اى در ��ر,H�  n@ر �@,/ و �^�ن را �4?4ده �@د ا>�Rس �4ده، ��,��ه و,lه

  �4اى �@د م�Hھ
ه م�,���� ھ���R� 4 ن�FR �� ا,K ��,��ه و,lه �4�@رد �#
 . ن


، م�H@ك @د، در ><ف و از ��K �4دن او و ,� ن4Nا�/ مE�I. وى ��
m@���ا,K ا�� �� در ><ف ,�ران م�H@ك و . دھ
 ��K,4 �4د,
ى �� �@د راه ن

�#�ن وا�-� و :�4 وا�-� �@د، ��I �� ر>i و ظ�iE م�@د از ��K �4دن د .

آل �@,/ �4د,
ى ��  در ��E�< K�#m وی در �����H^� K ذھ#� و ��م-� ا,
ه
��م@�� و  دھ
، ��H و ���Hرھ�ى �� >�Rب و و��& در ن4N او �@د راه ن


 و ,� ا%� 9�mى �� >�Rب ن�� ان
ك �(@ه م�#� 
m@ن آن�ن و از ��(� . آ,
��#�، �� آن ��,��ه و,lه �@,/ در �^�ن م��
 و ھ4آن~� �� آن�ن را ��  #H,
ان

 ،�B4 �)�B ،

س ن9د,� و ن9د,��4 �#Lف م
���ل واھ� �@د �� ا,K ھ


ا�a ا�� و ا?4 �4اى ر��
ن �� ا,K ھ�
ه و ,
#R= زمd ،ذھ#� آن�ن �E�-ف م�


 �� �@دهھ�ى و��-� از ��K �4ون
 و ,� �HI^�,� از �H@ر و,4ان ?4دد، در  ��
����ل در  ن4N آن�ن و در م�R,�L �� آن ھ
ف م�-�9�m �Eى �� >�Rب نBو ا 
آ,

@د ن4N آن�ن �
,#�@ن� و ن�FR �� آن ھ
ف و ��,��ه و,lه، ارز,��� م� ).٢ (


، آ?�ه �� ,K�#m D د,�4ان� �2 �@د در �#�Rرت ھ

�� آوردن ان+��ری �
 
�S و ر� S�H@,{ و �^��� م� ##2 K,ام او را در ا
م@�-�� و,lه �4ای رھ4F، م

اد را �4 م(� �+��` و �@د �-
اً و ,� ھ�9م�ن در Fم و ,� 48م�ن او ا���#� ً�FE�: و


�` م� ##2B 4 و �#�م ویFض. ��,��ه رھ��ه ا�� �2 �?
� ا��LEت �� ا,K د,
8 �� �E�I)���#�، آ��ی ��4F آدم م� H2آ��ی m ر��� `sدش  �4م�ن وی م@�و 

 iر 8(� ای ھ��H2 ان��ن را  48م�ن

ون زن� ��و  را %�در م� #2
 م+1�� وم+�2
     .اط��Bت م� �4Qد ?4دان#
?�ن در >�L�L �� د��
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 n,ر��4ر�� �#�,�ت آم�1,4 در ا,4ان در � �))�Eا K�� V4داد   ١٢ در 2#�4ان�
١٣۵٩   �24
?� از �@ی م(� و ا>9اب ��/ از   �2١٠٠ �� #,��ھ�}� �� ن

H2@ر �2 �� ��ط4 مR}(� ?4و?�ن ?�4ی و >` ا,K مR}(� �� ن�& م(� ا,4ان  ۵٠
�24 ##2
ه در آن �� د,
ار رھ4F . آ:�ز ��1ر 42د &�در=�,�ن �2ر 2#�4اس �


��#� در �I#4ان� �@د �4. ان�Lب ر#�8��24 ##2
ه اظ^�ر آ��ی ای ھ�}�^�ی 

#�
 و د�B م� �@ان#
 �4ای ^�دت، : "...دا#F)دت را م� ط�^,D م(�� �2 

 iE�B ��ا,#^� از د���E ن�Nم� م� �#�4
؟ ا,#^� از >�4 ا����دی م� �#�4
؟ ھ
 
#m ه ای �2، �� و
B K,ا ،i�
ن
 ھ�� و م� ��#F� ن را �� م��H1E��درھ�ی م

K,و م� را  م�(�@ن� �2 در ا 
#H1� د,@اری دور ا,4ان D, i�#2 م� �?
ا,4ان زن

 و ##1
، م� ا,K را �5��4 م� دھ�i �� ا,#�1 درھ� ��ز ��� VF< در ا,4ان


ن� �2 از . �Qmو4�Eان �9,4ن
 �� م�(�1 م��� K,�2 �� ا i�#1� �m iاھ�@�م� م� 

ن� �2 >�@ان�ت �����ن در ر��8ر�ن از �� K,4 ا��، ا�
آن^� �^�4 ا�� �@>/ �


ن �i��4؟�� K,ا �� i�#1� �m iاھ�@�  ) ٣."( م� م� 

 ��Eن� از رأ�8 و ا�#I� ا,4اد �� �#���و م^��4ن�، ھ�� م#�4N �@دن
 �2 آ��ی 
�24 ##2
ه�I#�ن� �4 ز��ن آورد ��م ھ�}�^�ی � ،V1B4� �2 ن��#I� K�#m از 

� iرا ھ Vن��,� 2#�4ان ��FEو ا 

ت م�ت و مF^@ت م�ن
ه �@دن� ��د داد و �4 
��ت �� ا,4ان ا98ود< . _<����#� و رو>�ن�@ن >�i2 �2 در %
د ��آ��ی 

ان+��ری �
رت �@دن
، ھ�m4 از ��ن_ �#� %
ر و 48م�ن
ھ�ن ن�Nم� �� او 

ام در %
د >�(� �� ا,4ان ا��% �2 
م� ?�� ا,K ار��H ھ� . ?��� م� 

.  �@ن را از ار�/ 2@��ه ##2
اط��Bت :(S م� دھ#
، و م� �@اھ#
 د�� رو>�ن

��ی 41HEی و H2@ری �^�@ری ا��م�  B_ ز�ر، م4
و�-
 از ><ف �#� %
��#� ن
اده ��4 ا�Bن م� 42دن
 �2 اط��Bت �� م@�& �� آ��ی Lر را م
% �#�

�� رR8#;�ن�  ١٣۶١ا�� وd�< �E، و �-
 از ا,�1# ��ط4ات ��ل آ��ی ھ�

، م �m١٣٨۵پ اوE/ در ��ل  4H�#ر و م
-(@م م� @د �2 >{ �� �#� %

 �� �)�
ام در %
د >% �2 ،
ار��H ھ� �@ده ا�� �2 م4�_ ?9ارش م� 42ده ان
��، در ��ط4ات. ا,4ان ا��۶١^4,@ر  ٢٠آ��ی ھ�
R,@د م� ن@� ، : »


م���  �F` از ] در ار�/[����2 را �2 د4�8 م�Hورت ام�م L;�وزھ�ی م�در م@رد 
4وع ر��� �#O �^�� 42ده 
��;�وز را �� ذ42 ن�م�  �@ان
م �2 >
ود ��

ا�#�د �@�� �4ای م�;�وز . ا,4ان �� 4Bاق در ھ��ن ��ر,n آورده ا��ا4�Bاض�� 
@د 4H�#ا�� �2 م K,4م اN4اق دارد و نB ن
ا,#^� ھ��ن ) ۴(» .م-�84 
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 /��#� م� دادن
 و ا,�Hن  ا%�ً ?@�?9ار^��a ا�� �2 ن�Nم� ھ� �� آ��ی 

ھ�1ر ا,� 
K ?9ار^� نF@ده ا�� و م� 48م@د �2 ا,#^� را ار��H ھ�ی م� ��زن



ه در . �4ای ا,#�1 د�� رو>�ن�� را از ار�/ 2@��ه ##2و ھ#@ز ��2ب ,�د 
��ن ن�� i#2 �2 ا,K ��2ب ? Kا�� م i2�< i,رژ K,ا ��ه ا�� و 
H4 نH�#ا,4ان م

@د 4H�#م.  

��#� iHm و ?@ش ���R �� دانH;@,�ن =�4�S ام�م �2 در �i در د,��ه و �آ��ی 
�\�ب �� آن�ن ?�� ٨ ۵  ،
ا�� �2  آن~� مK م� 8^�i ا,K ... « :�� د,
ار وی ر#�8

#1
 و ن� >�4 ا����دی� 
ا?4 ھi . آم�1,4 ن� د���E ن�Nم� در ا,4ان م� �@اھ
@د ���4 ا����دی �#1
 =�4وز ن< . iدش ھ@� 

 %+�F^�,� �2 ... م� دان,�

 �E��
 �2 در م@رد دن�Nم� ,� >�4 ا����دی م� ##2
، �4ای ا,K م-#� ��
 �� ،
آن\4ف و از ا,9�m Kی �2 در H2@ر م� م� ?<رد،  اذھ�ن م� را م#+4ف ##2


  )۵(»   .:�8` ��زن

 �� 
,
^� iو ھ 
i^8 i:4�)B وی، آم�1,4,� ھ� ھi ا,4ان را >�4 ا����دی 42دن

ام، �
�� وی آن  دادن ��  �#�� �2 42ده �@دن
، از ط4,{ در ��غ �9F ن�Hن%

 O#� 4�?ر را در@H2 و �)�B ن�9 ��م زھ4  ٨را �#������E 42دن
 و �� آ��ی 

   .ن@�ن
ن

��#�  ۵٨ آذر  ٩آ��ی ار,D روE@، مE 4FI@م@ن
، در�ط� م��>�F ای �� آ��ی 
از وی در ��ره �+4ان ?4و?�ن��4ی و ا>���ل و�@ع �#O �}@ال 42د و ا,�1# 

�� در ��ره �+��? ،
   : 4ان 2#@ن� ا,4ان �m 418 م� �#2

  »i��� ��ام� . �+4ان 2#@ن� ا,4ان ,D �+4ان ن��R �2 م� از آن �@�8 دا
 D, �1#,ا @Eو 
م\(�F ا�� از �n  را�& �� ا,D, �2 K و��� �#�� =�/ م� آ,

اV�a4E ا�@B(� ��#� نL` م� #2
 �2 ?��� ا�� مK از ?�و م� �i�4 �4ای ا,�1# 
    .ارد، LB` ن
اردا�(+� د

و آ��ی �2ر�4 ھ���v i 42د ا,K م\(_ را م-<اDE نI@اھ#
 ?<ا� K�#m �2ری 
 ��#� K�#m �2 
#1
 م(�^� و دو�E^�ی �9رگ ن�� ?<ارن� 
,��� /�= . /�= O#�



رت ھ� از ا,O#� K م� �#�4� ��  ».آم
ن م-#�,/ �#O �^�ن� �@م ا�� و ھ

)۶(  

�/ �� ام@ر ن4N �� ا,#�1 ھ
8/ ان+��ر �
ر Hm ،ت در د�� رو>�ن�� �@د
د,���R� 4 �@د و م�(+�#� ھi �2 مa�R(� را �� او ?@9د م� 42دن
، ,� آن^� را 


 و ,� ن�� د,
 و ,� آن را �� مa�R(� د,� 4�4�F- م� 42د�# ��و آن �R2ن� . ن
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ھi ھ
�H8ن ���F 42دن �
رت �-
 از او �@د و ,� >�� در زم�ن >���/ �� 

?� م#,���` م� 42دن
، �� دادن اط��Bت :(S نB او i�L�Rو :�4 م i�L�R

� S�D,4+ و �^�� م� 42دن
 و ا��@ار ن��  K,41ش، او را در ا��م�#��_ �� 

#�، ١٣۵٩آ��ن   ��١٢ ھ��B K(� م@ض& 8@ق را دو ��ره در ��ر,n  . م� دا

4 O#� �2 ر�� K,41ار 42د، م#�^� ا�ام�م  S�وع در ��& دانH;@,�ن =�4و 

ه �@د، ازآن 9�mی ...«:ان9وا و 8@ا,
 آن دم م� زد و از» �#O ن-�� ا��«

�R9 ھ�m ��م� �4ای i1 . �2 �4ای م� ارزش دارد اوdً ا��م ا�� �2 در آن ھ
 i�#�H#� م� 
م�ن ���م ن41د,i �2 ا?4 i1 م�ن را ,D و�� �(@,/ را ���4ن


ه، ...���4,��نH& ن�ن وا��� H2@رم�ن ,D م� اdن 9�mی �4ا,@? D, ،ب@�


ه و آن ھi دارن
 �24@�/ م� ##2�� ...�#�� وا�&  �2 �R,ا,#\@ر d�<

���ل ن�#1
 �2 آم�1,4 ا?I� 4@اھ
 ,9�m Dی �#1
، ,D ?4گ د,�4ی ا,��Rده 
در�� دارد ن��ھ/ م� #2
، آن ھi ھ��#\@ر مD, /)��L ?4گ د,�4ی ا,��Rده 

/)��L...م ��دو ��  ،�� 
#m د,4وز ���@ب ن Kرا �2 م ��#�� D, و 
�@ان آم
ن

 ا,K را م� �@دم�ن در�� #��? ،
#�� i���m O# ھ�R آوردن
 ن�Hن دادن

 %+�5 و �@ب ا�� و و��a` را #��? i,ن داد�H/ ن�ار �� iھ ���و ،i,42د

i�#2 م� i. 48اھ �� ��ھ�~@ i,د@Fن~� م� م#9وی ن�#m 4?ا�� ا K,4ای ا� K,ا
�� اdن در . ��8دن
418 ا,K �2ر ن�� ا ،
��Rل ا,#^� م#9وی ھ��� �� d�< �2 ��


�@د��ن �2رھ�ی �@د��ن را ان;�م �
ھ� �2 
��R418 ھ K,دن ,-#� . ا@Fم#9وی ن
ا,#^��a �2 و��� در اط4ا�H8ن ده =�ن9ده ...م�1` �@دن �� :�4، ,-#� ا��4 �@دن

^� �4 ن�� آ,
، و��� �� ن@42 ھ�R، م� ا#�8
 و �#F` م� @ن
 و ھ�� �2ری از آن
�@دش �@ >VF �2رھ�ی �@دش را م� #2
 �4ای ا,�1#  ،VF< ن�H,4� م�


ه#2
، م�4�� م� @د. م#9وی  ��4� 
م(�� . م(�� �2 م#9وی �H@د م� �@ان
م(� :�4 م#9وی ,-#� . �2 م#9وی ن��R ن�� �@ان
 �� �4�� راه �@دش را �4ود

�@را2/ را ،�Rد,�4ان ھ �� /E�1�م(�� �2 ا  /)�F@م�از د,�4ان م� ?�4د، ا

 . ھi از د,�4ان م� ?�4د، �4�/ را ھi از د,�4ان م� ?�4د,�� 4�ا,K م(� �� آ



. ا��4 ��,@H� `L�Rم 

 ن�� �@ان�,@Hم#9وی ن ����4 . � �m از ان9وا
i,٧( »...دار(  

رو>�ن�@ن و از ��(� آ,� هللا م#�4Nی �
ون دا�K اط��Bت ن�Nم� dزم و 
�1# 418 ##2
 �2 در دو�� ��ل ?<�� �m �4 �4 ار�/ ا,4ان آم
ه ا��، �
ون ا,


 م�ه ��,
، ار�/ %
ام را #m ھ��� و 
#m 4ضB /، در��2 ار 
418 م� 42دن
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ھ
 و از ا,4ان ��4ون #2
 و ا�
اً 418 ن�� 42دن
، ار��H �2 ��/ از دو � �R1
��H2 �, /ھ�ن

ه و ,� �� زن
ان  ��ل ا�� در ھi و �4ھi ر,��I و :�E_ 48م�ن


ام و زن
ان� 42دن :�E_ 48م�ن
ھ�ن آن و E �� �m+�ظ Bظ ا�+E �� �m ا��8ده

ه �@د، �� م�ن
ه
ن ن�4ا�/ از آن �m در ا4v ان�Lب >�%` اش ن�9  ��رج 

 i^� V� ��-د، در وض@� ��H? �E@�Rب �4 آن^� م�L��4 �2 از ان� @� `�E
�
�?4ی و �
رت ن�Nم� در ار�/ از ��K ر��8  رو>�� ن�Nم�. ر,��I ای �4ار دا

����+i,4 ن�Nم� و ا����دی . �4د ای �� �4 م� و در �4س و ھ4اس و وض& آ
ا��FE . ھi، ار�/ را از در,��8 ادوات ن�Nم� و �\-�ت ,
�2  م+4وم ����� �@د

م4>@م م#�4Nی m@ن �� دن�Fل >�L�L �@د و ن� ���F 42دن �
رت، �\@ری �2 

 د,
، ا,K ن��ه ا��Fه �@د را ن�FR �� ار�/ ��+�5 42د2�� د,4�4 �@اھ� .

رو>�ن�� >�i2 و �@,lه >9ب ��^@ری ا��م� �4ای ���F 42دن �
رت از ھ4 
48%�� �@د م� ��R و m@ن از ار�/ ن�4ان �@د، �� ھ4 و��(� م�K1 در 

د ��-�. ار�/ �4آم
ن
 و �4ای ا,�Q�  �1#ه را ��نK�H ار�/  ##2
، از ھ4  %

�^�
#�R� ن� ای �@د م� . �HI� 4ای �4آورده 42دن� ��@�2@د��ی ن@ژه �^�ن� 
از �@ا��� ھ�ی رو>�ن�� >�i2 و >9ب ��^@ری و ��زم�ن م;�ھ
,K ان�Lب 

 F٣١` از ا,#�1 در ��ر,n  روز � ٧۵در�� . ا��م� در ا����ر آن ھ� �4ار داد

۵٩^4,@ر
#2 �)�
ه . ، 4Bاق �� ا,4ان > �s#�در ا,K . �@د2@د��ی ن@ژه 
�8%(�  رو>�ن�� �
رت ط(_ �2 از ار�/ ن�4ان �@دن
، �� در د�� دا�K �^�ن� 

 و داد?�ه ھ�ی ان�Lب و ار�/، �+� B#@ان ار���Hن #F� و د����ه ھ�ی ���4 و


ھ4 ار��H را �2 �@ا��#
 و �� ن+@ی از آن ھ� . 2@د���m �� ��ن ار�/ ا��8دن


، د����4 42دن#�
ه. ن�4ان� داB 4ق آ�� ای را در د� �H,اد?�ھ^�ی 48م�


ام Bر ا
% �#� i�L�Rم �E��
ه  د,�4ی را �� زن
ان ���48دن
، �2 �� دB و 
42دن
ن�4 از �(�Fن�ن� �2 در اھ@از زن
ان�  ٧٠-B ��۶٠#@ان 48م�ن
ه 2` �@ا، >
ود 

 ��
ام �@دن
، از زن
ان آزاد ��Bر ا�N4ع اھ@از و در ان� i2�< ��#� آ,� هللا

ه ای  �2B دت�^8
ا�2ری و ر�دت و  �� O#� �^F� ه در
�(�Fن�ن آزاد  K,ا


#���� 4�Nن i2 ای ����ا,#�ن 418 م� 42دن
 �2 از �@ان�ن �m@2 و . از آن^�، >

ه و �� >�Rب و ��2ب و ��#O و ژ,
و �� -�رم� @د �(@   ٣-��زاِر �-(���ت ن

از  و ار��H ھ� ار�/ ا,4ان �،ھ�� ا,#^ �� . ار�/ م
رن و م;^9 را 8@ری ?�84
�K را 
 �@ای د#�Rان@� O#� و در  ,�1 دو م�ھ� اول 
�@د م-;9ه آ48,
ن

Kزم� �HLن ��ھ�ی  ?�4 ##2
 و از ��HI از م#�ط{ ا�E�h ��4ون �4ان#
 و ھ
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 و م@��L8 ن�4وھ�ی مm 5)R#�ن 
ام، و >�م��ن و مHّ@��ن او نL/ �4 آب %
iHm KR< از  ?�4 �@د �2 ھ�}�^�ی V� /�و آ O#� �2ن�ّ� %(5 �4ای م��ر


م �-^
، �\@ر م
اوم ��K �^4ان و B @�B ا��م� و V2#�4ان @�B رھ�ی@H2


اد در ر�8 و آم
 �@دنh� . د�^#H�= �� ام
=V از م<ا42ات ط@dن�، �4ان;�م %


م �-^
 �K در دادB رھ�ی@H2 5)% . .)�Iدھ�ی م�^#H�= م م<ا42ات و���

م �-^
ھ� در @را,-��E د�8ع م@رد �+� و ھ�U�^�ی %(5 4�#2B ا��م� و Vان

��#� ن�9 م� �4ر�� �4ار م��ر��
 و �4ان;�م =�H#^�د  ?�84 و �� ن4N آ��ی 
@را,-��E د�8ع  _,@���#� و ��
 آ��ی �,U� �� ھ�

م �-^B �ّن� KR< �{ھ�


و  ھ�U�^�ی م��ن;� %(5 و م��رH�= O#� �2#^�دھ�ی م�I(�� داده �@دن
. ر��

ن
،  ھ4 ��ر �2 �� م�Lوم� و =�,
اری و م@��L8 ن�4وھ�ی مR(5 م@ا�� م�

�@ا��� ��. آم
 42د و %
ام ن�9 2@��ه م� ھ�ی ا,4ان �4��h م� =�H#^�دھ� �� �

��#� در ��^@ر   ، =V از د,
اری �� ر48۶٠V�aورد,K  ١٠آ��ی ا4ا�� دام�د �

ر �@د و �-
 را�&  �#� و 48م�ن
ه 2` �@ا، ?�� ھ
ف اول د,
اری از آ��ی%  ��

 �)�
، از � �F+% ن�H,ا �� �EURم 
#m» �{ھ� K,ن ا
م�EUR د,�4 را�& �� آم

» .�@د �2 ام�
وار,i ا,O#� K �� ن�& ا��م و م�(�1 ھ�m 4 زود�4 =�,�ن ,��

آ��ی ا4ا�� در را�\� �� مa�R(� �2 در را�\� �� آم
ن ا,K ھ�}� م@رد �+� 
�2 ھ��ن =�H#^�دات �� ?�ن� ا,4ان را ا,�Hن 4ح  «: ا��4ار ?�84، اظ^�ر د

�@ب ا�� و ��,��R روی آن  �)��دادن
 و �� ن4N مK ھi آن =�H#^�دات �� ?�ن� 
i�#2 ری�H8�=. «)٨(  

V�a@ره ر�1@� 
�
ه ا>^B 9ام� راBر ?�#� �2 �4=���4 ھ�}� ا@^�دار ا��  �
 �F#H;#= ١٣در روز  K,48١٣۶٠2ورد D, ه در
#�4انV م\�B@F�� ، در �

��i ن^�,� �@د، ?����@م �F` از �B 4ای� K��? `��� �2 �FE�\رؤس م :  


ی را =�H#^�د 42ده ا��«,
� V� /�آ D, �{ھ� K,ا���ر . ا@� 
,
=�H#^�د �
  : م@ارد ذ,` ا��

  . ـ �4�4اری آ�/ �V و ا�4اج ���م ن�4وھ� از م4زھ�ی م�H24�Hن١

2���� م4�Hک �4ای ن�Nر٢ D, `�1H� ھ�,� در ��ره ـ�Bام4 و �4ر�� اد K,ت ا
  . ارون
 رود

٣O#� `,dم� �4ای ��زر�� د�Nداد?�ه ن D, `�1H� ٩(» ـ(  

>�F_ «و �#��� �4F?9اری =�رس �� نL` از �4F?9اری ,@ن�,�
=4س از ��4وت 

ی ,
\� �I#�@ی ھ�}� ا9Bام� 2#�4انV ا��م� از �^4ان �� =�H#^�دات �
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�� دادن �� �#O ھ���
�4ای 
اد h� ا,4ان وارد ��)B 4اقB م�ھ� �� . _�F<

اد و �^4ان د,
ار دا�� ا��h� ر از�� K,
#m ��\� در دو م�ه ?< «)١٠(  

V�aر }+Eض��ءا 
�48ورد,K در  �١۴�^@ر =���R2ن در ��ر,n  ژن4ال م+
  : آ��د ا�Bم 42د ا��م

��i ?��84 ا�� �� «�2���R@ن ر��
?� �� �#4B Oاق و ا,4ان � K��-� 4ای�
K�� ن@�R��2 D, O#� K,م�;�وز در ا 
�((� ا��م� ��1H` دھE١١(» .ا(  


ه �@د D, �2 م#\�L :�4 ن�Nم� در ��ک دو ط4ف �4�4ار @د ا��
ا �+� 
42د �2 م� �;�وز?4 نF@ده و  و�E ا,4ان �� آن م��E�I 42ده �@د و ا��
dل م�


ه ا���2 م� ��HI از ��ک �@د را  ھ�� د�E(� ن
ارد. ن�i��R و �� م� �;�وز 
 K�R� از 

ام ا�� �2 �4ای اط��#�ن م�، �2 �-% K,و ا i�#1� م��N4ن�: �L\#م
 �)�
ن و ��ز��زی ن�4وھ�ی �@د، دو��ره �� م� >�H2 V4ارداد %(5 و ن��

 �2(@م�4 از ��ک �@د را :�4ن�Nم� #2
 و �4ان;�م در #m 
نI@اھ
 42د، ��,


ه �@د 2
 �2(@م�4ی از =�H#^�د ?#;�ن
ه #m @پ رس�ازه 
� ھ4 دو H2@ر �� ان
K�� م4زھ�ی _LB �))�Eم#�ط{ �� ا K,و ا 
#2 �#�Hد ن@. ط4ف ,-#� :�4ن�Nم� 


ری :�4 م�-^
 =V از �+� و �4ر��، �4ان;�م آ�H�= K,4#^�د H2@رھ�% �#� 


م �-^
ھ� راB 5)% د�^#H�=  ٢١ن�م� م@رخ  ط�  �H^F,ی �4ای  ۶٠ارد��آ
��#� ن@���� از آن �� 4ح ز,4 ا��R� �2 �  :  

 » K1��^4>�ل، ا?4 �#� را �4 %(5 ��<ار,i �^�4 از ا,H�= K#^�د، =�H#^�دی م

##1� ��� �Rن� .K,4اق �@�@د  �4ای اB م� در ا,4ان و�N4ن�: �L\#م D, �2

  : آ,
 و در ن��;� م�

آن م+4وم م�ن
 و 4Bاق ھi از ا����ده از  ـ S اE-4ب در 2#�4ل �2م` م� م�١
���#��4ا,9�m Kی . �@ان
 از �(�� �8رس ن�� �@د را %�در #2
 ا�� و ھi ن

�Rن� `�
ا 42ده ا�� �2 ���` �+�= i4ی ھ�

�� ن��ورده �(�1 وض& �� .


ن �#O و ض4ورت ��ز��زی�@ص �� ���م � .  

,-#� زم�#^��a را ھi �2 طF{ م@ا�L8#�م� . رود ـ از م4زھ�ی ���2 ھLB i_ م�٢
�` در ھ�� زم�#� آورد 8-�ً م+4وم م� 
�� م�� ١٩٧۵B ھ�  ?4دد و ا���1ر


�� م� م�� 
�@اھ�i . ا�8 K�-ت ?���@ را م�B@و م@ض Sa4ام� �@اھ�i �@د �2 
  . 42د


 42ده �@د,i >�� آن را 4ط �4ار  ١٩٧۵در وا�& م� �@د را �� م@ا�L8#�م� �Lم
E�\ن م
�H2 /�= در i,آزاد d�< اّم� ،i,١٢(» ._ د,�4داده �@د (  
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 �H^F,و ارد K,د ١٣۶٠در ط@ل 48ورد�^#H�= و O#� �24ار �4 م��ر��2  ،
 �E�-,را@ _,@���#� و ��%(5 م@اH�= }8#^�دھ�ی ا,4ان �� م@ا�L8 آ��ی 

اد h� �� و 
�@د را ا�Bم 42ده �@دن �L8ن�9 م@ا �^�Uه �@د و ھ�
د�8ع ?��84 



ام را ن�9 ?��84 �@دن% �L84داد �4ای ن^�,�  ر��8 و م@ا�و �4ار �@د �2 در 

�2 در �^4ان در �4داد �8ز آ�4 . 42دن آن و ا�Bم آ�/ �V �� �^4ان ��ز ?4دن


ر �2 �4ار �@د ھ�Uت در  آ��ی �#�  2@د�� �� روی %+#� آم
 و م@ا8{ ?���%٢۵ 

�RIن �aی ر����از د4�8 آ ،

ه و  �4داد �� �^4ان ��ز ?4دن K�)� �^وز,4 �� آن
��?
. � �@دن
 �2 در �^4ان �+@�E در >�ل �K,@1 ا�� و ھ�}� �� �^4ان ن��,

��#� �4ار �4 م��رO#� �2 و �
 آ��ی �,U� ه �@د و �� ا��زه و
ھ�}� %(+� �2 آم
 K�84?۴٣٠- ٠ 4,9ا;E4ارداد ا�ن م��د 
 ����# 4F�-رت و م�R�م�(��رد دdر 

�ه و %
ام >K�R در ��ل  K�� �2١٩٧۵  4,9ه;Eه �@د، �� در ا
 
L-#م

#��  .�2ر1#� =4دا


 �� ان+��ر   >�L�L آن�R �2 >9ب�� �2 i2�< ری ا��م� و رو>�ن��@^��

، م�,` نF@دن
 �2 �� ھ��#�
�� آ��ی   در آوردن �
رت را دا� O#� ،و��


ا #2
 ز,4ا K�#m 418 م� �#��= �����
ر %  
42دن
 و >�� آ�1ر ن�9 42ده �@دن
 ����@F+ردار ا��  �2 �#��2 �� م@�4� 5)Rن�4وھ�ی م K�� ر در ��م-� و در
%

ا?O#� 4 �� =�4وزی و 48م�ن
ھ� وی �� =�,�ن ��4
 د,�4 ��در نI@اھ#
 �@د �� 
 �)��Lا�� �� م Dن��و �@ار �4  ��H?4� O#� �^F� ه =�4وز �2 از
48م�ن

4��9ن
 و ھ�� 9�m از د���Hن �
ر �@اھ
 ر�8� .�Lآن^� �4ای م �^� K,
� �)�
�#� �� �#���
 م+@ر  42دن آ��ی #m در `F� �^�

ر و �2ر1#� در �#O از م%

�` م�B 4,ز 
  : 42دن

  

  

  �5ر�:1� در ا/� -,9

�� �2 در ا,K را�\� مhH@ل �\#� �@ده و �\#�^�,/ از آ��ی ھ�
��ل م\��FE �2 در ا,K را�\� در FB@ر از �+4ان ن@�� آ�1ر ا�� :» �B��

 5F% ن�) �F#H;#=١٣  K,48١٣۶٠ود (i�8ط . �� ز,�رت ام�م ر�F�9ھ�,� در ار�m
�2 م�,(#
 �#O زود�4 ���م   ام�م ض�K ا,K. دانO#� �� i�R و ھ�Uت %(5 م�

��@د، %�ح ن  
,�Fاز %(5 ن 
دان#
 �2 م� 2@��ه ���i�a و از ا,�1# 4ط @د، �-
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@I� ن@�
ام 2�i�#2 D ن�4ان#
، ا?4 ا,K م�% ��)B ،4اقB �)در �� م 
اھ
�@%�ً �� �@�� �� ان��Nرات م4دم 4BاقIم ،
  )١٣(» �4ارداد ���,
 ن�4ان� دارن


ه م�  ����#� م@ا8{ %(5  از ھ��K م\(_ آ��ی رR8#;�ن� ن�8 9^�@د �2 آ��ی 
@د �@ده ا�� و =�H#^�د را =<,��84 2�� دور�4 ا,K مR}(� رو#�4 م� .  

�� رR8#;�ن� در ��ط4ات روزان�
 ، م�48١٣۶٠ورد,K  ١٢اش  آ��ی ھ�R,@ن :

] 48۶٠ورد,K  ١١روزن�م� ان�Lب ا��م� [%
ر در �2رن�م� د,4وز  آ��ی �#�«

��,� ام4وز و �Qرھ�ی راھ�- �Eو 
�� دھ��� O#� �� م�,` ا�� ��ن@
  )١۴(»  اظ^�رات ام�م ,�L#�ً راه را �4ا,�Hن ���R ا��

��#� در روز �?��� �2 راه را �4 %(+� �2 48ورد,�m K  ١٢ا��
اء، �i�#�F آ��ی 
��#� در روز . �@دش م@ا8{ آن �@ده ���R ا�����  48١٣۶٠ورد,K  ١٢آ��ی 

�^@ری  � V��U� 4وزE�� Kم�@� �F��#در را�\�  م �)�ا��م� ط� =��م� از �
��(� و �m در « : �� %(5 و ھ�}�^�ی >KR ن�ّ� K�#m ?��� ا��+� O#� و در

��م م(� د� �^F� �H= �m و �^Fم�� i�^� ر@H2 ر د�8ع از  K�#m و ارادۀ ،
#��
##2
ه ا�� و �R2ن� �2 ��  K��-� 5)% و O#� ر و در@H2 �م(�� در �4ن@

##2
، ا?B  4H� ً��L�L< 4#@ان >KR ن��، =�ی در م��ن ?<ا�� و ر�8 و آم
 م�

 �� ر��
?�  دو�� و �� >KR ن�ّ� و �� >i1 ا��م �� ا,K ام4 ���م ن�@ده,�� ،
ان

2 4� �2 �R2 ه و ��ن� را از
�م`، ظ�iE را از مN(@م و :�ر��4 را از :�رت 

#,��
ه ا�� #���,� ن�@ده و م-�84 ن  . آن �#�,� وا�& 


ا �E�i�)R ا��، m#�ن~� در م��L` ظ(i و �@ر ا,��Rده B و }< `��Lم(� م� در م

 و ظ�iE م� ان��Nر دار,i �� ھ�U�� �� �;�وزات و �#�,�ت ر��
?� �2م` . ا��,��ن

##2
 �� 4FB�� �4ای م�;�وزان  `�B ده و �� آن ط@ری@�و م�;�وز را م-�84 ن
�@ه ن�9 م� K,4 ?4دد و �� اH� ق@L< ��  ان %(5 و آرام/ را �4 �^�ن@�


  . �4?4دان

��ن E4ان راه را �4ای ظ����� K�B از �#�,��1ران و ن�د,
ه ?K�84 �#�,�ت ��:
  )١۵(»  .ھ
 �H2ن
��ز و دن�� را �� ھ��2 �@ا

��
ا دان
 و آ��ی ھ����#� راه را ���R� 5)% 4 ا��؟ �: 2;�ی ا,K ���ن آ��ی 

 
��س و زاری �#1�Eا �#����� ?@,� �4ار �@ده ا�� �2 آ��ی �#��� ?��� آ��ی ھ�

,i، ھ�� 9�m م� از ��K ر�8، م� آم�دها,i و %(5 را  و ��@,
، م� ��~�ره 


 م� را. =<,i,4 م��a��� 

ام ن;�ت دھ�% 4
 از . از ,�� 4Fا�� �2 رھ �-�Fط

��#� در را�\� �� ھ�U�^�ی . م@ض& �
رت و د�� ��d >4ف �9ن�آن~� آ��ی 
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 i�L�Rو :�4م i�L�Rا�� �2 ��رھ� م �FE�\ن م��%(5 و =�,�ن �#O ?��� ا��، ھ

ه ا��  . �� B#@ان وظ�,. ھ�U�^�ی >KR ن�ّ� %(5 ?��� 


  ، م�۶٠ارد,�H^F  ٢١ددا� آ��ی رR8#;�ن� در ,�R,@ن» �aی ر����آ ��
i,42د �F+% ھ�
=�H#^�د ا,;�د م#\�L . در��ره =�H#^�د %(5 :�4 م�-^

ان
، �-��  :�4ن�Nم� در ��ک ا,4ان ھ�4اه �� �4وج ن�4وھ�ی 4Bا�� داده

,(� �Q<,4ن
 ھ� و آ��ی �#� ن�Nم�-� �� 

ر م�,(#%. «)١۶(  

 �)��.."� �),
-� �� 
��رج 42دن >4ف از "Q<,4ن
م�,(# 
�� �� ��، را آ��ی ھ�

,` ھ��ن . م@ض& ا%(� �@دش از آن �-#@ان �-
,` ,�د 42ده ا��-� K,و ا


ه �@د �2 ھ4 دو H2@ر �� ان
ازه �@پ رس 9�mی ا�� �2 در =�H#^�د ?#;�ن
ه 
K�� �2(@م�4ی از م4زھ�ی 
#m _LB �))�Eم#�ط{ �� ا K,و ا 
#2 �#�Hط4ف ,-#�  ن

  .        �2(@ م�4 ا�� ٣٠ن�Nم� ھ� م� ?@,#
 �@پ رس >
ود .  4ن�Nم� @د:�

آ��ی �^��H �� د���E در وظ�,. @را,-��E د�8ع �� m@ب ?<ا�d Kی 4mخ 
�2 ھ�U�^�ی  48١٣۶٠ورد,K  ٢٧م<ا42ات %(5 و م�4اO#� �2 =4دا�� و در 


,K ��ر آم
 و ر�8 42ده �@دن
 و �4ان;�م �� 4ا,S ا,4ا#m 5)% ن را ?4دن
�@د ?�� �F<��
 �2 «: ?<ارده �@دن
، در مم<ا42ه �� 4Bاق ��,
 �� >1@م�� ��



ه �@د �
ان##,��  )١٧(» .م4دم 4Bاق آن >1@م� را ن

=���4ن �� ط4ق م�I(. و �� و��(� ام�1ن�ت و اھ4م^�,�  ان+��ر?4ان و �
رت
_ و روز �F(�  م� 
#�رو>�ن�� %
ر مE�I.  42دن
 �2 �#� �2 در د�� دا

�S ان+4ا�8 ا,;�د م� ا�� و �#� D, ،ا%�` ا��م S�#2
 و >��  %
ر در 
�#� S�
ر =�4وز �H@د ن�. ا,4ان �4ود �^�4 ا�� �2 % . �m و رو>�ن� و

 `�B ًا
��ً و �BمE�B 5E�% @ری�رت و =�4وان د,��1
:�4رو>�ن� �H#��ن �
1`42دن
 و �-�� د,�4 ن�9 ن��@دآ?�ه و از روی ا:��ل، �+ م� ،}��?4ا,� و  



 2@ر2@ران�، دن�E�F رو آن�ن �@دن�)L�  .  

�#� K��E�Iدر را�\� �� م �#��� K�R< ی��ر م� آ
% 

ه«: ?@,B �^#,ا ��FEای  ا

 �2 �+(�(� را �2 از ا��م م�#�Rه ھ
�LB آن }Fا�� �2 ط �)�)+� ،
##2  K,ن ا�


اد«ا�� �2 م�1_ �� %@ر�� ��,
 >�H� i2@د �2 Fھ» ا��
. i در 2#�رش ��


  ,-#� ھ��ن �2 م�#,@?»�+E�% @ری�د,��1 «�E�< در ��دان#
 �2  �2 ن
��
 د,��1�@ری ا%�ً ھ�~@�� ن�� �+E�% 
: در�� مs` ا,�1# ��@,#
. �@ان

»5E�% 5«و ,� » دزدیE�% و 8;@ر }R8« . V=»5E�% @ری�د,��1 « iھ
��ً �v و آ��ی �#�. م-#�,/ ھ��K ا��B و ًd@� ر
�� 42ده ا�� �2 �+(�` از %
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مE�I. ا�� و » د,��1�@ری %�E+�«ا��م را �� ا,K ن+@ �F@ل ن
ارد و �� 
��>�ل �m د,��1�@ری �� . �@اھ
 �2 در ا,4ان د,��1�@ری و �8�H� i2�< iR@د ن


 و �m :�4ا��م  )١٨(» .ا�i ا��م ��

�ن ا,K ا�� �2 ام�م و آ��ی �#� ا,#^� �4ن�م� ا%(�«    iھ `��Lر را در م
%

�@د�ن را =��ده �##1 .�s2 م#@,�ت 
  )١٩(» .�4ار �
ھ#
 �� ��@ان#


ه�LB وی در را�\� �� آن د��� و  �#� �� �FRن ن�
ر و �#O و %(5  %

 م�,@? :  


ه «�LB ا�� �2 م� اّم� K,ن ا�
 آ��ی �#� #,@? 
ر �4ای ��^@ری �\4ن�ک %

 2#�ر �4ود. #2
 ا�� و در �S ا%�` ا��م، ان+4اف ا,;�د م�,�� V= . K,ا ��<


 م\^4ی �(@,+�ً  م�EUR را آ��ی ر���a در �I#4ان��^�ن در م
ر�� ا���د 

#��? . i,@H� 4 =�4وز�م�ه د,4 /در آن �I#4ان� آ��ی ر���a ?�� �2 ا?4 م� 

K,ه�2 ام4و �^�4 ا�� از ا
B D, �)��@� و i,@H� ان+4ا�8  ز =�4وز S�ای 

ه از ا,#^� م� �@�@د آ,
 و >�� مK م�B D, iز���ن �4ود،  دان@�
 �2 ا?4 #,@?


ر =�4وز �H@د و �\/ در ا,4ان >�i2 ��4دد �^�4 از ا,K ا�� �2 آ��ی �#�% .

�@دم �� آن^� �+� 42ده Kه و م
�#�@ز� ام �2 م� ام و از �@د آن^�  
��ن و ?@,#
>�� ��d�4 از �@ز���ن ,-#� ن�. ا,4ان �4ود، �^�4 از ا,K ا�� �2 ا,�Hن 


ه آن^�(و �S ان+4ا�8 ) %
ر آ��ی �#�(�LB �� ��FEا ( 
>�H� i2@د و �(�1 ��,
�� >�H� i2@د ا��م ا%�(� �2 �@د�ن م�R� K,در ا 
#,@?.  «)٢٠    (  

�S >9ب ��^@ری K,رز ا�� ��IH4ی  مFو ��زم�ن ا��م� �� رھ ��H^� ی��آ
�` و ن4N �@دB ب ا��م�، در�Lان K,
  . م;�ھ

�� ا?4 ��H2 ی  ٩ھ�ی  آم�ر��ه آ
م�ِه اول �#O �2 48م�ن
ھ� 2` �@ا �-^
�#� ��H2 ر �@د و آم�ر
% K�2 از �@ان�ن �-#@ان م� 
K1  ھ�ی �- S�K1 و 


 را م@رد م�R,�L �4ار دھ�
، آن ا����ده م��{ ��8-� و B ��ر  و��H2 و �,�#�

 
�@اھ K��#� م�. �@ان�ن رو�
 و��� آ��ی R,@ن :» ����� K�E@{Rم


ه م���
 از آن;� �2 م4دم 8^#,@? ��@ق رK�8 ��  ان
 =�4وزی �4,-� �
�� ن 
آ,

ه ا�� i2 �^F�. «)٢١ (  


ن ا,K �#�,�ت �m م��@ان�R  د�E` ا���FLل ن41دن �@ان�ن از �F^� �9 آ�1ر 

؟�� 

�� �2 =�4وزی م@8{ ن�Nم� ��ل 
رت  ۶٠آ��ی رR8#;�ن� � _<��را �4ای �
�� و �4F?�ن  �� �R1 م���+�ن��` �9 �� 48م�ن B K,آ,� ا ،

,` 42د,F� ای
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�4F?�ن �R1 ن�Nم� :�4از %��د �4ازی و  ��? 
,�� �L�L< م���ن �2 در�Nن
 `�B ��ن
، V2 د,�4ی ن�@د م� م+KR رض�,� �2 آن روز ھ4 دو ز,4 48م�ن 

 �@د؟  

آ��ی م�K�R<4 م@�@ی «: ?@,
 آ��ی م#�4Nی >��L�L را ���ن 42ده آن;� �2 م�
�RIم� ن �m 4د و ھ@Fرأی ن _<�% ً��B 4,ان;�م م� وز 
,�� 
#��?  ً��B ،داد

��i م��� �m 4ھ ��آ 
��� و ا>�(� م� آ��ی ھ�B 
#�84? 
?�ھ� آ��ی . 
�RIدش 2 م@�@ی ن@�» .ر#�8
 42د آن^� �� او �4H م� �ری م�وز,4 از �@ی 

)٢٢ (  


�^
ر از 48م ����Rر % �#� K��ن
ھ� 2` �@ا، �� �8>� �-
 از 2#�ر ?<ا
��، ام� در روزو�@دی �2 رو>�ن��#��#� را �@ب م� � @ن و �@,lه آ��ی 

�F#H;#= 4داد  ٢١�در در م+` ���د م4�Hک ار�/ ) ٢٣(�� د,�4 �4ان ن�Nم� 
 �F<��١٣۶٠�4داد  �2٢٣ در �2^�ن #�F � �م\�B@Fم 
�24 م#�4H ?4د, ،


 �8>� در ا,K م��>�F .42د�^از ز>��ت  �#� %
ر در م�Lم  ����Rر 

ود «ا,�Hن 48م�ن
ه 2` �@ا �@د، 48م�ن
ھ� 2` �@ا �
ردان� وا�Bم 42د �2 �� <

۴۵ 
�4ف م� در آم
ه و »در %� �� �E�hھi ن� در  در %
 ١۵ از ��ک ا
����ھ#@ز در %
 از �4زم�#^�ی ا�E�h  ۴٠در ا����ر م� و ر %
ام ا�� و ن� ا

 �LD �@م�ر در 42م�ن�Hھ�ن  �� ن9د,در د�� ن�4وھ�ی م^��i ا�� و از م#\

  ١٩٧۵ی ^4ان ن�4وھ�ی م� روی م4ز �4اردادم#�Rا,#�1 ��/ از  )٢۴(ھ �#-,


ه ا�� ۶٠و ا,#^�  در %
 �4زم�#^�ی ا�E�h از د�� ن�4وھ�ی %
ام ��رج 
K1 و  �2 ن��,;� �@د S�در ا,K م
ت، �
ون ا����ده از �@ان�ن �� B#@ان 

� د@?4��
� �� �2 K1 K@پ و م��ر و م 
 �4ان 48م�ن
ه 2` �@ا �#� %


ه �@د 48م�ن
ھ�ن   . ن�Nم�  >�%` 

 � 4N4 ن�: �)�B ب�Lه در اوا,` ان�Q� / و ,� اد:�م آن در�ا,#�1 ان+�ل ار �
 ،�
ه دا^B �� @ا را�ھ� 2` 
م�K1 �@د و �-
 ھi �� زم�ن� �2 �#� %
ر 48م�ن
 �#� ،
�� و�@د ط4ح ان+�ل و اد:�م آن در ��Qه از �@ی د��H^� 4�2 م\4ح 



ر م�ن& �� ا�4ا در آم
ن آن ?4د,% .

ر از ر,���  از ><ف �#� �-%
H2@ر در?�O#� 4 �@د، �4ان ��^@ری ا��م� ان+�ل ار�/  ��^@ری m@ن

 O#� 8@ری �R1 iد و ھ@� ����\4ن�ک ھi �4ای ا��4Lار >�2 �)�B را

��#� و ,� �#�م . �(�L م� 42دن�ام� از ھ��ن ا��
ا رو>�ن�� >�i2 از ط4,{ آ��ی 

�-�. آن، �� ن+@ی �2 وی �-� در �L@,� و مS)R 42دن ��Qه �4 ار�/ و �
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�` �� 2(� از ار�/ ?��84 @د را در � 4��L-_ 42دنB را�\� . ا���1ر K,در ا
��#� �� م^�رت و د�� د�� �� ��زی دو �@,� ای �� ار�/ و ��Qه زد�. آ��ی 

�I دو زن� ای �2 ,�1 از آن دو �@?(� و  
وی �� ��Qه و ار�/ �� م�ن#
�` م� 42دB ن� ا����در ن4N وی ��Qه �@?(� و ار�/ 2(�� : د,�4ی 2(�� 

�� آ?�ه از ا,K ن4N آ��ی . ��ن� ا��و �4ان رو>�ن� د,�4 و �@,lه آ��ی ھ�
��#� در م@رد ار�/، ھ4 روز از ام�1ن�ت م�I(. ار�/ م� #2
ن
 و �� ��Qه �



 �2 ھ4?9 . م� ا98ودن����HEن از ھ4 �^� از ار�/ آ�@ده و را>� �� ��
 �\�     .نI@اھ
 42دار�/ د�� از =� 

 �E�< K,4�^� اره، در@���,��ه ��Qه و ار�/ در ��K �4ان ��^@ری ا��م� ھ

 �2 ار�/ را م#+` و در ��Qه اد:�م ##2
، ن��ه �@?(� H4 نRاز ا,#�1 م� 
و �-

د�� ��Qه �4ای د���E در ����� ��ز �@د و �4ای . و 2(�� ��ن� �@ده ا��
��R� /�ه در =�د. ار�Q� ف���` ار�/ �4B م��Nو �-#@ان ن�4وی ن 
?�ن^� م�ن

��ً د�� او را ��ز م� . 42دB م� 42د و �E��
رات H2@ر دLه در م�Q� ام�

  . ?<اردن

��Qه =��
اران ان�Lب ا��م� �2 در نK��RI «  :��ن@ن ا���� ١۵٠�2ا%` 
�@د در ن�^�Fن� از  /L4ای ادام� ن� ،
 `�1H� ب�Lان K,روزھ�ی =�4وزی ا


ود وظ�,. و �(�4و مR@و��E ا,K . م�ن
 د���وردھ�ی آن =����4 م�ان�Lب و <
 4� 
�2U� �� 4�,5 د)Rن�4وھ�ی م ��Eو@R4و م���Qه در را�\� �� وظ�,. و �(

�4ان » .@د ھ��1ری و ھ��ھ#�� �4ادران� م��ن آن^� �� و��(� ��ن@ن �-��K م�
 4� 
�2U� / و�از ار ��aن�4ان� دا `�Eری ا��م� �� د@^��@د  «� /Lادام� ن

در ��ن@ن ا����، ھ�Q� iه را �4 آن » در ن�^�Fن� از ان�Lب و د���وردھ�ی آن 
دا� و م� �@ا�� �2 8-�ل م�,�Hء �H@د و ھi �4ان ��^@ری ا��م� از 
 
ھ��ن اوا,` �2 در %
د �
�� آوردن ان+��ری �
رت �4آم
ن
، در,���8 �@دن

�L)\م �,dو و �,d@ری و�د,��1 `��
ون �@ه ��Q� 4��@24ه  �2 �+� ��L8
4�dم �
ون �@�� �� ��ز و �2ر �
رت، د�� ��Qه . =��
اران م�4R نI@اھ
 �@د


#�
رات H2@ر ��ز ?<اLام@ر و م ���4ان ��Qه آ?�ه از ا,K مR}(� �2 . را در ھ

ه ا��،" و د���وردھ�ی آنن�^�Fن� از ان�Lب "وظ��� ��Qه 
اد ���Qه �@د  �(

�Lب و د���وردھ�ی را %�>_ ان�Lن� از ان�F^و �4ای ن� �Rم� دان K�ب �^
 
�#�ن دا�(� و ��ر��"آن از ?9ن، د���E در ام4 ����� را ض4وری م� "د

`�B ا��س K,4د و �4 ا�
#م� 2 42ده و .  
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 Kم���ه �Q�"ر@H2 ��#ب ا��م�"و " ام�Lد " >�� و د�8ع از ان@�را وظ��� 

�4Fن��ر =��م ان�Lب م��@,
%�@ی 48م�ن
ه ��Qه در . م�
ان �� n��=" : ��-�


ون ا,#�1 �� ��ن@ن ا���� ا�ره ##2
، اد�B م�##1
 K�#m �2 م�م@ر,�� �4ای �

ه ا��Hه =�/ ��#� ن�Q� . و م�ده �R�1 ا,#\@ر ن��E�< ن@ن ا����،  ١۵٠در��

Lب ا��م� و د���وردھ�ی آن %4,+م�م@ر,� >�� و د�8ع از ان� ً �� ��Qه  �

ه وا?<او روK ا�� �2 ا%(� �K,4 م�م@ر,� ��Qه، ��م�K >�� ام#�� و ...ر 


ات دا�(� ا��,
��Qه �4 =�,� ھ��K �4دا� از ". م��L(� �� ض
 ان�Lب و �^
�` م�#1
 و از �@ی B ���#ـ ام ���Bار?�ن اط� 
��ن@ن ا���� از ,R1@ ھ��ن#

و ا?4 . ,
� ن��ض� و @ر^�ی ^4ی را �24@ب مد,�4 >�24ت ا4�Bا
 
,�Fھ� ن�Q� ��< �, م� و�Nن 
��#� �2 م� ?@,��-�� ھ� �4 ا��س ?��� آ��ی 
 �� iه را ھ�Q� ��E ،
#2 ���#2
، �4ای ا,�1# %
ای ار�/ را  �)�در ����� د

ه، ار��H ھ� را از �2ر �4ده ا�� و اd و در >�L�L و م\��{ �� ام4 وا�& 

��#� �2. راو ن� ��Qه  د���E در ����� م#& 42ده ا��� ��  ھ���H ز��ن آ��ی 

�� ھ�4اه ...>�(�، �+��{، �@ر,�، ���L،و�# 
و �-�� ھ� ھi �2  [ .ا�� را ��,
�@اھ�، آزاد,I@اھ�،  �Eا
B `�Eرا د �#����-�� از ��(� ھ�ی �@���E آ��ی 


م��9اری م4دم،�B#@ان م� ##2
، از ��(�  وی ...و از �
رت ط(�F یو �Bر...
���#Hن �)B ا���� �#���    ].)٢۵( K ز��ن آ��ی 


 و #��@ا��� دا K�#m iری ا��م� ھ@���#� م���L �4ان �^��� :�4 از آ��ی 
�@ا�� را �4ای آ��ی  K,ن� زم�#� ا�;#R8ر ����ً و ��/ از ھ�� آ��ی ھ�B

��#� و د,�4ان �� و�@د آورد��#��ن ?<اران ��Qه =��
اران �F` از ا,�Q� �1#ه . 
��ً د��/ در ھ�� �� ��ز @د، در ��ن@ن ا���B د ���4د، و@�� �#�F ��ن@ن� �� 


 ��ن �@د ھi و�8 نI@اھ
 42د،�� ��ز و �2ر �
رت و ا,#�1 �� ��ن#� .�@�� ن
ا

� ی@را ��Bاط� K�Eه در او�Q� ھ�
وظ�,.  ۵٨ارد,�H^F   ١۶@د در  48م�ن
مR(+�ن� ض
 ان�Lب،  یرا م�Fرزه مR(+�ن� B(�� �4,�ن^� �ن�Nم یا,K ن�4و ��(

����ن� در دا�` �H@ر،  یB@ام` ,� �@ا یھ�� و ا4�E�h, د�8ع در �4ا�4 >��ت
5 ��^@ر یم@4v �� ن�4وھ� �و ھ��ھ#� یھ���ر)R���4 و �ا��م یم� ،

�����Qه، >��,� از  ی��درھ� �و ن�Nم �، �����، ا,
E@a@ژ,��آم@زش ا
 ی^�ن �+� ن�Nرت و رھ4FمK��-��R � ط(�Fن� �I/ و >{ �رھ�, ین^��^�

��Qه �� ھ#��م �4وز ��,� و >@ادث  �ز ن�4وھ�ي ان�Rنان�Lب و ا����ده ا
 �� ���4ان یط4>^�:�4م�4��F و �B� ر@^�� �E4د �ا��م یدو�و . �4
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-� ،
#�Rم� آم�ده و ?@ش �� 48م�ن/ ھ�Nن�4وی ن 
��#� ھi �2 م� ��#�آ��ی 
ا?�Q� 4ه نF@د آ�@ن
 « �I@ان�
 » ا?�Q� 4ه نF@د �H@ر نF@د « : ?�� ۵٩در ��ل 

��#� در » �H� 4@ر >�i2 نF@د �و ا,K >4ف در��� ا�� �� و�@دی �2 آ��ی 
�/ ھ�~��ه �� m@ن و 4mا ام� ار. ��ن@ن ا���� 48م�ن
ه 2` ن�4وھ�ی مR(5 ا��

و 2�� . ?@ش �� 48م�ن  و �@اھ�ن >�2��� وH2 4� ��L8 �,d@ر نF@ده ا��
د,4�4 �@اھ�
 د,
 در 41HE4� �2 �E�< K�B %��د �4ازی در اول م\�& و �� 

 و �4ان;�م #���دی ن
ا�Bا iری �� وی ھ@^��` م� 42د و�E �4ان �B 48م�ن

ن ر��
، او را از 48م�ن
ھ� �(& و �� و��� ن@�� ا����ده از وی �� =�,�

ن/ از  ��H2 �� و �4ان;�م 
�2رمH@ر�� �2 �24#�ری �� ا>�4ام ا�� �4?9,
ن



ن4 وی رھ�  .  

�4ان ��^@ری ا��م� �� و�@د �24 ار�/ در �#O ا,4ان و 4Bاق، ھ�@اره 

E<ا در ار�/ ����� ھ�ی و��& %@رت ?��84 . ن�FR �� ار�/ ن�4ان� دا�� ان



ه ان ��در ھ4 . و در م@اردی 48م�ن
ھ�ن آن از ط4,{ �4ور از �4 راه �4دا
 �2 �a�� ��  ،
#�
رات H2@ر ��ز ?<اLم� م��
ر د�� ��Qه را در �L#,ل ا�<
 D, ،

ه ا�� �2 ا?4 >��,� و =�F��Hن� ��Qه را از د�� �
ھ#ام4وز ��Bن 


�@د دو��E در دو�Q� �Eه ھi . روز ھi �4 ار,�1 �
رت ���� نI@اھ#
 م�ن �2
 iه ھ�Q� �1#,4 �� اNه ا��، ن�Q� �)%ا �Eدو �L�L< ه ا�� و در

م4Hو��B/ را از وd,� و وd,� م\(��L8 �L م� ?�4د، ا,K دو dزم و م(9وم 



ه ان 4�,
ام� ��Qه =��
اری �2 در ��H2ر و �+��`  و ا��4Lار د,��1�@ری . ,1
و م4Hو��B م4دم� و م(� را از د��  �� م(� �@د نL/ ا%(� را ��زی 42ده


و ��ز ار�/ ا�� �2 نL/ >��ظ�، د�8ع و . داده، د,4 ,� زود از =� در�@اھ
 آم
�84? 

ه �@اھ^B 4� ر را@H2 ن� از م4زھ�ی��% .  


Hن K1�
ه ای از ��Qه : ن4N �� ا,#�1 ان+�ل ار�/ مa�2 آن را �� زا 
 /@2
� �� 
�S را ادام� دادن K,و ا `,
F� i2�< ر@H2 رات
Lم ��4 ان;�م ��Qه را �4 ھ


�� ام4 وا�&، آن m#�ن �2 روی داده ا��،  �-� م� @د �� ��ی م�K1 . 42دن
�@ان#
ه �
م  �4��_ ��ر,n ?9ارش @د iد و ھ@�� ھi ار��Fط ��ر,�I آن >�� 

Q� S)R� �#-, ه
�{ ��8-� ای H2 �2@ر در ?�4 آن B �� م
�ه �4 ���م �� �
H2 رات
L4دد@ر، آ?�ه م? . ��در ا,K را��� ��ط4ات روزان� آ��ی ھ�


ه و رR8#;�ن� �� و�@دی �2 >�وی اط��Bت واط��Bت ن���، �+4,. 

ه ام� ?@,� �K,4 د�E` و م
رک ��m 4@ن�� �-`، و �� ا,��ء و ا�ره ذ42 



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٤٤            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


�@د وی در آن نL/ ا%(� را ��زی 42ده، م� �� ��8-� �2 K,اد ا
�. ر

@م آ,� هللا م#�4Nی ھi >�وی اط��Bت رو#�4ی در م@رد ��ط4ات م4>
�� رR8#;�ن� �2 در مm �E�L^�رم �� �#O، و ��Qه و ار�/ ا�� و ھi نL/ ھ�

  .  آن =4دا��� م� @د

�� رR8#;�ن� ا��ام4 وا�& . و ام� ���م� ?9ار^�ی ز,4 از ��ط4ات آ��ی ھ�
���� �1,9�8 و :�4 و ا��
ا �. �� �-
 =���4ی م� @د ۶٠از �4داد ��ل � �


 
�@اھ ���  . �1,9�8 48م�ن
ھ�ن ا%(� ار�/  =4دا

   


 ��;#:� و #� >�� ��;#:� ��ان ار '��!   

 �F# ��٢٣  4��۶٠ 


 �4اى �-@,� ��در ���د " #�?4وھ� از ن�4وى ھ@ا,� آم
ن
 و =�H#^�دھ�,� دا
ھ@ا,� را ن�4و =V از �4ھ#O �@اد �8@رى �� ا>����R= d 48م�ن
ھ� ن�4وى 

�4اى =�R وزارت د�8ع از د�� �
ھ
، m@ن ��ن@ن ا���� دو h` را ا��زه 
�� )  .٢٠١ص FB@ر از �+4ان، " (دھ
 ن

  �F# ۶٠م4داد   ��٣ 

��#�، م@�@ى ارد��(�، " � 
�ا8\�ر را در ن�RI وز,4ى �� آ��,�ن ر���a، ا>
�(�4د داد?�ه ان�Lب . ����Rر �8>� و �4ھ#O �8@رى %4ف �4دمB �8>� از

" �4د و ان;�#^�ى ا��م� و ام#�� h(� ا4R8ان ��,� دا� و �mره �@,� م�

  ).٢١۵ص FB@ر از �+4ان، (


 از 48ار �#� %
ر �� 48ان-� i#�h/ م�ار ������ م@�& را �4ای ��R آ��ی ھ�

�4ده، K�#m ?9ارش م� #2:  

 

  �F# ۶٠م4داد  m٧^�ر

ظ^4 ?4وھ� از ھ��48ان آم
ن
 و ��(� ن�را>� �@دن
 و �@اھ�ن ����� در " 

در . �� �@�� �� 48ار �#� %
ر �� ھ@ا=���,� از ا,K ن�4و. ن�4وى ھ@ا,� �@دن

د4�8 آ��ى ر��,� 8@راً �(�R �� >�@ر آ��ى م@�@ى ارد��(� و �4ھ#O �8@رى 
i,داد `��H� �,ه ن�4وى ھ@ا
��4
ه و �-�دل �@د  �4ھ#O �8@رى ��(�. 48م�ن�

?�� ن�4وى ھ@ا,� �� ا,K دو م@رد 48ار ھ@ا=���  را از د�� داده �@د وم�

ه ا��. ?��i زم�#� �@�� �4اى ����� ض
 ان�Lب در ن�4و =�/ آم
ه. م�9E9ل 
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ا,
E@a@ژى ن�4و و داد?�ه ان�Lب ار�/،  -�� مH@رت ان;�K ا��م� ����� 
i��84? ����ت م^���
ھ� و 48م�ن
ھ�ن =�,��ھ^� را B@ض �4د,���iد 48م�ن. � .

i,4ار داد�م-�#�  O#ى �4ھ��ه را آ
ا����رات آ��ى �8@رى را �� . ��نK�H 48م�ن
i,ر از �+4ان، ."  (م-�#� داد@FB ٢١٩ص.( 

  �F#H�,١۵  4,@ر^۶٠ 

اول و�� �4ھ#O �@اد �8@رى، 48م�ن
ه ن�4وى . =�/ از ظ^4 در ��ن� م�ن
م" 
=�H#^�د ��4#�رى 48م�ن
ه ن�4وى . ا�� در م@رد �#O دا�ھ@ا,� آم
 و �<�4

ا,K ا���ف ���` �@�� . در ا,K م@رد �� ����Rر �8>� ھ�4اھ#
. داد زم�#� را م�
 ��@� _E�� iھ K,ا ،�ا�� و م9ا>i ��ر؛ از ����� ن�4وى ھ@ا,� ?(� دا

 ). ٢١٧ص FB@ر از �+4ان، " (ا��

  �-�۶٠^4,@ر  �٢٠ 

 "� V);4 در م�Bi��@راى �E�B د�8ع دا �R) . 4رهLت م��)�B 4��U� از

�4ھ#O م-�#� =@ر را �-#@ان 48م�ن
ه . ?��#
 ��Qه آم�ده نF@د. ن�را>� �@دن

��R)� VQ . ن�4وى ھ@ا,� �-��K �4د,i و �4ھ#O �@اد �8@رى را م�Hور ���د
i����4 دا�. مH@ر�� دا �R)� در ھ4 دو iھ ��آ 
�  )���ب ٢٧٨ص " (ا>

آ��ی ری ^4ی ا%4ار دارد �2 48م�ن
ھ�ن �\d�� 5ی ار�/ " ، 4۶٠ م^٢
B@ض @ن
 و�E ام�م و م�ھ� م�(+� ن�� دان�i؛ �� ��ط4 و�@د ن�Lط ض-. 
�� و �� �@ء ظK ھ� ن�4وھ�ی �2ردان را از د�� �
ھ�i و م1H` �4ای ا48اد >?


  ).. FB٣٠٠@ر از �+4ان، ص ." (و ��ن@اده ھ� =�/ آ,

�4F ر��
 �2 ھ@ا=���ی >�م` �-
ادی م;4وح �#��، " ،  ۶٠م^4  ٧ ،_اول 

 ن�4 از �4ان ن�Nم�، ����Rر �8>�، �4ھ#O ن�م;@ وز,4 د�8ع، #m زه و�#�

�L@ط ] 2^9,4ک[ن9د,D �^4ان ... �2ھ
وز ��ia م�Lم ��Qه  و�4ھ#O 18@ری و

�� ان�
ه ای زB و 
�^
ه ای B ،��2ب ٣٠۶ص ." (42ده .(  

��Rر �8>� رV�a ���د م4�Hک، �4ھ#O 18@ری �� ,D ��ن+� ���� ����
48م�ن
ه ن�4وی ھ@ا�a، �4ھ#O ن�م;@ وز,4 د�8ع، و �2ه دوز ��ia م�Lم ��Qه 



ن ��H2) .٢۶ ( 4ی �2 در^م^H�= 4#^�د  ٢�@ض�5 ا,#�1 م#N@ر آ��ی ری 
، ظ�ھ4اً ��HI از »48م�ن
ھ�ن �\d�� 5ی ار�/ B@ض @ن
 « 42ده �2 


ه ا�� ,-#� ����Rر �8>�، �4ھ#O  ٧^4ی در �@ا�� ری  �)�B 4^م

از ا,K د��� ����Rر ظ^�4 نlاد ���� م�ن
ه �2 او را . 18@ری �2 از ��K ر��8 ان


�(� ><ف 42دنB 9 . ن�9 8@ری از �2ر��اد ,� �@ا�\� lر ظ^�4ن�R��� ًdاو
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�@دش �2 در ز,4 �@اھ
 آم
 و ,� ن4N �� ا,#�1 �� م@�@ی ارد�� �(� ن�FR ھ@
 
�8م�(� دا� �� E+�ظ �1,9�8 د�� �� �F�24/ ن9دن
، ام� 2�� د,4�4 �@اھ�


�(� ><ف 42دنB از �2ر i�2 او را ھ 
در ا,#;� م#���F دارد �2 ��ط4ه ای . د,
را در م@رد ھ@ش و 48ا�� ����Rر ظ^�4 نlاد و =�/ ��#� اش در م@رد 

i#2 42ذ �aھ�ی ن�4وی ھ@ا��  :ھ@ا=�


ن روزن�م� ان�Lب ا��م� در ا,#;�ن_ �-
 ا ��R� 4داد��ل  ١٧ز�۶٠ _R< ،

 روز�4داد، �� ا���ق ����Rر ظ^�4  ٢٠اط�ع د4�8 ر,��� ��^@ری �4ار 

 ٨ ���B. نlاد �B �2زم 42م�ن�Hه ا�� �� د,
ار �#� %
ر �� 42م�ن�Hه �4وم
 5F%@��ن 42ج  ٢٠�4داد اول ا�
ه و �� ��� �@ار =��4ل ����Rر ظ^�4 نlاد 

i,ه >�24 42د�Hم. 42م�ن
�� : در ��K راه از ����Rر =��4�#�ب ����Rر 4mا 
�#2
؟ ����Rر =��n داد ��مK �� �9 : �� ھ@ا=���ھ�ی ن�Nم� �� ن�Lط م�I(. ��4 ن

 K,ارم و �� ا
ا,K =��4ول و ران#
ه ام �FBس ��
�� �� ھ�� و��(� د,�4ی اط��#�ن ن
Rن� ن��#��� و در ا,K ھ@ا=���ھ� ھ�� 9�m م�K1 ھ@ا=���ھ�ی ن�Nم� ھ�� اط



ن ����Rر �8>� و . ا�� ا���ق ���� ��H2 و ��
 از ا,K ��ن+� ھ@ا=�-�
  .�� ھ@ش و 48ا�� ����Rز ظ^�4 نlاد آi��? K,48... �4ھ#O 18@ری و

 �F#H;#=٩  4^۶٠م  

ام4وز %5F، در م#9ل آ��ی ��م#� ای �(�R ای دا��i �2 ��نK�H ھ�ی �4ان " 

ه ان
 - ار�/ را 
�^ �a�2 در ��ن+� ھ@ا- i�#2 K��-� . iاد ھlر ظ^�4 ن�R���

��24 دا .

 آ��  و م^
وی 2#� ھi �@دن�آ��ی . آ��,�ن م@�@ی ارد��(�، ا>
�� ا,�Hن =�H#^�د . ظ^�4 نlاد وض& �F^� ھ� و ط4>^�ی آ,#
ه �#O را ?��



 �@د در  راض� نF@د و ن@�B ><ف �(�L م� 42د و. ��� ر,��� ���د L�-م
ن�4وی زم�#�، نL/ �^�4ی دارد و در ���د ن�4و,/ را2
 ا��؛ و�E ن4N ا,�Hن 


Hه ... =<,��84 ن
�4ان;�م ا,�Hن رV�a ���د م4�Hک و آ��ی %��د �4ازی 48م�ن


نمR}(� ھ��ھ#�� ��Qه و ار�/،  در ان��Iب آ��ی %��د نL/ . ن�4وی زم�#� 

�  ).٣٠٩ص FB@ر از �+4ان، ." (دا

 �F#H1,ل ن�4و از آذر��,;�ن " ، ۶٠آ��ن  ١٧�Lد �� ان���� V�aاد رlی ظ^�4 ن��آ
�ا4�Bاض/ را وارد . �� �@ز���ن �@�S ن�4وی زم�#� ا4�Bاض دا

i��Rان
  ).٣۶١ص FB@ر از �+4ان، (." ن

 �F#آ��ی ظ^�4 نlاد رV�a ���د م4�Hک اط�ع داد 4B �2اق " ،۶٠آذر ��١٠ 
�(� آ:�ز < 
�4F ر��
 �2 %+� ن
ا��، �� در ���Rن ض 4�B �E42ده، و
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م ھ��ھ#�� ا,�Hن �� %��د �4ازی 48م�ن
ه ن�4وی زم�#�، اط��Bت B 4ط��

  ).��2ب ٣٩١ص ." (د��{ �� ا,�Hن ن�� ر�

ظ^�4نlاد و وز,4 د�8ع از روی �2ر آم
ن ام�4ان �@ان در  "، ۶٠آذر ٢١

 ا�� م9hھ�ی ار�/ �� ا,K رو,� 2#�ر م� L�-ن�را>� ا�� و م d�� ی�^���
�@%�ً از ����� ن�4وی I@ده ای ھ���؛ م�ا�� @� K,ا 
رون
 و م� ?@,

�aدش . ھ@ا@��(��ت B از ا,#�1 ن�4وی زم�#� او را در �4,�ن iوز,4 د�8ع ھ
�  )��2ب ۴٠٣و۴٠١ص (." � دھ
، ن�را>� ا���4ار ن

�� رR8#;�ن� مR}(� ><ف او 
ه �@د �2 ھ
ف ھ�����Rر ظ^�4 نlاد �@ب 8^��
از 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� و آن را �� %��د �4ازی وا?<ار 42دن ا�� و ن� 

�� م� دان9�m . �R د,�4ی�#و ��ز ھi �� د�E` ا,#�1 %��د �4ازی را م� 
R8+� ام4 ر�4ک�2 او �Hد م��� V�aو ن� ر 
�` م� #2B ن��;#  . K,از ا 
-�

�� را از ��� 48م�ن
ھ� ,
�4��h و �+@ل �� ط@ری �2 در ��d آم
، 48م�ن
ھ�ن �
�24#�ر و �� ��,�Hن �� در�� دادن، ا4R8ان �@ان را در ���^�ی ��dی 


���� 42دن� �)2 �� iرا ھ �aو ن�4وی ھ@ا 
#����� و ظ^�4 نlاد . 48م�ن
ھ� ?

�@ا�� �@ده ای ھ���« 2#�ر ?<ا�K م9hھ�ی ار�/ : در��� م� ?@, « �2

m@ن �@ده ای . در ا,K م@�& �� �@ا�� �4ان رو>�ن� ھ�I@ان� =�
ا 42ده ا��

�@د را �4ای ان+�ل ار�/ و >�i2 42دن ��Qه ��1ر م� �4دن / .ھ� ���م 2@

@ر �@�S م;�ھ
,K �4ای اوK�E �� �2 مم#��_ ا�� �2 در ھ��K �� ,�د آور 
�({ و ?4وه ھ�ی tm و �@,lه اوا,` ان�Lب 2�@ن��R ھ� در ا,4ان �4 روی 

-�ر  K���ن� ھ�,��ن "د,@ارھ� 4وع �� ن@ �� 
ا,4ان را " و" ,�ن�1 ھ� �4و,
i�#2 و" �4ا�4 و,�#�م م� "i�#2 م� �= �� �L)�ار�/ ام�a�1,4 م#+` "و" ار�/ 

-�رھ� از" ��,
 ?4دد K,ا ��B �2 رت ط(_ از
آرزوھ�ی �(�F رو>�ن��ن �
 ���^��H �� د,�4دو���ن/ �@د �2 �� د�� وز��ن ان@اع ?4وھ^� و ��زم�ن^� ن@

رت =���4 � i�)< O,د ��B ،& ا,#^� آ?�ه و ن�آ?�ه�و در وا 
وا�4از م� 


  .رو>�ن��ن را ھi م� زدن

�@�S  در ھ��ن ��E^�ی �24@ب »ا4s2,�«ام� ��زم�ن 8
ا��aن �({ ا,4ان 
#-, ��L8 �,dم� و�Nر م+@ری ��زوی ن�- K���Qه « � ��Qه، مhH@ل ن@


اران را �� ��ح �#��K م;^9��= 
�4روی د,@ار ���م ^4ھ�ی ا,4ان  »�#2
�({ !! �@د �aا
�� ��Qه و 2���� ھ� ھ��1ری م� ) ا4s2,�(ھ�~#�1,4m K^�ی 8

�زم�ن در �4ا�H2 4@ر ط� ���ن�� ای از 2(�� ا��Bء و ھ@اداران ا,K �«42د و 
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 i,;�وزات رژ�ر در �4ا�4 @H2 ل�Lب و ا���Lا�� �2 �4ای د�8ع از ان@�
�8�4B ��Rاق �� ���م ن�4و و ام�1ن�ت �� ��Qه =��
اران و 2���� ھ�ی ان�Lب 
 
ا��م� ھ��1ری ##2
 و ھ4 ن@ع �4F ,� اط��B �2 از ��E�-8 ن�4وھ�ی ض

 Oون درن
� ،
  )٢٧." (�� ا,K م4ا92 ���4ن#
ان�Lب �
�� م� آورن


ن
 و �� آن دامK م�   �وم4�_ ��زم�ن^�ی 8@ق در ��-�. ار�/ م� 2@


م� امiR�E�,4Q و �Bم` آن �ه �4ار : زدن��2 ا,K ار�/ ط�:@�� ا�� و در 

�� م�(���Hی . ��,
 م#+` @د... زده و ٣٢م4داد  ٢٨دا�� و د�� �� 2@د��ی 
�@د را ��نK�H ار�/ ��زن
 و 
##2 ��F� رت را
ا,#�ن و �@,lه . �
,K ط4ق �

 .)�Iری �� ان@اع م@^�>9ب �@ده و 8
ا��aن ا4s2,� �� رو>�ن�@ن و >9ب �
��ط4ه 2@��ه د,�4ی . �S م� دادن
 �2 ار�/ را ��,
 م#+` و در ��Qه اد:�م 42د

�Rن� �F��#اد در ا,#;� �� مlر ظ^�4 ن�R���Rر ظ^4ی نlاد در : از ز,�24 ����
�4 ا��E�R2 4v �2 دا� ھ��� ای در ����ر���ن دز8@ل  ۵٩و ,� م^4 ��ل  آ��ن

i��8/ ر�د��B �� ر���ن��وی . �4�Rی �@د، مK �� ا���ق دو �� ن�4 د,�4 در ��
��Rر �@د,i �2 . در آن م@�&  48م�ن
ه ن�4وی زم�#� �@د�� �� �F+% K�< م� در

،
��Rر  ن�?�ه �4ھ#B O\�ر,�ن 48م�ن
ه ن�4وھ�ی :4ب وارد �� ،
�� او وارد 

م� =�/ ����Rر م�ن
,i �� ا,#�1 . 8@رآ %+�F را �� 9�mھ�ی د,�4ی �4?4دان


ا >��N8 42د و ر�8�
 از ا,#�1 او ر�8 مK . �4ھ#B O\�ر,�ن از ا,�Hن -�
�� و��� �4ھ#O آم
، م@ض@ع %+�F را B@ض 42د,
؟ ��Rر ?��4m ،iا �� ��

����Rر �@اب داد، ا,�Hن م@رد اط�� ًd��و در .  ا�� �@ده ای #�ن ن��R و ا>�
  .ا,K م@رد ھi >{ �� او �@د

 S)Rر �2 م�ن& �9ر?� �4 �4 راه م

 از ><ف �#� %-� �2 
م�>�N م� �#2
��ی ��^@ری ا��م� از Bر �@د، ز@H2 رات
L/ و ��,4 م�ه �4 ار�Q� 42دن

�� رR8#;�ن� >R_ ?��� ھ�ی %5,4 48%� �� د�� آم
ه، و �@,lه آ��ی ھ�
���� ن�4وھ�ی ار�/ و ?��ردن � 
�@دش ا��
اء در ><ف �4ان ار�/ و �-


#����د �@د در��� ھ�ی م�I(. 48م�ن
ھ� =4دا�B4ان م@رد اR8از آن . ا 
-�

>�� ا,#�ن �� . ھi م4>(� �� م4>(� از ام�1ن�ت ار�/ #2
ه و �� ��Qه م� ا98ودن

ی ار�/ ?��درده �@دن
، ا4R8ان� �2 �@د �� ���^�ی م�I(. 48م�ن
ھ� ن�4وھ�
 O#4ھ� ،

 و و�8دار ن��ن
ن
 و �� ط@ر,�1 در آ,#
ه �@اھ�
 د,#���د ن
ا�Bا

 �m �� �2 4ازی را� ?<ا�� �@دن
،    د�
�� و �F1F2 رو در روی �#� %
ر%��د 


 از ا,#�1 ظ�ھ4اً وظ��� اش -� ،
و او را �� 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� %-@د دادن
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)� ��8�, ������L 42دن
 و د,
ن
 �2 >�� او ھi >�ض4 ن��R �2 ار�/ را در را 
 VQ� و 

,` ��زد او را �24#�ر 42دنF� ه�Q� ه ای از
aو ,� �� زا 
��Qه اد:�م #2



ن/ �� ط@ر �2م` از د��/ رھ��a >�%` 42دندر مi;#= �E�L . �� �4ور 
i�#2 م� �-E�\م i4ازی را �� ھ�  .%-@د و �L@ط %��د 
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  :و #�ددا�� $��#

  .٢٧١، ص  ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -١

  .٢٧٢، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٢

او,K ��م-� #��� «�� ��2ب » رھ4F و ��,��ه و,lه در ��ر,n«�4ای اط�ع ��4�H از  -٣

 �-�4ی، ص » ن� و  زن
ان�Fنزن
ا�  .، م4ا�-� �#2
 ۵١- ۵۴، از م+

�� رR8#;�ن�، ص  -۴  .١٧۶=V از �+4ان، ھ�

��ره ۵٩�4داد  �2١٧^�ن  -۵  .١٣٨،ص١٢و %+��� ن@ر، �(
  ١۴و١، ص١١٠١۴، 

۶-   �F#H1, ،ت�Bره  ٨ ۵ دی ٢٣اط���  . ١٢، ص ١٦٠٤٩، 

٧-  �F#��ره ٨ ۵ آذر  ١٠اط��Bت، ��   . ١٠، ص  ۵ ١٦٠١، 

��ره١٣۵٩آ��ن �2١٣^�ن،  -٨  .١۴٧-١۴٣، ص١٣و %+��� ن@ر، �(
  ١۵، ص١١١٣٣، 

��ره  ،؛ ان�Lب ا��م�٣۵٢ص، ١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد  -٩ ،۵٠٣    .  

��ره ۶٠�4داد  ١۶ھ��ن �#
؛ ان�Lب ا��م�،  -١٠ ،۵٠۵.  

١١-  
  . ھ��ن �#

  .  48۶٠ورد,K  ١۵؛  ان�Lب ا��م�، F#� ٣۵٣ھ��ن �#
، ص  -١٢


ر، �4داد  ھ�، ��ھ���م 4�8وزه �#� ��2ب ن�م� -١٣%۴١٧، %� ١٣٨۵ .  

�� رR8#;�ن�، ص  -١۴  .  48ورد,K ١٣,�ددا� روز  FB۵۴@ر از �+4ان، ھ�

  . ۵٢ھ��ن �#
، ص  -١۵


 ۶٢%+��� ن@ر، �^�K ؛ ٣۵۶و٣۵۵،ص ١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد -١۶)� ،١۴ ،
  .١۵۶ص 

�� رR8#;�ن�، ص  -١٧  .۶٠ارد,�H^F  ٢١، ,�ددا� روز FB١٠۶@ر از �+4ان، ھ�

��ره 48۶٠ورد,K  ٢٧ان�Lب ا��م�،  -١٨ ،۵١۵���B@F\م �F<��  .، د��H^� 4�2 در م

١٩-  �F#��ره ۵٩ا��#
  ٢۵ان�Lب ا��م�، دو .٢، ص ۴٩٩، 

٢٠- 
 . ھ��ن �#

��#�٣٨١و٣٨٠،ص ��L١٣۶٠` دو �S ,� 2@د��ی �4داد� -٢١�در م@رد ، ؛ از ن�م� آ��ی 

ن ��م زھ4�  .=<,4ش آ�/ �V و ن@

  .٢٨٢، ص ٢٠٠١هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  ��ط4ات آ,�  -٢٢

��Rر �8>�، �4ھ#O 18@ری 48م�ن
ه  -٢٣�� 
�^در ا,K م��>�F م\�B@F�� �Bوه �4 
ا�a و وز,4 د�8ع، ����Rر ظ^�4 نlاد 48م�ن
ه ن�4وی زم�#�، �4ھ#O 48وزان ن�4وی ھ@


 48م�ن
ه ژان
ارم4ی#�  .و �4ھ#O و>�
 د��;4دی 48م�ن
ه ^��4ن� �24 دا

٢۴-   ���B@F\م �F<���8ش  �4ان ن�Nم�  �@�S �4ای اط�ع ��4�H از >�L,�L �2 در ا,K م
 �F#
ه ا��  �� روزن�م� �2^�ن ١٣۶٠�4داد  ٢٣
  .،م4ا�-� �#2

��#�، �� ��2ب =�ر,V و �+@ل ان�Lب از  -٢۵��^� اط�ع ��4�H از 2(�
 i^8 ز��ن آ��ی 

اد، ازF4ی، ص: آزادی �� ا���-� 
�  .م4ا�-� �#2
 ۶٧-٧٠م+

  .م4ا�-� @د ٨۴-٧۵، ص 4�٢ای اط�ع ��4�H �� ��2ب او,K ج   -٢۶

��ره ١٣۵٩اط��Bت، =#;�F#H �@م م^4م�ه   -٢٧  .،ص اول١۶٢۴٧،
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 در ��ز/�ن اط�<�ت  - ٣A1:� ار ��$8$� �5دنBC 
#�D $� و��ر#�ن، �AE ��)�
  !!"د/�58ا �F"و ا/��1 

 »

 48م@ده ا,
ه �#�8ن� م4ا �ه و اط��Bت م4ا ��واك �ه : 

ا4�< ��FE��E�- را �ه 48ض ن�� �#i و�E �#�,�ت اط��Bت . 48ض م� �#

�� روي �� در زن
ان^�ي �(� . �ه و ��واك �ه را ���
 �4ده ا��� K,ا Kم
i,@? { م���ت د�B4ی .را �� اط�N�#آ,� هللا م «  

  �a�#و ن��� ��N8�< i2 �����از ا�@B(� ��#� م#L@ل ا�� �2 م4دم دارای دو 

 �2 در ن���R42ده ;�ھ i? و راه را 
م�   ،?<�� را �� زودی 48ام@ش م� ##2


���K م� ��زد، ا,K ا�� �2 م4دم از ام� آن~� م4ا ��/ « :?@,: 9�m 4از ھ

�� ای م��B. رن� م� �4ن�Lن :�a�#و ن��� �? �N8�< i2 . ��)��� K,در ن��;� ا


، ام4وز دو�� #��4ف را دارن
 �R2 �2ن� را �2 �� د,4وز از آن^� ن�4ت دا

#�� ��
ارن
 و �R2ن� را �2 ام4وز دو�� دارن
، 48دا از آن ھ� ن�4ت دا�. «


م، ا��
ا 418 م� 42دم �2 م4دم �Bدی دارای ) ١(�H,
و��� �� ا,K ?��� م� ان

، و�E >�ل �2 �� �;��4 ��ر,�I دوران �@دم�ن م� ن�4م، #�Rھ ���)��� K�#m
م� ��#4�H�� �2 i از م4دم �Bدی، ��HI از �����@ن، رو#�41ان و ,� م
��Bن 

�@د در م924 و��, �2 D��2�� و D,l�ا��4ا `a�R` در م�ا 
�� �@ده و >>? &
 �)�� K,ر ا�mن�9 د ،
ا��4Lار و ا���4ار ا,K د,��1وری نL/ م^�� دا�� ان


 و ,� �� �^@ و ,� از ر�B �� ��2 از  اه �@د را �� �;�ھ` زدن ?��H ان
48ام@
�(� ا,#�ن �I/ ���` �@�^� از ا��Bی ��زم�ن م;�ھ
,K ان�Lب ا��م� را در �


,K » �4ای ��ر,n«��ِب و��� 2. �4 م� ?�4دEدا��B �� ر,�ن�;< 
�2 ?���@ی �-�

ا 42د�= �a�,@? i,4 �4ا�H�� �){Rم K,م� 42دم، ا �-E�\را م ��م . ��
و �4 آن 


اری ��@L< آزادی و }L+� ل�Fن� �2 �� دن�R2 از آن را �4ای �a�^HI� `�ا
< �2
 
#�Rر ھ@H2 ن و ,� -در
 i�^� �� ن �4ای م4دم و ن��HEو د  K�84? ��
�


رت �- i#2 K
، نL` و روQ� م� . 

 ان��9ه ای �4ای 418 42دن �R2ن� ��,�

 4m �2ا در ط@ل �� و ان
ی ��ل ا�� �2 م�Fرزات �� ا%\�ح #H,
�2 م� ان
ا=@ز,�R@ن �� ن��;� ن��4
ه و ھ#@ز ا,K رژ,i د,��1�@ر و:�%_ آزادی و >L@ق 

و �;��4 ?<�� ھ�HI� i از ��ر,n  آن~� در ز,4 م� آ,
،. م4دم  =� �����4

ه ا,i  �د�� �@د، �4 ا��4Lار و ا���4ار K�#m رژ,� �ا�� �m �2@ن� م� ��@2


ای دم@42ا�� �@اھ� و % ،i,ه ا
و ام4وز �2 در دام ھ��ن رژ,i ?��84ر آم



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٥٢            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

دم@42ات م#�H از >(L@م��ن �(#
 م� @د �2 �(� م� از روز اول �� دن�Fل 

ا�E، آزB ،دم@42ا��i,ق م4دم �@ده ا@L< ادی، و.  


,K ���� در ��2ب  Eد ا��B ی��آ»n,ر��٢(» �4ای  (
R,@م� ن:  


 �2 �� >{ م� �@ان او را �#��ن ?<ار %�5E وزارت اط��Bت ن�م�
 در ...«�-�
 KI� ���#و ام ���Bاط� D��ن^�د دم@42ا D, `�1H� رای ا��م� از@ V);م

@�I��= �)در �4ا�4 م 

 م� ?�� �2 ��,��.«)٣(  

  » D��ت و ام#��، �@دن » دم@42ا�B>�ل ن^�د اط� �� ��م-#� و م�^@م� دارد؟ 
 4�Nم دم@42ا�� ن�Nو ز,�د �� ن i2 ً��FR�2 ن �aرھ�@H2 در �^�ن و در

اداره م� @ن
، �R2 ن^�د اط��B�� و ام#��� ... H2@رھ�ی ارو=��a، آم�1,4 و
��D در م@رد  ��زم�ن^�ی اط��B�� دم@42ا��D د,
ه ا�� و ا%�ً ن^�د دم@42ا

 K,�2 ا ��L8 �,d@ری و�م د,��1�Nن �� 
ام#��� م-#� و م�^@م دارد �� �m ر�
 

؟ =�H@ن�4ای وزارت اط��Bت و ام#�� ����K، » دم@42ا��D«دوم� آن ��


ان داده � ��Iآ,� درو:� ن��R �2 �4ای �� ��42 ن�Hن
ن ن4Nات ?4وھ� و 

ه ا��؟ و ,� �4ای ا:��ل �@د و د,�4ان �@ده ا��؟ و ,� وا�-�ً آ��ی >;�ر,�ن 

�2 ���ن ##2
ه ا,K ا%\�ح ا��، در آن زم�ن� �2 در %
د ����K وزارت 
اط��Bت م��924 �@د، �� دم@42ا�� �4ای اداره H2@را�L�Bد دا� �� وزارت 

ن  K
؟ �4ای رو�� D��دش دم@42ا@�اط��Bت ���� او ھi �#� �� �@ل 

  : R}(�ا,K م

.Eو-ا ��اء �� ?���@,/ �� ��
  ا��

��ل - ب  Bاز ا ��-� �� VQ�  ن�H,ب ا��م� �2 ا�Lان K,
��زم�ن م;�ھ
�,�= 
#)� @�B ،د@� /\� iو ,� ھ  
 
�@اھ ���  . =4دا

(Gا: ���� �� 
2E�!/ در:  

 K�#m ت�Bوزارت اط� ��آ��ی >;�ر,�ن در م@رد �m@ن�� ��

  :   �@ض�5 م� دھ

��ن را ��ز 42د,i  :>;�ر,�ن«�Hm ب�Lاز ان 
�� 4Bض @د �2 م� �-
م� �

ه و �4,�ن اط��B�� در H2@ر �� و�@د آم
ه  ١٨ -١٧د,
,i �2 ��واک م#+` 

2����، آن . ا�� K,ا �� ��Rوا� ���B��1ت اط�H� D, ای �ھ24#�ر و ?@

ر آ��ی �(�E�I، ن�RI وز,4ی، Iرزه �� م@اد م�Fه، ���د م�Q� از /I� و


��%� در ��ھ�ی م .)�I���1Hت اط��B�� در�� 42دن . i,س 42د�R<م� ا
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ه ا��ھ�� ��i�R اط��B�� د���L و�@د . �2 ا,4ان �^�H ���@��ن 
��^@ری ...ن
ا� V��U� زه��م �N& م@�@د,� ن�د,�4ی آن م@ i^9ھ�ی م�m


 م� 42د,
�1 �
. ا��م� را �^)�ون م� �� ا,#;� ر��
,i �2 ادارۀ ا,K م
@د ���4ه ��^@ری ا��م� ط�:@ت را م#+` 42ده، ام� . اط��Bت نd��



 �� و�@د ���,�� D��رش دم@42ا����� �2 ���Bاط� i�R�� D, ��R,�� . ��

ادی از دو���ن نi��RH و اوK�E ط4ح �i�R�� `�1H اط��B�� م�(�1 را در -�

i��I,اول ر V);4ی 2. دوران م,@Eا ���ی م4��ط4ح را �� آ S� iه و ھ
#,��� ن
i,د، داد@� V);ن9ده . ����� م�ن در م�= i42د –او ھ &��ن9ده ام��ء � . K,ا

اوK�E =�/ ن@,V ,� م�@�� ���1Hت ��i�R اط��B�� �@د �2 م� �� م;(V اول 
i,ه ...داد
#,��
ه �4ای =���4ی ط4ح ���1Hت اط��Bت H2@ر در م;(V ھi ن#�

��
ۀ م^#
س م@�@یم4>@م ر���a �@دم و �-
 ھi ن#,.«)۴ (  

آ��ی >;�ر,�ن �4ای ا,;�د ��i�R اط��B�� دم@42ا��D م��924 د�E` م� آورد   
@د« �2  ���1 �
ون اط��Bت ن)���,��R ... م� �� ا,#;� ر��
,i �2 ادارۀ ا,K م



 �� و�@د ���,�� D��رش دم@42ا����� �2 ���Bاط� i�R�� D, . ادی
-� ��
اوK�E ط4ح �i�R�� `�1H اط��B�� م�(�1 را در دوران از دو���ن نi��RH و 

i��I,اول ر V);م. « �ا,�1# �-
 از ان�Lب ھ�� ��i�R اط��B�� و�@د ن
ا
در�� ا�� �2 ��واک در آ�K,4 روزھ�ی ان�Lب . �Bری از >�L�L ا��


 ام� ن� =�4#` آن ر#�8
 و ن� ا�#�د و م
ارک آن در �^4ان �� ظ�ھ4اً م#+` 
 �R2 س ��زر?�ن در روز . ا��8دد��

 >K�R  ٢٣م^#F^Q� ،K�)� �� K�^�


وره و ,�ر و :�ر و م�Hور =�H (48دو�� �از دوران ط�@��E، دو�� و ھ

رض� =^(@ی��� م+` �@د �2 ����Rر �4ن� ھi آن;� �@ده ) =4ده و ھ����H م+

ا>��ر م� #2
 و �-
 از ا,#�1 وی �� م+` م� رود، ����Rر �4ن� از وی م� 
@� �2 
ن�4 را �4ای 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#�، ھ@ا�a و در,��a و ��واک ��  ۴اھ



 ھ@#�< O�i او. ن�RI وز,4 م^#
س ��زر?�ن م-#2 �84F^Q� iرا �4ای  ھ

 م
ن� را �
 آذر �4ز,K را �4ای ن�4وی ھ@ا�a، در,�دار ا>F^Q� ،�#ن�4وی زم�


م را �4ای ��واک م-�84Lم 
F^Q� و �a�,4ای ن�4وی در� 

م ا��
ا . م� #2Lم

م م� Lم 
ن�� =<,4د و�E و��� 48دو�� �� او �(�K م� #2
، و م\(_ را م� ?@,

  )  ۵.(=<,4د


م رV�a  هللا م#�4Nى ن�9 >��� از ا,#�R م4>@م آ,���ط4ات   Lم 
F^Q� ��

ام @د Bده �2 ا@F4ار ن�ط �@ده و �F�ب در ار�Lواك �� رو>�ن�@ن و �4ان ان��
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 » _I�#م �Eس ا��م، و
L4ع م i2�< �E�I)���#�، آ��ى �n %�دق �آ��ی 

ام �4دBم را ن�9 ا
Lا��� �� ) ۶(».م@�وی م�<42 م� @د �2 و��� �2 م� 

=�ر,V ن9د ام�م �4ود، در م#9ل م\^4ی �� د,
ار م#�4Nی م� رود و�� =��م 

��#� م�
ھ�و ھ#��م� �2 م4>@م م#�4Nی در =�ر,�F+% V^�ی . �4ای آ��ی 


Lم
��(� �-;_ م� #2
 و م� ?@, �#���: م را �4ای ا,�Hن نL` م� #2
، آ��ی 

»"_;B !84^� را ?��؟< K,م ا
L٧(» !" م  (  


م، ���م =4ون
ه ��ز�@,�  Lام م
Bاز ا 
در ھ��ن >
ی �2 ��ز�@,� (ا,#;�ن_ �-

ه �@دو =�4#�) او را در داد���ن� ان�Lب م\�E-� �4دم �� در آن دو ن��� !! ( 

 :9a اھ��� �@د>�

 ١ -  �=4ون
ه >��,� از ا,K دا� �� وى در ?<�� �� د����H^� 4 را�\� ن9د,
،�� دا

 ٢ -  ��H^� 4وره �� د���H4 و مNب �� ن�Lان;�م �-�� از ام@ر در دوران ان
  .ان;�م =<,��84 ا��

د4�2 ,9دی ھi م� ?@,
 �2 �� ,�1 از م
,4ان 2` ��واک م\�E-� ای در م@رد 
ان;�م م� دھ
 و اداره دوم و ھi�H آن و ���^�ی �-�L_ و م4ا��F را 8-�ل ��واک 
 
 )٨(م� #2

�ه م��� و از  -�##
 �� ��زم�ن^�ى اط��B�� �-�� ھ� 4�8 م� i,ام#��� رژ
��م و ���ل ��  -در >����E د����ھ^�ى اط��B��K�� . ر�8� ،��>? i,ام#��� رژ


 ان��Lل =�
ا �4د وھ�� آن ,
� i,;��4رژ�و  �^ھ�، ھ�4اه �� ا�#�د و م
ارك  رو
 9�4���م` آن، در ��زم�ن اط��Bت و ام#�� �#��د ?��84 ��^@رى ا��م� م�


 .  ?4د,

��V= �)%�8 از ���H` ھ��R او�Q� ��Eه =��
اران، �I/ اط��Bت و ام#�� آن  
�` ?�84 و ��B4R �� ھ�� �� ?4�Rش =�
ا �4د و m@ن :�E_ م4ا�9 ��واك، 


ه �@د، از در ^���4ن^� و م4ا�9 �` ��واك در �^4ان، م�Q� 4Lه =��
اران 
`�?�4ى، ��Qه �� اط��Bت و �;��4 ھ�ى ��واك در زم�#� ھ�ى  ھ��ن �
و 

  .  م�I(. د����4 =�
ا �4د

 ���Bم د����ھ^�ى اط����ه در ��واك و د4�8 و,lه اط��Bت  -� i,ام#��� رژ
. د�� نI@رده �+@,` رژ,i ن@=�ى ان�Lب ?4د,
 م��9�4 �@د و ا,K دو م9�4،

�� ھi ن4�N ر�K دوم ار�/ >? i,رژ ���Bت و (��,4 د����ھ^�ى اط��Bاط�
�4Fه ا,K دو ��زم�ن �@د و آن دو ... ، اط��Bت ^��4ن� و)ض
 اط��Bتm در
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�4 �(�� آن^� مS)R �@دن
 و در >m �L�L#�ن�� از �mرت ����H�� و 4ح وظ�,. 
,lه اط��Bت مH^@د ا��، ا,K د4�8 ���E9# م9h م���4 د����ھ^�ى د4�8 و

���Bم� -اط� `�B ه� . �4ده و �4 ھ�� آن^� ن�Nرت ��م دا�� ا�� ام#��� 

ا��FE در �-�� از ^���4ن^�، م4ا�9 ��واك را م4دم �4�IR �4دن
 و �i و    
�� از ز,�د در �-�� از م#�ط{، م4دم از �-�� از مa�R` اط��B�� و �-



ن
 و ا�#�د و . =4ون
ه ھ�ى ��واك م\(& ��(� زود �(@ ا,K ��ر ?��84  �Eو

 و�4,& م4L ادارات ��واك در #�م
ارك را از د��4Fد ا48اد م+�@ظ ن��ه دا



,` ?4د,F� ب�Lو ,� داد���ن� ان ����4 =��
اران، �Lر �� م@H� 44ا�� .


رون م+@ط� م9�4 ا%(� �^ ٢٣?4وھ� از م4دم ھ�4اه �� =��
اران روز � ،K�

#��. ��واك در �(\#� آ��د �^4ان راه ,�#�8
 و در م+@ط� آن ���H و ?<ار =4دا

��ن ��واك ��4ون "��
 از ظ^4 از ��-� �, �B�� ود
ا48اد مR(5 م4دم را >

 �4ار دادن
 و از ورود ا48اد �(@?�4ى �4دن
 و ,
 �F�+� م4ا�و آن4ا  
�4دن

 4L�Rد در آن;� م@�

ن) "٩(  

 ���Bدر م@رد ��زم�ن د,�4 اط�-  `�B K�#m ت�Bه اط�l,ام#���، ,-#� د4�8 و

Hو ��. آن م\(& ن i� از �R� و 

 و د�� ا>
ى �� آن;� ن��4 . 
FH�ار

، در د4�8 و,lه اط��Bت مhH@ل �۵٧^�K ��ل  ٢٢>K�R 48دو�� �� روز 
�Rن د,�4 از �4ان ان�Lب در و �-
 از آن �� م4>@م �4ََن� و �) ١٠(��E�-8 �@د 


 از ان�Lب در وزارت ��ر�� مhH@ل -� iل و ن��R�, �� 94ش ن�R= س �@د و���

) ١١(��ر �@د Hى م�-4ض او ن

 >K�R 48دو�� از ��(� �� . و ا>FH�ار

�4ھ#O م-��ر %�د�� �� �� م
�^� در ن�RI وز,4ى مhH@ل ��ر �@ده، �� 
  )١٢. (��Fط �@ده ا���-�� از �4ان ان�Lب در ���س و ار

��Rر �4 �� ���B4 اط�R8ا �و زم�ن� 48م�ن
ه ) ر�K دوم ���د ار�/(ن� �@د ,
م4ا�9 اط��Bت ار�/ �ھ#�Hھ� �@د، از �;��4 ���8 در ام4 اط��Bت و 

ه �@د �� �4ا��س آن ط4ح، � وى ط4>� �^�� �ام#�� �4�@ردار �@د، �� �

 
,

ى �#� �LFط �
 ���ر ?��رده @ن
��رم#
ان ��واك در ,,
� i,ام� . در رژ
��آم
 و  m@ن در اوا,` =�4وزى ان�Lب ا,K ط4ح �� م<اق ��(� ھ� �@ش ن

4� 
F^Q� },4وه �4 آن ا�4اى آن ط4ح از ط�B  �� O#ھ��ن� و دو�E م@��، ھ

 �@�S �-�� از ?4وھ^�ى د�� ,
���F �4دن �
رت و ا,;�د د,����@رى �


اً ھ��ن ط4ح . ن م@�& �� >
ودى م-@ق م�ن
ان
ر��ر نF@د، آن ط4ح در آ-� �Eو
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ن
 و >�� >L@ق �@رت د,�4ى �� ا�4ا درآم
 و ��وا�� ھ� ���ر �4?4دان
ه �

 �� )  ١٣.(LB_ م�ن
ه آن�ن ن�9 =4دا

��وا�� ھ�,�  � 42دن
،زن
ان د����4 و  ۶٠�4داد  ٢١%5F  زم�ن� �2 م4ا در 

، وض-�� و �� �� زن
ان ا��8ده �@دن
، �4 ا��س اط#���B�� �� در د�� دا

م� ��رم#
ان و : �4دن
 �4ن@� ��رم#
ان ��واك را �4اى ن��رن
ه K�#m ���ن م�
i,
��K ��واك �� د��� �Iب . م��Lن روزھ�ى اوا,` ان���-�� ھ� �� در ھ

 ،

ن
ام�-
ادی د����4 Bان� ا

ن
 و ,� زند��� د,�4 را �� ��� د,4�4 . 
 ،
�� >RF^�ى م�I(. م+�@م �4دن
 و ��Rن� را ھi �� از د����4 �4دن

 �� ،

ه �@دن
ه ھ� �2 آزاد 
ن م�@ن م�ن
ه �@دن
 ��ض��8 زن
ان� د����4
ط4ح ��1H` �2   ۶٣�� در ��ل . ر دB@ت �4دن
=4دا�� >L@ق م-@�� �� ��

 924�، ر,��I م� @د، وض-�� اط��B�� »!!دم@42ا��i�R��»D اط��B�� م�
ا,4ان �^H » �H@ر m#�ن �2 آ��ی >;�ر,�ن �@%�. م� #2
 �2 ام#��� 2


هم@�@د,� ن�Nم ��زه �V��U «و ,� نF@د اط�ع dزم و �8�2 » ���@��ن 

,
. م� 42ده ا��، �� ام@ر وا�& ھ�I@ان� ن
ارد» ��^@ری ا��م� را �^

 
,
، رK2 دوم ار�/ و »��وام�«ار?�ن^�ی اط��B�� ن4�N ��واک �+� ن�م �
�4^�ن�، اط��Bت ��Qه و داد���ن� ھ�، در ن�RI وز,4ی و�@د دا� و �� 


#�م@�@د,� ن�Nم ��زه �V��U « ا��FE آن~� �2 . ن@�B �� ھi ھ��ھ#�� دا
 
,
م� 42د، ن� 2�F@د اط��Bت، �(�1 م�Lوم� م4دم » ��^@ری ا��م� را �^

N@ر آ��ی از ا��4Lار =�
ا ن41دن د,��1�@ری و ان+��ر ط(�F �@د �2 ا?4 م#
�24@ب ھ�� اط��Bت ھ#@ز آن ��m  i�R@ن. ;�ر,�ن ھ��K ا�� >{ �� او��>


ا ن41ده �@د�= ��B4وH4 و مL�Rم �F4ای ا,;�د . ��ن� �و ���م ا,#^� �^�ن� �4ا
م��924 �@د �2 !" دم@42ا��D"ھ��ن ��زم�ن مI@ف �^#�� ��i�R اط��Bت 

��# ۶۵م4>@م م#�4Nی در ��ل �  : � =��م م� دھ
�� در��� �� آ��ی 

 »

 48م@ده ا,
ه �# :� �ه و اط��Bت م4ا ��واك �ه 48ض م�8ن� م4ا 

#� .E�-�4�< ��FEا� ��� در  �#i و�E �#�,�ت �را �ه 48ض ناط��Bت 

�� رو�(� را �� م. �ه و ��واك �ه را ���
 �4ده ا�� یزن
ان^�ي � K,ا K
  )١۴(» .?@,i �اط��Bت د��{ م

در آن م@�& در « آ��ی >;�ر,�ن �@ض�5 م� دھ
 �2 . �4?4د,i �� ا%` م\(_

ر�Q� . V�aه و �@ه �����a ھ4 2
ام م�,` �@دن
 �2 اط��Bت ��,
 ���& آن^� ��

 V);ن�[م�;#R8ر ��
] ھ��-��ً «)  ١۵.( ھi م�,` �@د �2 در ا����ر ��Qه ��
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 �2 ن4Nا�� ا�4ا
ه م� �#
 آ�� �ز م� 42دن
 �2 ���& رھ4Fی ھi از >�ج ا>

�^@ر و�� . ��� V�aۀ ر
#,��2���R@ن �(��{ م� آم
 ] آ��ی ��م#� ای[ن �� iھ


 ���& ر,��� ��^@ری، m@ن 4�ن ا,K �@د �2 اط��Bت ��,
 ��زم�ن� ��Nو ن

ه ای را �2 م� ���ن م� . اط��Bت ا�9ار ���دی ر,��� ��^@ری ا���B 4Nن

،i,ا8& آن �@د
�924  42د,i و م� 
,�� �1)�ا,K �@د �2 اوdً در ��i�R اط��B�� م
 &�
، ,-#� ام@ر ���@�� و ض
 ���@�� و ض
 �4ان
ازی و ��� ��و�@د دا

 و از آن �� ���924 دا� 
آوری اط��Bت =#^�ن و >4ا�� ھ� و :�4ه ��,

 �� ?@ن� ای دم@42ا��D ��زم�ن دھ� @ن
، ,-#� �H@د از ���1Hت ,�� ��>?
 D��دم@42ا ��)�� �2 
�� @�I��= �a�� �� 42د و �H2 ب�R< ت�Bاط�

ۀ م4دم #,��دارد، و از ن4N م�، آن ��,��ه، م;(V �@د، m@ن م;(V �� ھ4 >�ل ن

��د ���4د�Bرأی ا V);از م 
مR}(� ...ا�� و م(� ان��Iب م� #2
 و وز,4 ��,
#� م� دم@42ا��D �@دن �����ر ��i�R اط��B�� �9ء د:
:� ھ�ی ذھ


 را K�#m �@ض�5 م� دھ
) ١۶(».�@د�� V);م &��� 
  : وی B(� ا,�1# ��,

 »i#2 4ض م�B را `,dد K,ا ًd��,�1 ا,K �2 ام@ر اط��B�� م#;4 �� . مK ا�
ام4 ����� ?<اری م� @د و از آن;� �2 دو�H�= ،�E#� ����� ?<اری را �� 


ه دارد، �4و,V اط��B�� م� �@ان
 دو�E را در ^B ام4 ����� ?<ار,/ ,�ری

#2 . �2 
 
�@اھ K,م#;4 �� ا ،�Eت �� ھ4 ��ی د,�4ی �9 دو�Bدادن اط�


وی ادام� ) ١٧(». م924 د,�4ی �4ای ����� ?<اری در م�(�1 �@�@د ���,

  :م� دھ


ه ای �� ام�م ?��� �@دن
 �2 ا,#^� م� �@اھ#
 اط��Bت را « B �2 د دارم�, ��
2;�ی دن�� اط��Bت وزار��Iن� ا��؟ ام�م ھi �� >�ج وزار��Iن� �##1
 و در 

 

 ?(� 42ده �@د �2 2;�ی دن�� آم
ن
 ��i�R اط��B���Hن را وزار��Iن� 42دن�ا>
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م� ��ش م� ?��i م#-� �4ای ��زم�ن 42دن اط��Bت و�@د ن
ارد، ا?I� 4@اھ�
�R1` ھHم ��دو SL8 ،4یFرھ &��� 
,i�#2 . �1 �2 اط��Bت ��زم�ن� ��

m@ن آن م@�& ا��
dل @رای ن�^�Fن ا,K �@د �2 ا%(�  -@رای ن�^�Fن ا��

ھ���#� K���� م� #2
 م+�@ر در ھL4ا و ا��L4ی را ا��Fرات رھ���� -�2 ا

رد �(�R م� ?<ا��i ا��Bی @رای ن�^�Fن ھ4 و�� م� �� آن^� �4 ا,K م@ا

د م�^@م دارد B 
>�H84ن ا,K �@د �2 م� ا,K �2ر را ن�� i�#2، ... م41ر م� ?��#

2�� ا,#�1 . ن�� ?@i�a" ن�"ام� ا?4 �@د ام�م اراده 42د 9�mی را در�� �#1
 م� 
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 ��E�Iن م�F^رای ن�@و��� ام�م م;�& ���IH م�(+� را در�� 42د 
�ن ا,K �@د �2. ن41د �L)� ن@m "ن@ن��4ی 8@ق Fا?4 . ا��" رھ 
و�E م� ?��#

i�#2 رد م� ً�-\� ،
m@ن م� ھi��R و . از دا�` م;(K�#m V ط4>� را ���ورن

 آ�� ?��i اوdً ا,K مR}(� ا,4اد ��ن@ن ا���� دارد. ��ن@ن ا�����. مK �� >�ج ا>


 و ?��#
 ا,4اد �#��ن@ن >�d آ��,�ن @رای ن�^�Fن �@د�ن راه =�/ =�ی م� ?<ا
 iھ ��و �� آ i#2 4ض م�B ��
م� �ا���� را م� @د در�� 42د، ام� �#
ه 

 �2 ا?4 48دا ,i�R�� D اط��B�� م��924 را ز,4 ن4N رھ4Fی در�� �a4م���

,-#� ا?D, 4 ن�4 . 42د,i، ھ4 ا����� �2 در آن ا��8د �� =�ی ا,�Hن ن@�� م� @د
�4ه ��4ون آم
 ?�� م�sً مK را آن;� 1#;� 42دنd�� ،

، �m 42دن
 و �m ن41دن


 آ�� ر�8 و ��H?4 و ?�� ن�، آ�� . مR}@ل ام�م ا���آ,� ام�م م� =<,4د؟ >�ج ا>

�@اھ�i ا,9�m K ھ� را �� م� �~�FRن# ���(� م4>@م . ?��#
 م� ن� K,ا Kم ��FEا


 آ�� را �� �� >��R2 �� d ن���� ام�
 �2 �~� ھ�,� �2 . >�ج ا>ا,�B�� K م� 
F^� دار @ن
 و ��@,#
 و��� �2 ام�م نQ<,4د �2 م� د 
ر اط��Bت �2ر م� 42دن


 ن�V �2ر ,�F�B D دارد�d ،i�ا,K �@د �2 مK �� �~� ھ� ن���i . ز,4 ن4Nش ��
  )١٨(».و �� =�K�a م#�L` ن41دم

  �^L8 س�FE 4ف وB ی >;�ر,�ن در 48ازھ�ی 8@ق ���ن 42ده در��آن~� را �2 آ
�@د ن@�B دروغ ا��دروغ م�(+� آم�9، ن�م داده ا�
ان �@ر,� و  �2 
و . ن


,�آ��ی >;�ر,�ن ھi �2 از �L8 �4ر�� دا�� د�� �� K�#m �@ر,� و ,� دروغ  

 و ھi در آ�4ت �^�H را �� ��م�(+� آم�9ی زده �� ھi دن��ی �@د را دا


� را �@ان �4ای �@د �^Hا��FE ا?4 �� دروغ �!! �4ای �@د ذ��4ه 42ده ��
  ؟ذ��4ه 42د

م���R� 924زد، » اط��Bت دم@42ا��D « آ��ی >;�ر,�ن �2 م� �@ا��� 

,K ن��1 را �8ش 42ده ا��#m ا���@��@ا��� ,� ن�:  

�� ط@ر د��{ م� دان��R �2 ا,K وزارت اط��B�� �2 در�� م� #2
 در آن;�  -١
##2
 و 1#;� و داغ و در8/ ��1ر �4ده م� @د و م4دم را در آن;� 1#;� م �


,` م� @دF� 1#;� ?�ه م4دم �� i,@�� 4�^� �,  .  

٢-  �� 
1#;� نF@ده ان
 �2 ا?4 مE�I. �@دن .E�I�1ران/ م�ا,�Hن و ��,4 ھ

 آ�� ن�� ?�� �2 ا?4���i�R اط��B�� م��924 را ز,4 ن4N رھ4Fی «>�ج ا>

  .»...در�� 42د,i ھ4 ا����� �2 در آن ا��8د �� =�ی ا,�Hن ن@�� م� @د
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�` 42ده ا,
 و ن� ا,#�1 =�4و ام�م  B زم�ن��� �� �2 
ا,K >4ف د���Lً م� ر��ن

ا?4 �@ا�& =�4و ام�م �@د,
 و ن� =�4و ��زم�ن �@د، >
 ا�` م� ��,�R �2 . �@د,


 آ�� �2 ��@اھ�i ا,9�m K ھ� را �� م� « ا,K >4ف >�ج ا> ��آ�� ?��#
 م� ن
 
  .ھ�ی اط��Bت م� ?���
 را �� ��,4 دو���ن و �~�» �~�FRن#

٣-  S�اوdً، >;�ر,�ن و ��زم�ن م\F@ع و دو���ن و ھ��1ران/، ن� �#^� =�4و 
و��L8 �,d نF@ده �(�1 از آن �-#@ان ا�9اری در د�� ��زم�ن �@د �4ای  ام�م و

�` م� 42ده ا��B رت
� K�ا?4 :�4 از ا,K �@د، �#� �@د . در ا����ر �4ار دا

 آ�� و در ن��;� آ�� م� ?@,
 �2 �2 و��� �� �@ض�+�ت ا�م� ن�� « ,�Hن �� ا>


�@اھ�i ا,9�m K ھ� را �� م� �~�FRن#« . ����#� ?��� ن�ا,9�m Kھ� �2 آ��ی 

ه @د، �FRm ن�H,ا �� 
>R_ �@ض�5 آ��ی >;�ر,�ن، 1#;� و داغ و  -�@اھ

��#� را �� �~� ھ�ی ��زم�ن اط��Bت م#�L` –در8/ �@ده ا�� �م�  =��م آ��ی 
�� ��ز در آن;� �� �2ر ادام� دھ
 و ,� آن;� را Hm آ?�ھ� و �� ��I42د، �� ھ4 


�� و ��زم�ن��ن �� 1#;� 42دن دم@42. �4ک #2 K,؟�#��4ا
! ا��D م@ا8{ �@د,

�� ��#84
 زده ا,
 و آن ھ� را از >�L�L �2ر و  �vن��ً � iت ھ�Bھ�ی اط� �~�

�@د م\(& ن41ده ا, 4Nو ��  �~� ھ. ن 
�` 42ده ا,B زم�ن��� iت ھ�Bی اط��


,K ن� : �� ا,�R< Kب م� @د ?�� �2L�#ن و م��E�I1#;� م�� و ��زم�ن��ن �� 
�� و ��زم�ن م;�ھ
,K ان�Lب ا��م�، ��ن� ��ن@ن� �#^� مE�I. نF@ده �(�1 

 �;#1
ان م� �#2
  -42دن � i^د م�@� -�2 ام4وز د�� را��� ھ� را �� �@ل 


�@ده ا, .  

 ۴ -  924�
ه �2 ��زم�ن اط��Bت م��`  42ده و 2@/ م� B زم�ن��� ً�L��د

@د �2 در ا����ر ��زم�ن �@د��ن �� ����� >�� �2ری 42د,
 . �� ن+@ی ��


�Fت ن�Bدر وزارت اط� i4ی ھFه رھ
#,��/ و . �2 در آن ��ر,n ن@2 ��

�a@? و دو���ن��ن م� ��#84
ھ�ی �:  


 ۶٣در ��ل «   _,@�
 �2 . ��ن@ن وزارت اط��Bت � �m �2 
��ن� d�<
�� رi��8 �2 وز,4 � K,4ا ا%�ً �� اm و 
آ��ی ری ^4ی وز,4 اط��Bت 
 �m 4 م�Nو ن 

?�ن، ا,�Hن را م\4ح 42دن#,��
 و 4mا ن�� 
اط��Bت ��,
 م;�^

@,i...�@د و ن4N دو�m �E �@د ��  .8-�ً وارد ا,K �+� ن


رت اط��B�� در�� م� @د، از 2;�  �+� ا,K �@د� 4= i�R�� D, ����2 و
 
 

ان�D, �2 i وز,4 م�1 48دا �m@ن� �@اھ�... i�R��  �� �B@ن �� 
E<ا ��,


�� `�
ۀ رھ4Fی . و�ad م�#,��ام� راھ/ �R�m؟ ,�1 از راھ^� ا,K ا�� �2 ن



��� �ی� ���	  �
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�
ۀ و��L8 �E دا#,��
، م�Q� `sه �2 ن. در آن;� �� �+� 
-� �Eۀ و
#,��
 �2 ن
 i<9ا�و دود���� و  
��(� م1H` ا,;�د م� #2
 و �� وز,4 دB@ا م� #2 ��L8

�\4ن�ک ا�� �)�� K,د و ا@4ط . مUم@ر,� و دو 48م�ن
ھ� م�  i�a��� V=
 �1)� ،
�Fاداری ن i1< SL8 42د ��
 �� ا?1< 4�� 
��<ار,i �2 وز,4 ��,
 م;�^


�� iھ �B4 i1< .H�= K,ا ��FEدا@Fن �Eدو �^#.  



?�ن م;(V �@د �2 ا¡ن م@ض& را�� دارن#,��و��� ...ا,H�= K#^�د �-�� از ن

ن
 و ا,K 8@ر,� را آوردن
 و رأی آورد 

 ,D د8-� �(#دو�E ھi . ط4ح ���م 

��� رV�a . ا,K ن��1 ھi در %@رت م<ا42ات ھ�R. ن4Nی ن
اآ��ی ھ�
��4
 ن4N دو�R�m �E؟ ?��i د= Kاز م V);اردم
دو�E در م@رد . و�E ن4Nی ن

���%� ن
ا 4N4ط ن K,١٩(» .ا(  


,K ن9a�< ��1 اھ��� ا��#m 48از K,در ا:  

١- 
�@د م\4ح م� #2
 و م� ?@, �2 �){Rی « :در ا,#;� از ا%` م���2 آ 
 �m
�� رi��8 �2 وز,4 � K,4ا ا%�ً �� اm و 
ری ^4ی وز,4 اط��Bت 

m و 
�� 

?�ن ا,�Hن را م\4ح 42دن
 و ن4N م� �m اط��Bت ��,
 م;�^#,��4ا ن
@,i...�@د و ن4N دو�m �E �@د ��اط��B�� �2  واردِ » .8-�ً وارد ا,K �+� ن

 D�I� `s9ی �2 م�m K�#m �2 ه ا��
 �m 

ان� 
از >L@ق م(� ا�� و م(� ��,
@د�4 �4 ���م� م(� و >�� دو���ن �@د�ن ا��8ده،  ��و از ?��K آن ط�4ه  ن


 4m �2ا؟ وی در م@ارد . م� رود 
�@اھ Kام� در �@ض�+�ت ا,K مR}(� رو

,�H? ��  . 8@ق KI� �� _E ن

  

٢-  

رت اط��Bت«و��� ?��� م� @د �2 ��,� 4= i�R�� D, « ،د@ �����
 �aا

 و ھ4 %
رات م4دم ��L4 م� i2�< 
,-#� ا,#�1 ا,i�R�� K اط��B�� ��@ان


#2 ���418 �#2
 �2 مK  =�/ داوری م� i#2 و از =�/ �,. را در ن\��  �� 

��ل ��زم�ن �2 از B4 �2 ا�د,4  ���@د K�#m ن��1 ای را م\4ح م� i#2؟ 2
 K,د �2 ا@
ه ا�� را �@اھi ?��، م�>�N م� ز��ن آ��ی �^9اد نF@ی B#@ان 
��زم�ن �4 ا4v �(& و ��& ھ�� مK��E�I و ,� م-�4ض�K �;��4 �� د�� آورده، 


رت اط��Bت«�� ا,K ن��;� ر��
ه �2 از ط4,{  >�ل� 4= i�R�� D, « 418  �2

�` م� ##2B ،
  . م� 42دن
 �2 در ا����ر �@د�ن ���� �@اھ
 م�ن


رت اط��Bت«و���   -٣� 4= i�R�� D,  « �2 ا�� �-�Fد، ط@��� م� ��


 در ا����ر ار?�ن� ��,�� .
� در آن ھ4 ا����� i »2 �2 �� ط#84
 ظ4,. �2,د,



��� �ی� ���	  �
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,-#� ا?D, 4 ن�4 ��4ون آم
 ?�� م�sً مK را . ا��8د �� =�ی ا,�Hن ن@�� م� @د
�4ه مR}@ل ام�م ا��d�� ،
م�ن& »  .آن;� 1#;� 42دن
، �m 42دن
 و �m ن41دن

 K,�2 ا 
 K,ت« از ا�Bرت اط�
� 4= i�R��« �#-, زم�ن ��L8 �Eر و����، در ا

�� �#���
ه،. آ��ی از ط4ف د,�m 4#�ن مR}(� را =�/ م� �4د  و�R< �Eب 


رت اط��Bت« �2� 4= i�R�� « �-��� %@رت %@ری �+� ام4ا�@اب �
 �Eر دو����
، ام� در >�L�L در ا�� ��
، ,-#� وزار��Iن� و وز,4 دا�� �Eدو


، m@ن وز,4 �2ھ� �Fن) i�« مR}@ِل ا,K : م��@,
. را �F@ل ن
ارد) :�4 م-


رت اط�� 4= i�Rت���B« ،»
�� `�
 �� ن@i�R��  �� �B و�ad م�,��. « ��<


 م� ?@,�Fدر آن;� ن ��L8 �Eه و
#,��
ۀ و��L8 �E « :�4ای ا,#�1 م�Q� `sه ن#,��ن

��(� م1H` ا,;�د م� #2
 و �� وز,4 دB@ا م� #2
 و دود���� و �9ا>i مUم4,� 
�\4ن�ک ا�� �)�� K,د و ا@�\V= 4 �4ای ا,» .و دو 48م�ن
ھ� م�  K,�1 ا#

4ط ��<ار,i �2 وز,4 ��,
 « ا,;�د نH@د >` مR}(� �� ا,K ا�� �2  i�a��� V=
 iھ �B4 i1< �1)� ،
�Fاداری ن i1< SL8 42د ��
 �� ا?1< 4�� 
م;�^


�` �� او وارد » .��B K,4 اvر رو>� �2 در ا�H8 در ا,#;� �4ای ا,#�1 از ��FEا

ه ��1ھ
 و ,� �@د را در ا,K م@رد  �2 
ا��FE ا,K « �� ?#�ه �(@ه دھ
، م� ا98ا,

  ».=�H#^�د دو�E نF@د

�` و  B K,ر �� ا
Lm م@�@ی K�R<4م� �Eن و دو�H,د ا@� iان�
ام� �4ای ا,�1# �

 �� ا?4 >1�� 42د SL8 «ا,H�= K#^�د �2 �� 
4ط ��<ار,i �2 وز,4 ��,
 م;�^


�� iھ �B4 i1< �1)� ،
�Fاداری ن i1<. «� }8م@ا �L�L< و در 
@ده ان
�� رV�a م;(V از  ا,�Hن �2 �@ا�� �@د ا,#�ن �@ده ا��، و��� آ��ی ھ�

 

?� و =�/ �4ن
ه ط4ح �@ده م� =�4#,��ن4N دو�E « دو�E را در م;(V ن
��%� ن
ا�. �R�m؟ ?��i دو�E ن4Nی ن
ارد 4N4ط ن K,در م@رد ا �Eدو .

و�E ن4Nی ن
ارد، ,-#� ا,�1# ��(� %5,4 و آ�1ر ا�Bن م� #2
 �2 د) ٢٠(» 
@�  .�2 ا?4 :�4 از �@د، ���ن م� 42د ا�� �@د او و دو�E ھ��K �@ده ا��


?� از دو�E و ��زم�ن م\F@ع #,��و ,� ھi >�ل 4mا آ��ی >;�ر,�ن �� ن
�@دش �2 م;�ھ
,K ان�Lب ا��م� ا��، د�� �� ���� �� �@ل �@دش 418 »


رت اط��Bت� 4= i�R�� «و م� 

ه ان
 �2 ا,i�R�� K در ا����ر آ��ی زده انن& 
 �Eو 
�� ��
?� م�Q� `sه در آن;� ن
ا#,��
، >�� و��L8 �E ھi ن�� �#���

، ام� وز,4ش �� ��
، ,-#� وزار��Iن� و وز,4 دا�� �Eر دو����%@ری در ا


 �� ا>�1م/ �� 

« م;�^�� iھ �B4 i1< �1)� ،
�Fاداری ن i1< SL8. « ��
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 و ,� در دو�E م\4ح #2
ن��ز ھ�� @�I��= �Eل دو@{R�2 �� م 

ا ن#1�= i . و
آ,� ھ��K ن��1 مF#�ی ا>�1م �B4  و �4ورھ�ی دا�` و ��رج �@�S وزارت 

4mا �4ای ا,#�1 ا,K ا>�1م �B4 �4ورھ�، از م;�^
ی �2 ! اط��Bت ن��H؟

 و ن��ز ھi نF@د �2 �� دو�E و ,� �� ��i�R و�ad م��` ا��، %�در م� 


�� @�I��= ء .ار?�ن د,�4ی�H,ار?�ن 8-�ل م� D, �#-, �L�L< در.  

در ا����ر ?<اردِن ��زم�ن اط��Bت را  وی و��� م� �@اھ
 �2 �� ظ�ھ4 راهِ  -۴

 آ�� ن�Hن �
ھ
 و در ��طK او را م#�4ف #2
 �2 ��زم�ن اط��Bت در ��� ا>

@رای ن�^�Fن �(�L ا�ن ا,K ا�� �2 

 م� ?@,�� 4Fر رھ����رھ4Fی « ا
�@دش ان;�م م� دھ
 �2 وزارت اط��Bت در . ».8@ق ��ن@ن ا�� �2 �)�B ام�


�� 

 �2 �� . ، ھ��ن ن@ع ��41 ا��ا����ر م;�^,-#� در ا����ر م;�^
ی ��

�� �B4 iھ /�
 و >1�Fن @�I��= �R2 .  


ه K,4�1m@2 ھ�I@ان� �� دم@42ا��D �@دن  - ۵ �� ن�1ت ذ42  4Nآ,� �� ن

ه �8ش م� دارد؟ �� ن4N و �#� �� ?��� %5,4 آ��ی >;�ر,�ن ا,K ن�1ت ذ42 

�� �1,4�H�2 ھ�� و�� م 
�� m\@ر؟. دم@42ا��D �@دن ن
ارد ?@,#!  

 ۶ -  �1, /B@F\ی >;�ر,�ن و دو���ن و ��زم�ن م��4 ا��س ?��� ھ�ی 8@ق، آ�

رات H2@ر ا��L4 م� 
و آن^� ��  ���ل  و . از B@ام` م^i �@ار 42دن آ�@ن


 م�ن
، و ,� ھ���H �� آن^� ن��ز �@اھ
 �1 د,��1�@ر �� آن^� و�8دار �@اھ��@را,#
K�#m ،�
م�� 42ده ان
 دا�  .  

 ٧ -  

، �2 >�ض4 نF@د,,
�� �L@ا و د,#� داری را در آ�@ن
 م� د,آ,� وا�-�ً 

 و ,� ا,�1# ��4 آ�@ن
 را در د�� �� ��وزارت اط��Bت وز,4 �2ھ� دا
�� ا?4 وا�-�ً �� %
ا�� ا,K >84^� را زده ا,
، آ,� 
؟ ,
�@د و �
رت �@د م� د,

 �� �^84< K,«ا��دندم@42ا@� D «؟
�@د را از �B�� م#
ان ��  م� �@ان �2 ��

,
. را م\4ح 42د» ا��م م#^�ی آ�@ن
«ا,�Hن �2 �9 . د4�2 4,-�� م� �@ان

�� د,K و د,#
اری را در �2 
��م�  m\@ر B س و�FE؟
,
  د,


: آ��ی >;�ر,�ن در م@رد 1#;� و ا�^�م��� �2 �� او زده ان
 n��= K�#m م� دھ

»^84< K,84^� را در ا< K,ا K4 مNو �� ن 
� را ر�@ی �-
 از دوم �4داد م� زن

ام� �@ب، . ا��FE از او ��/ از ا,K ان��Nر ن��R. ا����ی دو���ن دا�(� م� زن


##2
?�ن 4�dم . َ�(ّ�#� �2 ا,K ا�^�م��� �2 �� م� م� زن#
 در�� �� i^م�
m@ن ,�1 . ا��8ده ا�� م#N@ر�ن ا,K ا�� �2 ا,K ا�����ت در زم�ن ام�م ا���ق

از ا,#^� ?��� �@د ا,K ا48ادی �2 از دم@42ا�� د�8ع م� ##2
 در زم�ن ام�م م� را 
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ن�H2 و %��� م� n�� �� . را i�R�� `2 �2 
#�Rن ن��H84< 9ومE ��@ا,#�1 م�

�@اھi,@�� i آن ��i�R م4Fا از �\� . در زم�ن ام�م �I\}� م� ##2 ��ا��FE ن

�@د�ن را �@دی م� دان#
 4mا ا,K >84^� را م� زن#
؟�@د، و�E ا,#^� 2 � «

)٢١ (  

@د �2 ھ
ف از  K2�� رو 

,K ن��1 م^i و�@د دارد �2 ��,#m در 48از 8@ق
  ?���R�m �I��= K�#m K؟

�� >�Rب �@دش د�� را��� ھ� را م� ���4ن
 �2 م@اظ_ >84^�ی �@د  -١
�@دش 1#;� و  ً�F� 

، آن^��a �2 ?��� ان#��ز�@�a م� 42ده، ,-#� آن^� ��



 و ��%� آن^� را �� ر�@ی م#�R_ م� #2#�Rھ K,
  .دن�E�F رو م;�ھ

�@د و ��زم�ن  -٢ K��E�Iن د�� را��� ھ� و ,� م
��ز �4ای ��4�H ���4ن
�@دی و ن��@دی را م\4ح م� #2
 و �� آن^� م� ?@,
 �2 م� از  �){Rم ،K,
م;�ھ

 i��Rدی ھ� ھ@� »@�د�ن را �@دی م� دان#
 4mا ا,K >84^� را و�E ا,#^� �2 

 ا,K >84^� را �9ن�
» م� زن#
؟,�Fن 
��Rدی ھ@�  و. ,-#� ا,#�1 ا?4 


 �� ا,#\4,{ م�,@? : K,از ��2#�ن ا iھ @�  K19رگ م� _F� �� K�H,@�
�,@2!  

ار  آن^� را م� ���4نHرا و ھ �#����2 �� ا,K >84^�ی �@د، آ��ی 

��   �2�I\}� و ز,4 �}@ال م� ،�R1
 �2 ا?4 ا,�Hن �
، م@اظ_ ��,4�

#1
 و ھ�� 9�m م� ��R9ی ن��m.  

 ٣ - 
#�Rد ن�@�و �� >84^�ی . ا,#^� �2 ا,K >84^� را م� زن#
، م(��� >4ف زدن 
1#;� ھ� و�@د دا�� و م�  K,ا �#���
 در زم�ن ام�م #,@�� 
�@د م� �@اھ#


�@اھ#
 i�R�� `2 را ز,4 �}@ال �4Fن .�L�L< از روی ��
ه وا�-�ً �LB و  K�#m
1#;� و �#���
؟، آ,� در زم�ن آ��ی �a@? ا��  م� ��داغ و در8/ و�@د ن
ا

�@د را از آن م� ���4ن�
 �2 >4ف B(�� مK ن9ن�
 و اd م�K1 ا��  K��E�I�2 م

 ��R� . �2ری از مa�R` �8ش و ?�F,4ن��4��ن �H@د؟��� 48ام@ش 42ده �� 
,�

 ���� در ن�م� �@د �� آ��ی ھ�آ��ی �^9اد نF@ی ,�ر %
,{ و ھi ��زم�ن� 
����V= �)%�8 از آزادی از زن
ان و ھi زم�ن �� =�4وزی  «: رR8#;�ن� ن@

��زم�ن  نL/ . را �V��U 42د,i» ��زم�ن م;�ھ
,K ان�Lب ا��م�«ان�Lب، 
م<2@ر در م�Fرزه و �(& و ��& ?4وه 48��ن و م�Fرزه �� >�24^�ی �;9,� ط(�Fن� 

مK�L8�#،  ان�Lب، م�Fرزه �� ام�ن �� در 42د���ن و ����Rن و �(@��Rmن در اوا,` 
 �^E4اF�E) ی��آ ،_I�#ر م@^�m V�aم(� ا�� و ر �^F� ر ن^�� آزادی و@N#م

، ?4وھ^�ی ض
 ان�Lب tm و را��، .)ن. �#� %
ر و ھ�4اھ�ن و ط84
اران/
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�^� ا�H8ء و �#�s ��زی �@ط}�  م�ر�R�R2 و �(\#� ط(_، ھ��1ری در 

ه ن��R... 2@د��ی ن@ژه و�@= �E�-��#� 4� `�ا
��ً ا,K �(& و �& ) ٢٢(» . >�<

�� ?` ان;�م ?��84 ا��؟�48ض ���i,4 !! 42دن ھ� �
ون داغ و در8/ و �� 
�� نF@د �2 �@ر م� 42د,
، آ,� در دوران � V,
��#� را ���� ��Fً آ��ی  �2

مK م�K1 ا�� د,4وز >�84 زده ��i و ام4وز >4ف د,�4ی و 48دا «: ?��
ام ��,
  m i,@�� K@ن د,4وز >�84 زده>4ف د,�4ی را، ا,K م-#� ن
ارد �2 م

iن��ای از وd,�  >1@م� �2 -�F«,� ) ٢٣(» .روی ھ��ن >4ف ���� �

م �4 ���م ا>�1م ��B48  ر�@لLا��م ا�� و م ��Eهللا ص ا��، ,�1 از ا>�1م او

ھ4 ام4ی را �FB �mدی ,� ... �@ان
 >�i2 م�... >�� ن��ز و روزه و >� ا��
ن مE�I. م��5E ا��م ا��، از آن م�دام� �FB4�: K�#m �2دی �2 �4,�ن آ


ا?D, 4 در م�(�@ن ا>���ل، ,D ا>���ل �
ھ�i «و ,� ) ٢۴(» ا�� �(@?�4ی ##2
 �2 i,م@رU4 ا��، م� م\���s�< �2 ا��م �� �@دن �8ن آدم ,� �8ن �4H در 

�@اھ#
 �� م� ��@,#
  �@ان�i ھ�m 4 م� �(@,/ را ���i,4، �� آن �
ری �2 م� �2
زن#
، و ا��FE ا,K ھH2  i@ر م�,�ن >1@م� آ�@ن
,iR و از ا,K >84^�,� �2 م�

��4< D, K,ان ��4ون  ای ا�� �4ای ا
�2 م� را از م�
ان �� در ##2
، م� ن�، از م�
��مK ��ز �2ر ن
ارم �� �F^� م(ّ�، �� ا,#�1 �-�� ا48ادش «و ,� )٢۵(» .رو,i ن


#��ن ��)R�2 م 
#�� 
,�ا,#^� م4�
ن
، �F^� م(ّ� «: ?@,
 �VQ م�) ٢۶(» . ...
�� دم@42ا��D م� ) ٢٧(» .از ام4وز م+1@م �� ار�
اد ا�� ً��ا,#^� را >�


؟,

ه ا,
! د,��
ه و ,� ن�^�#Hن iا,#^� را ھ �� �2 i,4��� و  .48ض ��آ,� 
در زن
ان  ۶٧و ��  ۶٠در ��ل  در ��H2ر و 1#;� ھ�ی ط��� ��48 ��زم�ن��ن

�24�2 >�� �
ون ��1H` داد?�ه   �E�I)�
ام^�ی Bا i1< ؟ آ,� از
��ن
ا
#�4
 �2  42د و و��� در م�Lم ��ز�@ا�� از او م� %@ری >i1 ��` %�در م�=


ام 42دی، =��n م�Bا ��دھ
 آن~� 42ده ا�� �
��@ر ام�م �@ده ا�� و  4mا ا,#^

 �4 ھ�� آن^� زد�,U� 4^د و م@Hن� _E از _E 9٢٨. (ام�م ن� ( 
,
�#Hن iا,#^� را ھ

�)8 `�� i1< �,ا,#^� �� 2#�ر، آ ��
؟ �@ب ھ,
,
ای ھ9اران زن
ان� را �2 آ��ی  و ن
��#� در ��ل ���  - ه%�در 42د ۶٧ iBت �� ز�Bو وزارت اط�» D��دم@42ا

، و �
�� ��  -@د ��زم�ن ده آن �" م;�^
 %�>_ �8@ای �84B و �B4"و »  

ام  م�ن#
 �4گ �9ان   آن ھ� را ط i1< }F����a و �B4 دھ
 �2 ��د م�Bا



؟) ٢٩. (و �� ?@ر���ن ���48دن
 42دن,
,
�� آن م@�& در وزارت ! نآ,� 
 ��در »  ۶٨�� ��ل  ۶٣از ��ل «اط��Bت نF@د,
؟ �#� �� ?��� 5,4% �@د 
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 2) ٣٠. (وزارت اط��Bت �@د,��Rض4 ن��< i4ا ھ#@ز ھm �2 
� ام� م� دان�
>�L,{ را آن\@ر �2 ا���ق ا��8ده ا�� �4 ز��ن ��ری ��ز,
 و از ��@ر و �\�ی 

اون
 �@�� و از آن^� B<ر �@اھ� �#2
، �4ای ا,�1# ��@د �� در?�ه م(� ا,4ان و 

 و ���� و ��زم�ن��ن در دوران ن�RI وز,4ی ر���a دو�E را در ا����ر دا

4و?�ن^�ی آم�a�1,4 و ن�@ذ در �Bوه �4 ا,#�1 در ?4و?�ن��4ی و ن�^
اری ?

، از آن �� �-
 ھi در دو�E آ��ی م@�@ی ����K دانH;@,�ن ?4و?�ن��4 نL/ دا

�� �@د و >�� ا?4 ن� ���م� �
رت �(��R� �1ری از ام@ر در ,
 ا��
ار��زم�ن 
�� و  در���ھ��ن وزارت اط��Bت  �F` از ا,#�1 �@��(�دوران 
�� د�� زد،  ھ#@ز �2 �@د �#��ن ?<» !!دم@42ا���1«ا�� �@د,
، �� �4ور 

�� =�R^�ی م^�� در ار?�^�ی م�I(. دو�E، ن���Rری از دو���ن ھi ��زم�ن� 

..��Qه، م;(V و#�  .در ا����ر دا

�� ھ�� و�� در �2ر «آ��ی >;�ر,�ن در را�\� �� ا,K �}@ال �2 آ,�  V=
��1H` اط��Bت و  ن�، م� �F` از« : =��n م� دھ
» ��ز�@�a �@ده ,� نF@د,
؟

 4^�+�L�Lت ن�RI وز,4ی، در اوا,` ان�Lب در 2���� ھ��a �2 در �\5 
i,

ه �@د، >�ض4 م�  `�1H� . ی ن@ژه �2 د����4ی ھ�ی��2@د ����در  �,

و��-� %@رت ?�84 دو���ن از م� �@ا��#
 �2 ھ��1ری i�#2 و م4ا>` 
iت و ��ز=��4 ھ� را ان;�م دھ��L�L+� .ل�h
 از ا-�  ��E@{Rم iن� ���@�� ھd

 /I� �� �, 
=4ون
ه ھ�ی ن�Nم��ن� �2 �� �4و,R^�ی اط��B�� آم�1,4 م4�SF �@دن
 �� 5)R4ی �2 از درون ن�4وھ�ی م%�#B �, ،
#����رت آم�1,4 ھ��1ری دا


ه مK �@د^B 4� 
 )٣١(» . ��زم�ن ��� م4�SF �@دن

زن
ان��ن ����� �2ری  در ار��Fط �� ?4وھ� و«: ��ز از وی =��4
ه م� @د  

؟���9 در م��4ای 2@د��ی ن@ژه �2 در اوا,` « : ا,�Hن =��n م� دھ
» ن
ا

.] ن. ا���ق ا��8د 2۵٩@د��ی ن@ژه در ��ل ) [۵٩و ,�  ۵٨در ��ل (ان�Lب �@د 

i�?@,� �L@ل آ��ی >;�ر,�ن �2 در » .ھ�� ��E�-8 د,�4ی در >@زه دا�(� ن
ا
و ا,�Hن  ��ز�@ و » ��-� %@رت ?�84 د����4ی ھ�ی و« 2@د��ی ن@ژه 


 و �� ���R� �B4ری را در داد?�ھ�ی ���R�4 و #�
ه دا^B 4� ز=��4 را��

ه ای را از �2ر B و 

ام �4QدنBھ�ی ا ��
ون ھ�� >{ د�B�8 از �@د،  �� �@�

ه د,�4ی را �� زن
ان ?�R` دادن
، ا,#^� مR}(� دا�(� ن��R؟  از B 24#�ر و�

B#�%4ی �2 « =�4/ ##2
ه، مR}(� ن�Nم��ن� �2 �� زiB ا,�Hن  ن4N >;�ر,�ن و

,-#� آن�ن�  �2 در >�L�L » از درون ن�4وھ�ی مR(5 �� ��زم�ن ��� م4�SF �@دن
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�� ن@�B ا��م� آن�ن در ا�#�د ���رت آم
ه �@د، د����4 و �� د��   ۵٨در ��ل 

ه ا��، ا,#^� مa�R` دا�(� ن��R؟وض& ا,K و از ا,#�1 ! ا,�Hن �4Qده 


 �� B(� ا,#�1 ن�م�Hن در #�R@ان�ر م� 
Lm �^#,ه  و ا
ن�Nم��ن �� 2;� ان;�م�
از ا,#^� �2 ��<ر,i آ��ی . ا�#�د ���رت آم
ه از �@د�8ع �##1
، ���2 ا��

>;�ر,�ن �� روی �@د ن�� آورد �2 ا,�Hن ,�1 از ا��Bی �(#
 =�,� ��زم�ن 
�B@��@د �2ر ��زم�ن� م� 42دن
 م;�ھ
,K ان�Lب ا��م� �@ده، �2 �� م; .


اد و ا��4Lار د,��1�@ری Fم` ا%(� ا���B �2 اران
��HI از آن^� در ��Qه =��
�` م� 42دن
، ��HI د,�4 در زن
ان^� B ،
وd,� و وd,� م\(��L8 �L �@دن

 ا�` m@ب آ��ی >KR وا�NB ,�1 د,�4 از < �2 
مhH@ل �@اب ��زی �@دن

، ��HI د,�4 ) ٣٢(ن_ و د,�4ان �@رده ا�� ا��Bی ا,K ��زم�ن �� �K ا,#;�
�` م� 42دن
، ا,#^� B V);و م �Eدر ام@ر ����� دو ����1H� م\��{ وظ���
�2 م�4@ط �� آ��ی >;�ر,�ن ن��R؟ >���ً آ��ی >;�ر,�ن ا,K ان
ازه اط�ع دارد 
�(� ان;�م م� @د، م��E@{R آن B و 
��Rزم�ن� ھ�� `��� در دا�2 و��� 

��ل �� ?4دBا 

 و ,� >ن ھ�� ا��Bی آن ��زم�ن مi�L�R و :�4 مi�L�R م� ��
 .  ا�` در آن D,4 ا��

 ��وی در را�\� �� ا,K =�4/ �2 وی �m ن�HL در �4,�ن ا�hل ���رت دا

 :ان
، �@اب م� دھ

آن . �R2 روی ا,#^� ا�^�م ن
ارد! در ا,K م@رد  �R2�D�1H و ا�^�م� ن41ده"

ه ��4
!) (م@اردی را �2 مH1@ف Q� ،
 !"و روی آن ان �(� ?<ا�� ان

����" : �){Rم D, �� `,
F� 
,
� `Rدارد �4ای ن i2 i2 iل ���رت ھ�h�4ه اd��
 ."م� @د


 و در روزن�م� ھ� ی : �-�
 >;�ر,�ن" iَ)Bَ ���م@ض@ع و K,ا?4 ا d�<
i@اب م� دھ�� ��آن و ،
#� ) ٣٣."(را�� B(�� م� در ا,K م@رد 9�mی ن@

48از 8@ق م-(@م م� @د �2 آ��ی >;�ر,�ن �Bوه �4 =4ون
ه ن�Nم��ن، در از 
>�d ا?4 ا,K « �2 م� ?@,
، . �4,�ن ا�hل ���رت ھi  نL/ م^�� دا�� ا��


 و در روزن�م� ھ�ی را�� B(�� م� در ا,K م@رد 9�mی  iَ)Bَ ���م@ض@ع و
 i@اب م� دھ�� ��آن و ،
#��@د را در �4 ا,�Hن ا�� �2 >
 ا�` . »ن@ /Lن

 ،
#�Rن ازآن ھ
ا,K را�\� �4ای م(� ا,4ان �2 %�>_ ا%(� >{ م\(& 


 . �@ض�5 دھ##�و ن� ا,#�1 ھ4 و�� د�� را��� ھi در ا,K م@رد 9�mی ن@


��ل . آن@��، در م�Lم =���a@�I �4آ,Bاز ا �HI� /Lن  �� 
-� ��R� در
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@�B ی >;�ر,�ن��ب ا��م� �2 آ�Lان K,

 =�,�  ��زم�ن م;�ھ#)� iو ,� ھ
  .     �@ده ا�� �@اھ
 آم
418ش 

 �6K� از ا<��ل ��ز/�ن /�Aھ�#J ا$�Iب ا��/�    -ب


 در ��ل ,��H8  �2ر از ن�>�� �� �@ل �@د�ن د�� را��� ھ�  ٧١�� ��ل  ۵٨

 نF@د �2 آ�1را ھ
ف ��زم�ن �@د را �2 B�Rھ#@ز زم�#� م ،
�4 آن^� وارد آ,

��ر,n  �(& و ��& ھ�� ا�� اظ^�ر ##2
، �1,9�m آ��ی �^9اد نF@ی، در 
F@ع �@,/ �� آ��ی ، در ن�م� �@د �^� ,�دآوری ا�
ام�ت ��زم�ن م�٢/١٣٧١/۵

�^@ر و�� �� ا�I�8ر و �#
ی از زن
?� =4 از ��24 � V�aن� ر�;#R8ر ��ھ�
��V= �)%�8 از آزادی از زن
ان و ھi زم�ن �� =�4وزی «: ا�� �@د ذ42 42ده 

��زم�ن  نL/ . را �V��U 42د,i» ��زم�ن م;�ھ
,K ان�Lب ا��م�«ان�Lب، 
��ن و م�Fرزه �� >�24^�ی �;9,� ط(�Fن� م<2@ر در م�Fرزه و �(& و ��& ?4وه 48

ان�Lب، م�Fرزه �� ام�ن �� مK�L8�#،  در 42د���ن و ����Rن و �(@��Rmن در اوا,` 
�^E4اF�E]د�� ا�� K,م(� و از ا �^F� ر ن^�� آزادی و@N#ر، .]ن. م
% �#� ،

?4وھ^�ی ض
 ان�Lب tm و را��، م�ر�R�R2 و �(\#� ط(_، ھ��1ری در 

ه ... �#�s ��زی �@ط}� 2@د��ی ن@ژه و�^� ا�H8ء و  �@= �E�-��#� 4� `�ا
<

�R٣۴(» .ن� (  

در ا,K م@رد �� ن��ز  ن4Nی آ��ی نF@ی م4ا از ھ4 ?@ن� اظ^�ر ا,K ���ن 5,4%
?4و?�ن��4ی ھ4  م� #2
 اd ا,#�1 در آن دوران ,-#� �-
 از ا�hل ���رت و 

 ،
م#N@ر�ن ھ�� م(�@ن، ن^�� و�� 2(�� 4F�Eال و 4F�EاE^� را ��1ر م� �4دن
 ،�^Eد آزادی و ��,4 ?4وھ^�ی :�4 >9ب ا@� �R�R24 م�ر�:.   

@رای ان�Lب �� وزارت   �E\_ زاده از ��ن_ دو�ی %�دق ��از آن�1 آ 
-�
 �,4s2ب �2 رو>�ن�@ن ا�Lرای ان@ V�aر ��H^� ی��آ ،
��ر�� م#�@ب ?4د,

  n,ر��در  ،
#�، آ��,�ن �^9اد نF@ی، م@�@ی ۵٨ آذر ١۵@را را در ا����ر دا

ه را �� �4=���4 %
ا و #,�= iدل و ا�4اھ��B اد

 9,9Bی، >��@�a#� ھ�، ا>

�#��4ا,K در �4,�ن ) ٣۵. (���� و م
,4,� آن ��زم�ن م#�@ب 42د
?4و?�ن��4ی %
ا و ����ی ��^@ری ا��م� در ا����ر آ��,�ن 8@ق �4ار 

�  .  دا

 �#�a@�م�ن ا%(�  ?4و?�ن��4ی و از �F` در �
ارک و ھ�، �@د از �B م@�@ی 

 9,9Bی ھi �2 . �4ن�م� ر,9ی ا�hل ���رت و ?4و?�ن��4ی �@ده ا���ا>



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٦٨            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

�` م� 42دB �^�2ر?9ار آن /Lد از ?4و?�ن��4ھ� �@د، در ن@� . iدل ھ�B اد
<
@رای م924ی >9ب  @�B ،رای �4=���4 ا��@ @�B K�2 �@م�

�^@ری ا��م� و از ,�ران د4�2�   /Lم#� ای ا��، >��9 �2 در ن���^��H و 

ن �� م@�& و زم�ن� �2 >`  >�م� ا%(� H4و?�ن��4ھ� و م�ن& ا%(� >` ن?

�` 42دB،ب �@د�L4و?�ن ?�4ی �� م#�8& م(� و ان? �){Rم.  

@د و ام� آ��ی �^9اد نF@ی،  ��. ا?�m 4 مi�L�R �9و ?4و?�ن��4ھ� م+R@ب ن

�4,�ن ?4و?�ن ?�4ی از  در ) ب ا��م�م;�ھ
,K ان�L(ام� وی و ��زم�ن/ 
و ھ�~#�ن�1 وی در را�\� �� آزادی ?4و?�ن^� در را�\� �� . >�م��ن ا%(� آن �@د

 ٢٩در م��>�F م\�B@F�� و راد,@ �(@,9,@ن  �}@ال روزن�م� ان�Lب ا��م� 

آ��ی نF@ی در م��>�F راد,@,� �@د ?��� ا,
 �2 ?4و?�ن «�2  ١٣۵٩دی م�ه 
 
�4 ن
ارد، E\�� در م@رد �^4ه ھ� و  ?�4ی م�ن#v 4�,د i,
در��� �@د �2 د,

 ،�%��
رت �#�ح � _R2 و �)��4ات ا,K در�� در را�\� �� مa�R` داv
 
  » .�@ض�5 دھ�

�4ه ��ر�� و دا�(� ا�ره 42د و v 
#m 5@ض��ی �� @Fی ن��آ �Eی دو@�#I�
��? �)��4ه دا�(� آن از �v 4 ... «: در م@رد���2 �#�ح ��%� از  و از ا,K م^



ه �H2 4,رت �� ز
�. «)٣۶(  

 /L4و?�ن��4ی در ن? �){Rی و ��زم�ن/ در ط@ل م@Fی �^9اد ن��آ �L�L< در
 `�B ل ���رت و ?4و?�ن��4ی�hو از آن   .42ده ا�� ,�1 از �2ر?9اران ا

�-#@ان اھ4م� �4ای ><ف ن^�� آزادی، م(� م<ھ�F ھ�، رو>�ن�@ن ��رج از  

رت، �@د �l,@� �Rه �#� %
ری ھ� و در �^� ان+��ر  �(\� ?4وه وی و�.   

@رای �4=���4 %
ا و   �L�L< ء ?4و?�ن��4و ,�  در��Bد از ا@� ،����

ا و ���� م�L�R ً در ا����ر ?4وه آن^� �@د و �� % �,4,
�2ر?9ار آن �@د و م

ن
، ھ��B K(� دانH;@,�ن =�4و �S ام�م ھ4 و��، و �� ھ4 ن+@ �2 اراده م� 42د
�@%� در ا����ر�ن �@د� D)�در ا,K . راد,@ و �(@,9,@ن �� م�ن#
 م(D م�,


ا و ���� �R2ن� �2 م@رد ا�^�م ���@��، �2ر42دن �4ای ��ر�� ھ�، ���ن� %

ن
 >�� ... �� ان�Lب و ا��م و ���^�,� ن4�N م4>@م ��زر?�ن،  وا�& م� I

د�8ع از �@د را �� و�@د  >{ ا����ده از ھ��ن و��,` و... آ��ی م�#��m و 

ن�Hن، =�
ا �@ا���ر  
و ا?4 در آن ��ر,n �4ا,
 مL�R(� و�@د ن
ا� . ن41دن

 

ای آن^� �� ��,� ن�� ر��
 و ن� �#^� در ا,K مLB �)<4_ ن�H#� ن�� 42دن%
 �1)� 
��� م� 42دن K,آن^� را ��/ از ا.   
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اً B(�� ا�H8?4,^� 2« :ا�� �2 و ا,K >4ف م^#
س ��زر?�ن �� >{�Bو ً��
�B �
م�-��_ ا�hل ���رت  �^�ن� ���@�� آ��ی ام�4ان��Nم �@د،  دو�E م@��، ��

  )٣٧( » .آ:�ز ?4د,
) �+� B#@ان dن� ���@��(آم�1,4 


ا % �,4,

 �2 مم��>�F ھ�ی ا�H8?4ان� راد,@ و �(@,9,@ن�، زم�ن� 4وع 
@را �4ار ?��84 �@د K,ر ا����    . و ���� در ��R در ا

آ��ی �#� %
ر �-
 از =�4وزی در ان����Iت ر,��� ��^@ری و 4وع ��1ر �� 

ت �� م4ا92 م�-
د �
رت و دانH;@,�ن �@,lه �-
 از ��زدا� وز,4 ار�د  


ه «: م(� >�(� 42د و ?��B �2 ر >1@م� 42د، زم�ن�@H2 د در@�m@ن� م� 
�` م� 2 ای �� ن�م دانH;@,�ن =�4و �S ام�م، �@د�2م� B و وض-� �@�@د 
##



اق =�
ا #2�  » .آورن
 �2 مR}(� >1@م� در >1@م� م

�(41د ��زم�ن راد,@ و �(@,9,@ن ?��B از 
,
�^@ر ض�K ان��Lد � V�aر :


ون R2_ ا��زه از م�Lم�ت مR}@ل «� �H��م�(��1، راد,@ و  �m@ن� م� @د ھ
»  �4ار م�
ھ
؟�(@,9,@ن را در ا����ر ا,K �~� ھ�ی دانH;@,�ن =�4و �S ام�م 

)٣٨(  

��? iس ��زر?�ن ھ
�` ���Rر ز� و ���8 �2 دانH;@,�ن ان;�م «: وم^#B K,ا
�` آن^� ض
 ان�Lب، B و 
#�Rھ .E�Iآن م �� ��ا��م و ام�م و ض
  م� دھ#
 و ھ

  )٣٩(  » .ھ�� 9�m ا��

ن��;� ا,�H8 �� �2 Kر ھ�� ��ن�F ر,��� ��^@ری و �-�� از ا��Bء ن^�� 
ا��
ا ا�H8?4ی  آن^� LB_ ن�H#� 42دن
 و ...,lه م^#
س ��زر?�ن و آزادی �@

@رای  VQ� و 
دانH;@,�ن =�4و �S ام�م از %
ا و ���� م�#@ع ?4د,


ننF@ی در ن�م� ای  در ا,K را�\� آ��ی �^9اد . �4=���4 %
ا و ���� �24#�ر 

�� رR8#;�ن� ر,��� ��^@ری و�� �-#@ان ,�د آ
�� آ��ی ھ��م�ت وری از 
�� =4 ا�I�8رش >?

ای  ۵٨م�ه  در اوا�4 آذر « : K�#m م� ?@,^�� ا%4ار 

@رای �4=���4 %
ا و ���� را  K�Eدر او �,@�B ،4#و ��ھ ��H^� ،ر
L4ان?

 د��H^� 4�2 در �^ i1< ��  را =�,��ھ� ��
ا و ��% K�L8�#�2 م i�84,>= �E�<

�� 2#�4ل ا,K ر��ن�B و 

 �4ای �@د ����� �@دن#�در ا,K . م^i را در د�� دا
2(�
ی  >�ل ��  `:�Hروز 2(�� آن^� را از م 
#m �1ران ظ4ف�2�D دو���ن و ھ

�\& �4ن�م�  %
ا و ���� �24#�ر و i:4�)B �2ر1#� ھ�ی و��& آن�ن، م�ن& از 
 �
 دا�
ر �2 �% �#� `��Lو در م i,
ھ�ی �Bدی %
ای ��^@ری ا��م� 


م� ��
ا�@ری %
ا و ���� را در ,
ر,��� ��^@ری �@د ��1ر  �h�)Fت �2ن
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���4د، ���I�4ن� ا,��Rد?� 42د,i، آن m#�ن �2 وی =V از =�4وزی در ان����Iت 

ا و ���� �H@,{ 42د ر,��� ��^@ری ��رھ� م4دم % ��)B �,���Qرا �� راھ .

@رای ان�Lب �ھ
 ا,��Rد?� ا,#;�ن_ در م `��L��KB4 و  �R)� در �E�-��#�

ر و ا%4ار وی �4 ا�4اج مK از @رای �4=���4 و >��  ط(�F ز,�ده % �#�

�4=���4  ��زم�ن %
ا و ���� �@د,
، ا,#;�ن_ �� ا���ق ��,4 ا��Bء @رای 
i,ر �@ده ا

ه ھ�ی �#� %
ا و ����، ا,K ا�I�8ر را دار,i �2 اوK�E ا�4اج %. «

)۴٠(  

 K�84? ر����م
,4,� ��زم�ن، ظ4ف �#� �� ا4�Bاف %5,4 آ��ی نF@ی �� در ا
 ���
 روز �� �(& و ��& ھ�� =4دا#m)۴١ ( 418 �2 ن� را�R2 و  S�م� 42ده در 


، ا�4اج 42ده و �� ا48اد �@دی ��ی آن^� را ا�hل 42ده ا�� و #�Rن ن���@د
 �E��د,
ه �2 ��@ان
 �� د�8ع از �@د �4Qدازد،  m@ن م�
ان را از آ��ی �\_ زاده 

��ل :�4 ا����، :�4 ��ن@ن� و :�4 ان�Rن� �@د،  �4ای م4Hو��B دادن ��Bا
 K�L8�#م)K,
   .را د�� آو,9 �4ار داده ا�� ) م;�ھ


ت ?K�84 ا���ف ��K آ��ی �#� %
ر ر,��� ��^@ری و >9ب ��^@ری  ��
�� رR8#;�ن� در ��ل و اوج ?�4ی آن،  ١٣۵٩ا��م� �� رھ4Fی �^��H و ھ�

�@,lه ��زم�ن م;�ھ
,K ان�Lب ا��م� >9ب ��^@ری ا��م�، دو�E ر���a و 
�� رھ4Fی �^9اد نF@ی �2 در >�L�L  ��زوی ا�4ا�a دو�E �@د و دو�E را اداره 


 م� 42د، �4ای ><ف �#� %
ر ��1ر ��84?  &,4R� @ری�4ار د,��1Lو �� ا��


ن�HI� .  

V�aر  n,ر��ر در @^��٣٠ �H^F,۶٠ ارد 
4�@رد «، ا�Bم 42د، ام�م 48م@دن�
�@دم ا�
ام م�ا,#^ Kو م �Rب ن�@� � 
  )i#2.  «)۴٢ �2 ا,d K,+� را =V ���4ن


 42د و ?���,U� iی >;�� 42م�ن� ھ���2 از �4ر�� «: آ 
#��? Kد م@�ام�م �� 

#�Rراض� ن� V);در م �+,d K,۴٣(» .ا(  

��#� از �@ل و �4ار �@د �� آ��ی �#��
ول 42د و d,+� در  �^4>�ل آ��ی B ر
%
 �� V);م
�@,_ ر��� .  

��ل در را�\� �� ��@,_ K�#m �+,d ?9ارش م�  ٢۵آ��ی �^9اد نF@ی،  �-
 از 

#2   :  


,i ام�م �� م;(V �@%�� 42ده« 4F�... ان
 ا,K ط4ح �� ��@,_ ن�4
 م� �� 

ر���a �� �4اغ مK در ���د ���R ا����دی آم
 و م@ض@ع را ?�� و مK و 
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i��8م� ام�م ر
� �aر. ر���^m ود
���B �� ام�م �+� و ?���@ 42د,i و  >

##2 4Nد %4ف ن@��4ه ام�م �F@ل 42دن
 �2 از �@%�� d��. «)۴۴(  

��(� ن�را>� و �#
 %+�F 42د و �\�ب �� ام�م « �H��4��ف ھ� �aر�� 
�^
وز,4ی و وزارت  ام ��(� 4B 5,4%ض  i#2��F,� �4ای ن�RI مK آم
ه: ?��

���
ن� ن��R�@ان ا,i و در ھ��K �� م� ن
و K,ا �Eو i,و �4و iا��-�� دھ� i� . م�
i��� ���i و ا����ر ن
ا�� ��
ه دا^B �� را ��E@{Rم�. م K,�2 د��  �� ا 
م�ن

i�#2 �#
 و ��#
از,
 در در,� �� ,
#F� ه. و =�ی م� را
ا,i �� �1(�. م� را  م� آم

�#2 K
ی زد و =��n د. رو#IFE ام�م ،
��م � �2 �aر�� �F+% .�)1� ��اد 


�#2 K@د ا,H2 K@ر . م4ا رو _,@�� V);ن@ن در م�� K,�2 ا?4 ا i#{�مK م\
?�4ی �@اھ
 42د  %
ر م@ض& را �� ��ک و �@ن �@اھ#
 �H2ن
 و >���ً آ��ی �#�


�H2 

  و�� در ��4ون از ا,H2 K@ر ن�� آن. و �2ر �� ��ھ�ی >�Rس �@اھ#,@?
�١١�^@رم�ن را  اوK�E ر��V�aل �ھ#�Hھ� ن�@انi��R  ٢۵٠٠=V از   `�م�ه �+

��#� 42ده �@دن
 و  ?@,
 �2 ام�م ���م ا�����ت روزھ�ی �-
 را =�/ i�#2؟ نF@ی م�
 .�-�� _F� �� `�B K,ا i���? ن�H,ن �� ا��,�^�F+% زم�ن� �2 م� در �^#�


 و م;(V ط4ح را ��@,_ 42د  م;(V م�#�@د ا,�Hن �@%�� �@د را �4دا
ھ�ی ام�م =V از ��@,_ آن  ��#� دان�i م����Uن� ���م =�/ �2 م� ?@ن� و�E ھ��ن


 نF@ی ا,K ن��1 را ن�9 م�)  ۴۵(»  .ط4ح �� وا�-�� =�@��,@? :» Kم ��FEا
��ط@ر  %
ر آن ?�84 و م��4ای �#� دانi ا?4 در آن روز آن ا�
ام %@رت ن�� ن
��
، ا¡ن وض-�� م� �^�4 �@د ,� ن�؟ ن   «)۴۶(  

��ل =4ده  ٢۵ھ��K ان
ازه �2 آ��ی نF@ی در را�\� �� م�EUR 8@ق، �-
 از 
  : دھ
 �2 �4دا��، ن�Hن م�

١-  @)� �#���ر���a و نF@ی را �4س و و>�H 48ا ?��84 �2 ا?4 آ��ی 
�@,_ d,+� را ���4د �4ان;�م ام��ی ��a#�ن� �4ارداد اE;9ا,4 و �4ار و �


 و م
ار =#^�ن� �� ��^@ر,I@اھ�ن در را 
�\� �� آزادی ?4و?�ن^� رو �@اھ
  . دودم�ن آن^� را �� ��د �@اھ
 داد


ه ا�� اّم�  -٢در آن �(m �R^�ر ���F+% ��B^�ی م^i و ا�4اری رد و �
ل 

ه ا�� �2 از آن^� =4دهHی ھ#@ز >�ض4 ن@Fی ن��ن��1  آ 
#m �� �^#� ای  �4دارد و

 . ا�ره 42ده ا��
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��#� ?��� ا�� �2  -٣�در %@رت ��@,_ ا,d K,+� �2ر �� ��ھ�ی آ��ی 
V�aر K�Eاو ��)B زم ا��d �L�L< و در 
�H2 
�@اھ ���R<  ��ر 2@د@^��

 . �H@د

۴-  
< K,ا ��دی و ان9وای ����� ����#� �� و�@د �#O و �+i,4 ا���آ��ی 
��42ده ا�� H2 �2@ر �� ��ک و  ��#� م� دان��R و =�/ =�/ رK�8 را %�ح ن



ه �H2 ن@�
ه م��H2 ه و �� ن��@دی  
�@اھ# ��� �m دن�� K,وه �4ا�B د و@

 از -� ٢۵٠٠?�� �2 V�aر K�Eھ�، او�H#ھ��^@رم�ن را �+�` ن41د,i ��ل � . 

ھ�ی ام�م، �-
 از آن �� وا�-��  ��#� #2
 �2 ھ�� =�/ آ��ی نF@ی ا4�Bاف م� -۵
��@�= .K,4ای ا� �Eو ��د و >�L,{ را در�� �@اھ
 �� راه را�� �4و �2 ھ#@ز ن


 �2 ا?B 4(�� �#� م\4ح #2
، م�,@? ��
 و آن وض-�� =�/  %
ر 2@د�� ن
�� .دان
 ا¡ن وض-�� H2@ر �^�4 �@د ,� ن� آم
، ن�� ن

۶- K,ا�4اری ?���  ا �m �#����2 در آن �(m �R^�ر ����B و �-
 از آن �� آ��ی 

ه و 9�m �mی �@ی ن�Hن داده��#� �4ای ان ان
 و �@ی �d@Fن
ه �
 �2 آ��ی 


ه ا�� =4دهHان �8ش ن
#m ه ا��، ھ#@ز
اّم� �Bوه �4 . ھ�ی آ�4 2@د�� آم�ده 
K,ه ا

ر، =4ون
ه  ان
 �2 در %@رت �@دن �#� �2 وی را ا>���dً ���4ن%


 و �4ان;�م م� �mره ?4و?�ن 
i�a@�� �2 م� ��  ای �9 ا,K ?�4ی رو �@اھ
�` 42دهB �#���ا,i  ،i و ��4 �� =��ز را �� ا,�Hن در م��ن ?<ا��ا, �@ا�� آ��ی 

��#� وی را ���4ن
ه�
ر  ان
 �2 ا?4 �#� ن
ار,i و �� اط�ع از >����R^�ی آ��ی %
��ن
، م;�ھ
,K و � ���� ،O#� �^F� ان� م4دم� و =�4وزی در@�H= K,ا ��

��
�
 و م 
�@اھ# S)R4وھ1^� م?  
�@اھ# ��

ق �
رت را ��ھ� و �S م
و رو>�ن�� و آ�@ن
 را ��رو �@اھ#
 42د و ��ز م4Hوط� �41ار  ?�84

��(� >�Rس �@د، �@د مi�L�R وارد . ?4دد م� `a�Rم K,�2 �� ا iھ �#���آ��ی 
�` ?4د,
ه ا��B .  


ان#
 �m �4  �2 ن�1��� ًdط4 ا�� �2 او�� K,

ه �از �;��4 ��ر,B �I#@ان 
م
ه ا�� و �vن��ً �R2ن� H2 4� ��  �2@ر�ن و �� د�� �R2 �mن و ?4وه ھ�,� آ

دن�Fل ا��4Lار رژ,i دم@42ا�� و م4دم ��dری �2 در آن م4دم >4ف اول و 
��i ?�4ی و �
،آ�4 را م� زن#
، �2 در آن �#�Rاز آِن م4دم ا�� ھ i��� ن@ع �

 �a�=4� ل�Fدن �� K��E�I-�ً م��2 ا?4 وا 
از �;��4 ?<�� درس ���4ن
 و �
ان#

#�Rھ ��، طF-�ً ض4وت دارد، از ھi ا2#@ن �@د را �� ��ی م4دم K�#m رژ,

 K,ا ��mر�= D, +�د و�1(� �4 �4 اHھ�� م ،
ن#�Hن#
 �2 ا?K�#m 4 م� �@دن
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ا,#�1 م�Hھ
ه م� @د �2 ھ�� د��� ھ�، ?4وھ^� . و�@د ن�� دا�... ?4وھ^� و
�@د �^�K,4 د�E` �2 ا,#^� �F` از  ،
#�Rن� ھ���� iو از ھ ��H9 و ا>9اب م��m4ھ


 و ن� �� 418 ا��4Lار م4دم ��dری#H,@�
ه . �� 418 �
رت �#?�ھ� او��ت 
@د i�RL� م4دم K�� رت در
� iاھ�@�ام� 48ام@ش م� @د . م� @د �2 م� م� 

�2 �@ز,& �
رت در ��K م4دم ,D >4ف ا�� و ,� �8ن و �^��ن ?4وه �
رت را 
�@ز,& �
رت ھi �� . ا��در د�� دا�K و ,� در آن �^�i �@دن >4ف د,�4ی 

��i ?�4ی و �
 و >{ �#�@د �� �م-#�ی ا,K ا�� �2 م4دم >�i2 �4 �4ن@
V� و K��
، ھا?4 نI@اھ�i از ��ده ان��ف ��رج !. ن@ع آن از آِن م4دم ��

@,i و  ،i�a@�� آ>{ را ��
ن~� �2 در ��K ا=@ز,�R@ن در �4,�ن ا��، �

ن در � i�^� `�ا 

رت و ,� >� K�84?رت ا��
ا?4 �� :�4 از . �HI از �

ا,K م� �@د، �m م+(� �4ای دB@ا و �
ا�a م� م�ن
؟ �� ن4N مK ھ�� ا���ف 
ن4N در ان
,�H و راه >` م+(� �4ای �
ا�a و ���H ن��R، �` م�,� �@ت و 
�@ان��a ا�� �2 �� آدم��ن ام�1ن م� دھ
 �2 �� م\4ح 42دن ان
,�H و ن4Nات 

  .   ��_ از دل آن �� در آ,
م�I(.، راه >` و م�H م#


 ا�` 4ط dزم �4ای ا�+�د و ,D =�ر��m و ,� ن@�B ا��aف �4ای د������ <

 و >{ #�� /,@� ��� >1@م� م4دم ��dر �2 در آن م4دم >�i2 �4 �4ن@
 9�m 4از ھ `F� �2 ا�� K,ا ،
��i ?�4ی و ن@ع آن از آِن م4دم ا�� م� ����

��� وھ4 ?4وه، د���، �4H، >9ب، Iآن~� را �� �� >�ل ان;�م داده ��ف ... 
و �4را�� �4ای م4دم ���ن #2
، و ھ4 آن~� از �\�، ا��Fه و ن
انi �2ری �2 �� 

ا�` �2ری �2 < ،��H? رت�R�د�� وی ان;�م =<,��84 و م(� از ���� آن د�mر 


#1
 ا,K ا�� �2 �� �@د ان��Lد و از م4دم B<ر�@اھ� #2� 
�4ای  �� راه. م� �@ان

رت 9�mی را �4ای . ھ��1ری و ھ���ری ھ���ن� ھ�@ار @د� �a�;��� dو ا


#2 ���@ان#
?�ن� �2 م�E�L را م4ور 42ده ان
، �� ا,K ن��1 �@�� . م(� B@ض ن
42ده ان
، �Rm �2ن ��HI از �R2ن� �2 �@د در =� ا#18
ن، ا��4Lار و ا���4ار 

�� ��زی 42ده ان
 و ام4وز در د,��1�@ری وd,� و وd,� م\(��L8 �L نL/ م^
 
��ن �^i م� ��#8R,ن و ر���` م� ##2
، و م� ��#�i �2 آ�B �F)ا%�ح ط /Lن
��ل نL\� م��Fs در B�2 آن ا 
##2 ���@� �B@د را �� ن@� ����ل ?<B�2 ا
 i�1ر ھF)و از م4دم ط 
���HEن �(�L ?4دد و آن را �� �@رد م4دم دھ#B�2رن�م� ا

#�Rو >�ض4 ن� 
#��ف و �4را�� آن را �4ای م4دم ���ن ##2
، �m@ن� �� �2 
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ا�E و >L@ق آ>�د م(� B ،د 42د، �2 ا,#�ن در =� آزادی���Bد �� آن ھ� ا@م� 

؟#�Rا,4ان ھ  
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  :#�ددا�� و $��#


ا4Eض� ھ@#O م^
وی، �mپ  -١FB ���4� ،�a@#�� 4F),ژ ،�#�� Kا� �راه ا%�^�ن �4?<
      ٣١٣-٣١۴، ص ١٣٧٠دوم 

%�+� اول را �2 >�وی ن�1ت  ۵۶>
ا�` . %�+� ا�� ۴٢۴دارای » �4ای ��ر,n«��2ب  -٢
���Rر رو#�4ی �m �2@ن� ��i�R وزارت اط��Bت 1` ?��84 و �m@ن� از ھ��ن روز اول 

{R1#;� در آن  م\4ح �@ده ا��ما?�m 4 ن�1ت م^i آن در م�E�L آم
ه ا��، . (� �
رت و 
  .و�E م\�E-� آن ���E از �8,
ه ن��R و �� ھ�� �@%�� م� @د


,�� K���m ،پ �@م -٣Eدا��B از ،n,ر��ر,�ن �4ای �;< 
  .١٢، ص ١٣٧٩?�� و ?@ �� �-�


,�� K���m ،پ �@م   -۴Eدا��B از ،n,ر��٣١و ٣٠، ص 4�١٣٧٩ای  .  


 �-�4ی،ص  -۵�
اد، م+Fب ا,4ان از آزادی �� ا���L+@ل ان�و  V,١٨۴=�ر   .  

؛ �� نL` از ��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، ص ١٨۶ھ��ن �#
، ص  -۶
١٩٩      .  

  . ١٩٩؛ ص ١٨۵-١٨۶ھ��ن �#
، ص  -٧

  .  ۶٧?4و?�ن ?�4ی و ��ن�H#�ن ان�Lب، ص  -٨


 �-�4ی،  ص -٩���^�ن، ,��F#H :، �� نL` از٢٠٧او,K ��م-� #��� زن
ان� و زن
ان�Fن، م+
٢٩  K���ره �۵٧^
۴، ص ١٠۶۴،   4�IR� ن�@�m م9�4 ��واك ، .  


 >K�R :؛�� نL` از٢٠٧- ٢٠٨ھ��ن �#
؛  -١٠FH�ط4ات ار��ظ^@ر و�L@ط �(\#� =^(@ى، 
  .  ۶٧۴و  ۶٢۵-48۶٢۴دو��، ج اول، %� 

١١- �  ۶٨۵و  ۶٧١-۶٧٠؛ %� ٢٠٧-�٢٠٨ن �#
، ص ھ

١٢-  ،
  ھ��ن �#

�ه �� ��زم�ن  -١٣ i,ام#��� رژ ���B+@ل ��زم�ن^�ی اط��ن�� @�m 4 و�H�� 4ای اط�ع�
  . م4ا>-� �#2
 ١٨۶-٢١٢اط��Bت و ام#�� ��^@ری ا��م�، �� �#
 8@ق %�


ی ری ^4ی، �mپ �@م، ص  -١۴� م#�4Nی، ؛ ��ط4ات آ,� هللا٨١��ط4ات ����� م+
  .۵١۴، ص ٢٠٠١ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,� 


,�� K���m ،پ �@م  -١۵Eدا��B از ، n,ر��٣٢، ص 4�١٣٧٩ای   .  

  .٣٣و ٣٢ھ��ن �#
، ص  -١۶

  . ٣٣ھ��ن �#
، ص  -١٧

  .٣۵و٣۴ھ��ن �#
،ص  -١٨

  .٣٧و٣۶ھ��ن �#
، ص   -١٩

٢٠- 
  .ھ��ن �#

  .۵٠ھ��ن �#
، ص   -٢١


 �2و,�ن�، نL/ ��زم�ن م;�ھ
,K ان�Lب ا��م� ا,4ان در =���Hم�ن   -٢٢��ا%�>�ت، از >
  .٢٨٨، ص١٣٧٩، �mپ اول =�9�a ٧٠�+@dت ����� دھ� 

  .١٧٨، ص ١٨%+��� ن@ر، ج   -٢٣

  .١٧٠، ص ٢٠ھ��ن �#
، ج  -٢۴
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  . ٢١٢ـ  ٢١١ص  ١۶ھ��ن �#
، ج  -٢۵

  .١١، ص ١۵ھ��ن �#
، ج  -٢۶

  .١٩ھ��ن �#
، ص  -٢٧

٢٨- ��
 دوم، ا,�م ان9وا، �mپ اول )� ،�E�I)�
,K ��ر . ١٩٨ـ  ١٩٩، ص ١٣٨٠ط4ات #m

ام^� و م��درهBم آن �� وی در م@رد ا���` آم
ه ا�� و ا,�Hن در �-� �F<��ھ� =��n  ھ�، م

  . ام �� ام4 ام�م �@ده ا�� داده ا��، �2 ھ�m 4 42ده


ام^�ی 8(� -٢٩Bا K,ط4ات در م@رد ا�� �� 
. ٣٠١ـ  ٣٠۶هللا م#�4Nی، ص  آ,� ای، ن��ه �#2

��#� آورده م�. ا,K م�1��Fت ���Rر ?@,����@د در ا,#;� SL8 48م�ن آ��ی  . 

��R�  �E�-�  


ام ا��، �4,-�ً Bا /�در م@ارد 8@ق ھV2 4 در ھ4 م4>(� ا?4 �4 �4 ن��ق ا�� >1
�#�ن ا��م را ن��@د �#2
، در م@رد ر��
?� �� وض& =4ون
هت i1< �2 ھ� در ھ4 %@ر د

  . �4,-�4 ان;�م ?4دد ھ��ن م@رد ن4N ا��

��#� روحIE٣٠٢ص » هللا ا .  


,�� K���m ،پ �@م -٣٠Eدا��B از ، n,ر��ر,�ن �4ای �;< 
 ، ص ١٣٧٩?�� و ?@ �� �-�

٣٨.  

  .۵١ھ��ن �#
، ص  -٣١

٣٢-  �� 
  .٢١٢-١٢١،٢١۴-١٢۵، ص »...او,K ?�ھ#�م� =#� ��ل و ان
» ن��ه �#2

  .n,۵۶، ص �4ای ��ر -٣٣

  .٢٨٨=�/ ?�م�ن ا%�>�ت، ص:  ؛ �� نL` از ٩٠?4و?�ن��4ی و ��ن�H#�ن ان�Lب، ص  -٣۴

��ره ۵٨آذر  ١۵اط��Bت،  : ؛ �� نL` از٢٠٧ھ��ن �#
، ص  -٣۵ ٢، ص ١۶٠١٩، 
@رای ان�Lب �(�R 8@ق اE-�ده  .  

٣۶-  ،
��ره ۵٩م�ه دی  ٣٠روزن�م� ان�Lب ا��م�، : ؛ �� نL` از٢٠٧و  ٨٧ھ��ن �# ،
  . ٢، ص ۴۵۴

٣٧-  ،
روزن�م� ان�Lب ا,4ان در دو >�24، از م^#
س ��زر?�ن، : ؛ �� نL` از٢٠٨ھ��ن �#
  . ٩۴، ص �m١٣۶٣پ �@م 

٣٨-  ،
��ره �۵٨^�K  �2١٧^�ن، m^�ر#�F : ؛ �� نL` از٢٠٩ھ��ن �# ١٢، ص ١٠٩٢٣، 

  .و ��,4 �4ا,
 H2@ر

٣٩- 
  .ھ��ن �#

  .٢٩٨=���Hم�ن ا%�>�ت، ص : ؛ �� نL` از٢١٠ و ٢٠٩ھ��ن �#
، ص -۴٠

  .٢٩٨=���Hم�ن ا%�>�ت، ص : ؛ �� نL` از٢١٠و٢٠٩ھ��ن �#
، ص  -۴١

روزن�م� ان�Lب ا��م�،  : ؛ �� نL` از٣٧٢، ص١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد  -۴٢
٣٠  �H^F,ره ۶٠ارد���#� م#N@ر از d ،�+,d,+� ><ف 48م�ن ھ��,@ن� ا�� �2 . ۵۴٣، 

�^@ر � V�aر ر�����4 آن �-��K �4=��4 ��نD م924ی، ھ�ل ا>�4، ھ@ا=����a م(� در ا
  .�@د

��ره۶٠�4داد  ٢روزن�م� ان�Lب ا��م�، #�F : ھ��ن �#
، �� نL` از -۴٣ ،۵۴۶.  
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ر��8ر #��� >1@م�� ام�م در ?���@ �� �^9اد نF@ی =#� ��ط4ه از : ھ��ن �#
؛ �� نL` از -۴۴
  alvondi@gmail.comم اE@ن
یام�م، =
را

۴۵-  
  .ھ��ن �#

ر��8ر #��� >1@م�� ام�م در ?���@ �� �^9اد نF@ی، : ؛ �� نL` از٣٧٣ھ��ن �#
، ص  -۴۶

رام اE@ن
ی=  alvondi@gmail.com  
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"�ط�ات /�8Eم /�P�1ی در /8رد ��N� ،O1ه، ار ' و $I' ھ����  - ۴
 �$�A1Qر�  

 �m@ن�  و ن�;#R8ر ����#�، �9 ھ���Bم` ��م زھ4 ن@�ن
ن �� آ��ی 

؟�� 
  اش، م+KR رض�V2 �m �a د,�4ی م� �@ان

 O#� و �^F� د را از@�در آن « : K�#m ?9ارش م� #2
آ��ی م#�4Nی �;��4 
�^@ر �@د، �#� %
ر ��4�H �� ار�/ ھ��ھ#O �@د � V�aر ر
و�� آ��ی �#� %

�در . و�E ار�/ �@ان �#��
ن �� %@رت م#iN در �4ا�4 ار�/ 4Bاق را ن
ا
 �H�اد ارlی ظ^�4ن��آ ،�ھ��K را�\� ا����Q� K�� �a�^8ه و ار�/ و�@د دا

�� داد، م� در =�د?�ن ا�@ذر ا,K ا���ف را ا>�Rس �@د و ��(� �� ��Qھ�^� �^� ن
42د,i و �-� 42د,i �2 در ھ��ن �� ��K ار�/ و ��Qه ,D ���ھi ا,;�د 

i�#2..... �)��
 ام� ام�1ن���Hن #�@ر �#O دا 4�H�� ه�Q� ~� ھ�ی� ��در آن و

ه مR}(� ا,K �@د �2 ن�4وھ�ی م4دم� م� از �F` �4ای ا,K مR}(� آم�ده�B ،د@� i2 

�K :�8(��4ان� �� H2@ر م� ھ;@م آورده �@د و م� م� �@ا���i آن^� را نF@دن
، د
i��آ��ی ظ^�4 نlاد دا� �-4,. م� 42د �2 ...��4ون i�#2 و ا,K آم�د?� را ن
ا

i��? او �� Kم ،
1` دارن
 =�4Hوی م� ##2 �m �� و 
:" 4Bا�� ھ� �� 2;� آم
ه ان


؟,4�? ���� �(@ آن^� را ن�� : " م� ?��" =4m Vا  ،
��� ���(� آ�� %4F دا
i,ار

، ان�Hء هللا در�� م� @د، آ�4 م� و��,` و ام�1ن�ت ن��Fن�را>� ن " ��


اری م� دادEم� را د �1(� دا D, . ی��را آ �^�F+% K��
م ,D ��ر ھ�#
 �aرض� KR+اد =�/ ام�م م� 42ده، مlاران –ظ^�4 ن
ھi در  -48م�ن
ه ��Qه =��

�R �@ده، آ��ی م+KR رض��a �� ام�م م� ?��� ان�Hءهللا م� �� ن�4وی ا,��ن آن �(
 
��(� دارد ر�9 �@ان� م� #2 KR+ه �@د �2 م
=�4Hوی م� i�#2، ظ^�4 نlاد د,

��ن ا�� ! آ�� ن� =
ر مK زرد�� �@ده و ن� م�درم: " �� ام�م ?��� �@د)Rم�درم م
��ن ھ)Rوهللا م iدم ھ@���ن ا��، )Rم iرم ھ
��ن ا��، �~� =)Rم iھ iزن ،i�R

�K �� �� ��نD م� 
 ام� �� �� ��نD در م��L` د#�Rن ھ��)Rم iھ i,ھ�


 آ�� 48زن
 ام�م �4ای مK نL` م� 42د!" �@اھ�. ا,K دا���ن را م4>@م >�ج ا>

 K,ا �� 
#��4ه در آن;� �� ا,#�1 وض& �F^� ھ� �@ب نF@د، ن�Nم�^� ��ش داd��
در ھ��ن ا,�م م4>@م ر���a ھi آم
 =�,��ه . ##2
 >84^� دل م� را �@ش

��

 �� ا���ق ا,�Hن �� ھ@ا=��� آم
,i �^4ان...و>-� «)١(  

در اوا,` �#O از ط4ف �R2ن� م�ن#
 �#� " م#�4Nی در م@رد ا,K �}@ال �2 
�K =�/ ?��84 �@دن
 و م@�_ �4وز ا���ف 
ر ����� و�� �H2 در د8& د%
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�� �R�m؟ n��= K�#m در �F^� ھ� و ن�4ان� ن�4و 4Nه �@د، ن
 ���Lھ�ی ان

  :م� دھ


 �2 آ��ی �#� %
ر د8& اE@�� م� : ج«���a9ت ,�دم ن��R و�E ا>�Rس م� 
 ،
�� ��R� و 
#� D, ً�#ط�� 

ا 42ده �@دن
 �2 ن#1�= Kء ظ@� iھ� ھ ��-� ،
#2

 ً��
�B iه ھ

ه ا���ف ��Qه و ار�/ �@د، ن�4وھ�ی �#�#�B �){Rم �Eاز  و

 و ار��H^� م� #�ن�4وھ�ی ��Qه و �~� ھ�ی مI(� �@دن
 و�E ام�1ن�ت ن
ا
##2
 و طm ً�-F@ن ھ#@ز =V از  �,�Bد?�ن� را ر�= iN_ و ن�م4ا �)R)� 
�@ا��#
ان�Lب انR;�م �@د را �� د�� ن��ورده �@دن
 ,D ن�ھ��ھ#�� ��K آن^� و�@د 

��4ه م� ا>�Rس 42د,i �2 در امO#� 4 2@. داdد��@در ھ��K . ��ھ� م� 
 
�d ،�R9ی از آن ,�دم ن��m د و ا¡ن@� i4 ھv4ا�8 42دم �2 م��)� Kرا�\� م

  )٢(» .در روزن�م� ھ�ی آن زم�ن م#-V1 ا��

�� م4>@م م#�4Nی در �E�< K�B �2 مR}(� د8& اE@�� را م\4ح م�  R� K,در ا

 وا��-� د,�4 ا�ره دارد#m �� ام� 
#2:  

 ١ - B �)�ھ#@ز =V از ان�Lب « 4اق �� ا,4ان، ار�/ و ار��H ھ� در م@�& >

م4>@م م#�4Nی �^i ر,���I ار�/ را . »انR;�م �@د را �� د�� ن��ورده �@دن


اً و ,� �^@اً ���2 ا�� و @د ام� از B(� ا,i^� K ر,���I  م�<42 م��B

,@? ��
م �2 ار��H �2 ��/ از دو �. �I#� ن�ل ام� B(� آن �1��Fً ھi م�<42 

 �m 

ه و ,� �� زن
ان ا��8ده ان ��H2 �, /ھ�ن
ا�� در ھi ر,��I و:�E_ 48م�ن

ن 
ام و زن
ان� 42دن :�E_ 48م�ن
ھ�ن آن و E �� �m+�ظ ��رج Bظ ا�+E ��


م� در ار�/ در �F` و �-
 از ان�Lب، آن~� م�ن
ه��@د   ن�4ا�/ از �4س ادام� 
� �@�@د م� آوردن
، در وض-�� �V ن�9 �
�E` �@ ���4 �2 از ان�Lب �4ای آن^

�از �4س داد?�ه ھ�ی ان�Lب و ار�/ �2 ھ�� روزه . �^i ر,��I ای �4ار دا
?4ی و �
رت ن�Nم� در ار�/ از ��K  ار��H^� �� آن رو�4و �@دن
، رو>�� ن�Nم�
����+i,4 ن�Nم� و . �4دن
 ای �� �4 م� ر��8 و در �4س و ھ4اس و وض& آ

. در,��8 ادوات ن�Nم� و �\-�ت ,
�2 م+4وم ����� �@دا����دی، ار�/ را از 

رو>�ن�� >�i2 و �@,lه >9ب ��^@ری ا��م� �4ای ���F 42دن �
رت از ھ4 
48%�� �@د م� ��R و m@ن از ار�/ ن�4ان �@د، �� ھ4 و��(� م�K1 در 

د ��-�. ھ4�H�� �m 4ار�/  �4آم
ن
 و �4ای ا,�Q� �1#ه را ��نK�H ار�/  %

##2
، از ھ4 
#�R� 4ای �4آورده . �^�ن� ای �@د م�� ��@�2@د��ی ن@ژه �^�ن� 
42دن ��HI از �@ا��� ھ�ی رو>�ن�� >�i2 و >9ب ��^@ری و ��زم�ن 
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 از �#�s ��زی 2@د��، . م;�ھ
,K ان�Lب ا��م� در ا����ر آن ھ� �4ار داد-�

 و#F� ازی د����ه ھ�ی ���4 و
 رو>�ن�� �
رت ط(_ �� �@ ��زی و راه ان

داد?�ه ھ�ی ان�Lب، �+� B#@ان ار���Hن 2@د���m �� ��ن ار�/ ا��8دن
، و ��/ 

ام و ,� �� زن
ان ا��8ده �@دن
، �2 �-�� از آن^� �2 در  ٢٠٠از Bا �H�4 ارR8ا

 �)B �� 4اm �2 
��ً :F\� م� �@ردنaدا ،
#�زن
ان �� م4H< Kو ن4Hی دا

ه ا�@د م+4وم  K^ان� �@دن از د�8ع از م�
  . ن
زن


ه، ا���ف ��Qه و ار�/ �@د« -٢�B �){R& »م�آن ا�� �2 در م@ �L�L< ،

ن
، ھ#@ز  O#�۶٠ و >�� �� ��ل �HI� ���
ر ر�% �#� ��)B را ���2 2@د

و ,�  �Q�٢٢ه در H2 `2@ر ا�@اب ��-� اش �� ض4س ��ط& 9�mی در >
ود 
1
ه ا4R8ی و ٢٣H#^� دان�ام از آن^� ن� 
48م�ن
ھ� را  ھ9ار ن�4 �@د �2 ھ�~1

 ��Eت �8�2 و او���)-� ��< �1)� ،
#�
ه �@دن
 و �� ادوات �#��K آ#��a ن
ا,
ن

#�ا98ون �4 ا,�Q� �1#ه م� �@ا�� ار�/ را ���F و در ��Qه . ن�Nم� ھi ن
ا


ه �@د
ر مE�I. وم�ن& ا,K �2ر % �#� �2 
�#��4ا,9�m K�#m Kی . اد:�م #2
� �#� O#� V= ،د@Fه  ام�1ن =<,4 ن�Q� ا>E 4ای آن^� �@د� ���4 اد�Bی �@د�ن، ن-

و رو>�ن�@ن �#O را �^�ن�، �@�� �4ای ���F 42دن ام�1ن�ت ار�/ �@��Q� Sه 
�@د �9رگ  
,�
 =4ا>�Rس و ,� ,�
 ا4R8 48%� ط(_ و ,� #m و 
#�Rم� دان
1
ه 48م�ن
ھ� و ���د م� �@ا��#
 ��,�K,9 48م�ن
ھ�ن Hن دان
�2 �
ون د, K��

d�� 4ام K,و آن^� را در ا 
ی ار�/ @ن
، >84^�ی ��ب ط�H-Fن �� آن^� م� ?��#


ی . �^��� و �+D,4 م� 42دن-� �E�L4ازی« �2 در م�» %-@د و ن9ول %��د 

  .         نL/ وی در ��-�. و ن��@دی ار�/ و �@دش م@رد �+� �4ار م� ?�4د

##2
ار��H^� م� �@ا��#
 �(R(� م4ا�_ و نiN =�د?�ن«  -٣   �,�Bرا ر � «

م4>@م م#�4Nی �4 ا4v ن
ا�K اط��Bت ن�Nم� و ا%@ل 48م�ن
ھ� و نiN و 
 D���2 �1 از ض4ور,�ت �#�^�ی, O#� &�@م� ?4ی �2 در م�Nط ن�Fان�

�� ای ذ42 42ده ا���Lان ن@#B �� ھ� �� ط@ری �2 . ا��، آن را 
ام� �-
و رو>�ن�@ن 418 م� 42دن
 ��Qھ� ھ� . �@اھ�
 د,
، �� ا��Fه �@د =� �4ده �@د


ه و ا>���R و �
ون نiN و  ٣-�2 �� دادن ��#O ژ,
�� د�� �@ان�ن �-(���ت ن
 `�Fط و ھ4دم�FN@پ و  –ان�دم  ��2ری �2 �-
اً از �@ان�ن H2@ر �� B#@ان ?@


�K ا����ده 42دن
ه �@�S دم� @د �(@ی  -�#�s ��زی م#�ط{ م�K ?<اری 
R< ام
  .  �K م�;�وز را ?�84ار�/ م#iN و م;^9 %
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۴- » �Eو 

��ً از ن�4وھ�ی ��Qه و �~� ھ�ی مI(� �@دن�B iه ھ
ن�4وھ�ی �#�#

#�در �E�< K�B �2 �@دۀ �Bدی ��Qه مI(� �@دن
 و ��ن » ....ام�1ن�ت ن
ا

�@د را ھ�~@ن د K,4�, �84< ،
�4 ن�4وھ�ی م
ا8&، 8
ای ن�م@س وطK 42دن
��ل �-
ی 48م�ن
ھ�ن �Bا �Eو �Rرت و ن�
�Qه ن�Hن داد �2 ھ
ف ���F 42دن �

 D�I� `sه ا�� �2 م�Q� �^#� K,ده و ا@� Kوط �� Ka��
رت و � �)I& م�در وا
 �,dاد و
Fاری ا��
�H2 `2 4@ر ا��8ده و ھ�~#�ن �� ���ن� �� وطK و ن�^

 
#E@hHم ��L8 �L)\�2 . م K,ه «ام� ا�Q� از ن�4وھ�ی ً��
�B iه ھ
ن�4وھ�ی �#�#

�2 آ��ی �#�  ۶٠�� �4داد ��ل . ,�H2 }< K و ظ(i �� ار��H ھ� ا��ا» .�@دن

8
ا�2ر,^� و ر�د�^�ی �� ن4�N ار�/  ،�
ر ��� 48م�ن
ھ� 2` �@ا را دا%
�(41د آن دوره ار�/ م@�@د . در �4ا,
 آن دوران م#-V1 ا��B ا�#�د iوھ

۶٠�4داد  ٢١����Rر �8>� رV�a ���د م4�Hک ار�/ در . ا�� �F<��  در م

۶٠�4داد  ٢٣ �2^�ن م\�B@F�� �� ��,4 48م�دھ�ن ار�/ �2 در ،
 4H�#م  ��
`^m �2 ن 42د�Bا �HLارک و ن

ه،  و =#� ا�#�د و مدر %
 از م#�ط{ ا�hل 


ه و در %
 ھi ن� در ا����ر م� و ن� در  ١۵از د�� ن�4وھ�ی 4Bا�� آزاد 
��K ار�/ در م@�& �� ض4س ��ط& م� @د ?�� �2 ا?4 ھ. ا����ر 4Bاق ا��


 H2@ری �#�م ا,4ان ,��` ن�� 42د، ا2#@ن B د و@F4اق �� ا,4ان نB �)�<
 �84? 

 روز H2@ر را �@اھ#m 4ضB ام �2 در
% �HLه �@د و ن
���4ی ن��ن
�@اھ
 42د و ,� >
 ا�` �@ز���ن و ��HI د,�4 را از  �Q� KH� و در اھ@از


ا 42ده �@د�= }L+� 42د 
>�� ا?4 م+K�LL و =lوھ4�Hان و ,�  .ا,4ان �
ا �@اھ
�� رR8#;�ن� �2 >
ا�` از ��ل ��ط4ات روزان� آ��ی ھ� �� ،
ا48اد �B�� م#

��#� در ��ل  ۶٠�
رت را ان+��راً در ا����ر �@د دا�� و  ۶٨�� 8@ت آ��ی �
م
�B ا�� �2 >�� م;@ز ھ4 �2ر ا�4ا,� و >�� م�a9� `a�R در �� �@ه و 


ه ا��، �� د�� ��زم�ن ھ�ی 41HEی و H2@ری، ھ�� و ھ�� از او ?��84 م� 

 
�@اھ ���v ن�H,دو ن��1 �4ا D
ون � ،
##2 �-E�\م:  

  ھ
ف ا%(� ��Qه، ���F 42دن �
رت و 2#�ر زدن ار�/ �@ده ا�� و -١


ام �� ا,4ان، H2@ر  -٢% �)��(41دش �� ھ#��م >B / و�ون و�@د ار
�

ه �@د �ی م#�4Nی �#� �� ��ط4ات �@د آن م4>@م و �#��4ا,K اد�Bی آ��. م��

�� رR8#;�ن� ��ف >�L�L ا��و��� م4>@م م#�4Nی �-
 از . ن�9 آ��ی ھ�

R,@ن�م� م� ن �#����4مH^4 �� آ��ی  5�8 : » K,
#m O#� �1تHرا�& �� م

��ر �� ا,�Hن ن�م� ن@�i، و =V از 5�8 �4مH^4 �� د4�8 ا,�Hن =��hم دادم �2 
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ود �� ��ک 4Bاق را ن
ارد و �� �Bوه م� را م�;�وز �� >�Rب ار�/ ان��9ه ور

م�ت %(5 Lم ���;� V= ،م+1@م ا�� 
م� آورن
 و �;�وز از ھ�2 4 ��


 . 48اھi ?4دد#�ا,K در >��E �@د H2 �2@رھ�ی ��4B ز,�د �4 %(5 ا%4ار دا

#,����Rر�^�ی ا,4ان را �� ان
ازه ای �4Fان ن 
مV=  ،K از =��hم. و >�ض4 �@دن


م �2 �4�� ?��� �@دن
 �8ن� �@ی دdر �� م�Hم/ �@رده، در %@ر�� �2 �#
�@ع �@د ام�م ن�9 �� ادام� �#O م@ا8{ نF@ده ان
 و�E �� ا%4ار R4ار م�از 

 �\-#�م� د,�4ان �#O را ادام� دادن
 �� �2ر �� ���a ر��
 �2 ا,�Hن ن��mر 


  )  ٣(» .��زم�ن م(` را �Q<,4ن

   K���� ا,I� K/ از ��ط4ات م4>@م م#�4Nی ن��ز �� �@ض�5 دو  رو#� ان
ا
ھ#@ز �� و�@دی �Q� �2ه �-
 از 9Bل �#� %
ر �� 5�8 �4مH^4  -١: ن��1 دارد


ه �@د، ام� ھ#@ز ار�/ ن�4وی �La�8 ن�Nم� H2@ر 
 �4 و �9ر?�4 #�
ر�� �)��

ه ا�� �2 ا?4�` و ن4N م+R@ب م� B از ن�4وھ�ی �#« در ً��
�B iه ھ
#�


>�L�L دا� د,�4 ن��زی نF@د آ��ی م#�4Nی ��@,
 و » .ن�4وھ�ی ��Qه �@دن
 
R,@#� » ارد

 » �2 ار�/ ان��9ه ورود �� ��ک 4Bاق را ن-� ���� ط@ر,2 �1


ه  4�#�@ان
، م4>@م م#�4Nی �2 در ط@ل زم�ن مa�R` �4ا,/ رو 
�@اھ�

ه �Q� �2ه �
ون �@�� ���S و � ا��، م�@��  �� ،iNو ن ��I� ،زی�� S

ا98ون �4 . 42دن مhH@ل ا�� �@د م+@ر �� ، و����� ھ�ی م�-
د در درون
ا,#^� ھ��ن ط@ر,�1 در ��d آم
، در م@�& >�(� ھ�� ��ن�F ھ@ا�a در,��a و 

، ا�@اب ��-� ��Qه در 2` ۵٩^4,@ر  ٣١زم�#� ار�/ 4Bاق �� ا,4ان در 
�m ،
ھ9ار ن�4 �@د و ا,K آم�ر  ٢٣,�  9٢٢ی >
ود H2@ر ھ�~#�ن�1 در ��d آم

�4ای �R2ن� �Q� �� �2ه در ار��Fط �@دن
 روK �@د و ��ز ھi روزی آم�ر د��{ 

 
�& 42دن �@ان�ن و . آن ا�H8 و �4م� �@اھ� ،i,ا,#^� �2 ��<ر ��از ھ

�� در �F^� �#�^�ی Iھ�ن :�4 م�

ه و �� 48م�ن,
ن@�@ان�ن آم@زش و �-(�i ن
 D���2 ه « و ا,#^� را
?��K  دروغ�@د �� >�Rب آوردن، �� » ن�4وھ�ی �#�#


 د,
ن ا�� و ن��;� اش در =�,�ن �9 ��م زھ4 �� و #��@د را �9رگ و �
ر�

؟ K�#m ن�4وھ��a �� درد ^�دت �� �R@ان�9 د,�4ی م� �m ن
رھ4F ن@�ن
�ھ
 ��H2ر �@ان�ن H2@ر  K�#~#,ن� م� ا���Uو م� 
و?@� دم �@پ م� �@رن

i,د@� .  

٢- 4^H4م�
 از 5�8 -� ،
�@ع �@د ام�م از �« : م4>@م م#�4Nی م� ?@,R4ار م
 
» ن�9 �� ادام� �#O م@ا8{ نF@ده ان
 و�E �� ا%4ار د,�4ان �#O را ادام� دادن
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��Rر�^�ی ا,4ان را �
ھ# 
. و در %@رت %(H2 ،5@رھ�ی 4Bب م�,` �@دن


�� در ا,K م@رد �m م� ?@,  :ا,#;� �
 ن�i�#�F� �R آ��ی ھ�

١١  K,48۶١ورد ، »i�8ده �� ز,�رت ام�م ر �B��. .. �� O#� ۀ
در ��رۀ آ,#

. ا,�Hن مH@رت 42دم#�E�I4اق مB ک��=V از �+4ان، (» .ام�م �� ورود م� �� 

  .)۴٢ص 

۶١�4داد  ٢٠ ، » �� ��< 
ام�م در م@رد ادام� �#O ��ط-#
 و ا��زه ن�� دھ#
?@ن� ای �+� @د K,4�1m@2 �2 �4د,
ی در ��م-� و ن�4وھ� �4وز #2
 و 

�@د�ن را �4ای م
ت اھ
اف �#O را �� ?@ن� ا ���ی ا�Bم م� ##2
 �2 ھ

#�در . ط@dن� آم�ده ##2
 و ض�#�ً �@ا�L8 �4ای ورود �� ��ک 4Bاق ھi ن
ا

 

م� ام�م، 48م�ن
ھ�ن ن�Nم� �� >�@ر م� �� ام�م �+� 42دن� i4 ھ�B �R)�
و �2ر#���ن� ���v 42دن
 �2 ادام� �#O �� م#& ورود �� ��ک 4Bاق ��ز?�ر 

�Rم م� د. ن��Nد �2 ن@H� K{��K در ��ھ�ی ز,�دی در ��ک م� ا�� و ا?4 م\
�@اھ
 دا� ن� ام���زی �@اھ
 داد و  �a9� د ,� ورود@ ����ک او وارد ن ��
ن� از ن�Lط >�Rس ��4ون �@اھ
 ر�8 و ھ4 و�� آم�د?� =�
ا 42د، در ��ک م� 

رود �� ��ک 4Bاق =�4Hوی م� #2
 و �� ا,K ا��
dل ام�م را ��ن& 42دن
 �2 �� و

##2 �L8م@ا 
##�� ��
 و ,� آ��_ ن#�Rھ i2 �, 
#�R�2 م4دم ن� �aدر ��ھ�. «) V=

  .)١٠٠از �+4ان، ص 

��#� م@ا8{ ورود �� ��ک 4Bاق ن��R و م� ��� ا?4 آ��ی �� زiB آ��ی ھ�
 �#-, ،
�@اھ
 �#O را ھi �� م
ت ط@dن� �
ون ورود �� ��ک 4Bاق ادام� دھ

@-
ر L#,ن� �2 او ا���#مR}(� ر ن
ا�� �2 ا,K مR}(� را �
ون �+� �2ر
��R �@ده ا��،HEا Kاظ^4م 
�
ر -@ر و . ��^L#,ام�م��ن ا K,4ای ا� ��آ,� 


؟ 48ام@ش 42ده ا,
 �2 در ��Rن� `a�� �2 ر48و ١١درک 
ام�م «د,B K#@ان 42د,

#�E�I4اق مB ک��
 �2  ، م�<42 م�۶١آ��ن  ١و ��ز در » .�� ورود م� �� ,@ »



 آ�� آم�ام�م ?��� ان
 �� . و را�& �� 4ا,4B �� 5)% Sاق م<ا42ه 42د,i... ا>
i,4,>= را م� O#� �2و م��ر V� /�4ا,\� آ �� �Eو i�#2 ��
ام %(5 ن% ...

��#� م@ا8{ ) ۴(» �@د �2 آ��ی  �IH�2 م 
#2 ��آ,� ھ��K دو ن��1 ��2,� ن
و �4ای ا,#�1 آ��ی . ھi مE�I. �@ده ان
 آ�/ �V �@ده و �� ورود �� ��ک 4Bاق

�#2
، 48م�ن
ھ�ن ن�Nم�  O#� را وادار �� ادام� �#��� =) ،�aرض� KR+م
�aِه م@ا8{ رض��Q� ھ�ِن
را  =�/ ا,�Hن �4ده �� ) %��د �4ازی و ا>���dً 48م�ن

 �� i@ان��4اق �� %�ح ا�� و م� م� B ک�� �� K�8�2 ر 
�� ا,�Hن �d@FLن#
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HI� K�84? S��� iام را ھ
�i و %�� ��^�ی م^�� از 4Bاق د�� ��d را دا
i�#2 . در i�2 :4ام�� ھ 
و �� ھ��B K(� در ��ط4ات �@د �� دروغ، آورده ا,

�R�2ر ن� : » 
ا%` >�H84ن ا,K ا�� �2 2���� ای م4ض� اK�84\E �4ر�� ##2
@د و  �F+% رت�R�##2
 و �VQ در م@رد  �IHو ط4ف م�;�وز را م


م-(@ 
�@اھ �m �;د �2 ن��@در %@ر�� �2 م4>@م م#�4Nی )  ۵(» .م 
 �2 

 و >�ض4 «%5,4 ?��� ان#�H2@رھ�ی ��4B ز,�د �4 %(5 ا%4ار دا


#,����Rر�^�ی ا,4ان را �� ان
ازه ای �4Fان ن 
�� در �2رن�م� » .�@دنآ��ی ھ�
  :وارون� >4ف م#�4Nی را �4ای م@ا�L8 �� ادام� �#O آورده ا��

  ١٨  �H^F,�2 �4,-�ً «، ۶١ارد 
_، آ��ی م#�4Nی �(�K 42دن
 و =�H#^�د دادن
i,@  ) ۶(» �� م#N@ر �L@ط %
ام وارد ��ک 4Bاق 

. =4دا�� :4ام� از ن�>�� H2@رھ�ی ��4B �� ا,4ان ��ی D و �F ن
ارد

�� ھi آن را B#@ان 42ده ا���@د آ��ی ھ� ��< . K,ر« ا98ون �4 اdی د@� «

، �4ای م4>@م م#�4Nی ھ��ن�@ن� �2 در 8@ق آم
ام� . ن� 42ده ا��را ھi وارو
 iم ھ�h�= و ����#� ن�م� ن@�
م �;�وز �� ��ک 4Bاق �� آ��ی B و O#� ن�,�=

  . �(�#� �� د4�8ش داده �@د


R,@م� ن ��  :  در %@ر�� �2 آ��ی ھ�

�24 42دم و را�& «، ۶١��4  ١ V);ن م�?
#,���4 در �(�R ?4وھ� از نB
�� 
2�FE �� D#�ن م<ا42ه  `)B ھ� و �^F� &ن . وض�?
#,��
 ا4s2,� ن#��?

م;(V و ��8ی ��م-� ن�4ان#
 از �4�vU م�ن@رھ�ی %(5 �@اھ�ن� 4Bاق و �H8ر 
��ر�� ھ� . `Lد و ن@م� �#�4
 �� م@�& آ�/ �V �� �^�ن� م�ه رم��ن =<,��84 

م�:�Hن �@رده و م� 42دن
 �2 آ��ی م#�4Nی ?��� ان
 مd@{Rن �@ی دdر �� د

##2 i����i ام�م �4ای . �@اھ#
 �#O را �?��i آ,� هللا م#�4Nی از ن4N و �



 ا�� 9�m K�#mی ��@,#�-� ،
م�K1 ا�� ا48اد �� اط�ع . ادام� �#O م\(-#
�Rری در �2ر ن�dو ا%�ً =�ی د 
#�� ���? . ����ا%` >�H84ن ا,K ا�� 2 �2

##2
 و �VQ در ای م4ض� اK�84\E �4ر�� ##2
 و  �IHط4ف م�;�وز را م

 
�@اھ �m �;د �2 ن��@@د و م-(@م  �F+% رت�R�آ��ی ) ٧(» . م@رد 

 n,ر��ا,4ان را �4ای %(5 در   S,4ا ��، ا,#~#�B K#@ان م� ١٧/٨/۶١ھ�

#2 :» ... ��F#� 4ام� و: ���4وج �� ��
 و 4ط م�;�وز,4B Kا��، =4دا

4ط ��4�Rھ K,م�;�وز �2 از ا i)ظ ��
ه و م�;�وزی �2 ا,K ھ�ی م���و�� 
42ده و �� دن��ی ا��م ��Rرت وارد آورده ا��، ا��+�Lق >1@م� ن
ارد و 



��� �ی� ���	  �
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ه �2 ا?4 %
ام �4ود و در . 2�� K,4���F# اش، �L@ط او�� ���? ��ا��FE ا,K ھ
iاھ�@� ��وی ��ز ) ٨(» . 4Bاق >1@م� ا��م� روی �2ر ���,
 م� :4ام� ن

4ط� �-��K م� #2
 �2 >�� ھ�� ن�دان� در  در م@رد ��ز K�#m 4ام�: ��=4دا

#2 ��  :ط@ل ��ر,n ن

م� :4ام� را از >9ب �-� 4Bاق م� �@اھ�i و >�ض4 ن�i��R �2 از « 
i,4��� رھ�ی د,�4ی@H2 . �2 او 
##2 D�ا��FE آن^� ا?I� 4@اھ#
 �� >9ب �-� 2


 4Bا�� ھ� �4Qدازن
:4ام� را �4Qدازد، م� >�84 ن
ار,i و�E :4ام� را ��, «

��Rرت 9�mی را >` ) ٩( ��
 �� %4ا>� م� ?@,
 �2 =4دا-� ��و ��ز 2
�8 =�
ا م� @د �2 �� ��^@ری ا��م� ام4وز، « : نI@اھ
 42د��2
ام �� ان

 n,ر��از  �L)�B �-� ام و ><ف
% ��F#� ض� 4��2 م�;�وز و�Lم� م� 
,@��
���i؟ 48دا ا?4 %
ام در 4Bاق ��F4اق نB ا�2ر
ن
 م� �@اب ا,K ھ�� ان�Rن 8


ھ�i؟ ھ�� 9�m ن�� �@ان
 �� �L� 9@ط %
ام و ا,;�د � �m را ����� @�B

HIF� /ا آرام
^ھ4 . >1@م� ا��م� در 4Bاق، �� دل ��ن�Fزان و ��ن@ادۀ 

�� �2 م� �NB رت�R� K,ا �� �)��Lم `��� iز ھ�� ،i,4��� ض م�دی را م�@B ن@ع
�Rن� i,ه ا
م�ن&  ۶١و ��ل   ��۶٠ ھ��K دروغ ��ز,^� در ��ل  ) ١٠(» . د,

 �� i�NB رت�R�
ن
 و �4ای ���F 42دن �
رت �Bوه �4  V� /�5 و آ)%


 نR` را 8
ا ھi 42دن#m ر@H2 .  

�� >�� در ��ط4ات �@د 
 و ,� 418 ##2
 4m �2ا آ��ی ھ�#,@�� ��-� 
,�
�1 د,�4 از ا,K ھi , ن�� دارد، B(� ا,K ا�� �2 �4 ھi د�� از درو:�Rزی 

?l,و� �رت دو���ن ا�� �2 ھ�ی 

اران و ��m@ن ا��س �2ر�ن 
ر�
��m K�F@ن� �� �@د دروغ م� « ا��، ا��@ار �4درو:�@�a و درو:�Rزی

 

ه...?@,#a٢۴/م� «
ا,�Hن 418 ن�� 42د . و دروغ ھ�ی �@د را ھi ��ور م� ##2

، �#� �4ا,K ن#H1� /,�= 4,ض-�� �2 روزی 48ش را از ز �\L�2 ن 
�@اھ ��

 �H���@دش را م�H? `1H و �R2 �2 ھ 

ا @د �� ��@ان�= /)�B در �2رن�م� iھ

ا,K ا�� �2 �� ام�م . H2@ر را از �+4ان  ��4ون م� �4د، �� م4دم م-#2 �84

��#� ھi دروغ م� �#
د، آ��ی م#�4Nی �2 ��ی �@د دارد��@د  . �2 iم4دم ھ
4Bِو م+(� ار ا 
  !!.اب ن
ارن
48ام@ش �2رن


  :م4>@م م#�4Nی در م@رد 48م�ن
ھ� 2` �@ای �#� %
ر م� ?@,

�-��K 48م�ن
ھ� 2` �@ا در ا����ر ام�م �@د و�E �2 و �m@ن� ا,K م��E@{R را « 
�4F ن
ارم) �#� %
ر(�� ا,�Hن  Kم 
در ھ��ن ا,�م ,D روز مK ....وا?<ار 42دن
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i��? ن�H,م� ام�م �� ا
��� 48م: " ر��8 �@دم �ن
ھ� 2` �@ا را 4mا �� آ��ی �#� 

ر داد,
؟% "
�@د��ن : " ?���R2 �m �� V= "i م� دادم؟: " ا,�Hن ?��#

 

ھ�� �R2 �� 

، �4 48ض ھi م� �@ا�����48م�ن
ھ� 2` �@ا را در د�� دا

 ,� در ��@را�a م� ?<ا D, ر����ا,K م��E@{R را �� ,D ن�4 ن�� داد,
، در ا


 �2 ھ4 �2ری �@ا�� ا����ر رو��ی �� �@�F924 ن�ه، �� د�� ,D ن�4 م�

#1� ".
ن�، آ��ی �#� %
ر ��(� آدم �@�� ا��؛ ا, K��R�� ً�F,4L : " ام�م ?��#


» .روز و ,� ,D م�ه �F` از آن و��� �@د �2 آ��ی  �#� %
ر را 9Bل 42دن

)١١(  

  :در ا,K م@رد دو ن9a�< ��1 اھ��� ا��

١- m 4یN�#ط4ات م4>@م م��#�K م���Rد م� @د، �2 از �#� %
ر دIE@ر از 

 ا,K ن��1 �4 ا4v اط��Bت :(\� �@ده . و ,� ن�راض� و دE#�4ان �@ده ا��,�


 م#�4Nی، 48زن
ش �� =
رش در م@رد �#� %
ر داده ا���ز,4ا �-
 . �2 م+

 م#�4Nی �2 در ا��
ا �� �از ان��Iب �#� %
ر �� ر,��� ��^@ری ا,4ان، م+

���ن/ را�\� �@�� دا�، از او �@ا�� �2 او را وز,4 ��ر�� �#� %
ر و دو
�VQ از �#� %
ر �@ا�� �2 او را �� . #2
 و آ��ی �#� %
ر ز,4 ��ر ن�84


ر �� ا>�4ام از آن ھi ط�4ه ر�8 % �#� ،
48م�ن
ھ� ��Qه =��
اران م#�@ب #2

 م#�4Nی �2 در ن�م� ھ� و روز�ن�م� و او را م#�@ب ن41د، از آن �� �-
، م+


« اش�^آ��,�ن د4�2 ,9دی و د��H^� 4�2 را را�@Q��K ھ�ی ) ١٢(» =��م 
��
ت �� �^��H م� ���� >9ب ��^@ری ) ١٣(ا,4ان� ن�م ?<ا�� �@د و �� 


 و �� آن ���1 42د  D,ن9د �)�� ��H^� 4�2�2 ). ١۴(ا��م� و د �Rن� 
�-�

در م@رد �#� %
ر، اط��Bت ن�در��� در ا����ر =
رش ?�� ��از ��� . <ا

در ن�م� اش �� آ,� هللا  42دم د,
م �2 �#� %
ر �و��� �� ��2ب ن�م� ھ� م4ا�-

ه ا��۵٩/ ا��#
/ ٢٣در ��ر,n  م#�4Nی : ، از ��(� آن دو ن��1 را م�<42 


ه ام �� 48م�ن
ھ� ا,�Hن ��Q� 4ه «?#�ه �R�m؟ دو ?#�ه �9رگ م4�1_ 
?��� ا�� . وزارت ��ر�� ا,�Hن م@ا�L8 ن41ده ام�� . =��
اران م@ا�L8 ن41ده ام

مK �4و%
ا 42دم و آن~� را م� �@ا��i . ��دم راه ن�� دھ#
 ،�� �4و %
ا ن�#1
�� ھ١۵  ( 4. (»?i�84 و ?��ن م� #2
 ا,#;�ن_ ھ i�i�)R ھ@ و �#;�ل م� @م

�4داد  iH
 م#�4Nی �-
 از �I#4ان� ���#� در >�R#�  ۶٠>�ل، م+�آ��ی 

ر >�(� 42د و �-
 از ���ران % �#� �� iL��R�2 در آن م V);ن م�?
#,���4ای ن


ن
 و ?��#
 �2ر   ��I� i#4ان� �2��ھ�دی :��ری، �(�E�I و ن�ط{ ن@ری ر�
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��? �#�R< 4ام� �)B ی��4ه 42د، �� آR1, �2ر را ��و آ 
ا?4 او م4ا « : ���م 
��48م�ن
ه ��Qه 42ده �@د، >�d ن� >�ل مK ا,#\@ر �@د و م K���F . ن� >�ل 

مK م�,` ن�i�R �2 ?4وه . دادم �2 ا>
ی ا,K �2رھ� را �#1
 42دم و ا��زه ن�� م�
�� ?��84ر @د! «)١۶ (  

٢-  ،�#���نV� ��1 م^i د,�4 ا,#�1 م4>@م م#�4Nی در ?���@ی �@د �� آ��ی 
 �� Kی م@���? K,ا ،
�� 48م�ن
ھ� 2` �@ای �#� %
ر ا4�Bاض دا�� م� ?@,

��#� آ��ی����R روز و ,� ,D م�ه �F` از آن و��� �@د �2 آ��ی  �#� %
ر « :

ن�، « : ، و ام�م �� ا,�Hن ?���»],-#� از ��� 48م�ن
ھ� 2` �@ا[را 9Bل 42دن

�@د م� ر��ن
 �2 ھ#@ز در آن » آ��ی �#� %
ر ��(� آدم �@�� ا��  K,و ا

ر ><ف @د و % �#� �2 ����#� آم�د?� ن
ا�ا,K ��ر,5 در�� ��ر,n آ��ی 

 ،

,i ام�م �� م;(V «��ر,�I ا�� �2 آ��ی �^9اد نF@ی م� ?@, 4F�م� �� 
ر���a �� �4اغ مK در ���د ���R ... ان
 ا,K ط4ح �� ��@,_ ن�4
 �@%�� 42ده

i��8م� ام�م ر
� �aو ر�� Kو م@ض@ع را ?�� و م 

ود m^�ر . ا����دی آم<
d�� و i,ام�م �+� و ?���@ 42د �� �B�� د@��4ه ام�م �F@ل 42دن
 �2 از �@%�� 


##2 4Nن@ن در «: و ام�م �� م� ?��) ١٧(»  .%4ف ن�� K,�2 ا?4 ا i#{�مK م\
@د ا,H2 K@ر را �� ��ک و �@ن �@اھ#
 �H2ن
 و >���ً آ��ی  _,@�� V);م


ر م@ض& �#�% 
�H2 
�4 » .?�4ی �@اھ
 42د و �2ر �� ��ھ�ی >�Rس �@اھ
 �B�� ر�^m �� ان;�م
��ف #2 �� `�B �2 
و�E آ��ی نF@ی . ?���@ راض� 


?�84 و  دانi ا?4 در آن روز آن ا�
ام %@رت ن�� ا��FE مK ن��« : م� ا98ا,

ر آن م��4ای �#�% ��
، ا¡ن وض-�� م� �^�4 �@د ,� ن�؟ ط@ر ن  «)١٨(  

  

  "R ��زی و  !��
 در ��Nه  


ر از  م�ه �-
 از �24#�ری �#� ۵/٣م4>@م م#�4Nی در�� %
 n,ر��@ا، در ن�م� ای �� �ھ� 2` 
از ��(� در م@رد ��Qه  48۵/٧/١٣۶٠م�ن

  :K�#m ن@�� ا��

��Qه =��
اران ��F,4Lً �� %@رت اھ4م ?4وه ھ� و ا48اد درآم
ه، در �4�@ردھ� «
2�� 4�L@ا و �S ا��م و رھ4Fی م\4ح ا��، و  �^F�و ����� ھ� و 9Bل و ن

4اد م1H@ک ,� م�#@ن، ا48اد %�5E و م��
 را ��R ا>��ن�ً �� ��ی ����� ا8
���� و >L@ق آن�ن �\& م� @د، و =�/ ��#� م� @د ا?�Q� 4ه �� ا,K وض& �
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=�/ �4ود در آ,#
ه ن9د,�1 ا,K ار?�ن ان���L م��� ,� �� %@رت ار?�ن 

dزم ا�� �� ھ4 ن+@ م��Q� K1ه از ?4وه ��زی . ان��Nم� �� ��%��� درآ,


?� >�4��E�- در آن �� 1` 8-�ل و م�4v درآ,
ن;�ت ,��
 و ن#,��. «)١٩ (  

  ��Nه و "8د /+8ری

��#� در ��ر,n �@م ���دی ا�sEن� �م#�4Nی در ن�م� �@د �� آ��ی 
١۴٠۴��  :،K�#m ن@

ا,#;�ن_ =V از اط�ع از �4,�ن�ت م�I(. دا�` ��Qه در ط� ��/ از ,�R1ل « 

 و �
ون :4ض#�Rی م�^از ط4ف ا48اد م�
,K و �4�F  و �� ا��1ء �� ?9ار


م�ت ارزن
ه ��Qه �� �ا>�Rس م� �Q� �2 i#2ه �� ھ�� م+R#��/ و �� ا,�1# 
 S�ان�Lب و H2@ر م�h@ل B#� ن��R و�E م-<اDE �� وض& 8-(� 48م�ن
ھ� و 

رت �<ب ن�4و ن
ارد و آ�vر آن در �F^� ھ� �2م�ً � }��� `s418ی �2 دارد م

را %�>_ ا%(� �#O و �8@>�ت ا>����E آ,#
ه ��Qه �2 �@د ... م+R@س ا��
��K ن�Nم� و �Iه و ا%�ً م�
م� دان
 ��F,4Lً ?��84ر ,D ن+@ �@د م+@ری 
 4�L+� آورد و �(�1 آن�ن را ���~� ھ�ی مI(� �^�د ��زن
?� را �� >�Rب ن

 و �
ون �^�� ام�1ن�ت dزم� و =�/ ��#� �R1^�ی م+��(� و �� ,��م� ن

4�Bا �� �a�#�Bم� ا �)�
 م+@ر >#m در �);B �� K���Iدات م��^#H�= اض�ت و

 و �^
 ھ9ار #m `���4F م�+ �)�#2
 و و��� �R1 م� �@رن
 و �#^� در >

ه ای ھi در �9ا,4 م;#@ن �
ون B و i,@��/ از ده ھ9ار م;4وح م� 
ام�1ن�ت و �
ار�2ت dزم� م+�@ر م� @ن
 و ھ4 آن ا>���ل �(. آن�ن م� 


 در %@ر�� رود، ��زه H2 ً دو م�ه ط@ل م����2 ا 
418 ����K راه م� ا#�8 ��
 Kا�� �2 م �B
�4ازی م O#ی �4ھ��و آ �Rده و ن�@F9ا,4 ن� K,ف ا
�2 ھ


H@�^� ن�9د 42ده ام @? ً�F�2 ً�F� 4ھ� را\���م ا,K نL\� ض-�^� و � . �;�
 
در %@ر�� ا�� >�4��E�- ا,�Hن را �I@اھ�
 و از او ھi �@ض�+�ت �I@اھ�


م�ت �,�ن� ان;�م دادن
 و م� دھ#
 و �~� ��@%�ً ھ@ا ن�4وز I�2 ا48اد آن^� م
 D�
 وd�< �E از آن^� 2ھ�ی �^�د ھi م� ?@,#
 م� =�H#^�د 2�D 42د,i و رد 


�R1 �8>/ م�@ا�E را �2 م(� ا,4ان و . م� �@اھ# 
#m �1#,4 ا��مR}(� م^

اد و�
ن
 =�4وزی �(���@د�ن از  ھi ھ�� دن�� 8^ ��s�< 4انF� 4ای�

>�4��E�- م�,� م� ?<ارن
، �;� ا�� >�4�SL8 �E�- �� ?9ارش مK�E@{R ا���2 
 ��ن�#1
 و ,� dا�` آن^� را م+@ر 48م�,�Hت �@د��ن �4ار ن
ھ�
 m@ن 48م�,�Hت 
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ا¡ن 48م�,�Hت >�4��E�- و %+�F^�ی آ��ی  -در �\5 �^�ن م#-V1 م� @د

اً م@رد �}@ال� ��
ه ا�� و از �F^� ھ�  ھ� �)I4اض�ت ا48اد م�Bو ا

��ف وا�&  _E�\م 
< K,ا ��4ا m i��Rھ },�L< 
ز,�د �}@ال م� ##2
 �2 م� �ھ
>�d م��E@{R ا,K ھ�� �(��ت و ��Rرات و م�8�B ��E@{R و ...?��� م� @د


ھ� ھ9ار م-\` �2 ا?4 �� �2ر ?��84 نH@ن
 =4ا#2
ه م� @ن
 و % ���4در?

ا م� د,�4 � �I �m ار?�ن و �m �� �R4 ن�Rآن�ن م� &��� ا,K زودی ھ� �
  دان
؟


 418 ا���� �H@د و �� ���د ار�/ و ��Qه �#O م#iN و ,�� O#� و �^F� 4ای�
�� ,D ن��1 ا���� را ,�دآور م� ...�+��` =�4وزی ���Rر �-�
 ا�����در 

@د و آن ا,#�1 ���د ار�/ و ��Qه و �@د م+@ری ��Qه و �+4�L ار�/ �4ای 
و �^<,_ ?4دد و ��,
 روی ار�/ �2ر @د و ����� ...آ,#
ه H2@ر �\4ن�ک ا��

@د �� ,D ار�/ �@ی و م;^9 و  ��Rآن وا� �� iھ ��R� ن�4وھ�ی م4دم� و
�� dزم داردI� 9 در دن���m ���i، ھ�� ���� در 8#@ن ن�Nم� داIم� .

�� ن��ز دارد 4mا �� ا,4B �1#اق از I� �� 4�H�� م��Nو ام@ر ن O#� ً�-\�
4 ��-�� v(� ا,4ان ا�� و ن� ��Qه دارد و ن�Nر ��ل ا��  ن�^m ود
< ��R�

�� آن ا��I/ م;^9 و م��4ای ار� SL8 4ام K,؟ ا
�� ... م� �#�Nاز �� ن
ھ�ی ��Qه ا,�1# >
ود ��4L8 �Rه ان�;�رھ�ی م^i در م^��ت ھ�ی م� �� و��(� 

�� ھ� در ار�/ و�@د ن
اردNن �� K,ه رخ داده ا�� و ا�Q� . ن�م� �� ط@ل
Bد و ر@ ���,� >�ل >�4��E�- �4ای م� از او�_ ان;�م�
 و م\(_ ���م ن

  ) ٢٠(» . وا��Fت ا��


 ��Nه$�C 
  <8ارض  S��T �8ای �

 n,ر��در  ،O#� `a�Rه مl,@� ر و@H2 �1تH4ی در م@رد مN�#ی م��آ

، و مa�R` م�I(. را ٧/١٣۶۴/١۶R,@م� ن �#���، ن�م� ای م4Hوح �� آ��ی 

  .�� ا,�Hن ,�د آور م� @د


?�ن  دو ��ل =�/ �� >�ل... «#,�����Rری از ا48اد مI(� ار�/ و ��Qه و ن
 O#� / و�ه و ار�Q� تd@+� �� �FRن 
م;(V و ا48اد روK و ���4 و م�-^
��رج �@د و م�K1 �@د از ا�18ر آن�ن  

 �2 از >#�و اd�1ت �2ر ?��#
 و ن@
D,د را �2 از ن9د@�
 درد #�R@�� ن41د و ن�@ان�آن�ن  �� �R2 �Eا����ده 42د و 


ه �@دن
 ��ط�ع �# K�a�= و d�� ھ�ن
در �F^� ھ� م�Hھ
ه 42ده ,� از ز��ن 48م�ن
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�@د . >�4��E�- ���4ن# ��s�< �2 �#�E@{Rم 
�� م� ?#�84���و ھ4 و�� �

 �2 آن�ن م@8{ #��را ن9د >�4��E�- و م4دم در م�Iط4ه م� د,
ن
 �@ی م� ��

�اد ����L دار و م�-^
 از و��� �2 �-�� از ا48...نH@ن
 و ?<� آن~� ?<
م�Q� K�E@{Rه م� آ,#
 و م� ?@,#
 �� داد ��Qه ���4
 �Q� �2ه در >�ل ا>���ر 

  !ا�� �@اب آن�ن �R�m؟


 ن�4 �� #m ه در
 �%��ا�1ل م^i ا,K ا�� �2 �2رھ�ی ا���� H2@ر 
م�H:` و ?��84ری ھ�ی ز,�دی �2 دارن
 و ا,�1ش �2رھ�ی م^i را ��48اد �@ی و 

. @ل م� 42دن
 و �#O ن4Nی و �S و �\@ط و ر�8{ ��زی در �2ر نF@داھ` م+

@د و ,� ا?4  ����4ی �@��n و ��ز�@ا�� نL� و �\�م-�@dً ن�FR �� ھ�� 

,4 �� دن�Fل L� iھ �^��L8@و م 
48ض�ً �H@د �@%�� ھ� و �(�K ھ� ��1ر م� ا�8

��4ات.. ن
اردL� ھ� و ض-�^� و�\�م#;4 ��  ا?4 م�4-� ��ط& �4ای �4ر�� 
�R1 ھ�ی =� در =� در دو ��ل ا��4 در �F^� ھ� و�@د دا� و �4ای ��ن 
 `a�� ارزش 
ھ9اران �@ان �2 م�� و در ا4v �� ا>���ط� ھ� از د�� م� رون

در م@رد >i1 ا��4 ...�@د,i اوض�ع �#O و �F^� ھ� �^�4 از >�ل �@د
4ا,S �#�� و  >�4� �� �E�-�V��U �@ای �� ?�ن� در ��Qه، �#4N م� ر�
 در

 �R� i���� K,ن ا���B ل و 48ار و��آم�د?� ���Rری از ا48اد ار�/ �4ای ا

�� ��از اول م�K1 �@د ار�/ را ��
ر,� و . B@ارض ن�م\(@�� را �� دن�Fل دا


ون �4و %
ا ����� و �� �4م�,� ?<اری 418 و �����4 ��ذب و %+�5 ن� �� �

�� 8-(� ا%�ح و آم�د�LB ����� K,ه 42د و ��48اد �@ان و 8-�ل آن ا

. آم@ز^�ی د,#� و ان���L داد �� >�� ���8 و ن�Nم� �2 از م9ا,�ی ار�/ ا��

�S ��ز,^� و � ��
,4 م� م�@�� ��Qه �� ھL� و },@H� ��#O ھ�ی و�E م����Uن� ھ

 و ا
 و >i1 ا��4 ����� م@�@د در آن  4�L+� / روز �� روز�ر
ا����دی آن و ن
ا�K ارز �8�2 و �;��4 =#;�ه  >�4��B �E�-وه �4 م�1Hت

��%� �@د �2 آ�K,4 ام�
 ار�/ را از ��^@ری ا��م�  4�� �E9#م �� �E��
4ا,�I� S ن� ار�/ د4�Eم دار,i و ن� ��Qه م;^9  K,د و 8-�ً در ا@��\& ن

زم�ن� م4B �� �)Iض ر��ن
م �2 و�@د دو ن�4وی مR(5 مL�R` �@ی . �@ی

 �4ای . #
ه در ا4v ر���� �4ای H2@ر م�1Hت ا,;�د #2
م�K1 ا�� در آ,,��

آ,#
ه، ار�/ را ����� و ����4 م�-^
 ن�@د و >�� م4زھ�ی H2@ر در ��Fل 

 �2 در ھ;@م ا��ن_ را �� آن م+@ل ن�@د و ���R ھi ن�4وی مL�R` ذ��4ه ��


���H� /�ار D�  . م@ا�& ض4ورت �� 2
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ر,� �� دا�` H2@ر� �� 
��ز ?4دد و از ان�Lب =��
اری #2
 و 2����  و ��Qه ��,
و�E �� د��@ر 4�< �)-8��E�- مR}(� �9ا>i . ھ� �� �
ر,� در ��Qه اد:�م @د



ا م� دان� 
��(� ....ار�/ و ��Qه �1;� م� ان;�م+� O#� �){R4ه 8-�ً م�d��
م^��K,4 مR}(� ا�� و مK م\(-K�� �2 i ار�/ و ��Qه ھ��ھ#�� و�@د ن
ارد و 

� ,D ز,4 ��ر 48م�ن
ھ� د,�4 ن�� رود و ,1
,�4 را �F@ل ن
ارن
 و 8-�ً ا4v ھ�
و �#O ��/ از ھ�� 9�m ن��ز �� 48م�ن
ھ� . م@�NB و ن��+� ھi م@��� ا��

�@اھ
 �@د i2 ر��R� ت ز,�د و ��زده��)� dدارد و ا 
. وا>
ی �2 م@رد =<,4ش ��

ز وض& �#O و �F^� و ار�/ �#4N م� ر�
 m@ن آ��ی ��م#� ای �� ان
ازه ای ا

ه دار @ن
 و ^B ن�H,ت را ا���� اط�ع ا�� �m م�ن-� دارد 48م�ن
ھ� >
m#�ن~� �#� %
ر م
�� در �F^� �@د، ا,�Hن ھi در و�� >��ت �2رھ�ی 

4�R�  �,�Bرا رھ� و �� ر ��4,��H�=)و .) ن. ا����ر 
#�� �^F� و ا>���ط در

��ً ن�Nرت و 48م�ن
ھ� ##2�L�R٢١(».م(  

�� رR8#;�ن�، ا,K ن��1 ���` ذ42 ا�� �2 در آن م@�& �4ا�4 ?9ارش آ��ی ھ�
>�� آ��ی ��م#� ای م .E�I��1H` ن�4وی ھ@ا�a و در,��a مL�R` �4ای ��Qه 

  : �@ده ا��

_ �� آ��ی ��م#� ای �(�R دا��i و در ��ره �#O و دو�E آ,#
ه « ،۶۴ا م4داد 
i,/ م<ا42ه 42د�ه و ار�Q� ���2. و 
#�Rو م@ا8{ ن� �Rن ن��H,ل ا@FLم@�@د، م �#

  �a�,و ن�4وی در �aه، ن�4وی ھ@ا�Q� �2]/�از ار `L�Rم [
�� ��  ) ٢٢(» .دا

  iھ ���� K�#m م� �@اھ
 و آ��ی ھ�ام� ن��4N ا,#�1 آ��ی رض��a ن@�m ھ�
 .)�Iن�4وی م �� iه ھ�Q� 4ای� 
,�� ،
#2 S)R/ م�ه را �4 ار�Q� 
م� �@اھ

�aو�@د آورد، درھ@ا �� `L�Rو زم�#� م �a�, 
  .و K�#m ن�9 

  

  ��Nه و #�ک ��65ن ار '  

E4  � ازدر را�\� �� �}@ا�آ��ی م4ا>` مl,@� O#� .)�Iه در ��E^�ی آ
  :K�#m م� ?@,
م#�4Nی 

2��4 در « �Eر �@د و@^�� V�aم#� ای �� ا,#�1 ر��ا���dً در آن اوا,` آ��ی 
�� در ام@ر �#O د���E م� 42د، م�sً آ��ی . �4,�ن �#O �@د��4�H آ��ی ھ�

�� �(�K م� 42د�� د��@ر م� . م+KR رض��a از �F^� �� آ��ی ھ�آ��ی ھ�
�, d�< ،
ام�م ا,K ا����رات را �� آ��ی  داد �2 �8ن �2ر را ��#1
 ,� �8ن �� �4و,



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٩٢            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

�@د�ن �2رھ� را �� د�� م� ?�84  ���� داده �@دن
 ,� ا,#�1 آ��ی ھ�ھ�
iدان ��
 �(�R ای �2 در �+4ان^�ی �#O در �^4ان �@دم ?�ھ� . ن#m در Kم

��i م� ?�84 ��@دش � ��
 آ��ی ھ�را�& �� �-�� مa�R` >4ف زده م� 

، از ط4ف د,�4 م�1Hت و مa�R` را �m �2 ا,K �2ر را ��#1
 و ,� ن�#1


مK م� . ن�4وھ�ی رزم#
ه و �m 48م�ن
ھ�ن آن^� ن@�Bً �� مK م4ا�-� م� 42دن

�a@�� K�E@{Rم �� 
��ن ?@ش ن
اده ان
. ?��i �4و,,�^84< �� 

 مK . م� ?��#-�

 �^Fھ�� ا,K مa�R` را ��& م� 42دم، ?�ھ� �-�� از 48م�ن
ھ�ن در �2ر�ن 


ن �-�� از ا,K �@ان ھ� را  م� 42دن ��H2 �#زم� i,م� دار 
و م� ?��#

i�#2 م� iن ...48اھ��48م�ن
ھ� �@ی ن��R، �4ن�م� ر,9ی �@ی ن��R، �4ن�م� ھ�,

ه �@د E@ ر�8 و �~� ھ�ی م4دم . E@ م� رود i�N#� �2 �,از �4ن�م� ھ� �)��


ن 
�^��(� 48م�ن
. مK ا,9�m Kھ� را �� ام�م م#�L` م� 42دم.  O#� ھ�


 و ز,4 ��ر ھi ن�� ر#�8
، ��Qه #��@ب نF@د، ار�/ و ��Qه �� ھi ا����a�^8 دا

 ار�/ ھi م� �@ا�� ز,4 ��ر ��Qه ن4ودH1� ک
. م� �@ا�� ار�/ را ,

 ،
#�ن�4وھ�ی �\K�a�= 5 و م�@��Q� Sه ھi از د�� �-�� م�H#�E@{Rن ?(� دا

 و اd�1��Hن مD, ً�s روز m^` ن�4 از ا,#^� آم
ن
 م##�9ل م� و اd�1�� دا


م� ا,�Hن �4ون
 ام� م��E�Iن آن^� � �2 
ھi وارد �@د، از ام�م و�� ?��84 �@دن
 �Eه �@د و
ا,K و�� را hE@ 42ده �@دن
، �� ا,#�1 از ط4ف ام�م �� آن^� �@ل داده 


 ا,#-� ،

م� ا,�Hن �4ون
 >�H84ن را �9ن#� �2 
^� �� آن^� ا��زه ن�� دادن


ن 
�^
 ر#�8
 �� �F^� و ��(� از آن^� #�H?4� . �� K,ن� از ا@�دل =4 

�4ن�م�� ھ�، از �S ��ز,^� و م�1Hت د,�4ی �2 و�@د دا�، در ھ��ن ن�م� 
��� از آن ا,K �@دR� i�  )٢٣(» ای �2 مK �� ام�م ن@

 
�... «:آ��ی م#�4Nی K�#m ادام� م� دھd�� �2 ��R1
 از ھ4 -� ًd@�4ه م-

، �� ��ی �4ر�� د��{ 4ا,S و B@ام` آن و ا����ده از ���م #�ھ�� م� 8^

4Nده  ,�تن@� _a��و ان��Lدات 48م�ن
ھ�ن �9ء و رزم#
?�ن� �2 �ھ
 ���,� و م

 ھ�ی �@���E در ر��ن� ,
ان
، ,D �4ی ��ف وا�-^� و =�4وزی ����E و �^

@د �B�� �2 �-;_ ھ�ی ?4وھ� و ن��ز ��-� ھ� �+@,` �({ هللا داده م� 
 /��4ات ز,4 =@L� رات و@�>�ضK,4 در �F^� ھ� م� @د، و ���م �
��ط� ھ�~�@ن� ا>�Rس �4س ,�  �, 4�L4ار م� ?�4د و ا48اد م�ت �h�)F�
�\� روی �\� و  ً�F�4و م 
##2
 و ,� �� ?4دن ,1
,�4 م� ان
ازن ��ن�4ان� ن

 ً�sد، م@�(��ت، �R1 روی �R1 ن��_ ان�Lب و م4دم م� B D, در
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 راد,@ �(@,9,@ن م� -� ،i,ا ��H2 ر ھ9ار از ا,4ان را�^m ام ?��� �@د م�
%
 iً �� ام�م ھ�����ا ،i,ا ���� ن
اR� ر ھ9ار ن�4 ن�4و در آن�^m ا%�ً م� ،
#��?

ام اد�B 42ده  �2 % �2 
?9ارش داده �@دن
 و ا,�Hن در �I#4ان� �@د ?��� �@دن

,4ان�^� را ��H2 ا,i در>��E �2 م� ا%�ً m^�ر ھ9ار ن�4 م� m^�ر ھ9ار ن�4 از ا
i,ا ��از �-�� 48م�ن
ھ�ن و �R2ن�  –�-
 از �@د �F^� ! در آن م#\�L ن�4و ن
ا


#�
 -�2 >�@ر دا#��? Kم �� 
ا,K م\(_ ��ف وا�& ا��، م� ھ��Hد : " آم
ن

�^�� دا�� ا,i و m^�ر ھ9ار ن�4 آن^� R� ھ9ار ن�4 ن�4و در آن 

ه ان . Kم

vا �)��4 �
ی دا�� E<ا رi�8 �^4ان د,
م ا,K مR}(� در رو>�� �-�� از ن�4وھ� 

 م� : " ام�م ?��i و ���aم� 48م� �� ،
�a@ن� }�L+� ون
آ�� ا,K ?9ار^� را �

ا,�Hن " m^�ر ھ9ار ن�4 ن�4و ن
ا�� ا,i در >��E �2 م\(_ ��ف وا�& ا��

  ".^� ?9ارش :(S �� مK داده ان
�(� م-(@م م� @د ا,#: " ?��#

 ،�~F)< ط4ف 

ن
، ���48دن�H2 ن�4وھ� را از �8و ��4ون ���ن� د,�4 ا,#�1 و@�ن
 �� 

 و %
ام آم
 و �8و را �� را>�� ?�84، �- �E��
 �2 �8و  K,ن��;� �2ر ا


,K ھ9ار ن�4و را ھi در آن;� از ��K �4د#m 42د و �)�< �~�)ا%�ً ��4ف . 
#2
 و م4دم آن;� را ��  >(F~� �2ر �)�
ام �� آن;� >% 
 �B�� د و@Fن ��@�


,����� �a���B `م ن�ا%�ً ���E 42دن �8و و ���48دن ن�4و �� >(F~� �2ر ... 
در ھ��ن و�� . =��I ای نF@د، و ��4�H از ھ�� ���� ان����Iت ���,� را E@ داد


 ن�4 رأی دا��، ان����Iت �@د، در ر��ن� ھ� ا�Bم 42دن
 �2 �8و ھ9ار �و ھ��

 ھ�� رأی م� دھ#
 و ا,K ا�Bم E@ داد #�Rن�4وھ� �2 در �8و ھ K,ا �@د �2 ا
و =�

ام >�(� 42د % �2 
 �B�� و �R4 ن��H�� ن�4 ن�4و 
��2 در �8و ھ9ار و ھ��
 ،
�(� 42د و دو ��ره �� ن9د,�1 اھ@از آم< iھ �~�) �� 
و �8و را ?�84، �-
 آم

  ).٢۴(» �@م�ن در �8و �4ج 42ده �@د,i �2 ھ�� �� د�� %
ام ا��8د م� م�(��ردھ�

د���Lً مa�R(� �2 آ��ی م#�4Nی در م@رد ار�/ و ��Qه ���ن 42ده ا��، �S ��زی 

ن ار�/، �
ون �H2 ک
و ����� ھ�ی =� در =� در ��Qه، �@د م+@ری ��Qه و ,

+� ،

ن 48زن
ان م4دم  ��H2 _�@و �4ن�م� م ��I� �� ��@� �� 4 روز�L

,4 م�ل ��Qه، �S ��زی و �#�^�ی ����� در L� و },@H� ��روز ار�/، وھ

�� رR8#;�ن� ا�� �@�� �#2
...��Qه  و��ط4ات ھ� 4� }F\#م ��  :ھ�� و ھ


رات H2@ر، Lم م���4ای مS)R 42دن ?�م �� ?�م ��Qه �4 ار�/ و در ن��;� �4 �

ه �@دوزارت د�8ع، ن�4وھ�ی �� ?�ن�  :ھ4 آن~� �2 ��زم�ن
ھ� ار�/ �4آن �#� 
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 و �� م4ور و ...زم�#� در,��a و ھ@ا�a، ���د م4�Hک و #���4ای ��Qه ن�9 ��

  . �� B#�و,K و �^�ن� ھ�ی م�I(. از ام�1ن�ت ار�/ #2
ه و �� ��Qه ا98وده 


، و ��۶١ل  �� ���4ای ?4�Rش  �4ای ا,�Q� �1#ه در م��L` ار�/ وزارت دا
ر���ً �4ای ��Qه  ۶۴و �-
 ھi در ��ل . 4ا,/ در�� 42دن
��Iن� ���Qه وزار

#2
ن از ام�1ن�ت ار�/ �� و�@د  �� �aو ھ@ا �a�,ن�4وی �� ?�ن� زم�#�، در

��#� و ��  �4س . آوردن�1` �4�@رد 42دن
، از ن�4وی H/ �� م�و ھ��4 �� ار

I�دو وزار iھ 
�ن� از داد?�ھ^�ی ن�Nم� زم�ن �#O آن^� را ��م@ش 42دن
 و �-

,` �� ,D وزار��Iن� 42دن
 �� د�� ار�/ از F� ه را م#+` و�Q� د�8ع و وزارت

. وزار��Iن� و از ار��Fط �� ��رج �\& و ���م� آن را در ا����ر ��Qه �4ار دھ#

��ل در >��E %@رت ?�84 �2 از ��ل Bا K,م� ا����#� �4ای  ۶٠و ���� 8@ت 
4وھ�ی ��Qھ� د�� �� ����� ><ف 48م�ن
ھ�ن ار�/ در �#O و >�i2 42دن ن�

��H2�2ر ،�L��� �� 42ده `��در��ت م�I(. ن�Nم� و ��D��2  �2 ن�4وھ�ی �+
1
ه 48م�ن
ھ� و ���د ھ�ی م�I(. د,
ه �@دن
 زدن
 و آن^�، Hم� را در دان�Nن
 i�<رض�,�، ر KR+و م 

ن
ام، ����� و ,� از �2ر �24#�ر Bا ،��H2 ،ان�
زن


 ا�4اھ�i  اB ،�^)E(� � ��.%�@ی، م+KR ر�8{ دو��، رض���I، م+ 4h%ا

 >�ج ��
 زاده، مR-@د �9ا,4ی، >�4 �(���ن��، ا�4اھ�i م+h%ا ،�L;#�

 �#� Kھ�ب �� م��ن��@Eا
FB٢٩-٢٨�E�<4 و در��D, ��< �2 ن�4 از  ��ل ,� 2
 O#� ����ت ن�Nم� در >
 د�����4ن ن�Nم� را ن
ا�، �4ن@+� &�� K,ا


��#� ن�9 ��م زھ4 ن@�ن
ن
 و. را در د�� ?#�84���#� �� �#� . �4 ان;�م �� �

ر ?��%: »
�#2 �,@L� اران را
�� ��Qه =��ار��H ھ�، �ه در رگ و . 

�ه ?��� 
�4 ��و,B D, ،ن ا���H��@= 
��#� ار��H م� » .ان�>�ل آ��ی 

ا,� �� ان�Lب �
ا,� � ،
#,@�� ،K��? ه� 
�4 �� ��ی ��و,B م����@ا�� �2 �

��#� را ن�^
ار�و ا,K �2ر SL8 از ��Qه �2 در��R;@ی ر��
ن �� �
رت . م^
ی 


رات H2@ر �@د �4 م� آمLم� م��  .�La�8 و د���E در �

     

   KR+ن�، وی و م�;#R8ی ر��\&  و �� ا��#�د �� ?��� ھ�ی %5,4 آ�ط@ر  ��
�Q� �2 در آن �L)\م �,d@ری و�ِن د,��1
ه نL/ رض��B �aم` ا%(� >�i2 ?4دان

ن�^
ارن
ه اش را در ا����ر دارد �H2 4@ر و از�Bم(�K ا%(� ط@dن� 42دن و 

اد �2م` در H2@ر �� د�� ��Qه و �VQ ن@�ن
ن F4اری ا���4� �� O#� ادام�


#�Rھ �#����� . ��م زھ4 �� و ا?4 >��,� �� در,  و ھ�� ��ن�F ھ�
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2 4� i2�< ه�Q� ،د@Fه ن�Q� و �aرض� KR+ن�  از م�;#R8ر
 ��آ��ی . H@ر ن
 /��>ِ_ ان+��رِی �
رت، ���م� �-� و 2@� �ِ)B �� ن��;#R8ر ��ھ�
�@د را �� �2ر �4د �� �� >��,� ھ�� ��ن�Q� �Fه =��
اران و 48م�ن
ھ� ن@�m اش 

KR+د م@�#2
، :�8` از ا,�1# �
رت  رض��a، ان+��ر �
رت را �4ای  K����
. او و48دا در د�� د,�4ی ا��د��  در ��ز و �2ر �@دش را دارد و ام4وز

�@د �4 ���م� ا, K�4��h و �+@ل ا4اف دا� و م�  �2 iم#� ای ھ��آ��ی 

، ان+��ر �
رت را ھi در �� ��دان�R �2 ھ�Q� �2 V2 4ه را درا����ر دا

�84? 

ان� �� . د�� �@اھ#m �L8و�@دی  �2 او در �-�� م@ارد م@ا ��
 KR+ھ� م
�@ا��� ھ�ی ��Qه و 48م�ن �
 از �4ار ?K�84 )٢۵(رض��a ن
ا-� ،

�4 ��42 رھ4Fی، �� ا����ده از ا����رت �� >
 و >�4ی �2 ��ن@ن ا���� در 
 5)Rھ� ن�4وھ�ی م
�� را از ��ن�H#� 48م�نا����رش م� ?<ا�، اول آ��ی ھ�

وB@ام`  �4دا� و �VQ م+KR رض��a را از 48م�ن
ھ� �Q� `2ه �24#�ر
�Iی م�^��R� �� دش را@�(. 48م�ن
ھ� ��Qه م#�@ب 42د و ��Qه را �� ��ی 


�� رR8#;�ن� =�ک ?4دان�و در . م�K1 از B@ام` م+KR رض��a و ھ�
��^�ی م�I(. ار�/ ن�9 از ا48اد ار��H م\�& و ,� ��Qھ� B@ام` �@د را �� R�

�� 48م�ن
ھ� م#�@ب ن�@د�   .  

  �(�ل /�#�6ء �5دن ��Nه 

��ی ��^@ری ا��م� �� و,lه آ��Bز S)Rن� �4ای م�;#R8ر ��ی ھ�
42دن ��Qه �4 ار�/ و H2@ر و ����K ن�4وی مR(5 �4ای >�� ان+��ری 

رت �@د �� ن��,5 و اط��Bت و ?9ار^�ی ا>
ی در م@رد ��Qه ?@ش 48ا �


 آ�� 2�D . ن�� داد���#� از ا>�#2
 �� ن�م  `�B �Rان@� ��ھ4 �� �2 �@د ن
�i2 �a م� آورد و ,� ا��Fھ� و ,� م� ?�84 و ھ��4 ھi �2 آ��ی م+KR رض

�\��a م� 42د، �4ای �4Fان آن وی را راھ#���a 42ده و روش =�4FHد �2ر را 
�� ?@,� . �� او ?@9د م� 42ده ا��در ���م� زم�#� ھ� ��ط4ات آ��ی ھ�


  :ا�� و 2��4 ن��ز �� �@ض5 دارد، �@�� �#2

٣  K,ه دا«، 48۶٢ورد�Q� ای �L\#ی م��Bا �� ����م� S��i از �4وز 

#�  .)٢٨آرام/ و E�m/، ص(»  .م+��N8 �2ر در ��Qه ?(� دا
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٢۶  �H^F,4 « ،۶٢ارد� �aرض� KR+ۀ ن�4وی زم�#� و م
%��د �4ازی 48م�ن

�(��ت ا���ف دارنB ھ�

 و . �4 48م�ن%��د م� �@اھ
 و>
ت 48م�ن
ھ� ��

  ).٨۴صآرام/ و E�m/، (» .آن ھi از ار�/ و �4ای ��Qه ?4ان ا��

آ��ی م+KR رض��a از �4�@رد �#
 و ان��Lد آم�9 آ,� هللا « ، ۶٢^4,@ر۶
�  ).٢٠٠آرام/ و E�m/، ص(» .م#�4Nی �� @رای ��Qه ?(� دا


 و «، ۶٢دی  ١١�� ��
 ا�� ار�/ 48م�ن
ھ� �F^� را داL�-4ازی م�%��د 
�Rن� �)�B �E؛ و
#2 `�B �^ه ز,4 48م�ن آن�Q� . ه�Q� �� �,4s2ا��ا . iام�م ھ


  ).٣٢۶آرام/ و E�m/، ص(» .�� �(�I د��@ر ر8& ا���ف داده ان


 ن�4 از �~� ھ�ی ��Qه آم
ن
 �2 �� 48م�ن
ھ�ن ��Qه ا���ف « ، ۶٢دی  ٢١#m

  )٣٣٢آرام/ و E�m/، ص(» .دارن
 و �^4 42ده  ان

١٣  �H^F,ی «، ۶٣ارد��ا�� �� آ@� Kر�8{ دو�� از م KR+ی م��4 آ�B
آ��ی . �i#2 K �2 آ��ی م+KR رض��a را  �� �2�i م� رود، �Q<,4ن
م#�4Nی �(


�@�� ن
ارن Sه روا��Q� ھ�ن
�� �@ی (» .م#�4Nی، م
�� ا�� �� 48م�ن
  ).4�٩۴ن@�،  ص 

�@%� ?�� m �2@ن « ، ۶٣م4داد  ۴�,�1 از 48م�ن
ھ�ن ��Qھ� �� ط@ر 

، ن�� ?<ارن
 م@ا�L8ن ��Qه در #�E�Iه م�Q� �)%ھ�ن ا
�(�Rت، ن4N 48م�ن

 i/ را ھ�4ان ارR8؛ >�� ا
م#& م� ] از اظ^�ر ن4N م@ا8{[ �@د�ن را �
ھ#

  .)��٢١١ �@ی �4ن@�، ص (» .##2

آم
، ] 48م�ن
ه ن�4وی زم�#� ار�/[آ��ی %��د �4ازی « ، ۶٣م4داد  ٨
�2
 �4 ض4ورت ان;�م U� 4ار?�ھ^� داد و�ن ���دھ� و d@{R4,� مNاز ن �?9ار

��(��ت داB .@ض�5 داد�م#� ای، . در م@رد ط4ح ���4، �� >�@ر آ��ی B
i��%��د از ط4ح . �(�R ای �� آ��,�ن %��د و م+KR رض��a دا



اری �+�، . د�8ع 42د و�E آ��ی رض��a مE�I. �@د) ٧وا�E;4(ارونLاز م V=
 iا�� و از اول ھ .E�Iت در �#@ب م��)�B �� �)2 ن �� ط@ر�H,�2 ا 
م-(@م 


 م�ه و�� م�(�1 و ا,K ھ�� . ن
مE�I. �@ده ا#m 4اm �2 
�� ا,�Hن ا4�Bاض 
ن�4وھ� را �(. 42ده و �� %4ا>� �4�@رد ن41ده ان
؛ �@اب در��� ن
ا� و 

��(��ت، در ��ی د,�4 ھi ن
اB د . ط4ح در��� �4ای�^#H�= م#� ای��آ��ی 
�(��ت �#@ب �� آ��ی %��د وا?<ار @د،  �2�F@ل دB ھ�
. ارن
42دن
 �2 48م�ن

i,ام�م در م��ن ��<ار �� 
م+KR رض��a ن�را>� و . مK ھi�84,>= i و �4ار 

 i�� �R)� . &ت و����)�B ،ه�Q� ھ�ن

 ا��، �� 48ض م��E�I 48م�ن�-� ��FEا
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�� �@ی �4ن@�، ص (» . را �H@د ��م�ن داد و�E م1H` را ��,
 >` 42د
٢١٣.(  

ران
 و ن� 48م�ن
ھ� ن�4وھ�ی  �@ ?@�a ا,�Q� Kه ا�� �2 �4 آن^� 48م�ن م� 
5)Rم . �aرض� KR+م K
 د�� �� �2ری زده @د �2 ن@�m ا,�Fا�� �2 ن K,ا

  .ن�را>� @د

۶٣^4,@ر  ٢٧ ، » i�<و ر �aرض� KR+ر�8{ دو�� و م KR+4، م�B
�(��ت و ن��زھ�ی م��E و �
ار�2��  �F^� و م�1Hت B در ��ره 
%�@ی آم
ن


ه [ �a از د���E^�ی ز,�دی آ��ی م+��� آ��ی م+KR رض�. ��Qه �+� �@د#,��ن
�� (» .�� ام�م ن@�� ا��] در ا,K م@رد[?(� دا� و ن�م� ای ] و��L8 �E در ��Qه

  .)�٢٩٣@ی �4ن@�، ص 

�(���� را �2 �4ار ا��، �� . آ��ی م+KR رض��a آم
« ، ۶٣م^4 ٢B ط4>^�ی

 �F+% د، آورد و@
 م�ه د,�4 ان;�م #m .42دن i2 ه  �4ای
#,��د���E^�ی ن

�@ا�� D�2 iه، ��ز ھ�Q� ص (» .ام�م در ،�  .)��٣٠۴ �@ی �4ن@

آ��ی م+��� =�/ از ظ^4 آم
، از د��@ر ام�م مF#� �4 م+
ود «، ۶٣م^4  ٩ 
، م@�� ا�� و ]ا,K م+
ود,�[?��i . 42دن ا����رات ا,�Hن در ��Qه ن�را>� �@د


اً -� 
@د و �@ا��[��, K
ود ا����رات رو< O#� 4ط�� �� ً�-8 �2 i


 آ�� ?��i �� ا,�Hن %+K2 �F؛ ر�8 �� م���ت او و ن��;� . ھ��1ری #2��� ا>

  .)��٣١۵ �@ی �4ن@�، ص (» .داد


 آ�� �2  �ن4N �� ا,#�1 ن�@ان��R آ��ی م+��� را ��ن& #2
 د�� �� دام�ن ا>
� �F+%  �2 

ه و م� ?@,��#� ا��، �
 ھ�4اه �� ض4ب و زور آ��ی �� ا>

  . ن��;� م\(@ب را داده ا��


�8 :  ٣٠  ���� م� ?@,
 �2 رض��a ن�م� �� ام�م ن@
 آ�� �� ھ��^4,@ر ا>

ه اش#,��2�D  ٢و�E .  �4ای i2 42دن ا����رات ن ��م^4 رض��a از ھ�


ه ام�م در ��Qه، « �@ا��� #,�� ٩و ا,�Hن �F` از . »�4ای i2 42دن د���E^�ی ن
�2 م+���  و >�d. د��@ر �� م+��� داده �2 د���E ن#1
 م^4 از �@ل ام�م


 آ�� م� ��� را �F@ل ن
ارد، �� ا>ن�را>� ا�� و ?(� م� #2
 و ظ�ھ4اً ?��� ھ�

#2 �F+% �2 �4ای او ،

 �2 م�K1 ا�� او را از . ?@,,-#� >@ا�/ ��


?� �4دارد#,���@د  م-(@م م� @د �2 د��@ر ام�م نF@ده �2 ا?4 م� �@د،. ن

��� او %+�F  آ�� د��@ر را �� او ا��غ م� 42د و د,�9E 4وم� ن
ا� �2 ا>



 ٢ا?4 ام�م د��@ر داده �@د د,��m 4 ن��زی �@د �2 در . #2�م^4 ��ز �� >�ج ا>
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ه ام�م در ��Qه م<ا42ه « را�& �� #,��م^4 ھi   ١٧?���@ی . #2
» ا����رات ن

��@د م� ?@,
 ام�م� در �2ر نF@ده ا> ����#� آ�� �� �@ا�� ھ�� �#�م آ��ی 

�` 42ده ا��B.  

�^@ر و آ��,�ن م+KR رض��a و « ، ۶٣م^4  ١٧� V�a، ر��آ 
��� >�@ر ا>
�aرض� KR+و م ��,�ن م+���ف و آ���. م+��� �(�R ای دا��i؛ �4ای ر8& ا


ه ام�م #,��
اری از ا����رات آ��ی �n �8` هللا م+��� نLد و م@� /I� �;ن��
i,ود 42د
�� (». در ��Qه را �� ��ط 4�L@,� 48م�ن
ھ� و =��84H �2ر �#O م+

  .)�٣٢۴@ی �4ن@�، ص 

��  ٢ا,K ھ��ن 9�mی ا�� �2 م+KR رض��a در : �@��م^4 از آ��ی ھ�
  .ه ا��و >�d �� د�� آورد. رR8#;�ن� �@ا��� �@د


ه ام�م در ��Qه « ، ۶٣آ��ن  ٢٧#,��?9ار� . آم
آ��ی �n �8` هللا م+��� ن

م �@�� B 4 42د و از\�از م@ج م��E�I �� 48م�ن
ھ� ��Qه ?�� و ا�Bن 

�@دش و ��-�. ا,�Hن، ?(� 42د 5,��  ».48م�ن
ھ� ��Qه =��
اران �� ن

« : م^4 ن@� ١٢ا,K ھ��ن ا�� �2 در .) ��٣٨۶ �@ی �4ن@�، ص (


ه ام�م در#,��
اری از ا����رات آ��ی �n �8` هللا م+��� نLه را ��  م�Q�
i,ود 42د
��ط 4�L@,� 48م�ن
ھ� و =��84H �2ر �#O م+ .«  

_ ا��Bی @رای 48م�ن
ھ� ��Qه آم
ن
 و �4ای م1H` « ، ۶٣آ��ن  ٢٨

#�
 مK �� آن^� . م��E�I^�ی =��
اران �� 48م�ن
ھ� ��Lض�ی �mره �@�a دا�4ار 

�� (»  .رم%+i#2 �F و آن^� را از م��E�I در ا,K م@�-�� �#O، �4><ر دا
  .).�٣٨٧@ی �4ن@�، ص 


اE@ھ�ب 48م�ن
ه م-9ول م#\�L ده ��Qه �^4ان آم
« ، ۶٣آ��ن  ٢٩FB ی��آ ،_ .

. ?9ار� از �4�@رد و ا����8�/ �� 48م�ن
ھ� ��Qه داد و اد�Bی مN(@م�� دارد

ا,�Hن . ن�را>�� ھ�ی ا���Q� 4ھ��ن، �� >
ودی م�4@ط �� ط84
اری ا,�Hن ا��
�� (» . م �2 در زم�ن �#�m Oره ای �4F% 9 و ?<� ن��Rرا ن��+� 42د

@د .) �٣٩٠@ی �4ن@�، ص  `�B 
,�� 
,-#� ا,#�1 ھ�m 4 رض��a م� ?@,

  .و �� وی م��E�I ن##1

از �+4ک م��E�Iن/ در ...=�/ از ظ^4، آ��ی م+KR رض��a آم
« ، ۶٣آذر  ١

 و ��Qه و �2ر1#� در م#\�L �^4ان، B(�� 48م�ن
ھ� ��Qه اظ^,
�ر ن�را>�� 

��� �@ی (»  .در�@ا�� ا��زه �4 �@رد �KH �4 و �#��F م��E�Iن را دا
  .)4�٣٩٩ن@�، ص  
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�@ا�� در م4ا�i م-�84 . _، آ��ی م+KR رض��a آم
« ، ۶٣آذر  ۴ Kاز م
 �2448م�ن
ه ��Qه م924 �2 ا>���ل ا�4از م��E�I از ط4ف �-�� ھ� م� رود 

i#2 .�Rح ن��% i��? .ن�Hن ا�� ن��E�Iرت م
�� و �
 . از ض-. �4ار 

م�>�N م� .). ��۴٠۵ �@ی �4ن@�، ص (» .آ��,�ن ��دا���ن و ا��E�F �4ون

��
 رض��a �4 ھ, S)R� د �2 �4ای@ 5)Rن�4وھ�ی م  �a���m@ن� �� او راھ#

آذر، رض��a  ۵در . و م��E�Iن/ را ھi م� ���4ن
. م� #2
 و راه ن�Hن م� دھ

_�L-� ا��� ا��  ا��زۀ@� ��  . م��E�Iن �@د را از ھ�

،  ظ^4، آ��,�ن م+KR رض��a و م+KR ر�8{ دو�� و ��
 ��ل ۶٣آذر  ۵


ه ای از . ��دا���ن آم
نB �2 
?9ارش م-�84 48م�ن
ه ��Qه �^4ا ن را آوردن


ا��زۀ �-�L_ آن^� را م� . م��E�Iن 48م�ن
ھ�، (@غ و ا:��Hش 42ده �@دن

  ).4�۴٠٧ن@�، ص �� �@ی . (�@ا��#

�� آ��ی م+KR رض��a در م@رد �4ن�م� م���ت آ,#
ه آن^�، �� « ، ۶٣آذر  ٢٠
  .)��۴٢٨ �@ی �4ن@�، ص  ( ».م��E�Iن�Hن در ��Qه، �� ام�م %+�F 42دم

طF{ ?��� م4>@م م#�4Nی، �(@ م���ت ام�م را �� م��E�Iن رض��a ?��84 و آن 
�� ھi در . را ><ف 42ده ا��ام� آن را �� . آذر اذ�Bن 42ده ا�� ٢١�@د ھ�

�^@ر ��م#� ای ان
ا��� ا��� V�a4دن ر?.  

��Iن� آم
ن
 و �4ای «، ۶٣آذر  ٢١ �)B و �aرض� KR+,�ن م��4، آ�B

 آ��ی �KR< n %�ن-� از ط4ف ... م���ت �� آ,� هللا م#�4Nی مH@رت 42دن

i#2 �F+% ه�Q� ھ�
�#� �@د، �@د ام�م �� . ام�م =��hم داد �2 مK �� م��E�Iن 48م�ن

�^@ر در ا,K م@رد ن4N مE�I. داده ان
 و ام�م . آن^� %+�F 48م�,#� V�aر



ه ان
م� ام�م �@اھi ر��
. م#�4ف � ،�F#�� �@ی (»  .?��i روز 
  .)4�۴٣١ن@�، ص 


ه و  ��84? �aن رض���E�Iت ام�م �� م��4ی، �(@ م�N�#م4>@م م ���? }Fط

ه ا���� ھi  آن را اذ�Bن 42ده  و�E آن را �� ?4دن . م���ت ><ف �@د ھ�

�^@ر ان
ا��� ا��� V�aط4ات . ر��و ا,K �� ا>���ل �@ی دروغ ا��، ز,4ا 
�� %4ا>� دارد �� ا,#�1 آ��ی ��م#� ای �� 48م�ن
ھ� رض��a روزان� آ��ی ھ�

م1H` دارد، �#��4 ا,K وی �(@ رK�8 م��E�Iن 48م�ن
ھ� �2 =�/ ام�م و ��Qه 
� ��84? ��Rان@� ��4ون
 و اd�1ت �@د را از 48م�ن
ھ� ��Qه م\4ح ##2
 ن


��) .٢۶(  
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�2ن ?��i �2 ام�م « ، ۶٣آذر  ٢۵#,��=��م ��ھ� ام�م را �F` از 4وع �(�R �� ن

?�ن در ام@ر ��Qه و ھ�4اھ� �� م��E�Iن 48م�ن
ھ�، #,��از د���E �-�� از ن



?�ن �@ا��ن
ن �4و %
ا ھ�  ��(� م�4v �4ای ن. ا�4از ن�رض�,�� 42ده �@دن#,��
  .) ��۴٣٣ �@ی �4ن@�، ص(» .ا��8د

�R2 �m �4أت دا� �2 و��� م� ?@,
 =��م ام�م ا�� ن�FR �� آن ��4د و ,� 

#2 D
ا ا�� �2 از ام�م �4ای �@ا��ن�
ن %
ای . �= iاز 8+@ای �2م ھ

�@د ھi م-�4ف ا��. م��E�Iن 48م�ن
ھ� ا����ده 42ده ا�� 4 « �2vم� �)��

?�ن� �Q� �� �2ه ان��Lد دا�� را �� �
رت . ».ا��8د#,��و �� ا,K ط4,{ %
ای ن


 ا%(� ��� 42ده ا��F�R�1ر ا�� �2  ٢۵از 8+@ای �2م . مآذر �2م�ً آ
��#� =��م��  .در �2ر نF@ده ا�� از آ��ی 

٢  �H^F,۶۴ارد ،  »i,

م� ام�م ر����^@ر � V�aر ... �� ر@�< iھ ��آ 
�ا>
�
 �+� i�#2 و راھ� �4ای >` م�Q� �L�)� `1Hه ...  دادر ��ره �#O �4ار 

i�#2 ا
�= O#� ھ�
ام�م ھi مs` م� �@�� 48م@ده ان
 �2 . و ار�/ و 48م�ن
ام�
 و (» .�#O ا��ا����8ت �(��L ای 48م�ن
ھ�ن ار�/ و ��Qه، م1H` ا%(� 

  .) ٧۴دE@ا=�R، ص 

�� و i)B و اط�ع ا��: �@��I� ِ̀ 1Hو م �Rای ن� �L�)� ِ̀ 1H1`، مHم .

 

ه ان,
1
ه 48م�ن
ھ� و ���د نHم و دان�Nه ن
1Hه، دان�Q� ھ�ن
ھ�~1
ام از 48م�ن

ام� �#� �� �@ا�� . و ا%�ً i)B و اط�ع ن�Nم� �4ای �#�^�ی D���2 ن
ارن

���#� ا,K م1H` را �4ار ا�� �� LB_ زدن ار�/ و 48م�ن
ھ� آ��,�ن ھ��� و 

  .�m@ن�� راه >` را در دن�E�F م\(_ ارا�a م� دھ
. وا>
 ��Qه >` ##2

 »i,ن�4ه ای �4?9ار 42د �� �R)� ��آ 
�در ��ره �#VQ� . �� O در م#9ل ا>

 ��ش @د �� �4ھ#O %��د �4ازی ��@ان
 ط4>,�� �2 i,
/ را ا,K ن��;� ر��


�@رد، �4ن�م� دراز م
�� �� . ا�4ا #2 �R1ا?4 او ن�@ان�R ,� ا�4ای ط4ح 
 -٣اد:�م وا>
ھ�ی ��Qه و ن�4وی زم�#� ار�/  -٢و>
ت 48م�ن
ھ�  -١: ا%@ل

 �IHف م
�^�� ا�9ار و E@ازم �4ای ,۴-  O#� D�K��- م
ت dزم �4ای ھ
@د و ��  د�8ع م+i1 در دو دوره ��ش، �4ای آم�د?� د�B�8 -۵و��&  ��^�

 `< iھ O#� از 
ام��ی ام�م ��4
 �2 م�Q� `1Hه و ار�/، �4ای دوران �-
  .)٧٧ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .@د

٢٧  �HF,۶۴ارد،» 
_ %��د �4ازی و م+KR رض��a و ر>�i %�@ی آم
ن .

i,م<ا42ه 42د O#� / م�,� . در ��ره�ه و ار�Q� 4Nف ن���ا���ق ن
ارن
 و ا,K ا
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ط4ح اد:�م ��Qه و ن�4وی زم�#� را . ر م<ا42ه �� ���a ن��4
,iض-. ا��؛ د


نام�
 و دE@ا=�R، ص ( ».م\4ح 42دم �Q� �2ھ��ن راض� و %��د ن�راض� 

٩٩(.  

۶۴�4داد  ٢۶ ،»i,42د �+� O#� �� &و را� 

?�ن آم
ن#,��4 ��-� از ن�B .

8 4��h� ل�F4 �� دن�H�� و 
4م�ن
ھ� ��Qه ا:(_ از م��E�Iن 48م�ن
ھ� ��Qه �@دن

#,��. �@دن
 و م� �@اھ#
 از وض& م@�@د �4ای �4��h 48م�ن
ھ� ��Qه ا����ده ن

�B_ �2ر�ن ا,K ا�� �2 از مO#� `a�R، �4ای ا4�Bاض ?4وھ� ����� �^4ه 

ھ�R2 4 در ھ4 در�� و =��R ). ١٣٠ام�
 و دE@ا=�R، ص ( ».?�4ی م� ##2

�?
#,��
ه ام�م در ��Qه و ,� �@ده از آ,� هللا م#�4Nی ?��84 �� ن#,��ن م;(V و ,� ن
 S�
ه �2 آ��ی م+KR رض��a �� دن�Fل �S و �~� ھ�ی �@د ��Qه، م�@�� م� 

رت ن�Nم� H2@را�� و ا4�Bاض م� 42ده، آ��ی � K�84? ��
��زی و �

�� �� ن@�B او را ��م@ش م� 42ده ا��  .ھ�

ره �#O و دو�E آ,#
ه _ �� آ��ی ��م#� ای �(�R دا��i و در ��« ،۶۴ا م4داد 
i,/ م<ا42ه 42د�ه و ار�Q� و . 
#�Rو م@ا8{ ن� �Rن ن��H,ل ا@FL���2#� م@�@د، م

  �a�,و ن�4وی در �aه، ن�4وی ھ@ا�Q� �2]/�از ار `L�Rم [
�� ��ام�
 (  » .دا
  .)١٩٩و دE@ا=�R، ص 

آ��ی م+KR رض��a آم
 و را�& �� �#O و ��Qه �+� « ، ۶۴^4,@ر  ١٣
i,41 آ. 42دHE 
#�Rو م�,` ن� 
��ل دارن �^F� ودی در
�(��ت م+B ٨ن^� �4ن�م� 

�(��ت آ��ی %��د �4ازی �;#�#
 و ا����رات 48م�ن
ھ� 2` B ن;. در �4ن�م� - 


��F آن~� �� آ��,�ن ��م#� ای و ظ^�4نlاد در ار�/ داده ان- 
ام�
 (» م� �@اھ
� و �� ن@�B آن را ھV= i �� دن�Fل 48م�ن
ھ� �@ده ا�.) ٢۴٠ و دE@ا=�R، ص

�� �� د�� م� آورد  .�� د�� ھ�

١٧ �«، ۶۴^4,@ر  �)B ی��اران آ
�Iن� ��ia م�Lم 48م�ن
ھ� �Q� `2ه =��
 
او در�@ا�� ھ�,� از ام�1ن�ت ار�/ دا� و ن�م� ...%5F زود �� م#9ل آم

ھ��a �4ای ا�
ام آورد �2 از ام�م ا��زه �V��U ن�4وی ھ@ا�a و در,��a �4ای 
Q�
ام�
 و دE@ا=�R، ص (»  .�ه  و �-@,� ا����رات 48م�ن
ھ� �@ا��� �@دن

  . ا,K ھi ھ
ف ن^��Q� �aه و آ��ی رR8#;�ن� �4ای ><ف �2م` ار�/.)  ٢۴٣

، آ��ی م+KR رض��a، از ا,#�1 آ,� هللا  ��م#� ای �� �-�� از ۶۴^4,@ر  ٢١
ن
، �(�#� ?(� 48م�ن
ھ�ن ��Qه در م@رد �-@,� 48م�ن
ھ�ن ��Qه %+�F 42ده ا

�^@ر ). ٢۴۶ام�
 و دE@ا=�R، ص .( 42د� V�a�2 ر ��آ��ی رض��a ان��Nر ن
ا
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,K . ھi �� 48م�ن
ھ�ن ��Qه ?���@ #2� 
�� ?(� م� #2�� ا,B K(� �� آ��ی ھ�
�` را ���4دB @)� ط4 �2 او��
ه 8 �2-�ً . ���@ب 8^ iھ �aرض� KR+ز,4ا م

�� ا����م� �
رت در د�� آ��ی ھ�� .  

، آ��ی م+KR رض��a آم
 و �@ا���ر �4و %
ا روی ا��زه ۶۴^4,@ر  ٢۶
�@ص �V��U ن�4وی در,��a و ھ@ا�a �4ای ��Qه �@د�ن4N مK ا,K . ام�م در 


ظ^4 در �4Fھ� ا�Bن . ا�� �2 م�(+� ن�m ،�R@ن ار�/ را >�Rس م� #2

�2 �
ون �4و %
ا و. ٢۵٢ص.  
 آ��ی م+KR رض��a را راھ#���a م� #2


ام� ا,9�m Kی نF@د H� �2@د آن را =#^�ن . ا,;�د >����R �2ر �@دش را �#1

ن �2م` زم�#�، ا�Bن �4F �� �^� �4و 42د �(�1 او م� �@ا��� �� آم�ده 


ا راه ن�#
ازد%.  

١٠  K,48۶۵ورد ،»

 48م�ن
ھ� �#O را . آ��ی م+KR رض��a آمو =�H#^�د 
�(���� او �4ار دھ��i ا,�Hن وا?<ار i#2 و ن�4وی زم�#� اB +� 2#�4ل�/ را �ر .


ام =��
ار ا�I�8ری / م�ھ�، �4ای �L@,� �2در 41HEھ�ی ��Qه و ن�9 �� Iا�� ��
��1H` ���د ن�4وھ�ی ��Qه ��رج از �(�4و @رای ��Qه و ا,#�1 ن�م� �� ام�م 


، م@ا�L8 42دم�#@,#R. «)  ،۴۵ص اوج د�8ع(.  

  �aی رض���ھ� �4 ن�4وھ�ی مآ
�� ��م� �@ا��� R � �2(5 را48م�ن � د�� ھ�

د,�4ان  آ��ی ��م#� ای و  رض��a و ن��1 د,�4 ا,#�1  . ه ا��ر��
 م-H@�� اش
 
��س و ,� م����� ���4ن� �#���
 از م� دان��R ان
 ا?I� 4@اھ#
 �� آ��ی ,��

��##2
 �2 �2ن�ل ھ� `�B  �Rن� /I� ه

ان �8,#m رت@% K,ز,4ا  در :�4 ا

 آ�� را در ا����ر دارد وی�  .  ا>

٢۴  K,48۶۵ورد

ھ� �#O �� ا,�Hن در ��ره 48م�ن. ، آ��ی م+KR رض��a آم
i,. ... م<ا42ه 42د��ی  یآ��ب 42دم و �� آ�Iدم ان�@� �#�Hرا �� ��ن �aرض�


%��د ھi آم
، . %��د مUم@ر,� دادم �2 در ��� م-�ون� ا,�Hن ھ��1ری #2
اوج (» .ا>�1م را %�در 42ده و ا��غ ن�@دم. 42دما�^�م��� دا� �2 �4ط4ف 

  .)۵٩د�8ع، ص 

   ��I� �2 ن� �R2 ر������ 418 م� �#2
 و��� 48م�ن
ھ� �#O در اآ,� 
ن�Nم� dزم و ن� 48م�ن
ھ� دارد �4ار ?�84، �4ن@� �#O :�4 از آن 9�mی 
��ی ��^@ری Bو ,� د,�4 ز ��
؟ 418 م� �#2
 �2 آ��ی ھ�م� @د �2 


ن
؟ 4mا ا���^8 ��
 و ن#�ام� m@ن از ن4N آن^� ! �م� �� ا,K ان
ازه -@ر ن
ا

�` م� 42دنB K�#m د@� O#� م �4 =�4وزی در
Lرت م
  .  ���F 42دن �
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٢۵  K,ی « ، 48۶۵ورد��آ K��-� �� 4اض�Bان ا@#B �� 4ازی�آ��ی %��د 
�-�� داده و م+KR رض�B �� �a#@ان ��نK�H مK، از 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� ا�

�(�#� B(� را =��4
م؛ m@ن د,4وز . رون@� �4ای مK و ام�م ���48ده ا��

م. =<,��84 �@دآ��ی �4ھ#O ا����B` �^4ا�� رV�a . ?�� د,4وز :�4��)8 

و م� ?�� ���B . ���د ار�/ ھi آم
 و مE�I. �� ��ن�H#� آ��ی رض��a �@د

 آ�� �4,�. ��-�. رو>�� ار��H ھ� م� @د�. ن را در م��ن ?<ا���i ا>

i,4ن�� V= ن را��84< 
آ��ی رض��a ھi �� ھ��K د�E` . ن4Nش ا,K �@د �2 ��,

�@اھ
 آ48,
. ن�@ان��R ���د �@د را ��1H` دھ O#� 1(� درH4,�ن م� K,ا .

@د `�B �8ظ4ا �� 
  .)۶١اوج د�8ع، ص (» .��,

١۵  �H^F,۶۵اردH8رض� ا �)B ن� و��
 B(� ر>��4 آ��,�ن م+B ،
. �ر آم
ن



م >�2��� ض@ا�S در ��Qه . در ��ره ن�4وھ�ی ا9Bام� م<ا42ه B ھ4 دو از

��2 �@دن . �aھ� .)I� �� ر�m�1ت ا���#�م�، ن�Hط4 م��48م�ن
ھ� ��Qه �� 

@د ��.) ٨٩اوج د�8ع، ص . (ا�� �2 �� ��طO#� 4 ا4�Bاض �
ی �� آن ن


 �H@د، 4mا �� ار��H ھ� م� @د؟ و >��,�F4ا نm  داد?�ه ھ�ی �Eآن^� را >@ا

رات H2@ر Lم ����ط4 ا�� �2 ��,
 ��Qه �4 ھ K,
� K,؟ ا
زم�ن �#O م� �#2

@د S)Rم.  

٢٣  4��۶۵
از �@د م+@ری . ، آ��ی م�\�� ا,9دی 48م�ن
ه �4ار?�ه >�9ه آم

م ر�B,� ض@ا�S ?(� دا� و �� ا,;�د 2#�4ل از ط4ف ام�م در B ه و�Q� ھ� در

  .     ١٧٣ص . 4د��Qه �@%�� م� 2

�-� از ھ��48ان آم
ن
 و �-;�` �4ای ��@,_ ط4ح « ، ۶۵^4,@ر  ٢٧�


ه �4R,& دادم. ار�/ ن@,K دارنB42دم و و �F+% �^اوج د�8ع، ص (» �4ای آن

٢۶٧(.  

ا,K ھ��ن ط4>� ا�� �2 ار�/ را از >�9ِّ ان���ع م� ان
ازد و ��Qه را �4 2` 

  .ن�4وھ�ی مR(5، مS)R م� #2

�4 48م�ن
ھ�ن ن�4وی زم�#� ار�/ آم
ن
 و �� >�@ر « ، ۶۵م^4  ۶B

ه �@د،  i�N#� ھ� �H�ر �2 از ط4ف ار@��(���� م#B ه، ط4ح�Q� ھ�ن
48م�ن


ه . م@رد �4ر�� �4ار ?�84�B و �2ر 
48م�ن
ھ�ن ��Qه �� آ��ن� ن�� =<,4ن

ه آن^� ا��^B �� ����)�B .`�1H� 4 از دو ط4ف�H�� ن� �4ای �4ر��@�R��2 



 �2 ن�. ا,4ان �4ود �^�4 ا�� �2 �#�  ۵٩ن� �#^� در اوا�4 ��ل » #��?

ر در �#O =�4وز �H@د% . �R1 ��< @E2#�ر زد و 
�S �2 ار�/ را ��, K,ا
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 و �R1 ن��H? `%�< 9 و �� ام�م ھi ��م زھ4  _�L-� ،د@ `%�<

  .    ن@�دن


 آ�� آم
«،  ۶۵م^4  ١٩���i ام�م �� ن�...ا>�4وی ��Qه از م4ا�Bت �� �

ه ا��,-#� ا,�1# �@د م��Iر و ) ٢٩٨اوج د�8ع، ص (» .ا���#�م� م-�ف 


##2 `�B �\ون ض��
�.  

١۵  K�
ی �� ام�م «، �۶۵^-� �#R< O#(�#� ?��، ن�م� ای از �4ھ� ��آ 
�ا>
ر��
ه �2 ن@�� �+@,` ا,K ھ�� ام�1ن�ت �� ��Qه �4ای ار�/ م1H` ا�� و ام�م 

@د، dزم ا�� از د��@رات 48م�ن
ھ� د��@ر داده ا ��ن
 �2 در �@اب ن@
 O#�)Kا��) م O#� 4 م@�_ 4��2 زم�ن��U� د و@ �Bاوج د�8ع، (» ...اط�


 �� داد?�ه ن�Nم� %+4ا�a .) ۴۵۴ص ,
�` ن41دن 48م�ن �^B در %@رت

ه ا�� O#� زم�ن.  

 ٢٢  ،

 آ�� آم
« ا��#��4ار . �+� 42د,iدر ��ره آ,#
ه ار�/ و ��Qه ... _ ا>
��ن را در ار��Fط �� ن�4وی در,��a و ����� �� ،i�#2 ر�R4 ام�م را ا���Nن 


@د K��Qه �4ای �@�-� آن^� ا%4ار دارد و ��,
 ھ
ف . ن�4وی ھ@ا�Q� �aه رو
@د K
 از .) ۴٩٧اوج د�8ع، ص (» .ن^��a ام�م رو,�� /\� �2 
ن�D م� دان

��#� ا�Bن @د�  .ز��ن 

٢٩ 
از �H8ر 48م�ن
ھ� ��Qه �4ای . آ��ی ر>��ن� مR}@ل ���R آم
« ،۶۵ ا��#
�+� 2#�4ل آوردن او و ���R ?(� دا� و 48م�ن
ھ�ن ��Qه ھi از او �� ��ط4 
 �, 
#2 �B�2 ,� اط� 
��i ?��84 ان�
م اط��B از 48م�ن
ھ� ��Qه ��2 ان
 و �B

� آ��ی رض��a ھ4?@ن� �2 48م�ن
ھ� ��Qه ,-#.) ۵٠۴اوج د�8ع، ص (» .�4ود

���i ?��84 ان
 �2 ,� « ا,K ?��� او ھi �2 . م� �@اھ
 او �4ا,/ م� ر���

#2
 ,� �4ود �Bد» .اط�@H� ط@ر K��
 ھ,�� �#-,.  

٧  K,48۶۶ورد ، »
�4 آ��ی م+KR رض��a آمB . ت��)�B 4��U� از iز ھ��
�(��ت م+
ود را ?��B �� 4 داد و �4ن�م�F� .�Q� / و�ه ار
ه ن4N در م@رد آ,#

##2
؛ �� ا,K %@رت �2 د�8ع از ن�Lط  i�RL� را �^��E@{Rرات و م����داد �2 ا

ه ^B 4� ت �4ون م4زی��)�B ز���ن و@� `sس م4زی و :�4 م4زی م�R<
@د `�1H� 4ک�Hھ� ���د م

 و ���د 48م�ن
ھ� 2` �@ا �� ��ی 48م�ن. ��Qه ��

د�8ع و ( » .@د د�8ع از م4زھ� و ن�Lط :��R< 4س ن�9 �� ار�/ وا?<ار

 و 48م�ن
ھ� ن�9 .) �����۴٢، ص ,-#� ار�/ ز,4 ن�Q� 4Nه و �Bم` ��Qه ��
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���د 48م�ن
ھ� « ، »48م�ن
ھ� ���د م4�Hک « m@ن و��� �� ��ی . �� ��Qه ��

» 2` �@ا  iر ھ@\#��
، طF-�ً آن در ا����ر ��Qه �4ار م� ?�4د و ھ `�1H�.  

۶۶�4داد  ٢۵ ، »�)B ی��4 آ�B
م�1Hت . 4ض� ا�H8ر رV�a ���د ��Qه آم
�@%�ً م1H` م
,�Q� �,4ه و ���R را ?��Iو م ��R� و O#� . د@�آ��ی م+


ی 4Bا���
ه و��L8 �E در ��Qه[م+#,��ھi آم
 و در ھ��K زم�#� ] ��نK�H ن
�  .)١۴۴د�8ع و �����، ص ( » . %+�F دا

١٠  �H^F,۶۶ارد ، » �� �R)� از 
-� �aرض� KR+ی م��آ 
مK ?��، م� �@اھ

م� ام�م ����4
 و از ��� 48م�ن
ھ� ��Qه �� ��ط4 م�1Hت اداره �ن�م� ای 
�^@ری و د4�2 رو>�ن� و ار��H ھ�، ا��-�� � V�aھ#�� �� ر��
م ھB ه و�Q�

( » .?��i ام�م ن�� =<,4ن
 و �4ای �@د ا,�Hن �@ب ن��R. دھ
؛ او را ن^� 42دم

2���R@ن  �4ای ا,#�1.) ٩٠د�8ع و �����، ص  V�aر و رو>�ن� ر@^�� V�aر

�@اھ�
 . د�B�8 م;(V �� او i2 و ز,�د ?��� ان 
-� ��ا��-�� ھi �� ط@ر,2 �1


رت ��4�H ا�� ون� 9�m د,�4� K�84? 4ط�� �� 
  .د,

١١  �H^F,۶۶ارد ،  »

 آ�� آم��4 ا>B . KR+ی م��ن�م� ا��-��ی آ ��?

 و ��@ر ام�م ا,K ا�� �2 ا,#^� رض��a �� ام�م ر��
ه، و�E ام�م ن�� =<,4ن


  » .>�24ت ����� دارن

 ١۴  �H^F,ت �� ام�م « ، ۶۶ارد��از م� 
-� �aرض� KR+ی م��از ظ^4، آ /�=

��ز ھ��ن >84^�ی ��ل ?<�� را م\4ح . آم
؛ ام�م ا��-��,�Hن را نQ<,��84 ان


 O#� وارد �mر�Q1, 

م� �#O ن��R و ��,�. 42د �2 ام�1ن�ت H2@ر در 

 4� 
=�H#^�د دا� �2 ام�م �� �@د ا,�Hن در�� ام�4ی ار�/ �
ھ
 �2 ��@ان

م� �
 و از م@ض& �
رت، ھ�� 9�m را در �� ��ام�1ن�ت ار�/ د�� دا
 `��#O ���4د و �� ار��H ھ� �4�@رد #2
 و �4ای ا,�1# �4 �-�_ ��Qھ� >


,��ا ?��i، و�E ��ن& اd�1ت ا,K ط4ح ر. نH@د، از 48م�ن
ھ� ��Qه ھi ا��-�� ن

Hو ���ورد. ن 
R,@#� ط4>/ را 
  .)٩۴د�8ع و �����، ص ( » .�4ار 

2���H^� D ��۵٩ ا,K ط4ح م-(@م م� @د �2 رض��a ھ�~#�ن�1 در ��ل   �� ،
�@ا��#
 �2 ار�/ را م#+` و ����� �2م` ار�/ و �VQ ���� م�ن
ه را در ��Qه 

 K�84? �� 
ام�4ی ار�/ �� ��ن �� م�ن
ه ار�/ اد:�م  ##2
، ا,K د8-� م� �@اھ


 و �2رش را ,4R1ه #2���� . O#� ل =�4وزی و ,� =�,�ن دادن�Fدن �� �R2 K�#m

@د i2�< ر@H2 `2 4� ن�H,ھ� ا
ا��FE . ن��R �(�1 م� �@اھ
، ��Qه �� 48م�ن
 iھ ً�F� » `2 ھ�
ن4�N آن~� ظ^�4 نlاد در ار�/ دا�� را » ا����رات 48م�ن
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1
ه ن�Nم و 48م�ن
ھ� و ���د د,
ه و م� �@ا���، Hاد دانl8` از ا,#�1 ظ^�4 ن�:
�4ی را در ار�/ در ر��� ھ�ی م�I(.، �;��4 ان
و��� ا,�Hن ,�FH1 م� B


�@اھ
 �� ھ��ن �� و در�� ��4   .  

١۵  �H^F,۶۶ارد ، »

 آ�� آم�در ��ره =�H#^�د وز,�Q� 4ه �4ای . _ ا>
2 
� �� م@ا�L8 ام�م، م�#� �4ای �@%�� ا%�ح ط4ح ار�/ ن@,K م<ا42ه 


ه ا�� ��^� V);4ت ام�م �� م�< .«  

��#�م: �@��.) ٩۵د�8ع و �����، ص ( �
اد Fب ا��@m �� 
ط4ح را  � �@اھ
��F� #^� �4ای�رت  42دن 
� 
#2 �)�B i^م 
و ا,H2 4� 4� �1#@ر �m م� آ,

�Rن�  .  

١۶  �H^F,ه ن�4وی« ، ۶۶ارد
��Iن� 48م�ن �)B ی��آ 
وض& . زم�#� ��Qه آم
�#O را ?�� و ط4ح =�H#^�دی �4ای �#O ام�Rل �4 ا��س م
,�Q� �,4ه و 


ام ام�1ن�ت ار�/ و دو�E را آوردIا�� . 

 ن�م� ای �2 �� ام�م ن@�� ان�4ار 
@د، B@ض ##2
 و ھ�4اه ��  �B�� را �F)رت ط
� Kا�� �@ء ظ K1�و م



م� ام�م ��#��4��4ای ن��@دی .) ٩۶-��٩٧، ص د�8ع و ���( » .ط4ح، 
ار�/ و مS)R 42دن ��Qه �4 2` ن�4وھ�ی مR(5، ھ4 ن@ع ن�دان� و ,� ا��Fه و ,� 
 �#����` ��Qه را �� آن^� �@%�� و راھ#���a م� #2
 �m �2@ن� آ��ی B ن�در���


��#� ط4ف @ن
 �2 ا>�Rس . و د,�4ان را راض� ##2�و >�� �m@ن� �� آ��ی 

رت ط(�F �� او د��

 و زاھ
 ھ� SL8 �4ای . � ن
ھ��B K,�2 �(� ا 
و #2 418


��#� H�= K�#m#^�دھ��a م� دھ#�
ا و >_ وطK و آ��ی �.  

١٧  �H^F,م\4ح �@د« ، ۶۶ارد K,@/ ن�ط4ح ار ،�#)B �R)� ن�م� وز,4 . در

ه �@د�@ص �Uم�K ن4Nات ��Qه، �@ز,& �. ��Qه �� ام�م و �@%�� ام�م در 


ون ا�1ل >� �){Rم
مi)R ا�� �2 �� �
��4 .) ٩٧د�8ع و �����، ص ( » .` 

اد d�� �2ی �4 ھ�� ا�� Fب ا��@m و ��
ون ا�1ل >` « آ��ی ھ�� �){Rم «

  .م� @د

 ١٩  �H^F,ه در « ، ۶۶ارد�Q� د�^#H�= _,@�� �� �)��Lھ� �4ای م �H�ام4وز ار

�@ا��# D���1ری ��Qه از ام�م �@ا��� �2 روی ھ. ط4ح ��ن@ن� ار�/ 2


 42ده �,U� د و ام�م@ 
�2U� ه�Q� / �� ن�4وھ�ی �� ?�ن��ن�4وھ�ی �� ?�ن� ار

#�Rراض� ن� �^�H�؛ ار
�4ه . ا,K از B@ام` ���Fs �� ن�4وی ��Qه ا��. انd��

_ �� م#9ل 4�
 آم
ن
 آ#�. و >4ف ��زه ای �9آن~� در �(�K ?��� �@دن
، ن
ا

�aو ر 
�^@ر �4ای ر��
ن آن �� د�� ام�م ن�م� ای ھi �� ام�م ن@�� ان� V



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ١٠٧            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


ی �� آن^� ن
اده و 48م@ده ان
، در ا,K ��ره B�Rام�م �@اب م �Eو ،
2�D 42ده ان

ی نI@اھ#
 48م@د,
� 9�m. « ) ٩٩د�8ع و �����، ص(.  

��#�، آ?�ھ�ن� در ><ف ار�/ �
اد Fب ا��@m �� ،ن�H,�2 ا 
و ا,K ن�Hن م� دھ
�2 در آن زم�ن آ��ی ��م#� ای �� >
ودی م@ا8{  م-(@م م� @د. ?�م �4 م� دارد



ه ن�م� ار��H ھ� �� او ���4ن  .ار�/ �@ده ا�� �2 >�ض4 

٢٠  �H^F,۶۶ارد ، » Kم�U� ص@��آ��ی م+KR رض��a ھi از م#\�L، در 
�2
 ن�@دU� �#�)� ،ه�Q� 4Nن . �FE�\ص م@�� K��آ��ی �#;�L ھi آم
 و در ھ

��? .

 �� ظ^4 در �(B �R(#� م�ن�4ه �� درا,�، ن4Nات ��Qه ?#;�ن
ه d�� م و

#�?�m4 ظ^4 . و ار��H ھ� ھi ن�راض� نF@دن
، m@ن �@ف ��/ از ا,K را دا

د�8ع و �����، ص ( » .آ��ی �#;�L آم
 و اظ^�ر ن�رض��a از ط4ف ��Qه 42د
١٠٠(.  

�@دش در م;(V م�ن
ه �� از �R2 ن\{ در ن��,
 و آن~� را �Q� �2ه  ً�%@�Iم
�@ا
آن^� م� دان��R ان
 �2 ھ
ف ن��@دی ار�/ ا�� �� . �� �� ��@,_ ���4ن


�� �� م4گ ار��H^� ?��84 �� آن^� �� �_ راض� @ن  .ا,B K(� آ��ی ھ�

٢۴  �H^F,ھ� ن�4وی « ، ۶۶ارد
��Iن� از 48م�ن �)B ی��ن�م� ا��-��ی آ

م �� ن4N م� ر�
 آز آ��ی م+KR رض��a زم�#� ��Qه را آوردن
؛ ن�4ان 


�F4 ن�H�� ام���زات K�84? د�8ع و ( » .ن�راض� ا��؛ ا?4 ����� �2ری �4ای
  .)�����١٠۶، ص 

��Iن� « ، ۶۶�4داد ٢�4 آ��ی B] ه ن�4وی
��نK�H 48م�ن
ه �Q� `2ه و 48م�ن
>4ف >���R ن
ارد، �9 ا,�1# ���R . از B(� ا��-��,/ =��4
م. آم
] زم�#�

 �� ،

ه و آن ?@ن� �2 م�` دارن�@ا��� ھ�ی آن^� در را�\� �� ار�/ و ام�1ن�ت 
@د ��
 �4ای . �#O �@�� ن,�� 
�� م�1Hت H2@ر �@�� ن
ارن
 و 418 م� ##2

د�8ع و �����، ص ( » .�Uم���L� ،O#� K ام@ر H2@ر را م@رد �@�� �4ار ن
اد
١١٧(.  

�ع د8( ».48دی از ��Qه آم
 و ن���Rم�ن� ھ�ی درون ��Qه را ?��« ، ۶۶�4داد  ٧
  .) ١٢٣و �����، ص 

. اول _ آ��ی B(�4ض� ا�H8ر ��ia م�Lم آ��ی م+KR رض��a آم
« ، ۶۶آ��ن  ۶


م �@�� �� ��ن@ن ��Qه و �4��hات داd 4�: iaزم در B 4ط�� �� �aی رض���از آ

اد 42د�د�8ع و �����، ( » .��(� ھ� ا,K ا�1ل را دارن
. ��Qه ?(� دارد و ا��

�@دش ھi دروغ م� ?@,
 و ن@�ِ� ��Qِه �@?(� ا��، و��� ان�Rن �.) ٣٣١ص  �
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�` م� #2B ر �� « . ا,#�@ن��m�1ت ا���#�م�، ن�Hط4 م��48م�ن
ھ� ��Qه �� 
@د ��اوج د�8ع، . (�I(. ھ��a ا�� �2 �� ��طO#� 4 ا4�Bاض �
ی �� آن ن


ه ام�م �4ای �L@,� 48م�ن
ھ� ��Qه  « و » .) ٨٩ص #,��
اری از  ا����رات نLم
و �� �^�ن� �#O از ���م� �I(��ت ��Qه iHm )  ۶٣م^4  ١٧( » .?��84 م� @د

� م� @د و�E و��� ن@�� �� ار�/ �2 2(�� ا�� م� ر�
 �� داد?�ھ^�ی @=
  .   زم�ن �#O >@ا�E داده م� @د

?9ار^��a از �I(��ت ��Qه . آ��ی �-�
ی مR}@ل >��ظ� ��Qه آم
« ، ۶۶دی  ۶
@� `1Hاد 42دداد و �4ای >` م
�د�8ع و �����، ( » .د �� 48م�ن
ھ�ن ��Qه ا��

  .)۴٢۶ص 

در ��ره ��Qه و . ���B ھ�� %5F �� د4�8 آ��ی ��م#� ای رi�8« ، ۶۶دی  ٧ 
i,/ م<ا42ه 42د�ه و . ار�Q� ام@ر ��H�� ��E@{R�2 م 
ا,�Hن از مK م� �@اھ


ه ���i,4 و مK ھi ھ��K را از ا,�Hن م� �@اھ^B �� i/ را �� ھ�ارi . ن@m
 4�vU� O#� ا�� �2 در K,ف ا@�روا�S ا,�Hن �� ��Qه �� �@�� ار�/ ن��R و 


ه . م#�� ��<ارد^B �� iھ O#� ��E@{Rد، م#��_ �@د �2 م@F�1ل نا?4 ا,K ا

در ��ره آ,#
ه ار�/ و ��Qه ھi م<ا42ه را �4ای اوK�E ��ر 4وع . ا,�Hن ��


 ا,K م<ا42ات ادام� =�
ا #2د�8ع و ( » .
 �� �� ن��;� �42i��4د,i و �4ار 
  .)�����۴٢٧، ص 

�� و �� ��ن@ن� در ��Qه و �� . 4ض� ا�H8ر آم
�آ��ی B(« ، ۶۶دی  ١۶Nاز �� ن
�@ا�� D�
ه دادم 2�D . ا�a�#�B �� ��ن@ن ?�� و �4ای �#i�N ام@ر ��Qه 2Bو

i#2. « ) ۴٢٩د�8ع و �����، ص(.  

>�� ھ�,�، �#� ا^�ن� �+� �4�vU ن�رآ��ی راز,#� �(�#� ?�� �2 آ��ی ط�ھ4ی ا%� 
دارد ام4وز در ن��ز ��-� ا%�^�ن، ا��-��ی ا4�Bاض�� ای را م\4ح #2
 و �� 

د�8ع و ( » .از د4�8 ام�م �@ا��i �2 �(@?�4ی ##2
. 48م�ن
ھ�ن ��Qه ����� ا��
  .)�����۴٧٣، ص 

 ٢۴ K�
ه ام�م در ��Qه « ، �۶۶^#,��
ی 4Bا��، ��نK�H ن�. آم
آ��ی م+�@د م+

�4ای ا��-�� �� ��ط4 �� �@�^� 48م�ن
ھ�ن ��Qه �� >L@ق ا,�Hن در مH@رت 
م@ا�L8 ن41دم و ?��i آن^� �+� B#@ان ض4ور�^�ی �#O، ا����رات . 42دن

  ».اض��8 م� ?�4ن
 و ا,#^� �-
 از �#O در�� م�H@د

  .)۴٨١د�8ع و �����، ص ( 
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�2 i#2 ن م��Hط4 ن����ط4ات روزان�،  K,از ا 
آ��ی رض��a �� آ��ی  >�ل �-
 

ه م� دھ
 �2 ا?4 م^(� �� او �
ھ#Bو �#���دو ��O#� �E را �� =�4وزی « 

��م� «
ام� ا,#^� �2 ھ
�H8ن ><ف ار�/ �@ده ا��، m@ن از ار�/ ن�4ان . م� #2
 �E���@دن
 �2 ن#1
 آن^� را از ار,�1 �
رت �� ز,4 آورد، >84^�ی م��ن �^� و 

Q� ھ�ی �~� ��I� و i)B ھ�ی =� از �R1�ه و ,� �@?(� ��ن� را �� و�@د 
و �
ون �@�� �� ا,�Q� �1#ه در %
د ���F 42دن �
رت و مS)R �4  -در =� 


رات H2@ر ا�� Lدو د��� ,-#�  –م K,ن ا@m 
��ور 42ده و �� �@د �d@Fن
ه ان

 و #�Rد م� دان@���ی ��^@ری ا��م� ان+��ر �
رت را از آن Bه و ز�Q�

�� م\(_ 8@ق را در  .م(9وم ,1
,�4 �@دن
 4�dم dزم و ١٣دا� ,�دآ��ی ھ�

  .K�#m آورده ا�� ۶٣م4داد

        


 آ�� آم
، ?�� رض��a 48م�ن
ه ��Qه �� ام�م ن�م� ن@�� و وض& �F^� ھ� و «�ا>
 ،
�(��ت وارد م� آ,B ری �2 �4ای ان;�م�H8 @ض�5 داده ا��، و از�ت را ��)�B
?(� 42ده و ?��� �� م� ا?4 م^(� �
ھ�
، دو ��O#� �E را �� =�4وزی ���م م� 

i�#2. «)٢٧ .( �Eدو��O#� �2 ھ�� 
Hم ن���،  �R1�(m �1^�ر ��ل و �-
 از 
��ی ��^@ریBز ،�Fن�� ��
ه ان
 d�< �2 زم�ن� ا��  ا��م� =� در =� ھ��^8

 �2
��#� ��م زھ4 �#@�در :�4 ا,K %@رت ھ�� 9�m از د�� م�  ��,
 آ��ی 
   .رود

  S,4ا �� K����#� آ�/ �V و   و �� م#N@ر رو#��a ان
ا�وض-��� �2 آ��ی 

،,�84 =< را ۵٩٨�\-#�م� ��@د�ن ��م زھ4 را ن@ 4�F-� �� در ز,4  و

�@اھ
 آم
 و�@ض�+ ��� �E از `F� ،م� ن��1 ای را  آن
Lان م@#B �� �2 ���� ��
   :,�د آور @م

  


/�I/:  

  �E@hHرت، دل م
� i�RL� 
��R2ن� �2 �
رت را ا%` م� دان#
 و ,� ا,�1# �� �

ن در  �
رت ا�� و از ا,K در,~�، �� دن�Fل د������ �� دم@42ا��  i�^� ن�
 �m �;رت و در ن��

، آ?�ه و ,� ن� آ?�ه م;�9 ?@ی �#�Rاری ھ
��@L< و آزادی و


#�Rرت ھ
� 4�H,��� ،
�4ای م�sل ا%�ح ط(�Fن� I�.  �2@اھ#
 و �m نI@اھ#
�� رR8#;�ن� را و >�� ��4�H از آن م� » =
ر م-#@ی ا%�ح ط(�F«آ��ی ھ�



 . دان#
 و��ز ?�H او را �� �
رت �� B#@ان >�ل م�1Hت آروز م� ##2�

ه دا�� و ,�1 ^B �� را O#� �2 اداره �R2 4ت �� �2رن�م�FB �2 از راه �Rن�
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، زم�ن� �2 د�� ۶١و ۶٠آ�/ �V در �4داد ��ل  از ا%(� �K,4، م�ن& %(5 و

اِر  ���R�4 ا�ن �2ر ������ K,ن� ا@�m �2 ،

ه ا�� �#�4ن ،
��d را دا�� ان
 �E�< دش، در@��#O را �� ���H2 �aن
ه �2 �#� �� ?9ار^�ی 5,4% 
 �#���ا�����ل و درم�ن
?� ��م زھ4ِ =<,4ِش �\-#�م� و آ�/ �V را �� آ��ی 


ه . ���@ران
ه ا �^�L8 �L)\م �,dاد و
F4ار ا��Lوه �4 ا,#�1 م@�_ ا���B
 ،
�@دش را ھi ?��84 و �-�
 ن�� دانi �2 او را ھR� i@زان K/ آن دام�آ �)- �2



رت 9�m K�#mی را ا���� م� #2� �-�Fی . ز,4ا ط�^�� ا��#�د وا��1ء �� ?9ار
�� رR8#;�ن�، ا�����ل و درم�ن
?� را �� ھ#�\-#�م� در  ش��م =<,4آ��ی ھ�


ا?�ن�� /I� دو:  

١-   �?
  �F@ل آ�/ �V در >��E ا�����ل و درم�ن

  ��4ی در =<,4ش آ�/ �V و �\-#�م� -٢

و از راه �;��4 و 4FBت �4ای �B�� م#
ان �� ��ر,n و آن~� �H2 4@ر و م(� م�  
  . ر��8 ا��، آورده م� @د

   

  C� �82ل آ ' �S در �G�E ا���!�ل و در/�$�  -١ 

�� رR8#;�ن� در، در م@رد �@د از �@ل �4Fن��ر م� 48۶٧ورد,K  ٢٨آ��ی ھ�

R,@ن :» �F<��م��>�F م��(� �� �(@,9,@ن و ,D روزن�م� ا,����E؛ دا�i م



ارھ�ی م-�%4 . ?4ھ� ن�4وم#
 �@دن������ K,4�?�1 از آن^� ?�� �� �9ر,

 ����#��4
ن
از >. م��>�F 42ده، ,��4 ھi در �(�R �@د و = iل او ھ� «

)٢٨ (i,از
#�� O#� ل ن��ھ� �� �2رن�م� وی در روزھ�ی =�,�ن��<  .  

�� آ��ی
م� در را ��ن�F وھ�� =� در =� ھ�ی �R1 رR8#;�ن� ھ�Lم 

 اول ھ�ی م�ه در آم
ه =�/ 4ا,S«:دھ
 م� �@ض�K�#m 5 ،۶٧ ��ل ��ط4ات

 م<ا42ات در و �@د 42ده i2 را ھ� �F^� در داوط(_ ن�4وھ�ی >�@ر ،۶٧ ��ل

 م@اردی، در و 42دن
 م� ن�را>�� ا�4از ن�4و 2�� از 48م�ن
ھ�ن م-�@dً  ���دی

�(��ت، ط4ح �@دن آم�ده ��B �� 4ط�� ���` �� ا�
ام ن�4و 2B �� در و 42دن
 ن

K��4ا,S ھ 
�ھ _LB �#�Hو �8و از ن VQ� �L\#ت م��)�B و ۵ ��42ی V= 

 م#�ط{ از ار�/ م41ر ھ�ی نLB �#�H_ و م;#@ن �9ا,4 از نLB �#�H_ آن از

: دھ
 م� ادام� K�#m ی و) ٢٩(» ...�@د,i م^4ان از نLB �#�H_ و �F^� م924ی

» V= ط از@L� و �8و _LB �#�Hن زای >�4ت ن�� �#@ب �� �8و، از ن�4وھ�,



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ١١١            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

i�8ھ�ن �� و ر
 ��4�H �2 دا�i ��م-� م<ا42ات رزم#
ه، ا48اد و ن�ظ4ان و 48م�ن

_LB �#�Hط4 �� را ن���K و��& ا����ده و ن�4و 2�F@د ����a ھ�ی ��_ از د� 

 �9ا,4 و ۵ ��42ی م#\�L از ن�4وھ� نLB �#�H_ از =V. 42دن
 م� �@���


 �41ار ��4ھ� ھi م;#@ن
ی در...#F-�� �a�^5,4 م<ا42ات �� ن% �� 


ورات و آن^� ھ�ی �@ا��� ن4Fد ادام� ط84
ار 48م�ن
ھ�نLزم�ن و آن^� زم�ن م 

�E�� از ا ن4Nھ� �K,4 %5,4. ?4د,
 م�IH �4,& و و��& �^��i آم�د?� ا>�

��Iن� آ��ی �#�ب
 و �^ 
�
م �2ظ�� ا>�# ��HI از ن�1ت >�ل) ٣٠( »

�%��
ه   م� آورده ��ر,n �4��_  رR8#;�ن� �� آ��ی 8@ق، م;
داً از��ط4ات 

@د، ��  }�B �-��8 رت �2 ای

رت 42دن ���F و  D, ���2 �^� ط(�Fن �� 


ودی �� آورده ��ر �� ا,4ان م(� �4ای< �IHد م@ �� �2 ?4دد م-(@م و 


ه ?��I�R ھi از m#�ن H2@ر مR(5 ن�4وھ�ی �V آ�/ =<,4ش ھ#��م �2 

m �R1#�ن وا,#�ن. ا�� دا�� �4ار �L@ط م-4ض در �@ز���ن �����ری  
      :دھ#
 م� ا,4ان م(� �@رد �� =�4وزی B#@ان �� �2 ا�� ��ل ٢۵ را

٢٨ K,از« ،۶٧ 48ورد �^F�  4F� 
 را و��-� >�(� �8و م#\�L در 4Bاق �2 دادن

 و �@=�Iن� �� ن��ز و ا�� ��R1 را م� �S نL\� �� دو در و 42ده آ:�ز

ی آ�� و رو>�ن� آ��,�ن...دار,i ھ@ا�F��H= �aن�� �4ر�� را �8و وض&. آم
ن
 م+

i,42د .D� و ا�� ز,�د نLB �#�H_ و�E ا��، ان;�م >�ل در م�K1 ھ�ی 2
i4م��آ��ن آن  �R٨۶و٨۵ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن( »ن�.( 

٢٩ K,4 ھ� ?9ارش« ،۶٧ 48وردF� م� ن�4وھ�ی �� 4Bا�� ن�4وھ�ی �H8ر از 


ن ن9د,D و �8و درم#N@ر [ارون
 روی م� ار��Fط� =` �\& و ^4 �� آن� 
��i م� ن�4وھ�ی �2 دادن
 اط�ع ظ^4 >
ود و داد م� .]ن.ارون
 رود ا���� �� 

_LB �#�H؛ ?��84 �8و از ن
��(� ان 4vUم م�
 م� ��4�H م�Lوم� د��@ر ا?4. 

 =�,�ن(»  ن
ا� ھi م\�}#� ن��;� ��R,�� i,4,>Q� �2 را ��4�Hی �(��ت دادم،

�(� از م#�4Nی ام� م4>@م). ٨٧ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع� �)B ط@L� را �8و 

K�#m 5@ض��م�  
 :دھ


ن
، ��4ون �8و از را ن�4وھ� و��� «�H2 
 ا,K �2ر ن��;� >(F~�، ط4ف ���48دن


���E �8و �2  

ام و % 

 ?�84، را>�� �� را �8و و آم-� �� �~�) �)�< 


,K و 42د#m را ن�4و ھ9ار iاز آن;� در ھ K�� ا%�ً ... �4د �E�� و �8و 42دن 
 ان����Iت ���� ھ�� از ��4�H و نF@د، ای =��I �2ر >(F~� �� ن�4و ���48دن

 �8و �2 42دن
 ا�Bم ھ� ر��ن� در �@د، ان����Iت و�� ھ��ن در. داد E@ را ���,�
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 و ھ9ار�
 �8و در �2 ن�4وھ� ا,K �2 �@د =�
ا و دا��، رأی ن�4 ھ��#�Rھ �� ھ


 و ھ9ار �8و در �2 داد E@ ا�Bم ا,K و دھ#
 م� رأی� ��4�H ن�4و ن�4 ھ��

�Rو ن� �B�� 

ام �2 % �)�
 ?�84، را �8و و 42د >-� 
�~� �� آم) iھ 

�)� 42ده �4ج �8و در �@م�ن م�(��ردھ� م� آم
، اھ@از ن9د,�1 �� ��ره دو و 42د >

i,�2 �@د �� ). ٣١( »ا��8د %
ام د�� �� ھ

�K �2 داد اط�ع رض��a م+KR آ��ی«  ،۶٧ �4داد ۴�~� در د)�خ و  

��4ان �)���4ان �خ در. ا�� 42ده 4وع را >
ه د8&  �Eدر و �~�)  

 ?9ارش را �F^� وض& م4�_ ظ^4، از �-
 دو �� �N+E آن از. ھi��R در?�4


�K �2 دھ
 م� ن�Hن ھ� ?9ارش ر��8 ر��8. 42دن =�/ و ��R1 را �\@ط د

�4ه و آ,
 م�d�� 
�(��ت م#\�L 2` از �2 دادن
 اط�ع ظ^4 از �-B   ��42۵ی  

_LB �#�H42ده ن i,ل. ا@F� �1#,در ا 
#m �B�� K,ا ��
ه نLB �#�H_ ھ ،
�� 

`1Hدر).  ١٣٩ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(»�@د م ��ور�= K�� %�+� ھ


، �4ط4ف 4Bاق ار�/ در روان� م@ان& �8و، �L@ط ��« : ا�� آم
ه �@ض�+� 

�` ا���1رB �� د�� K��@د �� ,��#
 48%� ا,#�1 از �F` رزم#
?�ن و ا��8د د 


 وض-�� �� را,

ن
 م@ا�� د,�4ی >@ادث �� دھ#
، و8{ � در 4Bاق ار�/. 

�~� �� و,lه ?�رد و ھ��i �@م، ھ�ی ��Qه �� �4داد ۵) �)� آزاد م#\�L و 42د >


ه�(��ت در B ر در را ۵ ��42ی���� ».?�84 ا

��Iن� آ��ی« ،۶٧ �4داد ٢٠��ل �F^� از �Q� �2ه زم�#� ن�4وی 48م�ن
ه  

�\@ط وض& از ?9ار� آم
ه، �B�8در د �~F)< ن�4ان و داد م�ؤوت و �)�< 

K�^����ت 4وع از =V. دان
 م� ض-�. را م� د�8ع. ا�� د�4 ���K ا در د

�@ش. ..ا�� �
ی وض& و دارد و�@د ن�4ان� ا,K د,��R< ،4س م#�ط{ K�� �� 

�F��B O#� �R4ای و ن�� K�E4,+�ً  ��ر او% ��? 
,�� O#� را i�� از 42د، 

�B�; ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(»42دم �-;_ ن4N اظ^�ر در او %4ا>� و 

 ).١۶٣ ص

��Iن� و رض��a و رو>�ن� آ��,�ن«  ،۶٧ �4داد ٢١.  آم
ن
 ا�H8ر و �#;�L و 


 %+O#� �F ن��زھ�ی ��ره در و آھ#O �� ا?4 �2 �@دن
، اLE@ل م��{ ھ�� و 

 �;#��I� ،i@اھ�i 8-(� ام�1ن�ت,�Fن �� O#� ؛ ادام�iدر ز,4ا دھ� K,رت ا@% 

�` ا���1رB د�� K� در اE-�ده 8@ق وض& ن��mر,O#� i، ادام� �4ای و ا�� د

 آ:�ز د�8ع =�,�ن(». @د ���R ام�1ن�ت و ن�4وھ� و i�#2 �4�4ار H2@ر

 ).١۶۴ ص ��ز��زی،
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�4داد ٢۴ 4«  ،۶٧�B �� 4��` ھ�ی ,��ن 48م�ن
ھ�ن �� _ آB ه
 در ##2

�(��تB ��� س
L�Eھ4. 42دم م<ا42ه ا D, ا?�ن� را آن^� از
� i�84,>= .4ح 

�(��تB 4 وNد ن@��@اھ#
 م� �m ھ4 �2 دادم م�
ان ھ� آن �� و �@ا��i را آن^�  


#,@�� .����(��ت ا%` از ھB راض� 
 ���B �2 �@دن
 م
�B ھ��� و �@دن

�,@L� ن ن�4وی�?

ه رزم# �@انi��R م� �@د �8�2 ن�4وی ا?4 �2 ?��#
 م� و 

iن����(41د از ا4s2اً  و �4و,i =�/ ھ4�H�� i و �B 4ار?�ه�ن�راض� ��42  
. �@دن

 م+KR آ��ی �� _ آ�4. ا�� ن
ا�� را 42دن ھ��ھ#O و اداره �
رت ?��#
 م�

،�aت و م<ا42ه  رض���)�B ��� س
L�Eارز,��� را ٧ ا i,4. 42دNن K,ا 
 �2 


ه =�4وزی �@انi��R م� �@د، �8�2 ن�4وی ا?4�B ای ��
� i,د�8ع =�,�ن(»���ور 

 ).١۶٩ ص ��ز��زی، آ:�ز

�4داد ٢۵ ۶٧،  »�B�� / 
��Iن� B(� آ��,�ن ظ^4 از �- �-�4ی 9,9B و 


 و� وض& ?9ارش. آم
ن
 ���د�ن ا��Bی از د,�4 ��-� و ���F�Eف ���4 م+

�~F)< را م�ؤوت و 
�\@ط و i2 ن�4و. دادن �B�8ره راه. ا�� =<,4 آ��_ د�m 

 ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(» .ا�� م@ان& و ا��+�1م�ت 42دن در��
١٧٠.( 

�K ��م�/ م#\�L در �2 داد اط�ع �#;�L آ��ی«  ،۶٧ �4داد ٢٧ و آم
ه �(@ د
##2
، م� نLB �#�H_ ا>���dً  م� ن�4وھ�ی �Eوم� و�Lم 
 آ:�ز د�8ع =�,�ن(»دارن

 ).١٧٣ ص ��ز��زی،

�4داد ٢٩ ۶٧، »D,ن9د �B�� ۴ ،5F% �� K�)� ی��آ �aار رض�

م �� .

�K �2 داد اط�ع
 در و  42ده آ:�ز را >�(� م^4ان در د#m �\Lده ن�م@8{ ن@� 

��Iن� آ��ی و رو>�ن� آ��ی. ا�� 42ده ن�@ذ نD, �\L در و >R#� آ��ی و 


ه ران
ه LB_ ھi نL\� ھ��ن در دادن
، اط�ع �-
ی 
�2
. انU� 4� وم��Lو م 
�4F...42دم ��Qه و ار�/ �2م` ھ��1ری 
,
 م@اض& �� ر�#� �2 �@د >��2 �

��ل در ار�/
 آ��ی %5F، ن� ���B ن9د,D... ا�� �
ی م^4ان �
ر م+% 


ه ���R م^4ان ا,�م ��ده �2 42د نL` ا,�م ا���ن
اری از H2@ر وزارت از و 
�FLB ه ن�4وھ�ی�Q� i4 �� ھ\�
?�ن. ر�R)� �#)B i�8 ��. ا�� ا��8ده #,�� ھi را ن

 .رزم#
?�ن م�Lوم� ا��س �4 و�E ?<ا�i، �4,�ن در

�� �B�� و ده i4ه �� ن�^Eدر د �R)� م
�4Fھ�. �i�H?4 د4�8 �� و م�ن �B�� �� 

�B�� n)� 4� م� 
 ا,�م در و ر��
ه م#\�L �� �2 رض��a م+KR آ��ی....

4L�Rه م

 �@د، #m س ��ر��
د در ?�� و ?�84 �% &� و ھ� ن�4و آوری �
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i4م�� S� 
#�R4. ھ�
 روز اوا#�R@ان�ه �� 
 �4ای ار�/ زم�#� ن�4وی 48م�ن

� S��1H` و �S �4م�i در ھ��1ری ،
,
 د�8ع =�,�ن(» .##2
 �4ار �4 ار��Fط �

 ).١٧۵- ١٧٧ص ��ز��زی، آ:�ز

�4داد ٣١ ۶٧،  »_ و م^4ان وض& از ?9ار�. آم
 رض��a م+KR آ��ی 
�~F)< ط ��,4 و�Lن �^F� در ?�� و داد �L\#ر رش، ?4ده م�H8 K�
ه ز,�د د 

 � �^F�L@,� �4ای ام�1ن�ت ���R ��ره در. @د م� i2 �@ان �
ر,� �� و�E ا��

 ).١٨٠ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن( ».ر��
,i ن�FR �@ا8{ �� ھ�

١ 4�� ۶٧،  »4�B و _ �@ض�5 �� و آم
ن
 >(F~� و م�ؤوت م#\�L 48م�ن
ھ�ن 

�@ا���ر آرا، ا���ق �� م#\�L دو در �\4 و ن�4وھ� وض& ��)I� �L\#م�ؤوت م 

 و ان^
ام ,D از ا>�4از و آ#8
ی ن�4وی 42دن آزاد و �\@ط ��, 4�L@,� �4ای
�R1 `� �@ء آ�vر و �(�I ھ�� �� �4ر��، از =V .�@دن
 م�ؤوت در م+�

�E�� ).١٨۴ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(» .=<,i�84 ن��mر �� ا>�

۴ 4�� ۶٧،  »4�B �RIی و وز,4 ن��Bد ا�^#H�= دش��� 
 ��ره در. آم
ن


 �4ار. ر��
,i �@ا8{ �� ���د ار�2ن4وع را �2  
 �� ا�H8ر B(�4ض� آ��ی. ##2

�-�
 م<ا42ه ن�4و �;^�9 �4ای. آم
ن
 ��Qه �4ان از �...K,4� >��2 ا��Fر آ

  ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(»�@د ھ@ر و م;#@ن �9ا,4 �2م` �L@ط از

١٨٧.( 

۵ 4�� ۶٧،  »�B�� / 5F% ه در��,�= �,
... �@دن
 >�ض4 م��#^�. نi��RH ام�

�B�� / از ?9ار� 8@ر,� ��. م�ن
,i ?(. در _ ��. ر��
,i ?(. �� ن�i و 

�L\#م i��84? .ن�4وھ�  ً�F,4L� ھ@ر 2` از _LB ��RHن 
�K. ان -اھ@از ��ده �� د

4^H4م� S)Rا�� م �Eو 
�� _LB �#�H4 و دارد م4ز �� نN�#ا�� م 

 �2 ای آم�ده ن�4وی. ##2
 در�� را  �@د م@اض& ھ@ر، و �9ا,4 در ن�4وھ�,/

��E�< �� K ا,K در ...ن��R د�� در ���زد، د

  _ �2 را ار�/ م@اض& و ان
 ر�Q� ��8ه ن�4وی از وا>
ھ�,� �2 دادن
 اط�ع 

D در@2 �E���K �2 ان
 42ده ا�hل �@د، م�ن
ه  -اھ@از آ�����E ��ده از د

4^H4م� �2 ?��84 ا��4 ھ9ار دو از ��/ �2 ا�� ?��� 4Bاق. ن�^
ارن
 دور 


ه�B ھ� آن �H�ار 
#�R١٨٨و١٨٧ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(» ھ.( 


 ا��ی«  ،۶٧ ��4 ۶�� 
� از و آم
 اھ@از ��-� ام�م �9ا,4ی م@�@ی B(� م+

�4F... ن�@د ن�4ان� اظ^�ر م@�@د وض& 
�K �2 دادن��4ان �خ در د �)�< 

 ).١٩٠و١٨٩ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(»  .ا�� 42ده آ:�ز ھ�,�
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�(� �2 داد اط�ع >(F~� از �(�#� رض��a م+KR آ��ی« ،۶٧ ��4 ٧< _H,د 

K��خ در م� �\@ط �� نL\� �� دو در و دا�� ادام� ام4وز ده ���B �� د 

��4ان
ه دVQ� &8 و 42ده ن�@ذ /. ا��  t�� K��(� در د< �24 


 م-(@م. �@د راض� دا��؛�(� �2 ام4وز ?9ارش < _H,ه د8& د
 �@ده، 

 ).١٩٠ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(» .نF@د در��

١۴ 4�� ۶٧،  »�� �R)� 2` ���د i�8ھ�ن. ر
. �@دن
 آم
ه ھ�Q� iه و ار�/ 48م�ن

 �4ای �\4. دادن
 را وض& ?9ارش. �@د م\4ح �@ز���ن از =
ا#8
 ط4ح

 =�,�ن(» .?�84 �4ار �+� م@رد �2رھ� راه و ھ� =�H#^�د. ا�� �
ی �@ز���ن

 ).٢٠١  ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع

�K �2 دھ#
 م� �4F �#@ب از«  ،۶٧ ��4 ١٧�4مH^4 و آ��دان م��L` در د 

&�����a از و دارد ��ران ?(@�E و ���Fران و 42ده �;� iم� ا����ده ھ 
#2 .�� 


 آم�ده i��? �2 ھ@ا�a ن�4وی# ا���ن
اری ام�1ن�ت از ?��i وز,4 ن�RI �� و ��

��ل از ھ� ن�4و ان��Lل �4ای ھ� .٢٠۴ ص» .@د ا����ده �#@ب �� 

 �� 4Bاق >�(� از ن�4ان� �4 مF#� �@د، ز,�دی م4ا�-�ت« ،۶٧ ��4 ١٨

4^H4م�
 م-(@م و آ��دان و  آ,� و �@ز���ن ا���ن
ار م�4دام�دی م+KR آ��ی 

�@ا��� م4دم از و ان
 42ده �\4 ا�Bن اھ@از ��-� ام�م �9ا,4ی م@�@ی هللا 


 .٢٠۴ ص» .@د ا�Bن %4ا>� ا,K �� نF@د �4ار. �4ون
 �F^� �� ان

٢٠ 4�� ۶٧،  »�B�� زده�, _��Iن� آ��ی...ر��
,i اھ@از ��  �2 داد اط�ع 

��)I� ،�~F)< _Hد م� �2م` ام@ م��@ن 42د؛ �@اھ
 ا�Bم 2` ���د 48دا و 

�4ان >�ج م#\�L در �2 دادن
 اط�ع م;(V د4�8 از. ?�� ھi را ا�BمB K� د

&��(4 ار���ع از ار�/ و دارد ن�4و �; _LB ��RH٢٠٧ ص» .ا�� ن. 

�4مH^4 و آ��دان �4,9ه =
ا#8
 وض&. آم
 رض��a م+KR آ��ی«  ،۶٧ ��4 ٢١ 

�4F. داد �@ض�5 را ن�Lط ��,4 و 
�K ن�i، و / ���B �2 دادن م#\�L �� د

�K,4 و ز��
ات< �)� م-�@ل م\��{. ##2
 م� د�8ع آن از ھ� ار��H �2 42ده >

�4Fھ�ی �Eم� او ��? �)� در ?��#
 م-�@ل م\��{ i2 i2 و�E. ان
 42ده د8& را >


#m �\Lن S< ��R1����a ��ح از. �
ه ا����ده 
 م-(@م �-
اً . 
ود �2 < 

�B�� م 2(� �� �2ر ,�زده��
ه � و آم
ن
 ن;. و ��42 �4ار?�ه _... ا�� 
 و آم
 رزم� م^#
س. ?��#
 را آ��دان و �4مH^4 از د�8ع �4ای �@د ھ�ی �4ن�م�
 را �4مH^4 و آ��دان و اھ@از از >��ظ� �4ای م@ان& و ا��+�1م�ت �4ن�م�

��?....�� �RIد وز,4 و وز,4 ن� >(F~� از نLB �#�H_ ا�Bم�� ��ره در ار
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�F+% i,ن ام4وز و 42د�Bا 
 .�RIر ن�4ان وز,4 ن�v9ام در آن م#�� آBا 

 .٢٠٨و٢٠٧ ص »ا�� ھ� ن�4و

��H8 ،Kر ا4v �4 �2 ر��
 اط�ع ھi �18 م#\�L از«  ،۶٧ ��4 ٢٢ �-�دل د

41HE ھ�ن 2#�4ل در و ر��8 د�� از ٧٧
�@ا��� 2��Q� Dه از و ن��R 48م�ن 



,#� آ��ی �@ل از وز,4 ن�RI .ان��B ن�4وھ�ی �2 داد اط�ع &�
ه آوری � 


ا#8
ی �S در ار�/= 
,
� K�B ش@�
ن م@ا�� �� ان
 ر��8 ��Fران �� � ،K� د


ه م��4ق ھi ��ز 
�S در م;
داً  را ?��I�R ھi از ن�4وی �2 ن��R م-�@ل. ان 

،� . ٢٠٩و٢٠٨ ص» .#2
 م� د,��1 را آن ن�4و �(� و�E ?<ا


 آ��ی«  ،۶٧ ��4 ٢٣�� 
��� م+��� 4F� از �4ار طF{ م� ن�4وھ�ی �2 داد 

�L\#4ان >�ج م�B _LB ��RH؛ ن

 �4ار ان  .٢١٠ص »i�#2 ا�Bن �@دم�ن 

٣١  4��۶٧ ، » 4s2#@ب در ا� ��ل ���4F دادن
 4B �2اق از  5F% اول
�4مH^4 و از 2@D : ا�� م+@رھ� >�(� 42ده �� �~�)از �#@ب در م+@ر 

 K,4� 4�و ط���a �� ��ده اھ@از و �4مH^4، از ھ@ر در م��D و �@م�ر و �

�K,4 و �@م�ر و �#@ب ��(� ن�@ذ 42ده ان 4��4ان �2 در �B م . و >�ج���


�4F ھ� . و�� �� _ %4ف م<ا42ه و �(�F� �� K^� و ���د و مd@{Rن ن�Nم� 
�
 آ�� �4ای ?K�84 ا��Fر �#O و م<ا42ه در ��ره . � �
 �@دھ�=�/ از ظ^4 ، ا>


4ا,S و ا�
ام�ت �-
 از �#O در %@رت �@�. �#O آم... 4F� _ 4�آ

ه �K در �@ز���ن �� ن9د,D م4ز LB_ نLB �, ��RH_ ران
ه ر��
 �2 د

  .٢٢۶ص » ا��

���E ��نK�H 48م�ن
ھ� ن�4وی ز« ، ۶٧م4داد  ٢� t��4� O#م�#� و �4ھ

وض& ن�4وھ�ی ار�/ در �#@ب و . �4ا�� 48م�ن
ه >��ظ� اط��Bت ار�/ آم
ن

�K در آن �� ھ� �� ھ4 �� م� �@اھ
 م� :4ب را ?��#
؛ ا�. ��ر ا�� و د

 ��زم�ن و �� �2ر?�4ی ن�4وھ� . �@ان
 �4ود,
م
�B ان
 �4?4م ��& آوری و �;


#�Rوارد... ھ K�
ه  و  از :4ب �4F م� ر�
 �2 د^4 ?��ن :4ب 

#�Rھ� آن^� ھ
�& م� @ن
 و مhH@ل ��زم�ن� �B4� �� ن�4وھ�ی رزم� م� .


##2 �)�
ه > /I= ��K �2 در ��ده ھ� و د  .?��i در :4ب، �� د



ه ام�م در �^�د ��زن
?� و ا�4اھ��� آم
ن#,��
هللا ن@ری نFB ,�ن��4 آ�B .

�(��ت ان^
ام ان;�مB �2 
#�@د؛?��i در د��@ر ا�� =�H#^�د دا . KR+ی م��آ

=�H#^�د ��1H` ��زم�ن �#�^�ی ن�م#iN . م�4دام�دی ا���ن
ار �@ز���ن آم

 i1< �� ه و�Q� 4ام �+� 
دا� �2 �� �(_ م@ا�L8 48م�ن
ھ�ن ��Qه �4ار 
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@د `�1H� ه�Q� ه
�K . .. 48م�ن_ آ��ی م+KR رض��a اط�ع داد �2 د 4�آ

ی از =�د?�ن ا��ذر ��4و-� �#R< ی��آ �Eر��8 و iن ر��8 و از ?��ن :4ب ھ


 48وزن
ه آم
... �F@ل ن
ارد�ط4>� �4ای روان� 42دن آب �2رون �� . آ��ی م+
 
�K دا� �2 �� ن4N م� ر���4مH^4 و اھ@از در %@رت ورود د �L\#م


,��
م�ت �2ر را م^�� ##2
 و در ���د 2` م\4ح نLم i��? ا��؛ �)�B.«  )ن�,�= 

   ).٢٣٢و٢٣١ص  ��ز��زی، آ:�ز �عد8

 مR(5 ن�4وھ�ی �2 داده ھ�ی %5,4 8@ق ��ی ھ�� D و F^� ای ن�� ?<ارد 


ه ?��I�R ھi از m#�ن H2@ردا�� و  �4ار �L@ط م-4ض در �@ز���ن �2 
 ��< �2 
داده » =�H#^�د ��1H` ��زم�ن �#�^�ی ن�م#m » iN#�ن ن�4ان �@ده ان

م� @د  �� در %@رت ا�hل ��@ان#
 �� �2ر �1,4m در �@ز���ن �4Qدازن
 و 
روان� « ا98ون �4 ا,K �4ای �
 42دن ن�4وی 4Bاق از ا�hل �@ز���ن ط4ح 

�4مH^4 و اھ@از  �L\#را » 42دن آب �2رون �� م
 =<,4ش ھ#��م �� . م� دھ#

در m#�ن وض-� �4ار دا�� ان
 �2 از روی ا�����ل و  �V �\-#�م� وآ�/

ام : �2 در آن ھ�~1
ام از �@ا��� ھ�ی آن�ن از ��F` ۵٩٨درم�ن
?� �\-#�م� %

را آ:�ز ?O#� 4 و م+1@م �� =4دا�� :4ام�  42دن، و �� ��ط4 ار��1ب 

��K، ?#;�ن�#
ه �@د�#�,�ت �#��  م+1@م H4ا  ، آنه نm ن و@m ون
را �


#�84,>=  .  

 ٢٩ 4Bاق در و ا,4ان �#O �� دادن =�,�ن ام#�� �4ای @رای ۵٩٨ �\-#�م�


 ، %�در١٣۶۶ ��4 . 4Nآن را =<,�84 ام� ن _,@�4Bاق ��V= �)%�8 از �
 �L\#4 �8و، م^�� ا,#�1 در آن م@�& ا,4ان در �#O د�� ��d را دا� و 

�(��ت ��42B 4اق در �2ن�ل =4وش م�ھ�،=#� ض(-� ( ۵یB &م` م@اض�
 �~�)، م#\�L م�ؤوت و>(F~�، �9ا,4 م;#@ن وھ@ر ، در ��4ف ا,4ان �@د )و


ام » ��4ه«و �� ��� دروازه ھ�ی % 418 �2 K,ا �� ،
=�/ روی 42ده �@دن
�@اھ#
 42د و در 4Bاق >1@م� ا��م� �� =�  S��� 42د، از =<,4ش را 
�@اھ#


 م@ادی از �\-#�م� B@ض @د، و�E  زدن
��ز آن �4,�� �2 
و اد�B م� 42دن
��R,�� �2 
ھ��K �\-#�م� را �
ون  ا,4ان @رای ام#�� و آم�a�1,4 ھ� م� ?��#

� از �-
 و. �E�Q� 4��h<,4د>? D, ی  و ��ل
در ن^�,�  و در >��E �2 ا,4ان ان
��#� ��م زھ4  �@د ا�����لو  ,Uس�
، در ��ر,nو �� آ��ی  ��4 ٢٧ ن@�ن
ه 


 =<,��84 ا,4ان �@ی از ١٣۶٧ �#��� ١٣۶٧  ��4 ٢٩ در و م�-��_ آن آ��ی 

  :2@��ه �KI ا,K �2 .42د م#�4H �\-#�م� =<,4ش در��رهٔ  =��م�
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 از ا,#�1 ?9ار^��a از ا�����ل �#O و H2@ر، مK�E@{R ام@ر 41HEی و  -�
��#� م� دھ#
 �2 از ���(� م^��K,4 ن�م� ھ� ن�م� آ��ی رض�H2 �a@ری �� آ��ی 

��#� ن�م� وی. ا�����#� ھi آن را  /در�@ا��^�, و �� آ��ی �m#�ن �@ده �2 
 

ور و �� م4IRه ?��84 و م� ?@,L4 م�:»�Rری ��/ ن��-»  .ا,K د,�4 

��#� K�#m ا������ از ن�م� آ��ی R�:  


اران �2 ,�1 از دھ^� و �� �@�� �� ن�م� ��1ن دھ#
ه 48م�ن
ه ��Qه =��... « 
�R1ھ�ی ا��4 �� ا,#;�ن_ ر��
ه و ��  ?9ارش ن�Nم� ����� ا�� �2 �-
 از 

ا4�Bاف ��ن�H#� 48م�ن
ه 2` ن�4وھ�ی مR(5، 48م�ن
ه ��Qه ,�1 از م-
ود 
 O#� ادام� �� 
L�-م O#� ^�� م�,+��ج�ھ�ن� ا�� �2 در %@رت 
48م�ن

� م�
 و �� �@�� �� ا����ده ?4�Rده د���,� و نF@د و��K  `a از ��ح���ھ�ی 
�s#�
ن در  ##2
ه آن، ا,#;�ن_ �� آ�/ �V م@ا�L8 م�  Kن��,i و �4ای رو

 n,ر��ه �2 در �Q� ه
�� i�n) �� ن�1�� از ن�م� 48م�ن�� K,ذ ا�I�۶٧/۴/٢م@رد ا 
@د ن���� ا��، ا�ره م� .  

زی ن
ار,i، م�K1 �� =#� ��ل د,�4 م� ھ�� =�4و: 48م�ن
ه م�9@ر ن@�� ا��

رت  ا�� در %@رت دا�K و��a(� �2 در ط@ل =#� ��ل �� د�� م�� i,آور

�i و �-
 از =�,�ن ��ل �� ���(��ت ان^
ام� و ,� م��L(� �� مs` را داBا?4 م�  ٧١
ھ@ا=���ی �#�� و  ٣٠٠�@پ و  ٣٠٠٠��نD و  ٢۵٠٠��t =��ده و  ٣۵٠دارای 


ار  ھ(� ٣٠٠Lم K�����` �@�^� از ��>^�ی 9�Eر و ا�i �2 2@=�4 و �
رت ��
�i، م� از ض4ورت�� ��
ا  ھ�ی �#O در آن م@�& ا�� دا� 
�@ان ?�� �� ام�

i��� ���(��ت آ#8
ی داB iوی م�. ��@ان� 
,@? : �-�@� 
���` ذ42 ا�� �2 ��,

  . ن�4وی ��Qه �� ھ�� �4ا�4 و  ار�/ �� دو �4ا�4 و ن�i ا98ا,/ =�
ا #2


 از �(�� �8رس ��4ون i�#2 واd م@8{ او آورده ا,�� iآم�1,4 را ھ ��FE؛ ا��
i^ه م
�� م@��L8 ط4ح �@د را �^�� �� م@�&  نI@اھ�i �@د و ا,K 48م�نR� K,4�

ر�
 دو�E و ���د  �@د�� و ام�1ن�ت دان��R و آورده ا�� �2 �-�
 �� ن4N م�
 �� ��FEا ،
##2 `�B د@� 
^-� �� 

  ذ42 ا,K م\�E_ م�48م�ن
ھ� 2` �@ا ��@ان,@?

�Rری  ��/ ن��-
 �2 ا,K د,�4 ��#� iز ھ�� 
,��. «)٣٢(  

��ل �-
 از ��م زھ4 ن@�ن
ن ��  ١٢ا��FE آ��ی رض��a ھ
ف از ادام� �#O را، 
 
,�� ،
��#� د���Lً ���ن 42ده  و �� �R2ن� �2 �-
 از 5�8 �4مH^4 م� ?@,#�آ��ی 

�(� 42ده و در ض4ورت  ادام� در آن م@�& %(5 و �#O را ���م م� 42< i,د


 داد,i، >1@م� و ان�Lب ���Fs ن�� ا?O#� 4 را ادام� ن��« :�#O م� ?@, .
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/ ��ل از  ھ�,� �2 م� آن 
 ۶ھ�ی �#O را  ��ل �#O ��^@ده �@د و ��ل ٨?@,#

ان#
 �2 ا?O#� �� 4 =�,�ن م� �@%�. م� ٢و� 
,�� ،
داد,i >1@م� ا��م�  ##2

در >�L�L ,-#� ا,#�1 ام�1ن ا��4Lار و )  ٣٣(» ��K ر��8 �@د  و ان�Lب از
ا���4ار د,��1�@ری وd,� م\(��L8 �L از ��K  ر��8 �@د و ا,��L�L< K ا�� �2 


  . �#O را �4ای ا��4Lار �2م` د,��1�@ری ط@dن� 42دن

ا��ی م+KR رض��a 48م�ن
ه ��Qه =��
اران �2 �@د �^�4 از ھV24 د,�4ی م� 
 �2 
��4َةٌ  «دانَِ� �ِRِ�َْن �)Bَ KُRنdا ِ̀ / ���م�: �4آن( »  َو Eَْ@ أLEََْ� َمَ-�ِذ,4َهُ  * �َ

,�1 از م^��B K,4م` �R1 در �#O و ��م زھ4 �@ران
ن �� آ��ی ) ١۵و١۴


ه �@د �2 او را ��زدا� 42ده ان &,���#� ا��، �-
 از =<,4ش �\-#�م�، � .

�� رR8#;�ن� �4 آ��ی «:?9ارش م� #2
 ۶٧��4،  ��٢٩ ا,B K(� آ��ی ھ�B


ار,/ دادم. 2�� ?4,� 42د. ن�را>� ا��. م+KR رض��a آمEا��-��  آم�ده. د


�@د ���ن ��
 �2 . ا��؛ ?��i در ��� ��
 48دا م��>�F �(@,9,@ن� دا�4ار 
@د 4�H�� ��<رو iه ھ�Q� د و �4ای �~� ھ�ی@ =�,�ن(» .�,-� ��زدا� رد 

  ).٢٢٢ص  ��ز��زی، آ:�ز د�8ع

  K,و ا �#����� �@�� �� آن~� ?<� آ,� �Bم` ا,K ��م زھ4 ن@�ن
ن �� آ��ی 

 نR` ا,4ان� را در ط@ل ھ�H ��ل �#O �(. 42دن، �9 �R1 م���#m5 و


؟�� 
�� رR8#;�ن� و ن@�m اش م+KR رض�V2 �m �a د,�4ی م� �@ان ھ�

 �� �FRو ن 
#�R4ی ھFم �\�
ان م-#� ن��R �2 د,�4 مd@{Rن از � K,ا ��FEا
 ���E@{Rرم@H2 4دن ام�1ن�ت� K�� ر �@ان�ن و از��H2 و و,4ان� و �^�,�#�

طF-�ً مK�E@{R �@ه �����a و ا�4اH2 ��a@ر �2 ام�1ن�ت �@�@د آم
ن . ن
ن
ار

 �2 در #�Rن� ھ�R2 4 و از زم4ه�Lم 
K�#m وض-� را 48اھi م� 42دن


�� �@ض�5  2@��ھ� در م@رد   .ا��4Lار و ا���4ار د,��1�@ری نL/ دا�� ان
�� رR8#;�ن� درم@رد  ��4 =<,4ش آ�/ �V و �\-#�م� و ?��� ھ�ی ا��ی ھ�

�� =�,�ن داده م� @دR� K,م� �� ا�#-\�.  

  

٢ - 
/�1)W� و S� ' ش آ�#BD ی در���  

�4ده و از ھ�� �R2ن� �2   i#�h& را م�ا%` م\(_، م@ �� K���F` از =4دا
Lم K,اول ا ��R� د را در@�ا,K ن��1  و 42ده��E ا�4از دا�� ان
 �41H ن4Nات 

i#2 ن م��Hط4 ن�� iرا ھ  :i#2 ��ا��#�د مi�L�R �� ?��� و ن@�� ھ�ی  ?��ن ن
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�� رR8#;�ن�  48ا�#18
 ...و آ��ی ھ��4ا��س  . �� �@رِد �@ان#
ه دادن ��
"9,�� i^Rان� �)B �LB 4ار�ن� " ا�;#R8ر ��و  م#
ر��ت ���ب ھ�ی آ��ی ھ�


ه ا��، �@ه م;4,�، م ،�##L�����a و ��زم�ن^�ى  ۶٨��  ۶٠از ��ل  4H�#�2 م
�� رR8#;�ن� �@ده و ر�{ و  م4�HE .)�Iىو �H@رى، در ز,4 �(\� آ��ى ھ�

ھ�� ام4ى از ام@ر �H@ر . ?��84 ا�� �8{ ھ�� ام@ر �
�� وى %@رت م�


 و �@ا�� ا,�Hن ان;�م =<,��84 ��,
 .نF@ده ا�� �� �
ون %�>

  

ام ��B4م ا� K,4�d�� ری@H2 ا?4 در K4 مN4م  -�� ن� K,وارم ا 
�2 ام�
مi�L�R  �� �@�� ��  ن@�� و ?��� ھ�ی   - و ��ن@ن م� �� 2(� ><ف @ددر H2@ر 

 K��
ام �@اھ
 �@د ز,4ا �4 ا��س ھBر ا �� 
#m /��� رR8#;�ن� >1آ��ی ھ�
 ����ل اول و ا��4Lار و ا���4ار د,��1�@ری وd,� ١۵ھ� >
 ا�` ��/ از ن@


، و �4ورھ�F�R4ی مFرھ `��و ��H2رھ� از ��ل  م\(��L8 �L و ����L� `�1H و �+
  .نL/ اول را دا�� ا�� ۶٧و ��H2ر 8(� ای زن
ان��ن در �����Rن ��ل  ۶٠


 �� م#��& د,�4 ھi م4ا�-� 42د,�� �2 ��FEر م�  و  .ا@H2 n,ر��ھ�،  ��ام� ا,K ن@

ه ا�� و ن� ا,K و ,�  ���� د�� �R2 �2 مiL�R ام@ر را در د�� دا�� ن@
i,ا�#�دی ا�� �2 م� از آن دوران در د�� دار K,4��
م و م^#m آن 48د د��  .

آزادی و دم@42ا�� و �� د�E` ا,#�1 در ��ر,n  �ا?�R2 4ن� �4ای ر��
ن �

 ��ل �1, �������
 و . در H2@ر i2 دا�� ا,i» =4ا?����41«   4ا#�� 4N�#م

41����در H2@ر �4   ی,� آرزو ##2
 �2 آزادی �� د�� K�#m د,��1�@ران =4ا?
و�E ا,K >{ ھ4 . �4ار @د، آب در ھ�ون 2@��
ن و د�� �4 ��  ��ر,
ن ا��


�� �� :و ام� ا%` م\(_) ٣۴(.�R2 ا�� �2 ھ4 ن4Nی I� �2@اھ
 دا

�� رR8#;�ن�،در �� اول ا,K م�E�L �� ا��#�د وا��1ء �� ?9ار^�ی آ��ی ھ�R� 


 �m �2@ن� در وض-�� ا�����ل و درم�ن
?� و در م-4ض �@ض�5 داده 
 K�84? 4ار� �?
��= iز���ن، و ن�9 در م-4ض از ھ@� K�84? 4ار�ی 
� 4\�

��#� �\-#�م� ��F ھ��  و آ�/ �V را =<,�84 و ,D �Q�۵٩٨ه و ار�/، آ��ی 
 `�1H� س از ��42 م� ?<رد و
ی آن -�رھ�ی �#O#� O �� =�4وزی، راه �


ام و% K�84اق و رB و �� ھ@ا ر�8... >1@م� ا��م� در 
در ا,K .  دود 
�� ��4 2@��ھ� در م@رد =<,4ش آ�/ �V و �\-#�م� در وض-��� �2 ار�/ R�

ر �@د 48و ر��8 ��84 و دو ��Qه در م-4ض ��� و ,Uس و ن@م�
ی �4ار ?

�2 م4دم 48ش �4م9  �@د �� ���ل واھ�در ��E�< K�#m ��زم�ن م;�ھ
,K . �@دن

ز,4 =�ی آن^� م� ?4�Rان#
 و �
ون رادع و م�ن& م^� ,D را�� �� �^4ان 



��� �ی� ���	  �
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�@اھ#
 ر��
 و ,� >
 ا�` ��HI� 4 از H2@ر >�i2  م� @ن
، �� :4ب H2@ر 
��#� و اE^�،  ان��9>�(� 42ده و ن�?^�ن �� م�ن#
 ��ر�� ی �ه �4ون ر8ِ� آ��ی 

از ا�����ل و درم�ن
?� در ا����ر�ن �4ار ?�84 و آن ھ� را ن;�ت داد،  ��Qه

�#2 ��@� ،
 
  : �@ض�5 داده �@اھ

 و ا,4ان �2 ر���ً ��K ،۶٧م4داد  �2٢٩ �8و �L@ط 42د ��   48۶٧ورد,K ٢٩از   

، دو ن9a�< ��1 اھ���  �V آ�/  4Bاق  :ا�� �4�4ار 


 و ن4N �-�� از د��  -١��HI از ن�1�� �2 م#;4 �� =<,4ش �\-#�م� 
��#� �4ای =<,4ش آن�  ان
�2ران و آم�ده ��زی آ��ی 

�� رR8#;�ن� -٢  ن�1�� در م@رد �\-#�م� و ?��� ھ�ی آ��ی ھ�

  


 �� و - ١/�1)W� ش�#BD 
� �A1/ 
  ... �6K� از $:� � 5


 و ن4N �-�� از د�� ��HI از ن�1ت �2 م#;4 �� =<,4ش � \-#�م� 
��#� �4ای =<,4ش آن �� �4��_ ��ر,n از �ان
�2ران و آم�ده ��زی آ��ی 

�� رR8#;�ن� آورده م� @د��ط4ات آ��ی ھ�         :  

٢  �H^F,ط « ، ۶٧ارد@L� 4F�
ن مR}(� �8و آم
 و ?�� و��� �#
 آ�� �4ای �ا>
 �,�� ،�Rن� i^م 
#��? i,از آن ھ� ا�� و �8و را �� ام�م داد ،
�� ?��84 ا,را 


   ).٩۴ص  ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(» . آن^� =V ?��84 ان

=�/ ن@,V ن�م� و =�H#^�دی از ط4ف �4ان �@ا �� ام�م «، ۶٧ارد,�H^F  ۵و  ۴

 ن�RI . در ��ره >` م�1Hت �#O را �^�� 42دمدر �(H,4= �R_، �4ار 

i�#2 i�N#� را _E�\م Kوز,4 و م...
از�+4 نI@ا��
م و ن�م� �� ام�م را �4ای  �-

ه ...�4ر�� در �(�R �4ان �@ا �1��` 42دم�� ن�RI وز,4 در ��ره ن�م� �^�� 


 �^�� . �4ار �4 ا,K �@د �2 م� دو ن� 4�i�#2 ��^. مH@رت 42دما,�Hن ھi �4ار 

ا,#^� �� ا>���ل �4,_ �� : �@ض�5 ).٩۶ص  ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(» .##2

 ����#� ن@�,K�L ھ��ن ن�م� و ?9ار^��a ا�� �2 �4ای �F@ل آ�/ �V �� آ��ی 

ه ا��    .  

��Iن� آ��ی« ،۶٧ �4داد ٢٠�@ش ...��Qه زم�#� ن�4وی 48م�ن
ه  K�� �� 

�F��B O#� �R4ای و ن�� K�E4,+�ً  ��ر او% ��? 
,�� O#� را i�� از 42د، 

�B�; ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(»42دم �-;_ ن4N اظ^�ر در او %4ا>� و 

  ).١۶٣ ص
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��Iن� و رض��a و رو>�ن� آ��,�ن«  ،۶٧ �4داد ٢١.  آم
ن
 ا�H8ر و �#;�L و 


 %+O#� �F ن��زھ�ی ��ره در و آھ#O �� ا?4 �2 �@دن
، اLE@ل م��{ ھ�� و 

 �;#��I� ،i@اھ�i 8-(� ام�1ن�ت,�Fن �� O#� ؛ ادام�iدر ز,4ا دھ� K,رت ا@% 

�` ا���1رB د�� K� در اE-�ده 8@ق وض& ن��mر,O#� i، ادام� �4ای و ا�� د

@د ���R ام�1ن�ت و ن�4وھ� و i�#2 �4�4ار H2@ر .`1Hه م
�B در را 


 �4ار ��#�i؛ م� آن^� �2ر?�4ی �� و ن�4وھ� و ام�1ن�ت �<ب و ��زم�ن
ھ� 

 ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(» �
ھ
 2` ���د �� و #2
 �^�� ط�Q� �<4ه
١۶۴.(  

 و 42دم O#� 418 آ,#
ه �4ای م�K1 راھ�1رھ�ی  ��ره در«  ،۶٧ �4داد ٢۶
VQ� �� 4�2م��ن در رو>�ن� د i��@م� ���R ,�: ?<اB 4ای� ،O#� �, 4ش,>= 

  ).١٧١ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(». ر�
 ن�� ن4N �� د,�4ی راه. %(5

�4داد ٢٧ 4« ،۶٧�B  4ای� ��آ 
�آ��ی ��م#� ای آم
ن
 و ھ�4اه ا,�Hن ا>
i��8م� ام�م ر
� O#� ه
وض& �F^� ھ�، ن�4وھ�، ام�1ن�ت . م<ا42ه در ام4 آ,#

�K را �4ای ام�م �5,4H 42د,i و دو راه ���R ن�4وھ� و H2@ر و وض& د
i,را �4ای ام�م م\4ح 42د O#� i��ا,�Hن راه . ام�1ن�ت �4ای �#O، ,� =<,4ش 

را ان��Iب 42دن
 و �4ای %
ور >i1 وا�_ �@دن رF� �� K�8^� ھ� �4ای  اول


ه �@د، اظ^�ر آم�د?� 42دن
 و =�H#^�د Hن ���� آ��ی . ھ��، �2ری �2 ��ل ?<


 آ:�ز د�8ع =�,�ن(»B(�4ض� ا�H8ر ?��i �2 �4ن�م� ا,K ا�
ام را آم�ده ##2

  ).١٧٢ص  ��ز��زی،

��i ����2 ��ره در رو>�ن� د4�2 �� ...« ،۶٧ �4داد ٣١ O#� �, ����2 ن
��#� 

�� ��R� ،ن� �+� ام�1ن�تd@ط i��  ).١٨٠ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن( »دا

�4ای ا�< آ�K,4 ن4N,� �� ز,�رت ام�م رi��8؛ ?��#
 م�Lوم� �� « ،۶٧ ��4 ۴

< K,4��K و �(��ت ز,�دش م� . �� م;(V رi�8. آا��Fر از �
اوم =��84H د



 �(�R. ر�� `�1H� م#� ای���4,�ن م���ت �� . �4ان �@ا در د4�8 آ,� هللا 


 را دادن< K,4�
 ھ�� ام�1ن�ت . ام�م را ?��i �2 د��@ر م�Lوم� �� آ�4ار 

 �RIد و ر,��� ���د را ن@ O#� وارد �Eد و دو@ ��R� اوم د�8ع
�4ای �

ه ���4د^B 4� 4,١٨۵ص  ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(» .وز.(  

 در راھ�1رھ�، و >�i2 و ��ری 4ا,S ��ره در رو>�ن� د4�2 �� «  ،۶٧ ��4 ۵

�2
 و ن
ارد ا�L�Bدی �#O ادام� �� رو>�ن� آ��ی. 42د,i م<ا42ا�� روز ط@لU� 

4� i��  ).١٨٨ ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(». دارد آن 
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١٠  4��۶٧ ،»

 آ�� آم��4 ا>B . م<ا42ه O#� i��در ��ره راه ھ�ی 
i,١٩٣ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(»42د.(  

2���R@ن �4ن�م� و �@د�� « ، ۶٧��4  ١۶  V�aن�,_ ر /Iن@ر� KR+ی م��آ

�� . م;(V آمIHو راه م �در ��ره ��O#� i از ط4,{ ����� �@%�� دا

  ).٢٠٢ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(»را =�H#^�د ن�@د

١٧  4��۶٧ ، »i,�24 42د< i� و ن. �� �@ی �#= �B��i,
آ��ی . �i ر��

_ �� ا,�Hن در ��ره �#O و . م#�4Nی م#�4Nم�ن �@دن iو ن� �Hھ �B�� ��

i,ر م<ا42ه 42د@H2 ری�� `a�Rاز ط4ق . م O#� i��
 �� 9Eوم L�-م iن ھ�H,ا
  ).٢٠۴ص  ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(»����� ا��

 �� �#O، آ,#
ه ��ره در م<ا42ه �4ای �2 �@ا��i �@ا �4ان از«  ،۶٧ ��4 ٢٣

��@� �� `a�R4 م���F� 4^�، اB �� م#9ل 

 از ظ^4، �4ان �@ا ... . ���,#-� �#=


 آ�� آم
ن�  .وض& �F^� و رو,
ادھ�ی ا��4 را ?��i. و ا>

 �-���O#� i م@رد ا���ق ن4N �4ار ?�84 و د��� � ����� ،�+� ��
 از 2-�
i��8م� ام�م ر
� O#� i��را �� ام�م  ن��ز م4hب و �HBء. �4ای =�H#^�د 

i��RHو �� م<ا42ه ن i,
�@ان .
�H2 ط@ل �B�� D, از /�� �R)� . 4ح

ه �@دی و �
رت و B و ض-. رو>�� و ام�1ن�ت و O#� �1تHط� از م@RFم

ا#8
 از �@ز���ن را �Q� �2ه �4ای آن = `1Hو م i,@ض�5 داد�را  K�ام�1ن�ت د

ان �@=�Iن� �@ا��� ?4د ١٢٠?4دان زرھ� و  ۶٠?4دان ن�4وی =��ده و  ۴۵٠
 

ت آ��_ =<,4 �@اھ�\@ط ��  ��L� ،ار
Lم K,دو �@م ا ���I� �� ا�� و
 ،i,4ده اFز���ن ن@�
ه، �� ا,K�#m �1# ن�4و�a را ��  iا2#@ن ھ iو ھ 


  .���a9ت �R1 ھ� را �@ض�5 دادم

��O#� i �� =<,4ش �\-#�م�  i���? ��� ۵٩٨ا,�Hن 48م@دن
 راه >` �R�m؟ ھ

 `1�K �@دن
 و ن�را>�� م4دم >9ب هللا �2 ,� 
م و�8ی دB د,�4، ام�م ن�4ان
�� از �NB /I� �E�+@� `��Lدر م iل دوم را ھ��ا>���ل اول را ض-�. و ا>�
�` دانi��R، و �Bوه �4 ا,K، =�/ ��#� ا��Fر �� +� `��� 5)% �Fsر م�vم4دم و آ

�)B �� 4�H�� رت�R� `�2�� ن�4وی داوط(_  =<,4ش %(5 در آ,#
ه، �-
 از �+
  .و �� ��%��� ن�4وی ھ�ی ا��Fری

�4 ان;�م ا,�Hن م@ا�L8 42دن
 و 48م@دن
 �� >�@ر ��-� از و�@ه رو>�ن�� و 
��i ?�4ی @د��� . م
,4ان و مd@{Rن �aاز ا ��R�E و i��H?4� م� �� م#9ل

Kر��

?�ن و وزارء و رو>�ن�@ن ��م-� م#,����� �i و [ ��-� و ن)B زه@<
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@رای ن�^�Fن و] ا��Bی ... �2 i,ام�م ���48د _,@�
 و �4ای � ��^�
 
 _,@�  ).٢١١و٢١٠ص  ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن( »�

٢۴  4��۶٧ ، »

 آ�� آم�در ��ره �@ه �+� و م+�@ای �+� �(�R م@B@د . ا>

  ).٢١٢ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن( ».روز ,�F#H1 م<ا42ه و م�Hوره 


 آ�� �4F داد �2 ام�م م\��FE �4ای �(�R 48دا ن@�� ان
 و �� « ، ۶٧��4 ٢۵�ا>

ا,K ن@�� م�1Hت دا�(� را =<,4ش آ�/ �V را i2 . آ�/ �V م@ا�L8 42ده ان


 =�,�ن(» .�4 �4 ����2 اداره �(�R 48دا و =<,4ش �\-#�م� �+� ن�@د,i. م� #2

  ).٢١۴ص ��ز��زی، آ:�ز د�8ع

 �F#H1,٢۶  4��۶٧ ، »i�8م#� ای ر��در �(�R ای �2 �4ای . �� د4�8 آ,� هللا 

ه �@د، �24 42دم 
L-#م V� /�4 ام�م در =<,4ش آN@��� ن�ن و 
�# .


?�ن م;(V و ��-� از وزراء و ��-� از @رای ن�^�Fن و #,���-� از ن�

  .��م-� م
ر��K و ��-� از ن�Nم��ن �@دن

�R)� 4,

 آ�� =��م ام�م  آ��ی ��م#� ای �� B#@ان م�%+�F 2@��ھ� 42دن
 و ا>

م ام�
 �� =�4وز �� ا,K زودی ھ�، �#� �4 ا4�Bاف B ن آن@�را �@ان
ن
 �2 م�
 4� O#� ا�� ام�1ن�ت ز,�دی �4ای@�48م�ن
ھ�ن ن�Nم� ��Qه و ار�/ و در
ا��س ن�م� 48م�ن
ه ��Qه �2 دو�E ��در �� ان;�م آن ن��R و �4 ان;�م ن^� و 


 ا48اط,
^� ،���i و m@ن م��م� K�4vU آوری دا�� K,ا �� ��E�Iھ� از م �

 ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن(»�(�R را �+� �4�vU �4ار داد و ��-� ?4,� 42دن

 ).٢١۴ص 

 آ��ی« : 42د آ�/ ا�Bم �� را  �@د م@ا�L8 ر���ً  ا,4ان ۶٧ ��4م�ه ٢٧ ��ر,n در


� م(` ��زم�ن 2` د��4 �� را ای ��م#� آ��ی =��م ن@,@,4ک در م+��� �-�4 م+


 �4ار. ا�� 42ده �V آ�/ ا�Bن و داده آن ظ^4 از �-
 دو ���B در ھi م� 

 �\-#�م� ��Fً  ھ4B iاق. ) ٢١٧ ��ز��زی، ص آ:�ز د�8ع =�,�ن( »i�#2 ا�Bن را

 ا�Bم و آ�/ �4 ن�Nرت �4ای dزم �
ار�2ت 42دن آم�ده �� ام�. �@د =<,��84 را

��
 م� ط@ل زم�ن� م
ت آن ر�H2 و ��  ً�� م(` ��زم�ن 2` د��4 ط4ف از ر�

n,ر��و  �B�� ن آن�Bه ا
H، ن��ا42ات آ
 ا��، �4ای دا�K د�� ��d در م

K1� 2` د��4 د��a@2ر =4ز ��و,4. �9ن#
 ا�
ام��� �� د�� ط4ف ھ4دو ا�� م

��ر,n   آ?@�� را ٢٠ �4ا�4  ،۶٧م4داد  ٢٩روز  ۶٧م4داد  ��١٧زم�ن در 
�#� �� ?9ارش آ��ی  .�-��K و ا�Bم 42د  4Bاق و ا,4ان ��V� K ا�4ای آ�/

�� رR8#;�ن� �� ھ#��م =<,4ش �\-#�م� در �@ز���ن و آ��دان و  ٢٧ھ� 4��
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4 �
ی �@ده ا��\�ھ�~#�ن�1  وی ?9ارش م� #2
 و در . اھ@از در م-4ض 
�K« ��4  8۵@ق آم
، در �4مH^4 -اھ@از ��ده �� د S)R4  ١۴و در » ا�� م��


ی �
ی �@ده » .ا�� �
ی �@ز���ن �4ای �\4« آم
ه �2 < �� 4\� K,و ا
 م@�@ی هللا آ,� و �@ز���ن ا���ن
ار م�4دام�دی م+KR آ��ی«  ��4 ١٨ا�� �2 

�@ا��� م4دم از و ان
 42ده �\4 ا�Bن اھ@از ��-� ام�م �9ا,4ی 
 �F^� �� ان


��ل ��« ��4  ٣١در. »�4ون�#@ب در ا4s2 م+@رھ� >�(� 42ده  4Bاق از 
�4مH^4 و از 2@D و ط���a �� ��ده : ا�� �� �~�)از �#@ب در م+@ر 


 �@د� ���4F ھ� ھ ،4^H4م��K در ...  اھ@از و �4F ر��
 �2 د _ 4�آ

ه ا��و اوض�ع �� »  �@ز���ن �� ن9د,D م4ز LB_ نLB �, ��RH_ ران
ه 

   از 4Bاق �@ده ا�� �2 �4ای  م��ن-� 4ان�>
ی و��i، مU,@��ن� و :�8(��

,-#� » =�H#^�د ��1H` ��زم�ن �#�^�ی ن�م#iN « م4داد  ٢ا�hل �@ز���ن در 
�4مH^4 و اھ@از « �1,4m  و ط4ح  �L\#روان� 42دن آب �2رون �� م «] �#-,


 دز و �4از,4 42دن آب �2رون �4 ���م� �(�� �@ز���ن � K�R1داده م� ] 
�F1ر د,�4 در اوا,` �#O، آ��ی :4ض� ا���ن
ار �@ز���ن ا,K ط4ح را ,. @د


ه و 8@ری �� آ��ی �4ان از آن م\(& m 4�2ن� م4>@م د��IF@�داده �@د �2 

ن آن  �)�B @ا از�ه 2` 

ر اط�ع داده �@د و آ��ی �#� %
ر 48م�ن% �#�

  .�(@?�4 42د

��ت �@د را از �@ی ا,4ان، 4Bاق �^� ۵٩٨از ا�Bم ر��� =<,4ش �\-#�م�   �
آ��ی .�4مH^4 در آ���ن� �L@ط �4ار دا�. در �#@ب و :4ب H2@ر ادام� داد

��#� =��م� �4ای ��Qه ���48د و ��Qه�
 �� م4گ و ,� زن
ه �@دن 42د را ,
^� : »

�R1 و =�4وزی، ,� ا��م و ,�  �\L4�2 و ا��م ا��، ,-#� ن ����< �\Lا,#;� ن
�ت =�
ا ##2
 دو��ره در H2@ر و ,� �4ای 4�2 ا�� ,� م@�_ م� @د ��Qه >�

  ).٣۵(» ھ���Q� �Hه، ,�Q� Dه ذ�E` و م4ده ای �H@د


 ��V= �B از آن آ��ی  م�K�R< 4 م@�@ی #m ،V� /�آ  �F�44ش :�4 م�,>= ��

 ���B، =#� « مU,@��ن�  ?9ارش داده �2 #m K���2 ��1 و ط� در ظ4ف ھ


ه و دdر m^` �@م�ن  =�,�ن( »در ��زار ا�8 42ده ا��ھ9ار �@م�ن ارزان 

�� رR8#;�ن� از �4س �\4ا�� �2 �� ) ٢١٧ص  ��ز��زی، آ:�ز د�8عآ��ی ھ�


، م� ?@,#�R1#� و « : آن م@ا�^� ھآ��ی م^
ی 42و�� آم
 و ا>���ل �2ر

�8 �-�� ا48اط�@ن و م#;�(� �-�� از ا48اد ��Qه را �<42 داد و 4ا��h�)Fت ان+
@�4� �,
� �� 

 =��م ام. رد 42د?�� ��,�م را �@ان
، �(@ی ھ�� 9�m ا?4 م� 
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?�84 وm �E@ن در =��م ام�م ا�4ار ن�Nم� و�@د دارد، ���` �@ان
ن  را م�

 آ:�ز د�8ع =�,�ن(».ن��R و �4ار ا�� ام�م در =��م د,�4ی �@ض�5 �
ھ#


ه �@دن
 و ,�  ).٢١٨ص  ��ز��زی،�@ر �#2
 ا?4 ا,#^� =�4وز � 
�� م� �@ان�

 وا?4 :�4 از �R1 و درم�ن
?� و ا�����ل �@د، >#��� ا>�Rس =�4وزی دا

 ،
��#� و �R2ن� �2 م� �@ا��#
 در 4Bاق >1@م� ا��م� �� =� ##2�آ��ی 

ن
؟  !>�ض4 �� =<,4ش �\-#�م� م� 

ا,#;�ن_ در آن م@�& در �^4ان �@دم، �(�i ��%4 ا��، �@%�. #2
 �2 در آن   
lه >9ب اE^� ھ� و �@ده %�ف و ���R� �E;� و م@�& در ��K م4دم و �@,


ه �@د i2�< ن� ای��@,Uو م �����ک م4گ ��Q� : 4� 4ھ� �m وض& آ �a@?

ه ا��
ه ��= �� ��م4دم زم9م� م� 42دن
 �2 ا,�m K �4ّی ا�� . ھ�� و ھ

2��4 از �24#�ری %
ام رض�,� ن�� دادن
 و راه �
س از  �� `F� روز 
#m �� �2
و ام4وز �� ,D ��ره ...<� و ��Qھ� �2 م
�B آزادی �^�ن �@د و��42 م� ?


ه و �� ھ@ا ر��8 ا����#� >��L�L را ���ن 42د �2 . ھ��  ا,#^� دود �و آ��ی 

ن �
ن ��م زھ4 �4ا,/ �
�4 �@ده و�m �Eره ای �9 ن@��F@ل آ�/ �V از ن@

��#� از 48%� ا����ده 42ده و =��م م��(� . ن
ا�� ا���را�& �� >�  و آ��ی 
��4�Eد ��8-� �@ن�K م�1 �2 در آن �� =<,4ش �\-#�م� @رای ام#�� ھ�4اه �� 
����، ا>i: ،���R ان��9 و �� ?4دن ?K�84 م��E@{R و ط(_ < �a48ازھ�

��^�ی �1m@2 از آن �� 4ح ز,4 ا��. ^�دت 42دن دا�، %�در 42دR�:  

��#� آ:@ش و ��#� �@,/ را �4ام4« ��� و >@ادث ��I در ای ��4ھ�ی وز 
�Lن، �B ���#�ن ��ز 42ده ا�� و ھ�~@ن ھ�4ا�4 ھ�� �@=^� و م@1^�ی د


��ری م� #2آ,� م(� 9,9B ا,4ان در م��L` �@ط}� مK�L8�# . �4ای ^�د ت روز

س م���ن م�Lوم� Lوزان و ا>��1ر �4م�,� داران و >�(� م
و 4F�Eال ھ� و زران


ء، ا�4ا، =
ران و م�دران ... ن41ده ا��؟^و ھ�4Rان و �@,�Hون
ان 

 �2 ھ�� 9�mی از آن~� 48زن
ان آن�ن �� #�� ��م�L@د,K، و م-(@K�E م� �@�� دا


ه ا��Hن i2 
�� اط^�رن
. د�� آورده انa4 ا42م و اFدر 2#�ر =��م ��. 48زن
ان 

ام4وز روز ھ
ا,� نR` ھ�ی آ,#
ه . =�4وزی و �R1 �4ای آن^� 48�� ن
ارد

 �2 ھ�� 9�mی �4��hی ن41ده ا��2. ا��,
#F� 4ھ�,��ن را�ام4وز روزی . 


ا آن�@ن� �@ا��� �@د و 48دا ان�Hءهللا �
ا ا,#�@ن� �@ا��� و د,4وز �ا�� �2 

ا ھ�m 4 ھ�R م� در . روزی =�4وزی �#@د >{ �@اھ
 �@د��@ا��  �Eو

 i�-اض@�
ا,�i، و �� دھ��K د�E` ���& . م��L` آن �^�د��iو م� ���& ام4  ..  
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و ام� در م@رد �F@ل �\-#�م� ��L�L< �2ً م��R� �){Rر �(n و ن�?@اری �4ای ھ�� و 

 �� ھ��ن �@ه د�8ع و L�-م `F� روز 
#m �� �2 ا�� K,د، ا@� K4ای م� ً�%@��

ه در �#O �@دم و م�(+� ن�Nم و H2@ر و ان�Lب را در م@اض& ا�Bم 

ث و B@ام(� �2 از ذ42 آن 8-�ً ا�4ای آن م� د,
م؛ و�E �� وا�\� >@اد
 
 
�@اھ K
اون
 در آ,#
ه رو� 
�� �F@ل )...٣۶(�@دداری م� i#2، و �� ام�

�� م(�...آ�/ �V م@ا�8 ن�@دم� �� >�ل @��� زن�ن و ! � �� >�ل @�

ا! م4دان^ iN-ن@اده م��� �� >�ل ��ن�Fزان و ا�4ا و م�L@د,K و @�و �
ا ! 


ه ام، و �� >�ل مK �2 ھ#@ز �H24� \-#�م� را�ل @F� د@Eه ام و ��م زھ4 آ
م�ن
i#2 ری م��R4م�� و 8
ا�2ری ا,K م(� �9رگ ا>�Rس NB 4در �4ا� ... Kم

�� و%�� م� i#2 �2 ن�<ار,
 ان�Lب ��  ��i �� ھ�Fو ,� ن i�� ��در م��ن 


ه  مK ��ز م� ?@, i�F@ل ا,K مR}(� �4ای مK از زھ4... د�� ن� اھ�ن ����#H2


م�
ا,i و �4ای رض�,� او ا,�B4� K را ن@�. �4 ا��؛ و�E راض� �� رض�ی 

و ن��1 ای �2 �<42 آن dزم ا�� ا,K ا�� �2 در �F@ل �\-#�م� مH2 K�E@{R@ر 

��i ?��84 ان�و �R2 و H2@ری در ا,K ام4 م
ا�(� . ا,4ان �� ا��1ی �@د �


 �2 از :4ور  48زن
ان ان�R2 ،i���Lن� �N+E �2...ن
ا�� ا����Rای >�ض4 ن�

س Lم }HB در راه K4 م�B �N+E �N+E �2 

ان�� �� ،

���ن د�� �4دار,Lم

�� م� ?<رد
م� �� ��� ��I م� ?<رد؛ و�E م�4 �� =
ر .  �� �2 iم� دان
4�^�دت  iرد؟ م� دان>? ���� ��I ن 4�=, ��K �4 از RB` در =�/ 

? K,دم��ن ا�� K,ا �� ا��؛ م�4 �4ای ا
� �2 
�#2 `�+� �E؟ و�Rن� ن�@
: ا>�Rس ��R� �R1ر �(n و ,Uس و ن@م�
ی �2 از ��(� )٣٧(» .%��4ان ا��


ه ام « �H24� \-#�م� را�ل @F� د@Eه ام و ��م زھ4 آ

ا �� >�ل مK �2 ھ#@ز م�ن�

ه، در ��ی ��ی ا,K =��م ط@dن� آ�1ر ا��»   .���ن 

�رھ� �4ای �1@ت و ��م@� و �(@ ?�4ی از �� و�@دی �2 ا,K ���ن� ��رھ� و �
@رش م4دم م4�_ �� %
ای >9ن ن�ک و:i ان��9ی از %
ا و ���� =I/ م� 

اد Fن و ا���F)رت ط
� K,ا `��Lن�� م4دم را در م�F�B و iH�
، ��در نF@د �2 

 ��L8 �L)\م �,d4ام�  –و: ��
ام �� �@د =<,4ش �4ارداد اE;9ا,4 و =4دا% �2
=V از 5�8 �4مH^4،  ۶١و �VQ در ��ل  ۶٠ا��
ا در �4داد ��ل  در دو ن@��،

ط4ف م4B `��Lاق >�ض4 �� =<,4ش %(5 و آ�/ �V �@دن
  و�E ا,#^� ��  
رؤ,�ی �4�4اری >1@م� ا��م� در 4Bاق  و راه �
س از ��42 م� ?<رد و 


ه �@د را ��Rر�� i�NB م�دی و م-#@ی  �B�� ام
% ��. ��ن
ا�I@ -م+�2
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 ��-��+E�% ھ�ن

 ���4 و ن� �� د�� آوردن �
رت و ,�  �2 از 48م�ن�� ��

ه �@دن
، �@ده ھ�ی �Bدی ��Qه و��R;� ھ� و �R2ن� �2 48م�ن
ھ� �<ب ��Qه 
48زن
ان و ن@��و?�ن �@د را از د�� داده �@دن
، �4ود ^�دت 48زن
ان�Hن را 

@ده ا�� و زم9م� م� 42دن
 V= �2 ھ
ف از د�� دادن 48زن
ان ا,H2 K@ر �

 ھ�، >84^�ی �@���E و درو:� ��/ �#@ده ا���Bه و و
Bآن و ��در K�#m . ھ

��ی Bو ��,4 ز �#����(� م;�ھ
,K �� :4ب H2@ر، آ��ی < ،�Eاوض�ع و ا>@ا

ه �@دن
، ن;�ت داد�^@ری ا��م� را از م^(�1 ای �2 در آن ?��84ر � .  

����ن�F در 2#�ر %
ام �@ده  م4دم� �2 در ط@ل �#O د,
ه �@دن
 �2 م;�ھ
,K ھ

ه  و در ��H2ر 48زن
ان�Hن D,4 �@ده ان
، >�ل �2  5)Rام م
و �� ا�(+� %

 از =<,4ش آ�/ �V م� د,
ن
 �2 ��ز ا,#^� �4ای ��H2ری د,�H2 �� ،4@ر -�
�iH و  

ن �� �F^� ھ� م@�_ 48و�@ا��نھ;@م آورده ان
، �� �4از,4 



ن��Fن�� �@د B .^� د در@� Kم �)�4ان �ھ
 �@دم �2 �� م+� ا�Bن >
 K�L8�#م)K,
�� :4ب H2@ر، ن�?^�ن م4دم و �@ان�ن �� ھ4 و��(� ای �2 ) م;�ھ



ن�� �F^� ھ�ی :4ب و �#@ب H2@ر �4از,4 � �� 
#�
ت . در د�� دا

ی �@د، �2 ام�1ن ��زم�ن
ھ� و �
ارک < �� �^F� �� K�8ھ;@م م4دم �4ای ر

�^F� �� ���ن �,& �@د �2 ا,K م�H({  ا��FE در ھ��ن زم. م�4R نF@د �4ای رK�8 ھ
ا�� و م� ا,4ان �� م#�� �F�F@ل آ�/ �V �� �4ان ��^@ری ا��%
ام 


?�m4 ا,K در >
 . م;�ھ
,K را ���48ده �� در ��K راه آن ھ� را ِدرو و ن��@د ##2
�%4ه و از زم�K و ھ@ا آن^� را م+�. �,-� �@د و�E ن��@د 42دن�Hن >�L�L دا


���ل واھ� �2 م4دم 48ش �4م9 ز,4 =�ی آن^� م� . �(& و �i 42دن �� K,
م;�ھ
 
?4�Rان#
 و �
ون رادع و م�ن& م^� ,D را�� �� �^4ان �@اھ#
 ر��
 و ,� >



نو . ا�` ��HI� 4 از H2@ر >�i2  م� @ن
، �� :4ب H2@ر >�(� ور 
�^@ری ا��م� و �@,lه آ�� `%U�R4ان مFرھ �)��@#,
��#� را از ���ی 



ن�HI� ن;�ت �?
�� رR8#;�ن� ا,K وا��-�� را . ا�����ل و درم�نآ��ی ھ�

,K ?@ن�  ���ن 42ده ا���.» })� K,
) مK�L8�#(ھ;@م ن�4وھ�ی ض
 ان�Lب م;�ھ

��4ان�� �L\#ه(�� م�H42م�ن(
ا,K ن@�B آزم�,/ ��Lی ا��
ار ام�م و . 4وع 
و��� >�@ر ?4�Rده م4دم در �F^� . �@دم4Hو��B ن�Nم =V از �F@ل �\-#�م� 

 �2 
2@��
ه و م4دم ن�Hن دادن iرا درھ K�ھ�ی �#@ب و :4ب، >��ت د

�^@ری ا��م� ��در ا�� ,D ��ر د,�4 ھ�� 9�m را از ا��
ا 4وع #2� «

)٣٨(  
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٢ - �$�A1Qر� ��ھ�ی آ��ی ھ�� 
��C و 
/�1)W� در /8رد � �:$  

�� رR8#;�ن� �2 �@د از ا
اد وd,� م\(��L8 �L آ��ی ھ�Fم` ا���B K,4� �)%
و ��Rرت i�NB و :�4 ���` م+���F ای ا�� �2 در ا4v ?4و?�ن��4ی و  

ه، ا2#@ن 
و�E اE;9ا,4 و �#O ھ�E�� �H �4 م(� ا,4ان وارد Eق ا@v4ارداد و�

 ازا,#�1 م� -� 
R,@دارد و م� ن ��ن�9، د�� از دروغ و �-` د�� �4 ن

���ل ا,#�1 ا,4ان از م@ض& «�V را =<,4B ،i��84اق و آ�/  ۵٩٨�\-#�م�  ��
ا,K ھi از ) ٣٩(» ض-. �\-#�م� را =<,��84 ا��، �^�ن� �@�a را آ:�ز 42د

 �2 �)B K,ا �� �)��» V,@ا�� در =�/ ن ��R@ان�ا,4ان  
از ط�84 م� د,
ا%�>��� �� و�@د آورد �2 ن��;� آن د�� آورد �9ر?� �4ای  ۵٩٨�\-#�م� 
د و ��Rرت م�دی و م-#@ی م^�� �4B 4اق �+��` م� 42د �2 مR}@ل ا,4ان �@


 و م+1@م �� =4دا�� :4ام� م� ?4د,
 و �� ��ط4 ��� م� �# O#� آ:�ز

��� م� �#او �2 م� دان
 در ا,4ان ��  )۴٠(».�#�,�ت �#�� ھi م+1@م 
��ل �4ای =�4وزی �#B١۵  �R2 ،O(� ��نR@ر ھ�� ��ن�F و �F(�  ��/ از 

ت ن
ارد �2 در >�ل >�ض4 درو:^�,/ را �4م� #2
، د�� �� ا,K �-` ھ� �4أ
و ��4�� �8ر�� آن   ۵٩٨م� زن
 و 48ام@ش م� #2
 �2 م�K ان�(��R �\-#�م� 

�@د آورده » ١٣۶۶د�8ع و �����  �2رن�م� و ��ط4ات ��ل «را در ��2ب 
  )۴١.(ا��


م� 2@��ھ� 4وع م� @د ۵٨٩م�ده ای   ١٠�\-#�م� Lه  .�� م

م� آمLدر م

 : ا�� �2,
�� و�@د در�@ا�� آ�/ �O#� V ا,4ان و 4Bاق �2 �� �(��ت 


ه، ھ�~#�K از ���Fران  ، ا�9اران�Rن� و �4I,_ م�دی ادام� دارد }��B ن�4ان�
 .�U� از ادام� آن ا�4از �a����م4ا92 م1R@ن� و :�4 ن�Nم� و �2ر�4د ��ح 

�i ?4د,
ه �2 �� ���م��
ه ا�� و م  �����ا�
ام�ت ن�Nم� ��K ا,4ان و 4Bاق 


ان� و =�,
ار ��K ا,4ان و 4Bاق . دھ#�و �@ا���ر راه >(� ��م&،�Bدdن�، 4ا�8


#�Rھ 
�� >i1 �� ا,#�1 در « و �#��4ا,K، ) ۴٢.(�4 ا��س م#H@ر م(` م�+

ه ا��؛ �� ا�
ام �4 ا��س م@اد م#�زK�� �B ا,4ان و 4Bاق ن�L %(5 >�دث 

  م#H@ر م(` م�+
، ۴٠و  ٣٩

١-   `��@ا���ر آن ا�� B �� �2#@ان �
م او��E �^� >` و 8)�H��#از راه ) م
�(��ت B م��م<ا42ه، ا,4ان و 4Bاق ,D آ�/ �V 8@ری را ر�B,� 42ده، �� �
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 Oون درن
�� داده و ���م ن�4وھ�ی �@د را ����ن�Nم� در  زم�K، در,� و ھ@ا 
�� �))�Eا K�� ه
 ����#  .ز ?4دان#
�� م4زھ�ی 

٢-  
�,U� ،��4� 4ای� 
از د��4 2` در�@ا�� م� #2
  D, �2��i ن�ظ4 م(` م�+

 و ھ�~#�K از د��4 2` ,��و ن�Nرت �4 آ�/ �V و LB_ ن�H#� ن�4وھ� ا9Bام ن

 �� مH@رت طK�84 در?�4، �
ا��d 4زم را ا��Iذ ن�@ده، ,��در�@ا�� م� ن


,��  .?9ارش آن را �� @رای ام#�� ارا�a ن

��ت 8-�ل   - ٣ %�I\& م�از  V= ه و
م�4ان� م� �@اھ
 ا�4ای �#�� آزاد 
��H2 �� 4@ر ١٩۴٩اوت  2١٢#@ن�، �4 ا��س 2#@ان�R@ن �@م ژن@ در U� ون
� ،


�@د ��ز ?4دان
ه @ن.  

از ا,4ان و 4Bاق م� �@اھ
 ��  د��4 2` در ا�4ای �\-#�م� و در �(�ش  - ۴ 

 ھ�ی م��ن;� ?4ا,�ن� �4ای >�@ل ,#�D راه >` %(5 ��م&، �Bدdن� و 4ا�8

�@ص ���م م@ض@�Bت م@�@د، م#\F{ �� ا%@ل �م@رد �F@ل دو ط4ف در 

#,��  م#
رج در م#H@ر ��زم�ن م(` م�+
، ھ��1ری ن

�@,K�H داری را مF<ول  -۵ 4s2ا 
< �2 
از ���م H2@رھ�ی د,�4 م� �@اھ
H� �� 4;#م 

 و ?4�Rش ��4�H م#�ز�B دارن
 و از ھ4 ?@ن� ا�
ام� �2 م� �@ان,



#,��  .?4دد ا>�4از ##2
 و �
,K �4��_ ا�4ای �\-#�م� را �R^�` ن

۶-  �){R4اق، مB رت �� ا,4ان و@H�2 �� م 
,��از د��4 2` در�@ا�� م� ن
��@,� ا����ر �� ھ�}�� �� ط4ف �4ای �+�L{ را�& �� مR}@��E م#�ز�B را 

  .� ?9ارش دھ
�4ر�� ن�@ده، در ا�4ع و�� �� @رای ام#�

٧-  D�ا,;�د ��Rرت وارده در ��ل م#�ز�B و ن��ز �� ��ش ��ز��زی �� 2
 K,م� ?4دد و در ا },
��� در?�4ی �����((� =V از Eا K�� _��#ھ�ی م
�@ص از د��4 2` در�@ا�� م� #2
 D, �2 ھ�Uت �2ر#�س را �4ای �


,��  .م\�E-� م@ض@ع ��ز��زی و ?9ارش �� @رای ام#��، �-��K ن

ھ�~#�K از د��4 2` در�@ا�� م� #2
 �2 �� مH@رت �� ا,4ان و 4Bاق و  -٨
د,�H2 4@رھ�ی م#\�L، راه ھ�ی ا98ا,/ ام#�� و �Fvت م#\�L را م@رد م
ا�� 


  .�4ار دھ

٩-  K,رای ام#�� را در م@رد ا�4ای ا@ �2 
از د��4 2` در�@ا�� م� #2

,��  .�\-#�م� م\(& ن

�i ا�� �4ای �4ر�� ا -١٠�ا,K ت ���4�H^� ر�B,� و ا�4ای �
ام�م

  )  ۴٣(».�\-#�م�، در %@رت ض4ورت �(�Rت د,�4ی م;
داً ��1H` دھ
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م� و م@اد دھ��ن� �\-#�م�Lه : در 2;�ی م
 ����# O#� ل آ:�ز@{R4اق مB
و م+1@م �� =4دا�� :4ام� ?4د,
ه و �� ��ط4 �#�,�ت �#�� ھi م+1@م 

��� ا��؟�#�� و ! 
 آ��ی ھ��d/,�^:4ار داد ا��رت . درو�درو:^�  K���� ھ
 �Eو
Eق ا@v4ارداد و�4ار داد آن را �ه 
��ر اE;9ا,4 �2 آ��ی نF@ی ام��ء ##2
��#� در �ن�م�
، �� م(� ا,4ان �+��` ?4د,
 و ��ز �� ھ��K درو:^� �� آ��ی 
�@ز���ن ��م زھ4 �@ران
ه  K�84? 4ار�ط @L� 4فوض-�� ا�����ل و در 

��
 و �� ھ
ن ان+��ری �
رت، از ��نHرج ن��
 K درو:^� و �4ای ���>_  و 
�@د�ن، �� 9Bل م4>@م م#�4Nی 
#��و ھi ا2#@ن م
ت ��/ . از رھ4Fی  =4دا


 روا,� دروغ و ��  =�,� و ا��س #m �� �2 آن را  -از �� ��ل ا�� i�2 ا?4 ھ
iان�
� 5�+%-  

اد  �� ن�م ا��م �
 �K,4) ۴۴(از آن >1@م� �4 ن�� آ,Fن@ع ا��


  . را �4 م4دم  >�i2 42ده ان
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 و #�د دا�� #��$:  

     .٢٧٣و٢٧٢، ص ٢٠٠١هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  ��ط4ات آ,� -١


 �� در ��ر,n ٢٧۴ھ��ن �#
، ص  -٢��ی  ١٠/١٠/۵٩؛ �(�4اف ذ42 )B و �-��� ام�م �

ه ا����ط4ات آم
ه ا�� ٣۶۶و٣۶۵م�K آن در ص . اھ@از زده  K��  .ھ

  .٣١٩ھ��ن �#
، ص    -٣

  .٢٠٧=V از �+4ان، ص  -۴

  .١١١=V از �+4ان، ص   -۵

  .٧۶=V از �+4ان، ص  -۶

  .١١١=V از �+4ان، ص   -٧

٨- iپ ھ���m ،�;#? 4F2ش،ا@Q�  . ١۴٠، ص�E�B١٣٧٩;#�ب �4

٩- 
  .ھ��ن �#

  .١۴/١٠/١٣۶١اط��Bت، ھ��ن �#
؛ �� نL` از روزن�م�  -١٠

  . ٢٧۴، ص ٢٠٠١هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  ��ط4ات آ,� -١١

١٢-  �2 ��
 راه ان
ا�^
 م#�4Nی ا��
ا م;(� ای �#�م ��4داد  ۴م+ n,ر��ره از آن4ا، از ��

,` �� روزن�م� �#�م  ۵٨��  ��4م�ه  ۵٨F� آن م;(� را VQ� 4 42د وH�#م »
�^42د �2 » =��م 

 n,ر��۵٨م4داد  ٨از   ��4,@ر  ١^۵٨  ً�-��١٨ 
��ره م#�4H و �VQ �-\�` ?4د,  .  

١٣- �)���ره : از �
ان م� ��زد؟ �^�m د��� ا�� ��H^� �2 ھ� را م�4اث �@ار �@ن 
�4F?�ن، �4ای ��ن@ن ا���� و ن� ��@,_ د۵٨��H^� 4�2م4داد  ٣٠، ١۶ V);ره !! ؛ م��

ه  ؛۵٨م4داد  ٣١، ١٧�HI� رت
د4�2 ,9دی و د��H^� 4�2 و م��K د4�8ی را �R2 �mن� �

��ره . ان  ...؛ و۵٨م4داد  ٢١، ٩

١۴-  4�H�� 4داد " در اط�ع�  .   ٣۶٣-٣۶٨ص  ،"١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی 

  .٣٢٠-٣٢١ن�م� ھ� از آ��ی �#� %
ر، �� اھ���م 4�8وزه �#� %
ر،  -١۵

١۶-   4�H�� د"  دراط�ع `��L� 4داد�  . ٣٩۴- ٣٩۶ص  ،"١٣۶٠و �S ,� 2@د��ی 

؛ نL` از  ر��8ر #��� >1@م�� ٣٧٣و٣٧٢، ص١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد   -١٧
  alvondi@gmail.comام�م در ?���@ �� �^9اد نF@ی =#� ��ط4ه از ام�م، =
رام اE@ن
ی 


 م4ا�-� �#2
٣٧٢-٣٧۴ع ��4�H �� ص ھ��ن �#
، �4ای اط� -١٨#� K��  .، ھ

  .۴٧۴، ص ٢٠٠١هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  ��ط4ات آ,� -١٩


ه ا�� ۶٣ا,K ن�م� در ��ل .۴٧۶و۴٧۵ھ��ن �#
، ص   -٢٠ ��  .ن@

  .۴٧١-۴٧٣ھ��ن �#
، ص   -٢١

��ط4ات ��ل   -٢٢ ،�R=ا@Eو د 
�� رR8#;�ن� ، ص  ۶۴ام�  .١٩٩ھ�

  .٢٧٩-٢٨٠، ص ٢٠٠١هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  ��ط4ات آ,� -٢٣

�� در ن�م�  م@رخ R� K,ه ا��١۶/٧/١٣۶۴ا
��#� آم�  . ، آ��ی م#�4Nی �� آ��ی 
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  .٢٨١ھ��ن �#
، ص -٢۴

�� .ک.ر -٢۵۶۴^4,@ر  ٢١و ا م4داد و  ۶٣م4داد  ٨: ��ط4ات روزان� آ��ی ھ� .   

٢۶- 
  .ھ��ن �#

�� رR8#;�ن�، ص  -٢٧  . ۶٣م4داد ١٣,�د دا�  ��٢٢٢ �@ی �4ن@�، ھ�

�� رR8#;�ن�، آ:�ز د�8ع =�,�ن - ٢٨  . 48۶٧ورد,K  ٢٨؛ ,�ددا� ٨۶ص ��ز��زی، ھ�


م� ص۶٧=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ��ط4ات ��ل  -٢٩Lن�، م�;#R8ر ��  .١٢، ھ�

  .١۵و١۴ھ��ن �#
، ص  -٣٠

  .٢٨١ ، ص٢٠٠١م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,� هللا  ��ط4ات آ,� -٣١

ن ��م زھ4 �HI�٢۵/۴/۶٧ از ن�م� م@رخ  -٣٢�H24� ر@N#م ��.  

�@ز���ن، I�١۶#4ان� در 2#�4ه �9ر?
ا� �4داران و   -٣٣ 
�^ا��#
  ١٠ھ9ار 
١٣٧٩.  

�� �� %@رت م�E�L در ��,�^�ی م�I(. ان��Hر =�
ا 42د -٣۴R� K,4 �� ا,#�1 اNه �@د و ن

ه �@د، در �@ض�5 و ,� =��n �� آن ن4Nات م���و�� �� %@رت 2�#� در م@رد آن ا�4از 



 ن��1 آورده #m K,ن�1ت ا.  

  .۵٧۴ص  ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن  -٣۵

در م@رد �F@ل  ١٣۶٧��4  ٢۵م#N@ر ا,K ا�� �2 در آ,#
ه �� م#�4H 42دن ن�م� م@رخ  -٣۶

 �2 مK در �m وض-� ��م �\-#�م� و ��,4 ن�م� ھ�ی �4  
�@اھ Kان �� ا,�Hن، مR}(� رو


ه ام�  .زھ4 را ن@

  . ۶٢٠-۶٣۵ص  ��ز��زی، آ:�ز د�8ع =�,�ن -٣٧

٣٨- ،
  .٢٢٠ص  ھ��ن �#

٣٩- ،
  .٢٠ص  ھ��ن �#

۴٠- 
  .ھ��ن �#

  .۶۵٩-۶۶١، ص ١٣۶۶د�8ع و �����  �2رن�م� و ��ط4ات ��ل   -۴١

  .۶۵٩ھ��ن �#
، ص  -۴٢

  .۶۵٩-۶۶٠، ص ١٣۶۶و �����  �2رن�م� و ��ط4ات ��ل  د�8ع  -۴٣


�B و �و�L8 �,d«�4ای اط�ع از و��L8 �,d و دروغ و �-(� �@دن آن �� ��2ب   -۴۴� ،
K,ن�� �#�م د@B48« `�
ه، 8#R,@ن K��  .م4ا�-� �#2
 ١۴و ١٢،١٣، از ھ
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  -��د ���ازی از -(8د  � �8Iط و �65
 ��ن  -۵ 

  ا$�ا"�J ار ' از �Eِّ; ا$���ع  

�4ر�� �m@ن�� 1` ?�4ی �
رت در ��^@ری ا��م� و ا��4Lار و 
ا���4ار د,��1�@ری، �
ون �4ر�� ن�Q� /Lه در ا��4Lار د,��1�@ری وd,� و 
وd,� م\(��L8 �L و �4�@رد و ن��ھ/ �� ار�/ �� E+�ظ �;��4 و i^8 ��ز و 

�(41د �B رت و د�� �� د�� �2ر و

ن/، ����ر � �a9ا� �� ���از اھ
4��ف آ��ی ��م#� ای . �4�@ردار ا��� �#����2  –��ی �+� ن��R �2 آ��ی 


 از  - �� ���ر?�4ی �
رت و �@ط}� و����L ��زی رھ4Fی را �� د�� ?�84-�

  8۴٠@ت م4>@م �4و�4دی در ��ل �4داد  �2١۵ اوج آن در��ن� ن^��� 

رھ4F,/ �4 ز��ن^� ا��8د و  �� ط@ر ط�F-� و در =4و�� م�Fرزه   .�@د ��۴٢ل 
رھ /�,4F��H? ��Fs و   �E��۵٧ ای و در ن��;� ان�Lب م(� ا,4ان در ��ل  ١٧


ه ای آ���ن� �4ای رھ4Fی و =�4FHدن ان�Lب م(� ا,4ان �^� رھ� aان م�@#B ��
@L< و �Eا
B ،ن ��  آزادی

ن از د,��1�@ری �ھ#�Hھ� و  ر��ق �@د، در 


�H�  . آ���ن ا,4ان و �^�ن در

 ���ل از =�4وزی ان�Lب، م� @د �� ان@اع و  ٣٢ا��FE ھi ا2#@ن و �-
 از ?<
ا��Rم �}@ری ھ� و از ��(� �}@ری �@ط}� و �
رت =#�ه �4د و در =#�ه آن �@ا�� 


 ه ����و رؤ,�ی ذھ#� �@د را �4آوردام� ا,#^� از ا,K . و �
ان �H#@د 
��#� �� ط@ر ط�F-� و �� >��,� ھ�� ��ن�F م(� ا,4ان  وا�-�� ��2 آ��ی 



، ن�� �2ھ
ه ای را از زوا,�ی م�I(.  م� @د . ��1ن
ار ان�Lب ,
B `,dد
��#� را 48,
 و ,��ن� �� �(� رھ4Fی ر��ن
 و ��4د �2 در ��,� آن^�  آ��ی 4�

���� 924�
رت را در ن��K ان�4�Hش م�� �L)< .  


ن ��8ی �9F ����� در ن��� دوم ��ل >�L�L ا,K ا ��۵۵ �2 �� ھ#��م ��ز 

��رج از >(�L آ��ی  
و �VQ اوج ?�4ی ان�Lب، ن�4وی م�+
 م��924ی �2 ��@ان
 
�� ����#� و ,� >�� �� �F@ل رھ4Fی وی در =�4FHد ان�Lب نL/ م�4vی دا�

�
ان م-#� ن��R �2 م4دم و ?4وھ^� �� م�Fرزه ر. و�@د ن
ا� K,وی ن��ورده ا

��#� را �4 . �@دن�4mا ا,K م4دم و ?4وھ� �@دن
 F#� �� �2/ روی آوردن
 و 


از ا��s#�ھ� �2 ��<ر,i،  در اوج ?�4ی ان�Lب، ھ��K ?4وھ� . �(� رھ4Fی ن�Hن
ن

��#� م�+
 �@دن� �� �Eد م��4ق و@�  .     و د��� ھ� �� 
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ده ا�� �4ای �2 روی دا ا?4 نI@اھ�i از >�L�L دور @,i و و��,& را آن ط@ری

م�ن ?�� �2 �� درس ?K�84 از �;��4 ,�� ،i4ار دھ��4 Nن 
�� آن را م>?

��#� �� =�ر,V و اوج ?�4ی ان�Lب، ھ�� ?4وه ھ�، ا>9اب و �ھ#��م ورود آ��ی 

��#� م�+
 �@دن�از . د��� ھ�  در را�\� �� �@د م��4ق  و�E در را�\� �� آ��ی 

��#� و �L8 ھ�� ?4وه ھ� �� 2#�ر >�� �L)< رج از��� در ��K ن�4وھ�ی ا��م� 
��#� در � D,ن� �2 در آن �4ھ� از زم�ن �9و ,�ران ن9د�R2 K�� ه درl,@� و

 ا�` و>
ت و ,� ا�8��a و�@د ن
ا�، و از ط4ف < ،

ن=�ر,V م+R@ب م� 
��#� در نL/ رھ4Fی، �� B#@ان �I#�@ی �@ا��� ھ�ی م4دم �� �د,�4 آ��ی 


م� «: م ا�Bن م� 42د �2ط@ر م
ا�راد,@ و �(@,9,@ن و م\�B@Fت ��,
 در 


 و دو�E^� >{  ن�Nرت ن
ارنآزادی �4ای ھ�� ط�LFت، �4ای زن، «؛ »م(� ��

��او9�m K�Eی �2 �4ای ان�Rن « ؛ »�4ای م4د، �4ای ���
، �4ای ���ه، �4ای ھ
���رات د�� ��,
 ا�«؛ » ھ�R آزادی در ���ن و آزادی در �-��K �4ن@� ا��


 د�� ,�� V2 4رات ھ
Lل دارد �2 م@F� را K,ا ،�)��B و ھ4 آدم 
م4دم ��

دو�E ا��م� ,D دو�E دم@42ا��D �� م-#�ی وا�-� ا�� و «؛ »�@دش ��

مK �4ای �@د ن�HL، �9 ھ
ا,� «؛ »ام� مK ھ�� ��E�-8 در دا�` دو�E ن
ارم
��ء �@د >1@م� نI@«؛ »م(� و >1@م� �4 ن�� ?�4م)B42د 
�4ن�م� «؛ »اھ#

����� م� ا��
اء آزادی، دم@42ا�� >�L�L و ا���Lل �� ���م م-#� و �\& ا,�دی 

��84�� در دا�` م�(�1 42ده ان� �2 �a�^�E1@م� «؛ »دو< �RIم4>(� ن

ا��م�، >1@م� م(� ,-#� >1@م�� ا�� �2 �4ن�م� ا���Lل و آزادی را �� 
�@د �#�ح ھ�ی ����� در >«؛ »ا�4اء ��<ارد 
,�LB 1@م� ا��م� در ���ن


�@د �� ر�B,� «؛ »آزادن /@= K�#~�زن�ن در ان��Iب ��E�-8 و �4ن@� و ھ

  ...و» م@از,K آزادن

وی در ���م م
�� �2 در =�ر,V و در ان�Nر م(� ا,4ان و �^�ن��ن �@د، 
 ،
�� ��4�1m@2ی ا�ره ای �2 دال �4 >1@م� وd,� و d,� م\(��L8 �L دا

@�م�ه و ان
ی  ٧، در�� ۵٨^4,@ر  ٣٠د �4وز ن
اد و �4ای اوK�E ��ر در از 
�4F?�ن، �-
 از =�4وزی ان�Lب و ,D م� V);م �a�H?از ��ز 
در  ه �-

و �� مK��E�I و�I� ��L8 �,d ) ١(�I#4ان� �@د، از و��L8 �,d ن�م �4د
����).٢ (  

���#� �2 در آ�4 ��ل ا��FE ا?4 از >{ ن�<ر,i و >�� ��2ب و��L8 �,d آ��ی 
۴٨  K,س د�FE رت در
� _<��در ن;. �
ر,V 42د �2 �@د د���Lً �}@ری �
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 ��ری در م��>�F ھ�,/ �� ن�1�� ا�ره #m V,در =�ر ،i,4��� ه
ا��، را ن�د,
 ،
��م م� Hاز آن ا�� �L8 �,d4 از، و�L��رت و ,� ر
42د �2 �� ن@�B �@ی �

4�Nن:  

�^@ری ا��ام� ��^@ری، �^��ن م-#��a ا�«� �� ��K1E ا,K . � �2 ھ

ا,�1# . ��^@ری �D, 4 ��ن@ن ا���� ا�a م��1 ا�� �2 ��ن@ن ا��م م� ��

 iو ھ _I�#م Sa4ا iا�� �2 ھ K,4ای ا� i�a@? ری ا��م� م�@^�م� �
ا>�1م� �2 در ا,4ان ��ری م� @د، ا,#^� �4 ا��م م��1 ا��، K1E ان��Iب �� 

iری ھ@^�  ) ٣(».ھ��ن ا�� �2 ھ�� �� ھ�R م(� ا�� و ط4ز �

ھ4 ?@ن� ا�����Bت و ا>9اب از ط4ف م4دم  در %@ر�� �2 م��5E م4دم را «
}@ن >
 و م4ز آن را �-��K 42ده  K,م� ا���\4 ن�#
ازد آزادن
 و ا��م در � ��

 ) ۴(».ا��

@د . در ا��م، �#�>^�ی م�I(. و�@د ن
ارد«  `�1H� >1@م� ا��م� ���و
�� &��� ��  )   ۵(».ن@ن ا��م#
 و ا��م، ,D �#�ح ,�Q1ر�m و وا>
 ا��ھ


ا ا��«�ا?4 �I اول م�(�1 م� . >1@م� ا��م� >1@م� ��ن@ن و ��ن@ن 

��ف �#1
 ا��م او را 9Bل م� #2 D, در >1@م� ا��م�.-  ،
#1� i)ظ D,

,�R2 �� �)�� D �9ن
، ا��م او را 9Bل م� #2
  و او د,�4 ���(�� >1@م� 

اردن.«)۶ (  

 D, �� �2 ھ��H#ھ� i,ازی رژ
ام�  در آن �+4ان H2 �2@ر در �D و ��ب �4ان
 �#���
ه �@د،  و >�@ل آن  را SL8 در رھ4Fی آ��ی  `,
F� م�@�B ا��@�


 ن��1 8@ق �@�� ن41ده #m �� ،ن� ��م-� و ن� �����@ن ،
>��  -م�R@ر م� د,
ن
^�ی ار��Fط ��-� �@د و م@ را از در =�ر,d �2 Vن� زنF@ِر روا�S و د����ھ


 ن��1 8@ق �@�� ن41ده و ,� #m �� ،

ن�H2 و م��� م� 
آن را ن�د,
ه ?��84 �@دن
 
#mK�� 8@ق در �F<��
ه ر��
ن  انF@ھ� از  م��>�F ھ�  �2 درھ�� مBآن ھ� و


، �4ا�4ی زن و م4د، د���E ن41دن 
ا�E، رB ، ق@L< ، ل�Lآزادی ، ا��  ��
��ء در >)Bن و ا,4ان >�1,� م� 42د و ھ4 روز در �4ا�4 �^�...1@م� و


، ?i �@داز د,
 م4دم و �����@ن ا,#^� �-^
ات و �@ل و �4ار ھ��a  .م#�4H م� 
��#� �� B#@ان رھ4F م<ھ�F، در ان�Nر �^�ن��ن �� م(� �
 �2 آ��ی �(�L م� 


ه م� دادBا,4ان و �^�ن و . iھ ��L8 �,dم@رد و ��2ب و 
#m ه  آن
�2 ن�د,
##2
ه ازا,K نV� ��1 م^i... #�41ان و?��84 @د، م(�، �����@ن، رو K��-� و  

��#� د,K، ���ن �
رت ا�� و ن� ���ن �:�8` �@دن
 �2  در ن4N و د,
  آ��ی  
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، . آزادی�� �� K�#m د,
ی ام�1ن�ت �� او ,�ر ��I K�#m 4?ا�� �2 ا �-�Fط

Hول ن>Fم ��@� ،
  .  در %
د ا��4Lار و ان+��ر �
رت �4 م� آ,

 #m �2>�ل �E�< ی در
�� �� m#�ن د,I K�  Kم4دم در ن�� /F#� 4یFرھ
@F� @ م@رد��4ن��Eو ,� آ K�Hر از ن�4وی ��ن@H2 4 او��، و ��8ی�Hل ان�

���^�ی آزاد,I@اه و I��م-� ���E ا��  و ,� ��-� م�1H` از ا>9اب و ,� 
��#� و�@د ن
ارد، �� H2@ر� �L)< رج از��
ار ��@L< ا�� ��H? ی . ��ز��آ


��^� i2 و ز,�د ���#� �2 در =�ر,V و >�� زم�ن� �2 �� ا,4ان آم
 از م�
�2 

 و  >�Rب م� �4د و ,� >
 ا�`  ن�4ان� ھ��a دا� و��� د,#�Rن� iا,#^� �� ھ


رت �� � _<��,� �1H` م4دم� ���` م�>\� ای ن
ارن
، ��ده را �4ای �

�� �^4ان ر��
، در >(�L  ا,K �@د �2 �� م+� ا,�1# =�,/. >
ودی ھ�@ار د,


، �4ار ?�84 رو>�ن��#�Rرت م� دان
و . �
رت ط(_ �2 آن^� ن�9 د,K را ���ن �
�� و�@د ھ�� ا,#^� . ��  ا,;�د دو�E در دو�E زد�� 2�D آن^� آز ھ��ن ا��
ا د�� 


ه و در =� آزادی، Hن }��ھ#@ز م4دم در %+#� �@دن
 و �� ان
ازه �8�2 �+


ه �@دن
ه داده Bق و@L< و �Eا
B . �#���و��� رو>�ن�� �
رت ط(_ و آ��ی 

در ان����Iت اوK�E دوره ر,��� ��^@ری، م�Hھ
ه 42دن
 �2 از ھ�H ن�م9د 
��ً از �F^� م(�@ن ن ۶ا%(�، )R\_ ( �4آن م�48وھ4، ��م�،  ،�F�F< ،ر
% �#�

�@د )  زاده، م
ن� K�� ه �2 ,�1 را از
�� >�Rب م� آم
ن
،  �� ھi 2#�ر ن��م
 K��{ ا���ف و ,� >
 ا�` و>
ت و ,� ا��aف ن
اB د >�1,� از@� ،
ن�م9د ##2

�@د دارد،  �� ط4ف م��L` �2 ھ
 /8���F 42دن �
رت ا K�� 
��، م� 8^��ن
�@د را ?�م �� ?�م  ام�+�ن 42د Vن��` و B و ز,�د i2 د@  .  �2 م� 

@د م4دم� را �2 �@د �4ای آزادی، ا�� ��
ا�E و �� و�@د ھ�� ا,#^�، نB ،ل�L
 K�84? ر�����@,/ ���م 42ده و رژ,i د,��1�@ری در ا �?
�4ن@� زن

�F �� 2#�ری را D, ،
ن
 و ز,4ھ�� آن �@ل و �4ارھ� �ھ#�Hھ� را �4ان
ا��� ان

 و ��,
 ���& و م\�& ام4 و�E . زد#�R4 ھ�h% 4,�ن ?�� �2 م4دمB و %�ف و


#�� ��L8 . ���و ,� >�� و V,در =�ر �#������ل م� �#2
 �2 ا?4 آ��ی  ��
L8^� « و ,� » >1@م� از آِن و��L8 �E ا��« : =�,/ �� ا,4ان ر��
، م� ?��


#�� i2�< 
م د,@ان� �@دن
 �2 ز,4 48م�ن/ �4ون
 و �@د را %4�h �� ، م4د»��,

�@دش ���S م�  �\-�ً ا?9�m K�#m 4ھ��a را �4  ز��ن م� آورد،. >�Rب آورن


ھ�~#�ن�1 آ,� هللا %�د�� در ���� =�ر,I� V#4ان� 42ده  و در آن;� از . 
����#� اط�ع دادن
 و آ��ی ��#� �� و��L8 �,d ن�م �4ده �@د، 8@راً �� آ��ی 
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ا,�Hن �@=�
 و ?�� �4ا �� ا,�1m �^84< Kر و ,� ا,�R�m �^84< K �2 م�9ن� 
  ) نL` �� م��@ن(

��� و در  �� D, �� D, �2 زم �@دd ��)�Iاد، اھ4م^�ی م
F4ای ��ز��زی ا���
ا����ر رھ4Fی �4ار ?�84 �2 م^��K,4 ا,K اھ4م ھ� ��Qه =��
اران و داد?�ھ^�ی 


رت د,�4ی �� :�4 از ار�/  ن��ز �@د �� �� م
د آن �#��4 ا,K . ان�Lب ا���
در�� ا�� �2 ار�/ در ,H� . �1@د مK��E�I را در�� �� در�� �(& و ��& 42د

ام� ام�1ن . دو روز آ�4 �2م�ً �� ان�Lب =�@��� و رھ4Fی ان�Lب را =<,��84 �@د
ن
ا� �2 از ار�/ �� B#@ان اھ4م� در د�� رھ4Fی و رو>�ن�� �4ای 


اد در آن دوره ، م@رد �^4ه �4داری �4ار داد و ,� �� آن ���1 ��زFزی ا����
��ً ن�4ان� از ار�/  و�@د دا� �2 ن#1
، ��ر د,�4 . 42دaا98ون �4 ا,#�1 دا

 4�N٣٢م4داد  ٢٨ن 
و ا�����ً، اد�Bی �#��ن ?<اران ��Qه ھi �4س �@د . 2@د�� #2
�@د را . )٧(م4داد د,�4ی ذ42 42ده ان
 ٢٨را از 2@د��ی  �2 iھ �a4وه ھ�?


 م4�_وارث #�Rب م� دان�Lن�4ان� و %�>_ ان K,ان 42ده ا@#B را  `Fو �� ط
  
  .  ان+�ل ار�/ و ا,;�د ار�/ �(�L دامK م�9دن

اھ4م^�ی ��ز��زی �
رت �2 م^���H#,4ن ��Qه =��
اران و داد?�ه ھ�ی ان�Lب  

 و در ا����ر ا�� ��V=  �)%�8 از =�4وزی ان�Lب آ?�ه و ,� ن ���� آ?�ه ��


اد . رو>�ن�� �4ار ?�84F4 در ��ز ��زی ا��Fی د�� رھ��B دو ن^�د K,�2 ا

�� و�@د ھ�� ا,#^� ھ#@ز م(� در %+#� �@د و ��,
 راه ھ� ط� م� . ��L8 ?4د,


 �� ?�م �� ?�م م(� را از %+#� وا�-� ><ف 42د و �� �+��{ 42دن �@ده م4دم 
Eان آ@#B �� از آن�R� @ری �@د�4ار د,��1Lد �4ای ا��@�
ان . �� در د�� L8

ن�4وی آزاد,I@اه ��زم�ن ,���8 و آ?�ه و �@ان� �2 ض��4 وا�-� رو>�ن�� را 
����4 >@اد�v �2 ھ4 روز در  و �I@ان
  را و ن� ?��� ھ�  ھ� در,��8 #2
، ون�ن@


اد رو>�ن�� ،?@� و 2#�ر م�(�1 و در �^4انF4ار ا��Lدر >�ل  در �^� ا��

اد 2�D ر��ن
1` ?�4ی �@دF4ار ا��L. ، �� =4و�� ا�� ���ا�� �2 و �-�Fط


، آزادی و  

رت ا��، 9�mی �2 8
ا �@اھ� _<��ھ
ف :�E_ ?4وه ھ�  �

رت را در  و آن L<. V2@ق م4دم ا��� .)�Iو ,� د��� ای �2 اھ4م^�ی م

��ن :�E_ . د�� دارد، د��� ھ�ی د,�4 �@اھ�ن �
رت را ><ف �@اھ
 42د��?
Qm �m را���� �m ھ�،  ھ� ھ� و �Fو ,� م<ھ-   i` ھ�ا K,ای ا
�� �9 ا�(� �2 %

 

ه م� �# 4����ھ@ی ز,�د، و م����Uن� B(�i:4 ھ) ٨(
رت �@د ، ?����ن � - 2

ار ز,�دی K�#m ا��ھ#@زLم �� `�B در  iھ.  
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2@��ه �KI ا,#�1 در H2@ر و��a` و ادوات ن�Nم� ر,��I نF@د، آن~� �@د در 

و �� :�4 از ار��H ھ� �R2ن . ا����ر ار�/ �@د#�. د,�4ی �� آن د����4 ن
ا


 و  ٢٢و  ٢١و ٢٠روزھ�ی در l,@� �2ه در �^4ان �^�K �2 ان�Lب =�4وز 

 =�د?�ن ن�Nم� �� د�� م4دم ا��8د��HI از �2ن�4,#m ط  42د و@L� �^ . از

#�� 4�N/ ن�ار DF� ژادوات ،O#H8 ،�)2 ،O-٣ `�F� K,^4ان و  ،و از ا�در 
�-�� از ^���4ن^� �� د�� م4دم ا��8د VQ� �2 ���8%(� ا�(+� ھ�ی ?��84 


ه �@�S م4دم -  ،})��� �9 ?4وه ھ�ی م�I(. ن4�N، م;�ھ
,K و 8
ا��aن 

 -...@م(� و2�� . ، �� زودی ��& آوری و ��  2���� ھ� و ��Qه �+@,` داده 


ه از ار�/ ھ#��م  ��Q� `�1Hه، ا�(+� ھ�ی او�Q� ��Eه ھ��ن ا�(+� ھ�ی ?��84 
آن، در �-
 از��Q� `�1Hه �@�S دو�E م@�� و ر���� ,�K�8 . و ,� ^��4ن� �@د


ه ���د #,��آم@زش �~� ھ�ی ��Qه و�@د  م4�Hک �4ای �-(�i و@رای ��Qه ن
�
 و در ) ٩.(دا=V از ��Q� `�1Hه، 8@ری ��Qه از د�� دو�E م@�� ��=�
ه 


ه دو�E در ��Qه د4�2#,���4ان از ��Qه  ا����ر >9ب �^�@ری در آم
 و نm

�4ان م�ن#
 م4>@م dھ@��، از « س ��زر?�ن ن@� �2 ��4ون آم
 و م^#m 
�^

�Qه  �@دداری 42ده م� ?�� ا,K د����ه در�� م�Hر�2 در @رای �� ن�4ه �
 

ه �2 ��زوی ن�Nم� >9ب ��در ا4v �� ھi ر,���I ار�/ �-�� ) ١٠(» 

و ,� 48اد ��Fً �� �-�� از ا�@ان ار�/ از �4ھ#K�a�= �� O �2 از ا4R8ان 
��زم�ن^��a ن4�N ان;�K >;���، >9ب ز>���H1ن ��a�L و ,� د4�2 آ,� در 

�� ،
�` م� 42دن
 و ا,#�ن >�� �F` از ا�Bن ��1H`  ار��Fط �@دنB ان ن�@ذی@#B
، از ط4,{ آ,� و �-�� ۵٧/ �^�K / ٢٩>9ب ��^@ری ا��م� در ��ر,n در  

 ��H^� �� رای م924ی >9ب  و@د,�4 از ا��Bی >9ب ز>���H1ن �2 �9و 
در زم�ن �ه ,� ?4وه « : �@ض�5 ا,#�1. در ���س �@ده ان
.. و رR8#;�ن� و ,� 

�� ن�Nم� و ����� در ار�/ ��ه م��H` از دو  i,رژ .E�Iز,4 زم�#� م
��، �4ھ#O ر>���،  ���H` م��)� O#4ھ� ،_R#E4,. ا O#د و �4ھ@

 KR< 4,�ن د����م� آن و آ�Nن ��� @�B وز
�4وان %��د �4ازى و ��ھ
 4Fآن و د��4 آ,� ن�9 رھ ����� ��� @�B ،و =4ورش �F��� 4آ,�، د��

� ���  )  ١١(» .���� آن �@ده ا��

اط��Bت »...=�ر,V و �+@ل ان�Lب«�-
 از ن4H اط��Bت 8@ق در ��2ب 
���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد «د,���4 4ح ز,4  �� د��i ر��
  �2  در ��2ب 

١٣۶٠ «
 V1-#م:  
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رK2 (ـ �#� ����� �4ھ#O ,��1، �4ھ#�F��2 O �2 48م�ن
ه اط��Bت ار�/ ١«  

 از )٢-� ، iن� �� ھ�
 �#� د,�4 از ��(� آ��ی م+�@د �2#m �� ب �@د�Lان


 و آ��ی آ,� در آن �24 42ده و �4ا,�Hن �I#4ان� م�#�
 . 42د �(�R�� دا-�
مa�R` ���@�� آ��ی �2�ن� د����4 و م
�� ��زدا� ?4د,
، �� �2 در را�\� 


 . �4ھ#�F��2 O را ن�9 ��زدا� 42ده و از �2ر �24#�ر 42دن

�� ان;�K >;��� �2 �� م(�@ن و �� �-�� از ٢,
ـ �#� �� اط�ع ,�1 از ا��Bی �
ھ� را�\� دو��� دا� و �� ا,#;�ن_ ن�9 در ار��Fط �4ار ?�84 و م;�ز  ن^���

 

ه �@ض�5 داد �2 آ��ی آ,� �F` و �-#R,@در ?���@,� �� ن i�R4دن ن�م وی ن�� ��
H�ب �� �-�� از ار�Lاز ان �;< K���� �(�Rت �+� و ?���@ دا� ھ�ی ان;

ر از 48م�ن
ھ� %
 �2 ھ�� ا,#^� �-
 از =�4وزی ان�Lب و �@,lه �-
 از ><ف �#�
 _<��2` �@ا و ر,��� ��^@ری، م�Lم�ت م^�� را در ار�/ و وزارت د�8ع �

�4ھ#4� ،�F��2 O��t ن�م;@، ,@�. �2ھ
وز، : �@دن
، �FBر�#
 از  42ده

رض� ر>��� �2 �� ن�4 �4ھ#O 48وز��� و �4ھ#O م+�)� O#ان، �4ھ


 از ا,�R= �1#^�ی آن^� در ار�/ �� د,�4ان وا?<ار ?4د,
، آ��ی ��م#�-� 4�ای  آ
آن^� را م�Hور ن�Nم� �@د �4ار داد و �4��hات در ار�/ در ا��
اء �� م�Hورت �� 

  )١٢(» .?��84 ا�� �� ن�4 8@ق %@رت م�

�� رR8#;�ن� در دھ
 �2 آ��ی  م@رد ��1H` >9ب ��^@ری �@ض�5 م�آ��ی ھ�
 �� ��)�Iی م�^s+� 4 ا%4ار م� و��vد، اّم� در ا@F�1` >9ب نH� }8م@ا �#���

iھ�
� `�1H� �2 م� >9ب 
�� �� آ��ی . وی �4ان;�م م@ا�L8 42دن�+� آ��ی ھ�
��#� در م@رد ��1H` >9ب ?@,� ا�� و ن�Hن م��دھ
 �2 ا,#�ن از ھ��ن روز  

  . ر%
 R2_ ان+��ری �
رت �@دن
اول د

» V,ن از =�ر�H,ا ���رت �@د �2 و@% K,ا �� i�1` >9ب ھH� �� ام�م �L8م@ا
 `�1H� ا��م� �Eدو 

 و و��� �2 دو���I� �Eر �L@ط 42د و �4ار #�H?4�


م و�@د ,D >9ب م�-({ �� . �H@د، م�EUR >9ب ض4ورت �@د را ن�Hن دادB

,i �2 �4,�ن ھ�4اه رو>�ن��، ض-. �2ر را ��(� م�IH 42د، م� م;F@ر 

i,4,>Q� �Eان دو@#B �� روز ... ا48اد ن^�� آزادی را 
#m را �+� K��مK ھ

م� ام�م �4دم� ،�E�1` دوH� از 
?���@ی . =V از =�4وزی ان�Lب و �-

i��? رزه م�«: %4,+� �� ام�م 42دم و�F>�ل م� م �� ��4ه �d�� i,42د . K,اّم� از ا
�Eو در او i��Rر ھ@H2 ل اداره@{Rم 
-� �� Dm@2 9ب< D, �2 
,
�� د,
م � K


 ا>9اب در ��4ون 8-�ل  �@�8{ =�
ا 42د �2 دو �E��1H` دھ
، �� �Bوه م��#��
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#�Rا��... »ھ �-�F1` طH� D, ن �@د �2 رو>�ن���H,ا Kم@رد . در ذھ K,در ا
�� م� آن م@�& دا��i �2 �4ای ا,�Hن از E+�ظ ا��
dل �8�2  ن�9 ن�@ن�IHھ�ی م

�� 418 م�«: >�ل ?��iدر ھ4 . �@د�#2
، >�� در  رو>�ن�� ا¡ن انR;�م� �2 
4ا,S ن
ارد K,ر م#�� آن^� . ا�vی ا>9اب �� دور از آ�^��%��?�m4 �-�� از 

را دارد، و�E آم�د?� dزم �4ای ادارۀ ,H2 D@ر �9رگ و =4 م�EUR را ن
ارد، 

�4 م�� i,4و� /�= �m 4��1ت م� ھH� �1#,ا �%���@اھ� @د، i. «  

��##2
 م� ا,�Hن در =��n ا,K ��ال 4m �2ا �� ��1H` >9ب م@ا�L8 ن 
#��? :

»���@ل ا��، مK ن+Eر,;� ا
� 9�m D, 9ی را �2 ھ4 زم�ن�  >9ب�m iان@�

 i#2 م��,U� 
�� ����ھ� را م�«: 48م@دن
 و م�» .�@ان
 وض-� دا  
�,U� iان@�

�@ب �2ر م� m ،i#2@ن م� �� iاّم� دان ،
@د و ,D  >9ب، ,D ��زم�ن م� �#2
دانi ادوار  #2
 و �
اوم دارد، مK ن�� ��زم�ن و�@د ��%� �4ای �@دش =�
ا م�

@د �-
 �m م�.« ....i��? اب دادم و@� :»���� ن�@اھ�
 >9ب را �� روز  
 
�,U� ،i��Rی �2ر ھ
��#2
، ا¡ن در زم�ن �@د��ن و��� م� م� 
�,U� م����


��ن را =V م�ا �#2
، ا?4 م�EUR م��,U� ،
ا��
dل د,�4�ن » .?�4,
 ی =�/ آم
��ھ� �2 م�
 �� B#@ان =
ر ��م-� و م�-({  ا,K �@د �2 ,�� 
,@H� ��9< 
�@اھ�


 و در�� ن��R ن�4و�a �2 م�B ��E@FLم دارد در ,D >9ب �2 ��� ���� ھ

�#��� >9ب «: �@اب مK ا,K �@د �HI� .�2 از ��م-� ا�� م+
ود @ن

@�
 و ن�  �Bم;ای از ا�18ر م�I(. ن�4وھ�ی ا��م� ط84
ار ان�Lب ا��م� ��

ری �@دش را در  �#�ح 418ی م+
ود �2 در ا,#�@رت >9ب م�= �E�< 
�@ان


,��، �� ھ4 >�ل ا,�Hن =<,#�84
 و م@ا�L8 42دن
 �2 م� >9ب ».��م-� >�� ن
iھ�
� `�1H� . «)١٣    (  

ا��م�  @رای م924ی >9ب ��^@ری و��� �� 8^��4 ا��م� او��E ا��Bی 
 4�N�1ران د,�4 وی ن�ن4Nی ا#18
ه @د، �Bوه �4 �@د آ,� دو���ن و ھ


 م+�@د �2�ن� و�� ،�F��� هللا
FB ...ه م�
ان��Iب ) ١۴.  (@د در آن د,

ه و ا��Bی @رای م924ی و��(� م��K�R >9ب �({ ا�B�RE نF@ده، >�Rب 

����� �2 از آن�ن دا�#. ن
، �F` از =�4وزی ان�Lب %@رت ?��84 ا��ا �� 

�� رR8#;�ن� K�#m م�
  آ��ی ھ�,@? :  

�F` از ��1H` >9ب و ا�Bم ر��� آن، آم�د?� �4ای ��زم�ن
ھ� �2م` �@د؛ «
ا���#�م� را ھi آم�ده 42ده �@د,i و �4 روی ا��Bی @رای م924ی ن� 9�F` از 
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i,ب 418 42ده �@د�L4... ان�ن ���2_ م@رد ن4N را �� B#@ان و �4ان;�م ھ
i,�1` دادH� ری ا��م�@^�@رای م924ی >9ب � ��Eی او��B١۵(» . ا(  

آ��ى د����H^� 4 ن�9 �� د��4 آ,� را�\� �#���#O دا�� و وى را �B@ ��در 
م9�4ى >9ب ��^@رى ا��م� �4د و وى ,�� از ����� ?<اران م^i >9ب 

و �-�� از دو���ن و ھ��1ران/  �@د >9ب و در ا��
اء آ,� �9ء م��K�R. �@د

ه@رای م924ی >9ب  @�B 9رای م924ی >9ب  ن�@ان
، و �@دش در 

 �
ه دا^B 4� 9ب را< ����� �����ی )١۶(رھ4Fی Bز `�B K,ا ��R,�Fن ،

 >9ب ��^@ری ��>�� >9ب . را�\� �� ��L,� و >9ب ز>���H1ن �@ده ��

B ،ن��;#R8ی ر��4 آNاز ن �,�L� ن و�H1���@ م��V و @رای م924ی ز>

ه �(�L م� ����#
ه ا�� و ��  >9ب ��^@ری ا��م�، >��9 �@ش ن�م و 

�-� . ان
 ھ�,� 42ده ا,�Hن �@%��� �، ۶٠ارد,�H^F  ۴آ��ی رR8#;�ن� در ,�ددا

 م�R,@ن :» �� �����B ھ5F% �H، آ��,�ن د4�2 و>�
، ا4HE,. و م^#
س >��

 ،

 و م�در��رۀ �<ب آ�... م#9ل آم
ن#�
 د4�2  �ی ر�ّ�ن� �4ازی ا%4ار دا#��?
]4�Nم [��
ه و �� درد نR` ام4وز ن ����� ��RHزن�� �,�L� رد@�ا4HE,. و . 


#�Rن ھ�H1���� از >9ب ز>��< . «)١٧ (  


ه ا��، در ان\�Fق ��   4H�#م ً�F� _ه و در دو ��2ِب ا,#;�ن
آن~� �2 در 8@ق آم

ه ا�� ��ط4ات و ?9ار^�ی روزان� آ 4H�#اً م
�� رR8#;�ن� �2 �-��ی ھ�


�#2
. م� �� ��@� :  

  

�$���5 ��Eو ا 
  �,��� و 2��5

 �F#�4ھ#�F��2 O رV�a ادارۀ دوم ���د م4�Hک « ، ۶١����١۵  4 
�� رV�a ���د و �)� O#د م� 42د �2 �4ھ�^#H�= و �آم
 و از ���د ?(� دا

  .)4١٢١ان، ص  =V از �+(» .ر>��� م-�ون/ وز,4 د�8ع @د

 �F#�� ن[ وز,4 د�8ع « ، ۶٢��4 ١١دو�)� O#و از .]�4ھ 
�� م���ت مK آم
4�@رد � �Fs/، م�در م@رد ن��زھ�ی ار ،i,@�� 4,وز �RIا�� �2 �� ن@� Kم


�@د از ان;�K >;��� را ?�� و . ##2 ���4F م���ت ام�م و ا�Bن ا��-��ی ر�

م اط�ع از از آ��ی ����-(� ظ^�4 نlاد رV�a ���د مB از i/ و ھ�4ک ار�H

���ت �F^� ?(� دا���  )٢۴۶آرم/ و E�m/، ص (» .�
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 �-��٢۶  K��� آم
؛ در ��ره « ، �١٣۶٣^�)� 
��4، آ��ی �4ھ#O م+B

 و �#� �� ن4N ام�م، ا?4 �� ط@ر ر��� و 5,4%،  �+� ،���;< K�مa�R` ان;


، ام�1ن د�8ع از ا48اد 48#,���� �@ی ( » .اھi م� @دان+�ل ان;�K ا�Bن �#
  .)4�۵٠٩ن@�، ص 

 �F#
ه « ، ۶۵آ��ن  m١۴^�ر#,���2�ن� ن 
�آ��ی ری ^4ی اط�ع داد �2 ا>
ن\#9، �� �4م �24 در ?4وه ز,4 زم�#� از ن�Nم��ن �2 ا�Bم�� در �^� 


ه ا����ره آن ا�Bم�� . ��4�� ��K ار�/ و ��Qه م� دادن
، د����4  K���Hھ

 رض�[آ��ی . 4ای =I/ آم�ده �@دهدر م#9ل وی ����ھ#4 م4ا�-� 42د و در ] م+

1` 2�D . ا,K ��ره �@ض�5 �@ا��Hه دادم �4ای >` م
Bو و i��? 4,�ن را�
i#2. «)٣٣۶اوج د�8ع، ص(.  

   �F#H;#=١۵  ه م4دم ن\#9 در « ،  ۶۵آ��ن
#,��
 م�\�@ی �2�ن� ن�
 ا>��
R8از ا K� 
#m 4اه�@رای ا��م� �� ھ V);^�م م�ا �� ��4ان ار�/ ھ��� ?<


 �
ه �� >i1 داد���ن� . �+D,4 ار���Hن �Q� ��)Bه =��
اران ��زداB K,ا


نا�^�م �2�ن�، �#i�N، �^�� و �4�s1 و �@ز,& . ن�4وھ�ی مR(5 د����4 


ه اط���B ھ��a �@ده ا�� �2 در آن ار���Hن �Q� ��)Bه =��
ارن �+D,4 م� 

�@م� وزا. انB Sم 42دروا��Bره ا�� K,ت در ا�Bم� ھ� �� : " رت اط��#F K,ا

 4H�#ن ا,4ان م��)Rس م(� م
Lم4>(� د�8ع م K,4���R< ب در�Lان 
اE^�م از ض

 �� �@�� ن�4وھ�ی مR(5 را در �F^� ھ�ی �#O �� مa�R` :�4 وا�-� 


��� �i در ا,�H1�   ". Kن)B ت >@زه�h�)F� 4�8رات د�H4,� ?9ارش از ان�Hن
�� دن�Fل مa�R(� �2 >@ل و >@ش �4��h در 48م�ن
ھ� ن�4وی : " �#� ن@�زم

زم�#� ار�/ ا���ق ا��8د، ن�4وھ��a از �#�ح را�� �� ا����ده از اط��B�� �2 از 

، ا�
ام �� �4�@رد �� مO#� `a�R 42ده و �� ام��ھ�ی م;-@ل #�ا,K �4,�ن دا



ه ن\#9 در ا,K را�. اط���B ھ� و F#�م� ھ� %�در 42دن#,���2�ن� ن 
�\� ا>
 ��
 �K از �4ان ار�/ ��E�-8 �L��� �2 در ان;�K >;��� دا#m 9و ن� V);در م

 K2ر V�aر �F��2 O#4ھ� �)�ار�/ و �4ھ#O آ?�ه �� ا�^�م �24  ٢ان
، از �
در ان��Hر مa�R` ��4�� ا18#�ن� ���Q� Kه و ار�/، �@�S وزارت اط��Bت 



ن  .)٣٣٧، ص اوج د�8ع(» .د����4 

  : 8`�9 در /8رد /W,_ �8ق

آ��ی �4ھ#O %��د �4ازی را از  ۶۵در 48ورد,K و ارد,�H^F ��ل  -١

 و در  م4داد #�
ی  48۶۵م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� �4دا-� �#R< O#ی �4ھ ��آ
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 و ا,K م
ت 
 ن�4وی زم�#� م#�@ب ,
م�ه ھi �4ھ#O  ��٢ B#@ان 48م�ن
ه �
���E ��نK�H ن�4وی زم�#� ��
ه دا^B �� / را�ه ار
  .ار�/ وظ�,. 48م�ن

مa�R(� �2 >@ل و >@ش �4��h در 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� « م#N@ر از  -٢
، �4دا�K %��د �4ازی از 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� ار�/ »ار�/ ا���ق ا��8د 

زی ھi �9و ان;�K � 8@ق م-(@م م� @د �2 %��د �4ا�� �@�� �� ن�1. ا��
F#�م� ھ� د�� دا�� و . >;��� �@ده ا�� K�و �� ا>���ل �@ی %��د ھi در ن@

�2�ن� و ?4وه �@د م� داده ا�� 
�m@ن از ,�1 . اط��Bت dزم را  �� ا>
 ��دو��ل �� ا,#\4ف %��د �4ازی �� م+KR رض��a آ��Hن �@ی ,D �@ی ن


ی =�
ا  4 �4 48م�ن
ھ� ن�4وھ�ی مR(5 م1H`ر�8 و م4�_ %��د �� ��Qه ��
  .�@د  42ده 

B(� ا,�1# �@د %��د را د����4 ن41دن
، ا,#�1 ا?4 او را د����4 م�  -٣
�4ای ا����ده از  ۶٣�� ��ل ھ�ی  m۵٨@ن از ��ل . 42دن
، �. ��ad�� 4 �@د

�� در�� ,D  ن/ �� �#� %
ر ��ددارو �4اروی و رو در Iم� D, ان@#B

ھ� ن�4وی زم�#� م4�_ او را >(@ا >(@ا م� 42دن
 و او را �� 48م�نن�Nم�، 


ار�/ را  و�� ا,�R< Kب �2 او ار�/ و ��Qه را ھ��ھ#O و ,�1 . ار�/ ر��ن
ن

��Rر �8>� . در ��Qه اد:�م م� #2��4 �Nن �H�از ا,#�1 %��د ��ی ام�4 ار 
-�

1
ه 48م�ن
ھ� �� H4د اول دوره دان?���ل ����L ا���دی ��D��2 ن�Nم� در  ٧
1
ه 48م�ن
ھ� ���د ن�4ویH/، و ��  دان�;��4  ٢۵زم�#� ار�و  �L��� ل��


، را �2ری، از 48م�ن
ھ� د��� �� 41HE و �VQ 48م�ن
ه ن�4وی زم�#� ار�/ 

 418 ن�� 42د �2 او را . ش دادن
?�84 و �� 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�K %-@د,�


ر ھ#
اوان� � K,ا ،
�4ای ا,K ھ
ف �2 ار�/ را در ��Qه اد:�م و ,� ��-�. #2
/)h� 4,ز 
در %
د �4آم
 �2 �� 48م�ن
ھ� 2` ن�4وھ�ی مR(5 در وی . ?<ا�� ان


و ��Qه ھi �2 ھ
 /8�S)R �2م` �4 . آ,
 و ��Qه و ار�/ ھ4 دو �� 48م�ن/ در آ,#
ا,K �@د �2 رو در روی ھi �4ار . ار�/ �@د، K�#m ام4ی �4ا,/ :�4 م�K1 �@د


#�
 �2 او. ?#�84
 و در ن��;� او را �4دا ��را ھi د����4 و روان�  >�ل ن


ه،�2 در ا,K %@رت �R. زن
ان ##2 ��8�� i^� ھ�ی ���ز و =#�F � ��ری از ر



 و �4ورش  
ا,K �@د �2 �-. م�  /��ن� نK�H و �� =@ O#� م��از ا�
�H? و آ��ن `^�.  
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 �F#
?�ن �S را��، �4ای ن;�ت آ��ی « ، ۶۵ا��#
  m٢٠^�ر#,��م4ا�-� ن
�2�ن� از  
�
ه ا��ا>�@د مK ھi م�,(i ن;�ت ,��
، . زن
ان، ا,K روزھ� ز,�د 


  .)۵٩۶اوج د�8ع، ص (» .و�R2 �Eن� ھi م�ن& م� @ن

 �F# ��٨  �H^F,۶۶ارد ، »
... آ��ی B(� �8>��ن ��ia م�Lم وز,4 اط��Bت آم

] رھ4F >9ب ز>���H1ن[��a�L ] م4�N[و در ��ره د4�2 م+�@د �2�ن� �2 د4�2

  .)٨٧د�8ع و �����، ص (» .ا4�Bا�8 42ده ا��در ��ره او 


�8 :  

د4�2 م�a�L� 4�N رھ4F >9ب « : در =�ور�� ھ��K %�+� ا,K �@ض�5 آم
ه ا��
 ١٣۶۶در 48ورد,K   -١٣٣٢م4داد  ٢٨از ا>9اب دوره 2@د��ی  -ز>���H1ن


در �4F د����4ی د�a�L� 4�2 در روزن�م� ھ�ی ��ل . در 42م�ن د����4 
م�Lد,4 در ��زر�� از م#9ل وی : ,D م�Lم آ?�ه ?��: " K�#m آم
ه ا�� ١٣۶۶

ز,�دی از ا�#�د م�4@ط �� >9ب ز>���H1ن و ا��ء و ن4H,�ت :�4 م4Hوع �2 
م�a�L� 4�N در دوره . >��2 از ان+4ا�8ت ا���� وی ا��، �� د�� آم
ه ا��

و =V از آن، ار��Fط ن9د,B �� �1@ام` 2@د�� و  ١٣٣٢م4داد 2٢٨@د��ی 
ار��Fط �� =4ون
ه ��
 ا>���dً د����4ی م�a�L� 4�N در . ����ن��ن دا�� ا��

�2�ن� %@رت ?��84 ا�� 
�@رای ." ا> V);ه م
#,���2�ن� ن 
�
 ا>��
�� ا�^�م ��ش �4ای ا,;�د ا���ف م��ن ��Qه و ار�/  ١٣۶۵ا��م� در ��ل 


ه �@د ��^@ری ا��م� ��ز دا� . V);ه دوره اول م
#,��
 >KR آ,� ن�^
@� �a�L� رای ا��م� ن�9 از ن9د,�1ن@  .) ٨٧د�8ع و �����، ص (». د


ه ا�� م\(_ 8@ق �@ض�5 در
 ن��1 م^i ا�ره #m ��:  

�2�ن� و آ,� در ار��Fط �@ده ا�� -١ 
�
 ا>�� �� �a�L�.  


ه  -٢�2�ن� ار��Fط وی �� ��a�L و ھ��1ر,/ �� وی م-(@م  
�در =4ون
ه ا>
  .ا��

٣-  �a�L� ن� و��2 
�آ,� از ن9د,�1ن ��a�L �@ده و ض�#� م� ر��ن
 �2 �� ا>
  .  ھ��1ری دا�� ا��

i/ و ھ�ار �� i4ان 8@ق ھR8در ھ4 >�ل ا �� �Q� ری و@^���ی >9ب �Bه ز
�@ا�� >9ب  -ان��Iب �#� %
ر ھ��1ری م� 42دن
 و �-
 از  i:4�)B

���ر ?K�84  48م�ن
ھ� 2` ا� �� ر,��� ��^@ری و �� در -��^@ری ا��م� 
و =4دا��K �� ��ز ��زی ار�/ و��& و �@ر 42دن/، و �@,lه �-
 از ا,#�1  �@ا 


، و �@ان�R ار�/ 4Bاق 4�@ردار � ���@F+5 از م)Rن�4وھ�ی م K�� وی در
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را زم�K ?�4 و 4Bاق را �
م �� �
م وادار �� LB_ ن�H#� و =<,4ش %( �� 5�F@ل 
< ،
�@ا��� ھ�ی ا,4ان #2��و از ط4,{ . 9ب ��^@ری ا��م� را ن�4ان ��


#���@ص ن��1 iH از . B@ام` �@د در ار�/ �� �2ر1#� =4دا� K,در ا
��#� ?@,� ا��. ١١/١٣۵٩/ ٢۵ن�م� م@رخ ��� �� آ��ی   :   آ��ی ھ�

 »۶- i,ت ز,�دی دارd���@ص �#O و 48م�ن
ھ� ار�/، م\�E_ و ا>��. در 

���E ا��م�، م�,`  48م�ن
ھ� �� ��ط4 ن�ھ��ھ#�� �Eاز ن�4وھ� �H<و و
 
#2 i2�< /�ا 42ده  –ا�� ن�4وھ�ی :�4 ا��م� را در ار
�2 م#�8& م4�Hک =�

 

 –ان,���(�Fن �4ودی �2 . و ن�4وھ�ی ���E د,#� را ,� م#9وی و ,� م#��` ن
�F` ا,��ن و ;��B و ��ش ا��، در =�د?�ن ا�@ذر �� مK م� ?�� �2 ام4وز �

�� و م� �@اھ#
 د�� م�م#�ن را 2@��ه ##2
، ا,�Hن ا,��ن مI� ن� 
�#� �

 آ@ری ا���^و>�H دا� و �� . ھ�4اه و ھ�4زم �(�Fن H2@ری و �(�Fن 


ه iھ SFو ض i,@�� ��ا>���ل ا,#�1 م
,4ان �#O �� ! مK ?�� =��م/ را �� 

، و�@د دارد  و ا,K ا>���ل �#�� O#� ن
B .�)1(` ����� ط�E_ ط@dن� 


 . آور ا��,��-�� ھ�  –ا>���dً آ��ی �#� %
ر �� م#N@ر ��-�. دو�E و 
 
#�� iت و ا�(+� ... �4ای ا�4ای م#@,�ت آم�1,4 و –ھ��2�F@د م^ ً�%@�Iم


 و �^�4 . ���` �@�� ا���a4,-�ً 418ی ��4م�� �E�-��#� ،زم ا��d م@رد K,در ا
��د ار��H ن4�N ا�� در ,�R)� D ط@dن� و م+4م�ن� �� دو����Bن م@رد ا

�4رودی و ،��
م���ن �+� ... %��د �4ازی، ن�م;@، �(���� >�@ر م�ھ� در 
��i ?�4ی @د�  ) ١٨(» . و �

و وا?<اری 48م�ن
ھ� 2` ن�4وھ�ی �#� %
ر �� ر,��� ��^@ری �F` ازان��Iب  
وزارت د�8ع �@د و در ار�/ �� ا48ادی R(5 �� وی، آ��ی ��م#� ای م-�ون م

H<�
ر و اط�ع ا,#;�ن_ آ��ی ��م#� ای . 4 و ن4H دا% �#� ���? �� �#�

ر م-�84 42د �2 از % �#� �� D,�1ری ن9د�
ادی از ا4R8ان را �4ای ھ-�
�� و �4?4د %��د �)� O#ر,�ن و �4ھ�\B O#ا ا�8(�، �4ھ
��(� آن^� ن��

�4از �@د .

ی ,-#� و دو ا4R8 �-. �2 دو ا4R8 اول، �@ده ای از �2ر درآم
ن
�� و �4?4د %��د �4ازی �B@ ان;�K >;��� و در ار��Fط  �� �)� O#4ھ�


�2�ن� و د4�2 آ,� �@دن 
���#� از %��د . ا>�و در ن�م� رR8#;�ن� �� 
��د ار��H ن«  �4ازی و �(��� �� B#@ان �B4 %��د دو���ن م@رد ا�N

����د >9بو »  ،�4ازی، ن�م;@، �(��Bری و  دو���ن م+4م�ِن م@رد ا@^��
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ه �@دآ��ی ا��FE د��4�L آنi,@�� �2 �R ن�@ذی ھ�ی  .رR8#;�ن� در ار�/ ,�د 

ر% �Fن ��)B /�ری و رو>�ن�� در ار@^�  .>9ب �

  
�2 ا�8(� ا4R8ی �2ردان �@د و «   : �#� %
ر در ا,K م@رد �@ض�5 م� دھ
وی =�4وزی در �#O در,��a و �4ای ���م م
ت �#O از %+#� ��4ون رK�8 ن�4

ام� %��د �4ازی را �� و�@د م��E�I . در,�4B �aاق، �2ر =4 ارزش او �@د
مd@{Rن ار�/، �� دادن دو در��، مR}@ل 48و�@ا��ن
ن آ�/ �#�� 42دم �2 


�`، �9 �� ��2,�� از �@د �4وز ن
اد. �#O ا48وزان، ا48و��� �@دنB در . ��
 �a۵٠٠ا,#�1 �� ن�4و 
آن ن�4و، ��4�H از از . ن�4ی، در �4د�، م+�%4ه 

۴٠٠ 

ن ��H2 K� .داد n��= ،ا�� 42دم@�
ه ان
 و : m@ن از او ��ز 
�^آن^� 


 و مUم@ر ���48دن : از او =��4
م!. �� �^�H م� رون��Rھ `�a9راB ��آ,� 

�� ن���i �4ار ن��R در 42د���ن . �@ان�ن م4دم �� �^�H؟روز اول �� 

,�4 را �i�H1؟ �4ار ا�� آ�/ ��#O را ��م@ش i�#2؟ �@ل آن ا���د �m#� ھ

��ط4 ن�Hن ن41ده ام O#� �2 =�4وز �#�� ا�� �2 �
ون ��1ر �4دن  ��را �� 
�@د را �@ا��� ا,
 �� م�,� ?<ا�K از ��ن  ��,��2 �� ��ا�(+�، =�,�ن �Q<,4د؟ 


  ) ١٩( .»�� درنO، او را از �2ر �24#�ر 42دم. �@ان�ن م4دم، �4Fان �#2

 K���� ا,K ن��1 را ��ط4 ن�Hن i#2 �2 ھ�Q� iه و ھi آ��ی %��د �4ازی در ھ
�� و i)B  48م�ن
ھ�  و ��D��2 ن�Nم� را م� �@ا��#
 �� ���48دن I� د@F�2
�@ان�ن دم �@پ و >#�s 42دن م�
ان^�ی م�4F� Kان ##2
 و از ��� �-
 از 

�� رR8#;�ن�  ,D �24#�ری %��د از 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� ار�/ آ��ی ھ�
�� از آن را آ�1ر 42ده ا��Hm .��
 ن�,U� او iا?4 ھ ��FE-�� �2  ا�وا K,42د ا

از �@ان�ن در م�
ان^� �#B �� O#@ان ?@� دم �@پ و �#�s 42دن ��Qه و %��د 
���2 ��
ن/ �@��(� آ��ی . م�
ان^� م�K ا���
اده م� 42دن
، 9�mی نام� آ�1ر 


�� �4 اھ��� مR}(� م� ا98ا,  .ھ�

  

  -��د ���ازی و $��وی ���دت ط,_

 �F#��نK�H [ رض��a و ����E  آ��,�ن« ، ۶۵ارد,�H^F  ١دو
از �F^� �(�#� از ا��+�1م �\@ط و .] ن. � ن�4وی زم�#� ار�/48م�ن
ھ

 t�� ا���ر ان+�ل@�ھ��1ری م\(@ب ��K ار�/ و ��Qه راض� �@دن
 و 
`��Eس(>�4ت ا�@ا (

ن .�24 ا48اد داوط(_ ا, K��t را آ��ی %��د �� 
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^�دت از م��ن وا>
 ھ�ی د,�4 ار�/ ��1H` داده ا�� . �2 
ا,#^� م
�B ان

ه �2 �4وج ا48اد م�مK از وا>
 ھ�ی ار�/، ���B ��-�. ��,4 وا>
ھ�,� 



 د��@ر . ن��ز �� ا48اد م�مK دارن
  و �4ار  �F+% ر@^�� V�aر ��

ا�Q� ��FEه و %��د از �@ان�ن )  .٧٣اوج د�8ع، ص (» .ان+�ل آن ��t را �
ھ#

?�ه و �� اط�ع از دان/ �� B#@ان ن�4وی داوط(_ ^�دت �� ن@�B م�L��R آن�
�� در �@ب در ا,K م�L��R د�� ��d را ��Qه دا� و آ��ی ھ� �Eو 
#� ٩دا


۶۴م4داد R,@ی %��د و «  :، م� ن��4 آ��
 م�ھ� ا#m 41)�B ع از@�در م;

ه ام �2 ار�/ �
ون >�@ر ��Qه در آ#8
 �2رھ�ی �9رگ ار�/ �� ا,K ن��;� ر��

�(��ت �9رگ B 
�2 �
ون ار�/ ن�� �@ان 
ن�� �@ان
 ان;�م دھ
 و ��Qه ھi  م� دان

ن�4وی %. K1 در ��Qھ#
 و ام�1ن�ت زم�#� و ھ@ا�a و ���Rری . ان;�م دھ

 .)٢٠۶- ٢٠٧ام�
 و دE@ا=�R، ص (» . از =�F��Hن� ھ� در ا����ر ار�/ ا�� 

�2 در م�
ان^�ی م�K  ,-#� �@ان�ن�» K1 در ��Qھ#
  ن�4وی %.« �@�� 

 �4ای �#�s 42دن م�K از آن^� ا����ده م� @د#�Rه ھ�Q� ه ,-#�. در�Q� &�در وا 

  .�;��4 ��ر,�I ھi ھ��K را ?9ارش م� #2
 . ا�� ��(��ه �@ان�ن م4دم

��#� ن�م� آ��ی �F` از  @د �2ذ42  ا��dزم ا��FE ا,K ن��1  � �� ��ھ�
�@ص در �@ا�� ��R)� `�1H م+4م�ن� ط@dن���i ?�4ی در در�� �+� و �

O#� ری ا��م� و   م@رد@^���ی >9ب �Bز �� �#���در >�@ر آ��ی 
��د ار��H ن4�N %��د �4ازی، ن«�B4رودی دو���ن م@رد ا� ،���م;@، �(�
��م#� دارد، 4د���نن�HL و �4ن�م� �4ای ��a�: i(� 2 �2 %��د �4ازی را، »...و

� م#N@ر ھ��ھ#�� �و �#� %
ر ھ�H8 �� iر >9ب . 42د م-�84 �� �#� %
ر ای
�Q� / و�ار K4ازی، ه����2 در آن م@�& �4?4د  �� دو در�� دادن �� %��د 

��م  42د �@د،� O#وی  را �4ھ . �� K��
ون �2 >�ط4 ن�Hن i#2 ا,K ن��1 را ھ�
�-H-Hت م��)�B `  ان;�م�ا 
��و ,� >IH;��4 م�آزم@ن و   �� D, 4یR8ا ��  

�` در��� نF@ده ا�� و آ��ی �#� %
ر �@د دادن، دو در��B  ن 42ده ا���Bاذ
`�B K,ه ا�� �2 ا
�#�، دIE@ری و ن�را>�� ا4R8ان د,�4 �� . م@�_ د

ن�م�  ، �+�L{�4ازی و �4ای د��4�L 42دن �@�� �� م\�E_ 8@ق در م@رد %��د 
��م#� ای و م ،�#���را �4Nی ن�1�� را رو#� #ھ�ی آ��ی  �#� %
ر �� آ��,�ن 


آ��ی �#� %
ر �-
 از �R1 %��د �4ازی در �4د� و �� . ���ن م� #2
١٣۵٩^4,@ر  ٢٨ن�4  در  ��ر,n  K�H2۴٠٠ دادن ��/ از   �#����� آ��ی 

 :   K�#m ن@�� ا��
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#;�ن_ ���د م4�Hك را ���H` دادم و �4?4د در ���� �4د���ن �@د ا,... « - ١ 
��م �4دم و � O#4ازى را �4ھ�4�HE را در ا����ر او ?<ا�i و ھ4  ٣%��د 


 از -� �F#ام��ن� �@ا�� �� ���a �� �@انi�R در ا����ر او ?<ا�i و m^�ر 
 ��
 ���B �+� ن�@ان�R ن�@,
 �� ا����رات و E@ازم �#�� دا#m از V= 4^ظ


 ن��I@ا����#��4. ا��,@�� 
ام� در . ام ا,K �;��4 م@H� }8@د ا,�R� K ن���@ان
�@رده ا��  �R� ��4;� �� 
#��4م�ن�Hه م@ا8{ %@رت �(�Rت ھ�� �F@ل دا
�@د �4����R �9ر?� �4اى  �� iE�=ن� _�و در �4ا�4 �(��ت ز,�د و ا��-��ل �

�^@رى ا��، ھ�� �
�� ن��ورده ا��� .�?
�\@ر  �@ان�ن �B@ �^�د��زن

 ض
 ان�Lب ن� در ^4ھ� و ن� در راه روK م�#��?  K��ھ� ن��R در رو���ھ� �

�#��4ا,K ��4ار . ان
 و ��,
 =���Rزى �\@ر ا���� و ھ�� ��ن�F ان;�م ���4د �4ده

 ��  آورن
 و در ار�/ ا,K 4�8 را ا�LEء م� ��رھ��a �� �(��ت ���Rر ��Fر م�##�

ان
 و ا,#^� ھ#4ى �K�H�� 9 دادن  و >��i �4ده48م�ن
ھ�ن ن�دان را �9ور �4 ا
�\4ن�ك و ��زى �� آ�/ ا�� �,�h� رى�� ،
B;_ ا,#;��� �� �@د . ن
ارن

ن�4 از او =�4وى  ١٢ن�4ى SL8  ۵٠٠?�� از ��@ن  %��د �4ازى م�

 از ا��8دن در دام و دادن �(��ت �#��#� و ن���@ان �\4 . ان
 �4ده م�-� ��FEا

R� @ى و ادام� ا,#�@ن��ھ� 

ن ���Hر را =<,�84 و �� ,� ار�/ �
ون 48م�ن i�)
٢٠(». ..�
ون �9E9ل �\O#� 4 را =<,�84 ( 

  ١٣۵٩ا��#
  ١٢اى در ��ر,n  ن�م� آ��ی �#� %
ر �� آ��ى ��م#� -٢

  >;� ا��dم آ��ی ��م#� ای« 

م\(�F را �2 �\�ب �� ��نK�H رV�a ���د ار�/ ن@�� و ���48ده ا,
، از 
 ...ی �^�ت ��ف دارد���Rر

و �#^� اK�#m �� �R,4R8 (�� �@�� �� وض�-� ار�/ و ا,#�� ,� ا4R8ى  -۴

��م م4Lرات ن�Nم� را ز,4 =� م��<ارد و ھ4 روز از ,�;� �4در م� ) م��#�

 �,�Bده ا��، �;�ى آن�� از راه ر@� V);ن د�8ع م@�R��آورد و د,4وز ن�9 در �

، ا,#\@ر م�(+� �H@ر dا�` در%
د ن��+� و �aم#& او از ا,#��رھ� �4آ


�#� `��
 ا,#\@ر ��رھ� م@�@د,� ار�/ . م�I@اھ�
 او را �� ار�/ �+�#���4�8 ن
 
 ...؟)١(را �I\4 م� ا#�8


ه #,���I را ا,#;�ن_ �� در�� �4ھ#�� ار��Lء دادم �4اى ا,#�� ن K,روزى ا

، ام� �� وض-� �� �@�@د آم
ه ا�� ا%4ار �4ا,#��ر ھ��ھ#�� ��Qه و ار�/ ��

��
 ��#� و �4�@رد ن,
H� �� 9� 
 .ان;�م



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ١٥٠            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

 �)R)� در �E��و و��� ط4>� �� ����R@ن د�8ع م;(V م�4ود و آن ����R@ن د
م4ا�_ ن�Nم� م��#
 و در راد,@ ا�Bم م�H@د، m\@ر م��@ان آن4ا ا�4ا �4د؟ آ,� 

I K,ا �� �Rن� K,د از ط4ح �9 ا@�Lم-#� ا�� �� م K,�� 9� ا,#��ر �
در ��ى �@د ���ن
؟ ... �i:4 ھ�� م4Lرات �9ور و �4F و �+4�L 48م�ن
ھ� و

ھ� و از روى ان��ف، �@د در%
د �4Fان  ام�
وارم �� م�>�N ا,K وا�-��
 iNو ا,#;�ن_ را در د�8ع از ن 
�a/(�4آ�` در ار�اd (
  ) ٢١(» .,�رى ر��ن�

٣-  n,ر��در  �#���١٣۵٩
 ا��# ٢٣ن�م� آ��ی �#� %
ر �� آ��ى  


م -٢...«  Hراى د�8ع >�ض4 ن@ �R)� در _H,م�. ا,#;�ن_ د 
�d  م�
� 
آ,#
�� �R8د م�. ام�م 

ا ��,#^� ��@,#�
 ام�م ,��Fر م+� رض�ى �#� . ��ا,#^

 �, `���@��زى را�& �� %��د �4ازى و د���E در ام@ر دا�(� ار�/ و �+
 � �m م-#� دارد؟ا4R8 �� ار�/ �� ��ز رو>�� ھ�� را �4اب �4ده ا�


ه ا,#;�ن_ ا,#�R �� د��^��a ھ�R �� ن�<ارد ��ر  - ٣ �LB ،در��ره �4د���ن
��م �H@د� .
در آذر��,;�ن :��4  .و %��د �4ازى را ھi �4اى ھ��K م�I@اھ#

٢٠٠٠ ��٢۵٠٠ 
#�Rھ i�)R�  ه. ن�4 آم�ده�Q� �� ان ���?
#2
، ھ�4اه  K�-ه م
#,�� ن


?�ن د,�4#,��
ه ا�� نH4ی نF�و�@د دارد، ا,K  ھ9ار د�E`. �4ود، �� �+�ل 
��م ا�� . ?@,��K,4 آن^�� ً�F,4L� �2ر 42د���ن ،

ه �H� i�)R@نB K,4>�ل ا?4 ا^�

�2
 . و 41HE م� آزاد م� @د و م� �@ان
 وارد ��ک 4Bاق @دU� ره�� K,در ا
  )٢٢(» .ام�م ض4ورت دارد

  ١٣۵٩ا��#
  4N٢۴ى در ��ر,n ن�م� آ��ی �#� %
ر �� آ��ى م#� -۴

  >�4ت آ,� هللا م#�4Nی« 


  ام� �-


 از ن9د,D ام@ر را م�Hھ
ه  -١�a��� ز���ن@I� د@� iا��@��(�4ام ���48دم م� 

�#2 .

، �-4�F �� �@ء 42د,,@H� م��ن �� رو>�ن���N@�� ن�م@�_ �(_  . 
�d

�^@ری �2 ھ�� ?#�ھ� �9 ا,K ن
ارد � V�aر 
�(+�ظ ��h�)Fت �Fن� روزی �4 ض
�� از د�� �4ود و � Kاز وط ���R� 
�ر,n آ,#
ه ا,K ط@ر ���وت �2 م� �@اھ

��ل H2@ر ��^��a از R� �2ری رو>�ن�� iان
�4 ����ر �(+�ظ نB �2 در 
#2

 ان�Lب ا��م� م�,� >��ت�
�� رو��� ا��8د ^B ر ,-#�  و در@H2 دی��ا��

�@ز���ن را ��ز �� ن
انi �2ری از د�� داد.  

�� در ��ره  -٢ار�/ ا�� و ا,#D ھ4 روز م��>�F و �KI و �\��� از �@ل 
�(�� �#�در��� .�� 
. ھ��ن 48زن
 �2 ا�Bم�� داد,
 د,@ان� ا��. �Bم` 48زن
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ه ا�� `��B د@�� م� . م-(@م م� و ھ4 >�84 در ض
,� �� ا,#;�ن_ ن9د 
  .زن
 K�B %@اب ا��


ه ام �� 48م�ن
ھ� ا,�Hن ��Q� 4ه =��
اران ?#�ه �R�m؟ دو ?#�ه �9رگ م4�1_ 
?��� ا�� �� �4و . �� وزارت ��ر�� ا,�Hن م@ا�L8 ن41ده ام. م@ا�L8 ن41ده ام


ا ن�#1%، 
مK �4و%
ا 42دم و آن~� را م� �@ا��i�84? i . ��دم راه ن�� دھ#

ر و د,@ار م� ...و ?��ن م� #2
 ا,#;�ن_ ھ i�i�)R ھ@ و �#;�ل م� @م� d�<

�R4 ن�R8ا K,ا �){R4ازی، ام� م�مD, �){R 48,_ . زن
 م+� %��د 
�
رت ر��
ه ان
. \4ن�ک ا��� �� �-�و 418 م� ##2
 ��  از ?4و?�ن ?�4ی �

�H���@اھ#. �4ا,�Hن مi)R م� @د ادام� �#O، ا,4ان �4ای ھ ��
 42دھ� ن

�@اھ#
 �#O �� . و �H� i�)R@ن
 د�� از �#O �4دارن ��ھ��ن\@ری �2 ن

�\�ب �� @رای د�8ع ن��;� ا�LEأ. 4Bاق ���م �H@د ��
 ن�م� �d ن�R2 K��ت ھ

�\4ن�ک را �-�L_ م� ##2 S� K,ا�� �2 ا. 


#���#H���4ان م-�84 �4د، ا,#;�ن_ �� او در�� . ا,K ا4R8 را آ��,�ن نm 4د��

؟. دادم �m �;و ن�� i�
 4�HE را �+� ام4 او ?<ا#m: 

�(��ت �� ن��;�  -١B ظ ا,#�� در�+)� 

ن K�,�  ۴٠٧ار���Hن �� او ��h,� د
۴۵٧ H� 4و ن� ���... م�(�@ن �@م�ن =@ل و ���Rرى از ا�9ار �#�� و ��۴۵ و ز


 �� م�4 م� ن�Nم��ن م@ش آزم�,��Hه . از ��K ر�8
8-�ت ��,� و ا4�Bاض �

�� ا 4R8��I=@ن� �� ن� درس ���د 48م�ن
ھ� و ن� �;��4 دارد � �� i��Rھ


 و م@�_ ھ��ھ# �@اب ا,K �@د �� ���;�Q� .��4ر,
 م�##� /���� و ھ� �
@د ھ���رى م��ن ��Qه و ار�/ م�. 

� ن��84 و �� 48م�ن
ھ�ن  -٢�ام� او �� ار���Hن راه ن�84، از %�>�Fن �;��4 �

 ن@�� او را �@ا��i ن��+� �4دم، �@د . �4اه ن�48م�ن� و �� روى ر�8#m


�HIFن . ،O#� Sa4ا
 و در  4�H�� /�در ن��;� روز �4وز ن�را>�� در ار
� م� ا�(+� و م^��ت �i دار,i و از ��رج ھi ن���@ان�i,4I� i، آن^i در وض-� �

م�E�R رو>�� م�E�R ا%(� ا�� و ن���@ان ?<ا� ھ��ن ن�48م�ن� �� در در�� 

اى ن��4ده ن9د ا4R8ان �@�@د �داران �@�@د آم
 و آن وض�-� را ��Fر آورد، 

  .  آ,
 و �8�+� ار�/ و �H@ر �@ان
ه @د


م ���, -٣B 4انF� 4د و ام4وز در دن�� �4اى� iE�=ن� _��، در�@ا�� �
 ،�Fه ا�� �� در >�@م� م<ھ
�^@رى ا��م� م� � 
م@ض@ع ��h�)Fت �4 ض

��ن �@د را �� ��_ ن�=�iE م�)Rط#�ن م@�و در �4د���ن �4 ن�4ت . �@زان�i ھ
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�@م� از او ا98وده B . 
�� آن�� 4�HE �4د���ن �
ادش ر��
 و ���� م�ن
ه وا>

 و م4دم در م���L  ن�Nم� را ��R� �)�� ��� �4د� ر��ن
، راه �4د



ن�� ?9ارش م�
ھ#
 دروغ ا��، . ���Rر وا�& H� را�& ��4د���ن �m 4ھ
�#�� ��E�I4 و م�H�� #^� زور ���ر  ھ��ر �� ��
ه ا�� و م� �;�ى ھھ� 98ون�4 
 .�i,4 م�

۴- 

ه ?#�84^B4� و 
�� امK داده @د، آن^�  48م�ن
ھ�ن 4�HEھ� ن9د ا,#;�ن_ آم
ن

ا م�� @)�
ه ن�4وھ�ى دم�4ات را از ����B ��R�  

 و دو 4�HE آزاد م�H@ن##�


�(��ت �H@نB 4اق واردB ك���` ن@�i . و م��@ان#
 در -Eد��@را ����ز در >�

�#� `�B 4ازى� .�� ن4N %��د 


 و ھ4 روز ?9ارش ?���@ھ�,/ در��ره در �^4ان �� ��رھ�ى د,�4 مhH@ل 

ن/ را م��9E9ل و �iH 48م�ن
ھ�ن . آوردن
 9Bل 48م�ن
ھ�ن و ھ�� ��ره 


ان;� �� د��� ��-� آم
ن
 و ?��#
 ا��-�� م�
ھ�i ن�4وھ� ز,�د م�� �� 
. 


 م�,�� �m  ،4 درآورد� �� ���4دم؟ اوm ًd\@ر ,� ا4R8 �9ء >{ دارد از ھ
ا,K ام4 �� 48ھ#O ن�Nم� �@د ... �(@,9,@ن و م#9ل ا,K و م+�` آن و م;(V و

ن U,#�� ���� ا,K ��رھ�ى دور از �ر ن��R و 8(� �##
ه ا�� �m ر�
 ���ز?�
��ن �� ار�/ و 48م�ن
ھ�ن ن�9 �+��` �H@د)R4 مR8ا �,. 


ه ا�� �� ��Lء او ��-#�ى  -۵و��� ��ر ��,K %@رت درآم
، ام4وز وض-� 
�� ار�/ �(�L م�H@د و �+��` ا,K ا4R8 از �@ى ?4دان#
?�ن ��Qه =��
اران 


اى ن��4ده ��8-�� .آورد ھ�ى �9رگ ��Fر م� 

�@اھ
 و ا,K ��ز,^� را م�I@اھ
  م�����ن� ا,K >9ب ��^@رى، و ا�@اب ��-� م�
�\4ن�ك ا�� �� .�� ار�/ ���Hن
 و �4اى د,K و �H@ر 

�^@رى ھi�R و 48م�ن
ه �` �@ا از �@ى  -۶� V�a4 �� ا,#;�ن_ �� رR8ا K,ا
m ،ن@�� دروغ ?��� ا��ام�م 
�m@ن� ا4R8ى م���F ا�� �� �
ون %�>�� . #


 و در م�Lم �@ض�5  �4د و ن�(� م� و �
ون @ر، وا>
ھ�ى ن�Nم� را �;#O م�#�

؟ ��4م�ن
ه �@د، دروغ م�,@? 


 در آذر���a;�ن :��4 �#�F� �� د@Hم-(@م م� �� 4� 4�H�� ���4>�ل، م\(_ و^�

ود <٢۵٠٠ i�)R� م�ن& م� ن�4 آم�ده O#� �� ان
L�-م K��
 و ھ#�Rو  ھ ،
@ن


 �#O ا,4ان را ن��@د م�. ا,K ا4R8 ھi ا��Fب د�� آن^���#�. 

��4
ن از ��R مR@ول ام@ر ا��، B<رى Qا?4 در ن �� i�ا,K �@ض�+�ت را ن@


ا، B<رى ن��ن
. م��@ر ���
 از ا,K �@ض�+�ت ن9د -�... «)٢٣ (  
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ه، >�1,� از ا,K دارد �2 رو>�ن�� و  ۵٩ن�م� ھ� �2 در ھ��ن ��ل  ��ن@
�@,lه رو>�ن�� >9ب ��^@ری �m@ن� �4ای �4I,_ در �2ر �#O و �#� %
ر 
 _,4I� ان و��(� ا����ده م� 42ده و د�� او را �4ای@#B �� 4ازی�از %��د 

��
ه، م4hور ھi %��دِ  .ا�� ار�/ ��ز م� ?<ا �F�Hر م�  ام4 �4 او م@��

ر او را �� B#@ان 42ده �2 ا,#^� L#,او ا�� �2 ا �a@ان��اد و 
ھ�� در ��,� ا��-


��د �@ان� آ?�ه و م\(& در ھ�� �� م\4ح م� ##2�B4ی م@رد اR8�1 . ا, iھ K,ا

رت ط(�Fن ا�� �2 از ا48ادی �� B#@ان � �����د,�4 از روش �
رت و 


ن
رت ا����ده م� ##2
 و و��� �2 آن ا48اد و��(� � _<��
 و آن ھ� و��(� �

 ر��ن
ن
، آن@�� وظ�#��� ,� ��8��L) را �� ھ
�8 �2 در ن4N دا����� ا�ن را 


 ><ف 42د
 و ,� i2 ض4ر ���� ��ه و ��,
 �� ن@�B �2 �4ا,�Hن ض4ر ن
ا

,�1 از دd,` ><ف ا,#�@ن� ا48اد ا,K ا�� �2 �4 ا4v :4وری �2 �� ا,#�ن . @ن

�@ر م� ##2
 �2 م\4� ،

ن و %
ر نK�H 42دن�Hن �� B(�  د�� م� دھح 
418 ##2
 �2 م�  ،
�@اھ# ��ا��-
اد و �@ان��a آن^� ا�� و ن�� �@ان#
 و ,� ن
�@اھ#
 از آن^� �� B#@ان و��(� و ?@ش �� 48م�ن ا����ده ##2
 و %��د �4ازی 


 4m �2ا و . �
,K دام ا��8د
ه ���� �@�� �� آن~� در 8@ق آم
ه ��,
 م-(@م 
��Rر �8>� �?4د �m@ن� ��4 �Nن �H�از ا,#�1 %��د ��ی ام�4 ار 
�� ن�>{ �-

1
ه 48م�ن
ھ� �� Hه  ٧اول دوره دان
1Hم� در دان�Nن D��2�� ا���دی �L��� ل��
��ل ����L و �;��4 �2ری، از  48٢۵م�ن
ھ� ���د ن�4وی زم�#� ار�/، و �� 


، را ?�84 و  48م�ن
ھ� د��� �� 41HE و �VQ 48م�ن
ه ن�4وی زم�#� ار�/

 418 ن�� 42د �2 او . ن�4وی زم�#� ار�/ %-@د 42ده ا�� �� 48م�ن
ھ�,�


ر ھ#
اوان� را �4ای ا,K ھ
ف �2 ار�/ را در ��Qه اد:�م و ,� ��-�. #2
، ا� K,
���@ر م� 42ده �2 ھ�� ا,#^� �� ��ط4 ا��-
اد، �2ردان�  ،ان
 ز,h� 4(/ ?<ا�

�@دش �@ده ا�� و �� �a@ان��و  �E4ار ���4د، و�ن �H,ھ� ا

 ��Qه ز,4 48م�ن,

ه ا�� ���& و ?@ش �� 48م�ن H�2 >�ض4 ن 
-� 
و ?^��ھ� ام4 ون^� م� ��


>�ل �� �@�� �� م\�E_ 8@ق و �� �@�� �� . 42ده، �mره را در ><8/ د,
ه ان
�� رR8#;�ن�، �-
 از %-@د %��د �4ازی �� ,�ددا�^�ی روزان� آ��ی ھ�

�4وی زم�#� ار�/ �� �24#�ر,/ از ا,K ن�4و  و �4ورش �
م �� �
م 48م�ن
ھ� ن
i,م� رو /�= �� .
�#2 ��@�:  
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  و 8G�� ��Q: ��#� ار ' ز#� $�N� �Pه ����

�� در 
 ۶٣م4داد  ٢١آ��ی ھ�R,@م� ن  : ،
�-�� ھ� 418 م� ##2
�(��ت ز,4 ن4N ار�/  را  ،48م�ن
ھ�ن ��Qه �4ای i2 رنO 42دن ار�/B ا�4ای

�� =ن 
>�ل �@�� �#2
 .  و�E او ا,K ن4N را �F@ل ن
ارد و در�� ن�� دان
<,4ن

ا�^�ی دن�@ن� در �4���4 ,�د. �m �2@ن� �@دش �� �@دش دروغ م� ?@,


 ن�@ن� در ز,4 م� آ,
ا48 اش روزان�#m SL8 ن
Hن� نd@وان ا��، از ��ب ط:  

�4، آ��ی %��د �4ازی و آ��ی م+KR رض��a آم
ن
؛ ن��;� «، ۶٣م4داد  ٣B
�(��ت[م<ا42ات و م�Hورات B در ��ره ان;�م [
=��84H م^�� در . را آوردن

�@د را �� ا�4ای  ��E�Iم ً��
 و آ��ی  رض��a، ر�Hه ن
��ت dزم� م�Hھ����
 4;�Eن دادن �4ای ا�4 ٨ط4ح وا�Hآم�د?� ن K�ای د��@ر، �� ا�Bن ن�@د؛ ض


#� ��#^� م�E�I) . ��٢٠٧ �@ی �4ن@�، ص(. » 2#@ن ��Nھ4 �� مE�I. ن
ا
�� ا��  .از ��ن_ رض��a ن@�m ھ�


، ,�1 از �آ��ی رR8#;�ن� در =�K�a ھ��K %�+� از �@ل �4دار :�م-(� ر


 ��Qه م� ?@,، ن��ه ۶٣از 48ورد,K ��ل "�2 آ��ی رض��a : 48م�ن
ھ�ن ار

Q� ھ�
�(��ت �� م#\�L ھ@ر م-\@ف �@ده ا��؛ ھi �4ای 48م�نB ه �4ای�
 4F��دورو:� �2 آ��ی م#�4Nی آن را در ��ط4�/ �4م� 42ده [ =�4وزی ھ�ی 

�{ �2 ] ن.ا��B ھ� در �a���#و ?4�Rش ��4�H در ھ@ر و ھi �4ای ادام� 
��Q� . Kه %@رت م� ?�4د" ن�4ت"�@�S �4ار?�ه ا,K در >��E ا�� �2 د

دام� ���Fران در �9ا,4 م;#@ن و آب ان
ازی در �4,9ه و ��ش �4ای ھ#@ز �� ا

ا,
ه �2ر م;
د در ھ@ر از ھ��ن . ��رج 42دن �9ا,4 از د�� م� ادام� م� دھ

#2
 و �#^�  ��1` ?��84 �@د، م#�^� B(#� ن �aرض� KR+4ادر م� Kزم�ن در ذھ
ر?�ه ن�4وی زم�#� �2 �4ا  ��۶٣ �4ار?�ه ن�4ت آرام آرام �2ر م� #2
 �� م4داد 

�(��ت، ا,K �1@ت ادام� =�
ا  ،ار�/B ر�2ر ا%(� ط4ا>� و ا�4ای
د�� ان

ه ٨و وا�E;4 ٧وا�E;4 (م� #2
 و ا����E در ط4>^�ی ار�/ Hان;�م ن ( ��

 418 ،
و�@د ن�� آورد، ام� �-
 از ا,#�1 ط4>^�ی م�9@ر �� 2(� م#��� ?4د,

�(��ت م;
د در ھ@ر را B(#� م� #2B"  

آم
، ] 48م�ن
ه ن�4وی زم�#� ار�/[آ��ی %��د �4ازی « ، 4۶٣داد م ٨
�2
 �4 ض4ورت ان;�م U� 4ار?�ھ^� داد و�ن ���دھ� و d@{R4,� مNاز ن �?9ار

��(��ت داB .@ض�5 داد�در م@رد ط4ح  .B ،م#� ای���4، �� >�@ر آ��ی 
�R)� �ای �� آi��4ح %��د از ط. �,�ن %��د و م+KR رض��a دا
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اری �+� ، . ��ی رض��a مE�I. �@دآد�8ع 42د و�E ) ٧وا�E;4(ارونLاز م V=
 iا�� و از اول ھ .E�Iت در �#@ب م��)�B �� �)2 ن �� ط@ر�H,�2 ا 
م-(@م 



 م�ه و�� م�(�1 و ا,K ھ�� . مE�I. �@ده ان#m 4اm �2 
�� ا,�Hن ا4�Bاض 
ر��� ن
ا� و ن�4وھ� را �(. 42ده و �� %4ا>� �4�@رد ن41ده ان
؛ �@اب د

��(��ت، در ��ی د,�4 ھi ن
اB د . ط4ح در��� �4ای�^#H�= م#� ای��آ��ی 
�(��ت �#@ب را �� آ��ی %��د وا?<ار @د،  �2�F@ل B ھ�
42دن
 �2 48م�ن



 �� ام�م در م��ن ��<ار,i. دارنم+KR رض��a . مK ھi�84,>= i و �4ار 

 i�� �R)� ا��، �� 8.ن�را>� و 
�-� ��FEه، ، ا�Q� ھ�ن
4ض م��E�I 48م�ن

�(��ت و��& را �H@د ��م�ن داد و�E م1H` را ��,
 >` 42دB. « ) ی@� ��
  .)4�٢١٣ن@�، ص 

  

��m@ن م� دان
 �R2 ن�� �@ان
 از او ��ز�@ا�� #2
، ظ�ھ4اً  آ��ی ھ�
م4داد m@ن ط4ح م�ل ار�/ �@ده ا�� ا,�Hن  ٨و  ٣م@ش م� #2
 �2 در ا48


ه و از . م��E�I 42ده ا����ب ن�@ن� دو م�sل از م�Q� �E�Iه �� ار�/ آوده 
�� ا��aدا ��E�I/ م�ه �4 ار�Q� 42دن i2�< �� dا.   

  

  

  

  

   و  !�E_ ا/:�$�ت و ا�,+
 ھ�ی ار '/��+a �5دن 

 �� �m /�ار D)���Qه از ھ��ن روزھ�ی اول ھ
8/ را �4 ���>_ م�,
E+�ظ =�د?�ن^�، =�,��ھ^�ی م�I(. و E �� �m+�ظ ادوات �DF و �#��K ن�Nم� 


 �2 . �4ار داده �@د#�
 دا�� i2�< و رو>�ن�� �#���و در >m �L�L@ن آ��ی 
@د، راھ� �9 ا,�1# ?� `,
F� ر@H2 م��Nن �La�8 ه  �� ن�4وی�Q� ه و�Q� م �� ?�م

##2
، و�@د  �#� i,

 را �4 ���>_ م�,�(D و ام�1ن�ت ار�/ �,
,� ار�/ �
�
رت د,��1�@ران >�i2 و �� در د�� دا�K داد?�ھ^�ی ان�Lب . ن
ا� �� iآن^� ھ

و ان�Lب ار�/ و داد?�ھ^�ی %+4ا�a زم�ن �#O �� ھ�� �� د�� ان
ازی م� 
ن�4وی �� ?�ن� ار�/ ھi  �� . نF@د 42دن
 و �R2 و ن�4و�a ھi �(@دار�ن


ه و راھ� �4�H ھ�ی م�I(. 8@ق �@ان م��L(� از آن^� �(_ رو�4و �@دن �� 
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 ��� 9�K دادن �� �@ا�� آن^� و د�� �� ��^�ی م<�@>�ن� زدن در �@د ن

ھ@ا ن�4وز و  ��Qه �� =�د?�ن^�، ا�1(� ھ�ی در,��a، 48ود?�ھ�ی ن�Nم� و. د,
ن

�2 از ��(� م� @د �� 48ود?�ه ھ@ا  ن
ازی م� 42دد�� ا�/ ����ر���ن^�ی ار
��ن ار�/ در �9L، =�د?�ن =4ن
ک،����ر���ن ن�4وی  ن�4وز ا%�^�ن، ����


 ن��HI� �� �2 �R از ���>_ ادوات ن�Nم� ار�/ �@�S . ھ@ا�a ا�ره 42د�
  :  ��Qه ھi ا�ره @د

�� درن
ه �Q� `2ه، ن�م� ای در ا,K روز ، 48م�« آورده �2  ۶٣م^4 ٢آ��ی ھ�
� �4ادر 9,9B �: " �� 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� ار�/ ن@�� �2 در آن آم
ه ا��


 ا�� ا�
ام�ت ز,4 �4ھ#O %��د �4ازی #�Hاھ@� ، �aرض� KR+از �4ادر م

اE. �+@,` ھ9ار د����ه ن�4 �4 : را ان;�م و ن��;� ا�
ام�ت را �F�2 ا�Bم دار,

�(���� 42دن آن^��-��4ی �� وزارت ��Qه �^� B .�2  - ب
ارا�R�E �a �\-�ت ,
#@ک و  d٢٠زم �4 ای آم�ده 42دن  
�� �4ادر >�ج  48٢١۴ون
  48١٠٠ون


ه =���4 و م\�}K ، ج#,��2����  -م+KR ر�8{ دو�� و �-��D, K ن D, K��-�
 
-���F و ھ
8^�ی dزم د,�4 و �4آورد  ١٨٢و١٧۵�@=�Iن� �4د �(# 
,
�4ای �^

��ت dزم و ط4ح ��4 آ�/ و د,
ه ��ن ھ�ی ن�@ذی dزم���F و م^".  

 �زی، ن@�B ام4,� و ا4در >�L�L ن�م� 8@ق از رض��a 48م�ن
ه ��Qه �� %��د 

  .�+i1 ا�� �2 م�Lم� ��d د�� �� م�Lم ز,4 د�� �@د %�در م� #2

�(��ت از ۶٣م^4 ١٢ B ن ن��زھ� �4ای�Bا ،
�^@ر، �(�#� ?��#� V�aی ر��آ ،
��� از آن ���` �Uم�K ن��R و ا>���ل دارد، ط4ف �R� �2 ر ز,�د ا��
Lه، آن�Q


  .٣١٩ص . �^�ن� ��

�� %��د �4ازی �(�#� %+�F 42دم و �@ا��i ��و ان
از �+@,` « ، ۶۴آذر  ٧

  .)٣۴۵ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .��Qه �
ھ


 از م���ت ام�م �� 48م�ن
ھ�ن ار�/، . آ��ی %��د �4ازی آم
« ، ۶۴دی  ٢-�
ام�م در ��& 48م�ن
ھ�ن �� آن�ن ا��غ 42ده �@دن
 . از %+�F^�ی ام�م راض� �@د

 

ه ا�� و �@ا��� �@دن�2 ا����رات 48م�ن
ھ� 2` در �#O �� مK وا?<ار 

##2 �B/ �4. اط��ه از ار�Q� �2 م���را�& �� ا ،
�(��ت م� �@اھB ای

ن�9 در ��ره ���د م�Hور 48م�ن
ھ� م<ا42ه ... �@=�Iن�، ھ(� 2@=�4، =` اّراده، و
i,42د. «  

۶۵^4,@ر  ٢۶ ، »
در . آ��,�ن رض��a و ر�8{ دو�� =V از ز,�رت ام�م آم
ن
��ره �#O و ��Qه و ھ(� 2@=�4ھ��a �2 �� ام4 ام�م، ار�/ ��,
 �+@,` ��Qه 
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 �F+% ،

ھ� . �� V��U� ص@��م�,(#
 �� م#��4�E�� �Fد د��@ر ام�م در 

#�� ��مK �4ای =4ھ�9 از . ن�4وی زم�#� و در,��a و ھ@ا�Q� �aه، م4ا�i دا

i�Rھ� م@ا8{ ن� �H�٢۶۵-٢۶۶اوج د�8ع، ص (»  .ن�را>�� ار(.  

  ����� ان�(��R ھ�. م� �@اھ
 �� =#�F �4 ار��H ھ� را �4Fد

٨  K�ای در م@رد �+@,` ��ن1^�ی ا�1@ر=�@ن ار�/ �� آ��ی ��م#� «، �۶۵^

  .) ۴۴۵ اوج د�8ع، (» .��Qه د��@ر دادن

١٠  K��4 از ��Qه آم
ن
 و �@ا���ر ام�1ن�ت رزم� و �@=�Iن� ای «، �۶۵^B


ن  )۴۴٧اوج د�8ع، ص (» .از ار�/ �4ای �#@ب 

١٢  K��@ص �+@,` و��a` زرھ� و « ، �۶۵^�در ��ره د��@ر ام�م در 
�I=@� ی��و آ K�2 از م �aی رض���ا�� آ@�ن� از ار�/ �� ��Qه، در �@اب در

ا,�Hن ?�� �� ا����ر �4ار?�ه . ��م#� ای �@ا��� ان
 ا�
ام i�#2، مH@رت 42دم

��i �4ار?�ه را ا,�Hن �F@ل دارن�
 و ��� i���  .) ۴۴٩اوج د�8ع، ص (» .

 �F# ��١۴  K�
  آ��ی رض��a ن�م� �� ام�م ن@�� و« ، �۶۵^�در�@ا�� ,1
 ،�aھ@ا 
#� دار و ده ?4دان �@=�Iن� 42ده ا�� ۵٧ن�4�4 و �� ض . �� iام�م ھ

@د ۵مK و آ��ی ��م#� ای ن@�� ان
 �2 ن��ز ھ�ی ��42ی  Kم�U�... �#R< ی��آ

ره ن��زھ�ی در�@ا��� ��Qه در ��. �-
ی ھ�4اه �� 48م�ن
ه ن�4وی زم�#� آم
ن


د��@ر �+@,` آن را د م�2 ام�ن4N آن^� ا,K ا�� �2 �� ا,K . اده ان
 ، م<ا42ه 

�4ه �� ....ا�9ار ھ�Q� ،iه �� �(��ت ز,�د، >
 ا4s2 �� �2ن�ل زو�� م� ر�d��

مH@رت د4�2 رو>�ن�، ذ,` د��@ر ام�م �� ن�4وی زم�#� ار�/ ن@�i �2 ا��م 

�(��ت ��Qه �4ار دھ#B ت =#� ھ��� در 2#�4ل
د�8ع،  اوج ( » .در�@ا��� �4ای م

  .)۴۵٣و۴۵٢ص 

  

�bا�+- �/�P$ ه�Cداد 
  ار ' و  ��#� �


ن ار�/ و آن^� را م\�& و �4��4م�ن 42دن، �H2 9���4ای �� م^
�4�H �4ن
ه از اول ان�Lب و  ،داد?�ھ^�ی %+4ا�a و داد?�ھ^�ی ان�Lب ار�/


  .�@,lه در ط@ل �#d��  Oی �4 آن^� ن��ه دا�� �@دن
 �2 د�� از =� �\� ن##1

١٠ �H^F,ر « ،۶۵ارد@= ��\�ظ^4 آ��,�ن راز,#�، ا���B ،�1(� ,@ن�R و م
 ���@ص ��1H` داد?�ه %+4ا�a �4ای م+�2�
ی �4ای مH@رت در �م+


^�ی %+4ا�a داد?�ھ )٨۴ص اوج د�8ع، ( » ن�Nم��ن م�I(. در �#O آم
ن
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��Qھ��ن �2 �@د �@ه �����a را در  و ن� ��Qه ز,4ا SL8 �4ای ن�Nم��ن ا��

�R2 �m �4أت  ،ا,K داد?�ھ�ی %+4ا�a م� =4دازن
 �� �2رِ  و ،ا����ر دارن

�/ ا�4و ا��Hm d�� 
  :  دارد �� ��Qه ��@,

�4، داد���ن^� و >�1م 4ع ��Qه �4ا�H2 4@ر آم
ن
«، ۶٣آذر  ١۵B . 4ای�

ه دار . م��` %+�F 42دمآن^� ^B ه�Q� �a��� و د����ه K,4���R< �1 از,

 
  .)��۴١٩ �@ی �4ن@�، ص ( » ض4وری �K,4 �2رھ� م� ��

ازا�@اب ��-� ھ�ی ن�Nم� و ان��Nم� ه داد?� نت و ��ز=��4ن و ��ز�@,����

، >�� ���Rری ���ت و ��ز=��4ن و ��ز�@,�ن داد?�ه ھ�ی #�Rه ھ�Q� ن�4وی

ن@�B از ا48اد ��Qه  ان�Lب، داد?4�Rی، �2 در R2@ت رو>�ن�� ان
، ام� ��ز ��

#�Rھ.  


م ھ��1ری 48م�ن
ھ�ن « ، ۶۵�4داد  ١٢B 42د و از K�)� �#,راز �)B ی��آ
�  .) ١١۶اوج د�8ع، ص (» .ار�/ �� داد?�ه زم�ن �#O ?(� دا


ی آم
ن
 و ?9ارش «، ۶۵^4,@ر  ٩  �آ��,�ن B(� ,@ن�R و م�\�� =@ر م+

�@ا��#
 �4ای ادام. �2ر42د داد?�ه �I(. �#�� را دادن �IH�2ر ����� م �


  .)١۶۴اوج د�8ع، ص (» .�2 �+� 

١۵  K�
ی �� ام�م « ، �۶۵^-� �#R< O#(�#� ?��، ن�م� ای از �4ھ� ��آ 
�ا>
ر��
ه �2 ن@�� �+@,` ا,K ھ�� ام�1ن�ت �� ��Qه �4ای ار�/ م1H` ا�� و ام�م 

@د، dزم ا�� از د��@رات 48م ���ن
ھ� د��@ر داده ان
 �2 در �@اب ن@
 O#�)Kا��) م O#� 4 م@�_ 4��2 زم�ن��U� د و@ �Bاوج د�8ع، ( ».اط�

  .)۴۵۴ص 

  

  

1
 ��Nه و  �ش ���8ده -��د ���ازی  ار ' در /1

%��د �� ���ل واھ� �@د ��ش م<�@>�ن� ای م� 42ده  �2 �4ای  ��Qه و ار�/ 

، �@�@د آوردوm@ن �� �@دش . 48م�ن
ھ� وا>
ی �2 در ا����ر ار�/ ��

#2
 �2 �4ان ��^@ری  ��@� Kم4hور �@ده، ن�� �@ان��R �� ا,K مR}(� رو
�E/ ا�� و�42دن ار ��%��در ط@ل  ا��م� ھ
�H8ن از �2ر ان
ا��K و �� 


 و در ن��;� ?�م �� ?�م #�� ���` 42دن نB ره ای �9 �� 48 م�ن�m زم�ن�� 

  .     ><8/ ن9د,D م� @د زم�نِ 
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٢۶  �H^F,4 «، ۶٢ارد� �aرض� KR+ۀ ن�4وی زم�#� و م
%��د �4ازی 48م�ن

�(��ت ا���ف دارنB ھ�

 و . �4 48م�ن%��د  م� �@اھ
 و>
ت 48م�ن
ھ� ��

  .)٨۴آرم/ و E�m/، ص( » .�4ای ��Qه ?4ان ا�� آن ھi از ار�/ و


 « ، ۶٢دی  ١١�� ��
 ا�� ار�/ 48م�ن
ھ� �F^� را داL�-4ازی م�%��د 
�Rن� �)�B �E؛ و
#2 `�B �^ه ز,4 48م�ن آن�Q� ه ا��. و�Q� �� �,4s2ا . iام�م ھ


  .)٣٢۶آرام/ و E�m/،ص(»  .�� �(�I د��@ر ر8& ا���ف داده ان

%��د �4ازی �4ای و>
ت 48م�ن
ھ� و آن ھi از �@ی  آ��ی«،۶٢دی  ٢١
ار�/، ��ش دارن
؛ �� ام�م ھi در ا,K ��ره م���ت 42ده و ن��;� ای ن���84 و 

�R4م �� �2ر ن��Eص (» .د ،/E�m ٣٣٢آرام/ و(.  

١٩  

 آ�� آم
 ، از ام�م =��hم آورد �2 ��@ن� ای م1H` ا����8ت « ، ۶٢ا��#�ا>
آرام/ (» .و م+KR رض��a را >` i�#2؛ ?��i م1H` ا�� آ��,�ن %��د �4ازی

  . )٣٩۶و E�m/، ص 

�4، آ��,�ن %��د �4ازی و م+KR رض��a آم
ن
« ، ۶٣م4داد  ٣٠B  ... و
��ل . م@ا8{ نF@د] :4ب H2@ر[آ��ی %��د �4ازی  ھH�= �� i#^�د ��Qه در 

 �){Rن م��
 و ��F,4Lً ��ز ھ �F+% O#� اری در ��ره اداره
Lھ� م
48م�ن
1(� >` م ،`1H�S�@ آ��ی %��د �4ازی وا>
، �4ای  �� ��FE؛ ا
م\4ح ?4د,

2#�,� از ا,K ا��  �2 م� در �m .) ��٢۵٢ �@ی �4ن@�، ص (» . ن4م�4
���i�E و�#-, D)8 ل��� �m او در.  

%5F %��د �4ازی و رض��a آم
ن
؛ �4ای 4Bض� ط4ح « ، ۶٣^4,@ر ٨ 
O#� ن �4ای�
ه و آ�. ��م& �@د�ی %��د ط4>/ را م#5L و زم�ن �#
ی 

و�E آ��ی م+KR رض��a . م�1@ب 4Bض� 42د، ن�@ن� ای از ان��Fط ار�/ ا��
  .)��٢۶۶ �@ی �4ن@�، ص ( » .�#i�N ن41ده �@د و �@ض�5 ��ھ� داد

۶٣^4,@ر ٩ ، »i,42د �+� �a4ازی و رض��ط4ح . دو ط4ح آ��,�ن %��د 
i,ل 42د@F� را �aی رض���و . آ
�(� ���IH داده B 4�: ط4ح %��د. « ) ��

  .)�٢۶٩@ی �4ن@�، ص 


ه و « ^4,@ر ط4ح %��د ٨ا,K ھE�� i_ ا�� �2 در م#5L و زم�ن �#
ی 

ه و�E روز �-
 » .ن�@ن� ای از ان��Fط ار�/ ا��«�2 » م�1@ب4Bض� 

 D, �2 �<4ن� ط@�m �1#,4 ا�FE�� د و@�(� ���IH داده م� B 4�:ط4ح او
F� ل 1` >�� آم�ده و مروز@F� 

ه، روز �-�@ب نF@ده و ��ھ� م\(_ B#@ان 


ان �^� ا�� . م� @د� K,ا ��FEدا@
 ار�/ 2#�ر زده ,�� �2.  
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۶٣^4,@ر ١۴ ، »
 ��84,>= �aی رض���د %��د و . ط4ح آ@�طH�= }F#^�د 
�(��ت و %��د �� B#@ان م-�ون اول او B ه

 م+KR 48م�نم@ا�L8 ام�م، �4ار 

i���i م\(& ���� K,د م� از ا@� SL8 ؛ ام�
#2 `�B . �� ،�;ن�� K,د �� ا,#�1 ا��%
�84,>= �Eه �@د، ن�را>� �@د و
�� �@ی ( « .=�H#^�د �@دش �
�� آم

  .)4�٢٧٣ن@�، ص 

  

  

  آ/�دC� ��ای BEف  -��د ���ازی


، %��د �4ازی �� و�@دی �2 ��ش م� #2
، ز,4  ۶۴از ��ل -� ��

ه م� دان#48م�ن ��Qه ن4ود، ام� آن^� �2 ار�/ را 
، �� ان
ازه �8�2 ��-�. 

 
آ�1را %��د را �� ���  ���& ��Qه 42دن و ,� ><ف و2#�ره ?�4ی =�/ م� �4ن

  :  �� زم�ن/ 48ا ر�

١۴  K,48۶۴ورد،»
�(��ت �
ر  آ��ی م+KR رض��a آمB از ��و ?9ارش ن��
و�E م\(_ ���` ��E@F ارا�a ن41د و �� ن4N م� ر�
 �2 �4ای آ,#
ه ھi . داد

  .ط4ح ���` �@�^� ن
ارد

�Bوه �4 ا,K، او �� ط4ح آ��ی %��د ھi م@ا8{ ن��R و �2رھ�ی آ,#
ه را �� در 


م� ام�م ��4
. د�� دا�K ام�1ن�ت ار�/ م4Hوط م� #2� �2 i�84? ��و .

 iدش -در آن;� ھ@�او =V از . ھ��ن م\�E_ را در ��ره ار�/ ?���  -�#� �� ?��� 

 از ظ^4 ادام� -� iو ن� D, �B�� �� ن را��م���ت �� ام�م ��H?4 و م<ا42ا�

�� آ��ی %��د ھ i��F+% �#�) 42دم ؛ ظ�ھ4اً از =��84H �2ر راض� . ,��8

 �2 �4ای ?9ارش �2م` �� �^4ان ��. ا���(��ت �� �4ار B ًام� ظ�ھ4ا ،
,�

�R4 ن���U�. «) ص ،�R=ا@Eو د 
  .)۵٣ام�

�� �m ا,K مR}(� 8@ق اE-�ده ��E_ ا�� و مK ن�� دانi م+KR رض��a از ھ�

 و �@ا��� ھ�,/ را 9�mھ�ی �4ی �دارد �2 ھ4 ن@ع I� �2@اھ
 �� او م� ر�

HI� م� }L+�.  

 ٢٩  K,48۶۴ورد، »
��4 در . _، آ��ی %��د �4ازی آمU� �)B از �?9ار
�(��ت ارا�a داد و �4ن�م� ھ�ی آ,#
ه را ?��B . �)%ھ�ن ا
?��� م� @د �2 48م�ن

�@دش K�#m �@ء  �m 4?د، ا@
 �2 در ا,K ط4ح �� او ھ��1ری #�Rه م�,` ن��Q�

#2 ��  .)۶٩ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .ظ#� ا�4از ن
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 ۶  �H^F,�84 « ، ۶۴اردH�= 9ارش? �aارا K�آ��ی %��د �4ازی آم
 و ض
 �,���(��ت، در ��ره م�1H�� �Q� �� �2ه و ار�/ دارد، �@ا���ر >B 4ن�م��


  . �@ی 

R< ی��4ازی در �ظ^4 آ��a�B K ,�1 از 48م�ن
ھ�ن ��Qه �2 ھ��1ر %��د 
�(��ت آ,#
ه ا��، آم
 و از ط4ح آ��ی %��د �4ازی اظB ر ن�رض�,�� م��^

  .) ٨١ام�
 و دE@ا=�R، ص (» . 42د

�2 48م�ن
ھ�ن « 48ورد,K،  ١۴ارد,�H^F و ?���  ��٢ �@�� �� ھ
ف : �@��

 �2 در ا,K ط4ح �� او ھ��1ری @د #�Rه م�,` ن��Q� �)%ا « ���? K,و�� ا

�@رده ا�� �R1و ٢١و  ��١۶ ?9ارش. >�a�B K�R ط4ح از ھi ا2#@ن 
�#2
ارد,H^F ٢٧و ٢۶ ��@� �:  

١۶  �H^42دم« ، ۶۴ارد� �F+% �aرض� KR+4از و م�. �� آ��,�ن %��د 

�(��ت آ�� �@ا���، و�Q� �Eه  ٣٠%��د B ه �4ای ان;�م�Q� ٢٠?4دان ن�4و از 

م+KR رض��a م
�B ا�� �2 ن�4و ��4�H ن
ارد و . ?4دان وا?<ار 42ده ا��

ون � 
�(��ت را 4 ٣٠%��د م� ?@,B د@ ��وع 42د؛ ���B �-;_ ?4دان ن

 �;�R� ��او ا�� �Q� �2ه �� دا�K ��/ از %
 ھ9ار �2در ��Qھ� ���v و ا,K ھ
 
?4دان ن�4و �+@,` دھ
؟ ?4دان^�ی ��Qه م-�@dً  ٣٠داوط(_، �m@ن� ن�� �@ان


 ن�4ی ا���_ �� آ��ی م+KR ر�8{ دو�� وز,�Q� 4ه =��
اران در م��ن . ��
�#m ً�-�ا?4 وا i��? و i�K ا��، ��,
 41HEھ�ی ��Qه را ھi درھi اد:�م 42د ?<ا


ام�
 و دE@ا=�R، ص (»  . �2���1Hت ��Qه ا,K ھ�� ن�4و را =I/ و �� ا4v ن#1
٨٩-٩٠(.  

 ٢١  �H^F,و ?9ارش �4ن�م� « ، ۶۴ارد 
اول و�� آ��ی %��د �4ازی آم
�(��ت را دادB .� K�1��F,4Lً از ان;�م ط4ح مU,@س ا�� و م
�B ا�� ��Qھ��ن �

�##2
 و =�H#^�د ھ�ی د,�4ی ھi دا ��  .)٩۴ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .ن

  ٢  �H^F,۶۴ارد ،  »i,

م� ام�م ر����^@ر � V�aر �� ... iھ ��آ 
�ا>
�
 �+� i�#2 و راھ� �4ای >` م1H` ...  >�@ر دادر ��ره �#O �4ار 

i�#2 ا
�= O#� ھ�
�� 48م@ده ان
 @ام�م ھi مs` م� �. �(��Q� �Lه و ار�/ و 48م�ن
�L�)� �8ت���» .ای 48م�ن
ھ�ن ار�/ و ��Qه، م1H` ا%(� �#O ا�� �2 ا

  .)٧۴ام�
 و دE@ا=�R، ص (

�� رR8#;�ن� �@اھ
 �1#آ��ی ھ� ��#2
 و ,� ن ��ِ̀ �@�� ن 1H1`، مH�2 م 

�Rای ن� �L�)�، واط�ع ا�� i)B و ��I� `1Hھ�ن  .م
ھ�~1
ام از 48م�ن
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1
ه 48م�ن
ھ� ��QهHدان 

ه ان
 و ا%�ً i)B و اط�ع ن�Nم� ن
ارن,
ام� . و ���د ن
��#� ا,K م1H` را �4ار ا�� �� LB_ زدن ��� و �@ا�� آ��,�ن ھ� �� �#�


�m@ن�� >`  را در دن�E�F ,�ددا� . ار�/ و 48م�ن
ھ� وا>
 ��Qه >` ##2

  :  ھ��K روز K�#m ارا�a م� دھ


 آ�� �(�R �� ن�4ه ا« �در ��ره �#O �� . ی �4?9ار 42د,VQ�i در م#9ل ا>

 ��ش @د �� �4ھ#O %��د �4ازی ��@ان
 ط4>/ را ,�� �2 i,
ا,K ن��;� ر��


�@رد، �4ن�م� دراز م
�� �� . ا�4ا #2 �R1ا?4 او ن�@ان�R ,� ا�4ای ط4ح 
 -٣اد:�م وا>
ھ�ی ��Qه و ن�4وی زم�#� ار�/  -٢و>
ت 48م�ن
ھ�  -١: ا%@ل

�^�� ا�9ار و E@ازم �4ای ,O#� D  -۴ھ
ف م  �IH�K��- م
ت dزم �4ای
@د و ��  -۵و��&  ��^� �B�8ش، �4ای آم�د?� د��در دو دوره  i1+د�8ع م

 `< iھ O#� از 
ام��ی ام�م ��4
 �2 م�Q� `1Hه و ار�/، �4ای دوران �-
  .) ٧٧ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .@د

٢٧  �HF,و ر>�« ،۶۴ارد �aرض� KR+4ازی و م�. i %�@ی آم
ن
_ %��د 

i,م<ا42ه 42د O#� / م�,� . در ��ره�ه و ار�Q� 4Nف ن���ا���ق ن
ارن
 و ا,K ا
i,
ط4ح اد:�م ��Qه و ن�4وی زم�#� را . ض-. ا��؛  در م<ا42ه �� ���a ن��4



نام�
 و دE@ا=�R، ص (» .م\4ح 42دم �Q� �2ھ��ن راض� و %��د ن�راض� 
٩٩(.  

  

  

  

  

  

  ���ازی ��ا ر���ن ز/�ن BEف  -��د

�� و رض��a از ��ل از طB },4@ام` �@د در ار�/ و  ۶۵آ��ی ھ�
وادار �� 2#�ره  �
م �� �
م  ��Qه �� �H8ر و در م#�#� �4اردِن %��د �4ازی او را


  :?�4ی و ا��-�� م� ##2

 ٢  K,48۶۵ورد ، » �E��� O#ی �4ھ��/[آ�ه ن�4وی زم�#� ار
] ��نK�H 48م�ن

_H,و ?9ارش داد �2 د 
ن�4وھ�ی ار�/ در =#;@,�HI� K از آن~� =H,4_  آم

از اط4ا��8ن ��ص �4ھ#O %��د �4ازی . از د�� داده �@دن
، =V ?��84 ان
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48م�ن
ه ن�4وی زم�#� ��2 �@د و ض-. ن�4وی زم�#� را م-(@ل �2رھ�ی آن^� 
و ><ف ن�4وھ�ی d,{ م� دان�R و �Bج را در �24#�ری آن^� B#@ان م� 42د و 


ی را =�H#^�د م� �4ای 48م�-� �#R< K�R< O#ھ� ن�4وی زم�#�، �4ھ
ن
  .)٣۴اوج د�8ع، ص(» .42د

٣  K,48۶۵ورد ،»�)B ,�ن��آ _ ��Iن� و م+KR ر�8{ دو�� 


...آم
ن#�?��i وض& م@�@د را �H�= . �,@L#^�د ?4�Rش وا>
ھ�ی ��Qه را دا


؛  =�H#^�د �-@,� �4ھ#O %��د �4ازی 48م�ن
ه ن�4وی زم�#�. �#2#�را دا



. ?��i ط4>��ن را ���ور,#�اوج د�8ع، ص (» .در م��L` اd�1ت =���I ن
ا
٣۶(.  

١١  K,48۶۵ورد، »

 48م�ن
ھ� �#O را �� .آ��ی م+KR رض��a آمو=�H#^�د 
i4ار دھ�او  ����)�B +� 2#�4ل�/ را �و ن�4وی زم�#� ار i#2 ن وا?<ار�H,ا .


ام =��
ار ا�I�8ری / م�ھIه و ن�9 �� �� ا���Q� 41ھ�یHE �2در �,@L� 4ای� ،�
��1H` ���د ن�4وھ�ی ��Qه ��رج از �(�4و @رای ��Qه و ا,#�1 ن�م� �� ام�م 


، م@ا�L8 42دم#R,@#�. «) ۴۵اوج د�8ع، ص(.  

٢۴  K,48۶۵ورد، »
ھ� �#O �� ا,�Hن در ��ره 48م�ن
. آ��ی م+KR رض��a آم
i,ی . ... م<ا42ه 42د��را �� ��آ �aی رض���ب 42دم و �� آ�Iدم ان�@� �#�Hن


%��د ھi آم
، . %��د مUم@ر,� دادم �2 در ��� م-�ون� ا,�Hن ھ��1ری #2
اوج (»  .و ا��غ ن�@دم ما>�1م را %�در 42د. ا�^�م��� دا� �2 �4ط4ف 42دم

  .)۵٩د�8ع،  ص 

٢۵  K,ی « ، 48۶۵ورد��آ K��-� �� 4اض�Bان ا@#B �� 4ازی�آ��ی %��د 
aرض� KR+ھ� ن�4وی زم�#� ا��-�� داده و م
� �� B#@ان ��نK�H مK، از 48م�ن

�(�#� B(� را =��4
م؛ m@ن د,4وز . رون@� �4ای مK و ام�م ���48ده ا��

م. =<,��84 �@دآ��ی �4ھ#O ا����B` �^4ا�� رV�a . ?�� د,4وز :�4��)8 

�B و م� ?�� ��. ���د ار�/ ھi آم
 و مE�I. �� ��ن�H#� آ��ی رض��a �@د

 آ�� �4,�ن را در م��ن ?<ا�i. ��-�. رو>�� ار��H ھ� م� @د�. �� ا>

i,4ن�� V= ن را��84< 
آ��ی رض��a ھi �� ھ��K د�E` . ن4Nش ا,K �@د �2 ��,

  .)۶١اوج د�8ع،  ص (» .ن�@ان��R ���د �@د را ��1H` دھ

�@د آ?�ه مR}(� را �@ری =�4FHده و %��د را در م#�#� �4ار داده ان
 �2 ن�: �@��

ه ا�� و ا,9�m Kی ا�� �Q� �2ه ��ن �H= iھ 
�� د�� �@ش ا��-�� داده، و �-
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�-�Iن� وم+KR ر�8{ دو�� در  �)B S�@�١١و   ٣   K,ه  48۶۵ورد�Q�

ه  ا�� ��I,ر ً�F� iا���ر آن �@ده و ط4>/ ھ@�.  

۶  �H^F,ه ا��«، ۶۵ارد�Q� / و�ار K�� i^ھ���م 
B O#� i^1` مHم . �H�ار


 ز,4 ��ر ��Qه �4ون#�R٧٩اوج د�8ع، ص (» .ھ� >�ض4 ن�(.  

٧ �H^F,۶۵ارد، »i,م#� ای �@د��ن�م� . _ �� �4ان د,�4 �@ا م^��ن آ��ی 
�@ا��� �@د  �2 
���E ��نK�H 48م�ن
ه ن�4وی زم�#� ار�/ م\4ح � O#4ھ�
@د @hE �aی رض���آ �#�Hن�� i1< د و@. 48م�ن
ه ن�4وی زم�#� B@ض 


م� #2
. ����دمFL@ل ن� 

 �� او ا��غ @د �2 �� ھ��K وض& ��,اوج (» .�4ار 
  .)٨٠د�8ع، ص 

 �E��� O#4وه �4ھ? ،
�� رR8#;�ن� �4م� آ,�� ط@ری �2 از ,�ددا�^�ی ھ�
را در م��L` %��د �4ازی iَ)Bَ 42ده ان
 و %��د �2 م�,` �� 2#�ره ?�4ی و ,� در 

  :� ��ش ��^@ده ای د�� زده ا��ا����ر ��Qه �4ار ?K�84  نF@ده ، �

١۴  �H^F,م-�ون�ن « ، ۶۵ارد �R)� ی %��د در��آ �F+% از �aی رض���آ
 �,�1���E �@ده، �(�#� � O#-�. ?4وه  �4ھ��ن�4وی زم�#� �2 در �^� 

   ٨٨اوج د�8ع، ص (» 42د 

٧  4��۶۵ ، »i,

م� ام�م ر����^@ر� V�aی ر��5 �� آF% �Hھ �B�� . در

 و ا,#�1 آ 4م�ن
ه��ره �-@,� 8��ی %��د را ام�م �4ای ن�4وی زم�#� م<ا42ه 


 و �4ای #,��
,4 نL� /����B@,� در @رای �E�B د�8ع م#�@ب ##2
 و از ز>
i�a��
 مK و آ��ی ��م#� ای م�#� �^�� ناوج (» .�FBرت 48م�ن ام�م، �4ار 

  .)  ١۴٩- ١۵١د�8ع، ص 

١۴  4��۶۵ ،»

 آ�� و م+KR رض��a آم
ن��2
 � 4�4R,& در �-@,� . ا>U�

#�  )  ١۵٨اوج د�8ع، ص (» .48م�ن
ه ن�4وی زم�#� و ��Q� �,@Lه دا

در . آ��ی �4ھ#O %��د آم
 و �4ای وظ�,. آ,#
ه مH@رت 42د« ، ۶۵م4داد  ٧
i,ه م<ا42ه 42د
ام�
وار ا�� �2 . ��رۀ ا��Fه او در ا��-��ی ?<�� و �4ن�م� آ,#


48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� را د�� ���� ا,�1# �@د ا,�Hن ا��-�� داده، مK ھi . ا
��ن
 و ��ش ز,�دی ن�@دم �2 ا����8��Hن را >` i#2 ام� ن��;� ن
اد� i),اوج (» م�

��i �� ><ف  ٧م�>�N م� �#2
 �2 در .)  ١٩۵د�8ع، ص ���4 �� و�@دی �2 �
��,` دا�� �2 %��د �4ازی� ��
ه ا��، م-^<ا آ��ی ھ�را  %��د ?��84 

#2
 و ھ�~#�ن 48م�ن `�B ه�Q� و �aرض� KR+�2 ز,4 48م�ن م 

ه راض� #2

��ش ز,�دی ن�@دم �2 « �2 اذ�Bن 42ده ام� . ن�4وی زم�#� ���� ���ن
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ه ا�� ز,4 » ا����8��Hن را >` i#2 ام� ن��;� ن
ادHا,#�1 %��د >�ض4 ن �#-,

#2 `�B ه�Q� و �aرض� KR+4ازی �@ده  48م�ن م�و در ا,#;� >{ �� %��دی 

  . ا��


 ن�4وی زم�#� �-��K « ،۶۵م4داد  ٩,

ی �� B#@ان 48م�ن
ه �-� �#R< ی��آ


م�ت ز,�دی دا�� ام� ا���ف درون . �
س Lی %��د در ط@ل د�8ع م��آ



م. ار�/ و ���Q� Kه و ار�/، �2ر را �� ا,#;� �H2ن� 4vUم� �)��اوج (» . 
م4داد وی B �2(� �4دا�#/ از  ٧ا,K >4ف  �� ?��� .)   ١٩٧د�8ع، ص 

  . 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#�  را م�Q� �� ��E�Iه ذ42 م� #2
، در �#��� ا��

٧  �H^F,۶۶ارد ، »
�(���� ��42ی . آ��ی %��د �4ازی آمB �L\#م�  ١٠از م

�2
 د. راض� ا�� �2 او را �� مH@رت ?��84 ان
. ?9ارش م��Fs داد. آ,U� ارد

��~�ره %��د �2 ن�� .) ٨۴د�8ع و �����، ص ( » .�2 ار�/ ھi 8-�ل @د
�@د . دان�R2 �m �� �Rن� رو�4و ا�� 
ا��FE ھ�m �R2 4ھ� �4ای د,�4ان �#1



ه �2 ط�m /,�^84 418ی در �4 دارن
 و ��زه >�d  . در آن �mه م� ا�8��^8 K,ا
�� مH@رت ھi راض�  ,
،و m@ن �2ری از د��/ 8-�ً �4ن�� آ اول  �2ر ا�� 


ه ا��>�� و��� ط4ح » �ور« (�i:4 �24#�ر,/ از ار�/ �� >B i1وی . 
/ 42ده �2 ا,K اد:�ن ار�/ در ��Qه م4ا>` آ�4ی �@د را م� ?<رانَ @2 ،


�� رR8#;�ن� در  .اد:�م �� ن�& ار�/ ���م @د۶٧^4,@ر  ٢آ��ی ھ� K�#m ،

        :?9ارش م� #2

�4 آ��ی %��د«  B 
ط4>� �4ای اد:�م ار�/ و ��Qه دا�؛ �� . �4ازی آم
=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ص ( » ن�& ار�/ و ران
ن ��Qه �� �2رھ�ی ان��Nم�

٢٧۶.( 
�� ,���8 م� دان#���ز,4ا ھ
ف، . ام� آن ھ� نL/ %��د را در ار�/ 
V1B �� 4ار دادن �@ده ا�� و ن��ه �Q� +� 48م�ن�ه و �Q� / در�اد:�م ار.  

  

  

  

   

  ��ز/�$�  +� ��/�$�ھ� ��Nه  ار ' 

 

��ی ��^@ری ا��م� ��Qه =��
اران و Bو ��,4 ز �#���
 �2 ن9د آ��ی ��Fً �@ض�5 داده 
�I دو زن� ای �2 ,�1 از آن دو �@?(� و  
ار�/  در �^�K,4 وض-�� و >��E �� م�ن#
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�` م� 42دنB  ن� ا������#�، �� د��، م^�رت. د,�4ی 2(�� �و �
رت  ا,K ��زی دو  آ��ی 
�@,�  را �Q� �2ه  �@?(� و ار�/ 2(�� ��ن� ا�� �� 2�D د,�4 رو>�ن�@ن�  �2 در %
د 

/ را م#+` ا��FE آن^� از ھ��ن اول در  ا,K 418 �@دن
 �2 ار�. ان+��ر �
رت �@دن
، =�/ �4د

�` ?4 و�E و در ��Qه اد:�م ##2B K,م�ن& از ا O#� ر و

ن �#� %�^@ر � V�aر
  .د,

   .)�Iن ام�1ن�ت م
و�E آن^� از ا��
اء از ط4,{ مS)R  و�L@,� 42دن ��Qه �� #2
ار�/ و �� ��Qه �FRmن
ن و � VQ��1H` ار?�ن^�ی م@ازی ار�/ �4ای ��Qه 

... ن4�N وزارت ��Qه، ن�4وی �� ?�ن� زم�#�، ھ@ا�a و در,��a �4ای ��Qه و


رت 48م�ن
ھ� � K�ن�4وھ�ی مR(5 و �D�I �4س �4ن�م� �@د را �� در د�� دا
و  2�D  م4ای ار�/ از رده ھ�ی 48م�ن
ھ�را  �4 ار��H ھ� ا#18
ن، ><ف ا


 ا4R8 ار��H �@ان  �2��I(� 418 م� 42دن
 و � �,@L��I` آن�ن و �� آم�ده و #m

ھ
ف �4ن�م� . 48اھi 42دن زم�#�، م4>(� �� م4>(� �4ن�م� �@د را دن�Fل 42دن

�� B#@ان ن�4وی �La�8 مR(5 و ��رج 42دن 48م�ن
ھ�  �2 از �2ر ان
ا��K ار�/
ن�4وھ�ی مR(5 از ار�/ و در ا����ر ��Qه ?<ا�K �� ن+@ی �2 ار�/ �� 
 �� 
%@رت ��زم�ن� �+� 48م�ن
ھ� ��Qه درآ,
، �@د، ?�م �� ?�م دن�Fل 


ا 42د�= }L+� 4ان;�م�        .  


 �K از �4ان ۶٠ م^4 ��٧ �4��_ دادن ��ن+� ������ ھ@ا=���ی ن�Nم� در #m ،
��Rر �8>�، �4ھ#O 18@ری و �4ھ#O ن�م;@( ن�Nم��� ( 

ناز ��K �4ده 

�� ا,K ھ@ا=���ھ�ی ن�Nم� ھ�� اط��#�ن�  و =�/ ��#� ����Rر ظ^�4 نlاد �2) ٢۴(

. ، �� >�L�L =�@��ن��R و در ا,K ھ@ا=���ھ� ھ�� 9�m م�K1 ا�� ا���ق ����

 K,4 �� ا,#�1 �4ن�م� اNھ� �24#�ر و ن
�@د �2 ام�4ان ����L دار را از 48م�ن

 �� در��ت ��dی #ا4R8ان �� �;��4 �@ان �2 �+� 48م�ن �@د�ن ��

��Rر    ۶٠م^4  48٩م�ن
ھ� ����رن
، ���8%(� دو روز �-
 ,-#� در ��
�#^� ام�4 ������ن
ه از ا,K د���، �� ا��Fر از  �ظ^�4نlاد 48م�ن
ه ن�4وی زم�#


 و �ن�4وی زم�# 48م�ن
ھ� ���� ا,�Hن =�H#^�د ��� ر,��� ���د  «2#�ر ?<ا


 �@د در ن�4وی زم�#�، . L�-م� 42د و م �L)� ف>< �B@د و ن@Fراض� ن


Hن =<,��84 ن�H,4 اNن �Eا��؛ و 
» .نL/ �^�4ی دارد و در ���د ن�4و,/ را2

�@د %��د �4ازی را �� 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�# �m@ب و �� ��ی او ن@�� م#

   )٢۵.(42دن

، ن�را>�� و ن�راض�,�� ۶٠م^4  ٢١روز �-
 ,-#� در  ١٢آ��ی رR8#;�ن� 
روی �2ر �4دا�#/ از 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#�، �2 ن��;�  ظ^�4نlاد����Rر 

d�� ی�^��
  «ا�4از دا��، وی  ی ار�/ ا�� راآم
ن ام�4ان �@ان در�L�-م
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�@ا�� �@ده ای ا�� م9hھ�ی ار�/ �� ا,K رو,� 2#�ر م� ر K,ا 
ون
 و م� ?@,
�aن�4وی ھ@ا �����@%�ً از �Iر  )٢۶(» . ھ���؛ م�R��� K�B(� 2#�ر ?<ا

 KR+ن� و م�;#R8ر ��ظ^�4 نlاد از 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� م��E�I �� ھ�
 ��F� �#زم� ��4ار داده �4ازی �رض��a �2 م� �@ا��#
 آن4ا در ا����ر %��د 

  ./ و اد:�م آن در ��Qه  م�K1 ?4دد42دن  ن�4وی زم�#� ار�

 n,ر��دش در @�، �� ر,��� ۶٠م^4  ٩����Rر ظ^�4نlاد i:4�)B ن�رض�,�� 

 و �� اوا�4 م^4 ، رV�a ���د م4�Hک ار�/ ���۶٣د م4�Hک ار�/ م#�@ب 

 n,ر��ن� در �;#R8ی ر��آ �رV�a « �2 ۶٣آ��ن  �١@ده ا�� و >R_ ,�ددا

ن ��ت، در ��ره ا��-��ی ظ^�4 نlاد از ��^@ر �(�#� از �@ب ا�4ا ����

#�H/ و ��ن�4ک ار�Hن ����د م�H,42ده ا�� �� وی» ا �F+% . ی��آ ���و

R,@ن� م� ن�;#R8ت، در « : ر�����
ن ��^@ر �(�#� از �@ب ا�4ا � V�aر


، �2م� ) ٢٧(» ��ره ا��-��ی ظ^�4 نlاد از ���د م4�Hک ار�/  �F+%
�@ا�� �@دش نF@ده و او را ودار �� ا��-�� آ�1ر ا�� �2 ا,K ا��-��  �� iھ 


  . 42ده ان

 ��%����Rر ظ^�4 نlاد ازر,��� ���د م4�Hک، �� م#N@ر �� �� K�B(� �4دا
ز,4ا ����Rر ظ^�4 . 42دن ���د م4�Hک ار�/ و در =�,�ن ھi ان+�ل آن ا��

آ��ن  48م�ن
ه ن�4وی زم�#� و از آن زم�ن �� ۶٠نlاد در زم�ن �#O و �� م^4 

م� م� 42د و در ��K ن�4وی زم�#� و  ۶٣�در ��� ر,��� ���د م4�Hک 


 �2 �� و�@د ام�4ی  ��4�@ردار �@د و م�K1 ن� ��@���,4 ن�4وھ� از و�^� 
�@ان� و م+F@ب و �
ی ن4�N ا,�Hن در ��� ر,��� ���د، آن  را �� ��%�� و 

� �� دادن در�� او را �� �#��4ا,K �� دن�Fل ا4R8ی =�K�a �@دن
 VQ� .2 م#+` 42د
��%�� 42دن و ام�1ن ان+�E/ آم�ده ?4دد �� �� ،
��رن�� ��� K,ا . i48اھ ��


  .42دن زم�#� م#��_، ����Rز ظ^�4 ن9آد را وادار �� ا��-�� 42دن

   

  

م�IH م� @د �2 >
 ا�` از �4داد  ھi �2م�ً  از ?9ار^�ی آ��ی رR8#;�ن�
��i �� م4�� 42دن ����Rر ۶٣�ظ^�4 نlاد از ر,��� ���د م4�Hک ار�/ ، �

۶٣�4داد  ٧را دا�� ان
 وی در   
R,@-@,� «م� ن�ر در ��ره @^�� V�aر

 ��٢٨ز در ) ٢٨(»�4��t ظ^�4 نlاد از ���د م4�Hک ار�/، مH@رت 42دن

، در ��ره �-@,� ����Rر ظ^�4 نlاد از ر,��� ���د م4�Hک ار�/ �� ۶٣�4داد 
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4ای i2 42دن ا����رات ���د م4�Hک �� E+�ظ م��E، �) ٢٩.(ھi م<ا42ه م� ##2

اری ار�/ از ���د م4�Hک، �� م;(V �4ده ��R< ا 42دن
� 4� �#Fط4>� م

��Rر ظ^�4 نlاد از ا,K �2ر ن�را>� ا���� �)B K��آ��ی « : م� @د و �� ھ
]�)-���� t��4� [ اد و دو ن�4 از رؤ��ی ادارات ���دlظ^�4ن] /�4ک ار�Hم


اری ] م���^@ری ا����R< اداره �Bو از ط4ح ان�9ا 
از ���د ] ار�/[آم
ن


۶٣��4  VQ�٢٨ آ��ی رR8#;�ن� در ) ٣٠(» ن�را>� �@دنR,@م� ن ، : » �+,d

آ��ی . 2#�4ل و >��4��R از ���د ار�/ و اE+�ق آن �� وزارت د�8ع م\4ح �@د
]�)-���� t��4� [ ادlظ^�4ن]/�4ک ار�Hد م��� V�aر [ ��]�
 �4ھ#O م+

��وز,4 د�8ع، داغ و �#
 B(�� ن4N د,�4ی، %+�F 42دن
 و �-�� ھ� ]  �(�
@د؛  �L)� /�ف در %�@ف ار�����a. �@دن
 �2 در ��رج �� %@رت ا

 �8�, �����در ا,#;� ا,K ن��1 ���` ) ٣١(» ���4ه م@ض@ع �� ن�& وزارت د�8ع 
;< K��� وز,4 د�8ع از ا��Bی ان;�)� 
���� و از �@�� ا�� �2 �4ھ#O م+

و ا,�Hن ,�1 از �� ا4R8 ار��H . ا48اد ���Rر ن9د,D �� آ��ی ��م#� ای �@د
���� ار�/ � ��
ن/ �� �4Fاز رھ 
ا�� �2 از ط4ف آ��ی ��م#� ای �-


ه ا��
ه ,4?9� .  

�@د ا,K ا��  .)�Iی م�^,�1 از �4دھ�ی آ��ی رR8#;�ن� در ��ل ?9ار
�@اھ
 از ز��ن �@ش آن را �2 م\(�F را �2 �� ن�& و ,�  م@ا8{  ��آن ا�� و ن


#2
،، از ز��ن م�Lم�ت و ,� �4F?9اری ھ�ی ��ر�� نL` م� #2 `L. ن ��در =�ور
 ���، از ز��ن ھ��� ن�م� ��,�m iپ ۶٣م4داد  ٢٩,�ددا�)� O#در م@رد �4ھ ،

 �� V);م ��وزرای ���2#�  ن�4 از ۵آم�1,4 �2 در را�\� ��  ا,#�1 ھ��� ?<
�� وز,4  ۵ام� ... «:آم
ه ا��ن
اد،  م@�@ی رأی�)� 
�ن�4 وز,4 �2 �م` م+



ن
، از �2ر �24#�ر 
 از �(��� �� د�m `�E@ن�� نL/ و . د�8ع ن�9 م� , &)�

ه ^B �� م��Nی نl�4ا �2 ا��4اm د@Fن O#� �){Rوی در را�\� �� م �����

��#� ا��، در] ام�م[ژن4اE^�ی ا,4ان و ا��Bی ?4وه آ,� هللا �  ��B@ض �(�

�� و ,�1 د,�4 از . �� ا��ف �@د�� دH2 �B�8@ر م�^i ?4د,�)� ،K,اض��8 �4 ا

�-��@دن
 �2 ] >;���[ وزراء م�-({ �� ,D ?4وه �� ن^�,� م+��N8 �2ر 
��#� را م@رد ان��Lد �4ار م� دھ#
] ام�م[�����^�ی �ا, K�4��hات و د?4?@ن� . 

�
 ا�� K�#m م�E�I ر8ھ�، ظ�ھ4اً �@�S رV�a م;(V، ھ�L�-ن� �2 م�;#R�� 


ه ا��در ھ��K را�\� K�#m ) ٣٢(» . ھ�,� ��4�� ان��9 ا��، ط4ح ر,9ی 
^4,@ر  ۶=�
ا ا�� �2 آ��ی ��م#� ای ن�راض� �@ده، �2 آ��ی رR8#;�ن� در 
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۶٣��ار�/ و ] 48م�ن
ھ�[آ��ی ��م#� ای �(�#� در ��ره �4��hات در « :، ن@
#��? �FE�\وز,4 د�8ع م
 .i�#2 اً >�@ری م<ا42ه
-� 
  )٣٣(» �4ار 

، �2ر ����Rر ظ^�4نlاد از ر,��� ۶٣م^4  ��١٠�4ه و �4 ان;�م ظ�ھ4اً در 

ه ا�� �^@ر و ن�RI وز,4 در ��ره «: ���د م4�Hک ار�/ ���م � V�aر ��


 ���د م4�Hک ار�/ ,
� V�aد...ر@� 
  ) ٣۴(» » م<ا42ه 42د,i م��

 ٣رR8#;�ن�، �4ھ#O =��ده ���د ا����B` �^4ا�� در  ��ز �#� �� ?9ارش آ��ی
�� ر,��� ���د م4�Hک ار�/ ��^@ری ا��م� م#�@ب م� ۶٣آ��ن � �� ،
@د) .٣۵ .( n,ر�� ��١٢و وی ظ�ھ4اً   �Hده  ۶٧ارد��@� ���� ��� K,در ا

 ��4ھ#O « : 4ده ، ?9ارش ۶٧2ارد,�H^F  ۴ا�� آ��ی رR8#;�ن� در ,�ددا
^�Fزی در � �)Bn,١٣ �ر  �H^F,از �@ی ام�م  ۶٧ارد ���� ) ره(در >1

در�� �4���Q م��4I و �� ر,��� ���د م4�Hک ار�/ ��^@ری ا��م� 

��#�. م#�@ب �در ن�م� ای د,�4ی از ز>��ت �4��t ا����B` )  ره(ام�م 

) ٣۶(» . ن
�41H و �
ردان� 42ددر دوران ر,��� ���د م4�Hک ار�/ �^4ا�� 

K ا�� �2 وی ا��-�� ن
اده و �� ن�?^�ن از ��� ر,��� از ا,K ?9ارش رو
 ��^�Fزی  �� آن � �)B O#ه و �4ھ
���د م4�Hک ار�/ م#��` ?4د,


ه ا���� ر,��� ���د  ۶٣آ��ن  4�٣ھ#O �^4ا�� �2 در ��ر,n .  م#�@ب 
�@د  م#��` م� ۶٧ارد,�H^F  ١٣م4�Hک م#�@ب م� @د، ��  ��، �2 از �

و ن�i در ��ط4ات ا,E�� K^�ی آ��ی رR8#;�ن� ?@�a  ?4دد، در م
ت �� ��ل
�-�ً در ا,K م
ت �� . �4ھ#O �^4ا�� رV�a ���د م4�Hک ار�/ :�,_ ا���

 iو �� �9 م@ردی �2 در ��ل  ��٧ل و ن� 
�� آن  ��۶۵ر  ن�م وی �� �(i م� آ,
ار�/ ھi آم
 ] ���د[�^4ا�� رV�a ] �4ھ#O ا����B`[آ��ی « :ا�ره م� @د

.E�Iو م  �H�رو>�� ار .�-�� �B�� ��? د و م�@� �aی رض���ا �#�Hن�� ��
84��ن را =V . ھ� م� @د< 

 آ�� در م��ن ?<ا�i، ن4Nش ا,K �@د �2 ��,��� ا>

  ) ٣٨(ا��  و �4H,���� ، م���L آن^� م@ارد م-�@�E)٣٧(» ن��4م

     


ه ��
ه، 8^
=4س ���ن ��H4?9اری آ�F�از ?9ارش آ��ی رR8#;�ن� �2 از ز��ن 
در �2   48ورد,K ٢٩و�8٢٨و در  V= �2 از �R1 و ازد��  دادنِ م� @د، 

 �#����4��t ا����B` �^4ا�� را از ر,��� ���د ا����ر ��Qه �@د، آ��ی 
^�Fزی را ��,�K,9 وی �)B O#/ �24#�ر 42ده و �4ھ�4ک ار�H42ده   م

4Bا�� ھ� �F �4,9ه �8و در �#@ب ��4ه را در , D�i��^ دو روزه « : ا��
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��ز =V ?��84 و ) 48ورد,K ٢٩��  ٢٧( آور,` ��ل ��ری م��دی ١٨��  ١۶

��#� =V از از د�� . ا,4ان� ھ� را �� آن �@ی S اE-4ب LB_ ران
ن�ام�م 

ز �2ر �24#�ر 42د  رK�8 �8و �4��t �4ھ#O ا����B` �^4ا�� رV�a ���د را ا
^�Fزی را ��,�K,9 وی 42د ار�/ و او  �)B O#م �� ن�م �4ھ�#�? 4R8ا D, و

�+(�` ?4ان ن�Nم� :��4 ?��#
 ان��Nر م� رود . را �� در�� �4���Q ار��Lء داد
 
@ن ��ن4N �� ا,�Q� �1#ه �@?(� ��ن� و )  ٣٩(» ا48اد ��4�Hی 2#�ر ?<ا

�(41د ��Qه در �8و ن�راض� �@ده  ار�/ 2(�� آن ا��، �� و�@دی �2B از ��ھ
�4��t �^4ا�� رV�a ���د ��  ا����ده 42ده و ان
، ام� از 48%� �� د�� آم
ه


ه ا��، �@�� @د ��F#� /,24�:١٠#�ر F,اردH �^۶٧ ، » ��,dد4�2 و


 آ�� �@د. �� ھi �� ��� رi��8...آم�وز,4 ��ر�� و وز,�R)� . 4 �4ان م^��ن ا>

iت ھ�Bاط� 

...ام�م ھ�R)� �� i آم
ن
...�@دن �F+% iھ O#� 4 . در ��رهs2ا

�(41د ��Qه در �8و ن�راض� انB ۴٠(» .>��ر از (  

�� ار��H ھ�  D, �2  در م@رد ط4ح اد:�م ار�/ و ��QهنE�� ��1_ �@�� ا,�1# 
 ��ط4ف ���� ان
، مH@رت ن�� 42ده و در م��ن ن�� ?<ا�� ان
، م�4 �-
اد 2

^�Fزی وی� در ا����ر �@ده ان
، ن4�N %��د �4ازا4R8ان� 2 �)B ،...  

١٩  �^F,,�ن « ، ۶٧ارد��دارم، �� آ Kه را در ذھ�Q� / و�ط4ح اد:�م ار


ی در م��ن ?<ا�i؛ آن^� ا���FLل 42دن���Iن�، و �#;�L و آ�� م+=�,�ن ( » .

  .) ١١۴د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ص

٢٠  �^HF,ا��« ، ۶٧ارد@�در ��ره ط4ح اد:�م ار�/ و ��Qه . 
م�-
 از ن��ز 
در ��K راه �� آ��ی ... 418 م� 42دم و �� ن�1ت ��زه ای ر��
م ,�د دا� 42دم

��Iن� ��ia م�Lم 48م�ن
ه �Q� `2ه در ��ره ط4ح اد:�م ار�/ و ��Qه م<ا42ه 
i,١١۶و١١۴=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ص ( » » .42د( . 

٢١  �^F,۶٧ارد ،»KR+,�ن م��ی  �� آ
���Iن� و آ�� م+در ��ره . رض��a و 
ط4ح اد:�م ار�/ و ��Qه م<ا42ه 42د,i؛ م�1Hت و م#�8& و ض4رھ� را �4ر�� 

 i,١١٧=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ص( »42د( . 

٢٢  �^F,ه « ،۶٧ارد
�� آ��ی رض��a در ��ره ط4ح اد:�م ار�/ و ��Qه و آ,#
�4ه �� d�� و i,م<ا42ات را ادام� داد O#�i,

ی ر��#F-�=�,�ن د�8ع آ:�ز ( » .�


 و  �4ار . ) ��١١٧ز��زی، ص#�Rه ھ�Q� 4ده ازFا48اد ن�م ��?��K ن
ارد �2 ھ
>�� ار�/ �� مH@رت ھi   و ا�� �2 م\��{ ذا�Q� �Laه ط4ح اد:�م ان;�م ���4د


ه ا�� ?��84 ��  . ن
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�R�ر ا����B` از ��ل ?9ار^� ی آ��ی رR8#;�ن� ا��#�Fط م� @د �2 آ��ی ��
�^4ا�� مE�I. 48م�ن
ھ� م+KR رض��a و اد:�م ار�/ در ��Qه �@ده ا�� و �� 
 K�ا,B K(� از م
�^� =�/ �� 418 ��,�9,#� وی و آن را در ا����ر ا4R8ی ?<ا



، �@ده ان��ی ��^@ری ا��م� در 48م�ن
ھ�. �2 م@ا8{ اد:�م ��Bز ًd@� م-

K�a�= 4ان ردهR8ل ا�F/ �� دن�و ض-� ار.Eھ�ن « م@ا8{ -�� �2 ا
ن�_ 48م�ن
���Lن و ان��)Rط4ح اد:�م  -و ب» م �� �L8@ه م�Q� ھ�
ار�/ و ��Qه �� 48م�ن

��
^�Fزی د,
ه ان �)B O#را در �4ھ ����� K,و ا 
ا��FE ن� . 
 م� ?��H ان
^�Fزی �� ر,��� ���د ار�/ م#�@ب م�  �)B O#زم�ن� �2 �4ھ ،
?��� ن��ن

@ی �2 ار�/ ز,4 در م@رد اد:�م ار�/ و ��Qه �� ن+4ن�م� ھ� @د، ���Rری از �

 �� ا�4ا در آم
ه �@دو در م4>� آ�4 �� دن�Fل ا4R8ی �@دن
 . م;�@�Q� �Bه ��



 ,�ددا� روزان� آ��ی رR8#;�ن� مR}(� را . �2 ر���ً م@ا8{ و آن4ا ا�Bم #2#m

  :         روK م� #2

اط�ع داد �2 �� ] ���د 2` ار�/ رV�a[آ��ی ^�Fزی « ، ۶٧�4داد  ٢
�@ص ن�_ 48م�ن
ھ�ن ] ن�4وی زم�#� ار�/ [= 48م�ن
ھ�ن ن9ا���در 



ودی �� �@ا8{ ر��
ه ان< �� ،���Lن و ان��)Rن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ( »م�,�=
  . )١٣۶ص 

^�Fزی رV�a ���د ار�/ اط�ع داد �2 48م�ن
ه « ، ۶٧�4داد  ١۴ �)B t��4�
از =<,4ش ا48اد م@رد ن4N ���د �4ای 8-�ل �4 ] �#� ار�/ ن�4وی زم[= ن9ا��

=�,�ن د�8ع ( » .42دن ن9ا�� ���4ز م� زن
 و ا��زه �@ا�� �I� �2 ���4د
  .) ١۵۴آ:�ز ��ز��زی، ص 

۶٧�4داد ١۵ ، »

ی 48م�ن
ه ن�4وی زم�#� ار�/ آم-� �#R< ر�R��� 4�B .

4Nن�4 م@رد ن 
#m `�����د و ن�4و ?(� دا�  از �H8ر ����Rر ^�Fزی �4ای �+
�2 �� دن�Fل ����� �@ان و م�F�1 �4 42دن ن�4وی زم�#� �2 �� ��@,_ مK و 

i#2 �?

ه ا��؛ ?��i م
ارا ##2
 �� ر���^@ر ر��
ه، ان;�م � V�aی ر��آ « )

« : در ھ��K روز ?9ارش م� #2
). ١۵٧=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ص 


د:�م ار�/ و ��Qه ط84
اری 42د، و�E از ا. ن9د,D :4وب ����Rر ^�Fزی آم
�` 42د �2 �
��#� ھ� ر8& @دB ،�8ظ4ا �� 

 ا�� ��,L�-ه ن�4وی . م
از 48م�ن

 iھ��� 
,�
 �-@,� دارد  ?��B ً�-8 i;(� نH@د، �زم�#� ن�راض� ا�� و �

=�,�ن د�8ع آ:�ز ( » .�4ای ��-� از ام4ای ار�/ در�� �@ا��. =�/ آ,

 ).��١۵٧ز��زی، ص 
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١٩  4��۶٧ ، »
^�Fزی رV�a ���د م4�Hک ار�/ آم �)B ر�R�در ��ره . ��
از د���E دو�E در . ���د 2` م\��FE دا�؛ ا�^�م��� دارد و ن�را>�� ھ�,�
�@%�ً از ان+�ل ���دIو م 
#�R/ راض� ن��ھ� 2` . ام@ر ار
=�H#^�د 48م�ن


  ).٢٠۶ز��زی، ص=�,�ن د�8ع آ:�ز ��( » .�4ای ار�/ دارد �2 م-�ون ���د ��

٢٩  4��۶٧ ، »�I4 مN؛ ن
^�Fزی آم �)B ر�R�E. �� ان+�ل ���د م4�Hک ��
ام� ���د م4�Hک ار�/ م#+` ). ٢٢٢=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ص (  ».را داد


ه  آم�ده مH@رت ا�� ��
 و m@ن �� �    : 

��Rر ^�Fزی �4ای ا�Bن آم�د?� �4ای ��� « ، ۶٧م4داد  ٢٠��4 �B
رت و 48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� آم
؛ او �� ><ف ��� م4�Hک ار�/، �� م�Hو


ه ا�� ��  ).٢۶٠=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ص ( » . �

�4���E�� t وز,4 د�8ع آم
 و از اد:�م وزارت ��Qه و « ، ۶٧^4,@ر  ١٢

م .او ?�� d,+� دو�E را ام��ء نI@اھ
 42د. د�8ع ا�4از ن�4ان� 42دB

 �)1Hآوردام��ی او م 
��ط4 ��ن@ن ا���� �� و�@د �@اھ ��. �#R< t��4�

ی، �4��t ���ری و در,�دار م(D زاد?�ن 48م�ن
ھ�ن �� ن�4وی ار�/ -�



. آم
ن �F+% ه�Q� / و�ھ#�� ار��( » . �� آن^� در ��ره ����2 اد:�م ، �� ھ

 ).٢٩۵و٢٩۴=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ص 

ن4Nا�� در ��ره وض& ار�/ و ���د 2` . ����Rر ^�Fزی آم
« ، ۶٧آ��ن  ١١
=�,�ن د�8ع آ:�ز ( » او از اد:�م ار�/ و ��Qه >��,� م� #2
 . ارا�a داد

 ).��٣٧٣ز��زی، ص 

�4ان;�م در ا,K ��ل ���د م4�Hک ار�/ م#+` و �� ��ی آن ���د 2` ن�4وھ�ی 
�` ارمR(5 �2 48م�ن
ھ� و ادB K,و �� ا 
 `�1H� ه ا���Q� ر����ه آن در ا

�� م^�� از ا����رات ار�/ از ��K ر�8 و در ��ل R�۶٨ �2  ن��I�دو وزار
��ً د�� ار�/ از وزارت د�8ع و ا����رات آن 
��Qه و د�8ع  را ,�1 42دنB ،

��ن و م)Rد م@����R�1 �F و در ا����ر ��Qه �4ار ? �84��Fً ھi ا4R8ان �� �@ل 
lه ن�4وی زم�#� �4ار داده را در رده ھ�ی م�I(. ن�4وھ�ی �� ?�ن� ار�/ و �@,


�@دن 
��ً ار�/ �� %@رت ��زم�ن� �+� 48م�ن
ھ� ��Qه درآمB �;و در ن�� .  
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   �ور ��;#:� -��د ���ازی 

 `�E�2 �� د
#�Rن� ھ�R� ن�H)ام@B@ری �-�� از�ی د,��1�^��R�� در
د,��1�@ر و 4ا,S =�/ آم
ه در ا����ع، >�� آن^� در =�H,�^�Rن، از Uن و م�Lم 

��i�R م� �2ھ
 و ,� نL/ و وظ��� ا�ن  �� =�,�ن ر��
ه و >�d م9ا>i و م@ی 


ه ان
 �2 �� د�E` دا�K .  دم�:�Hن #�Rن� ھ�R2 ص�Iم-�@dً ا,#�@ن� ا

اط��B�� �2 ا?4 �8ش @د، �4ای د,��1�@ر و ��i�R د,��1�@ری �\4ن�ک 
�R�� �� ر ا,#�ن
L#,د و ,� ا,#�1 ا@� 

 �2 در �@اھ#�Rھ D,م� 42ده و ن9د
� i


ه و ��  4ا,S و,lه ای �2 دارن
، ���4 ن��R �4دن�Hن از  K�;B i�R��
ط4,{ =4ون
ه ��زى و م�^i �4دن آن�ن �� وا����R �� ا,K و ,� آن �H@ر ام��ن 

�R4 ن�,>= . �R@ط}� ھ�ى ?@ن�?@ن ���4 ن��ص را �� �Iازا,K رو ا,#�@ن� ا
��Rح م��##
 و �VQ �4ا,H م�� �ر,9ن
 و ,� �� در�� ر�8& ^�دت ن�a`  �ن ا
?4دان#
 و در :�E_ م@ارد ھi از ^�د��Hن �4اى ا:��ل و �+��{ ھ�m4  م�


ه، ا����ده ھ�ى ��h�)F م� ��I@ده �4ان���4 �H�� 
�� ن4N مK آ��ی ا�
هللا . �##
ار�/ �d@ردی داد���ن ان�Lب م924 و %��د �4ازی 48م�ن
ه ن�4وی زم�#� 

اط��Bت و �#�,�ت و��& وK�H2 ھ�ی، �d@ردی �� د�E` دا�K . ��� ان
از ا,K د
�\4ن�ک  i,ن/ �4ی �4ان و رژ

ون داد?�ِه ز,4 1#;� زن
ان��ن �2 �8ش �
�@د، �-
 از �24#�ری، ��  �� =@/ 42دن/ او را در م�hزه اش �4ور 42دن
 و 

iر  ا%�>�ت ھ@^�� V�aر ����� 
�، =V از �4ور ,� K�#m آ��ى ��
 م+
 _LE �� وى را ،��I
 واdم�Lم"، " �4دار �4ا48از ا��م"�^" ،


م��9ار م4دم"�  )  ۴١(. م��4I ?4دان�
" ��I �@ش ان�Lب���4ز "و " 


م� و,lه ای i�R�� ��  �2  42ده و در  �  `�Eد ��  i4ازی ھ�آ��ی %��د 
 i2�< ا�� رو>�ن��@�
ه و  �#� ��  K�;B i�R�� �#� / و�رو در روی ار

ه �@د %
ر �4ار ?��84، و در ��-�. ار�/ و ��Q� �,@Lه�
 از ا,2 . �1#@-�


، �� ��ش ��^@ده ای د�� زد �2   �� 48 4Iھ� ن�4وی زم�#� م��
م�ن
�� ا����ر ار�/ و �@دش �4ار ���4د، 48م�ن
ھ� وا>
 ن�4وھ�ی مR(5، در 


 از �24#�ری از . رو �4ار ?48�84م�ن
ھ� ��Qه رو در  و>�ن�� >�i2 و ر-�
 ��  ،O#� �����
ن/ و �-
 از  K�Hن� ن��48م�ن
ھ� ن�4وی زم�#� ار�/ و 
دd,` اط��B�� �2 از �4�@ردھ�ی درون� و  ����� ھ�ی درون� و  ا4ا�8 �2 
 iه �@د، او را ھ
��Q� 4ه دا�، و�@دش �4ای ��Qه �\4ن�ک ���IH داده 


 و ��Qه از �� =@/ 42دن
 و ھ#��م ��4ون آم
ن از م#9ل در ھ��ن;� �4ور 
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��Qه در ط@ل >��ت �@د، مK��E�I و ,� �R2ن� را �2 . و�@دش را>� ?4د,

ه ان
، �4ور 42ده ا�� و �4ای ����� ھ� م�@�` �� �\4 �4ا,/ م+R@ب م� 

%��د �4ازي، �4��t :  در ا,K ار��Fط م#L@ل ا�� �2 از ��(�. �4ور م�H@د

ار ا�@ا��E+� )48م�ن
ه ن�4وی ھ@ا�a ار�/ (ری م#�@ر �����= t��4� ، )

... و) 48م�ن
ه ن�>�� ان��Nم� �8رس و 48م�ن
ه ا�F{ ن�>�� ان��Nم� �^4ان �9رگ



ه ان  .  در �4,�ن ����� ھ� �4ور 
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  :#�ددا�� $��#
 و  

 �-�4ی، %� -١�  .  م4ا�-� �#2
 ٢٨ – ��٣۴ ?4و?�ن ?�4ی و ��ن�H#�ن ان�Lب، از م+

٢-  n,ر��4?�ن در F� V);۵٨م4داد  ٢٨م  n,ر���8 و در �, /,�H?٢۴  ۵٨آ��ن  K,و
�2ر �

۵٨آذر  ١١��ن@ن ا���� �� =�,�ن ر��
 و در  ��  . ، ��ن@ن ا���� �� ر48ان
وم ?<ا

##2
?�ن...  ام�م و «��2ِب  -٣ i�N#� ن و�?
ھ�,
ه ���E، ص  –م#�@ر دو���1م : ?4دآورن
١١٩ �H^F,ارد  ،
  .۵٧، م��>E �� �F@م@ن

  . ۵٧آ��ن  ١١، م��>9a�= �Fه �4اد ا,���a��E ��ر,n ١۶٨ھ��ن �#
، ص   -۴

روزن�م� %
ای E@?9امF@رک �� ا�4اک  ٧٨د��م4F  ١٢،=�ر,V ١۶٨ھ��ن �#
، ص  -۵
  . راد,@ E@?9امF@رک 

  =�ر,V  ۵٧آ��ن  ١٧، ٢٠٠ھ��ن �#
، ص  -۶

  . ٣٩-۴٠?4و?�ن ?�4ی و ��ن�H#�ن ان�Lب، ص  -٧


اد، ص  -٨Fب از آزادی �� ا���L+@ل ان�و  V,١٢٧-١٣۶=�ر.  

  . ۴٣?4و?�ن ?�4ی و ��ن�H#�ن ان�Lب، ص  -٩

  .٣۴ھ��ن �#
 ص  -١٠


اد، ص  -١١Fب از آزادی �� ا���L+@ل ان�و  V,٢٧۶=�ر .  

  .�I/ ار���Hن و آ,� ٢٠٣، ص ��L١٣۶٠` دو �S ,� 2@د��ی �4داد � -١٢

�� رR8#;�ن� ص ٢٠۵و٢٠۴ھ��ن �#
، ص -١٣- ٢١٨؛ �� نL` از ان�Lب و =�4وزی، ھ�

٢١۵.  

�� رR8#;�ن� ص ٢٠٧ھ��ن �#
،ص  -١۴  .۵٧١-۵٧٢؛ �� نL` از ان�Lب و =�4وزی، ھ�

�� رR8#;�ن� ص  -١۵  .٢١٩ھ��ن �#
؛ �� نL` از ان�Lب و =�4وزی، ھ�

  .، �I/ آ,� از م��K�R >9ب٢٠۵-٢٠٧ھ��ن �#
، ص  -١۶

�� رR8#;�ن�،�mپ m^�رم، ص  -١٧  .FB٨٣@ر از �+4ان، ھ�

  .  ٢۵/١١/١٣۵٩ھ��ن �#
، ا��
ای ��2ب  ن�م� م@رخ  -١٨

١٩-3644-14-20-12-2011-http://banisadr.org/index.php/maghaleh/116   

  .١۵٧-١۵٨ن�م� ھ� آز آ��ی �#� %
ر،  ص ٢٠

  . ٢٨٩-٢٩٠ھ��ن �#
، ص  -٢١

  .٣١٧ھ��ن �#
، ص  -٢٢

  . ۴٢٠-۴٢٣ھ��ن �#
،  ص  -٢٣


 �-�4ی، ص Kاو, -٢٤�  .٨٣- ٧٥ ��م-� #��� زن
ان� و زن
ان�Fن، م+

  .FB٣٠٩@ر از �+4ان، ص  - ٢٥

٢٦ -   ،
  .٤٠٣و٤٠١ص ھ��ن �#

�� رR8#;�ن�، �2رن�م� و��ط4ات ��ل  - ٢٧  . ٣٤٨، ص��٦٣ �@ی �4ن@�، ھ�

  . ١٢٩ھ��ن �#
، ص   - ٢٨

  .١٥٦ھ��ن �#
، ص  - ٢٩
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  . ٦٣��4  ٢٠؛ ١٨٠ھ��ن �#
، ص   - ٣٠

  .١٩٠ھ��ن �#
، ص  -٣١

  .٢٥١ھ��ن �#
، ص  -٣٢

  .٢٦٢ھ��ن �#
، ص-٣٣

  .٣١٧ھ��ن �#
، ص  -٣٤

  .٣٩٣ھ��ن �#
، ص  -٣٥

  .  ٩٦=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ص  -٣٦

 .48٦٥ورد,K  ٢٥؛ ٦١اوج د�8ع، ص  -٣٧

از زم�ن� �2 �� ر,��� ���د م4�Hک م#�@ب م� @د �� =�,�ن ��ل دو ��ر  ٦٣در ��ل  - ٣٨
�� �@ی (��2ب در ز,�R1B 4 از او و د,�4ی در  ٣٩٥.,�1 در ص: �i او آم
ه ا��د,�4 ا

�?4وھ� از ھ��1ران آ��ی %��د �4ازی  در ن�4وی زم�#� « �2 آم
ه )  ٤٩٣. �4ن@


؛ . ار�/ آم
ن#�
  ، ?(� دا,
از ا���ف �4ھ#O ا����B` �^4ا�� رV�a ���د م4�Hک �

��,` �� ان��Iب �4ھ#E�% O+� دارن�
�� ��ر ,�1 در اول 48ورد,K  ٦٤در ��ل . ». 
» 
�B ار
�4ھ#O ا����B` �^4ا�� رV�a ���د م4�Hک ار�/  و ھ��1ران/ �4ای د,


، و » ٣٦٤او�R)� K�E ���د م�Hور 48م�ن
ھ� �#O ص«، ��ر د,�4 ھi در »٣٩ص.آم
ن
R8ی ر��2^�4ی �4ای آ O#4ھ� �� �E
�(��ت ن�� ^4 و م#B ن� د,�4ی �4ای �4دن ط4ح�;#

ھD, i ��ر ن�م او آم
ه ا�� �2 ا,K در  ٦٥، در ��ل )٤١١ام�
 و دE@ا=�R، ص ( ا��، 
روج (م��E�I �� م+KR رض�B �� �a#@ان ��ن�H#� آ��ی رR8#;�ن� در 48م�ن
ھ� ار�/ ا�� 

��#�ر D�FE ام�م �2 در آن آ��ی ��م#� ای، آ��ی  ٦٦در ��ل ). ٦١د�8ع، ص � ��  K�8ر ر�F1,
 �aرض� KR+ھ� م��ن 2@�#I� D, 44ک ھ�Hد م��� V�a4ا��  ر^� `�B��وآ��ی �4��t ا�


   ).٢٤٣د�8ع و �����، ص . ( ا,4اد 42دن

  . ٥٨٦ھ��ن �#
، ص  -٣٩

  . ١٠٣و١٠٢ھ��ن �#
، ص -٤٠

  .٢٨۶او,K ��م-� #��� زن
ان� و زن
ان�Fن، ص  -۴١
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 در ��$8ن ا����  - ۶�I� �#jی ،وارد ��ن و��)�#j��1د و�و   

�F` از =4دا��K �� ا%` م\(_ dزم ا�� �� m^�رن��1 ا���dً ا�ره 
i#2:  

i1,-  �2 ه
آ,� م� دان�
 4m �2ا K�#m رژ,�� « در =��n �� �}@ال ط4ح 
در م�E�L اول ن�1�� را ?<را ��ط4 ن�Hن 42دم در م�E�L ھ�ی » ��2#@ن �4=���؟  


ه  ا�ره د,�4 ن�9 در ��ل م\�E_ �� ن�1��ام�
 ا�� �2 در م�E�L  ام� .ا��
@د ���
ه ا�� �2 از . آ�4 م�L�Rً و م4Hو>�4 �� ا,K مR}(�  =4دا /@2

 K,ا K4 مNن �� ���� درس ?��84 @د و اوK�E درس از �;��4 ?<>? ��4;�

اد �L8^� �2 از د,��1�@ری Fا�� K�#m 4ارLا�� K�E@{Rد، م@ Kا�� �2 رو

 iھ� ھ�H#ھ���ل ?<�� �R2 �mن� �@ده  �٣٠
�4 و �\4ن�4�2 ا�� در ط@ل 


اد و��L8 �,d �� �2ر �4ده انF4ار ا��Lرا �4ای ا�� �a�^�� . ان
 و �m رو

��4 و E�� و ,� �4ن�م� راه �HLل آن  ن��
ن ا,K مR}(� ا�� �2  از  Kرو

��F واE. ط�F-� �4ی، �4ای �4ون ر�8 از K�#m وض-��� �� د�� �@اھ
 آم


ن �;��4 ?<�� ھi ن�ر K
 ��B 4@  م#N@ر��  ،و,�� �2 `� ،K�84? م�Lان�

 �� ��م-� از ا,K دور و �R)R` ��ط` ان��Lم و �2#� �� در آ,
 و ا:��ض ن^��� ��
روح آزاد?� و %(5 و %�� و ?<� را در �@د ا>�Rس #2
 و ��م-� را �� 


�� %(5 و %�� �@ق دھ�  .  

��م#� ای، >���ً و��� ?��� م�  -دوم �� ��@د ان��Lل آرام �
رت از ھ�

 �2 آ��ی رR8#;�ن� ھ�~��ه در وض-��� نF@د �2 #�R. ھ�ن م+�4م وا�?
�@ان#
 �� �E4ار ���4د و�رش ����
 از رھ4Fی در ا>(�L ا%(� �
رت �FB �2رت ��

ه ا�� ا,�Hن در �FEس �H= ��L8 =4ده �2ر?4دان�  �N<>�ل م� �� ��ط@ر,�1 

م@ر را �� ن�م و��L8 �E در ا����ر دا�� ا�� و m#�ن ام@ر را =�/ م� �4ده �2 ا
#2
، :�8` از ا,�1# �
رت ��ز و �2ر �@دش  K��آ,#
ه �
رت را �4ای �@دش ��

ا��FE ا,#�1 وی در نL/ رV�a �@ه مL##�، �@ه �����a وم;4,� و ��,4 . را دارد
�` 42ده �� ا��#�د �� ?��� ھ�  در �^� ا��4Lار د,��1�@ری ،��زم�ن^� و ار?�ن^�B

�Rن� D���Rری از �R2ن و مK�E@{R و�E  ، و ن@�� ھ�ی �@دش ��ی 
i2 �2 و ز,�د �� �-�� از آن^� ا�ره ر��8 ا��، ھ4 2
ام �� ن@�� �@د  ھiد,�4


#�R@ری ھ�د,��1 K�#m 4ارLل ا,;�د و ا��@{R4 . مv�2 �4 ا iاز :�(� م4دم� ھ
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ا����ر و >L@ق �@د، �K�#m �� K وض-� داده، �� �@د و نR(^�ی  دا�K آزادی،

  . د,�4 ظ(i روا دا�� ان

آن~� در ا,K م�E�L و م�E�L ھ�ی �F` و �-
، آم
ه و م� آ,
، ن4N �4 ?9ارش  -�@م 
آن~� ھi �2 . و��,& و رو,
ادھ� ا�� و ن� ���وت 42دن ن�FR �� ا�Iص


ه ا��، ���وت��ل  ���وت B4 وض-� آن اvص  و ا�I��ل اBا �� �FRن
و ���وت ن^��a ھi �� . ا�� �2 در ��م-� �4 ��ی م� ?<ارن
، و ن� ا�Iص


 هللا#B i)-Eا�� �2 ا 

اون�.  

�-�� از �@ان�ن 9,9B �2 �4 ط@dن� �@دن م�E�L ھ� ا,4اد ?��84 ان
،  -m^�رم 

ه >{ �� آن^� ا�� و مK وا��i �2 م�E�L ھ� از >
 م-�@ل 2�� ط@dن� �4 

ام� >��i آم
 �2  �4ای 2@��ه 42دن م�E�L ھ� از ا�#�د و داده ھ�ی م�I(. آن . ا��
i�1ھ�.  

 ��L8 �,dن و
��m �� 4@ن�� وارد �Iره م�
 از ذm 42^�رن��1 8@ق، ا-�
�Rه ن�
  :   در ��ن@ن ا���� ���E از �8,

ی ا��م� و �VQ ,�1 از وظ�,. دو�E م@��، �^�� ��ن@ن ا���� ��^@ر
�۵٨
,K م#N@ر در ��ل . �4?9اری م;(V م���Rن �4ای ��@,_ آن �@د /�= ،

ن@,V ��ن@ن ا���� در @رای ط4ح ھ�ی ان�Lب �� ر,��� د��4 ,
هللا �+��� و 

ه 
ان�ن و �2ر#���ن �^�� �@L< از ��Uو �4ر�� ) ١(�� ھ� �+� �� VQ� و

�` آم?<ا�� و B �� در آن �a�^ا%�>�ت ن
  �Eدو _,@�و =V از آن�1 �� �
��#� و ��,4 م4ا�& ر��
ه �@د و در آن �
 آ��ی �,U� ب و�Lرای ان@م@�� و 
ن�م� ھi از و��L8 �,d ن��م
ه �@د، �4ار �@د در م;(V م���Rن �� رأی ن^�,� 


  .  م(� ا,4ان ��4

K,ن ا�4Nر، ن@H2 وض-�� ن�آرام `�E
@رای ان�Lب � �,4s2و ا �#��� آ��ی 


ه، از ط4,{ ر48ان
وم �� ��@,_ م(ّ�  _,@��@د �2 ��ن@ن ا���� �^�� و �
�� دھ#
، اّم� آ��ی ��زر?�ن د4�2 �+��� و �#� %
ر ���ا,4ان ��4
 و مR}(� را 


 ا%4ار#��4
�2 ��ن@ن ا���� از ط4,{  دا� _,@�� �� 
 م;(V م���Rن ��,

42دن
 و ,�1 دو��ر ھi  ��4 �4 ا,;�د م;(V م���Rن ��ن@ن ا���� =��H8ری مو 


ه �@د، �� راه >(� ن��4
ه �@دن �+� �#���  ) ٢.(�2 مR}(� در >�@ر آ��ی 

`1Hو �4ای >` م �R)� K,4�#2
  هللا ط��LEن� =�H#^�د م� آ,� ،�� ھ4 >�ل در آ
ـ  ٧٠ن�4ی، م;(V م���Rن Dm@2  ۵٠٠ـ  �2۶٠٠ �� ��ی م;(V م���Rن 
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ه،  ۶٠@د و در آن م;(V ��ن@ن ا���� �^��  `�1H� ر@H2 4?�نF�ن�4ی از 
@د _,@� )  ٣.(�� �+� ?<ا�� و �

 �F# �� ،�Eی دو@�#I� وز,4 و �RIم م-�ون ن�Nی ام�4 ان���4داد م�ه  ٢٩  آ�
۵٨  �ن�4ی ��@,_ م� @د ا�i ا,K  ٧۵��ن@ن ا���� در م;(V «: ا�Bم دا


ه  ن�i٧۵  4 م;(V را ھ�m4 ��<ار,#,���@اھ
 دا� �2 ��ن@ن ا���� را �2 از  ن

ه، م@رد �4ر�� و  _,@��@,_ �4ار دھ
  ط4ف دو�E و @رای ان�Lب ��


�� ً ان;�م آن B�� ود  و
< 
,�
 و H2 ه ط@ل م���
ه ا,K م;(V روز آ 1,۶٠#,
@د `�1H�. «)۴   ( 


?�ن� �2 �� ا,K م;( #,���\�ب �� ن iھ �#���,D م�ه «: V م� رون
، ?��آ��ی 
 �m 4�2 ھ 
�^@ری  �� ن4N��ن ر��
 �4ای ا��م م��
 ا�� و م@ا8{  م^(� دار,�


ه ا��، H@�� ن�ن@ن �� آن �� K,ا��م� ا�� و در ا 
�R,@#� و 
<42 �
ھ��۵(»     (  

�4ر�� ��ن@ن ا���� ,D  �2ر «: �F:��ن وز,H2 4@ر ھi ا�Bن دا�آ��ی %

 و H2 ن@ن ا���� در  م�ه ط@ل م���زم، �2ر d ت�-E�\از �4ر�� ھ� و م V=


 دھ�  
     ) ۶(»  .�@م ^4,@ر �4ای ر48ان
م آم�ده �@اھ


 و ا4s2,� آن را رو>�ن�� �
رت ط(_ ا�hل  `�1H� 4?�نF� V);م ���و

�4د و �� ا,;�د :@:� . 42دن ����#� 48%� �� د�� آم
ه را :#��آ��ی 

ا,K ��ن@ن =�/ ... «  : ���ن دا� از م;(V، ا��
ا،  دا�` و ��رج ��dری در
��#� �2 �� آن زم�ن از   ) ٧(» .=�/ ن@,V ھ�� 9�m ن��R. ن@,V ا���آ��ی 

���4F?�ن ن�م� از  م(�@ن و آزاد,I@اھ�ن واھ V);�1` مH� از `F� �� و �ای دا
�E�I4 م� �I� 

 د,B�Rم��ن ن��ورده �@د، زم�#� را �2 م �� ��L8 �,dن و�

���� ��L8 �,d٨. (و (��? iھ ��H^� 4�2ن@ن « د�� 
ا,K ��ن
ن ا���� ��,

 و %
 در %
 ا��م�ض4ورت ...ا���� �4����� از ا,
E@a@ژی ا��م� ��

�@دش را در m^�رm@ب =�/ ن@,V ا,K ��ن@ن ا���� زن
ان�  V);ارد، م
ھi ن
٩(» .#2
، م;(V م� �@ان
 >�� ط4>� ن@ �9,4د (  

4F� V);آن در م V�aن�,_ ر ��H^� ی��و آ V);م V�a4ی رN�#ی م��ن آ�?
�` آ��ی �^��H نL/ رV�a م;(V را ��زی م�B در �Eو 

ندر . 42د ان��Iب 


ه دو�E م@�� و @رای  _,@��4F?�ن =�H#^�د ��ن@ن ا���� �^�� و � V);م
4N�#ی م��و و��(� آ 
��#� �� 2#�ری ن^�ده �
 م4ا�& و آ��ی �,U� ب و�Lی و ان

 �2 

اً م-(@م -� �2 
آ,�، �+� ��@,_ و ا����رات و��L8 �,d �� %+#� آم
ط4ح از د�L� 4�2,� �@ده �2 �@��(� آ,� و ا�4ا�8(��ن ا��
ا �� آ��ی م#�4Nی 
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ه ا�� 
ه و �VQ از ط4,{ آ,� �� م;(V آورده آ��ى د��4 )  ١٠. (م\4ح 
 : >KR آ,� ھi �� %4ا>� ا4�Bاف 42د و ?��

  »)Bن@���Lان
B(�� مK د�� �� ... � ا,#�� روزن�م� ان�Lب ا��م� و ��,4 ض
� زده�Q�,�� ا,#�� مK ��ن@ن ا���� را �� ��ش �4دم و : ان
 دو 9�m ا�� �

�4F?�ن از %@رت :��4 �� %@رت ا��م� درآوردم �� ا�F�Bر  V);در م
�L8 �,dن ا%` و
�@,_ ر��� �� �B�� Kن م@m ��#,و دوم ا 
� ھi�R ��زن

�@اھ#
 از مK ان��Lم ���4ن
 م�«).١١ (  

�� رR8#;�ن� ھi در ��ط4ات   �� م#���F �4ور آ,�  ۶٠م4داد  ١۴آ��ی ھ�
وی =V از ان�Lب �� B#@ان ن�a_ رV�a « : در =�ور�� ھ��ن روز آورده ا��

�4F?�ن، نL/ م�4vی در ��@,_ م@اد م�4@ط �� و��L8 �,d ا,�� 42د V);م «


,K م-#� ن��R �2 آ��ی ا��Fه ) ١٢(� 

 و �� م
ارک آمنH@د، آن~� ?�� 
م#�4Nی م@ا8{ و��L8 �,d نF@ده و ,� �@د ن4Nی ن
ا�� ا��، �(�1 �
,K م-#� 

�(� ا�� �2 در آن م@�& م4>@م م#�4Nی 4ا,S  را �4ای ط4ح آن م#��_ B و
�@د آن را م#��_ ���IH ن�� داده و - ن�� د,
ه  �#�����  ھ�~#�ن�1 آ��ی 

�4F?�ه ھ�~��ه از و9�m �L�8 �,dی �4 ز��ن ن��ورده �@د  V);�1` مH�–  `�B 


ه در ا,K ا�� �2 و ا�4ا�8(��ن ��a�L و آ,��@د را ط4ح ��F,4Lً آم
ه   �2
�@د و د,�4ان  ا,�Hن =�H#^�د 42ده ھi �@ده �� �@ا�� آ��ی م#�4Nی �,��و >

�� �F)� @ت�ن 42ده و �B4ی   را  از ط4ح اN�#ی م��آ 
   .داده ان

=4وران
، و��L8 �,d را �4ای  آ��ی �^��H �2 ن�HL رھ4Fی ا,4ان را در �4 م� 
و  <ھH2 �F@ر در �^� ام��ل �@د ,��8%-@د �@د �� �(� رھ4Fی ����� و م

. م;(V را در �^� ��@,_ و��L8 �,d �4ای ر��
ن �� ام��ل �@د =�/ �4د

��1�@ری %(+� و ,� �Bدل و ,� د,��1�@ری م(� �@,lه �2 ط4ح و��L8 �,d �� د,
�� و�@د رھ4F,� .  ،ھ��ن� دا�)١٣(�2 وی �-
 از ان�Lب م\4ح 42ده �@د 


رت � .)�Iاھ4م^�ی م _<����#�، آ��ی �^��H در %
د ����م#�زع آ��ی 
ھ�ی  و��(� >9ب و ��,4 دو���ن �@د �@د و در ا,K را�\� در�� �� م�ن#
 دان�

##2
 �2 ھ�� دان� +@ی آن^� را ھ��ھ#O م��5�FR �2 �� ن  i��ھ� �� آ�@ن
ک آن 
�@د �@ری آرا,/ م� @د، وی ن�9 م^4ه iB42دن  ھ� را �� ز ��F� �� �2 داد

��م#� ای را �� : �4ای K�#m ھ
�8. ���ن;�م
 در د�� �@د ان+��ری �
رت
�� رR8#;�ن� را �� م;(V و �@دش ھi د��4 2` ار�/ و ��Qه ���48د، ھ�

��a��� @ه�4ار ?�84 >9ب و در رأس �4ی Fرھ �#���، �� ط@ری �2 �-
 از 
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#2 K��?<ا� و ط4ا>�  و >�� =� را از ا,K ھi 48ا�4 م�) ١۴(�@د را ��
��#� وی را در >
 رھ 4F�4H,���� و %@ری  م��42د �2 در زم�ن >��ت آ��ی 

�` و م-9ّز و م+�4م �2 �� ظ�ھ4 ھ�� 9�m در ,
 ا����ر ا,�Hن ا��، B ام� در
 `�B ،

، �L(�` دھ�� ���#�م ا,�Hن، �2ر?4دان� ھ�� ام@ر را در د�� �@د دا


ه وزارت ��ر��  �4,��ن�� م�4@ط �� ��ل در ا�#�د آ .42د م� ا��#�Fط    ۵٨زاد 
�@د  ��H^� �2 دارد K,^4ان >�1,� از ا�در  ��H^� �� @���? در V�)4 ان����

  )نL` �� م��@ن(,
ه ا�� را در �(� رھ4Fی ا,4ان م� د

در ھ4 >�ل مi)R ا�� �2 ا?��H^� 4 زن
ه م�ن
ه �@د، �� ن4N مK ن� زم�#� ای 
�4ای رھ4Fی ��م#� ای و�@د دا� و ن� >�� م4>@م م#�4Nی ��ia م�Lم رھ4Fی 



 ، ۶٠��4  ٧ر م4L >9ب ��^@ری در ام� او در >�د�v ان�;�. م�  ��H2 .

 �2 �Rل ��ی آن ن��Lم K,و در ا _FRن� م�R2 �, و V2 �m �1#,و ا �vد�< K,ا ��

 از . در ��ھ�ی د,�4 �� آن =4دا��� ام. �Bم(�K ا,K >�د�v �@ده ان
، �4Qدازم-�

1` د, �� /Lن ن���� رR8#;�ن� �� ا,��ی ھ
ن �^��H، آ��ی ھ� ��H2 4ی�
 �)����%� ا,#�1 وی  ،����#� ن9د,D �@د و>�� در آن دوران =4دا��� آ��ی 


 و ���Rر �,& �@د ھ��#� ر�{ و �8{ م� ��� ام@ر �� i از ط4,{ آ��ی ھ�
��#� ا����� م(�;D ا��ی در ھ4 >�ل م@ادی �2 در م@رد . �2 آ��ی ھ�


 از#��FB 
،  ١٠٧، ٩١، ۵٧، ۵ا%` : و��L8 �,d در ��ن@ن ا���� ?#;�ن
ه 
  )١۵(١۶٢و ١١٠

V�aرات ر�����^@ر و ن  �4ا��س ��ن@ن ا���� ا��RI  ا�� K��F#وز,4 ذو�

,K م-#� �2 ا?4 ا,K دو م�Lم �� راه ���ھi �4ون
، ھ�� مa�R` >` ا�� ام� در �

V�aف، ر����2 ر���ً =V از م�Lم رھ4Fی  ��^@ر �� و�@دی %@رت �4وز ا
 Sروا� i�N#� ن@ن ا���� و��ا�4ای  ��E@{Rر و م@H2 ��K,4��E�B م�Lم ر�

را �-^
ه دارد، �
رت ا%(� در د�� �@ای �� ?�ن� و ر,��� �@ه م;4,� 
�RIن ،V);ا�� م �Eت دوUوز,4 و ھ� .�RIھ#�� ن��وز,4  در :�4 ���ھi و ھ

V�aرات د,�4 ر�����^@ر را �2 در رژ,i  و م;(V ��درن
 �2 >�� �-�� از ا�
�F`، در ا����ر �ه و �#�م 48م�ن ھ��,@ن� �@د و �4ا��س ��ن@ن م�@ب @رای 

V�aب �� ر�Lر ان@^�
ه �@د، ن4�N ن�_ رV�a 2` ��نD م924ی،  �وا?<ار 
ا���ق ا��8د ـ در  ۶٠را از وی �(_ ##2
 ـ 9�mی �2 �-
اً در ��ل ... ھ�ل ا>�4 و

K,ا V�aو ن�  %@رت ر 
4 ��@رت �4H,���� در �@اھ
 آم�H�� ر@^��
V�aر ��^@ری �2 م��E@{R ام@را�4اH2 �a@ر را �-^
ه �@اھ
 دا� . K,و ا
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ا�� �2 ا���ف ��K آ��ی م@�@ی ن�RI وز,4 و آ��ی ��م#� ای  ھ��ن 9�mی

 �2 در �4,�ن �^@ر�@د، �� و�@د آورد و م@�_ �2#� ای � V�aر ���و


ه . �4وز 42د و ھ#@ز ھi ادام� دارد ٨٨ان��Iت ��ل در م�E�L ھ�ی �F` م�<42 
  .  ا�� ھ� � و �2#� ورزی از و,l?� د,��1�@ر�@دم �2 #�2

K�#m 4ی  �� و�@دFاز رھ 
�^@ر �-� V�aن@ن ر��ن در آن @m ،ن@ن ا������
 K,4�d��@ن��ل ا�4ای @{Rر م@H2 ��ن ا���� و�#i�N روا�S �@ای  �� م�Lم ر�


ه دا� ?�ن� و ر,��� �@ه م;4,�، ^B �� �, V);ت م��@�و �-
 ، ام��ء م
 �RI42دن �� وزای ن �L8وز,4 و و م@ا �RI��4، ن�م9د 42دن ن= ��ن��;� ھ
 _,@�وز,4 و �VQ %�در 42دن >i1 ن�RI وز,9B ،4ل و ن�_ وزار �� �

�^@ر� V�aن�م��@د ر 
^B 4اداده ھ�ی ھ� ، ام��ی�ن�م�،  �E@L4 ، م,�� �� ��Eدو
� ،�^�Eدو�Eم� ھ�ی دو�#�aم� و آ�#F,@�ام��ی ا��@ارن�م� ���4ان و �F@ل ، 

 ��Eن ھ�ی دو�Hی ن�\Bرھ�ی د,�4، ا@H2 9 نا��@ارن�م� ���4ان� V�aر ��
�^@ر �@د و در %@رت 9Eوم  ��R)� `�1H ھ�}� وز,4ان �� ر,��� وی �

 ،

، ) ١۶(��1H` م� ##2
 و و��� ط����Hن ط�ق  `�+� 
#�Rآن را ن�@ان

ن�?��� ن��ن
 �2 . �4ای ><ف �#� %
ر از ر,��� ��^@ری د�� �� 2@د�� زدن

���#� �� ھ�� ��ن@ن� ?4دن ن�� ?<ا�ھ�~#�ن�1 �ه م� . نF@د و =�ی �#
 آ��ی 
در ذھK و ن4N او ��ن@ن ا��م �@د » >4ف م� و ^�Fن@ 8@ق ��ن@ن ا��«: ?��

 i^8 i4 و در �-�� از م@ارد ھ�: d 9ی �@د �2 او م� ?�� و�m آن iو ا��م ھ
�Rم� دان �)B 4 و ام�مFو در,��8 =��م i^8 د را از ا��م 8@ق@�ھ�~#�ن�1 او . 


 >1@م� �م=�ام�م B(� و : ?��#�R4 ن�@انF 
و م� ا��م را =��ده ##2
 و ن�^
ارن
 i,ا ��Rان@�)�N8�< ن و از@���#� ) نL` �� م�� ���? K�� و �4 ا��س ھ

��م#�K! ا��Fھ�ت«روزن�م� ��^@ری ا��م� م�E�L ای �+� B#@ان Eام�4ا «

�
 روی �
ری «ن@#� ��م�  "دور ان
,�H" ا?4 روزھ�ی اول �;�ی ا,K ھ

دا� ھ4 ���� �@د؟آ,� ا?�LB 4` او را �4ک آ�K�#m 9?...4 ن@ �m K,ا


 ذی >{ نF@ده؟ 4mا B(� ...42ده و ن9د م-�و,� %�>_ �@د و ��I ر��8 ��

 �m �� د�� آورده �^ ��ن#�RH و �� �@د >�Rب ن41د �2 در م��L` ا,K ھ

ا����  ��ر ھ��K ��ن@ن %
�� در ��
 >��ت �@د ��/ از  وی )١٧(» ... و! ا��؟

�,U� دش آن را@�  .  ن�L 42ده ا�� �@د را ��@,_ و ام��ء 42ده ،�2 


 در آن �4ان;�م در ��ن@ن ا���� و��L8 �,d �� م@ادی �2 در 8@ق ?��� 

�4 «:آن م@اد آم
ه ا�� ۵درا%` .  ?#;�ن
ه B �E4ت و�< �F�: در زم�ن
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)`;B ��48 �E�-� ام)هللا �,dری ا��م� ا,4ان و@^�4 و ام�م� ام� �4 ، در �
 �,4s24 ا��، �2 ا�

ه �B ��L8دل و �� �L@ی، آ?�ه �� زم�ن، ;�ع، م
,4 و م^B
 �^�L8 �2 ھ�� ��و در %@ر 
#��� و =<,��84 ���#م4دم او را �� رھ4Fی 
 
@رای رھ4Fی م24_ از L8^�ی وا� �, 4Fرھ 
�F4,�� نs2ا K�#m دارای


ه^B iو ھ�� 
�در  م@رد آ��ی » .?4دد دار آن م�  4ا,d�� S طF{ ا%` ,1
��#� ا,K م�ده �+��` >�%` �@د �� د�E` ا,#�1 از آ:�ز ��ل �۴٠ 
 از و �-

اوج آن �@د،  ۴٢�4داد  8١۵@ت م4>@م �4و�4دی، >�24 و ن^��� �2  

 و �-
 از آن �� =�4وزی ان�Lب4وع ، �L4ی انFاو رھ �-�Fب را �� ط@ر ط

�ھ#�Hھ�در د�� ?��84 و �� د�� او  �)R)�  ،ع�;
ه �@د، م#4Lض 
�� �@دN-Eرف و آ,� هللا ا�B ،��L8 ،ن و  د,�4ِ  ام� �4ای. ا��@ار�F)رت ط
�

 D�ان+��ر ?4ان �
رت و �R2ن� �B �2م`، آم4 و ,�  آ�E د�� �@دن
 و �� 2
����E - ھ�� ��ن�F آن�ن �� V2 44ار و  -م#�^� ھLا�� ��L8 اد د,#� �#�م
Fا�� K,ا

ا���4ار =�
ا42ده �@د، م1H` ا���� �4ای >�� و ن�^
اری آن �-
 از 8@ت وی 

 �2 ا,K >1@م� و رھ4Fی m ���FE ،��L8@ن ��زر?�ن و د,�4ان م� ?�. �@د#�


ه ا�� �����#� دو�
 :�8`  .ا�� �2 �#^� �4ازن
ه و ,�  �4 ��م�  آ��ی ,�و 

ا 42د، �= ��B4وHو م �H? 4L�Rر م@H2 >1@م�� در ����2 و 
از ا,K �@دن


ن آن B@ارض �#��#� دارد�H2 4,ز �� ،

�K,4 د,��1�@ری ��� @Eو 418 . و
 �2 

م� 42دن 

ه �@اھ�m4� ��L8 �,dدا���ن و �#���
 از 8@ت آ��ی -�.  


�� رR8#;�ن� و �24ء ھi ا,K �4س �@د را ��Bن م� 42دنوی در . آ��ی ھ�
 n,ر��٢۵/١١/۵٩ن�م� ا,�1 در   
��#� ن@�� در �#�آن ا,K �4س  ۵و  ��٣ آ��ی 

�(@ة ,�... « :�@د را آ�1ر 42ده ا��Eرک ا��از ورود ا48اد  ��م��Nھ4 ��  
�� روزن�م� آ,#
?�ن و ،
را �+i,4 م� ... R8{ را در �2رھ�ی م^i ن�� داد,

�� از و�@د  ،
�� از >�@ر زن�ن �� >;�ب در ادارات م�ن& �@د, ،
42د,
م@���L و زن �� >;�ب در  راد,
 �(@,9,@ن �(@ ?�4ی م� 42د,
؟ ھ��K ھ� 

��ط4 ا�4ای ن4Nات �#��-��E م� آ,� روا ا�� �� . م@ارد ا���ف م� �� آن^� ا��
�F` .... در?�4 ���i و م�^i و �#��-��E در م��L` ا,#^� م@ض& �� ط4ف ���4,
؟ 

�� 4Bض 42د,i �2 ��#/ ا��ی �#� %
ر از ان����Iت ر,��� ��^@ری، �� 
مE�I. ��#/ ا��م �L8ھ�� ا�� �2 م� �4ای آن ��ش م� i�#2 و ا2#@ن �4 ھ��ن 

48 ��م@د,
 ر,��� ��^@ری م�Lم ����� ا�� و �2ری د��/ ن4N ھi��R و 

 �m �2@ن� در �2ر ���2#� و�aم� 48م� �N<؛ ام4وز م��Rن� ... 
م� �@ان
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�#1 #2
 و �m@ن� �� ا����ده از م�Lم، م;(V و دو�E و ن^�دھ�ی ان���L را �2ر

#2 .�-��...��
اا�ق ا��م/ �ِف دو ��#/ ا�� D, �2 ط4ف م

���ن و �-�
 �#;��� و ط4ف د,�4 ر���a و ?#���دی و :�#�4=@ر و ��م
  )  ١٨(» ا��.. م#��8 و م@�@ی و

�� رR8#;�ن� و ��,�24ء �2 �
رت ان+��ری را در د��#��4 ا,K ھ� 4 �

، �� �2ر?4دان� وی از ��ل #�
ت  ۶٣دا ��2 �#����2 ����ری آ��ی  
-� ��

@د و 418 م� 42دن
 �2 ا?4 =�
ا 42ده �@د، �4 م�9ان ن�4ان� آن^� ا98وده �
��#� از دن�� �4ود، �m وض-��� �4ای آن^� �� و�@د م� آ,
 و �ن�?^�ن� آ��ی 


 ا%�ً �
رت از د���Hن �� د,�
��ی آ. ر رود و در ��ی د,�4ی م#9ل #2
�� رR8#;�ن� ن�4ان� �@د را K�#m ���ن 42ده ا��ام�م آن ھi  ی�E�R2^�«: ھ�


 d �2زم ا�� . �(� م�,� ن�4ان� �@ددر زم�ن �#O و ا����8ت دا 418
��ن�H#� �4ای ام�م م�IH ?4دد �2 در %@رت �4وز >�د�v ای، د�mر ��ء 

آ,� هللا م#�4Nی ن�م� ای �\�ب �� آ,� هللا ) ١٩(» .م924,� و م4Hو��B نH@د
 n,ر��4ی در F4?�ه رھF� V);م V�a�1#� رH٣٠/۶/۶۴م  ��E�Iو م ��ن@

 �I K��-� �� د را@�
��#� �4ای رھ4Fی ا�Bن 42ده ان�. در >��ت آ��ی 

�@ع در  .. «��HI از ن�م� �� �4ار ز,4 ا��R4ار م�از  
�� 4Bض م� ر��ن

 م�ه �F` در ر ا�\� �� ا%` #m �2 ای �R)�١٠٧  S,4ا K��-� ن@ن ا���� و��

��4 �� م��ن L� �= 4 �4ا�L< از �F+% ه
 `�1H� ه
�@%��ت رھ4F آ,#�و 
��
ه ا��آم
 و �ا,#;�ن_ �� ا,��ن وا>�4ام . �i ن^��R)� �� �a آ,#
ه م@2@ل 

FRن�� � i#2 4ض م�B ً<42ا�4?�ن F� V);4 م�\��2  آ��,�ن م+�4م و م@�-�� 
4�@رداری �2م` از ...در 4ا,\� �2 � �� �E�-Eظ(� ا 
��#� م�>�4ت ام�م 


�)L� &م و م4ا��Bی ا��)B 4,. >�4اتم\4ح ...ن-�� ��م� و �� و�@د 
�I�,��R و %�ح نF@ده ا�� ن�@دن  �)Iآن ... م ،�I K��-� �^وان�

ھi مK ط(D, ،�F ن+@ اھ�ن� ن�FR �� م-�E iN و >�4ات آ,�ت �NBم �(�L م� 
@د ...�Rن� �+)��I ظ�ھ4اً �� م �+� �Eارد و
»  ا��FE �+� 2(� م�ن-� ن

)٢٠( . 
 آ,� هللا م�1H#� ھi در =��n �� ن�م� م4>@م م#�4Nی �� ا,�Hن ن@�� ان

�� و �\4 �2ر رھ4Fی و 9Eوم >�� ... «:NB آن �#�ب ��/ از د,�4ان از K1E

ود و �
 hv@ر �\4ات ا>����E آن اط�ع دار,
، و م� دان�
 ا?4 >�د�v ای <


ای ن41ده رخ دھ
 �2ر H2@ر �m@ن� م� @د �� و�@د د��@رده  i��#�ن ز
��ر�� و آ�H^�ی ز,4 ��4�R2 دا�(� و رو>�ن�^�ی ض
 ان�Lب و م4ده 
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ا�E(@س آن^� در ^4ھ� و رو���ھ� �2 ام�1ن دارد آن^� �#;�ل �4=� ##2
 و �FB

 و ا���ن^� را =4 از #,��ن�راض� ھ�ی ��E<ات و ��E-4ض را دور �@د ��& ن

<ارن
 �4ای روزی �2 �@د روز آ,� %�ح ا�� �2 �4F?�ن را ��...##2
آ@ب 
 4N�#ی �8#� �@,�ن، م�^�آ@ب و �#;�ل ا��؟ و آ,� در آن روز ز��ن^� و �(


ارھ� ���2 م� م�ن#
 و �4F?�ن را �� >�ل �@د م� ?<ارن
  اd@E,� ھ��و �����
ا��FE ن�?��� ن��ن
 �2 آ��ی م�1H#� در ھ��K ن�م�   )٢١(»..�2 ان��Iب ا%(5 ##2
؟

 K�#m ���ن�-�� ا�Iص د,�4 را از ��� و اط4ا��8ن ا,�Hن ن�4ان� �@د و 


، D, �� K1E ن�4ان� ... « 42ده ا���a��ن4N ا:(_ دو���ن �4ای روز م�Fدا 
��ص از ن�>�� ��� و �-�� >@ا� آن �#�ب �2 م����Uن� �� �@ل آن م4>@م 

�� �F` از آن، مK در ا,K �م� م4ا�& �V= �)F از م�4-�� ?��84ر 
ن
 و �ره 
��� ��ن اظ^�ر ن�را>�� م� dم��sل امi24 2(� م� ?@,i =�@��� از دو���ن %�

#@م. �
 و �� �4و %
ا ?<و ام�
 ا,4B �1#ا,�i  ...>�� در م;(B V#@ان 

 ��,��ن� ,@#4�� ا��ط�` �2 م� � 

 م�ن#�Fو ا?4 در�� ن 
ن9د �@د��ن ��

�5,4 42ده ا�� ). ٢٢(» ...@د� iھ ���2 م4>@م م#�4Nی در ن�م� آ��ی ھ�
�4F?�ن �2ر « ای �� �4F?�ن �Eو ،
#��@د را ا�Bن دا ��E�Iار��ل =��م� م ��



ن  )٢٣(» .را ان;�م داد و ر���ً ا,�Hن �� B#@ان ��ia م�Lم رھ4Fی م-�84 

�� و >@زی)B ظ�+E �� م#� ای���� رR8#;�ن� و در   در آن زم�ن آ��,�ن ھ�

اِد  م4ا�& نF@دهB، �
ھ#�Rن� iم#� . ~#�ن�1 ام4وزھ��ای �� وارد اd ا,#�1 آ��ی 

 i� 4س �4 >@زه�د,�4 و �� ض4ب و زور وزارت 42دن  ��-� &��و �\

�� ھ��B K(� م4>@م م#�4Nی نL` م� #2
، . اط��Bت �@د را م�4& �@ان


�� رR8#;�ن� در �I#4ان� �@د ?��#��م م4ا�& ��,
 م\�&  "« : و��� آ��ی ھ��

رھ4Fی #
اد م4ا�& ن��R م� " ��Bِ م#� ای در��
 �2 آ��ی #�Rن م� دان@m و

 �� 4��@ا��#
 �� ا����ده از �
رت ����� ا,�Hن را �� B#@ان م�4& ا�B و م#+
##2
، و د,
م �-4,�^�,� �2 از ا,�Hن م� ##2
 �-4,�^�ی م��(�Lن� و  K�-48د م


ه �ن ا�� و ��%� �#�F ����� دارد و دار�LB ف��ن
 د,K و م�4-�� 
 K,ت روی ا�Bه و اط��Q� و 
�-� و >@زه را 8
ای ����� �@د�ن م� ##2


�@ا��B �� i#@ان ا���م >;� �� اط�ع ا,�Hن ���4نi ...م@ض@ع ا%4ار دارن
 

، ام� ���� م�4-�� را ��<ار,��Rھ i2�< 
��R�1 ھ)��� در رأس م �2


�#i�N 42دم و در م@ر��  ٢١/۴/٧٣,�ددا�� را  در ... �
ا��/ م+�@ظ ��

...�@�S آ��ی م�مK �4ای آ��ی ��م#� ای ���48دم ١٢/٨/٧٣#��? Kی م�م��آ " :
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 مK م� �4م
ه �@د  مK م� ���LB }��\م\(_ م K,ن ا@m"«).٢۴ ( ��,�ددا
ن��1 �2  �2٧ م4>@م م#�4Nی �@�S م�مK �4ای آ��ی ��م#� ای ���48د �م` 

  :م�4-�� �� 4ح ز,4ا��ن��1 ھ��i آن در م@رد 

م�4-� �-� ھ�@اره �
رت م-#@ی مL�R(� �@ده، �;��� ا,K ا���Lل �� د�� «
��� ��4ه �@ار >1@م� نH@ن
 �2 �4ای آ,#
ه )B د و >@زه ھ�ی@Hن ��R1 ��
�� ��ش ##2
 �#��-��E ا�Fv��ً م@�-�� 
 ا,�دی #m 4م�4 ا�� و ھ &�H� ا��م و

�� م4>@م ام�م را =�
ا )B �� ا�� و م-#@,� >@زه ھ�
� 
�#2
، ن�<ار, ��ن
���� ار?�ن^� مI(@ط @د)Q,�2رھ�ی د . �E�-��#� ا��م و >@زه ھ� و �+)��� م


�� ر���ً ا�Bم #2m@ن ا,�Hن �2ر�ن ز,�د ا�� و وظ��� اداره : ا�� �2 د4�8 

�B4 م-<ورن `a�Rاز �@اب دادن �� م 
 =��م) ٢۵(»...H2@ر را �� دوش دارن


#��? Kی م�م��ه و آ
مK ھ�� ا,#^� را �4ای ا,�Hن 4ح « : �� ا,�Hن ا��غ 

�� ��ش ##2
 ا,�دی #m 4م �2 ھ

 ا,�دی م�R2 �m K ...دادم �� ا,#;� ر��#��?

 �F+% ��ا��؟ ?��i م�sً ھ��K ن@ار آ��ی �8ح زاده �2 را�& �� م�4-�� 

 و��� م��@ن ا,K =��م #��? Kی م�م��ن 42ده، آ�H,4ای ا� �B�� iود ن�
را >
iاً �@اب م� دھ
-� Kب م@� 
�@اب �� م#�4Nی ھ٢۶  ( i(»... ?��i، ا,�Hن ?��#

ا,K �@د B �2(�� او -�ر دادن
 و �� >�R#�� اش ھ;@م �4دن
 و �@دش و 


 42دن,
�?4دان/ را �^ .  

 

ه، آ��ی ��م# �2 �� ھ4 و��(� ای��ن4N �� ا,#�1 �2ر را ادام� دادن� ای 
#2
، م4>@م م#�4Nی در  `��+� ��، در ٧۶آ��ن  ٢٣م�4-�� �@د را �4 ھ

 �F��#د �� م@�>�4N#84% d از « : ر�_ از ��(� B#@ان 42دن
 I�١٣#4ان� 
�� �2 در Uن و >
 م�4-�� مR}(� رھ4Fی، م�4-�� را 4mا د,�4؟ 


��Rن�...�R�8@ا و م�4-�� ن� 
را م�F<ل  �#��4 ا,K م�4-�� �-�. ا,�Hن در >
 
�� ,�د دارم �2 �-
 از ا,K �@د �2 م4IRه �4 از م4IRه ھ�، د4�8 ) ٢٧(»42دن

��? ��Bم#� ای ط� اط�����ن�ن : آ��ی )Rن و ,� م��-�آ��ی ��م#� ای م�4& 
��رج از H2@ر ا��) .٢٨(  


�� رR8#;�ن�، �-><ف �#� %
ر در  از m#�ن �� ن4N م� ر�
 �2 آ��ی ھ�
��#� �� � و >��,� و ��۶٠ل � 
���#� و در آوردِن ا>��F��H= �?4ن� آ��ی 

i2 i2 ،د@�
م �� �
م  �
رت را  �� ان+��ر �@د در آورده  و ��F,4Lً  �� 8@ت  و �
��#� �4 �� �@ه  48م�ن
ھ� م� ران
ه �و ھ�� ام@ر 2(� و ��a9 در �� �@ه و  


ان� در مL و m@ن م�ن& و رادعن^�د ھ� در ا����رش �@ده ا�� #m ���@د ن `��
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ه، �� ن�م و م�,� ?<ا�K از آ��ی د,
ه و ھ4 �� ھi �2 م@ا�� �� م1H(� م� 
�@د را >` م� 42ده ا�� `1Hم �#���
 ۶٢و��� وی در ��ل . R,@م� ن : »


#��? i��8م� ام�م ر
��^@ر � V�aری ا��م�، روی 2�2` : �� ر@^�ام4وز �

، ھ9�m 4ی D, �2 ھ9ارم ا>�4m دو ن�4 م� ���� دو ��ل �
ھi �2 �4ای �

i4ع م� دان��ف  ،
 ) ٢٩(» ن�4 م�4 ��


 و 4ع ھi م�Rوی :  �@��#�Rق ھ��  ��
رت  �� �9 ا,K دو ن�4 م���L ھ� 
ازد,
 ���� م@ا8{ و ,� مE�I. ا,K دو ن�4 و در >�L�L م@ا8{ و ,� مE�I. ھ�

 . رR8#;�ن� ا��

Hد را >�ل م@��� �� K�#m رو>�� ای I K�#m 4ز 42دن ھ�� 
�1ت و 2(�

رت ���1 42ده m@ن � �� 4�H�� �m 4و روز �� روز ھ 
�@ر م� #2� �)1Hم
�(� را �� ���1 �4 �
رت م� دھ
 و B 4د ا��زه ھ@��@د را >{ م� =#
ارد، �� 

,K �^� ا�� �2 �#� �� ?��� م4>@م م#�4Nی از �@ل �8>��ن ��ia م�Lم وز,4 �


 آ�� >` م� ا,D, K دو ��ل آ�« اط��Bت �4 م� ھ4 �2ری �� ام�م دا��i �� ا>
i,م� 42د V1-#ام�م م iو �� ا� i,ط4ات و ���2^�ی ) ٣٠(» .42د���4 ا��س 


 آ�� �#� �� ��� رR8#;�ن� ��ی D ن�� م�ن
 �2  در آن دوران ا>آ��ی ھ�
�` م� 42ده ا��B ن��;#R8ر ���@ا�� و 48م�ن آ��ی ھ�.  

�2 ��� ۶٣از ��ل   

ت =�
ا 42ده �@د، آ��ی �� �- ��2 �#����ری آ��ی 
 ،
#��� رR8#;�ن� و ��,4 �24ء �2 �
رت ان+��ری را در د�� داھ�
��#� از دن�� �4ود، �m وض-��� �4ای آن^� �� �ن�4ان �@دن
 �2 ا?4 ن�?^�ن آ��ی 


و �1(�. �
رت �m م� @د؟ و �� و م@��� �@د�ن 2;���؟ و . و�@د م� آ,
m K,�2ر?4دان� �#��4 ا  �� ،
#�Rد م� دان@�@ن �@د ر ا ُمِ+{ و �
رت را از آِن 

�2 
  :آ��ی رR8#;�ن� �� دن�Fل ,��L8 K�8^� �@دن

١- 
�� ����#� دا�  ����L م�Fرزا�� در��Hن� در را�\� �� ان�Lب و آ��ی 

٢-  ���� H� �2@د م�4-�� او را �� ان
ا)B م�Lم م�4-�� و ,� ا,#�1 آن م�Lم

دارا ��  


 ا�` در  -٣< iاران� ھ
در ��K ان���L@ن و�B�� م#
ان �� ان�Lب و B@ام ط84

  .��HI از H2@ر دارا ��

۴-  ،
#���#�  دا�
 �2 آن^�  ��@ان#
 ھ��ن وض-��� را �2 زم�ن آ��ی �� �R2

 ,-#� ا,�1# �-
 از#�� ��
 و�E ر���ً  ام�م ھi داا���ً وd,� از آِن او ��

  . @ر را �� ن�م  و ,� ن���� از وی  ان+��راً در د�� �@د ن�^
ارن
��@ان#
 ام
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، در ��R;@ی ,��8�� و �24ء ھ�~#�ن�1 ذ42  Kدر آن دوران آ��ی ھ�
 

  ۴م�4-� �@دن
 �2 وا�< K,ا ��ز,4ا ھ#@ز  ،

ه در 8@ق ��ن��1 ,�د 

�4أت و ��Rرت =�
ا ن41ده �@دن
، و ,� �� ذھ#�Hن �\@ر ن41ده �@د �2  �� �-` 
  4 ھ�� 9�m زد و �� و ����L ��زی و �@ط}�، :@:���dری و اِر�Bب م� @د ز,

و ��ز ھi دم از  رھ4F 42د��F و آ��ی ��م#� ای را ><ف م�4-�� >1@م� را �
  .و��L8 �,d و ��d�4 از آن وd,� م\(��L8 �L زد

��م4ا�-� مN-Eر و �� ن�م و آ,� هللا ا@^H ر�^m 
ھ�ی د,�4ی �@دن
، ام� وا�

 �� آن^� #�Rان@� ����%� 8@ق �2 آن^� در ��R;@,/ �@دن
، نF@دن
 و ,� ن

�@د در  ۴اط��#�ن ##2
 و E<ا آن  iBرا �� ز ��IHم
. آ��ی م#�4Nی م� د,
ن

�4F?�ن در ن�م� اش ��  وی  V�a�1#� رHی م��ن�1 آ�#~�?�m4 م�K1 ا��، ھ

�,��R  ، و m@ن V2ِ )٣١(ن@��، ان��Lدی ھ�,� ھi �� آن م4>@م دا�� ان

د,�4ی را در د��4س ن
ا�� ان
 و ,� ھ�~#�ن�1 در��واک از م#�4Nی �� B#@ان 

��#� ن�م �4ده م� � K�Hو  )٣٢(��ن `F� �#���و ���Rری از ام@ر را ھi آ��ی 

�@د، ھ�~#�ن�1 ھi2 �R2 4 و  �-
 از =�4وزی ان�Lب �� وی وا?<ار 42ده
�aز,�دھ� 

ر م^i ن�� د,
ه انLد ھ� را آن�L�2 . دارد، آن ان� 
و 418 ھi ن�� 42دن

��#� را رھ4F ��م#�زع ان�Lب و�@د م� �آ��ی م#�4Nی �� و�@دی �2 آ��ی 
 ،
�` م� #2
 و از دانB �#���اھ` ام4 و ن^� ن��R و �4 ھ��ن ���ق آ��ی 

�� ن
اردIHم Sو ر� S��@د �2 آن^� در م@رد  ای و ا,K �#^� ن��1. �@دش 

>�ل �� �@�� �� آن~� ?<�� ا��، . م4>@م م#�4Nی ا��Fه ارز,��� 42ده �@دن

�4F?�ن �4ای ��ia م�Lم� م4>@م م#�4Nی از  V);ی �4,�ن ام@ر در م��ز��ن آ
�� رR8#;�ن� ن�9 >�وی ن�1ت ���` ذ42 ا��       ھ�

  

  

1
 ایرھ�2ی    /�" 'I$ی و�P�1/  


م� ��2ب ,�دLن� در م�;#R8ر ��ام�
 و «�#�م ۶۴ا�^�ی ��ل دآ��ی ھ�
�R=ا@E4» دN�#م� آ,� هللا م�Lم ia�� یدر م@رد 
R,@از ط4ح «:  م� ن `F�


ی ?����4F?�ن، آ��ی م+ V);در م �){Rآ��ن =��م� از ام�م �4ای  ١۴ن� در م
مK آوردن
 �2 از ط4ح مR}(� در �4F?�ن �@دداری i�#2 و =V از آن =��م 

i,4��� ه
  ) ٣٣(» . د,�4ی ر��
 �2 آن =��م را ن�د,



��� �ی� ���	  �
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٢۵  4��۶۴ ،»��4F?�ن �(�R دا V);4 م�B . �� 4یN�#ی م��آ K��-� ط4ح

 و B۵٠#@ان ��نK�H ام�م �� >
ود  i,
L� ام��ء 
-� �R)� �� ��4 آن� �E


  .)١٩١ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .م@2@ل ?4د,

 ٢۶  4��۶۴ ، »���R)� 4 داB5 وF% 4?�نF� V);ی . م��4,� آFرھ
 .E�Iو ,� م �م#�4Nی در د��@ر �@د و �R2 �4أت م��E�I %5,4 ن
ا


ه ای �� B#@ان ا,#�1 ا�
ام �� B;(� ا�� و ���B ا�^�م و >4ف . %5,4 نF@دB
��E�Iل م��ن م� @د، م� ?��#
 �� B#@ان �+�L{ در ��رۀ ���L ا48اد م@رد ا>�

i,از
#�� 4��U� . 4ود =#;�ه ن�
�4F?�ن[ا,K ط4ح را > V);ن م�?
#,��] از ن


. ام��ء 42ده �@دن
 و ��4�H آ,� هللا ��م#� ای ا%4ار �4 ا���م �2ر م� 42دن


ه ای �4ای %+�F و�� دB ن ھ#@ز@m ��4 و��4ه در آd�� د�^#H�= �� ،
#�ا
�i و =#� ن�4 �� ��
 ظ4ف دو �� م�ه آ,#
ه ا����� ای داآ��ی م�1H#� �4ار 



ن K�-م }�L+� ان@#B ��. «) ص ،�R=ا@Eو د 
  .)١٩١ام�

�� رR8#;�ن� ا,K آ��ی ��م#� ای ا�� �2  �#2
، �2 طF{ ?9ارش آ�� ھ� ��@�
ھ4Fی م#�4Nی ھ�m 4 زود�4�H�� 4 ا%4ار �4 ا���م �2رم� #2
، ,-#� ا,#�1 ر


�4� _,@�� ��.  

  

�� در �(I� �R#4ان� �+(�. آ��ی ��م#� ای رV�a ۶۴م^4  ١٨، آ��ی ھ�
از E+�ظ اط��B از ام�م، �@ب ھ�� م� ارادت « : ��^@ر در �I#4ان� �@د ?��

�. دا��i و�E آ��ی ��م#� ای در م��ن م� از ا,K �^� ھD, i و,l?� ھ�,� دا

ام� �2 م�4& ھ�� م� �@د و م�ھ� در ��,� ا�8ض�ت ا,�Hن م� در �I ام�م 
�� م#�4Nی �2 N-E4ت آ,� هللا ا�< �Iرو>�� دا��i و �2ر م� 42د,i و 


#�Rن م4اد م� ھ�H,ا ��>? `sم� �@د و ھ#@ز م ��ام�
 و دE@ا=�R، (»... ا���د ھ
  .)٢٧٩ص 

�4F?�ن  دا��i« ، ۶۴م^4  ١٨ V);م �R�aت رUھ� �R)� . 4ن�م�� 
ا����� �-

 رھ4Fی آ��ی م#�4Nی �,U� در �2���R@ن، ?9ار 
را �-��K 42د,i و �4ار 


  .)٢٨٠ام�
 و دE@ا=�R، ص (» . �^�� ##2


ی ?��ن� �� د4�8م آم
 و =��م ام�م را در ��ره م;(V « ، ۶۴آ��ن  ١۴�آ��ی م+

اد ن�@د��@دش ا�� K1R4?�ن آورد و �4ای مF�ا��ی ?�� �2 ام�م �� ان��Iب . 


] �4ای ��ن�H#� رھ4F[ م#�4Nی #�Rم@ا8{ ن�...  



��� �ی� ���	  �
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�4F?�ن م<ا42ه  V);ن در م@رد م�H,و را�& �� =��م ا i�8م� ام�م ر
� _
i,اوت و . 42د
B �B�� ،ه
ن�4ان#
  �2�K��- آ,� هللا م#�4Nی �� B#@ان رھ4F آ,#

@د. �2ر1#� ر��Fی د,�4 @د `�B ت �@ان_ �2ر�Bا>���ط و م4ا �� 
,��. «

  .) ٣١۴ام�
 و دE@ا=�R، ص (

�4 ا>« ، ۶۴آ��ن  ١٧  B 4?�ن درF� V);و را�& �� �4ن�م� م 

 آ�� آم�
i,4 ام�م م<ا42ه 42دN4ی و نN�#ی  م��4ی آFص رھ@��. «) ،�R=ا@Eو د 
ام�

  .)٣١۶ص 


« ، ۶۴آ��ن  ١٨  `�1H� 4?�نF� V);م �R�aت رUھ� �R)� . �#�1Hی م��آ
�4ی %+�F 42دن
 و �VQ ن�م� آ��ی م#�4Nی را �@ان
ن
  �� �2�41H از �Iم

F� V);ام�م در م K�Hان ��ن@#B �� ن�H,ب ا�I�2 از ان� 
4?�ن �@ا��� �@دن
i,@  .زم�ن >��ت ام�م م#�4ف 


4وع  �^s+� .اط�ع داد ��آ 
�
ی ?��ن� ?��� ان
  ا>��2 ام�م �� آ��ی م+

�4 در ا,K . م@ض@ع =��م را =���4ی ن##1B �R)� در i5 و ھF% �R)� در iھ

� مH@رت =4دا���i و �4ان;�م �-
 از ن��ز ��ره �+� 42د,i و در �#�V ھ� �

اق �
 �2 آ,� هللا م#�4Nی، م _,@�م4hب �� ��/ از دو �@م >��ر �


؛ ,-#� از ط4ف م4دم �� م�4-�� و  ١٠٧%
ر ا%` #�Rن@ن ا���� ھ��


ه ان  .)٣١٧ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .رھ4Fی �4ای �-
 از ام�م =<,��84 

�F« ، ۶۴آ��ن  ١٩  V);م �R)4ی در�N�#4ی آ,� هللا مFرت رھ�FB K4?�ن م�
�4ه =V از �+� ز,�د، =�H#^�د آ,� هللا ��م#� ای �� ا%�>�ت . م\4ح �@دd��


�@,_ ر��� �� �a9� . ام�م و �#�Hم4دم �4ای ��ن _I�#ان م@#B �� ن�H,ا


ن�4F?�ن م-�84  V);م 
�,U� م@رد . ��
 م�K م�@�� �� ام��ی ھ�4ار 

  .) ٣١٨ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .
ا��Bی �4F?�ن ��4

�4F?�ن رھ4Fی آ,� هللا م#�4Nی  �� =�H#^�د  آ,� هللا ��م#� ای  V);4ان;�م م�
4ح ز,4 �� ��@,_ ۶۴%�ح ��a9 �� %@رت م�ده وا>
ه، در آ��ن ا��  �� ،


  . ر��


اق « : م�ده وا>
ه�>�4ت آ,� هللا م#�4Nی دام� ��24�� در >�ل >�ض4 م
R� 4 �� 48د���ن@ن ا���� ا�� و م@رد =<,4ش  ١٩٧�� اول از ا%` م#+

�4F?�ن ا,K ان��Iب را  V);و م 
ا4s2,� ��ط& م4دم �4ای رھ4Fی آ,#
ه م� ��

  )  ٣۴(» .%�a_ م� دان
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 �F#
 ۶۴آذر  ٢�� «:در م\�B@Fت ا�Bن N-E4?�ن آ,� هللا اF� V);م

  )٣۵(»م#�4Nی را �-#@ان رھ4F آ,#
ه ا,4ان �9?4,

٢٢  4��۶۵ ، »��4F?�ن �(�R دا V);4 م�B.   4?�نF� �R�aت رUھ� VQ�
�
ه در ��ره آ,� هللا م#�4Nی �� ام�م . در د4�8م �(�R دا i�N#� 
#� 
�4ار 

@د /I= 4 آنF�  .) ١٧٢اوج د�8ع، ص (» .و آ��ی م#�4Nی داده @د و 

٢۴ 4��۶۵ ،»��4F?�ن �(�R دا V);4 م�B . م#� ای���+� �� ا%4ار آ��ی 


 و ن����م م�ن 924�
م ��D�1 رھ4Fی و م�4-�� م�B 9ومE 4� . «) اوج

  .)١٧۴د�8ع، ص 


�#2 ���آ��ی ��م#� ای  �2  ا%4ار دا�� ھ�m 4 زود�4 رھ4Fی : >�ل دن�� را �
�4
 و =�H#^�د ا,�Hن �� � _,@��� %@رت » ا%�ح ��a9«آ��ی م#�4Nی �� �


م ��D�1 « ا%4ار و >�� ویوا>
ه �� ��@,_ ر��
ه ا��  م�دهB 9ومE 4�
وd,� دا���L8 K، در و �� E+�ظ >1@م� و  .  دا�� ا��» رھ4Fی و م�4-��

@د ?�� >1@م� �� و��L8 �E . آن زم�ن >4ف ا,�Hن در�� �@ده ا�� ��ن

ن رھ4Fی از م�4-��، ,-#� . ا�� و�E م�4-�� را از رھ4Fی �
ا 42د
ا �

DH2 ��L8 �,dی . ا�� ا,#�1 و��م#� ایو آ�� iه  ھ
��در آن م@�& ا,K را م� 8^
� ۶۴وی �2 در ��ل . ا��)B ظ�+E  �� ،از آن 
� و >@زی �@دش  در و �-


اِد B ن� و�;#R8ر ��م4ا�& نF@ده، �-
 از ا,���L� �� �1# ��زی و �@ط}� ھ�

 آ�� و �1@ت د,�4ان و ��,4 مK�E@{R وی را رھ4F 42دن
، 2@س �ھ��1ری ا>

�(�1 زد Eا K�Eو د �^����م� و د�� رد �� ��#� و�E ن-� ً�F,4L� د و@�و���ن 

ن
 �� وی �� �
رت ��4
، زد و ھ4 2
ام را �� ن+@ی ><ف،  �R2ن� �)= �2


�و ا,K ��ز از ��%�� د,��1�@ر و . زن
ان� و ,� در ھ���s�< D آن^� 2@

ار ا�� �2 و��� �� �
رت ر��
، اول �� �4اغ �R2ن� �2 او را �� �
رت �
ر��

ر��ن
ه ان
، م� رود  و در ><ف آن^� ذره ای �� �@د D روا ن�� دارد، ز,4ا 
�2 و�@د آن^� را ض-. �@د �� >�Rب م� آورد و �4ای =#^�ن 42دن ا,K ض-. 


 h/ ا�� �2 در ><ف آن^� �� زورش ��4
 و ���R,ا ��  .�4Fد از =�ی ن
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  :#�ددا�� $��#
 و 

ن@,V ��ن@ن ا����،  در @رای ط4ح ھ�ی ان�Lب ��  =V از =�4وزی ان�Lب، =�/ -١
ر,��� د��4 ,
هللا �+��� و �� م�Hر�2 و ھ��1ری >�F�F< KR، �-�4ي E#�4ودی، 

ر>�ج ��
�@ادی، ن�4% % 
�
اd i,4�Eھ�;�، ا>FB ،@ز,�ن�ر، ن�%4 ��
% �#� KR+Eا�@ا


 و � `����م#� ای ا%�ح و �1 
�VQ در @رای ان�Lب م�#��m، رض� زواره ای و ��
م+

@را و دو�E م@�� ر�� K,ا _,@�  .م\4ح و �� �4��hا�� �� �


 �-�4ی، ص . ک.ر   -٢�  . ١۶- ١٧���L` دو �S، م+


اد، ص   -٣Fب ا,4ان از آزادی �� ا���L+@ل ان�و  V,٢٧٣=�ر .  

��ره  ۵٨�4داد م�ه  ٣٠اط��Bت، : ?4و?�ن ?�4ی و ��ن�H#�ن ان�Lب؛ �� نL` از -۴ ،
١۵٨۴۴.  

��ره  : ؛ �� نL` از٢٩ھ��ن �#
، ص  -۵  . ١۵٨٨۵روزن�م� اط��Bت، 

��ره  ۵٨�4داد م�ه  ۴اط��Bت، =#;�F#H : ھ��ن �#
؛ �� نL` از -۶ ،١۵٩١۴.  

��ره  ۵٨م4داد م�ه  ١٠اط��Bت، m^�ر#�F :  ھ��ن �#
؛ �� نL` از -٧  .٣، ص ١۵٩١٩، 

  . ٣٣- ٣۶و ص  ٢٧، ص ١٠ن@ر �(
  ؛ �� نL` از %+���١٧���L` دو �S، ص  -٨

��ره ۵٨م4دا  ٢٠روزن�م� اط��Bت   -٩،١۵٩٢۶.  


اد،  ص  -١٠Fب ا,4ان از آزادی �� ا���L+@ل ان�و  V,؛ �4ای اط�ع از ٢٧۴و  ٢٧١=�ر
و ٢٧١-٢٧۶%� ...i2 و �m .�2@ن�� ��ن@ن ا����، �� ��2ب =�ر,V و �+@ل ان�Lب

 ١۵۴- ١۴٧و ١٣-١٩���L` دو �S %�  و ��2ب ٢٨-��2٣۴ب ?4و?�ن ?�4ی %� 


  .م4ا�-� �#2

  .  ٣۵٧و  ٣۵۶، ص ١٣۵٩:�m �)a^�ردھi ا��#
 : �� نL` از ٢٧۵ھ��ن �#
، ص -١١

�� رR8#;�ن�،  -١٢  .FB٢٨٨@ر از �+4ان،ھ�

؛ ٣۵۵روزن�م� ان�Lب ا��م� در م4�R ��ر,n، ص: ؛ �� نL` از١٧���L` دو �S، ص  -١٣
  .L�٣٢٩@ط دو�E ��زر?�ن، ص 


,K م#N@ر �@د -١۴� ��L8 �,dن و
/ �4ای �� ��@,_ ر��ن@2 .  


ه �� 4ح ز,4 ا�� -١۵  :م�K ا%@ل ,�د 

�4 « ۵ا%` B �E4ت و�< �F�: در زم�ن)`;B ��48 �E�-� ری ا��م� )هللا@^�، در �

ه �B ��L8دل و �� �L@ی، آ?�ه �� زم�ن، ;�ع، م
,4 و ^B 4� ام4 و ام�م� ام� �,dا,4ان و

�

 و در %@ر�� �2 ھ�� م#��� و =<,��84 ���#4 ا��، �2 ا4s2,� م4دم او را �� رھ4Fی 
 d�� S,4ا 
@رای رھ4Fی م24_ از L8^�ی وا� �, 4Fرھ 
�F4,�� نs2ا K�#m دارای �^�L8


ه ^B iو ھ�� 
�  » .?4دد دار آن م� طF{ ا%` ,1

�@ه مL##�، �@ه م;4,� و �@ه : �@ای >�i2 در ��^@ری ا��م� ا,4ان �FBر�#
 از -۵٧ا%` 
��ل م� Bن@ن ا�� K,ه ا
�����a �2 ز,4 ن4N وd,� ام4 و ام�م� ام�، �4 طF{ ا%@ل آ,#
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�^@ر �4 �4ار م� . ?4دن� V�aط م��ن آن^� �@��(� ر�F�و ار 
ا,K �@ا مL�R` از ,1
,�4ن
 .?4دد


م -٩١ا%` B 4Nن@ن ا���� از ن��اری از ا>�1م ا��م و 
م�h,4ت م�@��ت  �� م#N@ر =��
@رای م(� �� آن^�، @را�a �#�م @رای ن�^�Fن �� ��24_ ز, 4��1H` م� @د V);م: 


ه �� . / ن�4 از L8^�ی �Bدل و آ?�ه �� م����Lت زم�ن و مa�R` روز -١^B K,ب ا�Iان�
 .رھ4F و ,� @رای رھ4Fی ا��


ان، در ر�� ھ�ی مL< .)�I@��، از م��ن  -٢�@L< 4ن� /��ن �2 �@��(� )Rان�ن م
�@L<

@رای  �E�B����a م-�84 م� @ن
 و �� رأی م;(V ان��Iب م� ?4دن.  

4ا,S م<2@ر در ا%` =#;i ا,K ��ن@ن از ط4ف « - ١٠٧ا%`  
ھ4 ?�ه ,�1 از L8^�ی وا�

، ھ��ن ?@ن� �2 در 
ه ����� و =<,��84 �#ا4s2,� ��ط& م4دم �� م�4-�� و رھ4Fی 

E�B &�4ب آ,�م@رد م�L4 انFو رھ 
�)L� ر
L� هللا  K,ه ا��، ا
 K�#m �#����� ام�م N-Eا

ه دارد، در :�4 ا,K %@رت ^B 4� از آن را �رھ4F، وd,� ام4 و ھ�� م��E@�R ھ�ی ن�
�4F?�ن م#�I_ م4دم در��ره ھ�� �R2ن� �2 %�>�� م�4-�� و رھ4Fی دارن
 �4ر�� و 

��ص �4ای رھ4Fی ����#
 او را �� ##2
، ھ4 ?�ه ,�1 م�4& را  مH@رت م� ���R�4� دارای
4ا,S رھ4Fی را ��  B#@ان رھ4F �� م4دم م-�84 م� 

، و?4ن� �� ,� =#� م�4& وا�#,��ن

##2
 B#@ان ا��Bی @رای رھ4Fی �-��K و �� م4دم م-�84 م�. « 

  :وظ�,. و ا����رات رھ4Fی -١١٠  ا%`

  .�-��L8 K^�ی @رای ن�^�Fن -١      

  .ن�_ K,4��E�B م�Lم ���H2 �a@ر -٢      

  :48م�ن
ھ� 2` ن�4وھ�ی مR(5 �� �4��_ ز,4 -٣     

.E4ک - ا�Hد م��� V�a9ل رB و _�  .ن

  .ن�_ و 9Bل 48م�ن
ه �Q� `2ه =��
اران ان�Lب ا��م� - ب

@رای �E�B د�8ع م(�، م24_ از ھ�� ن�4 از ا��Bی ز,4 - ج `�1H�:  

�^@ر          -� V�aر  

  ن�RI وز,4          -

  وز,4 د�8ع          -

  رV�a �#�د م4�Hک          -

  48م�ن
ه �Q� `2ه =��
اران ان�Lب ا��م�          -

-          4Fرھ K��-� �� ور�Hدو م  

  .�-��K 48م�ن
ھ�ن �E�B ن�4و ھ�ی �� ?�ن� �� =�H#^�د @رای �E�B د�8ع -د

  H#^�د @رای �E�B د�8عا�Bن �#O و %(5 و ���R ن�4وھ� �� =� - ه    

  .ام��ی >i1 ر,��� ��^@ر =V از ان��Iب م4دم -۴ 

�^@ر �� در نK�84? 4N م��H2 5E@ر =V از >i1 د,@ان H2 �E�B@ر ��  -۵� V�a9ل رB

م ��2,� ����� او  �I(. وی از وظ�,.B �� �)رای م@ V);ن@ن� ,� رأی م�� . 
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,K ا��م�، =V از =�H#^�د @رای  �, @�B �E�B���I. م;�زات م+1@م�K، در >
ود م@از -۶
�a���. 

رV�a د,@ان H2 �E�B@ر و داد���ن 2` ��,
 م;�^
 �Bدل و آ?�ه �� ام@ر ����a  -١۶٢ا%` 
�B رت د,@ان@H4ی ��  مFو رھ 
#����� K,ل �� ا�R;#= ت
 H2 �E@ر آن^� را �4ای م

  . .  م� #2
 م#�@ب

، ��ن
ن ١٣۶و ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢۶، ١٢۵، ١٢۴، ١٢٣، ١١٣ا%@ل  -١۶
 .١٣۵٨ا���� م�@ب 

رم��ن  ٢٠م�E�L ن�م4Fده �� ام��ی 48دی �� ن�م ��
 >KR م�4دام�دی ا�� و در -١٧
��ره  - ١۴٠٩
ه ا�� -٢٨٧۵ 4H�#م �E�Lم K,روزن�م�، ا iل دھ��. 

�� رR8#;�ن�، از ن�م� م4خ -١٨م#
رج در %�+� ھ�ی اول  ۵٩/١١/FB٢۵@ر از �+4ان،ھ�
  .��2ب

�� رR8#;�ن�، ص  -١٩  .٢۴ام�
 و دE@ا=�R، ھ�

؛ م�K ٢٢٩ ، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�،ۀ 8@ر,�  -٢٠

�a48م� �-E�\م 
#� K��  .�2م` ن�م� را در ھ

٢١-  n,ر���1#� �� H�2م` ن�م� م K؛ م�
- ۴٣١، �� م#�4Nی را در %� ١/٧/۶۴ھ��ن �#

۴٣٣   �-E�\م
�#2.  

٢٢- 
  .ھ��ن �#

�� رR8#;�ن�، ص  -٢٣  .٢۴ام�
 و دE@ا=�R، ھ�

  ٣۶٢، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�،ۀ 8@ر,�  -٢۴

٢۵- 
  .ھ��ن �#

  .٣۶٣ھ��ن �#
، ص  -٢۶

  . ۶۶٩ھ��ن �#
، ص -٢٧

م�4& �-��ن و  ھi ا2#@ن �#
 در ا����رم ن��R و از >��N8 م\(_ را نL` 42دم، ا,�1# -٢٨
��ن از مK ا��Lه ن
 ���? D, ام
��ن�ن 2)Rم �,.  

�� رR8#;�ن�، ص   -٢٩۶٢�4داد  ١٨، ,�دا� ١١٣آرام/ و E�m/، ھ�.  

  . ٣١٧، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�   -٣٠

  . ۴٣٣ھ��ن �#
، ص  -٣١

  .۴٣١ھ��ن �#
، ص  -٣٢

٣٣- R=ا@Eو د 
  .�٢۴، ص ام�

  .٢٢٨، ص٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٣۴

٣۵-  �F#��ره ۶۴آذر  �2٢^�ن،   .١٢۶٠١، ص اول، 
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  و <;ل /�P�1ی ازرھ�2ِی �(� از "��1� - ٧

  J���# 8یA�Q� در "
�I� �� �#jو "
�I� �#jو 
  و $

/ �4 ا,K ا�� �2 �@ان#
?�ن ?4ام� و در ا,R)� K(� م�E�L ھ� @2
م#�^� �� B(� ,� درک 42ده  ان�Lب را درک ن41ده ونR(^�,� �2 دوران 


���m ری وd���:@: �2 ا ن41ده

ه، �%48 =� ��Iاری و �@ �4ان��
#2
،  �m@ن�� 1` ?�4ی ا��4Lار و ا���4ار د,��1�@ری ��L8 را ��Bن م�Hھ
ه


 و ,� >�� از ا,d�� K�4 در
اری، ر��@L< ،�Eا
B ،ل آزادی�Fد �� دن@����ل 
��ی  �@د... وB �, و �E1(�، آ �� �Eه اه  و
، >�ل در ن
د�� د,��1�@ر 


 ا��زه داد �2 د,��1�@ری �+� ھ4 ن�م و,�F�2 ن 
 ��8ی آزاد �� �@د آ,
 و �
ان

��� و I
) ن�Nم(= ای  ,� ��م�ن�,� �� د�� ھ4  K�#m 4?1` ���4د �2 ا 


F)@ری �^�ی �#��#� و ز,�ن ��ری م� ط�از ��م�ن� د,�1 �aرھ� . K,ازذ42 ا 
-�
  .ن��1 �� ا%` م\(_ ��ز م� ?4دم

.  

�@د ،
 �N<م� iH �E�Lن�1 در م�#~�ا%4ار دا�� ھ4 « آ��ی ��م#� ای ھ
�4
 و =�H#^�د ا,�Hن �� � _,@�ا%�ح «�m زود�4 رھ4Fی آ��ی م#�4Nی �� �

�a9� «ه ا�� �� %@رت
و وی در ��ل  .)١( »م�ده وا>
ه �� ��@,_ ر��

اِد  L8^� وم4ا�& نF@ده، و �@دش ن� ۶۴Bِ و >@زی  در ��)B ،�^L8 ظ�+E  ��  ،

�@د ا��زه �K�#m K�R م�Lم� را �� �@د روا ن�� د,
ه ا��، �(�1 در  �� �^#�
��
ه ا��) ٢(��@,_ رھ4Fی ا���د و و�E ن-���4 رھ4Fی م4>@م . �@د 2@

iH آم
ه  و از ذ42 دو��ره آن �� �9  �E�L4?�ن، در مF� V);4ی در مN�#م
 ��2 >�وی دو ن�a�,@? ��1 ا��، در ا,#;� �@دداری م�  ۶۴��4  ٢۶,�ددا

@د     .  

 ٢۶  4��۶۴ ، »���R)� 4 داB5 وF% 4?�نF� V);ی . م��4,� آFرھ
E�I. م#�4Nی در د��@ر �@د و �R2 �4أت م��E�I %5,4 ن
ا� و ,� م


ه ای �� B#@ان ا,#�1 ا�
ام �� B;(� ا�� و ���B ا�^�م و >4ف . %5,4 نF@دB
م��E�Iن م� @د، م� ?��#
 �� B#@ان �+�L{ در ��رۀ ���L ا48اد م@رد ا>���ل 

i,از
#�� 4��U� . 4ود =#;�ه ن�
�4F?�ن[ا,K ط4ح را > V);ن م�?
#,��] از ن

. ی ا%4ار �4 ا���م �2ر م� 42دن
ام��ء 42ده �@دن
 و ��4�H آ,� هللا ��م#� ا
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، �� =�H#^�د #�
ه ای �4ای %+�F و�� داB ن ھ#@ز@m ��4 و��4ه در آd��
�i و =#� ن�4 �� ��
 ظ4ف دو �� م�ه آ,#
ه ا����� ای داآ��ی م�1H#� �4ار 



ن K�-م }�L+� ان@#B ��. «) ص ،�R=ا@Eو د 
  .)١٩١ام�

» ا%4ار �4 ا���م �2ر«آ��ی ��م#� ای  -١ :در ا,#;� دو ن9a�< ��1 اھ��� ا��

 
�4� _,@�دا�� ا�� ,-#� ا,#�1 ھ�m 4 زود�4 رھ4Fی آ,� هللا م#�4Nی �� �
�R2 �4أت م��E�I %5,4 ن
ا� و « در آن م;(V  - ٢. و ��ل ���� #2
ه @د
در ھ��K را�\� آ��ی رR8#;�ن� �-
 از ��@,_ رھ4Fی » .,� مE�I. %5,4 نF@د


��۶۴ن آ ١٩م#�4Nی در R,@م� ن ،:  

�� د4�8 ام�م ?��i، و�� م���ت زود�4 �� ا��ی ری ^4ی « ، ۶۴آذر  ١۵   

ھ#
 �2 در ��ره م �� �2 �,�^��E�I��ia م�Lم رھ4Fی آ,� هللا م#�4Nی م� @د، �


  .)٣۴٣ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .مH@رت ##2

� رھ4Fی ��ن@ن ا���) ۴( ١٠٧و ا%` ) ٣( ۵و��� �4ار ا�� �4 طF{ ا%`    
@د، ��(� ط�F-� ا�� �2 رھ4Fی �-
 از  ��
 ?<ا�)L� &�4م �ِ�L8 ه
^B 4�

���#� م
��Bن ز,�دی �@اھ
 دا�ز,4ا �F` از م4>@م م#�4Nی آ,� هللا . 

 ��HI از م4دم �@دن
 و ھ i�F` از�)L� &�4م i�2 ھ 
��ھ�,� �@دنN-Eی  ا��آ


ه �@دن
م#�4Nی م��4I �� آ,� هللا  �a��N-Eن�، م: ا��,�Q)? 4�Nن;��، ن �HB4
،�a@� ،i�1< KR+م 
�@ان�Rری، ��
 %�دق  �� ،��
 هللا �4ازی، �FB 
��


 �@دن
 و ... رو>�ن� و�)L� &�4ب، م�Lاز =�4وزی ان 
و �-�� از آن^� �F` و �-

#�
,4�H�� Kی دا)L4ی مN�#_ از م4>@م م�4ی . �� م4اN�#و ا,#^� ز,4 ��ر م

K,و در ا 

  .%@رت، �� �-
اد �L8^�ن و�E ام4 و�@د =�
ا م� #2
 ن�� ر#�8,�و 

ه 
 �2 م4>@م م#�4Nی در ن�م� �� آ,� هللا م�1H#� م�<42 �� �)B K���� ھ

�,��R و %�ح نF@ده ا��« ا�� �2  �)Iم �Iوان�^�  و..م\4ح ن�@دن 
�I، آن ھi مK ط(D, ،�F ن+@ اھ�ن� ن�FR �� م-�E iN و >�4ات  K��-�

  )�NB«.)۵م �(�L م� @د  آ,�ت

  �� �#���4ا,S آ��ی  
در ھ4 دو ا%` 8@ق م4Lر م� دارد �2 ا?�L8 4^� وا�
�4F?�ن، @رای رھ4Fی م24_ از  V);م ،
Hا ن
« ط@ر ط�F-� در ��م-� =�

4ا,S رھ4Fی را �� B#@ان ا��Bی @رای رھ4Fی  
�� ,� =#� م�4& وا�
�E�L اول، از ا,R)� K(� م�E�L ھ�، �#�م در م. »##2
  �-��K و �� م4دم م-�84 م�


 �2 رو>�ن�@ن در ��ل » ��ذ��� �
رت« �N<ی ر��ن�  ۶٣م���آ �?
#,���� ن
��#� =�H#^�د رھ4Fی ��-� و ,� @رای �E�B م�Hور,K ام�م را �ام(�H �� آ��ی 
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�� رR8#;�ن� ��#� ھi �� آ��ی ھ��« �4ای اداره H2@ر داده �@دن
 و آ��ی 

��#� ».ره ?�4ی �2م` را م\4ح 42دن
ا>���ل �#2�، م�ن& م� @د و از آ��ی 

�#��4 ا,K ط�F-� ا�� �2 ) ۶(» د,�4 ن�4م�,#
 و م�(+� ن��R« :م� �@اھ



رت �(@ مK��E�I را �� ط4ق م�I(. ���4د و K�#m ھi م� #2� ��1 �4� �� 
,�� .

ی �;��4 �2 در ا,#;� ذ42 ��ط4ه ای از آ,� هللا ��� ھi �4ای م9اح و ھi �4ا
�Rن� �F��#ن� ا��، �� م@�m 41�� ر : ن@ع@�ا,#;�ن_ و آ��ی د4�2 م#


 �� د,
ار آ,� ۵٩آذر  ١٨و  ١٧دو���1م در ^Hدر م ����هللا ���  �� ط@ر ا
i��8ه دل را ��ز 42د و . ر
LB ار اول
��ل �-�� از آن^� ... « در د,Bاز ا /Eد


ا و ر�@ل و : �2 �@ن �@د و در م@رد و��L8 �,d ن��F+% 9 42د� �,dآن و
�Eن او�Rد ان@��4F از h�= و �Rن ن�9 ھ�R�2 >�� �4 ��ن ان ��aا  K,4 ا�� ا�

��
�� ,D ان�Rن �2 م+�S، دو��، اط��Bت، ��ن@اده و ن� 
در او ا4v ... �@ان

 م��� K,

 و �#��4ا,��R,�� K در ا����ر @رای م;�^در ) ٧(» . ?<ارد ��

iار دوم ��ز ھ
�@دش را  د, 4Nو آن م4>@م ن 
 �+� ��L8 �,dدر م@رد و

 ن� �#^� ,D 48د و اض��8 42د �2 و��� «  : ?��@رای م4ا�& �� ��R,�� �2

 م�K1 ن��R م�#و . �@اھ#
 ,�R2 D را �4ای م�4-�� و رھ4Fی ��4ا

ان
 و  4وع 42د �� ?��K ا,#�1 از �m زم�ن� �� �� ام4وز ھ�� م4ا�& ��
 �@ده
����8 ��
 �@د �2 ����8 ن�9 در �F@ل 42دن م &�4�4�vU دارد ای ن�9 داL�-و م 
» .ان

ن� ��
 ا�� و ن� ����8 : وی ا98ود �2 آ��ی م#�4Nی رھH� 4F@ ن��R ز,4ا ) ٨(
  .  ای ��E_ دارد و ن� �@ش ���ن ا��

�2  در ��م-�  B(� ا,#�1 آ,� هللا ��� K�#m م\�E_ را B#@ان م� 42د ا,K �@د،

ه �@د �2  م\4��#� ا�� و ��ز �� د�E` ا,��R� �1#ری از ح � K�H4ی ��نN�#م

��#� �� م4>@م ... ام@ر و �@,lه ام@ر م�4@ط �� �@ه �����a و�از ط4ف آ��ی 

ه  �@د و >�� �F` از ان�Lب  در ��واک مUم@ر  ١/١٠/۵٧م#�4Nی وا?<ار 

��#� ن���« ;� ?�4ی 42ده ?9ارش 42ده �@د �2 از �+� در  ��K ط84
اران 



 م#�4Nی م� �� 
�@اھ �#��� K�H4 �� 48دی �2 ��ن��I م#+ «)٩  (  

�� رR8#;�ن� و ھ��1ری ام� و���  آ��ی ��م#� ای ��  ����L ��زی و �@ط}� ھ�

 آ�� و �1@ت د,�4ان و ��,4 مK�E@{R  �@ی �
رت �� م�Hم/ ر��
، و او �ا>

 ���� و L8^� را �4 ��42 رھ4Fی ن�Hن
ن
،  ,�FH1 ھ)B ��9�m را و >�� ?<

��ن�ن �^�ن  ن�م�)R4 مFم�4&  و رھ ��L8 د را@��@د را 48ام@ش 42د و .  
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��#� در ) ��ia م�Lم رھ4Fی(9Bل و ,� �24#�ری م#�4Nی از رھ4Fی�
 از -�

ری �2 L�E�B ��L8 K,م «=4و�� ای زم�ن� ان;�م =<,�84 و ا��ر ����%�>_ ا

 Kم#9ل م =)�#�����ء ا�Bdم« ،)١٠(» )آ��ی )-Eد ا��B «)ب آ,�  «،)١١�#�
م�  ,�1 از ذ��,4 ا,K ان�Lب� �E �2#��-� ...دام� ا�8ض��� –هللا م#�4Nی 


���... «)١٢(، » iر م� دان
L�E�B �^�L8 ی �9ر?@ار و
�� را م;�ھ �2 Kم «

�� رR8#;�ن� �2 ) ١٣(�� م#�« وی �� �@ل ھ�N-E4ی �2 >�4ت آ,� هللا اN

 ھ�� م� �@د و ھ#@ز  ا���د#�Rن م4اد م� ھ�H,ا ��>? `s١۴(» ... م (  

���� �� K�#m  >�ل ا,K �}@ال ر,�H ای و =�,� ای م\4ح ا�� I K�#m �2
و ھ�� �� �9 آ�4ی از دوE_  �2 ذ�1m@2 /I�42 از آن در ��d آم
او�8�% 

ه ا��م�Fرک ��#� ��ری �داده �2 ، ن�?^�ن� �m ا��+��E ای در او رخ آ��ی 
��#� �� م4>@م م ۶/١/۶٨در ن�م� ���^��a از آن در 4N�# �2ی،آ��ی R�  وی را

�@,4 42ده � K�#m4ی« : ا��N�#ی م��ب آ�#�  

iR,@4ا,��ن م� ن� ��)2 
#m ��R1 �F)� ن و@�4= �Eد �� ... Kاز آن;� �2 رو
��ن ا,4ان را =)R9,9 م4دم مB ب ا��م��Lر و ان@H2 K,ا ��
ه ا�� �2  V

از مK �� د�� 4F�EاE^� و از �2ن�ل آن^� �� مK�L8�# م� ��Qر,
 %�>�� و 

�� ��ده E@ح ... م4Hو��B رھ4Fی آ,#
ه ن�Nم را از د�� داده ا,از آن;� �2 


ا از � 
,� ،

 در ھ�� �2ر ����� د���E ن�#1,@
 و � ً�-,4�D,4+ م� ��Rھ
�� ��<رد��4ات L� 4� ...^� 4-� 4ا�4ای ا,#�1 در�Bد ا@� 
ف �� #i نR@ز,

� 
,� 

ر =�4م4دم ... ا 2���1ن #2
  ا��Fه و ?#�ه �#2= �� �2 iاھ@�
ا م� �از 

 i-ط ��4د F� دن�� K,ه و از ا
�HI� و او را 
9,9B ا,4ان %4F و �+�` B\� 48م�,

H~ن K,ن� دو���ن را ��/ از ا��� n)� .  «)١۵( . از �#����@,4ی �2 آ��ی �

�\��2رم#�4Nی در  ،Ka��، ��ده E@ح ا,K ن�م� �� د�� داده، ��@,4 ان�Rن� 

 ا�` در آن دن�� در �-i#^� 4 نR@زد... و< �� ،

 ھ�m4 زود� 4�#2 ��@,�� �2. 

، از �@د ان�Rن �
رت =��4. مs` ا,�1# 2(�
 �^�H و �^#i در ا����ر او ا��

 �2رش �� ���a م� ر�
 ����ن� م� @د و�
ر�� Kذھ ���
ا �2 ���ار �@د را 

��ل، آن ھi در آن دن�� ن��_ ان�Rن B�2 در ن��;� ا ��م� =#
ارد و �^�H و �^#

ار 2(�
 آن را در ا,K دن�� در ا����ر �@د م� ?�4د. م� @د�
ر��.   


ه ا�� �2 ن4�N زن
ان��ن �2 آن^� را وادار �� �@�� د���Lٌ از م#�4Nی �@ا��� 
��ل 42ده و ن�42ده  د,��1 م� ##2
 و در %�+� �(@,9,@ن ظ�ھ4 Bو ا 
م� @ن

،

ه را �� ?4دن م� ?�4ن
ا  ��@د را در?�ه  �2 �#���
 و �� در?�ه ,���
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�#�ب «�� ا�LEب م-�@�E ھi ھ�4اه ن��R و ��  >��ن�م�   .��@,4 42ده، �@�� #2

ه ا�� �2 » آ��ی م#�4Nی K�#m ا���LE در 4Bف رو>�ن�� و م�4-�� 4وع 

  .�@ھ� K��L) م� @د


 از دو���ن م4>@م م#�4Nی �2 در �4,�ن  #m �#� 4یN�#ی م��9ارش آ? �� �#�

R,@#� @�� ن�م� ای��2  
آ��ی . ام@ر و ,� �@ط}� �@ده ان
، �� وی �H8ر م� آورن


�R,@#� هللا ن@ری م�#� را آم�ده 42ده �2 �� ام�م 
FB : »" 9,9، ام4وزB 4Fرھ
�2 i#2 4اف م��Bا Kم  S�@�  4ار ?��84 �@دم�ک �2 در آن �#E@از ورط� ای ھ

م، 
ار �� K�#و ... =��1 آھ ��R)8 و ا%@ل و �L8 ���4 ,����8ن�ا,#;�ن_ �2 از 

 4�Rم i�Rم و ن�@ان
م�Fرزه آن �#�ب �@دم ن�9 در دام ا,K اھ4,�#�ن ?��84ر آم
�1ری �� در >9�m D, �L�Lی م���K ا4�Bاف �� ?#�ه و ھ�..." %+�5 را �4وم


آ��ی دری ). ١۶(» مK�L8�# و �@�� ن�م� �@د و م� �@ا��#
 از مK ام��ء ���4ن
ھD, i م�#� م���H ا,K را آم�ده 42ده �@د �2 ا��FE م�K آ��ی ن@ری «ن;. آ��دی 



�4 �@د و�E م�IH �@د �2 ھ4 دوی آن^� �� ,D ھ#� �)��=V از » ...ف �@د

 مK�L8�# در ��� مK ن�@ذ ا?4 « : ��ی ن@ری ?��آدو ���B م4��Hه �R,@#� ��

i��? Kم ،
/ م� آ,@�
 ام�م #�/ م� آ,
؟: " دا@�ا,�Hن ! ام�م از دروغ 


 9�mی �@ده ا��: "?��#�d!" « �)�� Kرا ?�� م �)�� K,ی ن@ری �2 ا��آ

i��? م و
��Fن� B... " : ن�@ذ Kن� م���@رده ا�� ھ4 �2 م� ?@,
 مK�L8�# در 

 �4و,
42ده ان
 و آن,@ 
#)� ،
�S م� دھ# Kی !" ^� �� م
#� �� �2 Kم ���? K,ا

��

 �2 آن^� ���2 @ن
 م@�_   )  ١٧(»  �ن 


,�1 از آ��,�ن م-4وف �� مK « : م4>@م م#�4Nی در ھ��K را�\� م� ا98ا,
 �� �2 
�� ا�4ار ���4ن?�� مK اط�ع دارم �2 آ��,�ن ��d م� �@ا��#
 از 


 مK�L8�# ھ��1ری ,��� را �� ا,K ا�^�م ��زدا� و م+�2�� و دا�� ا,
 و 
����HEن �4ای ھ���H را>� @د؛ و در ھ��ن زم�ن در ,�1 از  �� 
#,��
ام نBا
روزن�م� ھ� �@ان
م �2 ام�م ��-� رR8#;�ن ?��� �@د 4mا �8ن� را ��زدا� و 

K���#�� 4یN�#ه �@د م

م ?��� �# K�#~��#2
؛ و ھ ���� ض4ر  م+�2�� ن
 
�Fو ,� ا%�ً ن  
م#�4Nی م� ) ١٨(» م���، ,� ��,
 رھ4Fی در ا����ر م� ��


 را 
 �� ا%4ار آ��,�ن ��(� م+�4م�ن� ن�م� ای �2 در ر��ن� ھ� ا�Bن -� ،
,@?
i�  :�HI^�,� از ا,K ن�م� �� 4ح ز,4 ا��. ن@

  »�E�-Eظ(� ا 
��#� م��� ام�م N-Eم+�4 آ,� هللا ا  
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 ۶/١/۶٨م و �+��، م4�@م� =V از ��ض� K�41H از ار�دات و . وا%` 


 ھ��ن\@ر �2 از :  راھ#���a ھ�ی >�4�4B �� �E�-ض م� ر��ن��� K{�م\

 ��آ:�ز م�Fرزات �� 2#@ن در ھ�� م4ا>` ھ�~@ن ���4زی 8
ا�2ر و از �@د ?<
ا م(9م  در 2#�ر >�4��E�- و در م4�R ا��م و ان�Lب �@ده ام، ا,#D ن�9 �@د ر

iم� دان �E�-�4�< و ا�4اء د��@رات �Bا,#;�ن_ ... �� اط� K��-� �� &و را�
�� B#@ان ��ia م�Lم رھ4Fی، �@د مK از اول �
اً مE�I. �@دم، و �� �@�� �� 
 �2 i��4F?�ن ن@ V);م �� ��ن و��م�1Hت ز,�د و �#��#� ��ر م��E@{R، ھ


م آم�د?� �@د را  ً�+,4%�K��- ا,#;�ن_ �� م�(+� نF@ده ا��؛ و ا2#@ن B 9ن�
 
�4F?�ن د��@ر دھ� V);م �� i#2 ض� م��L� �E�-�4�< و از i#2 م م��Bا
م�(+� آ,#
ه ا��م و ان�Lب و H2@ر را ��ط-�ن� در ن4N ���4ن
 و �� مK ا��زه 

�)B 4 در >@زه�L< و Dm@2 �F)ط D, ��
ر,V و 48م�,�
 ھ�~@ن ?<�  ��

��� و )B ی�^��E�-8 �� ن� م���ا��م و ان�Lب ز,4 ن4N رھ4Fی >�1

 �-�Fزم� طd �2 �,�^�-ھ�ت و ض�F�i؛ و ا?4 ا�� ��>�4��E�- ا��hل دا

، ان�Hء هللا �� رھ4Fی ھ�ی >�4��E�- م4��& ان�Rن ا�� رخ داده ��

  )١٩(».?4دد

��#� و ,� �^�� ##2
?�ن ن��م� �@ا��
ه و �� ا,K ن�م� ظ�ھ4اً �iH و :�_ آ��ی 
��#� و ,� در >�ل >�ض4 �4ای ��` ��4�Hا>�Rس �\4 42ده و در ن��;� آ��ی B


##2
?�ن ن�م�، در =��n �� م#�4Nی ن@�� ان ��^�:  

��K آ��ی م#�4Nی دام� ا�8ض���«)R�Eم و ا��dا ¥;<  

��ھ��ن\@ر,�1 ن@�� ا,
 رھ4Fی ن�Nم . �� ��م و آرزوی م@��L8 �4ای 
�^@ری ا��م� /�� `�� �2ر م1H` و مK��#� ��E@{R و �\�4ی ا�� �2 �+

�� و ھi مK از ا��
اء �� ان��Iب  iھ �^� K���� م� �@اھ
 و �� ھاز ط��� 
�4F?�ن  �Eو ،i,418 م� 42د iھ `sزم�#� ھ4 دو م K,و در ا i,د@� .E�Iم ��

�@ا��i در م+
وده ��ن@ن� آن^�  ��د���E �� ا,K ن��;� ر��
ه �@دن
 و مK ھi ن
i#2 . ،

م آم�د?� �@د را �4ای = �R��ia م�Lم� رھ4Fی ا�Bم 42ده ا,B �1#,از ا

i#2 41 م�H� ����ن� از ��  .=V از �F@ل %


�4 مK ,@ده ا,B `%�< �� �2 
�� و ان�Lب را در ...ھ�� م� دان#مK %�ح 
�� ا����ده 
 �2 ن�Nم و م4دم از ن4Nات ��� �^�L8 �� �2 i#�� م� K,ا


�#��-��E ان �ء هللا �� درس و �+� �@د >@زه و ن�Nم را ?4م� م� ...##2

�HI� .i1�)B م�RE٢٠(» . وا (  
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 ا��ط4 ا�� ��R� �2ری» و ,� �^�� ##2
?�ن ن�م� «,#�1 در 8@ق ?���  K,
� 

��#� �� م#�4Nی را �-(� م� دان#
 و م� ?@ ۶/١/۶٨ ن�م��
 �2 ن�م�  آ��ی #,

 آ�� و�
ه ا��آ �@��(� ا> `-� �#����� رR8#;�ن� �� ن�م آ��ی از . ��ی ھ�

��ل و ?��� ھ�ی 48اوان� �2 از B�2 ا,#;�ن_ در ط@ل زم�ن از ا ����#د,
 و 

 و وا�-�ً �-(� در �� �#�����#� د,
ه ام،  ن�م� م� �@ان
 از �@د آ��ی �آ��ی 

�F�ن� �2 د4�8 و �2ن�ل ار�R2 ،رت@% K,ام�  در ا ،
�Fرا �2ر ن �#���ط� آ��ی 
��ل و ن�م� Bا K�#m �#زم� ،
#���#� 48اھi  در ا����ر دا�ھ�,� را �4ای آ��ی 


 ۵٩ر ��ل اوK�E ��ر �8ش i#2 و آن ا,#�1 د در ا,#;� ن��1 ای را �4ای. 42ده ان

�2ن�ل «�4ای اوK�E ��ر م4>@م م^#
س ��زر?�ن م�E�L 2@��ھ� �+� B#@ان

 و �4L,» ار��Fط� ام�م #��Fً ھ��ن روزھ� آن م4>@م م4ا در م����� �� آ��ی ن@

i#2 4H�#�2 آن را م 
از م^#
س ��زر?�ن . �#� %
ر د,
ن
 و م�E�L را �� مK دادن
�� م�E�L را در روزن�م� �@د��ن آن را م#�4H ن�� » م�9ان«=��4
م 4m �2ا 

، آن^� �#2
؟ =��n دادن
 ن4N �� ا,#�1 روزن�م� م� در م���R �2^�ن �mپ م� @د

##2 ��مK ن�IR ای . ن�� ?<ارن
 و ,� �-
 از ان��Hر د,�4 روزن�م� م� را �mپ ن

از م�E�L را از م^#
س ��زر?�ن ?i�84 و =V از م\�E-� م�E�L را ���Rر �#
 ,�i�8 و 
�� ا>���ل �@ی >
س م� زدم �2 �� ان��Hر ا,K م�E�L در روزن�م� ان�Lب 

@د =�H@ان� آ��ی �#� %
ر �-\�` و ,� د�mر ا��م�، روزن�م� و م� را ھi �� و�
�� ا,B K(� در�� و ,� ن�در�� آن را م#�4H . م�1Hت د,�4ی �@اھ#
 42د

م#N@ر ا,#�1 �2ن�ل ار��Fط� ���Rر م^i ا�� m@ن ان�Rن �� اط��B�� �2 . ن41دم
از د,�4ان و �@,lه اط4ا��8ن و ن9د,�1ن و از �R2ن� �2 در�� و ,� ن�در�� �� 

���#� �� آن آن^� اط��` م� #2
 و ا?�R2 4 ن4�N آ��ی B ن دارد م� ?�4د�#�
 ����ری و �E�R2 �2 �@ان ��4ون رK�8 از م#9ل را ن
ارد و ھ�R2 4 ھi ن��
 
�@ان
 �� او م���ت #2
، و >�� م� �@ان#
 م�ن& م���ت ھ�R2 4 �2 م� �@اھ#


ان م� @د#m 

ه، %�` اط��Bت داده B _,4ض ،
ن�?��� ن��ن
  اH� .��FE@ن
�2، ا,#;�ن_ در ھ��ن >@ل و >@ش �24#�ری آ��ی م#�4Nی از رھ4Fی از 
��#� را�\� ن9د,�1 دا� �� ا,#;�ن_ ��I م@رد وv@�� �2 �� د4�8 آ��ی 

 �2 ن�م� اول را =V ���4د و ن�م� ��#� >�ض4 �?��، �H8 �� �2ر م� ھ� آ��ی 


R,@#� 4یN�#ی م��ی م#. دوم� را �� آ��د ن�م� را ام� آ@��4Nی در ��ط4ات 

وش م� دان
 و د�E(� را در Iذ42 42ده ا�� و آن^� را م �#���م#�R_ �� آ��ی 



وش �@دن ن�م� ذ42 م� #2I٢١.(م@رد م(  
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��ط4 ن�Hن K�#m �2 i#2 م-�@ل ا�� �HI� �2 از ن�م� ھ� و ,�   iن��1 را ھ K,ا
ا د,�4ان �4ا,�Hن �^�� رؤ��ی ��^@ر، رھ4Fان و ,�  ا�I%� در ا,K رده ر... 


 و ا?4 ط4ف م@ا8{ م+�@ای آن �@د، و ام��,/ را #R,@و >�� م� ن 
م� ##2
�@د آن را م#�4H م� #2
 و ... =�ی آن ?<ا�، �� B#@ان ن�م� و ,� ���ن�� و ,� 

��#� در ان�^�ی و%�� . ھ�� �B_ و ا,4ادی ھi ن
ارد�ام� ن4N �� ا,#�1 ا��ی 
�@د م� -ن�م� ����� �^Eه ا��ا
 42>:  

ا2#@ن �2 مK >�ض4م �-�� ن�FR^�ی �� وا�-�� �� مK داده م� @د و  -١« 
 Kآن~� �� م i#2 4ض م�B ا>^E ،د@م�K1 ا�� =V از مi;< �� K آن ا98وده 
�S و  �, Kای م

,{ ن��R م�4 آن�1 %�
ه ,� م� @د م@رد �ن�FR داده 


,{ �2ر#���ن، ,� در ����ی ��^@ری ا��م�� �� 
�� K9ی ام��ء م�m �
i�� ���?.  

ا�I%� در >�ل >��ت مK اد�B ن�@ده ان
 �2 ا�Bم�� ھ�ی ا,#;�ن_ را م�  -٢

اً �1<,_ م� i#2؛ �� 2#@ن ھ�� ا�Bم�� ای را :�4 ,
ن@�� ان
، ا,K م\(_ را 

�@دم �^�� ن41ده ا�� �I. « n,ر�� ��دو ن��1  K,�2 ط�  ۶۶آذر  ١٩ام� ا
4F� V);و%�� ن�م� �� م ��
ه ا�� م4ا�?�ن و آ���ن �
س رض@ی �4Qده 


,{ �2ر#��� ن�م� ھ� ھi �� آن زم�ن %�دق ) ٢٢(�
 و ��� 4F�-م 
م� �@ان
ا�� و �� ن@�� ھ�ی �-
 از آن ��ر,n �4 ن�� ?4دد ز,4ا در ن��1 دوم آم
ه ا�� 

�@دم �^�� ن41ده ا��«  �Iو ا,K ن��1  » .�� 2#@ن ھ�� ا�Bم�� ای را :�4 
��� ,���8 و ن�م� ھ� را در �4 ن�� ?�4د�� ا�Bم�I� � . Kام� از آن;� �2 ذھ


H,

ار �9 �� >�� �
رت �� 9�m د,�4ی ن�� ان�
ر�/ را >{  و �@د و �
ر�� 

�` و �4��hی �m دم\({ B 4ارد، ھ
را ...ر ر��8ر و �m در ?���ر و �m درم� =#
م�  و �(d �1زم >�� �-
 از م4گ ھi �4ای از ��K �4دن ض-�^�,/ آن را ��,9

��رد .
��#� �2 م� ?@,�مK م�K1 ا�� د,4وز >�84 زده ��l,@� :» iه آ��ی 
 i,@�� Kارد �2 م
و ام4وز >4ف د,�4ی و 48دا >4ف د,�4ی را، ا,K م-#� ن

ض4ور��ً ) ٢٣(».ام ��,
 روی ھ��ن >�84 ���� ���نm i@ن د,4وز >�84 زده
 �^�ض-. و ,� ن�در���8>/ �1ت �4��h در م�@ن �@د را �4ای �4 ط4ف 42دن ن

�4د و ,� =4ت و =� ھ�ی�@د را ض4ور م� .  
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  ��ط�ف �5دن `(��� و �Dت و �Dھ� در /�8ن     

  K,ن ا�� �2 �4ای >` ا�R#,

 آ�� در م@رد >D و م1H` و ��ا>
��#� م\�E_ م�@ن وا%�ح �ن�م� ای  و 9Eوم �4��hات dزم در آن،م�I(. آ��ی 

��#�١٣۶٧در ن��� اول ^4,@ر ���^��a از  �2ن@��  ، �� آ��ی R� 4ح  آن ��
  : ز,4 ا��

 »,9B ر
    :و م4اد �9ر?@ارم، =V از ��م 9=

١-  �E�-��#� از 
-� �2 i^ر م��R� `a�Rا آن روز را ن��ورد  –,�1 از م
�– 

K�L و ا>��ن�ً ��4ی ھ�ی 48زن
ان ان�Lب و ا48اد ?@ن�?@ن و م+Lم@�_ م@ض-
 D, ی ?@ن�?@ن ����� و :�4 ����� آن�ن از�^�ا���ف آن^� م� ?4دد، �4دا

ۀ  4H�#م�@ن م K�� ف���م�K ا�� و از ا,��R� Kر ?4�Rده �4، از ا

@#B �� �~آن �� �E�-�4�< ان ا�#�د ����� و,l و م�#^�ی i)�8 ا و
ه از %

ه و در ا����ر مH4 نH�#�2 م �E�-��#� V,@#م� ?�4دد�� ��Hm4� ،ا�� �. 

��ً و ?�ھ� I�� �^�4 از ھV2 4 م� دان�
 B �� �2(` ?@ن�?@ن ?�ھ� �@د 
�� و ,� R� D, د ><ف�^#H�= �E@�ا,#;�ن_ و ,� مK�E@{R و >�� �-�� ا48اد م-
��^�,� از �I#4ان�^�  ><ف و �4��h و اض��8 ��(� و ,� ����� ���Rر در R�


ه
م���ن 4Bض� �ا�� 4�< �2��E�- ?�ھ� �F@ل ن�� 48م�,�
 و  ا�Bم�� ھ� 
?�ھ� =V از د��، د��@ر ><ف و ,� �4��h و اض��8 را �
ان %@رت �2 م�,` 

��i �4 ا,K ?4دد �
 �2 ان;�م ?�4د، >�ل ا?4 روزی ��aدر م� 48م��% ،
���– 

�2 ��   -�2 >���ً م� ?4دد `�F� K,9ھ�,� از ا�m م�� ھ� و�B4ان�^� و ,� اI� Kم�

��ً م�K د��SI و ,� م�K ا%(� %
ا و %)R4 ?4دد، مH�#م �E�-�4�< S�ا و 


ان � i2 4ار ?�4د و آن~� از ز,�د و�ن�=<,4 ا%`  �
� 
B �� i)�8#@ان �#

 ,� 2#�ر ?<ا�� م� @د و ,� �+� �� i^م iر ھ��R� @Eو �%@ر�� �2 ?<

-HEعا� I� �)%ا Kو ,� م�#a�Rاز م K,4ار م� ?�4د و ا�4ان�  
(� ا�� �2 ��,

ی �4ای آن 418ی 42د�.  

٢-  K,ا ،
�@ب ا�� >�4��E�- �4ای آن 418ی �#2 �2 �)a�R�1 د,�4 از م,

ه ا�� م#�4H آن~� از >�4��E�-ا�� �2 در �4ا,
 و %
ا و ���� و >��  


ه در روزن�م� ای و ,� م;(� ای �� �@D, ��،�^#�E %@رت ن��R، ?�ھ� د,
ه 
�m ،`)B ����� و �m :�4 ����� و ,� �^@اً، ��(� و ,� ����� از ��dی 

ه و در روزن�م� د,�4 ن��م
ه ا�Bم�� ھ� و ,� �4Iان�^� در روزن�م� ای آورده 

�(� را دارد  و ,� م�#� �2 �8�
 ا��، 2
ام ��,
 ا%� K,4ار داد، آن م�#� �2 ا� `
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 S�آن ��(� ا��؟ �
,^� ا�� ا,K �4د,
، در ��,� ا�� �2 د����4 �� %
ا و 
>�4��E�- ن��R و ا,K ھ��R� iر ا��، 4mا �2 ��(� و��^� ا�� �F+% �2^�ی 

 �E�-��#�� و i�R,@و ,� دو���ن م� ن Kرا م-F\م �� �� _,@�@�Bت و 
 از �

 ���IH دھ
 آن ��(� از >�4��E�- ا�� ,� ن�؟ ,�� �R2 �m ،i4ه م� دھ��:
روK ا�� �2 ?�ھ� �4��h و ,� ><ف و ,� اض��8 2(�� ای �\@ر 2(� م-#�ی 



ا ,�ر و ن�^
ا....��(� را �4��h م� دھ�  ��ن ��در

�� 
��#� : 48زن� 
�  )٢۴( ») ١٣۶٧ن��� اول ^4,@ر ( ا>


 آ����#� در و%���م� ����� �� ن�م� ا>� –� م�IH م� @د �2 ?��� آ��ی 

�@د �2  �^E^�� ن41ده ا��«ا�دم @� �I ».�� 2#@ن ھ�� ا�Bم�� ای را :�4 


,{ ن��R م�4 آن�1 « وی �
ه ,� م� @د م@رد �آن~� �� مK ن�FR داده 

,{ �2ر#���ن، ,� در ����ی �� �� 
�� Kو ام��ء م S� �, Kای م
%

�^@ری ا�i. ھ�� دروغ و �4ای ا:��ل م4دم �@ده ا��» .��م� 9�mی ?��� ��

 iدرو:^� ھ K,ا ،
>1@م� ا��م� (= �4ای >�� �
رت�4ای �R2 �2 م� ?@,
��L8 �L)\م �,dد دروغ  ،)و@
 ���@�� 42د، �H2 و �4ور 42د و م� ,��

،��? m

 ن4FB ��1ت آم@ز در   .�9ی �� >�Rب ن�� آ,#m ��آ 
� آ�1رن�م� ا>


ه ا��:  


ه ا�� ا���ف �8>/ دارد -١H4 نH�#ه �� آن~� م
 4H�#ا�#�د و م�@ن م.  


ه �� آن  ا����8ت و م@ض-��4ی ا48اد ?@ن�?@ن از ا�#�د -٢ 4H�#و م�@ن م
�� م� ?�4دHm4� ا�� ��آ 
�
ه و در ا����ر ا>H4 نH�#و آن~� م n,ر��  


 آ�� و ,� �R2ن د,� -٣���#�، ا>��@د آ��ی  ��4 �� ا��زه او، ?�ھ� ��(� و ,� 2(
ای از �I#4ان�^� و ا�Bم�� ھ� =V از ان��Hر اول، از آن ><ف و ,� اض��8 42ده 



 �2 م�K ا�Bم�� ھ� و �I ان��  4ان�^� و 9�mھ��a از ا, K��F`#و ا?4 �4ار ��

ه، �1(�. آن �m م� @د؟ را %�2
ا و �S م#�4H ?4دد، آن~�  i2 ز,�د و  


ه، ھ�� �� ,D %@رت � آن~ -۴ 4H�#م �^#�E@� و ��در �4ا,
 و %
ا و ��
�R4ان� ھ� در روزن�م�  و ن�#I� �, م�� ھ� و�Bی ا��d از �����(� و ,� ��

   ای آم
ه و در روزن�م� د,�4 ن��م
ه، 2
ام ��,
 ا%` �4ار ?�4د؟

��(� از  -۵ F+% &�و ,�م@ا ��آ 
���#� را ا>�دو���ن د,�4 ن@��  �^�ی آ��ی 
��#�، آن را �� � ، م\��B@F\_Eت و :�4ه داده ان
مو �-
 از ��@,_ آ��ی 

�Rرت ن�@% D, �� ��
ه ھH4 نH�#ا و  م
و در ���Rر از م@ا�& د����4 �� %
�Rم@�@د ن� S�.  
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��#� ا�� و  -۶�
 ���IH دھ
 �2 آن ��(� از آ��ی ,�� �R2 �m م م@ارد��در �
   ا��؟ 2
ام ا%`


 آ�� ��(� روK ا��=� ���#� �� ا,K ن�م� 48زن
ش ا>�  :  �n آ��ی 

 »
�  >� ��^N��E�- و ا,
ه - 48زن
 4,9Bم ا>


هللا �-��E در مa�R` ����� و ا�����B %�>_ ن4N م� ��� را �+از آن;� �2 
دانi و در ���م� 48از و نF�H^� در 2#�ر مK �@ده ای و ھ��R و �� %
ا�� و 

�� را �4ای  ����2 ام@ر �����
ی ھE ،��R^<ا �و ا�����B ا,#;�ن_ را م�
�#i�N و �
و,K 2(�� مa�R` م�4@ط �� �@د، �R� �2 در ر��ن� ھ�ی ?4وھ� 

i,��
اون
 م�-�ل �2  ا���ف و ا��Fھ��� رخ داده ا��، ان��Iب م� ن�و از 
�� را �@ا���رمظ>�ض4 و ن�ام�
 ا�� �� %4ف و�� و د�� . 4 ا�� �@�L�8ت 

،4Nام4 را �� =�,�ن ���4ن� ن K,ا .i1�)B م�REوا  

 �F#H;#=١٧  @,4^   ١۴٠٩م+4م اE+4ام  ٢۶/  ۶٧

 �#��IEی ا@�@�Eروح هللا ا«  


 آ�� را �R2 م-84���#�  ا>��� «  42ده �2، �ا,n��= K روK م� #2
، آ��ی 
�B��
ا�� و ����2 ام@ر ����� و ا��% «

ی م� #2���د  و �� او.  وی ��Bا

�` م� #2
 و E^<ا در ���م� م@ارد  �� او ا����ر ��م �� %
ا��، دا�� �2 م\({B
�@د م�  –� و%���م� ����� م� دھ
 و �S �\�ن �4 ?�� �^EاH2
ن�م� و  .

��#�، >1@م� و �=��n ?@,�ی ا,K ن��1 ن�9 ھ�R �2، در دوران >��ت آ��ی 

 آ�� �@ده ا���   .ر�{ و �8{ ام@ر در ,
 ا��
ار ا>

از %
ا و ���� =I/  ۶٧و��� دو ن�م� 8@ق در ھ��ن ��ل  م� آورم �2 �� ,�د

 آ�� م;@ز ھ4 ن@ع �4��h و i2 و ز,�دی را در �
، مK �� دو���ن ?��V= i ا>

��#� ?��84 ا���
. ا�#�د، م�@ن و ?��� ھ�ی آ��ی % �){Rب م�R< K,او �� ا ،

 آ�� �S و�    .�2ر#�س ھ�� ,-#� ا>

-� iھ �#��� KR< 

 آ��،���
رش ا>= K�H2 از 
�� ��ی �@ن �^�ی =
رش و,�  
 i�N#� �Rم�� ��E@� اری
E@�� ،ه
���ل �� د�� آوردن �
رت رھ4Fی در آ,# ��

��#�  و م4FLه و ��,9�m 4ھ�ی وا���R �� آن�ن�م� ای از  را و ن4H آ�vر آ��ی 
  :  آ��ی ��م#� ای ��Lض� 42ده ا��

ای رھ4F �9ر?@ار ان�Lب ا��م� دام  م+�4 م�Fرک >�4ت آ,� هللا ��م#�«  
�E�-Eظ(� ا  
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 �2 �E�-�4�< از �#���
ه ,
�@,/ و ��ن@اده دا: 41H� i,
L� 4ض ��م وB ��
ھ��ن�@ن� �2 . ھ�@اره E\. و م+�F^�,��ن �I� �)R/ ��ن^�ی ���R م� �@ده ا��

 K��)R�Eم وا��dرم >�4ت >;� ا

،  ا,#;�ن_ �� وا�\� و%�� =,4�+�Rم

 ا>���#��� 
��� B#@ان �@��E م�� �R�i�N# و ن4H آ�vر ام�م و >4م ) س(

وK1�E از آن ���a �2 ھ�� ام@ر را �#� �� . م\^4 >�4�/ م#�@ب ?��H ام
�8@ای ام�م را>` �� م�Lم �مn وd,� م� دانi و ھ�@اره �4 ا,K ا�L�Bدم �2 ن�Nم 

H,

س در =4�@ وd,� م\(��L8 �L و ?�م ن^�دن در م4�R انL#�ک م���ھ�ی  �
��#� 4�F2 م� �@ان
 از م4زھ�ی م@�@د 48ا�4 ر��8 و �� E\. اE^� ن;��ت 


، E<ا از م+�4 م�Fرک �I/ ان�Rن�� از ورط� ھ��2 و �� ��ظ(

، و%�� آن 9,9B ��4 42ده را ,
>�4� �E�-��Lض� م� i#2 در %@رت %�>


  .�#��< 48م�,�

�#��� KR< 
��   �� Dm@2 
  »48زن


اری را �4ای >KR آ�� �#��< 42ده ا��E@�� iم#� ای ھ��  :    آ��ی 

 »i�<4Eا K�<4Eهللا ا iR�  

�� و �4ادر 9,9B م� م4>@م >;� �� ط(_ ر>�� و م4�hت �4ای =
ر ?4ام� 

 آ�� ط�ب 4vاه و%�� م�9@ر را �#��< م� i#2 و �
 ا>�� K��)R�Eم وا��dا

Rن� م����% ��  وا�REم �EU  .i1�)B م� ن��,i��L�8@ت اE^� را �4ای 

��م#� ای    �)B 
  »= ١۴١۵ذی �-
ه  ��٢١

iھ �#��� KR< ی��ا?�ن� ای �2 %�در 42ده  آ آ

 B(� در ا>�1م ����ی  م+

 ان��ری را ��  ان��ری %�در 42ده���@د ا��L 42ده و آ��ی > ��را در �

��� از ا>�1م �
,. B#@ان ��ia م�Lم م���R م#�@ب 42ده ا��R�4ح ا�� K:  


 B(� ان��ری«���K آ��ی >�ج �n م+)R�Eم و ا��dب >;� ا�#�  


رم= ��R,�و �� �i1< �� ��U آن 9,9B �9ر?@ار �2 ...�� �@�� �� ان��Iب 
�@,/ ,�د م� 42دن
 و E<ا در  Vان رازدار و م@ن@#B �� �E�-�4�< اره از@�ھ


 از #�Rن�ن �4ادری م� دان@m را �� /,@�ھ��K رو م��E@{R ھ�� �2رھ�ی 
... و م�� �R�i�N# آ�vر ا,�Hن را �� �#��-��E ��@,� 42ده �@دن
) س(>4م ام�م 

�� دارم و >�4��E�- را از د,4 ��ز ,�1 از ��� �2 از �# �� ��@� ��
 ���� را 2���2ن در � ،i��#ھ�4اھ�ن ا�18ر ام�م و ,�ران �� و�8ی ا,�Hن م� 

i,���@د ا��Lء م� ن  .� KR< 
�� �#��١۵/۴/٧۴ «  


 ان��ری«��  �4ادر 9,9B �#�ب آ��ی >
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##2
ه �#��-��E در 2(��  K��-� و ��R�4� /Lن و ن�H��� �@�� �� �@ا�{ در
 4Hو ن i�N#� �Rاف م��
�\@ط و اھ K��-� و �4ن�م� ر,9ی و Vم4ا>` تء��


,#@��(� م;
داً �� ��� ��ia م�Lم ...آ�vر � �Rد �4=��4 م���^#H�= �� �#�
Rم��
,@��#� .... � م#�@ب م� � KR< 
��١۵/۴/٧۴« )٢۵(  

�@ردن و �4دنو ��@ل �4ای >�� روK م� #2
 �2 �@�� �� ن�م� ھ�ی 8@ق   


�{ ا��آن، از �@ن =
ر ھi م� ?<رن-� `��� ،.  

  


ه در 8@ق �4?4دم�2 . �� ا%` م\(_  و �}@ال  ر,�H ای و =�,� ای م\4ح 
���� �� K�#m اوm �8�%\@ر I K�#m �2 ای رخ داد �E�+ا�� �m  �, و 
 �2

 �� i���
 آن ھi ذ�1m@2 /I�42 از آن در ��d آم
، ن�?^�ن� � ��84? /8><

ه، . �� آن و%.ن��1 ا�ره در م�E�L  4�۴ای ,�n��= K�8 �� �}@ال م\4ح 

i#2 را ,�دآوری م� iH   :  

 4�� رR8#;�ن� و ��,4 ��#� آ��ی ھ���2ء، ن�4ان �@دن
 �2 ا?4 ن�?^�ن آ��ی 

و �1(�. �
رت �m م� . از دن�� �4ود، �m وض-��� �4ای آن^� �� و�@د م� آ,

@د؟ و �� و م@�-�� �@د�ن 2;���؟ و �#��4 ا,m K@ن �@د ر ا ُمِ+{ و 
 K�8�, ل�Fن� �� دن�;#R8ی ر���2ر?4دان� آ  �� ،
#�Rد م� دان@�
رت را از آِن �

 �^�L8�2 
  :�@دن

١- 
�� ����#� دا�  ����L م�Fرزا�� در��Hن� در را�\� �� ان�Lب و آ��ی 

٢-  ���� H� �2@د م�4-�� او را �� ان
ا)B م�Lم م�4-�� و ,� ا,#�1 آن م�Lم

  دارا ��


 ا�` در  -٣< iاران� ھ
در ��K ان���L@ن و�B�� م#
ان �� ان�Lب و B@ام ط84

  .��HI از H2@ر دارا ��

۴-  ،
#���#�  دا�
 �2 آن^�  ��@ان#
 ھ��ن وض-��� را �2 زم�ن آ��ی �� �R2

 ,-#� ا,�1# �-
 از#�� ��
 و�E ر���ً  ام�م ھi داا���ً وd,� از آِن او ��


  . ��@ان#
 ام@ر را �� ن�م  و ,� ن���� از وی  ان+��راً در د�� �@د ن�^
ارن


ا 42دن در وض-�� آن روز �=  �^�L8 �2 4ھ 

،  ۴وا�
ه ��ن��1 و,lه ,�د 
�� �2 وا�
 �� ن��1 اول ,�@دن
 K1 .�^L8 و��R� �Eر م1H` �@دا?4 ن� :�4 م

�� رR8#;�ن� و ��,4 �24ء، �2 >
 ا�` از ��ل  �۶٠@دن
 و�E �4ای آ��ی ھ�

 
,�� �2 �^�L8 �? هl,و K,4��
، م^#�
رت ان+��ری را در د�� دا� 
-� ��
،

نm ��1^�رم  �2 وا�
 � ا���L8^ رھ4F م� 
 �R2 م� �@د �2 . ��,�� �#-,
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 و�E ر���ً آن^� ��@ان#
 زم�م ام@ررا �� ن�م  و ,� ن����  ا���ً وd,� از آِن او ��
ن وض-��� را �2 زم�ن آ��ی و ,�  ھ��. ان+��راً در د�� �@د ن�^
ارن
از وی 
 �#���
#�� ��
 از ام�م ھi دا-� ،
#���� �2 از م4>@م در آن .  دا�#زم�ن �� 

��م� آن � �2 

، 418 م� 42دن#��@%�� و �@,lه نm ��1^�رم  ۴م#�4Nی دا�
�@ر�ن �4 ا,K �@د �2 ھ��K �2 وی رھ4Fی را . در آ��ی م#�4Nی ��& ا���

در د�� ?�84 ام@ر را �� ا,#^� وا?<ار 42ده و �� ا,K ام 4��B�# م� #2
 �2 از 
 
 dزم را & ض4ورت ��8ویو ,� در م@ا�& 9Eوم و �� م@�او رھ#�@د ھ��a ���4ن

از او در,��8 ##2
 و m@ن او ` و ول >4ف م� زد و >84^�,/ �� م9اح ھ�4اه 
ا98ون �4 ا,K ھ� 418 . ا��، آدم� �
ی ن��R و از �@دش �S ور�\� ن
ارد


  :م� 42دن

��#� در  د��  -١��@اھ#
  ا����ر د4�8 و ��� او را ن4�N د4�8 و ��� آ��ی 
�84?  


، از او دور  �2 آن د��� از ن9د,�1ن و اط4ا��8ن� را -٢##�� ���@د ن S�در 
�@اھ#
 42د   

��� وی، 2#�4ل آن را �� د�� �@اھ#
 و  د4�8در �� ?��ردن ا48اد �@دی،   - ٣ 
  .آورد


 و ھ�� 9�m �� ط@ر �� ��L8 4ی از آِنF4ار �@د �2 رھ��2 ا?4  
ن�?��� ن��ن
�4F?�ن ��ia م�Lم رھ4Fیط�F-� =�/ م V);ون ا,#�1 م
رھ4Fی (= � ر�8، �

�#���را �� ��@,_ ���4ن
، �� ا>���ل ���Rر �@ی آ��ی م#�4Nی )  �-
 از 8@ت 

�ه  m۴٠@ن او �@د از ��ل . رھ4F م�  i,رژ ��)B رزان�Fر م

 در %-� ��

��#� ا��� K�H9ارش 42ده �@د �2 ��ن? iا. �@د و ��واک ھ? K,ا ��FE ���
��#� ا�� و �-
 از م^#
س ��زر?�ن �2 �و���FE SL8 ��L8 �,d �4 ��م� آ��ی 

 
ام� ن� م4>@م م^#
س .  >4ف مFL@ل و �� ���a ا��. او م#+` �@اھ

 

 �9ن#,�� 
��زر?�ن و ن� ��,4 آزاد,I@اھ�ن در ن����8 �@دن
 �2 ھ�m 4 زور دارن
��#� در ��ن@ن ا����  ?�m4 ا��
ار –�2 و��L8 �,d وE@ در >
 ن�Nرت �آ��ی 

#�F})\ودی �@د و ن� م
  -� ن�Nر�� و ا�4ا�a ھ4 دو را دا� ام� م+
ود �� >

�@د �� �@د م#+` 1` ن��4د �2 ا?4 ?�84 �� م�ن#
 د,��1�@ری ھ�ی د,�4 

 و  
=�,� و م�,�  و م�9ان �@د �� ���1 �4 د,#�م�D ان�Lب و >�� آن،نI@اھ


ه ا�� �R2 �2ن� �2 �
رت را در  . 8-�ل م�,�a�H م� @دHه ن
�� �� >�ل ھi د,
�%4B ن�#m �)م�4 آن�1 م ،
#�@د �� م�` و ر:�F 2#�ر ر��8 �� 
 د�� دارن
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�@د م;F@ر �� 2#�ره ?�4ی و ,� �K دادن �� آزادی  را �2 
�4 آن^� �#O 42ده ��
  .   دا,K %@رت �@د م#+` و م��+` م� @و >L@ق م(� �H@ن
 �2 در 

�4F?�ن در م   V);ن� �2 در م�R2 �,ال �2 آ@{� K,4ی در را�\� �� اN�#4>@م م

؟ =��n م� دھ
 ��۶۴ل #�م� «: �2ر?4دان مR}(� رھ4Fی �@دن
 B#�,�� دا

 4��� و آ��ی ��م#� ای دن�Fل ���� و م
 آ��ی ھ�#,@?
و ا,K ) ٢۶(» �@ده ان
�� }F\#ن� ا�� �2 در  ?��� م�;#R8ر ��iH �@ض�5 ��ط4ات آ��ی ھ� �E�Lم


�@ش ��#�ن� و �
 ��#�ن� ای ) ٢٧(داده  `�)+� ���� K,4ی از اN�#م4>@م م

4�ن ا>���ط «: �@ش ��#�ن� ا,#�1: دارنNو ن 
ظ�ھ4اً آ��,�ن >KR ن�� دا�� ان


 42ده �@دن
، و�E ھ��ن �;��4ای آ,#
ه ن�Nم �@ده ا�� و ا4s2 آ��,�ن �-4,. و �
: و �
 ��#�ن� ا,�1#» ���dً �@ط}� ای در ���� �@دهو�� �-�� ھ� م� ?��#
 ا>

» 

م� �4,�ن�ت �@ده �2 مR}(� را �4 ز��ن^� ��#
ازن
 و �-Lم ����ا%�ً آن  
,�
زم�#� را از ��4F� Kن
 �4ای ا,#�1 ا?4 ���� �� %@رت ط�F-� =�/ م� ر�8 


مa�R` �� ا,#;�ھ�  ��
ه ن�H2«)٢٨ (  

{ ا �� د,
 مK و اط��B�� �2 دارمi4ط %+�5 م� دان K,آن^�. ول را �� ا 

,dو ً��
 ا�
 و آن^� �� �L8^� م� �@ا��#
، ھ��ن\@ری �2 ?��� � از آِن او ��
آ��ی م#�4Nی . و ,� ن���� از وی  ان+��راً �
رت را  در د�� �@د ن�^
ارن
ن�م 

 �2 
�@د اذ�Bن دارن iاز ام�م ��« ھ 
" ��L8وd,� �4 " دن�Fل  ا,#^� �4ای �-


و در ذھK و ���ل �@د 418 م� 42دن
 . و ا,K >4ف در��� ا�� )٢٩(» �@دن
�2 آ��ی م#�4Nی �L8 K�#m^� ا�� و ,� �� در د�� ?K�84 د4�8 و ���/، او را 

 و آن را #�K�#m م� ��زن
 و E<ا �� 2�� ان��Lد و?(� و ,� ن{ زدن او �@�^� ن
ا


#�Rم� دان `�K�#m م ��E9#��a` نF@دن
 و ن��  m@ن در �@د Uن و. ���` �+

#���#
ه �@دن
 �2 �� ن�م و . Hن S)Rم �#���
ر �4 L#,& ا�در آن م@ iھ 
,�و 


 ا4s2 >;¥ ا��dم روض� �@اِن �@ش �I#4ان < D, و 

رت او �@ط}� ##2�

�� رR8#;�ن. را �4 ��42 رھ4Fی �#�Hن#�@د �� ا,K مR}(� اذ�Bن  �آ��ی ھ�

�4
 �� م�4&�2 آ��ی ��م دارد� �m ،�Rن� iآ,� هللا ھ 
وی . #� ای >�� در >
 �F#۶٨�4داد  ١۵دو
R,@4 42دن وی، م� نFاز رھ 
�� «  : ، ,D روز �-

 �R�aت رUی ھ���B4?�ن [�-�� از اF�در ��ره �� �2ر �4دن B#@ان آ,� .]ن.
 �L8رت 42دم؛ م@ا@Hم K��)R�Eم و ا��dهللا �� ��ی >;� ا
#� و )٣٠( ».دا

�� رR8#;�ن » رھ4F ان�Lب«>�� B#@ان را �4ای آ��ی ��م#� ای، آ��ی ھ�
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، �� آ��ی ��م#� ۶٨��4  ۶وی در ) ان���ب(= روز �-
 از ان��Iب  2٢٣��4 از 

  :ای =�H#^�د م� #2

   » _LE م#� ای در ��ره م\4ح 42دن���4ای " رھ4F ان�Lب " �(�#� �� آ,� هللا 
42 �F+% �-���ن�ن ��رج از ا,4ان ا,K را م� . د,iا,�Hن در ن��ز �)Rم


�@ص ام�م ���ن
 �B�� �2 ا��Fً 418 م� 42د,i �2 ا,. �@اھ#Iم _LE K 4اض�B
��ن�)Rه ا��م

؛ ا,�Hن م�,(#
 . ن ��رج #آن^� م� �@اھ#
 در �4د ان�Lب م� ��

  )٣١( ».�2 م\4ح نH@د
  


ن      ، در ��ن@ن ا���� �� م#N@ر ��  و��L8 �,dاز ھ��ن ا��
ای �2ر، م\4ح 

�� راه ان
ا��K :@:� در �����ن و م�E@�R �@د �2 ان+��ر در آوردن �
رت 
�4F?�ن اول آ� V);4س در م�42دن ��ر و �#;�ل و  KR< 4�2و د ��H^� ی�


ار و �@,lه ا���د B(� �^4ان� در  �آ,� و ����,� ھ�� ��ن�F رو>�ن�@ن �
ر�<
2 �<4�� آم
، ?#;�ن
در م�E�L ھ�ی � ��ن@ن ا���� �� >?
   )٣٢.(ه 


اران و �
رت دو���ن ا�� �2 و��� �ا,K روش ھi ,�1 د,�4 از رو^�ی �
ر�
�@د ن
ارن
، =�H 2@ه  K���@د در ��م-� م4Hو��B �8�2 �4ای �� ان
ا

4�@ر � ���B4وHن م�#m �2 از ����I
 و �� ن�م او #�R,ل اِ دار ا��، م� ا��B
 
ر 48%� م#��_، �� زم�ن را در ا����ر ���4ن
 و در آ,#
ه  و د�
رت م� ##2


رت� �L)< ً��در دوران م� ا,K رو� ا�� �2   .�ن �4ار ���4ددر ان�4�Hِ  ر�
1��4م� �@د< tm 4ان ا>9اب �(@ک� K�� ری ا��م� . در@^�و ا��FE �4ان �

آن^�  ھi در را,9ن� ھ�ی �@د �� رؤ�� و ومK�E@{R اط��B�� ا,H2 K@رھ� از


رت . آم@ز^�ی dزم را در,��8 م� 42دن� ،iرا,9ن� ھ� ھ K,ون ا
� ��< �Eو

 `��+� ،
�@د رو^�ی ن�^
ار,/ را �� دارن
ه اش ا?4 از �@ان� �4�@ردار ��


، و�E ،م� #2�� ��آن  ,�  ا?4 �
رت دو�� ن��@ان و ,� ا��-
اد dزم را ن
ا



 و ,� را رھ� م� #2�R,اد دار م� ا
V2 و ,� �R2ن د,�4ی  و و در 2#�ر ا��-
`�B م وی�#� 
��ن 4�� �4ای ن��رن
ه . م� ##2Eری ا��م� در آ@^��2ردار �


 �@اد �� ھ#4 در ��ل ���ن  ۵٩و ,�  ۵٨�-4,. 42د �2 و��� آ��ی د4�2م+Eآ ��
�^@ر و � V�a4 42ده �@د، ر�� ��در ?���@ �� او4 �Rن�@� رھ4F >9ب 2

��ط4 ن�Hن 42ده �@د �2 م� �m@ن� �
رت را �� ���>_ ار?�ن^� و ?��ردن ا48اد 
i�#2 ن� ھ� و ,� ��زم�ن^�ی د,�4 >�� م����@دی در وزارت .  
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 4�: �� ،
از ام@ری �2 �-
 از ا,#�1 آ��ی م#�4Nی ر���ً �� B#@ان ��ia م\4ح 
،�
ه دا^B 4� ً�F� د,�4 از وظ�,. و ام@ر �HI��2 ی ^B 4� �#���
ه آ��ی 


 م� ��,�R وی در . ?4د,
?<ار �@د، �� وی وا-� �� K,د �2 از ا@� �-�Fو ط
��م� ام@ر H2@ر از ��4 �� =��ز وB �� @E#@ان �2ر آم@زی و�;��4 �4ار ���4د �


�� ����#� ھi �2  در آن ��E^� از ����ری رن� م� �4د و . و اط�ع دا�آ��ی 
2��4 م� �@ان�R، �� مa�R` از 
#m وی را ��E@{R4دازد، مQ� D,4ا�4 م�  ن9د�


 �2 . 42ددر �4,�ن ام@ر �4ار ?�4د و �� ار�د و  ��4�H ویو��� �4ار 
4�I�2 ن 

نا,�Hن از �@دش ! رھ#�@د �4Qدازد، ان+��ر?4ان �
رت م�@�� 

�` م� #2
 و >�� در B ،د@� �Hو م ���S ور�\� دارد و طF{ ا%@ل راھ#
�Bری از ام@ر ا��Rا��� �#�����ل و روش آ��ی B4 �� ا,�hم /E�.  


،  ��۶٣ ھ#��م� �2 ا,#;�ن_ در م+VF و��L8 �,d �@دم و �@,lه از ��ل -� ��
��#� و م#�4Nی   ��و��� �� 48%� و د�� �>84^� و �I#4ان� ھ�ی آ��,�ن 


ت �� �4ج ��#� از �
ه �@دم �2 آ��ی ?@ش م� 42د,i مK م�@�� ا,K ���د 
 4�H�� از آزاد 42دن و دادن `��L4ی در مN�#م� 42د و م �F+% ن41دن i<و ر

��#� م� ?�� م�sً م� �4ای i1 ان�Lب  .ر>i و ��L >4ف م� زد�آ��ی 
ن41ده ا,i و ا����د م�ل �4 ا�� و�E م#�4Nی م� ?�� �� آب و ن�ن م4دم 


��4� .I� @�B 4ی ازN�#و م 

ام ھKI� 4�H�� �m4 م� رانBاز ا �#���H/ و 
م�a@ در : آ��ی م#�4Nی م4ا �� ,�د م�a@ ان
ا�� از در,�i�8ا,K . � ھ��K م#@ال�

�` مB �#Fا�� م� ?�� و �4 آن م@�� 42د �I#4ان� ھ�ی �@د ھ�m 4 دE/ م� 
آ��ی م#�4Nی ھi �� و�@دی �2 . ا�� ھ��9�E���@� Kم و در ان�^� م� ا98ود �2

��#� �� آ�4 دا�، و�E در �I#4ان� ھ� و��4 ... وا�-�ً اراد�� ��ص �� آ��ی 
�` م� 42د و ��F,4Lً   ...ا��س i^8 و درک �@د از ا��م وB 4ف م� زد و<

ن4N ام�م ھK�#m i ا�� و ,� ام�م ھi �4 ا,K ن4N : اوا�I� 4#4ان� ھ� م� ?��

#�Rد را  ١٧/٧/۶۵م� و ا?4 ن�. ھ��� K,ا ،
�#2 �N<را م� �#���م#�4Nی �� 

�8�, 
  ).٣٣(�� ��Bن در�@اھ�

��4
ن
 �2 ا?4 ام@ر  � ،
#���#� در د�� دا�ان+��ر?4ان� �2 �
رت را �#�م 
�� ان
، =#�F م� @د، ا,K �@د �2 د�� �� ھ��K م#@ال =�/ �4ود، آن~� را �2 ر

 

نزم�#� ن��@دی م#�\4ی  در %@رت ام�1نو زم�#� ><ف، 9Bل و �� �2ر 
 �2 

ی . ��ص @ن
�2م�ً از د��/ را 48اھi آورن-� �E�L4 را �� در م�� K,ا
i�#2 م� �-E�\م iھ.  
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 و #�دا��#��$:  
�� رR8#;�ن�، ص  -١  .٣١٨ام�
 و دE@ا=�R، ھ�

?9ارش 42ده ، آ��ی ��م#� را �4ای �B@,� در @رای م4>@م م#�4Nی �� ط@ر,�1   -٢
��#� م-�84 و =�H#^�د 42ده ا���  .ان�Lب و ام�م� ��-� �^4ان �� آ��ی 

�4 « -�2۵م` ا%`  -٣B �E4ت و�< �F�: در زم�ن)`;B ��48 �E�-� ری )هللا@^�، در �

ه �B ��L8دل و �� �L@ی، آ?�ه^B 4� ام4 و ام�م� ام� �,dع،  ا��م� ا,4ان و�;�� زم�ن، 


 و در %@ر�� #��� و =<,��84 ���#م
,4 و م
�4 ا��، �2 ا4s2,� م4دم او را �� رھ4Fی 
 
@رای رھ4Fی م24_ از L8^�ی وا� �, 4Fرھ 
�F4,�� نs2ا K�#m دارای �^�L8 �2 ھ��


ه ^B iو ھ�� 
�  » .?4دد دار آن م� 4ا,d�� S طF{ ا%` ,1

4ا,S م<2@ر در ا%` =#;i ا,K ��ن@ن از ھ4 ?�ه ,« -�2١٠٧م` ا%`   -۴ 
�1 از L8^�ی وا�

، ھ��ن ?@ن� �2 
ه ����� و =<,��84 �#ط4ف ا4s2,� ��ط& م4دم �� م�4-�� و رھ4Fی 


 و رھ4F ان�Lب آ,��)L� ر
L�E�B &�4هللا در م@رد م  K,ه ا��، ا
 K�#m �#����� ام�م N-Eا

ه دارد، در :�4 ا,K %@رت رھ4F، وd,� ام4 و ھ�� م��E@�R ھ�ی ن�^B 4� از آن را �

�4F?�ن م#�I_ م4دم در��ره ھ�� �R2ن� �2 %�>�� م�4-�� و رھ4Fی دارن
 �4ر�� و 
��ص �4ای رھ4Fی ����#
 او را ��  مH@رت م� ���R�4� ھ4 ?�ه ,�1 م�4& را دارای ،
##2


، و?4ن� �� ,� =#� م�4& وا�
  B#@ان رھ4F �� م4دم م-�84 م�#,��4ا,S رھ4Fی را �� ن
##2
 B#@ان ا��Bی @رای رھ4Fی �-��K و �� م4دم م-�84 م�.«  

  .٢٢٩، ص٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -۵

۶-   ives/2012/08/144922.phphttp://news.gooya.com/politics/arch   

  .٢۶٩،ص ١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد  -٧

  .٢٧٠،ص ١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد  -٨

؛ �#
 ۴٣١، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٩
��ره ۶۶.  

  .١٢٠ھ��ن �#
، ص  -١٠

��ره ٣٨٩ھ��ن �#
، ص  -١١��#� �� م#�4Nی در م@رد از  ١٨؛ =�@�� �ا��زه ن�م� آ��ی 
��B4  .ا�< و�@ه ��B4 و و�E�2 ن�م� ا,�Hن در ام@ر 

�� رR8#;�ن�، ص  -١٢��#� �� آ,� هللا ۶٧۵=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ھ��؛ از =��م آ��ی 
  .١٣/۴/۶٧م#�4Nی م@رخ

=�@��  ۴١۴، ص، ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -١٣ 
��ره ��#� در ن�_ م#�4Nی �� ام�م ��-� �^4ان، م@رخ ۵٣�  i1< ٢١/۶/۵٨ ؛ از.  

١۴-  ��� رR8#;�ن�، ,�ددا  .٢٧٩، ص ۶۴م^4  ١٨ام�
 و دE@ا=�R، ھ�

؛ ٣٢٢-٣٢٣، ص ٢٠٠١م�، 8@ر,� ��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا�� -١۵
��ره  
#�١٧٢.  
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   .٣٢٣ھ��ن �#
، ص  -١۶

  .٣٢٣-٣٢۴ ھ��ن �#
، ص -١٧

   .٣٢۴ ھ��ن �#
، ص -١٨

��ره ٣٢۵-٣٢۶ھ��ن �#
، ص  -١٩  .١٧٣؛ =�@�� 

��ره ٣٢٧ھ��ن �#
، ص  -٢٠  .١٧۴؛ =�@�� 


وش �@دن ن�م� ھ� از ن4N آ��ی م#�4Nی ��  -٢١Iم `,dط4ات آن  �4ای اط�ع از د��
  .م4ا�-� �#2
 ۵٢٧م4>@م، ص 

  . ۵٢٧، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٢٢

  .١٧٨، ص ١٨%+��� ن@ر، ج  -٢٣

��#� دارای  -٢۴�
 آ�� �� آ��ی �
 اول و دوم آن را �2  ۶ن�م� ا>#� SL8 _ا�� �2 ا,#;�ن 
#�
){Rم�4@ط �� م i�L�Rرا در �م 
��م 4ای م\�E-� ا,#;� آوردم و �B�� م#
ان م� �@ان#
 � م� �

��#�، ?9ارش�  م4ا�-� ##2
 ٢٧/٨/١٣٩١اط��Bت ��ن�F ��ر,n :ن�م� �� م;�@�B آ�vر آ��ی 


ه ا�� -٢۵�� ھ�� از �#
 8@ق ذ42 R� K,ن�م� ھ�ی ا.  

  .٢٢٩، ص ��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�   -٢۶

. ک.ر -٢٧

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/146852.php#more   

  . ٢٢٩،  ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٢٨ 

  .٢٩٨ ھ��ن �#
، ص -٢٩

�� رR8#;�ن�، �mپ  -٣٠  . ١٥٣، ص ��١٣٩١زن
?� و ��ز��زی، ھ�

  .٢٠٥ھ��ن �#
، ص  -٣١

. ک.ر -٣٢

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/146852.php#more   

٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,� . ک .ر  -٣٣ �%  ،
۵٠۵-۴٩٨ .  
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٨ - �1��� 
5
 �� او وj#� دا�� ���I� Jِدا�� 
  .  د#:�� 8ری و $��ز �

��#� آ�@ن
 رو��� و :  م� ?�� آ,� هللا ��
 رض� زن;�ن�«  �آ��ی 

ای دھ� �2 �
##1
،  ��R�٨ر �#O ن4N ا�� و ا?4 او را 2� ،
�� ����ن@ار دا

  ».ظ(i �� آن^� ا��

�F` از 4وع �� �+� م�,(i ا���dً ن��1 ای �� اط�ع �@ان#
?�ن و �B�� م#
ان 

�E�L ھ� �� ?K�84 418 و ن�HL او��E ام از ط4ح ا,K م: ا,R)� K(� م�E�L ھ� ��4

2��4 و در >
ود  �)�� �a�: �;٧ن��  K�E@{Rد �2 آن را �� اط�ع م@� �E�Lم

 و  ام� و��� �2ر. مم+�4م ��,� ?@,� ن�9 ر��ن
ه �@دد����4 �� =� ?�4ی 

��م� آن ھ� را �� ��ی م�K1 در ا����ر � �2 
داده ھ�ی ز,�دی =�
ا 42دم، >��i آم
iھ
�� �B�� م#
ان �4ار نآ�4 ا,#^� �;��4 و ��ر,�a�� n ا�� H24� �2@ر م�  .


,#�Rن �@د �2 ?�ھ� م�E�L ھ� ط@dن� و �-
اد آن ھi از ھ�� .  48ود آم
ه ا���


ا #2�= �����از . �;�وز 42ده و ام�
 ا�� �2 �� دو و ,� >
 ا4s2 �� م�E�L د,�4 

 ���Bن و�?
م#
ان م+�4م ا,K ���� از مK�E@{R م+�4م ��,� ?@,� ون�9 �@ان#
  :=@زش م� �@اھi  و ام� ا%` م@ض@ع

، ان+��ر ?4ان ۵٨��ن@ن ا���� م�@ب �4F?�ن ��ل   ��١٠٧ �@�� �� ا%` 
�� رR8#;�ن� و ��م#� ای و �@,lه آ��ی و �
رت =���4ن �� �2ر?4دان� آ��ی ھ�

��م#� ای  » _,@�ا%4ار دا�� ھ�m 4 زود�4 رھ4Fی آ��ی م#�4Nی �� �

�4�  «)١ (�~#�ن�1 در م�E�L ھ��i �� ا�#�د و م
ارک ذ42 آن رi:4�)B ،�8 و ھ

��#� مE�I. ھ��ن ��ن@ن ا���� م�@ب �ا, �1#�K��- ��ن�H#� در >��ت آ��ی 

 را ��  ��۵٨ل ,4 ,9�B 4��@د، �� ھ��ن روش و �@ه ای �2 م-�و,�  در اوا


ی �-
 ا^B �,dد 42د و �� >�(�و@� K�Hد، ��ن@�
 �-�� از  ز ,4�و 
#�  زور و �
رت، �4ای ,9,
 از م4دم  و ���4ن
ن �-�� د,�4 �9ر?�ن�m �� و

��ن �� ھK�8�� i رھ4Fی آ��ی م#�4Nی )٢(��-� ?�84R,ن و ر��،  آن^� ھi �� آ�
�` �� ن�Nم �ھ#�Hھ�را �� ��@,_ ر��ن
نB K,و �� ا 

ی«و  ^B �,d�2 » و


 ض
 �4آن، ا��م و#�H? د، ��ز@� K,ی . د��آ ��FEا
�� رR8#;�ن� م� ?@,: ھ�

�4F?�ن  V);م V�a4ی در ن�م� ای �� رN�#ی م��ا��� « آ@��4F?�ن  V);از م
�@دن
 �2 از ان��Iب ا,�Hن �� B#@ان ��نK�H ام�م در زم�ن >��ت ام�م م#�4ف 

i,@. «)٣ (
ا%` ���� را �
ون اط�ع «: م4>@م م#�4Nی �@د ن�9 م� ?@,


، m@ن �4F?�ن �4ای ا,K �@ده K�# �2 >{ ن
ا�#ظ�ھ4اً m...مK ا�
ام 42ده �@دن

##1
، �� B#@ان ��ia د� K�-4 مFد رھ@H� ی
ر %@ر�� �2 �4ای رھ4F =�/ آم
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ه �@دH9ی =�/ ��#� ن�m ن@ن ا������م در �L�2 ) ۴(» م 
وd,� «وی م� ا98ا,
�@%��ت ن�Nم �ھ#�Hھ� ا�� م� در ��ن@ن ا���� 9�mی �� �
ی از ^B

^B �,dان و@#Bi,ار
... ا,K �9 ن�Nم �ھ#�Hھ� و �(\#� ط(F^� ا��... 
ی ن

 K�� از 
در زم�ن :��F م4دم ھ4 زم�ن �4 ا��س م�2^�ی ا��م� >{ دارن

##2 �IHد را م@� 4Fرھ S,4ا 
و ��ز م�<42 م� @ن
 ) ۵(» ا�Iص وا�

در ھ��K را�\� مK در ھ��ن زم�ن �2 زم9م� ا,K مa�R` �@د ,-#� «�2 
٣٠/۶/١٣۶۴ i��@د مE�I. ...ن�م� ای �� آ,� هللا م�1H#� ن@ K��-� �� ً�-�وا Kم

�� ن4N م K� K��-��ia م�Lم� �2ر در��� نF@د و �� ض4ر مK و ض4ر ... �@دم
ا��FE ا,K ن��1 در �@ر �@�� ا�� �2 م4>@م م#�4Nی در ن�م� ) H2 «)۶@ر �@د


ی �@د �� �4F ?�ن� ��E�I4ی مFرھ K��-� ص@���` ا�4از  در B K,ا ��
 �,dه و
##2 �Bا
�` مE�I. ��ن@ن ا���� و �B K,�2 ا 
ن
ا�� ان
 و ن���� ان


ی ا�� و^B ھ� ا���H#ھ��@%��ت ن�Nم �. E<ا مK مE�I. آن ھi�R و از 

  :ن�1ت ا%(� ن�م� �� 4ح ز,4 ا��


 م�ه �F` در را�\� ... «#m �2 ای �R)� ع در@�R4ار م�از  
�� 4Bض م� ر��ن
�@%��ت �4ای رھ4F آ,#
ه  �١٠٧ ا%` ��4ا,S و  K��-� ن@ن ا���� و��

 �R)� �� �a�^ن i�����4 �� م��ن آم
ه و �L� �= 4 �4ا�L< از �F+% ه
 `�1H�

ه ا��ا,#;�ن_ �� ا,��ن و ا>�4ام ن�FR �� آ��,�ن م+�4م و . آ,#
ه م@2@ل 

�2 i#2 4ض م�B ً<42ا�4?�ن F� V);ن@ن� م��4 و �\� ��L8@4ا,\� �2  مدر 
 �� �E�-Eظ(� ا 
��#� م�
هللا و م#� رھ4F �9رگ ا��م و ان�Lب >�4ت ام�م �+�
4�@رداری �2م` از ن-�� %+� و ��م� و �@�L�8ت اE^� در رھ4Fی ان�Lب �
 �E4 >�4ت و��
ای م#�ن و د�Bی � �%���@ل اE\�ف Hر م@8{ و م@H2 و

4�B) `;B ��48 �E�-� و ��) هللا 
#��ی و� م� ��)B 4,. >�4ات@د 
 �I4ا,\� م\4ح ن�@دن  K�#m در i^��24� دام� 
�)L� &م و م4ا��Bا

�,��R و %�ح نF@ده ا�� �)Iظ^@ر ...م ��م�-�ل  

اون� �2 iاھ�@�و م� 
 �,�#B `4 و ��م�� �2م�B ب ط@ل�L4 �9رگ انF4 �� رھ�B �E4ت و�<


 48م�,
 �� د,�4 ن��زی �� �-��K ,� ا�Bم �4F?�ن�Fن iN-م . K��-� �^وان�
�I، آن ھi مK ط(D, ،�F ن+@ اھ�ن� ن�FR �� م-\�E i و >�4ات آ,�ت 

�NB ...�Iم �(�L م� @د �+� �Eارد و
ظ�ھ4اً ��  ا��FE �+� 2(� م�ن-� ن
�Rن� �+)���#� �2 م4>@م م#�4Nی �4 �� ن�?��� ن��ن
 �2) ٧(».م�ف آ��ی 
ا,
E@a@ژی �
رت را در �FEس د,K و  �۴٨ل � در �� ن;. �4ود و �� �F` ازا,�1#
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#2
، م@ا8{ و��L8 �,d �@د  V,ر
� ��L8 �,d٨(�#�م و ( iاً ھ

 ��2ب  ۵و �-)�

وE¥ ا��dم�¥«�#�م Eا �L8 و ��L�Eا ¥,d�8ر�� آن » درا��ت �8 و ���4� �2

از  ۶٧در ��ل  ��2ب و .ن�م ?��84، ن@�� ان
» L^� >1@م� ا��م�م�Fن� 8«

ط4ف و ����#و در ) ٩(زارت ار�د ا��م� �� B#@ان �^�K,4 ��2ب ��ل 

4ح �� آ��ی  ��۶٧ل  K,ر �� د@^�� V�aم#� ای ر��
,4ی �@�S آ��ی L� ح@E

ه ا��  :م#�4Nی اھ
اء 

�� م#�4Nی «N-E4ت آ,¥ هللا ا�<)�E�-Eظ(� ا 
  )م

L8 و ��L�Eا ¥,dآوردن ��2ب درا��ت �8 و iدر 48اھ ��E¥ دو� ��ش م@8{ 

?�ن ) ��EU.(ا��dم�¥ #R,@41ان و ن�#��ن، روE�B ���2 ا���� �1(�. اE^� ھ

�� م�Fرک ��د�� ��Iط4 ...��م-� ان���L م� ا�� �4 مK �#�م م(� ا,4ان از 
i#2 ردان� م�
� ،
��م#� ای . �^�� �2 در ا,K وا�_ �9رگ =<,��84 ا, �)B 
��

�^@ر ا��م� ا,4ان� V�a١٠(» ر (
L1@م� ا��م�«��2ب  و ن< �^L8 ن��Fم «


ه، در 8�` m^�ردھi ��2ب وd,� «م4>@م م#�4Nی �2 �@��(� ا,#;�ن_ ان;�م 
K,ن�� �#�م د@B48 و �B
� ،��L8 «ه ا��
م4>@م م#�4Nی �@دش را ) ١١.(آم

 ��L8 �,dو 
واض& و��L8 �,d م� دان
، �� ھ��B K(� و��� B(�� او -�ر ض
n��= در ،
�� آن ر���E ھ� �2 آ��ی ��م#� ای و د����ه اط��B��/   �4 م� دادن

مK را م� « : �@د، B#@ان 42د ١٠/١٣۶٨/��R�١۶ 42ده �@د، در �I#4ان�
آن و�� مK مE�I. و��L8 �,d ھi�R؟ ...@د ��@�a �2 مE�I. وi^�L8 �,d؟ 

 مK مE�I. ن�Nم ا��م�i؟ ن�Nم ا��م� �2 ا,#^�� مK �4ا,/ ��ن #2
ه ام، زن
ان


ه ان
، آن و�� مK مi�E�I؟ آ�� ا,�m K �@ر  
�^رi�8، 48زن
م، ن@ه ام �4ا,/ 
�4ه م� از ... � زده م� @د؟�^��� ا�� 2d�� ~� ای �2 راه م�� ��ر�^m K,ا

ا#�8
 =�4اھ4�H�� K =�ره 42د,i، �@ی ان�Lب ��4�H �@د,i، �� ان�Lب �4و�2ر 
i��  ) ١٢(» دا

آ��,�ن �� « : B#@ان 42د) ١۴١٨ر�_   ١٣(= ١٣٧۶آ��ن  ٢٣و در �I#4ان�  


ا =
رت !" ض
 و��L8 �,d" ض
 و9�m " :��L8 �,dی م� @د �� م� م� ?@,#�

را ���م4زد، ا%�ً و��L8 �,d را م� ?���i، م� i)B 42د,i، م� ��2ب در ��ره اش 

,i ض
 و��L8 �,d؟
ه �~� �2 ا%�ً و��� م� �@د,i! ن@��d�< ،i م� B D,  و



ه �@د، >�d راه م� ا#�8Hن 
L-#م iن ھ�: ا,K �2رھ� را م� 42د,i ا%�ً ن\�� 

��L8 �,dو 

؛ ا,K ھ� �m �2رھ�,� ا��؟! ض�H1� �E�;�!! «)١٣ (  
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 �� ٨٨ا,#;�ن_ �-
 از ��9ش م4دم در ��ل ، �2 �� ن^�� �9F مH^@ر 
��� �2 از آ,� هللا م#�4Nی دا�i، ��ب م�1��F را �� آن�#« م4>@م ?H@دم و  


 در ط@ل ا,K م�1��Fت و =�4/ و =��n، م4>@م ,���م ام�
م ا,K �@د �2 �

ه و �� ن��ه �� آ,#
ه، %5,4 و آ�1ر �� ن�� م#�4Nی �� ��41 در �;��4 ان;�م 



 و او ھ�~#�ن �4 ن�Nرت . و��L8 �,d �8@ا دھ#Hن `%�< ��L8@م K,ا �m4?
در ا4v  ام�. ی م
�� م�IH =� ���4 م�ن
و��L8 �E ان����I و مR}@ل و �4ا

ھ�ی م^�� در ط4ز 418 او �4��h ،ا,K ار��Fط ار��Fط�ت م�I(. د,�4ان و
از د,
 مK ا,K م�1��Fت ن��,� =��4ری در =� دا� و اR8@س �2 �� . �@�@د آورد

�Hن� `%�< �a�: �;ن، ادام� ن���8  و ن���H,م� . ر>(� ا��ن4N �� ا,�1# �
��ل  ٣٠و >@ش و��L8 �,d و �;��R� ��4ر دردن�ک آن در م�1��Fت در >@ل 

 ������ ا��، م;�@ع م�1��Fت �^� اط�ع م+K�LL و =lوھ4�Hان، ض>?

�B و B48@ن�� �#�م د,K«  ��2ب� ،��L8 �,dو « �H?).١۴  (  

ھ�R2 4 «: م4>@م م#�4Nی �
ون �@�� �� ��ز و �2ر �
رت و �� �@�� �� ا,�1#


، »�4 ط�#� �@د م� �# 
�)L� &�4و م ��L8 ��I، 418 م� 42د �2 و��� 

 
,�� ،
�` م� #2B }< و �Eا
B د,�4 �4 ا��س » �)B 4?ا d�<)و ام�م ) ع

، و��L8 �E در رأس ا��) ع(م-�@م �Fم;�" ,-#� . >�ض4 ن i)Bدل ا�B 
^


 رأس �2ر"ن�س,��� �I K,ا ،�Rدر روا,�ت ھ ���)Bا K,رأس �2ر �� . ؛ ا
 ��ا,K م-#� �B �2وه �4 وظ�,. و >L@ق م4Lره در ��ن@ن ا����، ن�Nرت دا



 �4 �2ر دو�E؛ ن� ا,#�1 دارای ���1Hت �
ای از م4دم ���� «)١۵ .( 4Nن
ز آن �@د، و ن� >�� و ن�^
اری �� ا,�1# �@دش در =� �L�L< .H2 و =�4وی ا

��ن� و ����4ان� را �@,lه �-
 از ��ia م�Lم� رھ4Fی Eل ظ���Bاز ا �HI� ،رت
�

ان^� ا4�Bاض و �� م� �@ان�R و ��h/ م� � .)�Iم K,و�#B �� �8 و�� ���4 ن


، از آن^� �(@?�4ی م� 42د,4� .  

�# ��
 �@�� ن
ا� و ,� ��ز و �2ر �
رت را ن,��� �2 و��� آن م4>@م 

ان #m ،
�� �2 ���ھ
ف د����4 و ن�^
اری �
رت �+� ھ4 ن�م و �� ھ4 ��
 V2 و آن 
�� �R2 �m 4آن�4 روا,�ت و Rه و ,� م�
##2 `�)+� �2 
#2 ��48ق ن

 و ,� 
 و �@د ��ن� و ن4N,� =4داز آن ���� ���@د �
رت را در د�� دا


، و آن را �4ای ��4؟ و از ھ�� م^��4، آن �I د���RFE ��م �� ���� آن دا

 �2 ا,K ن@ع >1@م� و ��41 �� �H,
�@د �I@اھ
 و ,� ا,#�1 در ا,K 418 و ان

ن��;� وض-� آن �4ای ��م-� . راھ��Hی م4دم �� �-�دت و ن���IF1 ا��
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�
ان ���و�� نI@اھ
 دا� و وزر و و��ل �@د را در =� �@اھ
 دا#m . ��1ن

، ا,V��1# م^�� �2 در ر��8ر و 42آن م4>@م د���RFE �� : دار وی م�Hھ
ه 


رت و >�� آن در د�� �@د ن
ا� و ا,K م^��K,4 ن��1 ای �@د او را در �
�  .2#�ر م4دم �� �N+E ای �LE �� �2ی >{ =�@�� ن�^
ا

�� در ��
 >��ت �@د، او ھ�~#�ن �4 ن�Nرِت و��L8 �E ان����I و �� و�@دی �2  
�IHم ��
و�E وd,� م\(��L8 �L را 4ک �� . =� ���4 م�ن
 مR}@ل و �4ای  م

�Rا م� دان
��/ �� ���Rری از . Hm ،
,�ام� �-
 از �@ط}� 9Bِل  از رھ4Fی 
��ط4 م�(+� >�� ن�Nم >1@م� ا��م� و ,� >�� رھ4Fی،  �� ً�F� �2 ام@ر



ه ��د �2 �� ا��Fه �@ وی ھ4 ��. �
ان^� �@�� ن
ا�� و ,� ن�� د,
ه، ��ز�4 
�` =� م� �4د، �
ون �@�� �� >4ف و >
,� م4دم، �@د را ��+�5 در ن4N وB


,B K(� . م� 42د� » K,/ در ا�ت >���B�� K,4�زن
ه ,�د آ,� هللا م#�4Nی �� آ
دن�� از �+@ل در 418 ن^4ا��
 و ن�Hن داد �2 در %@رت =�ر��,� م� �@ان �� 


 وHرت ن
� i�)R� `�B در �#�، در i1+م �,�= K�راھ� �� �@ی آزادی و  دا
از و,l?� ھ�ی i2 ن4�N ا,K =�ر�� ,i2 �HHI� �1 . ا���Lل ا,4ان ن�Hن داد

ن4�N ن�R2 �� �FRن� ا�� �2 در ><ف او از د���E در ام@ر م4دم و ��ن� 

 و د,�4ی ان��Lد=<,4ی او �@د#���#/ نL/ دا�� K�Hو . ن �H��دِر ��ن� اش ھ

 /)��او ھ�� V2 را ��نR@ر . �4 ھ���ن ��ز �@ددر ا,E�� K^�ی ا��4 آدرس ا,
���� ن4Nم . ن�� 42د و �� ھ�� در 2��ل آزادی ورا>�� �� د,�E@گ م� =4دا

  ) ١۶(» .راھ/ =4رھ4و و ,�دش ?4ام� ��د. د�E` �@�8{ او در ھ��K د��,{ �@د

��#�  - ۶٨وی �� زم�ن� �2 در 48ورد,K ��ل ���  –و 2�� �F` از 8@ت آ��ی 
�� رR8#;�ن� �@ط}� ر���ً ا
 آ�� و ھ��
، از ن�@ذی �2 ا>ز رھ4Fی 9Bل 


 و#���#� دا�
 آ�� درآ��ی � از ���Rری از مi�L�R و :�4 مi�L�R از ط4,{ ا>

 ��ّ
ن
 از �F` آ?�ه �@د و �� ھ��Hری و �m /,زی ھ� �2 �4ا�� �Rط}� و د��@�
د���R و �@ی �2 دا� ?�m4 رھ4Fی را از د�� داد و�E �@ان�R از ھ�� آن 

�@ط}� ھ� ��ن ��iE �� در �4د و �� �N+E ای �2 در ��
 >��ت �@د، آ��ی ��م#� ای 
 K,و ا ��N+E ای آرام و �4ار ن
ا� و ھ�~#�ن و�@د او را ن�� �@د م� =#
ا

و �m در ) ١٧(ھ��L�L< i ا�� ز,4ا آ,� هللا م#�4Nی �m درن@�� و�I#4ان� 
 �2 Kی م�م��م#«=��م �@��(� آ��
اد م4ا�& ن��Rآ��ی Bِ ؛ ,� »� ای در » 
#m 4ھ


�#2 ���� ام�م را =�
ا ن)B ��-�@م ً���Fvا �E�-��#� ،
�� ��ش ##2) ١٨(» ا,�دی 

م#L@ل ا�� �2 و��� آ,� هللا م�مK =��م آ��ی م#�4Nی را �� آ��ی ��م#� ای داده، 
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��� م4ا �� ز,4 �}@ال «آ��ی ��م#� ای �� ا,�Hن ?��� و��� م#�4Nی )B ،4ده�
�� 9�mی �� ا,�Hن ن����
؟
ه و در ن9د ��م#� ای �1@ت » ,
#� iھ Kی م�م��آ

m@ن �
رت ان�Rن را 2@ر م� #2
، آ��ی ��م#� ای ا,K ان
ازه . ا����ر 42ده ا��

 �2 ا?4 آ,� هللا م�مK مE�I. ا,K =��م آ,� هللا �^�� �2 ��درک و i^8 ن
ا

ل �4ار �@ده آ��ی ط�ھ4ی �4م آ��دی م#�4Nی �@د، آن4ا ن�� �4د، ھ�~#�ن�1 او

ه م4>@م م#�4Nی را �� آ��ی ��م#� ای ���4ن
، =��م  دارای  i�N#� و  ٧=��م 
#�


اد م4ا�& ن��R �@ده، Bِ م#� ای در��
 ھ��i در م@رد م�4-�� و ا,#�1 آ��ی #�

 ھ��i آن را ><ف �#2
 �� مK آن #� �2 ،
 ��را آ��ی ط�ھ4ی �4م آ��دی م� ?@,

��مi١٩.(#� ای ���4ن (
�� م^i =��م مK «: آ��ی م#�4Nی ھi م� ?@,R� ً�%ا

ه �@د «و�E آ��ی م�مK م� ?@,
 m �2@ن » ھ��K ا���LB }��\م\(_ م K,ا


 مK م� �4م   ) ٢٠(» مK م� ��

�� ن4N مK، م4>@م م#�4Nی از ھ��ن اوا,` =�4وزی ان�Lب ن�FR �� مa�R` و 
��ز?@ . ن� ھ�� ���a9ت ام� از 2(��ت آن آ?�ه �@د >@اد�v �2 ا���ق م� ا��8د ا?4


�� _E�� �;#,در ا 
,� �E�s42دن م :  

در را�\� �� ن�_ آ��ی �^��H �� ر,��� د,@ان H2 �E�B@ر، ھ#��م� �2 آ��ی   
�#� 
و �-
 از ا,i1< �1# ر,��� ��^@ر,/ �@��(� آ��ی  ۵٨ر در �^�K ��ل %

 ،
 >��#� �#���
 دارد، آ��ی �^��H را �� « �� �#���
ه �@د �2 آ��ی م�@�� 

�` . ر,��� د,@ان-�H2 �E@ر م#�@ب #2B K,�2 وی را از ا 
 /@2

ام��h�= �#�R<4م ر��ن و مUم@ر   �
,B K(� آ��ی B(�. :�4��ن@ن� ��ز دارد
��#�، �� �i ن9د آ��ی م#�4Nی ر�8 و از وی �ر,��� ��^@ری �� آ��ی 

@��` �(@?�4ی #2
در�@ا�� نB K,د از ا@�آ��ی م#�4Nی =��n . د �2 �� ن�@ذ 
��#� در م��ن ��<ارم و�E آ��ی . داد�مK >�84 ن
ارم �2 مR}(� را �� آ��ی 

����#� �� >4ف مK �@�� ن�  
�� �I@اھ�
 �2 مH� `< �){R@د، ��,#2
 و ا?4 

,@
 آ�� �
 آ�� >4ف . د�� �� دام�ن ا>���#� از ا>�#@ا,� دارد m@ن آ��ی 


 آ�� در ام@ر، %�ح وی را ھ���H در ن4N دارد و 418 م��#2
 �2 ا>  .  

_ را در �i ا��4ا>� 42د و  �#�R<4ی ام���4ی، آN�#ی م��4ف آ< K,از ا 
-�
 @)� 

 ��@ان,� �� 

 آ�� ���س >�%` #2�
 �2 48دا در �^4ان �� ا>�4ار 

ز �(@,9,@ن >i1 ان���ب آ��ی �2 ھ��ن _ ا. ان���ب :�4��ن@ن� را ���4د


 و ���� م#��� ?4د,�@ان
ه  ��H^�. «)٢١  (  
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  �2 
/ 42دن@�2 2 iن� ھ�R2 ،
�-�� ھ� 418 م� ##2
 و ھ�~#��2 �2 ذ42 
4 ##2
، 418 م� 42دن
 �2 م4>@م Fرھ �#���وی را ر���ً �F` از 8@ت آ��ی 

 4Fا�� و �� رھ �Eو ِو `
ن �� م�Lم رھ4Fی م#�4Nی آدم� ��ده، ���� و ُ
�@اھ
 42د و �B�#� �H,و �#�م ا �H= ر?4ان از���4ازۀ ام@ر را ن ان+


، در #��4 ا,�Hن داB 4���#� و �@,lه دو ��ل آ�ھ�~#�ن�1 در  زم�ن آ��ی 
�� �2 از �Hام� او �� �4و %
ا �4 ا��س �S و ر�S و م .د�� �@اھ#
 دا

�` م� 42دB ،��@د �� م4>@م م#�4Nی 2@/  ا,#;�ن_ در م�1��Fت. �@د دا
42دم �2 از ا,�Hن �� B#@ان ,D م�4& د,#� �8@ا ���4م �2 و��L8 �,d م\(�L و 

در اوK�E ن�م� ای �2 �� . :�4 م\(�L اش ��ط` و ض
 آزادی و >L@ق م4دم ا��


 از ��(� آم ��  :ا,�Hن ن@


ان�m �E�-��#� i �^4ه ای از «  � iاھ@����� م�  ��"}< "dدر و �� ��L8 �,
 �� �FRزی ن@REره �� د�� K,ن در ا�#~�ا%` "مD, ���s ن^�د م� ,���
 �2 ھ

�,d4,� " و,
�4F?�ن و �� م V);د ?�� �2 در م@�KI م� ?@,�
؟ آری م� 
 �,dو �B
� ،�#����I آ��ی  �� �FRس ن�R<و ا }HB از روی ��FEو ا ��

�@م� ��L8 �� م-#�ی رھ4Fی ����� ��م-� و ز�Bم� ام@ر B �%4B م4دم در
#�س �� آن  K,ی د��)B ام از
را �2 از %
ر ا��م �� ھ��K �4ن ا��4 ھ�~1


�ھ
 و �4,#� و �; . ��4��a` نF@ده ا��، �#�  ��ام� 4mا ا2#@ن و �� ا,K ھ
روزان� �4 ن�>{ �@دن ا,K �#��د، ھ�~#�ن در ��R;@ی �^4ه ای از >�L�L در 


؟ ��Rھ �,dم و�Nن K,ذھ#� را   ...ا%` ا �B
�� آن � D�2 �� �#���آ��ی 
��ن ا,4ان �+��` 42د �2 د�� )Rرا �4 م(� م ���ن�
 و رژ,@= `�B م���
 K,4� �^,
� ��< �2 ��رژ,�^�ی د,��1�@ر د,�4 را از =��R� �H ا��، رژ,
 `�+� �Rرا ن�@ان �� 
>L@ق و 42ام� ذا�� ^4ون
ی در م�Lم م�4-�� م�ن#



ا و ا��م، :�رت ام@ال م4دم، �#O �#�ی د,#2...1�
اد د,#� �#�م Fری، ا��@���
 ��
ادادی م4دم، ز�4 و1#;� و داغ و در8/ ھ���ل 42دن >L@ق و آزادی ,�=
 �Hو ,�ران ان� �#���و ھ�� �#O �#�ی آن، م����Uن� در دوران ز�Bم� آ��ی 


ه ا�� ��I,ا�4ار او ر �L)< ر رو>�ن���  ...�
ا، >�4ت آ,� هللا �@د و 
��#� �� م4دم م� ?�� �2 م� م� �ا?4 در دوران ان�Lب و در =�ر,V آ��ی 

ا I� ؟
�� ��Rز,i، آ,� �R2 �� دنE�F/ م� آم�@اھ�i ا,K�#m K >1@م�� �4ای 
��#� از روز اول �� م4دم دروغ ?�� و در ام�ن� م4دم ���ن� 42د ��iR آ��ی 

���ن�� از ا,d�� K��24 آن~� را �2 در =�ر, �m ر �^�ن��ن �� م(� و�Nو در ان V
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��ف  ،
 ��Fs� /�ر

ه داد، و��� =�,/ �� �^4ان ر��
 و �Bا,4ان و �^�ن و
�` 42دB �2 داد �@د �a�^E@� ه ھ� و
Bآن و ��م�Hھ
ه م� �#2
 �2 ا,K ن�Nم از . ھ

ر,�H و =�,� �� �R8د، دروغ، �9و, ،4�I(. در ام�ن�، دورو�a و ن��ق 4وع 

ه ا���� و�� آن ن��4
ه ا�� �2 �� ;��B و %4ا>�� �2 در  آ,� ��.  4Nن

�� �4اغ دارم آ�1را �� ���ن �4آن �4?4د,
 و %�ف و �� ھ�� ا�^�م� ���ن 

٢٢(» ! >�2��� م4دم آری! و��L8 �,d ن�: �#2(  

��#� رخ داده و �آن م4>@م �#�,�^� و ��` و :�رت ھ� را �2 در دوران آ��ی 
�@دش آم
ه �@د را ��  � �4 �4>�� وض-��� 2  4vت «   ذھ#��� �2 �4 ا�?9ار

��#� �� و�@د آم
ه �@د، د » ��ف وا�&  و �-�,�^�ی م4م@ز دروغ و �ر آ��ی 
�` م� 42د< . �2 
آ,� =��4
ن� ن��R2 �2 �R �2 « ��ز و��� �� او ,�د آوری 

���� �2 از روا�S م���L` و د,4,#� �� دو�� �#��K ا�� و )Rام4م �Eد و@
دارد، �4 ا4v ?9ار�ت و �-�,� �
ون ا,#�1 از دو�� �@د %+� و �iL آن را 
 �m در م@رد :�4 دو�� V= ،
�}@ال #2
، K�#m ذھ#��� در او �@�@د م� آ,
 ���@اھ
 آم
؟ و آ,� �@د ا,K ام4 او را از وd,� �� 48ض %+� ���S ن /�=

  .��ز =�� n��F,4Lً ھ��ن^� �@د) ٢٣(» #2
؟


مدر آ�K,4 ن�  :     م�  م4Hوح در م@رد 8@ق �� ا,�Hن ,�د آور 


م F^� در «  B �� 
�� 
در =��n �� ن�م� دوم ا,#;�ن_ �� ن4N م� ر�
��#� ا���=���E�-��#� n ن�Hن م� . م�4-�� د,#� و ن�9 رھ4Fی ����� آ��ی 


 �2م`، %�د��ن� و ھ�� ��ن�F ای ن�FR �� آ��ی Lم ن�Lھ#@ز �� م �� �2 
دھ
#��� K,4 و د��E��@� ن�@H�
رت و � V,
L� روش 418ی در D, ���sم �� ،�

�� m#�ن �4 م� آ,
 �R2 �2ن� �2 در د4�8 آ��ی ا�9اری، ن��4
ه ا,
؟ از د,
?�ه 
�4ن
 و ن� �@د ا,�Hن Lم 
��#� �� او مH@رت م� داده ان� . �� 
?@,� از د,

�2 �,�^�F��در دوران آ��ی  ھ�~#�ن ن�� �@ان ن��;� ?�84 �2 ر,�H ا,K م
 �H,
��#� �4 �4 م(� و ن�9 �@د وی 48ود آم
ه ا��، �� ن@ع رھ4Fی، ان�

��#� �4 م� ?4دد���ل آ��ی Bن� ?4ا و ا@H�ام� �4آن م� . راھ#�� و ��41 

��#� . »وd �9روا وازرة وزر ا�4ی«: 48م�,�
 آ��ی #m4ھ 
�aم� 48م� ��

�@ده ان
 " ا48اد ��ص"و " م@ز�4,�ن م4"م-�@م ن��R، و�E ا,K اط4ا��8ن ,� 
4�@ردھ� و ����4ی ھ� و �#�,�ت � K,ا 
�,�� ��
ه ان
 وی را  �� ��2 م@8{ 


�� �� ا,K �;��4 و . �@ق داده ان 4�Nن ����Iوا�-�ً K�#m ا��
�Ed از 

�#2
 �2 ! ا����aت ?@ن�?@ن، ��� آور ن�Hن م� دھ ��>�4ت آ,� هللا 418 ن



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٢٢            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


 =��n ا,K ا,4اد,��  D, ان@#B �� �#���ا���� را داد �2 ا?�R2 4 �� آ��ی 

ا ��ور دا�� و �م;�^
 ��م& ا4HEا,S، ام�م ��م-�، رھ4F �9رگ و ,D آ,� 
ھ�~#�ن دارد، m\@ر م� @د ھ�9م�ن >i1 دھ
 �2 ذھ�#� وی زود د��I@ش 

ه ا��، و او �� ا48اد م4م@ز و �4,�ن�ت �H@ن� ?4ا د���1ری ا,K و آن م� 

���B�2 ا �#���^� `a�Rد >�� در م���Bا K��د �2م` دا�� ا�� و در ا4v ھ

ه م#;4 �� ��4ف در >L@ق و ��ن و م�ل ا48اد و �(�1 2` ��م-� ا,4ان� م� 

  ا�� �
ون �+�L{ در %+� و �iL مi1< `a�R م� 42ده ا��؟  

آ,� ا,K ?@ن� �+(�` از �^�ت ا���� و د,#� �,��R ا�� �2 آدم� �� �@�` �� 
B `sرات 2(� و ن�م�^@م� م�F »ص«و» �4,�ن م4م@ز��
 �2 » ا48ادی @1�

�� ان��Nر م� ��#� را از ار��1ب �� �4م و �#�,� =�ک #2
؟ از �دامK آ��ی 
 `LB 4ه�d��  �2 
��#2
 �� ��م-� و �@,lه نR` �@ان م-�4ض ��^ D�رود 2

��#� در 2(�� اش ��m 4 ا%` راھ#��,� �2ر م� 42ده ا���؟ ���2
 آ��ی 
ھi مs` ھ��K ا%\�>�ت �2^�ن ا�� �2 م� ?@,
 ا48اد " �4,�ن م4م@ز"�4

ا,K ز��ن، ز��ن ا���Lل و آزادی ن��R �(�1 ن�Hن از ھ��ن ...! م-(@م اE+�ل 
م�(+� �#;� ھ�,� ا�� �2 م�ل �
ر�^�ی �1F,48ر ا�� �2 �� �@ل م-4وف 

I@اه، �@�& ����8 در در >��E �2 از ,D آزاد,! رن
 iE�B �@ز را �� آن �1mر
�� . ���ن م� رود���� " م4م@ز"�@ال ا,K ا�� �2 ا?4 ا,K �4,�ن ھ#@ز ن9د  

@د و  K�� و م(� رو  4� �L�L< �� 
�#2 ��م�ن
ه ا��، =4m Vا   �+�L{ ن

 » �4,�ن م4م@ز و ا48اد ��ّ%�«�R2 �� د�E` م�^i نH@د؟ و ا?4 ���#را م� 


ا�E و از 8+@ای �2م K�#m �4داB �-�4ان م@#B �� ���� م� @د، آ,� �4 

ار ن��R �2 آن را �� ���a9�/ �4ای ��م-� و م(� روK ��ز,
؟    �L< اه و@�  

�� آم
ه ا����#�[ا?4 ا,�Hن « :از �@ی د,�4 در ن��;� ?�4ی  �] ا��ی 

 4� }�L+� د
�1 در %+� و �iL آن^� =�
ا م� 42دن
 �� ,K�L در % K,4�1m@2
م�����ن� ��,
 4Bض i#2 ا,K اد�B,� �� د�E` ا�� ز,4ا ن� �#� . »
م� آم
ن

��#� در دوران زم�م
اری اش م�,
 آن ا����(� و ن� �@ل و �4,4Lات آ��ی B .


�B@م@ض K,ه ا
�@د��ن ?9ار�4 زن . K��م@ارد و م��د,{ م�-
دی مs` ھ
رش ?9ارش 1#;� زن
ان��ن ,� ھ��K ن�م� ھ�ی ر,��� ��^@ری و��، ,� ?9ا

روزن�م� ھ�ی آن و�� ,� راد,@ھ�ی ��ر�� �2 م� ?@,#
 وی ھ4_ ا��Fر و 
�� ?@ش م� داده ا�� و�L�Rدش م@�ھ��� ن�Hن م� دھ
 �2 ...�+(�(^�ی آن^� را 

 ��R@ان�ا��� ا�� م� @�
 و ا?4 م� �� ��Rان@� ��
رھ� ھi �� اط�ع نLاو آن
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� 9�m D, �� SL8 ام� ظ�ھ4ا او ،
@ب ,K�L دا�� ا�� و ا�� R2_ اط�ع #2

 ا��زه دھ
 �� :�4 از رو>�ن�� >(�L ا�4ارش، �R2ن د,�4ی ,�Fآن ا,#�1 ن


�}@ری م�(+� : �4ای ا,K م@ض@ع ھi ا��FE �}@ری دا�� ا��. �
رت ���4ن


رت را دا�� ا�� �2 ھ4 ?9ار�4 م��E�I را م#1@ب #2� K,م وی ا�Nو . ن

��" �4,�ن�ت م4م@ز"ف ?9ار^�ی آن �#��4ا,K ا?4 ھi در م@اردی 9�mی �4 


ر ا��Lm ه ا�� �2 ن�& و ض4رش

ه ا��، م� �#;��#آری او در LB` . م� 
ام� ا,#�1 . م+���F ?4 و �8,
ه ?4ا,/ �4ای >�� �
رت، >4ف ن
ا�� ا��

�(� وی >����R �� ا���Lل م�^L< ،K@ق و آزادی B 4ی وNاز رو,� ن iاھ�@I�
-� i�#2 �
ھ�ی  م(� را �4دا�� ��
 �� ن4N م� ر�
 ا,KI� K م�,
ی دا� .  

 �2 �� 4�Nن �R2 }< ن، در�H,ت ا@R2 در �R2 ���و i,ا,#^� �2 ��<ر ��از ھ
 K��-� ون
� �E��B4وا ا= �� K�#m ،
�@د م-�84 م� #2 4�B ل@�او را م+

i)B42د؟ هللا ا 
�@اھ �m در >{ د,�4ان V= ،آن روا م� دارد iL� و . %+� و
�� ًd@%ه ا�� �2 ا

 از درک ر��< K,�84 �2 ��م-� ا,4ان� ام4وزی �� ا,>= 
,

 ،�Eا
B K,و م@از ����از �@د �}@ال #2
 �4 ا��س 2
ام ض@ا�S ان�Rن� و ا
 ���R2 K�#m %�>�� رھ4Fی و ز�Bم� �4 م(�@ن^� ا,4ان� را م� �@ان
 دا


؟ و ��ز آ,� ن�V ا�4ار �� ا,K مR}(� �2 وی �
ون �+�L{ از��» iL� و �+%
�%ّ���� آن ا>�1م را » ?9ار�ت از ط4ف �4,�ن م4م@ز و ا48اد  iBز ��

%�در #2
 �2 ھ#@ز �2 ھ#@ز ا�� H2@ر در �_ و ��ب آن م� �@زد و از آن 
ن��ز �� آوردن م�sل ن�� ��#i �2 ا�E م��ءهللا �� �I@اھ�
 ز,�د  -رن� م� �4د، 


 418 م� �#2
 �2 ا?��L8 4 �� م-#�ی ��ط` �@دن و��L8 �,d ن��R؟  -ا��,�
�� آن L8^� را 
؟ ��#� م� �@د وض& �^�4 از ا,K م� �د,�4ی �� ��ی آ��ی 
در ر,��� �@ه �����a و :�4 آن ھi د,
ه ا,
 �m �2 و,4ان� ای از داد?4�Rی و 


؟ #��
ا�E و ا����د و ����� ��B  

�-� �4ای اوK�E ��ر م4>@م �H,
�� ن�D م� دان�
 �2 در ان
 ن4ا��  �م� ا>
�}@ری و��L8 �,d �� م-#�ی رھ4Fی و ز�Bم� ����� را در ا��م �-`  42د 
�n م4��� ان��ری �� ا��
�Ed �@ی  ،��a�\Eا n��?4دش  i�2 ���8%(� ھ
�DR �@ی � �,�= K,4 ا� 
�� �2 د,��R2 4 ن�@ان�� K��ط` �@دن آن را رو


�� ��  . L8^� دا

�� در  �#�ب آ,� هللا م#�4Nی،آ,� �� ن�E�-��#� 4N و�� آن ن��4
ه ا�� �2 
 �2 
�^@ر م4دم ا��"م�Lم م�4-�� �� ط@ر روK ا�Bن �#2� �� �,dن� " و
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 K,را از ا �-��@د، ا��م را و  `�B K,و �� ا ،i2 ��)2 D, و ن� /�� ��)2 D,


اد?4ی ھ� �4ھ�ن�Fن داده. ا���H;��4 ن��2 48دا د,4 ا�� و  
ا�� �2  �\& �
ان�

�� >�� �� �4ن�9ه ن�9 �4ای �R�� K�#m ا,4ان ام4وز K��در دن��ی ام4وز و ھ
�R` دوام ن����ن� d@ت ط
��رج از . م ����Iد:
:� مK ا,K ا�� �2 ا��ٌ 

��ی ا��4 �
رت و >1@م�، ن4N د,K را �� =�4ا,� �4ای م4دم ��ز?@ و م�4ی )B
�� �2 درR2@ت م�4-�� و م�Fرزی   �4ا,�Hن ��ز #2
 و �R2 �m �^�4 از 


8
ا�2ر، ذ��4ه ای �4ای م4دم د,#
ار ���� ���ن  .  


ه و آن را >�` ��R� 4رت و �� Hام ن�را>� ن �;^E �<وارم �2 از %4ا 
ام�

�  : �� �}@ال 8@ق n��= K�#m  داده ان
)  ٢۴(» .اد�� ن41ده ��

 »i#2 ره م��
 ن��1 ا���dً ا#m �� :  


 از -١,�Fن ���\� و ��@ر >�� در مa�R`  م� و  K�:�4 م-�@م ان��Nر ن
ا
�i �4ای ھ4 48د :�4 م-�@م �\� 42دن ام4ی ا�� ط�F-� و �� ��م^i را دا

��#� م-�@م نF@د�
، و م4>@م آ,� هللا و . dزم� ان�Rن �Bدی �@دن او م� ��

ا �dزم� ا,#�1 ا,�Hن �� B#@ان م;�^
 ��م& ا4HEا,S و رھ4F �9رگ و آ,� 


 ا,K نF@د �2 ذھ#�� ا,�Hن د��I@ش ا48ادی نH@د �2 �� ھ4 �@دن م-�84 م� 
���د م\({ دا�Bآن�ن ا �� `�Eه . د
,
#R= ل���ان�Rن ھ4 �
ر �9رگ و دارای 

��دش �Bا48اد م@رد ا S�@� 4,>= 4vش و ا@Iارد ذھ#�� او د��

 ام�1ن ن��
. نH@د�� ���� K�#m 48دی را �4اغ دا i#2 ����ن ن?
�.  

��#� �@د ھ��ن ا�L�Bد �� وd,� م\ - ٢ ��L (ا�1ل �9ر?� �2 در ��41 آ,� هللا 
 �)Lو ن �)LB 4N�2 از ن ��در %@ر،
#��2
 داU� ن روی آن�H,د �2 ا@� ��L8



وش و م4دود م� ��Iم....  

 ٣ -  `��Lن را در م��@د �^���Iا�1ل �9رگ د,�4 ا,K �@د �2 ا48اد و 
���
 م4>@م آ,� هللا #�Rان@� ��
 و از ا�^� ا,�Hن م� ���4
ن
 و ن#��#� م� ��

4%,+�ً �
ون �4س �� ا,�Hن م\4ح  
#�اd�1ت و ان��Lدھ��a را �2 در ذھK دا

#,��
 و ا>��ن�ً %+�F �� ا,#;� م� . ن#�>�� �4ان �� �@ه �2 �� م�R)� K دا

5,4% K��? د، از@�
 ا,K مa�R` را �� ا,�Hن م\4ح ن,�� �2 
�-�� مa�R`  ر��

#�ا �E�R2 ��FE��F) ا,�Hن و م#& =9�1ن از ?��K مa�R(� �2 . �� ا,�Hن ا��  دا

م@�_ ن�را>�� ا,�Hن @د ن�9 نL/ ز,�دی در ن�����R� Kری از م�1Hت �� 
�  .ا,�Hن دا
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��#� �2 ا,#;�ن_ �� ا%\�ح ��ia م�Lم ��4 م4>@م آ,� هللا B 4�در ��E^�ی آ
�2رھ�ی روزان� مK ا,K �@د �2 �� ان��Lدھ� و م�1H�� �2  ا,�Hن �@دم، ,�1 از


?�ن م;(V و داد���ن�^� #,���@�S مK�E@{R ار?�ن^�ی م�I(. >�� از وزراء و ن
�-� و ���ت H2@ر �� مK م\4ح م� 42دن
 ?@ش دھi و ا?4 ��در �� � ��aو ا

آ,� هللا  >` آن^� �@دم >` i#2 و ا?4 ��در نF@دم و ن��زی �� ن4N و د���E م4>@م
��#� دا� ,�ددا� ن��,i �� در ,D م����� ��2 م����Uن� �� �8%(� ز,�دی  –

 
و آن�ن �� ���ل �@د م4ا >�ّل م�1Hت . �� ا,�Hن م\4ح i#2 –ان;�م م� 

 و ���ل م� 42دن
 �� ?��K م �� K��a�^# م#�Hء ا4v در #�Rن م� دان�4Nم@رد ن

��#� م� @د، و مK ن�9 م�
ی آ,� هللا #� &��1Hت و ان��Lدھ�ی م<2@ر را �
م� 42دم و �� ن�م� و ,� در م���ت >�@ری �� اط�ع ا,�Hن م� ر��ن
م و 
روK �@د �2 �� ?9ار^�ی د,�4 �2 �� ن+@ �@ش آ,#
 ا,�Hن �� ا,�Hن داده م� 


�� ���@د را دا 4�vU� �Rان@� ��
، ن�م� ھ� و >84^�ی مK نو ھ��K ن�م� . 

 �� ھ� و %4ا>� E^;� مK در م���ت ھ�ی �� ا,�Hن �4ان;�م �@ژه ای 


�@اھ�ن ��@ان#
 �4ای ا,�Hن ن�FR �� مK ذھ#�� ��ّ%� �@�@د آورن
در . �
���^� م\4ح 42ده �@دن
 را I%@ر�� �2 مK ھ��ن م�1H�� �2 مK�E@{R و 

ر �
,^� ا�� د. م\4ح م� 42دم و ا>��ن�ً راه >(ّ� ن�9 �� ا,�Hن ارا�a م� دادم
���^� �4أت ان��Lد 42دن را در >�@ر ا,�Hن I4ا,\� �2 ا48اد و  K�#m
 D,4+� ۀ آن را

 ��#� ن��ه #2
 و ?@,#� D#�B �� دی�Lن �� ھ4 ان��H,ا ،
#�ن
ا



ت �4�@رد #2
 و �� او �� ,���#�ن �(�L ن
ۀ ددر %@ر�� �2 ا?4 . 
���^�ی م�4v در >�2��� از ھ4 نI^�د و ار?�ن� م� وض-�� ط@ری �@د �2 

##2
 و م#-� از ط4ف =9�1ن ,� اط4ا��8ن  �F+% ن�H,4,+�ً �� ا% 
#�Rان@�
ا,�Hن در ��K نF@د �\-�ً ذھ#�� ا,�Hن ن��R� �� �FRری از ام@ر و �4,�ن�ت و 
 ��ا�Iص �4��h م� 42د و ��(� از �\�ھ� و B@ارض �9رگ آن^� =�/ ن



 ن�1) ٢۵(» .آم#m n��= و �^E@{� د آوری ا��در م@رد�, `��� �:  

از =��I^� �2م�ً مH^@د ا�� �2 آ,� هللا م#�4Nی �� و�@دی �2 در ��R;@ی  -١

ان ا��، �� ��ز و �2ر �
رت و ا,�1# >�� �
رت، ��ز و �2ر � `�B و �L�L<
�Lن و ن�^
ارن
ه اش �+��` م� #2
، آ#�d �aزم �B 4� د را دارد �2 آن ر ا@�


��#� زم�نِ �
,K �^� آ��. را ن
ارن�ا�����ل و درم�ن
?� �2 ن��ز ��  ی 
 ،
����ر ا,�Hن ھi م� ر�dم ا�� �?
#,��2�1^�ی م�4v ا,�Hن را دا�� �2 �� �� ن
�@د دارد و م� �@اھ
 آن را  4�Hان� Kرت را در ن��
� �L)< �2 �#����� آ��ی 
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�2 ا,K دو  در %@ر��. �� ھ4 ����� و �+� ھ4 ن�م� >�� #2
، ,�1 م� دان
�R�1 ن�, �#��� ���I��#� م���وت ا�� و �  .دو 

�4,�ن « از ��ط4ات و ھ��K ?���@ھ�ی آن م4>@م =�
 ا�� �2 و��� او از  -٢
�� »ا48ادی ��ص«و» م4م@ز
 آ�� و آ��,�ن ھ��، ن�م م� �4ن
، م#N@ر ا>

��#� و در وزارت �رR8#;�ن� و ��م#� ای و ز,4 م;�@�B آن^� در د4�8 
Bاران  ا��اط�
م#�^� ا,K ھi روش آ�@ن
ی ا�� �4 ا4v آ,#
ه . �ت و ��Qه =��

i�L�Rم 
و %�ف و زdل  از �R2 ن�م  ن�4ی و �4ای روز م�Fدا 2��4 >�ض4ن

   .�4Fن
 �@,lه ا?4 ط4ف م-�i و رو>�ن� ��

٣-   ��Rدان ����� �2 مK از آن م4>@م دارم، ���Rر �-�
 م� دانi �2 او ن�# ��
�4 در�� اول از وض-��و ,� درک Lم �#���=�/ آم
ه  ن41ده �2 �@د آ��ی 


>�ل 4mا . ا��Hت، >�ض4 ن�F��1م K,ط4ات و ن� در ا��ه مi�L�R از ن� در 
��#� ن�م �4Fد�
 در��R;@ی =��B �� n(� ا,K مR}(�  .آ��ی #m ��1ن i^در آن  م

  :ن^��� ا��

.E4ی  -اN�#ی م���2 آ��L8 �,dو ����FEو د ����و از ��ن��ن آن از روی  �@د 
 �,dو �#����2 �
ون �@ا�� و >��,� ھ�� ��ن�F آ��ی  �Rد �@د، م� دان�L�Bا

 ��
 ����R� ��Eر م1H` ا�� @i2�< ��L8 ن#m د و��Hی ھd�� K�  د، >�ل در
�4 ن�Nرت و��L8 �E « �2 �� ن�� �2م` آن �4Qدازد و �� ھ��K �� �2 آم
ه  و 

�+@ل �9ر?� ا�� �2 در او =�
ا »  
�� م�IH ان����I و مR}@ل و �4ای م

ه ا�� .@� ����#� ان
، مi�L�R آ��ی>�ل �� E+�ظ �Bط�� و ا>���R ن� را 


�@د �4ار دھ �)�  .  ھ
ف >

��#�  -ب�1�� �2 در دوران ا�����ل و م�Fرزه �� آ��ی +�Rم S4 روا�v4 ا�
�@ر � ��Rان@� ������ر ا,�Hن �@ده، نdم ا��و و�2`  ����#� دا�#2
 �2 آ��ی 

@د `�B او وارد ��)B i�L�Rا�� �2 م K1�
,B K(� ا�� �2 2��4 . م� iھ K,ا
��ل B�2 �� ا
�` د,��1�@ر اط�ع دا�� و ا?4 انB رت و
از ��ز و �2ر �

ن
 �2 اول �2ر د,��1�@ران و��� �� د,��1�@ران ن��ه م� 42د، م�@�� م� 



ه ان
 ا?4 ��@ان#
 از =�ی در م� �
رت م� ر�#
، �R2ن� را �2 ن4د��ن �رت 

>�� در ���Rری از . آورن
، م�4 ا,#�1 �� آ�4 م\�& و ?@ش ��4م�ن ���� ���ن#


##2 ��1
ان� . م@ارد �� م\�& و ?@ش ��4م�ن ھi  ر>i ن, 
ز,4ا m@ن م� �@اھ#
��ن#
 و� ���� 
و  اون�4�H ھ�� 9�m را در ھ�� زم�ن^� در ن��K ا م4دم و 48,



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٢٧            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

�� م�1Hت �
ان#
،  و�@د آن^� را ض-. �@د �(�L م� ##2
 و از ا,K >�ل ھ

  .ن��ه ��,
 از ��K �4ون

�@ر #2
 �2 و���  -ج� ��Rان@� ��م4>@م م#�4Nی ��@ر ن�� 42ده و ,� ن

 و�8داِر �� او��، م� �@ان
 د��I@ش < K,ا ��دو��� �2  �� �FRذھ#��/ ن �R2

�R2 �1#,د، ا98ون �4 ا@ .)�Iا48اد م  
< K,ا ��د ذھ#/ را @�2 م� 
 K4 مN4ی دارد؟ �� نF4ار داد، آ,� ا%�ً %�>�� رھ�4 �vU� �+� د���1ری و
%�>�� رھ4Fی �2 ن
ارد ھ�� �(�1 دھ� را ھi �� او �4Qدن ظ(i �� آن 

آ��ی :  رو�����aن ا�� و �� �@ل م4>@م آ,� هللا ��
 رض� زن;�ن� �2 م� ?��
��#� آ�@ن
 رو��� و ���Rر�
ای دھ� �2  �
 ٨�#O ن4N ا�� و ا?4 او را 2

##1
، ظ(i �� آن^� ا��� ،
�� ����ن@ار دا.  


 �2م`، %�د��ن� و ھ�� ��ن�F ای ن�FR ��  -دLم ن�L@ی، ا,#�1 �� م�ل ��و �� ا>�

رت و �H@ن� � V,
L� روش 418ی در D, ���sم �� ،�#�����ل آ��ی Bا

 

 m �2@ن آ��ی ا, K�@��4��E و د,K ا�9اری، د�� ن9ده ان
، B(� ن�9 م� �@ان��

ه �@د `,
F� ��� 4م9 و� S� K,4�?9ر� �� �#���
 مi�L�R او Lا?4 د�� �� ن ،

 �B@و او را �� ن 
##2 ��R� /#�H2 ھ� را �4ای �Eل ا,#�1 ر���� م� زد، ا>�

 �� K@ھ��ان @#B �+� ً�%و ,� ا ،

��ت«�4ور ##2Lدر داد?�ه در » ام�م و م

% ،

ام ##2Bا، ا

 ���R رو>�ن�� �
ون �4و %
ان م� #m . i` او را ھ��و 

���درm ری وd���:@:
ا98ون �4 ا,#�1 آن .  
اری �����ن� E@ث م� 42دن
 ����#� را ن� 4�Nن ����I��ل ھ�R2 4 را �@,lه B�2 ا ��Rم4>@م م� دان

 n,ر�� K�� 9�� 
�ن
 و از د,@= �H���4 ان�;�ر  –@د �4ای ھB در iآن ھ

ا دان� �4 ا�� -اط��Bت�  .      م��I نI@اھ
 م�ن
 و 

Lر ?4ان و �4?4دم �� ا%` م@ض@ع، در م��
 �2 ان+��ط4 ن�Hن  iھ�� �E�
 �� ،�#���
 از آ��ی -� ،�#���
اران م�H= ��I 2@ه آ��ی �ن�Fِل �L8^� د�
ر�

 ،�#����@د آ��ی  `s�2 م 

، و ن� ا,#�1 » و��L8 4� �,d « �@دن#�� ��دا

�� ��L8 �Eاز آِن و �,dو .
  :و 418 م� 42دن
، �� ام�1ن��� �2 دارن
 م� �@ان#

��ردن ا48اد �@دی، د4�8 و��� وی را و در ن��;� �@د او را در ا����ر ? ��

و ��@ر م� 42دن
 �2  آ��ی م#�4Nی �L8 K�#m^� ا�� و ,� �� در د�� . ���4ن


  ) ٢۶.(?K�84 د4�8 و ���/، او را K�#m م� ��زن

� ،K,�2  در م4#��4ا ����%@���� �\+� و روش و �#>@م م#�4Nی د,
ه �� 

، و �4#�ا��FE در . در آن م@�-�� �@ا��� �@د را در آ��ی م#�4Nی ,�#�8
اغ دا



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٢٨            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


ان >{ ان��Iب د,�#m ��-�@آن م
#�i:4�)B ا,�1# �-
 از ا,#�1 وی را. 4ی ن
ا
��#� ن�Hن
ن
 و ��(� مE�I. ��ن@ن ا���� �@د، �� ��42 رھ4Fی �-
 از B K�#m


 4Fم رھ�Lم ia�� ً��
م �� �
م �� ا��F. ر�� �2 
آن 4Nی �م#ه �@د =� �4دن
�I� ن��R �2 �� دنE�F/ �@ده ان
 و از �@د  روش و م#�H دارد  و �4 ��

�` م� #2
 و ا����ر د4�8 و �@دش را �� د�� 2B د@��R ا��س روش وم#/ 
و ���@س ?<ا�K در د4�8ش در �FEس �-� و 2@�H,�^Hن . ن�� ��Qرد

��#� در ��4�IR ا,�Hن ا�8ِ�� ن41د، ا,K �@د دو���، >�� 2�K�84? D از آ��ی 


ن��#� د�� ��1ر � D���#� در ا,K .  �2 ?�م �� ?�م  �� 2��� ن4N مK آ��ی 

 ��د���R و �@ط}� �4ای ><ف م#�4Nی از رھ4Fی نL/ مi�L�R و اول را دا

 ا�` �� >@زوی ھ� و ھ�L\�ران �@د ��@,
. ا��< ��Rان@� ��ھ�~#�ن : ز,4ا ن


اً �B�� ھ�� م� «: �2 ?��,
 �� �� Kو م 
�4 مK �@ده ا,B `%�< �� 
دان#

 9�m K�#m �2ی �Bری از >�L�L ا�� و »  .م#
م#�Rران او م� دان�\L�ز,4ا  ھ

  .ا,#�@ن� >SL8 �^84 �� درد B@ام و �@ده �Bری از i)B و اط�ع م� �@رد

�\�ب �� م#�4Nی ?�� �#����� >�« : �4ا,i نL` 42دن
، �2 و��� آ��ی  `%
 
�4م مK �@ده ا,B «4ی ,9دی م4>@مa�< ی
�4  ،م;�^
، د4�2 و R)�8@ف م^


 و ?�� ا,�m K درو:� ا�� �2 او م� ?@,
 و دا���ن ذ,` را  ���ا48و
  :�-4,. 42د

��#� �F` از 8@ت م4>@م �4و�4دی در ��& م+
ودی، ا��ق �
ر,V م� �آ��ی 

ه �@دن
  . 42د�#�2 وی درس ا��ق م� دھ
، و آ��,�ن م#�4Nی و م\^4ی �2 

��#� ا��زه ���4م �2 ا,K دو، در درس ا��ق او ��@ا��#
 �2 از آ��ی  Kاز م

##2 �24 .i���#� در م��ن ?<ا���#�  �4ای . مK �4,�ن را �� آ��ی �آ��ی 

4ط� �2 ا,#^� در درس �L8 مK : ا,#�1 درس �L8 اش رون�L ���4د، ?�� ��
�24 ##2
، م� �@ان#
 در در
##2 �24 iق ھ��ا,�Hن ?��i �2 ا,K دو  �� .س ا


#�R�8ض(�4 ھ ��4ط مK ا��: ?��. در �L8 و ا%@ل از  K,ا . K,ا iھ �)B
 �F)ط iای ھ

ه ای از ط(�F ھ�ی ن;. آ��دی ھ�4اه م#�4Nی �@دن
 و �-B �2 د@�

�24 م� . 48,��ن� �� دن�Fل م\^4ی �#���ا?4 ا,K دو در درس �L8 آ��ی 
 ،
��#� 42دن��24 م� 42دن
 و درس �L8 آ��ی  iن ھ�H,4اه ا�ط(�F ھ�ی ھ

مK �4,�ن را �� آ��ی م#�4Nی و م\^4ی در م��ن ?<ا�i و . رون{ م� ?�84
 �2 4�� م� �@ان�
 در درس ا��ق وی 4ط�  �� ���? �#���?��i �2 آ��ی 


�#2 �24 iاو ھ �L8 �2 در درس 
�L8 و �� و�@دی �2 آ��ی م#�4Nی در . �#2



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٢٩            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

d�� ن���#� �@دن
، ام� �� ا��ا%@ل �@د�
، �F@ل 42دن
 �4 از #�ق �B�� دا

##2 �24 iھ �L8 -\��ت . �2 در درس�و  
�24 42دن iھ �R)� �1 دو,


 `�\-� iه ر�8 و درس و �+� ھ@َِ#��#� �� ,��ق ِو�
 و آ��ی و . �����Rن 
�� « >�d او م� ?@,
 . ا,K ا�� 2` م��4ا 
�4م مK �@ده ا,B `%�<«؟ !!

 �)�� K���4م مK �@ده ا,
 « �Bوه �4 ا,#�1 از ھB `%�< ��ن�در��� م� »  
�4 ان�Rن� آن ھi در �K و��ل و م@�-�. ��ردB `%�< �2 د@ ��� م4>@م ن

��#�(= %�>_ ا����ر ��م م#9ل مK «"   م#�4Nی در ,D زم�ن�،  » )آ��ی 
��ء ا�Bdم«)-Eد ا��B « ،» Kر م
L�E�B �^�L8 ی �9ر?@ار و
�� را م;�ھ �2

 iن� �2 »  م� دان�;#R8ر ���� « وی �� �@ل ھ�N-E4ت آ,� هللا ا�<

#�Rن م4اد م� ھ�H,ا ��>? `sم� �@د و ھ#@ز م ��" » ... م#�4Nی �2 ا���د ھ

�I در ن�م� )  ٢٧( K����#� �� ۶/١/۶٨و ن�?^�ن ھ��#�ب آ��ی : " آ��ی 
��ده E@ح و �4,& "؛ "دادن %�>�� و م4Hو��B رھ4Fی؛ از د�� "م#�4Nی

@H� D,4+�" ؛ "�^E4اF�E و K�L8�#1@م� م< �� 
L�-؛ "م"K�L8�#ه م
؛ "د,��1 
@د» ؛ ���ن� دو���ن"��Ka �� ���4زان ?�#�م ام�م زم�ن" `,
F�).و ��ز ) ٢٨

" �#�ب آ��ی م#�4Nی: از  ٨/١/۶٨در D, �)%�8 روز در ن�م� دوم ,-#� ن�م� 

 �� `,
F�"4یN�#ی م��آ K��)R�Eم و ا��d4ی " >;¥ اFاز رھ ���د و و@H�
،

 4N#84% م� #2R,@#� /,4ا�: » ia�� �R= د را �4ای@�
م آم�د?� B �1#,از ا

i#2 41 م�H� ����ن� از ��ھ�� . م�Lم� رھ4Fی ا�Bم 42ده ا,
، =V از �F@ل %
 �� �� Kو م 
�4م مK �@ده ا,B `%�< �� 

اً �B�� م#
مم� دان#,
... . Kم


 �2 ن�Nم و م4دم از ��� �^�L8 �� �2 i#�� م� K,ب را در ا�Lو ان ��%�ح 

�� ا����ده ##2�#��-��E ان�Hء هللا �� درس و �+� �@د >@زه و ن�Nم ...ن4Nات 


�HI� ٢٩(» .را ?4م� م� (  

�{ د���R، �@ط}� و ��8-� >�1,B روز از D, `%�8 دو ن�م� در K,ا
. � م� #2

�2 ن�م� را �� د,�4ان م#�R_ م� ##2
، ,-#� ا,#�1  �آ��ی م#�4Nی و ,� د,�4ان
��#� زم�#� ھ��a . ن�م� �-(� ا���در ا,#�1 د,�4ان  �� د���1ری ذھK آ��ی 

�R�84 ن�< 
#��#� �� و�@د آورده ������E را در آ��ی Bا K�#m ام� �� . �4ای
�#���ا��، ز,4ا ا,K اوK�E ��ر نF@د �2 ا,�Hن  ن4N مK ن�م� ھ� از �@د  آ��ی 

���E م� زدBا  K�#m �� ی . د����آ ���م#� ای و��در دوران ر,��� ��^@ری 
��#� K�#m ن��;� ?�84 و?�����م#� ای از ?��� ھ�ی آ��ی  : »
: ام�م 48م@دن

4ط� را �4 دوش ��ر48م� ��<ارد  دو�E م� 
آن  -ا,K ھ4 4ط� ن��R  -�@ان



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٣٠            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


ه ا��م� ا�� و ن� 48ا�4 از آن  4ط� ا�� ��در m^�رm@ب ا>��م =<,��84 

ت �� او >�(� 42د و ?��) ٣٠(» H� �#���
ه ا�� �� « :آ��ی آن~� ?��� 

�� وd,� م\(�L اE^� ا�� �#@ن و ,� ?��� م��#
م B از �@د، ن�  ...


، ا,K از ا����رات >�@م� ا�� و 4B ً�+,4%ض م��� K�#m ً48ض� �� i#� 

��و ھ#��م� �� �@�� ) ٣١(».�#d�� i�4 از آن ھi م�R,(� ا�� �� م9ا>�� ن
����! �(� : �4د و ?�� ��#� در �@اب ?�� . >{ �� �و در ��K : "... آ��ى 

 �� 
��Rا48اد ن�درى ھ �)�دو���ن و م�-^
ان �� ا��م و م�Fن� ا��م�، از �

 رو#� م��  ) ٣٢."(دھ�
 m@ن �@ر


?�ن#,����ره م(�«: م;(�R �2 م� ?�� و ,� نB « ھ#��م� �2 در ،
#�Rھ

ه از وز,4 ��ر�� �@ض�5  م� �@اھ#
 �2 در #,��را�\� �� مD �8رK�E ھ�H ن

��(�  م;(V >�ض4 @د و �� ��ال آن^� در ��ره م< �, �� ،

ھ� n��= K�E�8ر
�� 
��#�  رو�4و م�H@ن�
 آ��ی ,
 : »  ،
�ن در ن4N مK =@چ ان ��-� @Eو


�4 ا��، از ... #� `�aا�4ا K+E از ،
�� در آن 9�mی �2 �� م;(V داد, K+E
?4 م�H@ن
،  و �� و�@د,�1 ا,#^� �@��)  ٣٣(» .K+E �2خ ن�H#�ن آن;� �#
�4 ا��


#�Rن د�� �4دار ن��مE�s^�ی د,�4 دارم ام� ھ��K دو ن�@ن� �4ای اھ` . از �4
�4د از ا,K ن@ع ر��8ر �4ای 4FBت �8�2 ا��.  

 �2 i@ر ا�� �2 ھ4 >4ف :(\� ھ�ه د,��1l,ت و��%@��ا,K ,�1 د,�4 از 

 ن�9,�� ،
د,�4ان آن را�����s و>� م#9ل �Q<,4ن
 و اd  ا? 4��4F� /hد آن ھ� را 


د,�4 از ا��ق و,lه د,��1�@ر و ان+��ر?4ان �
رت . �� ��ک ���ه م� ن�Hن

 و ,� ��م-� � ���� او ا��E�F ن�Hن، �� او ا,K ا�� �2 ا?�R2 4 در ��م-� 


ه . ن�#
ازد آرام و �4ار ن
ارد >�9ِان���عرا از و��,
 در ��م-� �� ھ4 ن+@ی �2 
#2
، �� �� :�4 از او و ,� �-
 از او  .���
  او را �@ار و Hاورا ><ف و,� ا?4 ن
 ���� :�V2 4 و ,� �R2ن� �2 او م� �@اھ
، >{ ان��Iب �4ای ��م-� و �@د ن
ا


��ز در ,�1 « ا,K را�\� آ��ی م#�4Nی �� در��� B#@ان م� ##2
 �2  در. ��
i��? ^� �@د �2 �� ام�م���و درس و �+� : "از م� ��F)ل ط@hHم Kم 
ا��زه دھ�


 م^
ی �^�ن� ا���� i�Rھ K,�ن م��ف آ
@م، ھ "i��? ن�H,1(. هللا : ، �� ا, d

ه �2رھ�ی آ��ی ری ^4ی اd و�-^�، مK ن�� �@انi در �2رھ� ��i و �@��� #2#

i�� در : "، ا,�Hن 48م@دن
"و د,�4ان ��i و ھ�� 9�m ن�@,i و ���2 ��ن� 


 و 2#�ر ن4و,�  ." �2رھ� ��
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ه ای �4 ا,K �@د�2 �@دم م+�4م�ن� 2#�ر ن4وم �-
 �� �@ط}� د,�4ان B ی�#� �,@?
ر,9ی 2#�ر ��<ارن
؛ نL` م� ##2
 �2 آ��ی �@ادی �Bم(� ?��� �@د  م4ا �� آ�4و


 از -� ،
#�,D و�� م� م� �@ا���i از @رای  �E�B����a ا��-�� �
ھ�i ن�<ا

، ھ�m4 م� ?@,�i �2 م� �@اھ�i �4و,i م� #�
 روز �@د�ن م� را 2#�ر ?<ا#m

i�#2 را ��4ون ��ا��م� �R2 >{  ?@,� در ��^@ری. ?@,#
 ن�، ���ن �� م� 

آ��ی ) ٣۴(» .ن
ارد �@دش 2#�ر �4ود ��,
 �� آ�4ور,9ی او را 2#�ر ��<ارن

 n,ر��در  �)�
 م@رد و از �#m در iن� ھ�;#R8ر ��،  ?9ارش ۶۶آذر  ٢٠ھ�

 آ�� آم
« : 42ده��4 ا>B . ،ام�م �� �%@��?�� آ,� هللا م#�4Nی در د,
ار 

�� اظ^�ر ن�رض�,�� 42د>? `sم .��@ص زن
ان��ن و ا>9اب ����� و در 
 �2 i#1در ام@ر ن �E��ام@ر د,�4 م\��FE اظ^�ر 42د و ?�� ا��زه �
ھ�
 مK د


��#� طF{ رو� �2 دا� ا��زه ن
اده ا�� �2 ) ٣۵(» .ام�م ا��زه ن
ادن�آ��ی 

. ا,�Hن �� ا>�4ام 2#�ر �4ود �(�1 �@ا��� ا�� �� �� آ�4و�a او را 2#�ر �9ن

 �)B �� ری��R� رت را در
�@د � iرت >�� ا?4 ھ
� �� }HB رت دو��� و
�

#�Rار ھ
�
، م;�9 ?@ و �m=(@س �
ر�#�� ���R2ن� �2 در �4ا�4 . د�� ن
ا

��� ن�Hن �
ھ#
 و �@د را �4ای >�� �
رت �� ��� و I
رت از �@د �
 ،
�@اری ن�#
ازن

ه و در %@رت 9Eوم از . ن�درن�FR~رت ن
� �� �2 t�� K,از ا

�@د 

 در ��^@ری ا��م� از ان���Hن د�� 2��4ن#���� ن�Hن داده ��I .

�Rن� 
�n ,@�. %�ن-�  �2 در : ,D ن�@ن� از ا, K��t �4ای ن�@ن� و م�sل �
داد���ن H2 `2@ر �@د، ن�?^�ن از م�Lم �@د  ا��-�� داد و 2���R2 4 از  ��۶٣ل 

�@د �2 وی �4ای م���ت B(� ا��-�� ا,B .� K(� ا,K ا��-��ی ن�?^�ن� �4F دا

اران  ھ�ی ھ#��م� �2 �� م+(� م� ر�
 �2 �~�. �� ام�م �� ���ران م� رود��=


%�ن-� داد���ن 2` ن� م� ##2
، م� �@اھ#
 �2 آ��ی م4ا�-�K را ����/ �


ن� ##2� /���� iر را ھ@H2 . ،د@�(� م� B K�#m �� ھ#��م� �2 او م@ا�� ��

�@د  /���� �� K� �1#,ون ا

ھ
 8@راً �� م+` داد���ن� �4 م� ?4دد و ��

 و �� �i م� رودR,@د را از داد���ن� م� ن@�ا,K دا���ن را آ��ی . ا��-��ی 

�� رR8#;�ن� :      K�#m ?9ارش م� #2
 �� م������E 42دن مR}(�، ھ�


 آ�� ?�� m �2@ن آ��ی �n ,@�. %�ن-� داد���ن 2` ۶۴�4داد  ٣«  �، ا>
��Fن� H2@ر، ھ#��م م4اB ،ه
�-� �� ��� ام�م �� �4���Iی =��
اران م@ا�� 


ه و ا��-�� داده ا�� . �I� از iروز =�/ آ,� هللا م@�@ی ارد��(� ھ 
#m
��Fن� �@دB ��� اران
��B ھi م-�@dً ھ��K ?(� را دا�؛ . ?�4ی =��
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اران ا>�Rس م��E@{R م� ##2
 و در >�� ام�م و�@اس دارن
 و آم@زش ��=
  ) ٣۶(» .i ن
ارن
�8�2 ھ

  

ا,K ن��1 ھi ���` ذ42 ا�� �2 م4>@م م#�4Nی �� B(� وض-�� ��%� �2 از   
�� و E �� �m+�ظ  ��۴٠ل )B ظ�+E �� �m ،از =�4وزی 
�� =�4وزی ان�Lب و �-

 ،���#� دا�م
,�HI� �,4 ازم�Fرزات و >@زه و ھ��1ری ن9د,�2 �1  �� 
��#� ر�{ و �8{ ام@ر ز,�دی را �@��@ه �����a  و �8@اھ� و ,lه مa�R` آ��ی 

را �� ا,�Hن م+@ل 42ده �@د و E<ا �� ا,B K(� در ��HI از ام@ر زن
ان^� 
و  ۶٧و >�� �� ��ل . د���a�^�E دا� و �� ھ�� �4ان i2 و ز,�د در ار��Fط �@د

 

، ?�m4 �-� م� #�Rد ><ف او ھ

ه �@د، در %زم�ن�  �2��F,4Lً م-(@م 
@ر �� �4F نH@د، در K�B >�ل ام@ری ھi ��  وی م+@ل م� �2 از �-�� از ام



 ><ف �R2 را در �4 م� . ���#� �@د و��� ��و m#�ن �2 روش آ��ی 
�4 نK�RH د���R و �@ط}� ھ� %4F م� v �� زم وd �%48 ن
=4وران
، �� ر��

اران م�H= ��I 2@ھ/ آم�ده م� �42د و و��� ھ�� 9�m را د����ران و �
ر�

�� ،
ط@ری �2 ط4ف را �� آ�4و و ��� و �@ار #2
، آن@�� او را 2#�ر  42دن

رت و ن�@ذ . م� زد� �� K�RFری و دل ن��در م@رد م4>@م م#�4Nی، ھ@

 .)�Iر در �\@ح م@H2  4ان,
دا�K در ��HI از رو>�ن�@ن، م4دم و >�� م

 �2 ��@ان#
 او را از ھ�� ��R�S 42ده و �� ��� و �@اری م�ن& از آن 

#��

ه . 
ازن�H2 /,�2 �4ا �aھ� �Rو د�� �HLو ن 
 ��R� �2 �� او ��^�م��ا

��م �H8ر و م@ان-� �2 �-
 از  . ھ�� واھ� و �Bری از >�L�L �@د ،�@دن� �� ��<

رھ4Fی آ��ی ��م#� ای �4ا,/ ا,;�د 42دن
 �2 او را از م�4-�� و ن�@ذ در م4دم 
،

هللا ن@ری وز .ا�8�� ن41د ��#
ازنFB ی��آ@H2 4, 4,@ر   ٣٠رر د^۶٨ �� ،

 
�^@ر، در م@رد آ��ی م#�4Nی ?9ارش م� #2� V�aن� ر�;#R8ر ��آ��ی ھ�
@د �(@ م�4-�� ا,�Hن را «  �2  ��
 ا�� و ن
 ا�� ا,�Hن رو �� رL�-م

��i ?�4ی . ?�84 و ��,
 مR}(� را >` 42د�
  در ا,K ��ره �+� و ��4ار 
 .)��٣٢۵زن
?� و ��ز��زی، ص (» .@د

��#� و م#�4Nی ھ4 �ا�L�L< 9�m D, ��FE �@د و آن ا,#�1  �� و�@دی �2 آ��ی 
 K�8از ر `F� �� �2 و�@دی �� �#���دو >1@م� و��L8 �,d را م� �@ا��#
، ام� 

�� و>�� �
رت �� ن;. مE�I. و��L8 �,d �@د، د,K را ���ن�4 �
رت م�# �
���(= � دان�R، ووd,� م\(�Lاز او�_ وا��Fت م را�#�م ا��م �� ھ4 ��
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را م� �@ا��  و�E م4>@م م#�4Nی  �� ا,�1# �@د را ) د,��1�@ری ���م ��Bر
 ���RFEد د@�
رت در د�� �  ��< �� ���#��ن� و �}@ر,K�R و��L8 �,d م� 
 �Eرت و�Nا,#�1 �4 ن �%��ن
ا� و �� ھ4 ����� ھi راض� �� >�� آن نF@د 

د,
 م���وت  و ا,K دو. 
�� م�IH راض� �@د��L8 ان����I و مR}@ل و �4ای م
و  �@د �2 آ��Hن در ,D �@ی ن�� ر�8 و ا,K دو د,
 م���وت. از و�L�8 �,d �@د

 K,و ا 

ر�� م� �@ا��#� K�#m iھ �#���طF-�ً ان+��ر?4ان م�H= ��I 2@ه 
و �
,#�Rن �@د �2  .وش م#�4Nی ھ��ھ#O و ھ��ن� ن
ا��� د,
 و م#/ و ر

ن�HL . ا�^�م وارد 42دن، ن�HL و  �@ط}� و د���R د�� زدن
�4ای ><8/ �� 

ه �@د، �FBر�#
 از
ه �H2 /8>< �2 �4ای �aھ�:  

�� �� B#@ان ,D ��ن� و �#�,��1ر در د����ه و  -١ن�@ذ و ,� ر�#� م^
ی ھ�
  ��� م#�4Nی 

 ٢ - K�E�8ر Dه �4,�ن مl,@� ری ا��م�@^�  ا�H8ی ا�4ار �


ام زن
ان��ن �@��(� راد,@ ��  - ٣ Bدر م@رد  ا �#���ا�H8ی >i1  8(� ای آ��ی 
�� ��  

   ن�@ذ م;�ھ
,K و 4F�EاE^� و ن^�� آزادی   -۴

ر آ��ی م#�4Nی و ��� وی د ا,#�ن م
�B �@دن
 �B �2م` 8@ق m �)B ���2^�ر
در . ، ا,�Hن  %�>�� و م4Hو��B رھ4Fی را از از د�� داده �@دو�@د دارد

@د �2  Kز,4 �-� م� @د i2 �� �2 و �2. ھm 4^�ر �Bم` =4دا��� و رو

ر >�L�L داردLm �^#,ا ً��L�L< . /�= ر@N#آن^� �� م �� K��ام� �F` از =4دا

 
�� رR8#;�ن� را >درآم
ی �4ای زم�#� ھ�ی ن�1ت 8@ق ?9ار^�ی آ��ی ھ�

ودی م-(@م م�  �2 8-�ً م@�@د ا��  و �� ۶٨�� =�,�ن ��ل  ۶٣ا�` از ��ل <

�@د و &F4ی ��ب طN�#م K��در ا����ر ?K�84 د4�8ش  #2
 �2 در %
د ��
 �� 

ه و ھ4 �� ن�1ت �@ض�+� dزم ��
، �� �4��_ ��ر,B n#@ان #�Rآن ھ     

  . ا98وده م� ?4دد

  

  

 �$�A1Qر� ��ارش آ��ی ھ��;C  

۶  K,48۶٣ود ،»

 آ�� آم�از ا���ف در م@رد ��Qه و ...ظ^4 ا>
�(��ت ا��4، ا�4از ن�4ان� م� 42دB . �-�� ��aم� ?�� ?4وھ� را =�/ ا
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ا,� هللا م#�4Nی ھ i� �+�4�vU ا,K >84^�، . ���48ده ا�� و ����K 42ده ان

4 م� ?��، ام�م ھi از ا,#�1 اظ^�رات ا,�Hن، اv. اظ^�رات م#�� م� ##2


#�Rن�را>� ھ ،
�� ��  .)٣٧- ��٣٨ �@ی �4ن@�، ص (» .ن�م\(@ب دا

 ٩  K,48۶٣ود ، »i,

ود . ���B ن� و ن�5F% i، �� م#9ل آ��ی م#�4Nی ر��<
ا,�Hن م\��FE در ��ره �#�Q� ،Oه، زن
ان��ن، . دو ���B �� ا,�Hن %+�F 42دم


، رو�����aن، �^�د و�R�@� ،d�2 &,@ز�از...  Kو م 
#�ا,�Hن در ��ره  دا
i�. م@ض& ?�4ی ھ�ی ان��Lدی �ن و =I/ ان��Lدا��Hن از ر��ن� ھ�، ان��Lد دا

i��
 از ن��ز م4hب �� ....�R)� i#2 418 و م<ا42ات م��
 و ��زن
ه ای دا-�
�� و ��ض� 41RB در ��ره��� هللا م#�4Nی و 9Eوم 2#�4ل  آ��,�ن ��
 ھ�دی ھ�

  .)4۴۵ن@�، ص  �� �@ی �(» . ا��Fر، %+�F 42دم

 ١٩  K,ب ا��م� م924 و « ، 48۶٣ود�Lن داد���ن� انd@{Rاز م �-��

�@د�ن، �(@?�4ی از . مd@{Rن زن
ان^� آم
نLو م 
از �\4 مK�L8�# م� ?��#


  ».آزادی و �B@ زن
ان��ی �@د �2 ا��4اً آ,� هللا م#�4Nی روی آن ���1 دارن

  .)��۶٠ �@ی �4ن@�، ص (


 آ�� از ام�م، =��م� را�& �� ض-�^�ی >9ب ا« ، ۶٣م^4  ١١��^@ری [>�
و ا��Fه آ,� هللا م#�4Nی، در اظ^�رات ان��Lد آم�9 آورد �2 �� ا,�Hن ] ا��م�
iص (» .���4ن� ،�  .)��٣١٨ �@ی �4ن@


هللا ن@ری آم
 و را�& �� مa�R` ��ری و ��ش « ، ۶٣آذر  ٨FB ی��ظ^4، آ
�� (» .اظ^�ر ن�4ان� 42د... � هللا م#�4Nی و�4ای ط4د ان���L ھ� و م+�%4ه آ,

H^�,� در �2 : �� ز��ن �� ز��ن� م� ?@,
.)  �۴١٠@ی �4ن@�، ص @2

��د ا,�Hن �-�` م� آ,�B4ی و ><ف ا48اد م@رد اN�#ر 42دن م@Rن��.  

@رای ا��م�[ در �(B �R(#� « ، ۶٣آذر  ١١  V);از د��@ر، در ] م `F�
�4Nی �41H 42دم و �� �41H، راه �@ء ا����ده ن��ق م��L` اظ^�رات آ,� هللا م#

,�Hن از م;(V ان��Lد 42ده �2 4وع 42ده �@دن
 �� ?��K ا,#�1، ا –ا18#�ن را 
» .و م����Lً از ا,�Hن �@ا��i �2 �� مa�R` �#��دی و 418ی �4Qدازن
. �i�R -ا�� 

  .)��۴١٢ �@ی �4ن@�، ص (

» �� مa�R` �#��دی و 418ی « ده ومa�R` ��ری م�(�1 را رھ� 42 ,-#� ا,�1#

����HEن را> �� 

 �2 ا�1ل در �2ر�ن �@�@د نI@اھ
 آم
�4Qدازن�� �.  

آ,� هللا م#�4Nی، �-
 از م���ت �� ام�م، �� م#9ل م� آم
ن
 و دو «، ۶٣آذر  ١٩
i,م<ا42ه 42د O#� ر و@H2 در ��ره ام@ر iھ �� ��B�� . ل از@�ا,�Hن، طF{ م-
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مK از ا,�Hن �� ��ط4 ان��Lد ز,�د از دو�E و ���a� . �E ھ� ?��2�F@دھ� و ن�ر�
�@ص �#O، �� ا,�Hن ُ>�84H�= KR ام@ر �42دن دل م4دم، ?(� 42دم و در 

�2
 42دمU� ص  (» .را ،�  .)��۴٢٧ �@ی �4ن@

_، �����ق �4ان ��,4 �@ا �� م#9ل آ,� هللا م#�4Nی در �i « ، ۶٣دی  ١٩
i��8ر .�� D, م�ھ� 
�i؛ ,D ��ر در �i و ,D ��ر �4ار �� ��ر �(�R  دا

��4�H �� ان��Lدات ا,�Hن در م@رد �@ز,& d�2، �@ه �����a، . �^4ان �4?9ار @د

ا و ���� و]��^@ری ا��م�[ >9ب% ، ...i,اری در ��رۀ ط4ح . ?@ش داد
Lم

i,م<ا42ه 42د �%@�� /I� �� &,@ز�وا?<اری  .i,
. �� ن��;� �\-� ن��4

 
#2
�4ار  �IHراھ�1رھ� را م �Eص (» .دو ،�  .)��۴۶۵ �@ی �4ن@

١٧  K�^�۶٣ ،  »

 آ�� آم�
؛ از ��(� اظ^�ر . ا>در ��ره مa�R` روز م<ا42ه 

 ] �I#�ن ا,�Hن[?�m4 ھ�� . ن�را>�� آ,� هللا م#�4Nی از �I#�ن ام�مHن /I=

�� ] ^4انداد���ن ان�Lب �[ �d@ردی ]ا�
هللا [ و ?��#
 ام�م از 9Bل آ��ی 

#�Rاط�ع �@ده و راض� ن�.«  

در م@رد 9Bل آ��ی ا�
هللا �d@ردی از ��� دا���ن  : 8`�9 در /8رد �8ق
iزم ا�� �2 ن��1 ای �� اط�ع ���4نd �� K��:  ان�Lب ا��م� م924، در ھ


ه آ,� هللا م#�4Nی در زن
ان^�، راز �4دا�K ) ٣٧(روزی آ��ی ن�%4ی #,��ن
� م9�4 را �4ا,i �8ش 42د و ���  داد���ن� ان�Lب ا��مآ��ی �d@ردی از 


 آ�� �(�#� �4ای « : ?���روزی آ,� هللا م#�4Nی در =��م� �� و��(� >�ج ا>
��#� ���48د، ?���
 ��K مK و �d@ردی ,�� را ان��Iب �#�
” : آ��ی ,�� ��.   «

��#� ھi از روی ا�4اه و ا��Fر آ��ی �d@ردی را از �... ��� داد���ن� آ��ی 
 ) ٣٨(» .��4#�ر�4د

٨  

 آ�� م^��نi �@دن
« ، ۶٣ا��#�در ... _، �4ان �@ا و آ,� هللا م#�4Nی و ا>
�(� از ����ر، B �,4و� �� �FRن را ن��(�R، آ,� هللا م#�4Nی ان��Lدات �@د

م نiN �8�2 در B ف و��Eب ا�R< �� رج، واردات��م48�Rت ھ�ی �� >�Rب �� 


واردات و م@اد از اظ^�رات ام�م ن�را>� �@دن
 و . د,�4 ?��#
 و �@اب داده 
 
�@د�ن در ھ�4اھ� �� ا,�Hن، �
,� ن41ده ا,i، ?(� م# 4N�2 �� ن iاز م� ھ


  .)��۵٢٣ �@ی �4ن@�، ص (» . �@دن

�4 آ��ی « ، ۶۴دی  ٢۴B]
��4ا��ن�[ �a�FB] م+ [ i� ���h�)F� 4�8د V�aر

اره ��� آ,� هللا م#�4Nی و م+
ود 42د ن�@ذ م^
ی �4ای ��زم�ن دادن �� اد...آم


اد 42د��� ا��  .)٣٨١ام�
 و دE@ا=�R، ص (» ھ�



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٣٦            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

٩  K��4ای �24 در �(�R �4ان �@ا در >�@ر آ,� هللا م#�4Nی �� «  ، �۶۴^
i,�24 42د< i� 4ی ?@ش . ط4فN�#ی م��آ _E�\4 �� م�H�� و 
ھ��� آم
ن

i,داد .aد ھ��^#H�= دات و�Lن ان��H,د �� ط@ر ا��� در  ��ره وض& �@ز,& و ا��

 �2 مI(@ط� از م\�E_ در�� و #��(41د �@ه �����a و �#O داB 2(� و


 در �(�Rت �-
ی روی ھi�#2 �+� D, 4. ن�در�� ا��>��HEن �@ب . �4ار 

#�  .)٣٩۶ام�
 و دE@ا=�R، ص (». ا�� و از @رای م
,4,� >@زه ?(� دا

١۴  
_ م^��ن ا>« ، ۶۴ا��#i,@د� ��آ 
�آ,� هللا م#�4Nی ھi از �i آم
ه . 

�24 42دن
 و�E �� اظ^�ر �� >��E. �@دن �R)� در iام�م ھ]�E�R2 [ �)��


از رھ4Fان [آ��ی م#�4Nی از ام�م �@ا��#
 �2 ا��زه �
ھ#
 م��� زاده . ن��ن
ن

] م<ھ�F ا42اد#�� 4N+� ن�ان، 
. ام�م �F@ل ن41دن
. در م�E9# ��4ون از زن


اری �2 ا2#@ن در ھ��-,4 i�2ظ 
�~#�K آ��ی م#�4Nی �@ا��#
 �� آ��ی ��
�� داده @د)B �� ت��4ی ا��، ا��زه م��R� ر���ن��ام�م 48م@دن
 �� اھ` . ��



اوت .) ۴٣٩ام�
 و دE@ا=�R، ص (» ��ن� اش م���ت #2B �2 �2#� و 
ن��ه �#2
  ) ٣٩(�� 2;� ا��؟ 

١١  K,م« ، 48۶۵ورد

م� ام�م ر����4 �4ای ��Bدت B . �� iام4وز ھ

ه ا���(41د �(_ ام�م د,
ه B در ��N4ای .ن� 
�� د4�2 ھ� ?��i ا?4 ن��ز دار,

�Rن��ز ن� 
#��? ،i,رج د4�2 ���ور���� از  �� D�m@ن �E�R2 م-(@م ا�� . 2
م رو �� �^F@د م� و �Bج ھi م-(@م و ن�4ان� ن
ارن
 و �� ط@ر 2(� >�ل ام�


  . دان#


ه. م
�� �� ام�م >4ف زدم
ا,�Hن ض-�. ا��. ���l= �8م4ده % . D, 4م در�
د����ه i)�8 �4داری  .د�� و ���4ی �(_ در د�� د,�4، و�E رو>�� �@ب ا��


ه �2 ھi >�24 ھ� را i)�8 م� ?�4د و در  ��F-� ر���ن���2م` ا�@م���D در ��
�^� . ا��ق د,�4 2#�4ل م� @د)�8 K,م، ا
i)�8 م���ت �@دم را در ا��ق 2#�4ل د,

  .��ر,�I ا��



 آ�� ?�� ام�م �@%�� ھ�ی و%�� م�ن#
ی م� 48م�,#��� آ,� هللا م#�4Nی . ا>

�^@ر . =��م م� دھ#
 �H,�^84< �2ن را �� مH@رت �F(� �9ن#� V�aی ر��از آ

�@ا��
�#�ن ��زش ن##1و وض& �F^� ھ�  از مK در ��ره �#O. � ان
 �2 �� د
  .)۴۶اوج د�8ع، ص (» .�}@ال 42دن
  و از >�ل آ��ی ��م#� ای

 ١۴  K,48۶۵ورد ، »i��8م#� ای �� ز,�رت ام�م ر��. ام4وز %5F �� آ,� هللا 


dزم ا�� �� ن+@ی . >��HEن �^�4 �@د و�E ھ#@ز ��,
 م
�� در ����ر���ن ���ن#



��� �ی� ���	  �
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%@�Iم ،

 روز آ,#
ه در ان�Nر ظ�ھ4 @ن#m هدر
. �ً در ,�1 از ا��Bد آ,#



 آ�� آم
.... د4�2ھ� ا��زه ن�� دھ#�را�& �� ����2 ظ^@ر ام�م در روزھ�ی . ا>

 �F+% ه

 �� آ,� هللا م#�4Nی ھi از >�ل ام�م . �� ���a ن��4
,i. آ,#�4ار 

i۴٨اوج د�8ع، ص (» .اط�ع دھ (.  

�� ا, �1#��ia م�Lم رھ4Fی �� ا,K اط�ع م-(@م م� @د �2 آ,� هللا م#�4Nی : �@��
��#�  اط�ع ن
ارد و ا?4 آن^�ان#
، اط�ع م� �
 ح� %�ا��، از >�ل  آ��ی 


و . ز آ,� هللا م#�4Nی =#^�ن م� ##2
ھ4 مR}(� را I� �2@اھ#
 ا�#��4 ا,K . دھ#

�` م� ##2B �H#,9? 4یN�#ی م��^� �� آ���ر و م��F�  .در م@رد ا

٢۵  K,« ، 48۶۵ورد ��آ 
�ت ام�م اط�ع داد �2 آ��ی م#�4Nی �� ز,�ر. آم
ا>
�@�� ���Q� ��  4�Hه و  -١: را �� ا,�Hن �<42 داده ان
 آم
ه ان
 و ام�م دو م@ض@ع

 O#�٢-  D, 5��4� م
B ب و�Lار ان
4�@رد م�Rوی �� رو>�ن�@ن ط84�
 ��4,�ن ��ص و ن�9 اط�ع داد �2 آ��ی ��
 رض� %
ر را در �4,�ن در?<

,4
 ����B م-\` 42ده ان
 و آ��ی م4>@م #m ت ا>��ر و�Bاری �� اط�
��-

4�ن ا,K �@ده �2 �^�4 . م#�4Nی �� ا,K �2ر ا4�Bاض دا�� انN4ی نN�#ی م��آ



اری �4?9ار م� ��-,4اوج د�8ع، (»  .�@د م4ا� i���H& و �8�+� �4ای آ��ی 
  .) ۶١ص 

  

  

  :  در /8رد ��#(���اری /�8Eم /�P�1یC;ارش "8ِد 

مK �� ��زدا� و زن
ان� 42دن آ��ی ر����ری �2 در مE9#/ �4ای «
 
��ط4 زن
ان� 42ده �@دن K,+� ?��84 �@د و او را �� ا�اری �8
��-,4آ��ی 


اری ,D م�4& �@د �2 از دن�� ر��8 �@د . ا4�Bاض 42دم��-,4�4ه آ,� هللا d��

ه اش ا,K �@د �2 �@د ام�م �4ای ا,�Hن �8�+� م� ?B�� م\(_ را و K,ا K�84؛ م

�� آ��ی ری ^4ی آن و�� �2 وز,4 اط��Bت �@د ?��i؛ ,D روز آم
ه �@د 
مK ا¡ن  م#9ل ?(�Q,��ن� �@ده ام، ا,K م\(_ را �� آ��ی ?(�Q,��ن� : " ا,#;� ?��


اری ھ��K دو �� روزه ر�8#� ا��، ��-,4�� ھi م� ?@,i، آ��ی ?��� ام �� 
�(� از �@د��-Eا V1B دا�Fم
#2
!" ن ن�Hن �
ھ� 
,
مK �� . در >�L�L آم
ه �@د �^


اری ,D م�4& ا�� �2 �-
اد ز,�دی از �24^� ��-,4�4ه آ,� هللا d�� i��? او

اری ��-,4�� ا,�Hن �B�� دارن
، مK ا?4 ��ی ام�م �@دم در %@ر�� �2 آ��ی 
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 اD, iNB �8�+� ای �4ای او م� ?<ا�i، �� ا,K 8�2@ت ;Rدر م 
ر م4دم م� 
�� در �2ر I `a�R�2 م 

ن
 و ا>�Rس م� 42دن+�ل م� @�

�Rن�...�L? ":؟i,@�� d�� �� را �� 4Nن K,ا "i��? :
��م � ���� K,؛ ا@�� .


اری از دن�� ر�8، �#�زه او را �2 . آ��ی ری ^4ی ر�8��-,4
 ھi آ��ی -�
��Fن� آورده �@دن
 آ��ی >�ج رض� %
ر �@ا��� �@د �4 او ن ���ز �I@ان
 ن�<ا



 آ�� . �@دن���ران د,
م آ��ی �KR< n %�ن-� و ا>� i�8ر Kروز م 
#m از 
-�

اری ��-,4ا,K م\(_ را د�� ?��84 ان
 �2 �(�، م#�4Nی م� ?@,
 ام�م �4ای 
 �R)� ام�م �� _ D, �1#,ا �� 
�8�+� ��<ارد و ا,K �2ر را م4IRه م� 42دن

E@{Rم ����، آ��ی ��م#� ای، آ��ی م@�@ی دا��i در آن �(�R ھ�K، آ��ی ھ�


 آ�� ھi �@دن�در ض��F+% K^� مK . ارد��(�، آ��ی م@�@ی ن�RI وز,4 و ا>

 �2 i��? م\(_ را �� ام�م K,ی " ا��و%�� آ }F�2 ط ��m ا�1ل دا
  _ ��
اری �2 �� آ��ی %
ر ?��� �@دن
 �@ �4 مK ن��ز �I@ان در آن ن���-,4


اری ن��ز �I@ان
، ا,K �� 2;�ی ا��زه م� دادن��-,4
 آ��ی %
ر �4 آ��ی 
 /��� م� زد؟ وd�< �E �2 ن�<ا�� ان
 ا,K �4,�ن�ت و �4,�ن ��ز دا\E ب�Lان
 ��را در ,D �9وه ھ���د ھ��Hد %�+� ای ن@�� ا��، ��(� ھi م+�4م�ن� ن@


 در آ,#
ه �� �R2 ھi �@ھ�K ن41ده ا�� ام� ا,K ن@�� در ��ر,n م� م�ن
 و �-
��#� ن�<ا� �� ,D ن�4 �>�4��E�- را م+1@م م� ##2
، م� ?@,#
 آ��ی 


؛  و��� مK ا,K >4ف را زدم ام�م ن�را>� "م�4-� �2 ر��F/ �@د ن��ز �I@ان#
 _;-� �)�� K�2 م 

اری ?��#��-,4
ی را�& �� آ��ی #� �)�
ن
 و �

?�4ی از ���H& و ا>�4ام�ت م4>@م آ,� هللا ?(�Q,��ن� ن�9 را�& �� �(@...42دم
 
  )٣٩(» dزم� ن�FR �� �#�زه آن م4>@م ا4�Bاض 42دن

 ٢٧  �H^F,4ی« ، ۶۵ارد^اط�ع داد �2 .. آم
] وز,4 اط��Bت [آ��ی ری 
��، B(�� د4�2 م
ار�2 از ا%�^�ن د�� آم
ه  �2�F` از ان�Lب ��
 م^
ی ھ�


 م\�E_ ر. ھ�دی و ا�4اھ��� ?9ارش داده ا��ا �� آ,� هللا م#�4Nی در �4ار 
  .)٩٨اوج د�8ع، ص (» .م��ن ?<ارد

  

۶۵�4داد  ١٣  ، » ���4 آ��ی ��
 ھ�دی ھ�B ] ی��و د4�8 آ V�aدام�د و ر
آم
 و =��م آ,� هللا م#�4Nی را آورد �2 در م@رد ط�H<4ن ن�FR �� ] م#�4Nی


ن �4ان ن^�� آزادی اد:�م ار�/ و ��Qه =���4ی 42ده ان
 و از م�4وب 
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ه ان�� م<ا42ه 42د,i...ن�را>� اوج د�8ع، ص (» .در ��ره ��
 م^
ی ھ�
١١٧ (.  

٢٢  4��۶۵ ،»��4F?�ن �(�R دا V);4 م�B . 4?�نF� �R�aت رUھ� VQ�
�
ه در ��ره رھ4Fی آ,� هللا م#�4Nی . در د4�8م �(�R دا i�N#� 
#� 
�4ار 

@د /I= 4 آنF�  .)١٧٢اوج د�8ع، ص (» .�� ام�م و آ��ی م#�4Nی داده @د و 

ام4وز ��-� از =9�1ن �� B#@ان ا4�Bاض �� d,+� ن�Nم « ،۶۵��4  ٢٣ 
 K,�2 در ا 

ن
 و�E ام�م �� آ��ی م#�4Nی =��hم داده ان�H2 �1، د�� از �2ر9=


اوج (» .ام4 د���E ن##1
، �� ن�4وھ�ی ام#��� و ����a وظ��� �@د را ان;�م دھ#
  .)١٧٣د�8ع، ص 


 « ،۶۵م4داد  ٨��ب ?<�� ن�Nم =9�1، �4ار �Bء و ا�Fدر م@رد اط
اوج د�8ع، ص (» .آ,� هللا م#�4Nی =��hم داده ان
 �2 م�ط�� @د. �4ر�� @د

١٩۶(.  


 آ�� آم
« ،۶۵م4داد  ١٩ �در ��رۀ م�4& �-4,9ات ��ن@ن� �2 . =�/ از ظ^4 ا>
1` =�
ا 42ده ا,Hن م�F^رای ن�@
، ن4N داد�� م�4&  م iK,4�^� �2، م<ا42ه 


 آ�� اط�ع داد�2 ام�م م� �@اھ#
 �2ر را �� آ,� هللا �_ ا> �Eا��، و V);م

##2 K��-� ن م�4& را�H,�2 ا 
    ».م#�4Nی م+@ل ##2

  .)٢٠٨اوج د�8ع، ص (

٢۴ 4��۶۵ ،»��4F?�ن �(�R دا V);4 م�B . م#� ای���+� �� ا%4ار آ��ی 

م ��D�1 رھ4Fی و م�4-�� م�B 9ومE 4�

 و ن����م م�ن 924�اوج (» . 

  .)١٧۴د�8ع، ص 


م� آ,� هللا م#�4Nی ���48دم« ، ۶۵^4,@ر  ٣�
هللا ن@ری را FB ی��ن�م� . آ
N�#ی م��دم و ام�م �� آ@� ��4ی ار��ع داده ای �2 �� ام�م در م@رد �-4,9ات ن@

آ,� هللا م#�4Nی >{ �-��K �-4,9ات ا>�1م . ���48دم �@دن
، �@�S ا,�Hن
�
ا?4 @رای ن�^�Fن ھi ��ن& @د، ,D م1H` . (\�ن�� را �� م;(V م+@ل 42دن

  .)   ٢٣۵اوج د�8ع، ص (» .م^i از �4 راه م;(V �4دا�� م� @د

  

۶۵^4,@ر  ٢٩، »

 آ�� و ا��ی ری ^4ی آم
ن�آ��ی ری . =�/ از ظ^4 ا>
 
�� ��Iم `aم924 و و�� �^4ی ?�� آ,� هللا م#�4Nی از H2. و ��زدا
�� ن�را>� ان
 و م� ?@,#
 ا,K ا��ء را �4ای �2ر ن^��^� dزم م^
ی ھ�


و�E آ��ی ری ^4ی نQ<,��84 ان
 �2 م@اد م#�;4ه و ا�#�د �4ی دو�E و . دارن
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، ض�K آن�1 �@د ن^��^� ھi �� او ... و��a` �-` و�4ای ا,K �2ر dزم ��

ه ا��Hوا?<ار ن.  

�
 آ�� م� دان��R ان
 �2  ض�#�ً آ,� هللا م#�4Nی ا,K ��زدا�را �� ا�ره مK و ا>
  .)   ٢۶٨اوج د�8ع، ص (» . ام�م در �4,�ن �4ار دارن
. �2م�ً ا��Fه ا��

2« ، ۶۵^4,@ر  ٣١ 

 آ�� آم
 و ?�� ام�م ن4N ��ط& داده ان�� ?4وه >�ج ا>

 ط4د ,�� ��
 م^
ی ھ���
@ن _�L-� ا�� �2 آ,� هللا . و K,ن ا��ن�4ان�

i�#2 وض4ر 
  ».م#�4Nی ��I �4ن;#

  .)   ٢٧٠اوج د�8ع، ص( 


 آ�� و آ��ی ��م#� ای �4ای ھ��ھ#�� در ��ره م\��FE �2 « ،  ۶۵م^4  ١٢�ا>


م� ام�م م\4ح @د، آم
ن�
م� ام�م ر��
,i. �#� �@د � �Hھ �B�� . ن�HE�<

�� و م924 م��I آن^� ... �@ب ا��
 م^
ی ھ��� �){Rدر ��رۀ م– ��4اً �2 ا

ه  .H2– 
 �F+% . 4یN�#ی م��و �� آ 
@ن _�L-� �2 ا�� K,4 ام�م اNن

@د �2 د���E ن##1
 و ن^�� ھ� ھi از آن^� ?��84 @د ���? iھ . K1�م� ?���i م
=�H#^�د . ا�� �-�L_ ����، �� ا48اد ن9د,D ��� آ,� هللا م#�4Nی م#;4 @د


#��@د�ن م\(_ را ��  42د,i �2 2@��ه ���i�a و�E ام�م ا%4ار دا 
و �4ار 

  .)   ٢٨٨-٢٨٩اوج د�8ع، ص (» .آ,� هللا م#�4Nی ��4م�,#

�� رR8#;�ن� در : �@��ض�K آن�1 « ^4,@ر B#@ان 42ده �2  ٢٩آ��ی ھ�
�@د ن^��^� ھi �� او] ��
ه ا��.] ن.,-#� ��
 م^
ی ھ�Hام� در » .وا?<ار ن

١٢ 
��#� م� ?@,�ن^�� ھ� « 
 م^
ی و ھ��1ران/ از ��: م^4 از ز��ن آ��ی 
H2. و « م^4 و >�� ھ#��م �١٢#��4 ا,K �� ��ر,n » . ھi از آن^� ?��84 @د

 ��
 م^
ی ھ��� ��Iم `aم924 و و�� �^4,@ر ری  �2٢٩ در » ��زدا
�� مR}@ل �� رR8#;�ن� ?9ارش داده ا��، ��
 م^
ی ھ�^4ی �� ھ�

  .@ط}� �4ای آ��ی م#�4Nی آ�1ر ا��و از ھ��K �� مR}(� �. ن^��^� �@ده ا��

��#� ط4ح ##2
،  �F` از �ض�#�ً �4ای ھ��ھ#�� م\��FE �2 �4ار ا�� �� آ��ی 
��#� �� ن�4ه �
 آ�� و ��م#� ای �� ھi :  رK�8 =�/ آ��ی ��� رR8#;�ن� ا>ھ�

@ر �� د,
ار 42ده �� ��  4�,
��#� و ھ��ھ#��,1�##2
 �4ون
 و ن9د آ��ی  `�B   .  

  


 آ�� ن�م� ام�م .  _، �4ان �@ا م^��ن آ��ی ��م#� ای �@دن
« ، ۶۵م^4  ١٣�ا>
�� آ,� هللا م#�4Nی را آورده �@د �2 ض�K �;(�` ز,�د از آ��ی م#�4Nی، از 
�� و ا,�Hن �@ا��� �@دن
 �2 در م@رد �-�L_ ا�^�م�ت آ��ی ��
 م^
ی ھ�
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#,��اوج د�8ع، ص (» .دو���ن/ ھ��1ری ##2
 و >
 ا�` �1@ت ا����ر ن
٢٩٢   (.  

�` « ،  ۶۵م^4  ٢٢-Eا V1B 4ی درN�#و ?�� آ,� هللا م 

هللا ن@ری آمFB ی��آ

��، م����^� را �-\�` 42دن  ...�4,�ن ��زدا� ?4وه ��
 م^
ی ھ�


 از ظ^4 �� ط4ف �i >�24 42دم-� �� �B�� . ی��4وب �� م#9ل آ: D,ن9د
i,

,i. م#�4Nی ر���i �@ده ظ. 2�� =�H در م-\` ��ھ4 ا,K �@د �2 ا,�Hن م



م از =�/ . �R2 را نQ<,4د و�E در م��L` >�@ر مK، ن��mر =<,#�84��
اً 8^-�
4N�#و م 

?��# .م\(& �@ده ان 
  آ��ی ا�4اھ�i ام�#� را نQ<,��84 ان

آ��ی ��
 . =V از %4ف �م �� �^4ان � .i�H?4�� ���B ن� _ �� ا,�Hن �@دم
�@ص �-�L_ . �24 دا�ھ�دی ھi در م<ا42ات �ا,�Hن از د��@ر ام�م در 

�� رن;�
ه ان
 و د��@ر ام�م �� ا,#�1 د,��B 4@ زن
ان��ن �� ?4وه ��
 م^
ی ھ�
�@ه ا� ً�%@�I4 42ده و م�

، �2ر را ��F4ی نN�#ی م��غ �2 �@ا�\� آ�


 ا�\+� و @رای  �E�B����a �2 ا48ادی مs` آ�
ی ?��ن� و ��
 م+���ی م+
  .ی ا,�Hن ���` �@��� ن�4��Rا


ن
 در م@رد ��
 م^
ی ?9ارش ھ�ی :(S  و ا:4اق آم�9 �� ام�م داده L�-ن م�H,ا
 S): و 
#� �)��
ه و =V از د��@ر �-�L_ مUم@ران در �4�@رد �� م�^��ن، 

��` 42ده ان
 و ن�@ن� ھ�ی ز,�دی داB... . �� و 

��K �@دن� �� S� �� ً�#�ض

 آ�� ?(��@ص از ا>�
4>� از ا�
ام�ت و م<ا42ا���ن را �� . � م� 42دن Kم

i��? ���� `,

 آ�� د�8ع 42دم. ام�م �4ای �-�
 . از ا>#�از �@د مK ھi ?(� دا
�2 2�d Dزم را ن41ده ام . �^
ن
 ?9ارL�-ن م�H,و ا 
Hن `< �){R4ه م�d��

  .)٣٠۴-٣٠۶اوج د�8ع، ص (» ��,
 ا%�ح @د

_ م^��ن « ، ۶۵م^4  ٢٣i,ی م@�@ی ارد��(� �@د��4 �+� در ��ره . آ�H��
در ��ره =�H#^�د . مK ?9ارش م����i  �� ا,�Hن را دادم. مR}(� آ��ی م#�\4ی �@د


 �4 ا��س وا�-��ت از ط4ف وزارت اط��Bت ,
ا,�Hن در >
 دادن ?9ارش �

ه  –
 –ا,�Hن م
�B ان
 ?9ارش :(S �� ام�م داده ��i ?�4ی �. �+� و �


 �4ای �1��` �2ر، آ,� هللا ��م#� ای 48دا �� �i �4ون
�4ار ن4Nی ا,K �@د �2 . 

» . م�ن-� ن
ارد، ��
 م^
ی و ا48ادش را �-
 از �1��` ��ز�@�a ھ� آزاد ##2

  .)٣٠٧اوج د�8ع، ص (


 آ�� آم
...در م#9ل �@دم« ، ۶۵م^4  ٢۵�در ��ره >` م1H` آ,� هللا . ا>
i,42د �F+% 4یN�#ا. م 
ز ام�م ��Lض� i�#2 �2 ا,�Hن را �� �^4ان �4ار 
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#,��. �VQ ��ش @د �2 ��ط4 ا,�Hن راض� @د. �I@اھ#
 و �� ا,�Hن م+�F ن


 آ�� اط�ع داد �2 ام�م د��@ر داده ان
 ا,�Hن �� �^4ان ���,#
 و �4ار ��4 ا>B

#�� i@ا ھ�4ان � �R)� در _ 
....
_ آ,� هللا م#�4Nی از �i آم
ن . ��


 آ�� �@د,iآ����24 42دن
. ,�ن ��م#� ای و ارد��(� م^��ن ا> iی . ام�م ھ��آ ��
�� �4ای ان�Lب ض4ورت دارد و م#�4Nی ��(� م+�F 42دن
 و ?��#
 و�@د 
 �� iھ ���� وظ��� ھ�� ا�� و د��@ر �-�L_ ?4وه ��
 م^
ی ھ�>�� ا�F�Bر 

�� م\^4 @د  .ھ��K م#N@ر �@ده �2 ��� 

@ر دادن
 �2 وض& �@د�ن را �Bدی ##2
 و دو��ره �B@ زن
ان��ن را �� ا,�Hن د��

,��#�84
 و�E ام�م ا%4ار 42دن
. ام��ء ن,>= ��ن9د,D �@د . آ��ی م#�4Nی ن


��Fن� @ن
 �2 �� د���E م� ھ� وض& �^�4 B ام�م.  


@ن ��ام�م ,�1 دو ��ر . ام�م ��(� 2@��ه آم
ن
 و م����Uن� آ��ی م#�4Nی ن4م ن
4% 4�H�� 4�,روز د 
#m 
,�4�ن ن9د,D �� =�,�ن ا�� و �B �2 
#��? ً�+,


#�Fه ن
��Fن�� @ن
. زنB ر�mد 
,�Fام�م ن 
��(� م�4vU . د4�2ھ� ?��� ان
i,
�4ه آ��ی م#�4Nی �F@ل 42دن
 �2 م����^� را �� ط@ر م+
ود 4وع ....d��

�84,>Qن �Eو 
�� %+�F و �I#4ان� ##2>? `s�2 م 

 و##,��. »د���E در ام@ر ن

  .) ٣٠٨-٣٠٩اوج د�8ع، ص (


 آ�� اط�ع داد �2 ام4وز در درس آ,� هللا م#�4Nی، « ، ۶۵م^4  ٢۶��4 ا>B
 V);م `��Lم K�8د ر�^#H�= �2 42ده .�U� ن اظ^�ر�H,ای از ن�را>�� ا �F)ط
�4ای >��,� از ا,�Hن را ن�@ده �2 آ��ی  م#�4Nی ض� K�41H از ا,�Hن، ?��� 

��ف ان��Nر م� از 8- 4� K,ه و ا
 `< �){R�2 م 
�ً ن��زی ن��R، و�E ن���� ان
  .)٣١٠اوج د�8ع، ص (» .�(�R د,H_ و د��@رات ام�م ا��

اول _ �� �i م#9ل آ,� هللا م#�4Nی ...�� �@ی �i >�24 42دم« ، ۶۵آذر  ١٩

ن
 و ا���FLل �@�� 42دن
. ر��
م+�ل @� �� .ا,�Hن و آ��
 ھ�دی ھ�

�@ض�+��� در ��ره مa�R` م�4@ط �� ��
 م^
ی �4ای ر8& �@ء ظK ا,�Hن دادم 

ا,#�1 �� ����� �^4 و ان��Lد . و ?��i ا��Fه آ��ی م#�4Nی �2ر را �4ا��4 م� ##2

�Rر در��� ن�@�� ،
?��i ا?4 ام�
ی �� ن��,� . م� �@ان#
 ام�م را م#�4ف ##2

 م@اض& ام�م و�,U� از راه SL8 ،
  .رض�,� آن ا�� �2ر ��

ا,�Hن از �4F ا>���ل =I/ م��>�F آن^� ن�4ان �@دن
 و ا�����ً ھ��K �� �@د �2 

 م^
ی =I/ م� @د�� �F<��
ن
. �(@,9,@ن ا�Bم 42د، م. ا,�Hن ن�را>� 
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 وض-���Hن را در م;�@ع م���ت �@�� �@د و ���ھi �� د�� آم
 و �4ار 

  .)٣۶٩اوج د�8ع، ص (» .�Bدی ##2


�� رR8#;�ن� آب =��2 روی د�� م4>@م م#�4Nی  : �8در ا,#;� آ��ی ھ�

 « ر,��I و �� وی ?��� ا�� �,U� از راه SL8 ،
ا?4 ام�
ی �� ن��,� �2ر ��

، ,-#� ا,#�1  �� در?�ه ام�م �9رع و �@�� ��,
 ». م@اض& ام�م و رض�,� آن ا��

 « 42د و ��زه �i�L �� وی 8^��ن
ه  �2 مR و :�4»  ا?4 ام�
ی �� ن��,� �2ر ��

 

ان� ھi ن�� رود، م�4 ا,#�1 د4�8 و �@د وی در ا����ر ا,K ?4وه م��I ام�#m

�� �#���  .=�H 2@ه 


 م^
ی را از راد,@ م��K ?@ش داد,i« ، ۶۵آذر  ١٩�� �F<��9�mھ�,� در . م
م@رد ��� و م
ارس و �I���2ن� ����� ا,�Hن ?�� �2 �� ن�& آ,� هللا م#�4Nی 

Fد. @دن@ /I= ��R� K,د ا@F4ار ن�.«  


ا�، ن4�N در داد?�ھ^�ی ��^@ری ا��م� �� آن وض-� ��%� �2 د : �8
�2 K�Eر وادار داد?�ھ�ی ا����Fرا �� ا� i^�2  %�ح  و ,� ا:��ل م� 
م� 42دن

 
>9ب و رھ4Fی در ا,K ا�� �2 ا,K مa�R` ا4�Bاف �H@د، از م�^i م� �@ا��#
اط�ع م@v{ ا�� . �HI/ ام�م ��,
 ا,K ا4�BاH� �^8@د�2 �4ای �(_ رض�,� و 

 
�@اھ ��84? �F<���� �d@Fن
ه �@دن
 �2  از او دو �@ر م�2 �� ��
 م^
ی ھ�

 . �I�@م» ام�م«,�1 �4ای B @ل داده و ?���. و د,�4ی �4ای�و   
�@دن

�@م� نI@اھB /I= �2 آن را �2 �4ای ام�م ا��# 
 م��>�F �4ایE<ا م\(_ 42د 


ه �@د و ?��� �@دن د,��1 ام�م
  
ا,K �2 �4ای �H#@دی و �(_ رض�,� ام�م ��,
`a�R�2 و ن�1ت را م 
��د =�ک و �� ��Fa ای ن�FR آ: ��@,�B4ی اN�#هللا م �,

�م
ارس و �I���2ن� ����� را  م� راه ان
ا���i و م
,4,� آن را م� . �� مK دا
�B ��L8 د���Bو م� از ا i,ا,� م� 42د
��ل ان+4ا�8 ھBر �@ء ا����ده �4ای ا
L�E

�i,ف �� آ�4) ۴٠.(@د م� 42د
و 42دن م4>@م م#�4Nی �@د، آن m@ن ھ

�@م =I/ 42دنB ه �@د، �4ای
 ��84? �#���و . م��>SL8 �2 �F �4ای آ��ی 


@د« : ا,K ا�� �2 آ��ی رR8#;�ن� م� ?@, /I= ��R� K,د ا@F4ار ن�. « 
��
�@م م^
ی ھi ا4�Bاض 42ده �@B 4ای ام�م ا�� و ن�� SL8 K,�2 ا 
���? ��د �2 


ام  د,�4 �2ر از �2ر ?<�� �@د، و �-
 ھi 8@ری  �2. م4دمBا ��او را �� �@

 �2 ا,#^� را �� اط�ع م4>@م م#�4Nی و ,� �F�2 د,�4 ھ�� ام�1ن� ن ،
�4Qدن


K در ا,#;� م#��_ ا�� �2 دا���ن� �2  در م@رد ا,) ۴١.(د,�4ان ���4ن
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���# زن
ان� و زن
ان�Fن م��>�F �4ای �@د مK ا���ق ا��8د و و در ��2ب ��م-� 


ه �4ای �@ان#
?�ن آورده @د  :درج 

�� و دارود��� وى، روزى �� م��K ,�� از « 
از د����4ى ��
 م^
ى ھ�-�
i��8م� ر �a�� �� �^)Eھ�ى >9ب ا �~� . /I= ر�F�راد,@ م��K روK �@د و ا

�� و ,�ران . �4د م��@ا�� ��
م^
ى ھ� 4��� �a4ا�ر آن روز  �F�از ��(� ا
ھ#��م��� داد���ن . وى �@�S آ��ى رى ^4ى، داد���ن� ان�Lب ار�/ �@د

 �?
4وع �� �@ان
ن ���4�@ا�� �4د، �@�� آن دو�� >9ب اE(^� �� ران#  

�@د �(_ �4د و �� د�� ھ4 دو �� ���4�@ا�� ?@ش م�را �4د  م� �� i,4د� .

 
4�@ا��، آن دو�� >9ب اE(^� �� ظ�ھ4اً ,�� از ط84
اران ����� i��
از -�
��? Kى �@د �� م
4�@ا�� 9�m ن�در�� و ���8 : م^��� K,از ا ��آ,� 


م و ھ�m4 4�8 �4دم ��
؟ مK �� ھ�m4 د�� �4دم از آن 9�mى ن�^د����4��ن 
در  .�##
 ن
ه ��زى م�ا,#^� �4ا,/ =4ود,
م ��
 م^
ى ��رى ن�4ده ا�� و 

i��? ر م�: �@اب �� او@�� �� �� �Rا,#\@ر ن� �){Rم 
�#� . K,4ا��س ا�
��ل �V �9رگ ��ف 4ع، 4Bف، B_ ا��ى م4
4�@ا��، آ��ى ��
م^���


ه ا��وى د�� �� �-` و �L(_ در ا�#�د، ا����ى ا�(+�، . ا��ق و ��ن@ن 
4ت و ار���ب �� ��` �F` و �-
از ان�Lب�Fم ��)B ه ��زى
، �4ور، =4ون

. ا,#^� �� ?��� 9�mى ن��R: آن �@ان >9ب اE(^� ?��. زده ا��... د,�4ان و 

 �E��Bا K�#m _��4م ��ا?4 در ان�Lب و �4اى ان�Lب ا,#^� �4م ا�� م� ھ

ها,��R� ،iرى از م� م4��_ �-` ا�#�د، ا����ى ا�(+�، �4ور، از م�
ان  


ه... �
ر�4دن ا,K و آن و i,ا .i��? م\(_ �� او K,ا �� n��= آ,� ھ#��م��� : در
�� د�� �� ا, K��F` ��رھ� م�زد,
، آ,� م��K �@د آن4ا B(#� ا�Bن �#�
 و��  

��ل زدBا `�F� K,د�� �� ا ��R,�� ب�L4اى >�� ان� �� 
�a@�� �-د؟ ��م@ه 
��? :4���� آن ر: �� او ?��i !ط�F-� ا�� �� ا مV= ��I م-#�ى ا,K ��ر �� 

��ل در ��م-�  از ��م-� و در ��� ان;�م م�Bا `�F� K,ا�� �� ان;�م ا K,ا 
دھ�
ز,4ا و��� ان;�م . م<م@م و ��ف 4Bف و ا��ق، 4ع و د,K و ��ن@ن ا��

�B4 و ��ن@ن� �@د، ن��زى �� م��I �4دن آن در ��م-�  ،������رى �84B، ا
دھ#
 و ان;�م آن �4ا��س  م م�ن��R و م;4,�ن، آن4ا �\@ر آ��ر و B(#� ان;�


ه ا��,
#R= �-ن@ن� در ��م��و  ����ا,K مVQ� : �){R �� او ?��i. �#��دھ�ى ا
�� ن��R، �(�� �4اى ھ�� ا48اد م�ن#
 او��
م^
ى ھ��� ��I#^� م�4اى . �


ه ا�� و �� و �� �^� ان;�م K�#m ��رھ�,� �4ا,��ن =4ون
ه در�� 48د48د 
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 و ���م ا,K ��رھ� در آن =4ون
ه ضSF ?4د,
ه ا�� و ھ4و�� �� dزم ��
%�ح �4 آن �4ار ?�84، آن را رو �@اھ#
 �4د و �
,#@��(� ھ��4 را �� 

ا,I� . K@اھ#
 و ,� از ن�>�� او �\4ى ا>�Rس �##
، وى را ><ف �@اھ#
 �4د
��ل م� �#^� ��
 م^
ى و ?4وه وى نF@دهBا `�F� K,د�� �� ا �� 
ان
،  زده ان

��ل م��H^� ?4وھ^Bن، د�� �� ا
� و ا�Iص د,�4 ن�9 �4اى �� �
رت ر��
��ل در دوران �-
) ۵٠. (ان
 زدهBن آن ا
از =�4وزى ان�Lب،  �#^� آ��ر

4ا,S آن ?4وه و ا�Iص در ��م-� و در را�\� �� رھ4Fى و ان�Lب  �� ���R�
�4وان �@د رھ4F ھ@��ر و ز,4ك، اوام4 �@د را �� ا,��ء و ا�ره �� =. دارد
ا����� B(#�  ،آن مR}(� ز ان;�ما ?@,
 �� آن را م���Iن� ان;�م دھ#
 �� ا?4 �-
 م�

?�H و ,� م�H(� =�/ آورد، ?#�ه آن را م�@�� �Bم` و ن� �I و ,� م�Lم 

 )۴٢(» .د��@ردھ#
ه آن ?4دان#


 هللا[=�/ از ظ^4 د4�2 ھ�دی و « ، ۶۵آذر  ٢۴FB [ و در ��ره 
ن@ری آم
ن
`a�Rم 
#�از ن�م� ای �2 آ��ی م#�4Nی و آ�� ��
 . ��� آ,� هللا م#�4Nی �+� دا

 K�8د ر�^#H�= و 
ھ�دی �� ام�م ن@�� ان
 و ا�4از اط��B 42ده ان
، راض� �@دن

 ھ�دی از ��� و �4Fان ض��4 ای �2 �� آ��ی م#�4Nی از �@ی ام�م وارد ��


#�
ه را دا  .)٣٧٧- ٣٧٨اوج د�8ع، ص (» .

�� از � i�K�) 42دن
 و از « ، ۶۵آذر  ٢٩آ,� هللا م#�4Nی و آ��ی ��
 ھ�دی ھ�
 Kو از م 
�� �� وزارت اط��Bت ا�4از ن�4ان� ن�@دنا>��ر �(�#� ھ�

i#2 �2 �(@?�4ی 
ا,�Hن ھi مs` مK . �� آ��ی ��م#� ای %+�F 42دم. �@ا��#
@د و �� ن4N آ��ی م#�4Nی �
 ��زدا,�Fد �2 ن@� K,ن ا�4Nدر  �2 -ن 
�@ا��#


##2 �a@از او ��ز� i� د �2 در@  .م@ا8{ �@دن
 -%@رت 9Eوم، مUم@ری ا9Bام 

iھ�

 آ�� را �@ا��i �2 �� ام�م =��hم ��
ه. ا>H4ار ن�(�#� �4 �س ���� . ھ#@ز �
@د. آ��ی ری ^4ی %+�F 42دم �L8م@ا  
_ . ن4Nش ا,K ا�� �2 ��, 4�آ


 آ�� %+�F 42دم�
 48. �� ا>  .)٣٨٢اوج د�8ع، ص (» .دا �@اب �
ھ
�4ار 


م� ام�م « ، ۶۵آذر  ٣٠� Kم �B��آ,� هللا م#�4Nی از �i �(�#� در ��رۀ 

��4
ن
 و ?��#
 اط��Bت، ا>��ر ��
 ھ�دی را دن�Fل م� #2= . 

 �#� دارن#��?


4 ##2
 �2 مK ام4وز �� �i . ام4وز �4ای ز,�رت ام�م �� �^4ان ���,#F% i��?
H,(�#� . �ن را در �4,�ن ام@ر ��<ارم�4وم و ا�س ��� ،i,@�� ��آ 
��@ا��i �� ا>

Hن K1�=�/ �� ا,�Hن ?��� �@دم �2 �� ام�م ��@,#
 ��I ?�4ی نH@د، و�E . م


 آ�� اط�ع داد �2 ام�. �@ا�� ن
اده ا����4ه �-
 از ظ^4 ا>dم��  
48م@ده ان
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##2
 و �� مK ?��� ان
 �2 �� آ,� هللا  ��م#�4Nی ��@,i �2 �4ای ���B د���E ن

�@دم �� �i م� روم . ?��i %�ح ن��R �2 ا,�h�= Kم را �4Fم. �� �^4ان ن��,# Kم


 ��4 م#�4ف @ن
 و ��@د آ��ی م#�4Nی از �  
,� ،i,@? 4 ام�م را م�Nو ن

ن4N . م#�4N �@دن
. �� ��� آ,� هللا م#�4Nی ر��
م... .ن��ز �� ?��K =�/ ن��,

�4 �@دن آ��ی ��
 ھ�دی، در ان-\�ف ن�=<Lت در ��ره م�B4 وزارت اط�,
i��? ی را
��i#2 �B. �4,�ن ��
 م^ �2 
�@ا��# Kاز م iز ھ�� . V�aر �� �#�)�


##2 �B�� �2 i��? ر@^�  .) ٣٨۵- ٣٨۶اوج د�8ع، ص (» .�

><ف آ,�  آذر �2م�ً مH^@د ا�� �2 �2 ن�HL ٣٠و  ٢٩از ?9ارش : ���` �@��

ه  هللا م#�4Nی
ه �H2
و �� ا,K . و آن^� %4F م� ##2
 �� م�@ه ��4
 و آن4ا �~�##



 م� . B(� م@ش و ?��4 ��زی م� ##2 ���? ً�F� �1ن�#~�آ,� هللا م#�4Nی ھ

 آ�� و �-
 د�� �دان��R �2 ر�{ و �8{ ام@ر در در�� اول د�� رR8#;�ن� و ا>

��م#� ای و ری ^4ی ا�� .8>< �HL�2 ن ��Rو م� . / در �2ر ا��و م� دان
�@اھ

  �� �� آ�4و�a وی را ><ف ##2#  ���` ن
اB ام�1ن iه ھ
�2 �4ای آ,#


ا�E و داد ر�ِ� �� >{ �@د، >�84 نF@د، ام� م#�4Nی �2 از . ��B �){Rا?4 م


ا��E ھ� و ��H2ر ھ�B �� ری از �#�,�ت و��R� و در  و ��8وی �اط�ع دا
�� iاز آن^� ن�م� ھ �HI� ی  م@رد

 م^�� �){R�2 م �Rد، م� دان@� ��ام�م ن@

�� � یو ��
ھ�د
ا��E و �(_ آزادی ھ�  K�H2 اd  آن^�، ^�ن� ا�� وھ�B �� و

     .را �4ای ���Fs >1@م� وا�_ م� دان#

�4 آ��ی ری ^4ی آم
« ، ۶۵دی  ١۵ B . و ��?�� ن�م� ای �� ام�م ن@

 ] دام�د آ,� هللا م#�4Nی[=�H#^�د 42ده ��
 ھ�دی �-F� 4ھ�ی دور^�� ,�1 از 

�� 4N+� ن�د و @ن4N مK ا,K ا�� �2 مUم@ر,� �� ,�1 از H2@رھ�ی . 

  .)۴١١-۴١٢اوج د�8ع، ص(» .داده @د -م�sً از ط4ف وزارت ار�د -��ر��


 آ�� �(�#� اط�ع داد �2 آ,� هللا م#�4Nی ن�م� ای �� ام�م « ، ۶۵دی  ٢١�ا>

 آ��
 ھ�دی اظ^�ر ن�4ان� 42ده و ?��� m@ن 2�D �2ر �-F� ل��ن@�� و از ا>�
@د، =V ا��زه داده @د �2 وی م#9وی  
�-F� ا?4 �#��� او ،�نI@اھ
 دا

  .)۴٢٠اوج د�8ع، ص( ».@د

١٨ K,42ده و « ، 48۶۶ورد �F+% 4یN�#(�#� �� آ,� هللا م�?��،  ��آ 
�ا>
ا,�Hن �4د �4�@رد . ا,�Hن را �4ای �(�R �4ان در م�HE9#ن دB@ت ن�@ده ا��

  .) ۵۵د�8ع و �����، ص ( » .42ده و ?��� م-<ورم
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٢۵  K,48۶۶ورد ، »

 آ�� آم�
م . ا>B را �4ای ام�م ?�84 و از O#� 9ارش?
ی م#�4Nی در �(�R 48دا _ م�HE9#ن و اظ^�رات 2#�,� آم�9 ا,�Hن، �24 آ��

  .) ۶۶د�8ع و �����، ص   ( » .اظ^�ر ن�4ان� 42د

۶۶�4داد  ٩ ، »i,
ن�ھ�ر م^��ن ا,�Hن . ظ^4 �� م#9ل آ,� هللا م#�4Nی ر��
i,ی . �@د

 م^�� 
ھ#@ز � �I� �+�4�vU ن�را>�� ھ�ی ن�� از �H8ر روی ��ن

%@�Iو م ���� ��m �B^�ر �-
 از ظ^4 م<ا42ه . �ً ��
 ھ�دی ا��ھ�
i���@د�ن را مN(@م م� دان#
 . ��4�H >84^� در اط4اف ھ��K م@ض@ع �@د. دا


2�� ھi در ��ره �#O و م@ارد د,�4 >4ف . و از �I ام�م و م�ھ� ن�را>�#
Kد م�^#H�= �� i؛ آن ھi,زد .i��84ی ... �� ز,�رت >4م  رN�#ی م��م#9ل آ ��

�i��H?4 .

?�ن م;(V �� م���ت ا,�Hن آم
ه �@دن#,��. در >�R#�� ا����ع 42دن
. ن

i��8ر ��#�R< �� ن�H,4اه ا��4ی %+�F 42دم و ا,�Hن م��` . ھ�Iم Kم

  .) ١٢٧د�8ع و �����، ص ( » . >4ف زدن
 و ��4�H ن��+� 42دن

۶۶�4داد  ١۶ ، »

 آ�� آم��@ا�� �2 از ام�م ��Lض� i#2،. ا> Kا��زه  از م

ھ#
 ا,�Hن �� م���ت آ��ی م#�4Nی �4ود� . ،��
 م^
ی ھ��� �){Rاز زم�ن م


د�8ع و ( » .ام�م ا��زه رK�8 ا,�Hن �� م���ت آ,� هللا م#�4Nی را ن
اده ان
  .) �����١٣۶، ص 

١٧  4��۶۶ ، »

 آ�� آم�?9ارش م���ت �� آ��ی م#�4Nی و �4F م@ا�L8 . ا>
 
4ط اظ^�ر ن
ام� ام�م �� ��H?4 آ��ی �� �� ،i� �� 
�-F� از ��ھ�دی ھ�


م ار��Fط �� ?4وه B 4ی وN�#در ام@ر ��� آ,� هللا م �E��
م دB 
�F�2 و �-^
4ا,S  را وزارت اط��Bت . ��
 م^
ی را داد K,ا]�-��K [ �L842ده و ام�م م@ا


  .) ١٧٣-١٧۴د�8ع و �����، ص ( » .42ده ان

در ��� آ��ی م#�4Nی و در ا����ر �@دی  ا�K ا48ادھ
ف ا%(� ?<: �@��
  . ?K�84 ��� ا�� 


 آ�� آم
« ، ۶۶م4داد   ٣ ��� . =�/ از ظ^4 ا>?�� �2ر آزادی آ��
 ھ�دی ھ�
1` �4�@رده ا��] دام�د آ,� هللا م#�4Nی[H4ط . �� م �� �� �Rاو >�ض4 ن�


 م�ن
ه ا���-F� و در 
#2 `�B ،��84,>= iت �2 ام�م ھ�Bد�8ع ( »  .وزارت اط�
  .)  ١٩٩و �����، ص  


ی ری . �(�R �4ان �@ا در د4�8 ن�RI وز,4 �@د« ، ۶۶^4,@ر  ۴ �آ��ی م+

�� �� داد?�ه ... ^4ی  وز,4 اط��Bت آمو ن�9 اط�ع داد �2 ��
 ھ�دی ھ�


ه ا��
 در ��#�ن[ او . ا>��ر �-F� 48ار 42ده و در ��� آ,� هللا ] از i� ��
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ه K�و آ��ی م#�4Nی ?��� ان
 �2 م+�2�� آ��
 ھ�دی، م+�2��   م#�4Nی م�+
  .)٢۴٧د�8ع و �����، ص ( » .�@%�� 42د,i �2 مR}(� ��زی نH@د. مK ا��

_ در �(�R �4ان �@ا« ، ۶۶^4,@ر  ٨ ... ��در م@رد آ��ی ��
 ھ�دی ھ�

 �2 م�(+� ن��R �� داد?�ه ا>��ر ]دام�د آ,� هللا م#�4Nی[ K,ا �R)� 4Nن ،
��Rرت و م�1Hت �4ای ن�Nم . @د �B�� ،4یN�#آ,� هللا م `�-Eا V1B ن@m


 ا,K ن4N �� ام�م ?��� @د. ا��وزارت اط��Bت �� ��ط4 ا4�Bا�8ت . �4ار 
�@ا���ر ��ز�@�a ا,�Hن ا�� ،��
 �4ادرش ��
 م^
ی ھ�,
�.«  

  .)٢۵٠-٢۵١د�8ع و �����، ص ( 


 آ�� �4F ن�م� آ��« ، ۶۶^4,@ر  ١۵�ی م#�4Nی �� ام�م را داد �2 �@ب ا>

4ط را . ا��؛ ض�#�ً ن�م� ��
 ھ�دی را دا�` آن �4ای ام�م ���48ده ان �� �2


 از ط4ف �� �@ه �� وزارت اط��Bت 
 =<,��84 و �4ار �-F� 4ای آزادی از�

  .)٢۶٠د�8ع و �����، ص ( » . ?��� @د �2 او را �� داد?�ه ا>��ر ن##1


ام  ن9د,D« ، ۶۶م^4  ۶Bرا ا ��
 آ�� اط�ع داد �2 ��
 م^
ی ھ��ظ^4، ا>

�-� �2 ن�RI وز,�F+% 4 م� . 42ده ان� ��aا �R)� 4ی درN�#ی م��وآ



ه انH42ده، >�ض4 ن . iن4وم، ز,4ا ��ز ھ i� �� �2 
 K,4 اNن ،i,رت 42د@Hم

�24 ن##1 �R)� ا�� در K1�
. آ��ی م#�4Nی، م @hE i� 4�� ا>E. « ) د�8ع

  .)٢٩٣-�����٢٩۴، ص  و

�` ھ�ی ا>����E ��� آ��ی م#�4Nی در را�\� �� « ، ۶۶م^4  ٨-Eا V1B از

ام ��
 م^
یBد ا�F�2 م 
��، اظ^�ر ن�4ان� ا �� ا�F�Bر ا,�Hن %
م� ھ�


  .)٢٩٧د�8ع و �����، ص ( » .وارد #2

ض& از و... �(�R �4ان �@ا در د4�8 آ,� هللا ��م#� ای  �@د« ، ۶۶آ��ن  ١٧  

 �F+% دی 42دن آن�B ش �4ای��9وم E 4ی وN�#ت . آ,� هللا مd��از ا>�

i,از ام�م ام� اظ^�ر ن�4ان� 42د 
د�8ع و �����، ص ( » .وض& H2@ر �-
٣۴٠(.  


 آ�� آم
 و از م���ت �� آ,� هللا م#�4Nی ?��؛ ا,�Hن از « ، ۶۶آ��ن  ٢٢�ا>
�2�D در اداره د4�8 و وزارت اط��Bت ن�را>� ا�� و از �#^��a و ن
ا K

��� و از ا,#�1 ھ#@ز ام#�� �� آ�� ��
 ھ�دی ن
اده ان
 و م�K1 ا�� =4ون
ه �� 

 ا,K م@ض@ع را در �(�R �4ان �@ا م\4ح . �4,�ن ����8
، ن�4ان ا���4ار 


د�8ع ( » . i�#2 �2 �� وزارت اط��Bت ?��� @د ا�Bن ##2
 �2 او را ن�� ?�4ن
  .) ٣۴۶و �����، ص 
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�(�R �� آ��ی ری ... _ �4ان �@ا م^��ن مK در م;(V �@دن
« ، ۶۶آ��ن  ٢۴ 
�� را ^4ی د��@ر داد �2 �� اط��Bت �i ا�Bن ##2
 �2 آ��ی ��
 ھ�دی ھ�
4 ��
 ھ�دی R���زدا� ن##1
 و �4Fی �2 در �@K�E اط��Bت مI� �#F#4ان� ھ

�� ] د��4 آ,� هللا م#�4Nی[آم
ه، از ط4ف ���  در �(9B �Rای ��
 م^
ی ھ�
  .) ٣۵٠د�8ع و �����، ص ( » .آ,� هللا م#�4Nی �1<,_ @د


م� ام�م رi��8« ، ۶۶آذر  ١٩ ���م#� ای، . ��  ،�#�1H4ی، مN�#,�ن م��آ
 �RIم@�@ی ن K�R< 4وی 2#�، م�
م@�@ی ارد��(�، م@�@ی �@�a#� ھ�، م^


 آ��، >KR %�ن-� و �-�� ا�ز د4�8 ام�م وز,4، 42و��، ام�م ���ران�، ا>


�ن را �+@,` ��& دادن
 و �@ا��#
 �2 در م;(V . �@دن,
ام�م و%�� ن�م� �

%+�F^�ی 2@��ھ� در �@%�� �� ...�4F?�ن و آ���ن �
س رض@ی ن�^
اری @د

m@ن ن�1ت :�4 ���` ا�Bن� دا�، �4ار . و>
ت و =4ھ�9 از ا���ف 48م@دن


 ھ�� آن م#�4H نH@د .
آ��ی م#�4Nی ن��م
ن
 و �� �i, . iاز آن;� �� م;(V آم

#�H?4�. « ) ٣٩۵-٣٩۶د�8ع و �����، ص(.  

9�`8 : �#�1H4ی و مN�#,�ن م��ب �� آ�\� �#����2 و%�� ن�م�  ?��، آ��ی 
 
آ��ی م#�4Nی B<ر �@ا��#
 و ?��#
 مK ن�� و�E را �� آ���ن �
س رض@ی �4Fن


,K م��@ن.(�@انi و �2ر دارم و��,
 �� �i �4وم�(  


 آ�� آم
« ، ۶۶آذر  ٢٠ ��4 ا>B . �%@��?�� آ,� هللا م#�4Nی در د,
ار 
�� اظ^�ر ن�رض�,�� 42د>? `sان��ن و ا>9اب . �� ام�م، م
�@ص زن�در 

����� و ام@ر د,�4 م\��FE اظ^�ر 42د و ?�� ا��زه �
ھ�
 مK د���E در ام@ر 
�� نi#1 �2 ام�م ا��زه ن
ادن
 و ن�9 از ادام� �-�L_ ھ��1ران ��
 م^
ی ھ�

 ،

 آ�� ھi ھ��K >84^� را �41ار 42دن�اظ^�ر ن�را>�� 42د و در م���ت �� ا>
O#� ھ�ن
.) ٣٩۶د�8ع و �����، ص ( » .�Bوه �4 ا4�Bاض �� =
ا#8
 و 48م�ن

��#� طF{ رو� �2 دا� ا��زه ن
اده ا�� �2 ا,�Hن �� ا>�4ام 2#�ر �آ��ی 
از م4دم و د����ه ھ�ی H2@ر آ?�ه  ، m@ن از ر,�H و ن�@ذ او در �4��HIود

�` را در  �@ا��� ا�� �� �� آ�4و�a او را 2#�ر �9ن
 ا��، B و ��E�-8 ام�1ن ��

اران و د,��1�@ران �آ,#
ه از وی �(_ #2
 و ا,K ھi ,�1 د,�4 از روش �
ر�
ا�� �2 ھ�R2 4 را �2 418 م� ##2
 در آ,#
ه م�K1 ا�� م+` ر�@ع م4دم 


@د ��,
 از ��K �4ده @د �� ان����I �4ای م4دم �� �9 �@د�ن ���� ن��ن.  


 از م4hب �� م#9ل آ,� هللا . >�24 42د,i �� �@ی �i« ، ۶۶آذر  ٢۴ -�
i,

ن
 و �+� . م#�4Nی ر��+�ل @��@د�ن و =��
ارھ�,�Hن، ظ�ھ4اً 
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���F+% 4�H^� در مi��? . O#� `a�R آ�� ��
 ھ�دی و دام�د�ن ھi آم
ن
. 42دن
ا,�Hن از �H8ری �2 �4 ا48اد =�K�a ?4وه وارد م� . و مa�R` ?4وه ��
 م^
ی �@د

@د، ن K,ام�م در ا ��I�4� ت و�B4 وزارت اط��H�� راض� ا�� و�
�@ص و از ?K�84 م
ار��Hن و �I���2ن� ����� ھi ن�راض� ا�� و �

  .)۴٠٢د�8ع و �����، ص ( » �@ا���ر ا�Bده آن^� ا��

  


 م^
ی  ی�4,�ن و د����4 از آن�-
 در �4,�ن ا�H8ی ���� مD �8رK�E و��
 ��، و م�-��_ آن ?K�84 »��^�ی آزاد,IF/ا��Bی ن^«و �-�� د,�4 از ھ�

 iد و ھ@�@د م�@�� م�  i4ی، ھN�#ی م��ن� ����� آ�I���2 ارس و
از م

 و  
�-�� از �2ن�E^� م\(& م� @د 4L#B �2,_ از ��ia م�Lم� ><ف �@اھ

و در ��ل �-�� از مa�R(� �2 از آن زم�ن �� �-
 وی . ��
 م^
ی �^�ن� ا��

 ��ر �=�/ م� آم
ه #m در �E��9د م� #2
 �2 ا,�Hن را از د@? �#���� آ��ی 


��#� ن�� =<,4د. ام@ر م-�ف #2��@د را �� �2ر � ا,B K(� ھi و� .و�E آ��ی  i:
�� آ��ی و �� >�� م@اض& �@د  ام@ر د���E ن#1
م� �4د �2 �� ��ی م�K1 در 

��#� در ���L` وا�& نH@د �از ��@ان
  �2 %+�5 م� دان
، �� ا��Iذ م@اض-�و ,� 
  .د���R و �@ط}� د,�4ان ھi ��ن ��iE �� در �4Fد

�� رR8#;�ن� ۶٧?9ار^�ی ��ل از �2 م4>(�  ��ل آن �� اوا�4 و آ��ی ھ�
 K�#m  
  .  رو� ا��#�Fط م� @د=�,�ن� �2ر م#�4Nی 48ا م� ر�

  

آ��ی م#�4Nی �-
 از د�� زدن %
ام >K�R �� �#�,� و >(F~� را ���Fران 
����a 42د�
ور ���ن�� ای 48۶٧ورد,K  ۶ن در % �� ، �و �4ای ?4ام� دا


ردی آ,�ت ��@م� ا�Bن م� #2
 �2 �^� ھB 9ایB �a����
ای ���Fرن ^

آ��ی . �NBم ?(�Q,��ن� و م�HB4 ن;�� ھi 2(�� دروس �@د را �-\�` م� ##2

iNBا 
;Rدر م ��در آن  �i �2 آ��ی ��R)8 م#�4Nی در آن روز م;(V �9ر?
ا
�` م#�4Nی، ن�RI وز,4 ھi . م� #2
4?9ار � I#4ان� 42د�B K,از ا ��U� ��


�@م� ا�Bم م� #2B 9ایB -\�(� ادارات�ون 
� ً��    ).۴٣(آن روز را ر�

�� رR8#;�ن� در �i �� د,
ار آ��ی م#�4Nی م� رود،  ١٨48ورد,K �2 آ��ی ھ�
 �Eو 
#�Hت �� م<ا42ه م� ن���Iو ان� O#� ن در ��ره�H,ا ��» 
�@اھ ��ا,�Hن ن


,��
ی در ام@ر �#� �E��از آ�vر �#O ن�را>� ا�� و�E راه >(� ھi �� . د

4�ن ن�� ر�Nن ...
#�  )۴۴(»در م@رد م4دم آواره >(F~� �@%�� ھ�,� دا
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�� را ��نK�H 48م�ن
ه 2` �@ا م� #2
، وی ��#�، آ��ی ھ��
 از ا,#�1 آ��ی -�
را از ز��ن �� �� اس K�#m ?4ازش �@ا��� درون� �@د ، ۶٧�4داد  ٢٠در 



ه آن^� ا,� هللا >�R#-(� « : م� #2�LB �� �2 
ا4R8ان اط��B�� آم�1,4 ?��#
 K�H4ی، ��نN�#ا2] ام�م[م �)B -� در د���رت وا
� �Eو 
 
�@اھ �#���4F 


,
� i1< }Fن� �2 ط�;#R8ر ����#� �� 48م�ن
ھ� 2` �@ا م#�@ب  ]ام�م[ھ��

ه �4ار �@اھ
 د�
 از ا,#�1 ن�و آم�a�1,4 ھ@ا=���ی ا,4ان را �� ) ۴۵( »ا-�

٢٩٠ n,ر��م� در 
�� �4 48از �(�� �8رس م@رد ا%�� ۶٧��4  ١٢م48�R و 

ن
، م4>@م م#�4Nی در  م@D �4ار داد 
�^
م� آن � �2١٣ ھ�� م48�R و 

? n��= ن�م� K,ا �� iھ �#�����#� ن@�� و آ��ی ��4داد ن�م� ای �� آ��ی  ���
�� م\(_ را K�#m ?9ارش 42ده ا��. ا��  :آ��ی ھ�


 یهللا م#�4N �,ام4وز ن�م� آ« ، ۶٧ �4� ١٣ 4H�#ام�م و �@اب ام�م م �� .

��د�8ع  �ن,=�(»  داده ان
 �Hن,از مK در �#O �� ا �,ام�م در �@اب، د��@ر >
 . )٢٠٠ص  ،یآ:�ز ��ز��ز


�(�  K,ا : �8� »��داده  �Hن,از مK در �#O �� ا �,ام�م در �@اب، د��@ر >

�2 �� م@D  �1,آم4 �,در را�\� �� �#� .���` �-�{ و �@�� ا��» .ان

�(� رد، م@�4 ۶٧� ١٢ n,�8رس در ��ر ��را در �( 4ان,ا یم4�48�R ی���ھ@ا=< 

��� ی�� آ�� ��م�=  یهللا م#�4N �,آ، �4ار دارد و آن4ا �4ن�@ن ����#�  

�� 2@��ھR� �2 4ار زآاز  ����48د�ام... «: ا�� 4,ن �� �
وا48 دارم  �2 ا?4  
4Fرھ iN-م م�Lد یم �+)� �@ن�(�م یو د��@ر ا�
ام دادن
، �@ده ھ� 
ن
,م

��ن�ن �^�ن، ام�1ن�ت م�د)Rد را  یو م-#@ یم@��#O و  ی�4ا8@ق اE-�ده 
�K ا%( �رزهFم�4ار �@اھ#
  �ر�مN(@م در ا�� یا��م و �4آن و م(� ھ� ��� د

� یآ�� )۴۶(».داد��#� = �� n��= در  i4هللا م �,آ �م�ھN�#ر ،ی��در ,n ١٣ 

�� �Hن,ا ی�4ا �م���L( �م�= ۴/۶٧/R� �2 4ح ز ����48د« : ا�� 4,از آن �� 

 دام� ا�8ض��� یم#�4N یهللا آ�� �,�#�ب آ

 (��> ی9�,�1رگ آم4 \�ن��2 از  ��@د �4 آdم ���م �R2ن �#��E�-��#�� 1R �م�=

�?4 ض��4 
 �ان�Lب م K,ا 4,از ذ�� �E�-��#��  �2,1...@رده ان���
  ��
�H=ن��F� ��یاز آ �از 42ام� و  ���aو�� �@د را م�4وف در ����K دن �ھ�

�(� آ�� )۴٧(»
�ن��a ی�9ر?@ار� ��FEیا ���#� �\4N�#�2  ی�ب �� م »

E�-��#��  �2,1� �� �ان�Lب م K,ا 4,از ذ���
 �H= ن����F� ��یاز آ �و��  �ھ�
�@د را م�4وف در ����K دن�a�� یاز 42ام� و �9ر?@ار a��
�ن  « �2 �)�� ��
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� یآ��م���وت  »داده ان
 �Hن,از مK در �#O �� ا �,د��@ر >��« �2 �ھ�
��E/ در �^� >و�E >�1,� از ا,K دارد �2 ��,
  .ا��Bا���  � از,�آ��ی ھ�

��.   

�� در #2
 �2  در د,
ار و م<ا42ه در �i �� ، ?9ارش م۶٧^4,@ر  ٣آ��ی ھ� �
ا,�Hن ��ز از ام�م رن;�
ه ا�� و م� ?@,#
 در ام@ر د���E « آ��ی م#�4Nی، 


##2 �� �4 �4 مR}(� ��زم�ن ن�4وھ�ی مR(5 و ����� ا����دی �-
 از �#O. ن

و��� �2 �4 . )۴٨(»و ����� ��ر�� م<ا42ه 42د,i،و�E 2@��ه و :�4 �
ی �@د
�� و �24ءم�IH م� @د �2 آ,� هللا م#�4Nی �R2 ن��R �2 در  ھ�

��i �� ><8/ ?��84 م� @د�در ھ��ن زم�ن� �2 ��  و ا����ر ?��84 @د، �
،
/ م� @د �2 �4ن�م� �� ن+@ی  ا,�Hن 2;
ار و م9,4 �4�@رد م� ##2@2


�� ��و  =�/ �4ود �2 ھK��#� �#,9 و :� 4���4F� `ان� �4ا,�Hن در �4 ن
ا
1�
 ��HI از �4ن�م� �� ا?4 م�� K4ی �� ا�4ا در آN�#ی م��د آ@�و  .,
د�� 


 آ���در  از ا,�Hن م� �@اھ
 �2 در م���ت �� آ��ی م#�4Nی �
,K م#N@ر ا>

 و �#� �� ,�ددا� ا%�
م ��LH�= ن@ن ا������ی ۶٧آذر  ٢۵ح ��آ ،


 آ�� �� وی �4F م� دھ
 �2 رR8#;�ن��ن�م� ن@�� آ��ی م#�4Nی �� ام�م « ، ا>
��  i��Fً  و ا,K در >��E ا�� �2) ۴٩(» �2 د�� �� ��ن@ن ا���� زده نH@د��


ه ا�� آ��ی م#�4Nی �� �4��h ��ن@ن ا���� و ><ف آ��ی . از رھ4Fی ?��84 

 ،٦٧م^4  ١٠ در  رR8#;�ن�R,@م#� ای و م@�@ی «  :م� ن��مK و آ��,�ن 

ن@ن ا���� و رھ4Fی و ض4ورت ارد��(� �� ���B دو �-
 از ظ^4، در ��ره ��
 K,و
�]i��4ای ��ن@ن ا���� در زم�ن ام�م �� =�H#^�د ام�م و ر48ان
م م<ا42ه ] م�
i,٥٠( ».42د(   

  

 ���� ن4N م� ر�
 �2 در ��ل ھ��K ,�ددا� ھ�ی روزان� آ��ی ھ�

 �2 در م@رد م4>@م م#�4Nی ھ
ف
ه �� �IHن� م�;#R8ر : ر����در ا

وی �@ده  و ��,4 مa�R` �^�ن� ای �4ای ر��
ن �� ھ
ف ذK�84? 42 د4�8 و �@د 


ه م� ��ھ
ف ان+��ر ?4ان� �H= �2 : و �� �-4�F در�� �@د م#�4Nی.  

 
2��ن� ?��84 ان �#���ا98ون �4 . ا�� و ن� و��L8 �,d" و��L8 4� �,d" 2@ه 
�Iر ?4ان م����#� و ان+�� ا,K ���وت روش و م#/ م4>@م م#�4Nی �� آ��ی 


ی �� m^�ر ن��1 ای �H=  . �2 2@ه وی �2م�ً آ�1ر ا��-� ��R� در:  
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�� �� B#@ان ,D ��ن� و �#�,��1ر در د����ه و  -١ن�@ذ و ,� ر�#� م^
ی ھ�
  ��� م#�4Nی 

 ٢ - K�E�8ر Dه �4,�ن مl,@� ری ا��م�@^�  ا�H8ی ا�4ار �


ام زن
ان��ن  - ٣ Bدر م@رد  ا �#����@��(� راد,@ �� ا�H8ی >i1  8(� ای آ��ی 
�� ��  

  ن�@ذ م;�ھ
,K و 4F�EاE^� و ن^�� آزادی   -۴

%�>�� و م4Hو��B رھ4Fی را از از د�� داد، �� B(� آن آ��ی م#�4Nی 

 �� ن�HL راه 9Bل �2م` م#�4Nی و ن�Hن
ن آ��ی ��م#� ای �2  
�@اھ ���=4دا


 در�� ا��^�د و م�4-�� ا��8 
� ��ی و ��� �4 ��42 رھ4Fی �� د�� آ,
@د K
 هللا      . م��L�L< K1  رو#B i)-Eوا  
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 و #�دا�� $��#:  

١-  
�� رR8#;�ن�، ص ام�  .٣١٨و دE@ا=�R، ھ�

٢-  KR< ام�م n,ر��ع(�#� �4 ?9ارش  ( �)B دت >�4ت�^م4دم 4Bاق، ) ع(�2 �-
 از 
��K �@د، �-
 از آن�1 در �#O ��  ��۶ او ��-�� 42دن
 و م
ت ... 2@�8،  ��4ه و)Rم i2�< م�ه

م-�و,� ��HI از 48م�ن
ھ�ن ن�Nم�/ و م4دم 2@�8 �� او ���ن� 42دن
، وی �4ای �(@?�4ی از 
4ا,\� از ��(� ا,#�1 م-�و,� >{ ن
ارد �2  �4ای �-
 از �@دش �H2 و��H2ر �� �� 4�H

��K را �-
 از �@د، �� )Rم� م�B4ی و زFرھ K��-� 
#2
 و ��, K��-� �#�H4ای م4دم ��ن�
ام� م-�و,� �-
 از ا,#�1 ام�م >KR را از ط4,{ . �@د�ن وا?<ار #2
، �� م-�و,� %(5 42د

�@م�� �� ^�دت ر��ن
، در اوRم K�Hد، ��ن@�
ی �-
 از ^B �,dرا �� و 
,9, 4�B 4�ا
#�  زور و �
رت، �4ای ,9,
 از �m �� از �9ر?�ن و ��-� 
,4��@د 42د و �� >�(�  و 

  .   م4دم ��-� ?�84

��ط4ات ��ل  -٣ ،�R=ا@Eو د 
  .  ٣١٧، ص ۶۴آ��ن  ١٨، ,�ددا� ۶۴ام�

  .   ٢٢٧، ص ٢٠٠١م�، 8@ر,� ��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا�� -۴

  .٣٣٢ھ��ن �#
، ص  -۵

  .٢٢٨ھ��ن �#
، ص  -۶

  .٢٢٩ھ��ن �#
، ص  -٧


�B و B48@ن�� �#�م د,٨۶Kھ��ن �#
، ص  -٨� ،��L8 �,d4ی، ص : ؛ و�-� 
�  .٢٨٧م+

  .١٨م�Fن� L8^� >1@م� ا��م�، آ,� هللا م#�4Nی، �(
 �@م، ص  -٩

  . ١٩ھ��ن �#
، ص  -١٠

١١- ��L8 �,dوK,ن�� �#�م د@B48 و �B

 �-�4ی، 8�` m^�ردھi، ص: ، ��-٣٩١ م+

٣٢٢.    

  .   ۶٠٨ -۶٠٩، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�   -١٢

  . ۶۶٧ھ��ن �#
، ص   -١٣

١۴-  K,ن�� �#�م د@B48 و �B
� ،��L8 �,dو :
�  . ۴٠۴-۴۶۵  �-�4ی، م(+�Lت، ص م+

  .  ۶۶۶، ص �٢٠٠١ هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,� ��ط4ات آ, -١۵

١۶-  K,ن�� �#�م د@B48 و �B
� ،��L8 �,d4ی، ص: و�-� 
�    .۴١٢ م+

  ..۶٩٩،  ص٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -١٧

  .٣۶٢-٣۶٣ھ��ن �#
، ص -١٨

  .٣۶٢ھ��ن �#
، ص -١٩

٢٠- 
  . ھ��ن �#

��#� در ۴٣-۴۴، ص ١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد   -٢١�، ط� ۵٨ا��#
  ۴؛ آ��ی 

ا?�ن� آ��,�ن �^��H و م@�@ی ارد��(� �2 ھ4 دو از م��K�R و ا��Bی @رای � ��دو >1
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 �E�B د��4 2` آن �@د،�� ر,��� د,@ان ��H^� ی��ری ا��م� و آ@^�م924ی >9ب �
  . داد���ن� H2 `2@ر م#�@ب 42دو ) رV�a 2` �@ه ���H2 =)��a@ر

٢٢- K,ن�� �#�م د@B48 و �B
� ،��L8 �,dت، ص : و�L+)4ی، م�-� 
�؛ از ۴١۴-۴٣۶م+
ن�م� م4Hوح اول؛ م;�@�B م�1��Fت و =��I^�ی م4>@م م#�4Nی در ا,K ��2ب و در ��,� 

  www.mohammadjafari.com      :  ا,#;�ن_

   .���` د����4 ا�� 

  . ؛  از ن�م� =#;i �� آن م4>@م  ۴۴٩-�L۴۵٠ت، ص ھ��ن �#
، م(+  -٢٣

    .۴۵٧-۴۶٠ھ��ن �#
، ص   -٢۴

  .۴۶۴-۴۶۵ھ��ن �#
، ص  -٢۵

٢۶-  http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/147207.php   

٢٧- 
  .ھ��ن �#


ه ا��؛ ا%` ن�م�  ۶٧/٧/١��م ا,#^� از ن�م� م@رخ � -٢٨��#� �� م#�4Nی ا��4Iاج �آ��ی 
 ٣٢٣و٣٢٢،  ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,� : در

  .م#
رج ا��

��� از ن�م� م@رخ  -٢٩R�٨/١/۶ص  ٧،
��#� �� م#�4Nی؛ ا%` ن�م� در ھ��ن �#�آ��ی 
  .م#
رج  ا��٣٢٧

٣٠-  �F#��ره ١٣۶۶د,��ه  ١٢ن��ز ��-� آ��ی ��م#� ای، ��^�ن،   .١٨ص  ١۴٠٨، 

��#�، م@رخ  -٣١�  .١٧٠، ص ٢٠ن@ر، ج  ، %+���١۶/١٠/۶۶ن�م� آ��ى 

��#�، م@رخ  -٣٢�؛ �4ای م4Hوح ا,K ١٧٠، ص ٢٠ن@ر، ج  ، %+���٢١/١٠/۶۶ن�م� آ��ى 

 �: �4,�ن �� او,K ��م-� #��� زن
ان� و زن
ان�Fن�  .م4ا�-� �#2
 ٢٧۴-٢٧٧-�4ی، صم+

�� رR8#;�ن�، ص -٣٣�I۶٩۴-۶٩٧اوج د�8ع، ھ  .  

  .٣١١، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٣۴

�� ر�8#;�ن�، ص   -٣۵  .٣٩۶د�8ع و �����، ھ�

�� رR8#;�ن�، ص   -٣۶  .١٠٩ام�
 و دE@ا=�R، ھ�

٣٧- #�R< n��` ا�i وا�-�/ آ��ی B ر ن�%4ی�-�Rان �� ن�م م
-(� ان��ری ا�� و در زن

ه ای در,��8 42دم �R1, �2ل �F` در �i در ���دف  .م� 42دHن 
�,U� 4F� �������Rن ?<

���� او را �� ��` ر����
�4F ا,K ا�� �2 ران#
ه ای ��ط� او را در �i در �����ن�  . ن
ه ان
      . ز,4 ?��84 و ��H2 ا�� 

٣٨-  �? K,ی، ص او
؛ در ��2ب �� B(� ا,#�1 ن�� دانi�R �2 ٣٢۴ھ#�م�  =#� ��ل و ان
وض-�� ا,�Hن �m@ن� ا��، �4ای ا,#�1 �� ن@�K ا�i وا�-� او ��ر ��ط4ش نH@م، B#@ان 

ام� ا2#@ن �2 آ,� هللا م#�4Nی ا�i وا�-� ا,�Hن . 42دم �2 دو��� اط�ع را �� مK داده ا��

 ��ر در ��ط4ات �@د آورد#m 4ور را� iه ا�� �2 او را ھ

ه �#ه و ا98ون �4 ا,K ا��4اً 


ه ا��... و ,� ��H2 ان
 و ,� در ھ4 >�ل �� م+� در,��8 �4F %+�5 .  م+�@ر �4ط4ف 

ه آ��ی م#�4Nی ن�%4ی #,��در زن
ان^�، �� دارد �2 ) ��R< n#-(� ان��ری(= از وض-�� ن
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�4ی از 8-�,�^�ی او �4ای �^F@د . ازا,K رو>�ن� 8
ا�2ر و را���@ �
ردان� 42د�I4ح م
  . ، ھ��K ��2ب آم
ه ا��٣١٢-٣٣٢۵وض& و آزادی زن
ان��ن را در ص


اری �� ��2ب ?4و?�ن ?�4ی و  -٣٩��-,4��#� ن�FR �� آ,� هللا �در م@رد �2#� آ��ی 

ه، ص#R,@ن K��  .م4ا�-� �#2
 ٢۴٢و��٢۴١ن�H#�ن ان�Lب از ھ

؛ ن�م� ٢٣٢، ص ٢٠٠١ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  ��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، -٣٩

اری در ص ��-,4��#� در م@رد آ,� هللا �
 آم
ه  ۴٣٣آ,� هللا ?(�Q,��ن� �� آ��ی #� K��ھ

  .ا��

�� رR8#;�ن�،. ک.ر  -۴٠؛ م�K �2م` ا,K م��>�F و ا4�Bا�8ت ٧٠٧و٧٠۶اوج د�8ع، ھ�
��  �(@,9,@ن� ��
 م^
ی ھ�

  .آم
ه ا�� ٧٠٠- ٧١١در ھ��K� K ص  

�4ای اط�ع از ��HI از �m@ن�� ا4�Bا�8ت �(@,9,@ن� در ��^@ری ا��م�، �� ��2ب  -۴١
و �(
 اول  ١٢٠  - ١٨۴و     ٩۵ - ٩٩او,K ��م-� #��� زن
ان� و زن�ن�Fن �@,lه ص 

  .م4ا�-� �#2
 ٢١٠-٢١۶و  ١٢١-١٢٧?�ھ#�م� =#;�Rل و ان
ی ص 


 �-�4ی، ص: ن�Fناو,K ��م-� #��� زن
ان� و زن� -۴٢�  .١٠٢-١٠٣م+

�� رR8#;�ن�، ص �=�,�ن د�8ع آ: -۴٣  .۵٠ز ��ز��زی، ھ�

  .٧١ھ��ن �#
، ص  -۴۴

  .؛ ا,K �@ض�5 در =�ور�� ا,K %�+� ا��١۶٢ھ��ن �#
، ص  -۴۵

۴۶- ،
، ۴٩۵و۴٩۴ص  ،�ان��Hرات ان�Lب ا��م ،ی؛ ��ط4ات م#�٢٠٠4Nص  ھ��ن �#
�
�%�+� م\�E-� 48م��K aم�K �2م` ن�م� در ھ.  

۴٧- 
  . ۴٩۵- ۴٩۶ ،ص در، م�K �2م` ن�م� ۴٩۵ص  ،ی؛ ��ط4ات م#�4Nھ��ن �#

�� رR8#;�ن�، ص  -۴٨  .٢٧٧=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ھ�

  .۴٣٩ھ��ن �#
، ص  -۴٩

۵٠- ،
  . ٣٣٤ص  ھ��ن �#
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٩ - �1�Qر "8د ھ���� Jرت /�ارھ�  � /�گ ز$�ا$� ذھ��  

 �?l,ا�� �2 در از و K,ر?4ان ا��
اران و ان+�د,��1�@ران، �
ر�
�@د زن
?� م� ##2
 و 2��4 �� دن��ی وا�-�� و ��ر�� �9  Kدن��ی م;�زی ذھ


>�L�L را �I@اھ�
، آن را . آن~� �� >�� �
رت �@د م�4@ط م� @د، �@�� دارن

##�� ��
ه ان�Rن �� د,��1�. ھi  �� م@�& �9 �� ھ#��م م4گ و ,� 48و=�� نHر ن@

و �
رت را ���F ن41ده، ان�Rن� ا��، �2 وض& �Bدی دارد، �� ھ�� م4دم م� 

 و ن�RH و �4���� دارد@� . ��Eم� ��)�Iدر��ت م �� ��Iا��FE ھ4 

=@ل و 4vوت، =�R و م�Lم، ��IH ط(�F، ا�4اِز و�@د 42دن، (= ھ�ی �
رت
�K، د,�4ان از او >4ف #@ا�a دا�K، ازاو >�Rب �4دن، ^4ت دا

�� دا�K و)B ارک

ن، م
ارج و م���/ م@رد �F@ل وا�& Iرا دو�� ...) 
4Nی و,� در دارد و ظ�ھ4اً �� >
ودی آزادی  و >L@ق ھ�� را >
 ا�` �� E+�ظ ن

در ��K دو���ن و آ#�,�ن  و ھ��K ا�Iص �Bدی در ��Kام� . �+� �F@ل دارد
�@د  
�2 �� م+� ا,�R= �� �1# در زن
?� روزم4ه  ا48ادی را م�Hھ
ه م� �#2

##2
 م� ر�#
، ن�?^�ن رنB O@ض م� ... و م�Lم� و ,� =@ل و 4vو�� و ,�

و��� مR}(� در ��K ا48اد �Bدی K�#m ا��، م� �@ان�
 . و�4��h م�ھ�� م� دھ#


س �9ن�
 �2 وض-�� در ن9د د,<
1(� در م� آ, �m �� @ران�@ر و . ��1�د,��1

رت� �)�E�2  �� ھ4 د �R2 �,  42دن ��F� K,�2 ا 
را ���F 42ده، 418 م� #2

�@د وی ا�� �ِ�I �ِI �a@ان��اد و 
و ا?4 ھi در  -�
رت �� B(� ا��-
 ،�
رت را در د�� دا� �L)< �2 از زم�ن� 
-� ،
�@ر ن#1� K�#m ای �2ر
ا��

@m ،
�@ر ذھ#� �� او د�� م� دھ� K�#m
�� K�#m 
 و ا%�ً  -ن م� �@اھ

��1 �@�� دارد، B �2@ام` م�I(�� د�� �� د�� م� دھ#
 و 2��4 �� ا,K ن
و �
,�R2 . Kن� �� دd,(� ن4د��ن �
رت م� @ن
 �� وی �� �
رت ر��
ه ا��


�@د را م\({ م� =#
ارد و �� �@د >{ ��م و ���م م� دھ �)B . دم م4گ �� ��<

، >�L,{ و وا�-��^� را آن\@ر �2 ا���ق ا��8ده ا�� �4ا#�Rض4 ن��< iی م4دم ھ

�@د را م� 8@ق ��ن@ن و �` : ��ز?@ ##2
، ز,4ا KI� @ران >4ف و�م� د,��1���
@د `�B ان

ون m@ن و 4mا �� 
,�� �2 
�@د ��ن@ن م� دان# . 
�ه �2 �@د >


��ر�� ھ� او را �� �
رت ر��ن
ه ان �2 �
 از : ا�` دو��ر اذ�Bن دا-� �Eاو

 رض� �ه ��  �-F� دوم و `)�Eا K�� O#� �� �,م@رUه در م� V,4,9ه م@ر�

i#�84
 �2 مK =�د�ه ا,4ان ��? i���� K�L�2 م�� ،�
ر . وط#/ ن@L#,و >�� ا

�4ای د,
ار روزو�E و «�4ای �ه ا>�4ام ��a` نF@دن
 �2 در �^4ان م;F@ر 
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`�m4m « روی �4ود@وی م� ?@,
 �2 �#^� ژزف ا���K�E �@د ) ١(�� ���رت 
 ً��I �2 »�,�Bر �� ����� ��4,��H� ا%@ل « 
�� «و ) ٢(�� د,
نi آم

��? Kا�4: " %4ا>� �� م
�دوم�  )٣(» ".ی =#;�ه ��ل آ,#
ه آ�@ده ��ط4 ��
م4داد  �2٢٨ ��ج و ��I/ را م4ھ@ن 2@د��ی  م4داد ا�� ٢٨ھi در 2@د��ی 

�Rم� دان V�)ن 42د آم�1,4 و ان��Bدر =�,�ن �2رش اذ iھ �)B K��« و �� ھ

�2 م� �@انi,@�� i ا,K ا�� �2 ر��-� 48م�ن
ه ن�4وی ھ@ا�a ا,4ان �#^� 9�mی 
ژن4ال ھ�,9ر �ه را مD, `s م@ش : ?��" ���ت"اش ��  " م+�2��" ط� 

و اd ا?4 وا�-�ً �@دش �� �@ان��a  و ) ۴(» م4ده �� ��رج از H2@ر =4��ب 42د
ا �#� �� �@ل ا��-
اد �@د >�i2 م\({ ?��H �@د، ھ�,9ر �1mره وd,� �@د �2 او ر

 `sدش و ,� ر��-� م@�#2
؟ از » م@ش م4ده �� ��رج از H2@ر =4��ب « 
@H2 n,ر��ن� در @�م� 48اوان د,
ه م� ر H2@رھ�ی د,�4 �2 ��<ر,i ، ازھ4 دو ن

�@د  .@د �a@ان��اد و 

ان م-#� ن��R �2 د,�4ان (ا�R2 ��FEن� ھi �� ا��-� K,ا

##2 ��
رت م� ر�#) �� او 2�D ن� �� iن� را ھ�R2 ،

 و 8-�ل م�,�Hء م� @ن


��#� ن@ع اول و ��م#� . د,�4ان �� د���R و �@ط}� �� �
رت م�  ر��ن#�آ��ی 
و�E در ھ4 دو ن@ِع د,��1�@ر، ا,K . ای را م� @د ن@ع دوم �� >�Rب آورد

�@د را >{ م\({ در ���م  ،
��%�� ,�R1ن ا�� �2 و��� �� �
رت م� ر�#

ون m@ن زم�#� ھ� م� =#
ار� 
,�� �2 
ن
 و ھ�� ��ن@ن� را �9 آن~� آن^�  م� ?@,#


@د، ��ن@ن ن�� دان# `�B ان
��ز ا��Fه نH@د، %+�F �4 �4 ا,K . و 4mا �
##2
، 4mا ز,�د ھi م�  ��ن��R �2 آن^� از ��ن@ن و ,� ��ن@ن ا���� %+�F ن


��ی د�� �@د �(�L م� ##2 .#2B iن@ن را ھ��ن ��
 و ن� و�E در >�L�L ھ#
4�H�� . 4آن�و  K,د ،
 ��Fs� ن�H�,4Fرھ ���در ن@ع د,#� آن، و i,@? م� �m

�@د �L�L< در ،
�@د م� ?@,# �2 

ا م� @ن
  ،را ھ��ن م� دان#�د,K، �4ان و 
4�d�� ا
�
ا �2 �@د ��در م. و را��/ را �I@اھ�
 از �\({ ا��، �4ای ا,�1# 

 
�@د ا��زه ن�� دھ �� )�B ،}< 9� �2د@ان�Rن را ھi م��Iر . � از او %�در 
 �2 

ار م� دھHدر =�/ ���4د و�� او ھ ،
م� #2
 �2 ھ4 راھ� را I� �2@اھ
�(/ را در ���م� B �;ام از راه ھ� را �2 در =�/ ?�84، د���ورد و ن��
ھ2 4



ا، >�� �� . �@اھ
 د,�و�E ا,#^� �� � �a9�K,4 ام@ر م4دم �#�م د,K و 
iاب م4دم ھ@I��اری و >�� m@ن K�#m رو� را در �^� ن�^
. �2ر دارن
 ر


رت �@د ��@ر م� ##2
 و �� ھ�� �)B K�F` از �� �
رت ر��
ن ا,#�ن �

ه آن ھ� #,��
ا ن�
 و �-
 از ر��
ن �� �
رت #�Rھ Kا در روی زم�
�
?�ن #,��ن
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��#� ن��ه �#2
 �� و�@دی �2از ا,K   .در آ���ن^� ا����@د  زاو,� و��� �� آ��ی 

 از ا,#�1 ��ن@ن ا���� -� ،
�4� _,@�ُمِ�4 �@د �2 ��ن@ن ا���� �^�� و �� �

را �@د ��@,_، ام��ء و �
ان رأی داده �@د و در ن9د ��م-�   ۵٨م�@ب ��ل 

 ��ر آن4ا �
، �� در ��
 >��ت �@د، ��/ از ,1
و =���ن ��-� �(�L م� ^B

�� وی �@د، و ھ��4 �2 ?�4 م� ا,K ��ن@ن و��(� ای ��زی در د. ن�L 42ده �@د
�(� �� B#@ان ��ن@ن -Eن@ن ا���� د��@را��ورای  ،
ا��8د و ,� م1H(� =�/ م� آم


 �2 آ��ی . %�در م� 42د
ه ����
 �2 �� �� ام4وز ن�^�� �R2 4��2 
,�

 و =���ن� =�ی �#
 نF@د، م�4 �� آن~� �2 در ھ��ن ^B ن@ن و��ھ��  �� �#���

�@دش م� ر��
 و�� ھ��B K(� ھi �@د �2 �-
 از ا,�N+E �� �1# و زم�ن �� 8 41

اری ز��ن^� را در �2م �4,
ه و �@ده B@ام ھi مnR و ���m ری وd�� �:@:


ه �@دن
، �� �4أت و ��Rرت ?�� }��+�  :  

مK م�K1 ا�� د,4وز >�84 زده ��i و ام4وز >4ف د,�4ی و 48دا >4ف «
� Kارد �2 م
ام ��,
 روی  �@,m i@ن د,4وز >�84 زدهد,�4ی را، ا,K م-#� ن

iن��ا?D, 4 در م�(�@ن ا>���ل، ,D ا>���ل «و ,�  ) ۵(» .ھ��ن >�84 ���� �
 i,م@رU4 ا��، م� م\�
ھ���s�< �2 i ا��م �� �@دن �8ن آدم ,� �8ن �4H در �

�@اھ#
 �� م� ��@,#
  �@ان�i ھ�m 4 م� �2 �(@,/ را ���i,4، �� آن �
ری �2 م�
H2 �284^�,� �2 م�< K,و از ا iR,
  )۶(» ...  زن#
 @ر م�,�ن >1@م� آ�@ن

�)�� K,م���2ول �2 ا ،
�aر ��4م�@�مH^@ر » و��(� را �@��� م� #2
 ھ
ف« : �
 K�#m ��)�2 �� م �
 �4أت و ��Rرت دا< K,ا ��ا�� �2 از او��، آ,� 

4��
ا �#2
؟ ��  `�B iن+@ ھ K��ھ��K آ�@ن
ھ� و )  ٧! (>�a�^84 �9ن
 و �� ھ

ر ���� ا,K روش و م#/ د,�4ان را م@رد >�(� و Lm ،

رت ن��4
ه �@دن� �� ��



م� 2@��ه 8@ق �� ادام� م\(_ م� .  ��4 �^�� �4ار م� دادنLم �� ��@� ��
  .=4دازم


 آ�� در  ��زی �
رت و ���F 42دن و ان+��ِر آن، در ا,K دوران، �نL/ ا>
4�
 آ�� ن� ان+��ر �
رت و ن� ><ف ن�HL ا���� ا�� �2 �� دون ھ�اھ� ا>

#2
،  ای م#�4Nی از رھ4Fی و ن� ا,#�1 آ��ی ��م#� ��F� 4ی راF��42 رھ

�4 �� ا,K م�E@L ض4وری ا��. م�K1 م� �Iم K��  .=V =4دا
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  ذھJ �� ��ز اE�� آ��

��#� :�E_ او��ت �@ا��� ھ�ی ��ف ��ن@ن �@د را �� ن�م �ا?�m4 آ��ی 
��ل م� Bن@ن ا��ه از �� ��زی و >�� 

 آ�� %�ف و =@�� #2�42د و�E ا>


رت �KI �� م��ن م� آورد�.  


 آ�� را ا>�Rس 42دم، �� � ٢و ,� ١اوK�E ��ر �2 �
رت ط(�F و ��ز,�4ی ا>
 K���#� در =�ر,V �@د �4 م� ?4دد �۵٧^�و��� �2^�ن  در . و زم�ن�  �2 آ��ی 

�4Fن��رش در =�ر,V را �� � �F<��
ر، ���4 42ده �@د �2 %�+� اول م% �#

ر«% �#� :

 �R�B را =�,�K ���ورن
 و V�B د,�4ى را ��4F� dن,�F٨(».ن  (


 آ�� در ا4�Bاض �� �#� %
ر ?���@د از  �� ��� ن�Rزى، ��� را ن��« : ا>

 آ�� ) ٩(» ��K �4د�
 و �� >�Rب �@د ا>Hی ?��84 ن
آن روز ا,K >4ف �

#���
 و ن� آ��ى 
 �2 ن4N ھ4 دو ,�1 ا�� �� . �?<ا�� م�  �IHاً م
-�
��#� در �8��E و ان@اع و ا��Rم =@/ ھ�ی �@ر,�، دروغ �ا,K ���وت �2 آ��ی 

>4ف �@د را م� زن
 و�E ... م�(+� آم� ،9���L، م�(+� ان�Lب و ا��م و

 آ�� �� =4ده و آ�1ر�
 از آن  . ا>-4  ٧,�  �۶vب �4 ا�Lاز =4واز ان `F� ��B��


رت �2 در =4واز ان�Lب �� و�@د آم
ه �@د، و �-
ادی ><ف رو� ��I Sا�

ه ای �� %
ای �(#
 در ��غ B 4اض و در >�@ر�Bا �E�< �� ،

ه �@دن

�
 آ�� ?��i �@ ن�(@��` « : �� ا>B ا,#\@رى ��>�d �� اول ��ر ا�� و 
� م�
ا �� داد م4دم ا,4ان ��4
 �� ا,K >�@م� ا��م� �� � ،
�@اھ�
  � م��#�

 
  ) ١٠(» �4ا,�Hن �4�4ار ��ز,


 ن��R �;#,�1,�� �2 در ا<� i#2 `Lر و م4دم م� ا�� ن@H2 �1 از از  :�2 درد,

 ,��ن� ی روز?�ر#�Hدان K,
E4 ا��م#L@ل ا��  �2 وی ?��  �?4دان �@ا�� ن

�@ا�� ��
اد م4ا در�� آم@�� �2 ھh� ی  در iن��?
درس �9ر?�ن در ھ�� ی زن

 و آن ا,K ا�� �4ا�4 ,��
اد ھ4روز ���Rر �4Fھ� م� « : آن >4�L م� نh� در

��ن�ن �2 ھ�� از ��ن_ , ر��
 از دزدی )R;�وز �� زن�ن در ��د م�و  `��
��ن�ن �@د)R�2  .م �R�m 4^� م4ا ?�� م� دان� از K,
E4 ا��روزی �@ا�� ن

�@د را  K,آن�1 د �� 
��ن از ھ�4���B د,�4�H�� 4 ?#� م� ##2)Rم �B���
 i��? و
� K؟ م 
�?4د : ���Rر ا���� و �9ر?�#/ م� دان# Kن� م���9ر?@ارا ھ

 iان

 ا?4 ن
ان��R ای را � iاھ@��@ا�� ن��. �@ام و ���Rر �دم�ن  K,
E4 ا
��ن� ھ4 ?�ه �� �@ 48م�ن� م� دھ#
 : 48م@د)Rق م��و " ام� " آن 48م�ن , در ا

�#�ن ..... دروغ ن�@ : در ا��م �@ را م� ?@,#
 . دارد "ا?4" ام� دروغ �� د
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 �Rا��م را ���2 ن� . K1م �F�: ...�R�2ر را ���2 ن�
��` . ام� :��F ان�Rن �
 K1ن را �... م��)R` ن�م��ام�  �R�2 ن�� . K1;�وز م�ن ... ��)R;�وز �� ن�م�ام� 

 �Rرا ���2 ن� . K,ن " ام�ھ� " و ا����ن� �� ?)R4اه 42ده و ھ4 م���ن�ن را ?)Rم
 
��ن م� دان
 و ا��زه ھ��R= 4 را �� �@د م� دھ)Rد د,�4ی را ن���1ر و ن�م@�

 

ا را ن�9 از�@د راض� و �دم�ن م� ��#��.. و )R4دی مIن�ن در و راز ن���
K��  )ا�4ار اE(\��� و ا�R1E(�:از(».ا�� ھ

�L8 �2 م�(@ از ا,K ن@ع  4دم ا�� �R2 �2ن� �#�م ��L8 وا,K درد H2@ر و م 
دا���ن ��ن@ن ا���� >1@م� م� ران#
، ن�@ن� ��رز آن  ?����ن م�(+�� ا��،


ه  4Nن 
,
ا��  �2 �-
 از ا�Bم ھ�L< 4 از م4دم ,D اd و م�4 ن�4� 9 �;

ه �2 �� آن ھ��ن >L@ق را از م4دم �(_ 42ده ا�� آن�� ا%` . ا98وده  

  . م\(_ �4?4دم

 


 آ�� �4ای �+� �� دو���ن و ھ��1ران رV�a ۵٩اوا�4 ��ل  ��F ا> ،
ھ4?9 48ام@ش ن�� i#2 �2 و��� ,�1 از �~� ھ� در . ��^@ر�� م#9ل م� آم
ه �@د

�@ا�� م4دم  .E�Iم K,ای ?��، ا �){Rل را�\� �� م��
 آ�� در 2�ا��، ا>
4ِ #�2
، ھ�m4 آ�� ?�� ھ��ن ا�� و ��,
 �H@د«: ن���وری =��n داد�و » م4دم 

�^@ر، در ��& دو���ن آ��ى � V�aر �� �+��
 در م�Lم ن�درھ��ن �(�R ا>
�@ا�/ را م�:" %
ر �4,_ �� ا,K م��@ن ?�� �#� �#����  ن� آ��ى , �� 
د,

@H� ��ر در ا����ر م\({ وى �4ار ���4د و ن� روزى رھ4F ا,4ان �H@د و ھ
=d�< V �� ا,#^� �
�� آم
ه ا�� . %
ر �@اب ر,��� ��^@رى را �#� آ��ى

�
 و ن�� دا�FRm ا,#^� را i�+م 

 48%� را از د�� داد و ��,,�Fن  . 

 ١ای در  =#� م�ه �-
 از ان��Iب �� ر,��� ��^@ری، ط� ن�م�ر %
 آ��ی �#�
��#� =�H#^�د 42د ۵٩م4داد �
 آ�� ,�1 از ...«، �� آ��ی �>;� ا��dم >�ج ا>

�RIی ن
��2 م@ا�L8  وز,4ی ا�� در %@ر�� م#��K,4�F ا�Iص �4ای �

 K�B %@اب ا���aداد »  .48م� n��= 9ن� �#����#� ن
ارم ا�Iص «آ��ی 



ی ا,K ام@ر@ن�  )١١(» .م#R@ب �� مK م�


 « : ن
ا,K م@رد �@ض�5 داده ا ا��FE آ��ی �#� %
ر در�� �#���
 آ��ی #m 4ھ
=�H#^�د دھ#
ه  -ام� اE.. دادن ا,H�= K#^�د را �4اب 42دن �@د ��@ر 42د از


ر و 48زن
 را  - 48زن
 او �@د و ب= 

ر �� =�H#^�د م@ا�L8 42د �� ا,K ام�% �#�

ادF4ار ا��Lا�� �� ،�#����2 �
ون آ��ی  
�@ن ر,9  از زور =���4ن� �
ا #2



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٦٢            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  



ن ��D ) ١٢(» �@ان� ن Kن �@د م

 آ�� م��Hق ن�RI وز,4 �در ا,#�1 ا>
=�H#^�د دھ#
ه 48زن
  «. ام� �@ض�5 آ��ی �#� %
ر را ھi در�� ن�� دانi. ن
ارم


» او �@د�` i�#2؟. ��B آن را 
�� ���a   م�4 ھ�R2 4 ھH�= 4#^�دی داد م� ��,
 i��(�  �2 مK م� 8^B ن�#mم@ا �� 
زن� م#�� �2 آ��ی �#� %
ر 2@/ 42ده ان

 4Nو �� ن 
�@ان ��4ح و �SR دھ#
 ن .)�Iم Sآن را در روا� .)�I�2 ا�-�د م
  .م� ر�
، در ا,#;� ��4�H ن@�B �@ازن �@ا م\4ح ا��

  

 آ�� در ?���@,� �� �4Fن��ر راد,@ �� از او =��4�m@ن ...«:در =� آن ا>
�� ن   آ��ى �#� �� �FRر ن
%4N ض� را �4ده�L� K,و ا 
��%� دارن  
ان

�#�ب : " =��n داد" را را�& �� ا,K م@ض@ع ��4م�,�
؟    �#�i ن4N��ن �@اھ/ م�
�� �FRر ن
مE K\. دارن
 و �@ب >�d �� ام�م آن را �F@ل    آ��ى �#� %

��%� :�4 از 4Nن Kم 
  ) ١٣. (»>�4ت ام�م ن
ارم   ن�4م@دن

  

  

�  وز#�ی اE�� آ��ی  از $�QK /8رد د#

i#2 4 در اوا�4 آ��ی ام��R< 4#� م�Hور آ��ی �#� %
ر در ام@ر رو>�ن�� 18 

ت ?��84 �@د و >��  ،۶٠ارد,�H^F م�ه  �aر و ر��
% �#� K�� ف����2 ا

 .,4-� i,42د، �4ا ��
 وزار��Iن� �
ون وز,4 �@دن
 و �2ر م�(��84H�= �1 ن#m

 آ�� را د,
م  �� ���ران ر��8 �@دم،  در آن;�: 42د��� . ا>
 ?��4m �2 iا ��� ا>


4mا ن�� ?<ار,
 . م�(�1 دارد از ��K م� رود. دار,
 ا,K �2ر ھ� را م� �#2
@د `< `a�R�1ت و مHد . م���Bا �aر�� �� ��ا�� �2 آ K,ا  ���� ��? 
�ا>

��د ن
ارد�Bر ا
�@ب آ�� V2 د,�4ی را . دارد و �� آ��ی �#� % �2 i��? Kم
�Iان�
�H8�= �Iری م� #2
 .ب #2 K,ر روی ا
� K,4ا اm .��? : �aی ر����آ


، م� #2
 و آ�� ھi اط��#�ن دارد,@�� �#���V2 د,�4ی را �4اغ . ھ�m 4 آ��ی 
i,ار
  .ن


#��د آ�� ���B�2 م@رد ا 
#�Rھ iا48اد د,�4ی ھ i��? . را �aر�� SL8 4اm

ه ا,
؟ ?�� م�R2 K را �4اغ ن
ارم�FRm .4ا� ��غ دار,
؟ ?��i �(� مK �4اغ 

��. ?�� م�R2 �m ً�s را. دارم�@د  i��? . �aدارد، آ,�  ر�� �E�1�m ا,4اد و ا

�� ن
ار,  ؟.�m �@ان و ا��-
ادی دارد �2 

��د و اط��#�ن . 4mا م4IRه i#2! ?�� داری م4IRه م� i��? ،�#2 ن� �Bم@رد ا
،��R�2 ھ �#����� ھi  ا آ��ی 
، �@ان و ا��-
اد �F4 ن�d�� �aی ر����4 از آ?
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�R4 ن���2 . i#2 4هIR4ا مm V= ،
�� >�Rب م� ##2. د,�4ان ھi �2 روی  


��#� >�ض4 ن��R م4ا ن�RI وز,#2 4�?��4m �)� iا >�ض4 . ?�� آ��ی 
�Rن� .

 �F@ل �#2,�� ���� را �
ھ
 و . آ��ی �#� %
ر ھi1< i ن�RI وز,4ی 


 ا��,@�� iھ �aی ر����آ ��K2 ��- . د و �2رھ� رو�4اه@H� `< ر@H2 �){Rم  ��
  .  ?4دد

+�ل @� �)�� i#2 ���� ن@ Kی ا�� و م
� �){R�2 م 

 آ�� د,�
 �2 ا>-�

 و ?�� �@ب >�d ا,K را �F@ل 42دم  .i,@�� ��آ �� iان@� ���@دم ن �2 Kم .


�@دت �R2 �m ا,K �2ر را ان;�م دھ
؟ ?��. ��,
 V2 د,�4ی ا,K �2ر را �#1 @� i
او ?�� آ��ی ا4ا�� �4ای .  ا��از ھ�� �^�4  م� دان�، �R2 �m �4ای ا,K �2ر


 آ�� . در ا,K ھ#��م آ��ی ا4ا�� ھi �4 ر��
.  ا,K �2ر م#��V2 K,4�F ا���ا>


 �2 ا,#^� �m م� ?@,#�#�F� ،��? ��4امK ��ز ھ��ن ا��
Ed^� را . �� آ��ی ا

و �-
 ?��K,4�^� �2 i راه >` 8-(� و ن;�ت �4ای آ��ی ا4ا�� �@ض�5 دادم 

 آ�� ا����� �4و,
 =�/ آ�� و ھ4 ط@ر .  H2@ر از ��R� K ن�RI وز,4ی ا>

 �){Rرا �� آن �(_ 42ده و م ��4 آNرا م\4ح و ن �){Rم 
�@د %�ح م� دان� �2

را >` �#2  .i�8ران ر��� 
-� �2 

 آ�� و آ��ی ا4ا�� را د,
م  روز �-�و ا>


؟ ?��#
 �2 ظ�ھ4اً آ�� راض� ا��=��4 �m �){Rم �2 م
+�ل . @� �)�� Kم

 �4و,i =�/ آ��ی �#� %
ر و >84^� �a��� ،راض� ا�� ��ل �2 آ�< i��? م و



. آ��ی ا4ا�� ?�� dزم ن��R �2 مi,��� K . را آن;� �9ن�
 و �2ر را ���م �#2


�� �4و,
 و =��hم را ���4ن�. 4��
  و d! مi��? K ن� �a��� ��زم ا�� �2 
 K,�2 در ا 
>�@ری �� آ��ی �#� %
ر %+�F^�,��ن را ��#1
 و مR}(� را >` �#2
��K م1H` د,�4ی =�/ آم
 و �4,�ن ام@ر �� B �)2@ض و ا%�ً مR}(� م#��� 


�^@ری و ھi رھ4Fی را ) ١۴. (� V�aوز,4ی، ر �RIدای ن@� i، ھ��آ 
�ا>
�
 آ�� .  آم�ده نF@دام� 4ا,S �4ا,/ . در �4 دا�
رت ط(�F ا>� �2 
418 ن�#1

�@د ����8 ام Kدر ذھ Kرا م . �F<����نi زھ4ا م�\�@ى �@اھ4ش، ھi در م

 آ�� در =� د������ �� م�Lم ر,��� ��^@رى ا,4ان �ای آ�1ر 42ده ا�� �2 ا>

��نi م� .  �@ده ا�� �R= K��#\�@ى ط� م��>�F اى  �� �#� �� ?9ارش وا
n,ر��از٢٢/٣/١٣۶٨ در  ،    �� ��? ،
 /I= 94ادرش >�ج « راد,@ آم4,�� ن��

_R� �� `,ل =�/ م��� �Hازھ ��آ 
�م�Lم ر,��� ��^@رى �@د و�E ام�م    ا>
��#� ?��� �@د �� ھ#��م� �� زن
ه ا�� ���48زن
ان �@,/ ا��زه نI@اھ
 داد    



ه ���4ن^B �� ����� .,وى م�. وظ� �� 
,@?   `F� ھ��� �از �4ا>� ام�م ن�9  ,
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 آ�� را �� ام�م در م��ن�?<ا�� و ?��� ا�� ��    م@ض@ع ر,��� ��^@رى ا>

ى ر,��� ��^@رى �4�@ردار�ام�  ،ا��   �4ادرش از 4ا,d Sزم �4اى �


 از م4گ« ام�م ا,K ��ر ھi �� ا,H�= K#^�د م��E�I �4ده و ?��� ا�� -�    Kم
�@د��ن در ا,K ��ره �� م� 

�@ان�,4��� i��. «)١۵ .( �8 K��@داى رھ4Fى دا


 و از ا,K  ن��R و ھV� 4 م�   ن��R ?#�ه�� ���@ان
 K�#m �@دا,� در �4 دا
�Rوارد ن� ��آ 
�ا,4اد و ا�1ل در ا,#;��� �� . ���� ا�1ل و ا,4ادی �4 ا>


 آ�� �^� ر��
ن�
ه و �m@ن�    ا>�� ا,K ھ
ف در �m �@ط}� و د���R ھ� وارد 

ه ا�� ،د,�4ان �4ای �
رتو اd . او را ��زی داده و �m ��رھ�,� م4��_ 

�4
، ا,K ن�Hن دھ#
ه � ��R= �� دش@�ا?�R2 4 �� �@ان��a، �2ر و ا��-
اد 

 او ا�� و ن� �#^� ا,4ادی ن
ارد �( �1�K�R+ �4ان��9 و م�,� ��� و رI

  .    ا�I�8ر ا��

�� �� ن4N م� ر�
 �2 در ��ل ھ��K ,�ددا� ھ�ی روزان� آ��ی ھ�

 �2 در م@رد م4>@م 
ه �� �IHه، م
رR8#;�ن� �2 در دو م �E�L�F(� آم

در ا����ر ?K�84 د4�8 و �@د وی �@ده ا�� و ��,4 مa�R` �^�ن� : م#�4Nی ھ
ف

 ای �4ا
ه م� ��و �� �-4�F در�� �@د م#�4Nی ی ر��
ن �� ھ
ف ذ42 

#���2��ن� ?��84 ان
 ھ
ف ان+��ر ?4ان� �H= �2 2@ه  � "��L8 4� �,dو "

��L8 �,dا�� �2 . ا�� و ن� و �#��� 
�,�1 از ��ز,�4ان ا,4B K%� آ��ی  ا>
�� رR8#;�ن� آ��ی ھ���#�  ن9د,K,4�1 48د ���� و�@دی B �� �2#@ان �آ��ی 

���#� دا�ام� �
ون در د�� دا�K و  مH^@ر �@د، و ن�@ذ ز,�دی �4 آ��ی 

 آ�� ھ���ری��� رR8#;�ن� . ، ��در �� ان;�م ���Rری از ام@ر نF@دا>آ��ی ھ�


 آ�� �� �4?� ��ن
 �^��H  ۶٠از ا,#�1 در ��ل ���  -ا>اى =�@���  ��م#�  -ھ�

ان ��ن
 �H2ن
ه و =�@ن
 داده ان
، اظ^�ر �دی و رض�,� از  و ,� ن�?4,9 او را�

  :   ,�ددا�^�ی او آ�1ر ا��

٨ K,48١٣۶٠ورد ،» ...Q�i��
 آ�� %+�F ھ�,� دا�
 آ�� . V �� ا>�ا>
�@اھ�i �4د م� �m ر
�4ه م� �� آ��ى �#� %d�� �� 
�?��i ا,�Hن . �@ا�� ��^


 و از م�Lم ر,��� �^@ر در >
 ��ن@ن ا���� ��� V�aر �� 
ا?4 ��ن& ��
�^@رى B(�� ار?�ن^�ى ��ن@ن� �@ء ا����ده ن�#
، م��  i�#� `��@ان�i ا,�Hن را �+

 ) FB۴٢@ر از �+4ان، ص ( » 

 ٢٣  K,48١٣۶٠ورد ،» �F<����#� م�
 آ�� �اط�ع ,�i�8 �� >�ج ا>
 ً��FRام�م ن S�م\�B@F�� ان;�م داده و �4��ف م��>�F ھ�ى ?<��، ا,�Hن �� 
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اش را م+�@م �4ده و  ھ��ھ#�� ن�Hن داده و م@ض-��4ى >K�R آ��، ا�@ى زاده
  .)FB۶۶@ر از �+4ان،ص (» �@ض�+� از م-#�ی �S �@م داده ا��

�@د  �F<��
 آ�� در م��}@ال « : �S �@م را K�#m �@ض�5 داده ا��) ١۶(ا>
i,4?4د� _LB �� ��2 

 ن4N��ن در ��ره �S �@م �R�m؟  وی ?�� ��<ار, .


 آ��ی B(� �^4ان� در ���a �@د، رi�8 �� �� ا,�Hن ��@,i ا,K ?@ن� #��? �F
�-��� را د,
م �2 �� م@ض& ?�4ی ھ� را �m@ن� �@��� م� i��8آن;� �2 ر ،
##2 �



ه ام ا,K �@ده ا�� . م+� ا,#�1 نD, i�RH �4ی �}@ال م\4ح �LB اول Kم
��ن�Hm �2 روی 
L�-و م �F�1�2 م 
#�Rه ای ھ
B �2 . �2 
#�Rھ iه ای ھ
B



 اھ` �(i و . م�1_ را B#@ان 42ده ان
 و از آن ن�ن م� �@رن#�Rھ iه ای ھ
B
��� از ��م-� ن
ارن
 و SL8 ���ن و ��#� ا%\�ح رو#�41، �2 ھ�~�@ن� 

�R4 ن���4�ن از د��� دوم 2\� �2 

 LB_ ن���##Fم@اظ . i,@? و م� i��? Kم

 �� ا��م را���K �@�� 42د و ا,K دو �S �2 ��ط` ا�� را 2#�ر ?<ا� و ,��

i�#2 ل�F#^� راه ن;�ت ا�� را دن�ا�� و  Kم را���@� S� .�� Kھ�� م K,از ا /
�S �@م� �2 ام�م راھ4F آن ا�� iو . ن��� 

م ا,K ن@ار را =I/ 42ده ان�# 
-�

 ��
 �� ا�I%� دا-� �m و i�F+% از زم�ن `F� �m ���R)� Kه �2 م
 ���?
ا��FE در آن . مK �� ھ�~�R)� V1 ای ن
ا�� و ن
ارم. ا,K را �1<,_ م� i#2. ام



 �2 ا?4 48زن �a�^�F+% �R)� دم �@اب م� دادم@F1@ت را . ام�م ن� �Eو
i�R١٧(» .ن�8& دان (�H? iاھ@��S �@م ��ز  K,4 �� ا�د,4 ��ام� دروغِ . 2

�4 آ�1ر ا���Iم K��
 آ�� ازھ�
ه �� B(� . ا>
 آ�� در �(�R ذ42 �ا?4 ا>

ه �@د دا�� �^4ان� و د,�4ان 9�mی ن���� ا�� �m ن�4ان� از ن@اِر  /I=


�2 م� ?@, ا��: » Kه �2 م

م ا,K ن@ار را =I/ 42ده ان
 و ?��� �# 
-�

 �� ا�I%� دا�� ام-� �m و i�F+% از زم�ن `F� �m ���R)� . _,>1� را K,ا

i#2 ارم. م�
�� 9�mی ن���� ا,
  و » . مK �� ھ�~�R)� V1 ای ن
ا�� و نا?4 

 آ�� �-
 در ن@ار ن�9�m �m ،�Rی �
ه �2 %
ای ھi د,را �1<,_ م� �#2
؟ ا>

���? ،
#2 _,>1� 
�@دش را �2 ن�� �@ان : » �2 
 �a�^�F+% �R)� در آن ��FEا

 از 9Bل  ». و�E �1@ت را ن�8& دانi�R. ا?4 48زن
 ام�م نF@دم �@اب م� دادم-�

م4>@م م#�4Nی از رھ4Fی، در رن;#�م� �\�ب �� م#�4Nی، م\(�F را �2 

  «: �1<,_ 42ده، �4 آن %+� م� ?<ارد-� ،��از ان�Lب مK م�ن#
 ام4وز 

� �2 در م�Fرزه ,^�ھ418 م� 42دم �2 م� @د مK�L8�# و 4F�EاE^� و ��,4 ?4و

 را �<ب ن�@د �#�
 � آن ھد���E دا�^
م، مK ��رھ� �� م4>@م  D,ن9د �



��� �ی� ���	  �
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�� �� مR}(� ای او�� و ��م#� ای م� ?��i ا?4 dم�Lم د��H^� 4�2 و آ��,�ن ھ�

 مK �� آ,

م �2 ا,K ?4وه ھ� را م� @د �<ب ر��L�-م �Eو i#2 م� `�B ن


 �2 د,. 42د�a�Qد,4ی ن

و��� =
ر  )١٨(» م ا,K ?4وه ھ� �4م �2ه ?<ا�� ان
�` م� #2
، =4Rھi �2 د�� =4ورده او�� وm@ن B 4 از آن�
م���2و��R�E و �
�@دای �
رت در �4 دارد و m@ب رھ4F ھ�4اه او�� �R2 ھi �4أت ن
ارد 

4<
  .ف �9ن
، ا,#�@ن� >84^�ی �@د را �1<,_ م� #2

  

  "R �8م و اE�� آ��

 K,@ری ا�د,��1 ���Lم ان�Nه نl,@� @ری و�م^�ی د,��1�Nن �?l,از و

رت را در د�� دارد، � �L)< ب ا�� و�L4 انF�2 رھ �R2 ا�� �2 در اط4اف
�� B#�و,K و 1(^�ی م�I(.، �@ط}� و د���R ھ�ی م�I(. �4ای ر�@دن و 

1` م� ?�4د 4�,
1, O#m رت از
� _<��� . �2 �R2 4یFدر د����ه رھ
 i4ی دارد و ھ�H�� ام�1ن ��زی ً�-F4 ا��، طF4 و ن9د,4�1 �� رھ�د ���Bا `���

�V ا�� و ن��زی �� . م�K1 ا�� ��4�H آ�E د�� ا,K و آن @دHEا Kاظ^4م
��د�4�B` ا��� ��آ 
�,K و ن9د,K,4�1 ا��
dل و آوردن �#
 و م
رک ن
ارد �2 ا>

��#� ا���
 آ�� �-
 از ا,�L)< �1# ان+��ری .  48د �� آ��ی �از ن4N مK ا>

رت در د�� =
رش �4ار ?�84، �@دش ھi در =� �� د�� آوری =�R^�ی �

4��# . 2(�
ی �
رت م� �@�� ام� ن� 4ا,S م#���F دا� و ن� �(@ش ��ز �@د�

م� �� =
رش و >�� �
رت او،�د�� �� �2ِر د�� و =� 42دن  ا,K او در �FEس 



رت � �L)< �� ن
.  از اوK�E ��زی آ�1ر او، ��زی �S �@م ا��. �4ای ر��


 و �@ازن �
رت ,

 آ�� در زم�ن^�ی م�I(. و �#� �� وض-�� ���� >�Rب  –ا>
ام� در . از �S �@م �-4�F ?@ن�?@ن� 42ده ا��، از ز��ن د,�4ان ن�9  -�@دش


 آ�� را م� >�L�L ا��S �@م> 41�Fد م@ �R�1` >9ب . دانH� از 
-�

ن
 و در � �B@ >9ب و �2در م924ی آن ��� ���^@ری ا��م� �2 از ھ�
 
#2 _R2 ،
��م-� ن�@ان�R م+F@��� دIE@اھ� را  �2 م��K�R آن در =ِ�َ/ �@دن

H& ن�ل وا@F� م#�@ر، م@رد i,@از رو>�ن�� ا?4 ن� ��.  و >�� در ��I� K/ م^

4� K,ه را در م4>@م مدر ا

 آ�� �
رت آ,#�#�4Nی و دو���ن ھ� از زم�ن ا>
��#� و د4�8 او �2 �4 دورش م#i;R و 8-�ل او �
 ن�4 از ن9د,�1ن آ��ی #m و


��L)< .� S زده �@دن
 م� د, �)B K,و �� ا
  ه@م را �2 �S در�� و ن;�ت دھ#
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��#� و م#�4Nی و ,�ران د�8�4ش B#@ان م� و آ,#
ه از آِن او ا��، �S آ��ی 
  .42د


 �2 م;�ھ
,K �� ظ�ھ4 -� ��
 و  -2#�و �� ��h�)Fت درو:�K و �9رگ و�
ر�

�ن را ھi �� ��4اھ� �H2ن@��@د �2  

، از  -42دن �� > �L��)� م@� S�

��#� و در �
 آ�� �2 در د4�8 ���#� و �S م;�ھ
,K و ,�ران ا>��S آ��ی 

�S و ط4ز �(�L آن از  ن� ?��� ن��ن
. ��4ون از د4�8 ��& �@دن K,ا �H,�2 ر

در آن ��ل �9ی �2 . �4 م� ?4دد ۵٧آ��ی د��H^� 4�2 ا�� و�� م4داد م�ه ��ل 
ن�م ن^�دم در ا�+�د,� ان;�#^�ی ا��م� در ارو=� م\4ح » �� �-
ی«مK آن را �9 


  :آن �9 م� ?��. 

 ١ - 
��#� رھ4F م(� ا,4ان �@ده ھ� را ���R م� #2�  .آ��ی 

4,-�� ن^�� 418ی و ا,
E@a@ژ,D را راھ#���� د4�2  -٢.  

٣-   4Fن� م(� ا,4ان را راھ�+)Rرزات م�F4ی مFرھ ،})� K,
��زم�ن م;�ھ
  .  ا��


 رھ4Fی و ان�Lب ا,4ان را ھ
ا,� و H2@ر را ,�� S� �� K,از ا �L��)� K,4 ا��#�

�� ?��84 . اداره #2Hm4� ��H^� ی��9 از آ� K,�2 ا 
. ا���-
 ھ� م-(@م 

)١٩ (  

، روزی ,�1 ازدو���ن �2 �2ر ��HI از ام@ر روزن�م� ١٣۵٩در آذر م�ه ��ل 

ه اش �@د �#�م ^B ��)ای در م#9ل ) پ - م �R(� _�� مK اط�ع داد �2 48دا 

 ،�a���� �)B ،4ان�^� �)B n�
 آ��، dھ@��، ��24 ا> �� ��-,4م4>@م 
4,-�� و  iن�� ،�aو رض� K,
��نi م�+ ...4�  ���� در آن �24 ن=���، آ,� 

�#2
؟ در دوران م��E@{R روزن�م� m@ن وض-�� �Bدی نF@د، و م�K1 �@د، در 
دام و �(� و =4ون
ه ��زی ?��84ر آ,i، در م@رد م����^� و ا,K ط4ف و آن\4ف 

 روزی ,��` م� 42دم و مs` ا,#�1 ا>�Rس م� 42دم B م+��ط�ن� �)�� K�8ر

��= 
�م� �24 ا,K �@د �2 دو��i و��� ا�. ���I i@�4ای ھ4 ام4ی ��,
�� ا?9�m 4ی �@د �� مK اط�ع ##2
?�ن را ?��، �� او ?��i �2 مK م-<ورم و 


 آ�� در م@رد �S �@م . �@اھ�
 داد���م م�و�&  و ?��� ھ�ی ا>� iدو�� 
روز �-
ن@ار آن �(�R �� ��4ون درز  و �-
 ھi. و م\�E_ د,�4 را �4ا,i ?9ارش 42د


 آ�� �2 4د 2�
م ا,K ن@ار را =I/ 42ده ان
« :و �#� �� ?��� ا>�# 

 آ�� » �-�ا>
��#� و � S�=�H#^�د �4د �4,�ن مL�R(� از �4,�ن�ت >�� �2 ،i��L��) از 

@دم;�ھ
,K و دو��� `��H� 4,-�� ا�� �)B 4�2ن زم�ن  ،ن د��" �2 در ھ



��� �ی� ���	  �
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وا�-��^� و «��2ب  ا%` م��4ای 8@ق، م4Hو>�4 در. ن�م ?�84   "�S �@م 
  )٢٠.(ن�9 آم
ه ا��» ���و�^�

 % �#� �2 
-� ��

ه و ��م4اژ روزن�م� م� �� ��dی 
ر �� ا��Fل �Bم� رو�4و 

 آ�� �� دو���ن و m^�ر�
 ھ9ار ن�IR ر��
ه �@د، در �(�R ای �2 ا>%

��#� و �#� %
ر را ��S �@م م�1H` از �S آ��ی  ،�ھ��1ران �#� %
ر دا

 آ�� در . م\4ح 42د�
 و��� ا>�� ا,B K(� ا�� �2 ھ�~#�ن�1 در ��d ذ42 
  �F<���S �@م� �2 ام�م راھ4F آن ا��« ،  ?��� �@د، ۶٠�4داد  ٢٣م. «

�2 ���� رR8#;�ن� از آن اظ^�ر �دی 42ده و ن@و �4��ف « آ��ی ھ�
�1 ,-#� ا,#» م��>�F ھ�ى ?<��، ا,�Hن �� �S ام�م ن��FRً ھ��ھ#�� ن�Hن داده

��H^� S� ��-  ��
ه ا�� –ھ�
 آ�� ن4N �� ا,�1# . ��م#� ای ھ�4اه �ا>
م��Hق �� د�� آوری �
رت �@د، وم� د,
 �2 در ا,K ن�Nم >�Rب و ��2ب، 
�� در �2ر ن��R و ���R= 4ِ�H^� و م�Lم�ت �4 I� و i)B ،���R,�ا��-
اد و


مِ� رھ4F و م924 �
رت �@دن ا���م� م� 42د �2 �� �@د زم9. را�\� و در 
�^@ر م� @ن
، i2 �m دارد� V�aوز,4، ر �RI�2 وز,4، ن �a�^#,دش از ا@� .

�^@ر � V�aاھ4ش ر@�
ن و >R_ ?9ارش 
 ��ری ھi �4ای ن�RI وز,4 #m
�
ن ��9ش �4دا
 آ�� . ���#� در ا,D, K م@رد �
ی �(@ راه ا>�ام� آ��ی 

��#� ?��� ا��. �@د���4: و ��ز >R_ ا,K ?9ارش آ��ی  i�Rھ Kم ��و !  » 
-�

 مK م�   از م4گ,4��� i����@د��ن در ا,K ��ره � 
�#��4 ا,K و �� ا,K »  �@ان�


رت �@د، �� ام�1ن��� �2 در را�\� �� � �2 4ا,\� _<��
 آ�� در =� ��ا>
��#� �� د,�4ان �@د، ���د او و �#^� �2ن�ل ار��Fط� آ��ی �Bو م@رد ا �رھ4F دا


رت ط(�F او آ?�ه �@دن
، �4ای >�� و ان+��ر ?4ان ا%(� K,�2 از ا iھ �
. ��8 و ا:��ل م� 42دن
ن�^
اری ان+��ری �
رت �@,/، او را �� ��زی ?4

��#� وی ن�9 و��4ای 48اھi 42دن زم�#� ی �� د�� آوردن رھ4Fی �-
 از آ��ی 

�i �2 از ا,K ا�� �2 م�Hھ
ه م� 2#. وارد �@ط}� ھ� و د���R ��ز,^� م� 


 از ا,#�1 آ��ی ��م#� ای را رھ4F ھ���H > ۶٠ورد,K ��ل 48و-� ��

 ا�` �� م
 ،

ن، 42دن 4Fرھ 
ِ̀ �� ام� -8 �ِE& آ�ن� و در وا�;#R8ر ��در 2#�ر آ��ی ھ�

 
   .او �@ده ا����نِ

�� رR8#;�ن� و �24ء  مRّ;` م� @د �2 م#�4Nی آن  
 آ�� و ھ��و��� �4 ا>
،�R4 آن ھ� ن�Nم@رد ن �I
 آ�� در �4,�ن 9Bل م4>@م م#�4Nی از  �ا>

�� رR8#;�ن� �2ر?4دان���  ��ia م�Lم� رھ4Fیرا ��زی  د�� اول  /نL ،ھ�
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:�4 م�K1 م�  او د�� ,��� �� 9Bل م#�4Nی یm@ن �
ون نL/ و. 42ده ا��

.  
و �@ان
ن �\4ھ�ی ن�ن@�� در ا,K م��4ا، >�1,� از ا,K �4اKa و @اھ


 آ�� �
ن �@ده و ,� >
 ا�` دارد �2 ا> 4Fرت و رھ
�2 در %
د د������ �� �
/Lن ن��و ، در د����ه رھ4Fی >�� #2
 وران =
ر را=4 �
رت د م� �@ا��� ھ


اران از وی 48اھi 42ده زم�#� را �4ای ا,K ن��1 ��^4ه �4داری ��,4 �
ر�

 آ�� .ا���
 م�ھ� =V از 9Bل ا>#m ،4یF4ی از رھN�#4 �� ا,#1 م4>@م مNن �  

 د����ه ھ�ی مH2 .)�I@ر ن�@ذ و ط84
اردر ��HI� K^�,� از م4دم و  م#�4Nی


##2 S��� 9�m ��
ه �2 او را ازھHن K1�، �4ای �(@?�4ی از ھ4 دارد و م

 ن��1 را �\�ب �� م#�4Nی ��  » رن;#�م�« ا�
ام� از ��ن_ م#�4Nی در #m  


  :وی ?@9د م� #2

١- �a@�� 

ن�� �@ان�  �� �� Kامم ����  « دو�� نF@ده و را�\� �@�� ن
ا
 K�#m Kا��، در ��ره م ���� م��ن� ای ن
ا �� 
�a@�� �2 �R2 4را�& �� ھ


 4mا�a@�� 
��  9�mی ن�� �@ان���i، م4,
 و م4وج �#از و��� �2 �@د را 
   )٢١( »�@دم 

 ٢ -   ��Fs� در �� �^��E�-8 و i)Rم 
��#� �� B#@ان ,D م;�^��� ان
ا��K آ��ی 
�� �2ر ��ز �@ده ا��، و�E م����Lً ا4v ?<ار �@ده ا�� ا?4  « �4و,� مK ھi از 
�� ھ���H ام�م را�� را �4و,� م�  
 از ام�م -� �H���4و,� م� 42د,
 مK ھi ھ


ه �@د،,�84= i)Rم 
�� از ام�م �� B#@ان ,D م;�^�4و,� مK  ن�@دم ا?4 �4و,� 
 i4 �@دھvم� ��  )٢٢(» .�� B#@ان 48زن
 ام�م از 

�� ا��،   -٣�� م4ھ@ن =�H#^�د و >��,� مK از در  «��ia م�Lم� رھ4Fی 

ای در آن  ��۵٨ل ��� را �� ���ل ا,K �2 رض�ی م K��ia م�Lم� رھ4Fی 


 آ�� �-
 از �� ن��1 8@ق م� ?@,
  )٢٣( »ا�� B#@ان ن�@دم��F ��« : ا> 

��ط4 48زن
 ام�م �@دن ا�� ...م و �� ا,K ن��;� ر��
م 5F%�2 418 42د �� �^#�
��i�84? i ا,K مR}(� را �� ،i�Rدو���ن و �-�� از م4دم ھ ���B �2 م@رد
��د رھ4Fی �B4ی و دو���ن م@رد اFف م�` رھ���#@,iR و ھ�� �2ری 4� �2 

iھ
�� �� �� ا,#�1 ھ4 �2ری در م@رد,-#�  )٢۴( »...ا�� ان;�م ن>�ل ان;�م  

ه��#� و دو���ن م@رد ���د ا,�Hن �@ده ا�� �@ا�� آ��ی �Bا . _E  VQ�


 48%� را از د�� داد، �� �ا�� و نF 48ا ر��
ه �2م را �2 زم�ن �@�� 42دن,
  :م4>@م م#�4Nی ,�د آور م� @د
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�� از �#��-��E م� �@اھ#
 �� از م@اض-��ن« -۴ �)Iم� دو���ن م�� ا2#@ن �


�a��
ول نB ن� �@ده ا���\�مi)R ا�� �2 ا,K �2ر ^�م� . �2 ن��;� ا�a�LEت 

�� ھi در ا,K ا�� �2 �� ا��Fھ�ت �@د ا4�Bاف �#2
 �2 . م� �@اھ 4�� �Eو

�2 ا?4 م4>@م   )٢۵( ».ا4�Bاف �� ا��Fه ��(� �^�4 از ا%4ار �� ?#�ه ا��

 آ�� �K داده �@د، ����@ا��� ا> K,4ی �� اN�#\-�  م��2 ن��;�  
ن4N م� ر�

        .آن ><ف �1,9�8 وی �@د

   

  

  اE�� آ�� و ��رت و رھ�2ی

��#� �4 اK� �E@^2 4v و ����ری م9م#� �2 دا� و از آن رن� �آ��ی 
م� �4د، �@د 2��4 �� م4دم و >�� مK�E@{R در�� اول �9 در م@ا�& ���Rر 

���#� ر�{ و . ض4وری را�\� دا��#��4 ا,K، ھ�� ام@ر از �2ن�ل د4�8 آ��ی 

��#� و �8{ م� �و ,� �#�م  ام4 و ن^� ھ� و د��@رات در�� و ن�در�� آ��ی 

�� . او، از ط4,{ ا,K د4�8 %@رت م� =<,�84�� �� ,�ددا�^�ی آ��ی ھ�ا?4 

، در,���8 ا,
 رR8#;�ن�
، � �@�� 42ده ��R,@اوم م� ن
�2 ا,�Hن �� ط@ر م



 آ�� آم�48م�ن و ,� ن4N و ,� =��م ام�م را در م@رد �8ن و ,� �^��ن م@رد . ا>

 آ�� را.  آورد�در ا����ِر �@د دارد،  =��م^�ی ��ھ� و ,� :�4  وی ن�m 9@ن ا>

��#� را �� ���#� و ,� �#�م ��@ه  ،�2ی م;(V، ن�RI وز,4و��ھ� آ��ی 
و .  ����Q� ،��aه و ار�/ و ��,4 ار?�ن^� 48م�ن م� دھ
 و %
ا,�Hن را م� �4ُد


ه   �
,K �4��_  د4�8 رھ4Fى ان�Lب �� �#^� ��ن@ن `,
F� ر@H� در 
#��@د  �
ر�
و م����Uن� ھ�� ھi آن4ا آم
  م�   و �
رت آن م�8@ق �@اى �� ?�ن� �� >�Rب

�@ب =�K�a ان
ا��� و �4أت ن �~� 

ن =<,��84 و �4 �@د را م�ن#�H2 }\

ن
ا#���د . �Bم@رد ا �I
 آ�� �2 م�@�E د4�8 و �#^� �و ط�F-� ا�� �2 ا>

��B ،ا�� �#���
ه    آ��ی ##� K��-� /Lو ن �E��  . اى در ام@ر دا�د


ن �� د�� �^@ر � V�aوز,4 و ,� ر �RIدر ن ���L8@م ��آ 
�
 از ا,#�1 ا>-�
�@ان�
  مK م�   �-
 از م4گ« ن��ورد و >R_ ?9ارش �@اھ4ش زھ4ا م�\�@ی،


,4��� i���، �4ای ر��
ن  �� �(� رھ4Fی H2@ر در »�@د��ن در ا,K ��ره �
�@د ��9ش Kذھ ��� رR8#;�ن� و ��م#�  و در ا,K ان
,�H �4دا�� آ��,�ن ھ�

 4�IR� و در ،
��#� �@دن�ای �2 در %
د �� د�� ?K�84 ان+��ر �
رت �-
 از 
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�@رده �@دن
 و �� ھ��B K(� ن9B �HLل او را از  �R1م4>@م م#�4Nی 
  .  رھ4Fی 48اھi آوردن
، ھ��ن� =�
ا 42د

  

  و ����ر���ن ا"�!�-� �۶۵:�
 �5ن آ��ی "��1� در ��ل 

�4 �#���ازم4دم و ھ�R2 4 را I� �2@اھ#
، ای �\& �2م` ار��Fط آ��ی 
��#� را 2#�4ل 42د و �و �4ای ا,H� �1#@د در م@ا�& ض4وری م����^�ی آ��ی 

 �
 آ�� ����ر���ن م;^9  )٢۶(����ری و �E�R2 وی را �2م�ً م��I ن�� دا�ا>
 
��#� در ���ران، در �#_ م#9ل وی ����� ان��@ص آ��ی I�1 مm@2)٢٧  (

 n,ر��در  �#���، در >��E �2 در د���a@H �@ده ان
 ن�?^�ن 48۶۵ود,K  ٧آ��ی 
�(� �(�F �� او د�� داده و ���1 42ده، ��^@ش م� @د و �� ����ر���ن <

�@ص م#�L` م� ?4ددI) ٢٨. (م�4ای و � ًd���� ن�Hن داده و ا>�Nاو �� ن _)
9�1 از ��رج �4ا,/ = 
�^�` �(_ و آنl,@?4ا�8 �4ار م� @د �@�S �#��د B

د����ه i)�8 �4داری �2م` ا�@م���D در ����ر���ن و,lه �-��F ) ٢٩(آورده @د 

ه �2 ھi >�24 ھ� را i)�8 م� ?�4د و در ا��ق د,�4 2#�4ل م� @د).٣٠ (  

  

��#� در?�4 آن ا�� و از آن رن� م�  �>�ل �� K�#m وض-�� ����ری �2 آ��ی 
�4د، �@ط}� ?4ان �� از د�� دادن م4>@م م#�4Nی، ��L8 و م;�^
 ��م& 

EاB4ا,\� �2 م@رد اH �2 �\,4ا �� }F\#د آن^� و م��در ��ن@ن ا���� �4ای �

#�@رای رھ4Fی را از م
�^� �F` ھi ز,4آب . رھ4Fی آ,#
ه آم
ه ا�� را ن
ا

 �#��� 4Nدر ن i٣١(ھ ( 
���ی �@م �@��(� ا>Bز K�� اً در ��4ون و در
-� iو ھ

ه �@د  را ه >` ا,K �@د  �� �2�4��h ��ن@ن ا����،)  ٣٢(آ�� و دو���ن/ زده  

�E�Rم  

  .  م�4-�� از رھ4Fى ����� �� ��ده �4ای آن^� ��ز @د

      

   

  �����8ا J���C  ��ای  ���l ��$8ن ا�

��#� در ��ل �
ت =�
ا 42دن ����ری آ��ی ، و م#& 42دن =9�1ن ۶٧
م�ه آ�4  ٨,�  ٧از �K��?  KI و م\�E-� و �a�^��E�-8 از ا, K��F` �� ط@ر,�1 در 
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ه ا����#� د,
ه ��@م�  از آ��ی B 4ان�#I� 4��2 4�B . 9ارش ��2ب? �� �#�

 ۶٧، در ن��� دوم ��ل »وا�-�� ھ� و ���و�^�«�آ�� �� آ��ی م#�4Nی  ا>

 ��م4ا�-� 42ده و از ا,�Hن در�@ا�� ن�@ده �2 �4ای �4ط4ف 42دن ن@ا�

، و در�@ا�� �#2
 �2 ھ�}�� �4ای �R,@#� �#�����ن@ن ا���� ن�م� ای �� آ��ی 

@د `�1H� ن@ن ا������در ن�م� ای  . �4ر�� و ا%�ح  i4ى ھN�#آ,� هللا م
 n,م� ���٢٠/٩/۶٧ر �#���
، و �� م@ا�L8 �� ا%` =�H#^�د، ، �� آ��ی #R,@ن

K,زم�ن ا%�ح آن را درا 
��^��a از . و وض-�� 8-(� ن�م#��_ دان��R انR�
 :  ن�م� �� 4ح ز,4 ا��


ه ... «در م@رد ا%�ح و ����i ��ن@ن ا���� �� ا,K روزھ� زم9م� آن 4وع 
�m4?    �� ن@ن ا���� و�@د دارد��در  �a#�#�ھ��ا�� و  �L< در >4ف ��FEا


 �4ط4ف ?4دد و�E آ,� ا�#@ن 4اSa م#��_ ا,K ��ر و�@د    و�� م#��_,��

 م-(@م ن��R ��@ان    و...دارد؟ K^= ن@ن ا���� و ا%�ح آن��ا�#@ن ا?4 ��4ه 

&�� ��@I�   ن@ن ا���� را �� .... �4د��4م� �#@ن� < �� �Rف آن ھ@�و 

ه (4��# ��,�
 ا�4s ��ط& م4دم و �#�>^�ى رو   م@رد .E�Iم�����ن� 8-� م ��


و >�4��E�- و م4ا�& �@ده از د�� �
ھ�i و ن�@ان�9�m iى �^�4 از آن    )ان
K,9�,��    i�a��
 �;� . ن��� ��84? ������ K�#m �E�-�4�< 4?ھ4>�ل ا ��

�� رR8#;�ن� ھi در  )٣٣(» ...�#�F آن :�(� نH@د   ا�� از B@ارض  آ��ی ھ�


 �2  ،۶٧آذر  ٢۵R,@4 م� نF�
 آ�� �� وی �آ��ی م#�4Nی �� ام�م « �2   داده ا>
در ھ4 >�ل �-
 از   )٣۴( »ن�م� ن@�� �2 د�� �� ��ن@ن ا���� زده نH@د


ه و در  �#�1H4ی د�� �� دام�ن آ,� هللا مN�#ن از آ,� هللا م
مU,@س 
 

ه و  در اوا,` 48ود,K  ۶٧اوا�4 ا��# `�1H� 4?�نF� V);۶٨م � D�1�� �


ر�^� را در � ��
 د,�4 و از ��(� ھ#� 
#m 4ى و ا98ودنFم م�4-��  از رھ�Lم
 
,
4 ��& 42دن و وd,�  را ھi ر���ً م\(�L 42دن، ��ن@ن ا���� �;Fد�� رھ


 را در ,

ه � 4N١١و  ١٠ن  K,ام  48۶٨ود
% `sو م 
#��� ھ�� =��4 ?<ا
4= ��
ار د,�4ی �2 در ھ�در %
 رأی  ٩٨و ,�  ��٩٩ >K�R و ,� ھ4 �
ر�

م4دم �� آن رأی  i٢/٩٨ م�Fs م� آورد،  در ا,K ھ�� =��4 ��ن@ن ا���� ھ

ه و ��ن@ن . ه ان
م�Fs داد
 و ��I�4 ><ف #�>�ل �2 م#�4Nی ر��_ �
ر�


ه ا�� iآن^� 48اھ �Laرا در =@�� ?4دو م� .  ا���� ��ب ذا ��آ 
�=�ی ا>
�@د م� دان�
 و م��>�F ھi ?<ارن
، و �#� �� ن `L�E@^� �� ا �2 �� 
و م� ?@,#

 �2 
�SL8 �� i ��    م� م#K��@R >�4ت« �2 42ده ا,�� ��ام�م ��,
 �@�� دا
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�F<��@د و  @د و ,� �� م� ا>�4ام م� م�   B(� ن9د,�� �� ا,�Hن ا�� �� �� م� م
�,�^�?l,و و i��R9ى ن��m �� د م�@� dا    i,ار
i و ن� �#;� ن� زن
ان ر��8 ا,. ن

ه ا,i ، ن� در ��R)8 :4ب و 4ق اھ`نi,4N ون� در �L8 و ا%@ل م;�^
،ن�    

 iب ام�م�@R#م SL8 و SL8، �L\#ن� م ، i�F,اد. 

   ��
 د�� �L�i�#� ��@ �� ا?4 ام�م نF@دن
 ھ�R� 9?4 م� را �
ان %@رت ن,�� V=  

 
#� �F<���� �� �� م� م�# . i�~ھ� �� i�#ن� Kم Kم V= .ام�م 
  مm K@ن 48زن


 و آن را ���4 م� �##
، �mپ م� آ,#
 و �� مK م��>�F اى م� ھi�R م� ##� 
و    �##
��� �4ا�4)B 4، در >@زه ھ�ى�H�� ر��R� 4�^� Kو از م 
  اd از ��F` مK ز,�دن

 

، E<ا ��,#� ��  ا,4ان از ��F` م� 48اوان ا�� �� ��R �� آن�ن م��>�F اى ن

  i�#� ��@�ا�� K�F4ع م��ف  �� i�#ب �@ءا����ده ن��R٣۵(» . �� از ان� (

 ��L8 ل ھ�ی@:ُ K,م� از �+4ان و از د�� ا �� 
�#2 4F% ��
�� م ً�-8 V=
��ص @,i و و��� ھ�� 9�m  آرام  و �4 ��,/ �4ار ?�84 و زم�#� �4ای 

�� را رھ4F م� i�#2 و م� �2 م� دان� �9 �� ام
، آن@�� �� م^��  �aر ا�4ا@
i,ار

م�، �� رھ4F �2ر و ھ
ف د,�4ی ن�
 آ�� m@ن م� ��#
 �2 .  و �ا>


، و m@ن �� دن�Fل د������ �� #�� ��رود�� �@رده و راه �mره �a �4ای �@د ن
�� و ��م#� ای و ا���ر�ن م� @د، و 
رت ا�� ��ز ھi ا:��ل آ��,�ن ھ��

m ه
�ره ای �9 >��,� از رھ4Fی 4�dم �� م#N@ر �� O#m آوردن �
رت در آ,#

 و �� #�Rھ K�2 ا,#^� دو���ن م 

 و �� �@د م� �d@Fن#�� ����م#� ای در �@د ن

  . و�a�8 نI@اھ#
 42د

  


اران و �
رت دو���ن  در دن��ی م;�زی �
م �2 �
ر�در اول ا,I� K/ م�<42 
�@د را 9�m ���@د زن
?� م� ##2
، و ن� �� وا�-��^�، ا,K ا�� �2 ھ Kذھ  ��



 آ��، =
ر، ��ن@اده و >�� ��ن . ��ط4 �
رت از د�� م� دھ#�و �� ن4N مK ا>

ار �@د از د�� داد�
اران� . �@د را �� B(� ذھ#�� �
ر��>�� آن د��� از �
ر�


رت را ���>_�2 م@8� ��42 ،
��ز ��~�ره و در آن^� ن�9 ##2
،  { م� @ن

#�Rه ا%(� ھ
��#� و م#�4Nی  . ط@dن� م
ت ��زن� �)-8 �د�� در �4ن@

�@اھ
 42د K�� رو
ی ��ز�@اھi . ا,K ن��1 را �4 -� �E�Lدر م ��R� K,ا ��
�H? . �aھ� �R@ط}� و د���ر م+@ِر �^m �2
�� ھi�H ذ42 ?4د,R� و ��  ��  در

ن آن^�  ا�4ا ����#� %�>�� و م4>@م م#�4Nی ا?<ا�ز ن4N آ��ی 

  : م4Hو��B رھ4Fی را از از د�� داد، �FBرت �@دن
 از
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  ن�@ذ م;�ھ
,K و 4F�EاE^� و ن^�� آزادی - ١ 

��#� در م@رد زن
ان��ن �@��(� راد,@ ��  - ٢ �
ام 8(� ای آ��ی Bا  i1< ی�H8ا
�� ��  

�� �� B#@ان ,D ��ن� و �#�,��1ر در د - ٣ ����ه و ن�@ذ و ,� ر�#� م^
ی ھ�
  ��� م#�4Nی 

  ۴- K�E�8ر Dه �4,�ن مl,@� ری ا��م�@^�  ا�H8ی ا�4ار �

�4 ��  م+@رھ�ی  �Iط@ر م �� �E�Lن م
Hن� نd@ر ط@N#م�  ٢و��١ م ���=4دا
@د، و م+@ر �@م و m^�رم �2 م^���B K,4م(� ا�� �2 �4ای ><ف م#�4Nی 


 

ی =���4ی �@اھ-� �E�Lدر م  ،
  ام� دو �Bم` او�E و . �� �2ر ?��84 

  

  

  $�8ذ /�Aھ�#J و �2�Gا��G و $��� آزادی - ١

، 4� « �#� �2���L و ,� �@ر,�« م����Uن� ا,K رژ,i �2 از رأس �� ذ,` �#�,/
���L « ، و )٣۶(» �B4ً ��,9 و در 4ا,\� وا�_ ا��« �� �@ل آ��ی 2
,@ر

�@�8 و ���L م
ارا��  «+)�� آم�9، �2 �@د ا,#^� ن@�B دروغ ا��، دروغ م

ه ا�� ����#� در م@رد م4>@م . و از ا, K��F` ?<ا��m ��ی �-;_ �2 آ��ی 

�2 
  :م^#
س ��زر?�ن د��4 2` ن^�� آزادی ا�Bن #2

�B4 ا��م� ا��« �Eدو D, ی ��زر?�ن �2 ا¡ن��آ �Eن « ، ) ٣٧(» دو�H,ا
, ،
D >1@م� را �2 مK �4ار دادم وا�_ اd��Fع ا��، م(� ��,
 از او ا��Fع #2

از ا,K ا����ع i�NB م(� «،) ٣٨(»�Bدی ن�D, ،�R >1@م� �B4 ا��
 �B4 �Eس ��زر?�ن �2 دو
ا,4ان در ا,K روز �2 �4ای =�F��Hن� از دو�E م^#

i#2 41 م�H� ا�� ��)B ام�م زم�ن ��م هللا �Eاز . ا��) ٣٩(» و دو 
-� ��<

R,@#� ردان� از« : ا,#�1 آن م4>@م ا��-�� داد
� K�
م�ت ط���  ض�ز>��ت و 

��د �� د,�ن� و >KR ن�� م�Hرا��E ا��-�� �Bل و �� ا�Lن در دوره ان��H,��48ی ا

اران/ )۴٠(» را �F@ل ن�@دم���m ،/4ای �� آ�4و42دن او و دو���ن� iھ 
-�  ،

�-�84 «: �
ھ#
 ررا �� �����ن ?�R` دھ
 و ���زر?�ن، ��زر?�ن، =�4 
ھ�K و ��� در م;(V و D�2 زدن آن^� در ��� ، و �-
 ھi آن ھ�� �@»!ا,4ان


?� م;(V در دا�` و ��رج م;(V �� آن^� روا دارن
 و �-
 ھi آ��ی #,��ن
،
R,@#� ن@��� رR8#;�ن� �4,_ �� ا,K م�@د«ھ� i2 ن��� ,�د » ��<ار رو
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 iن�� �)�
، از � �)�دارم ,D ��ری �2 در م;(V ھ�� ��ن�F �� ��زر?�ن >
 �aر�� �)B 
�ھi >84^�ی �#
ی �� م^
س ��زر?�ن زد، م4>@م ��زر?�ن ھi م+

 K,د و ا��R,د,�4ی را ?�84، ا �I,�1 دو د���L از و�� %�F:��ن و ,� 
و ن�RH و ا,K » آن�1 �� م� ن4,
ه �@د �2غ 2@ن در,
ه �@د« : ��(� را ?�� 


 �I,ر��او  �)�� . �#���
 آ��ی >�ل �m ��ی �-;_ دارد �2 و��� %�ح ��

 4F�E �2اE^� و مK�L8�# �� د�E` ا,#�1 م�sً م4>@م #R,@#� دش و ,� از ط4ف او@�
��ن@اده ای �2 48زن
ان�Hن در  
#m �, زر?�ن و ,� دو���ن/ و ,� د4�2 ��م�  و��


ن�Hن �� او م����� دا�� ان
، =V  در ��� او ازن
ان �@ده �4ای ا���Iص 48زن

ری ��I. و دروغ . � دھ#
و �@د او ن�@ذ دارن
 و �� او �S م� �� �){Rم K,ا
م4>@م م#�4Nی �@د در ��ط4ات �� ا�^�م . ا�� �2 ��ی �+�s ���� ن�� ?<ارد

 
ن�@ذ دا�K ن^�� آزادی و مK�L8�# در �@دش و ���/ �� در��� =��n ?��� ان
)۴١ (�Rم@رد ن� K,د,�4ی در ا _)\ای . و ن��زی �� م �)�� �2 
ام� >��i آم

�� ��ز ?@ نi#1از م#�4Nی ردر ��ره « : ا در م@رد م4>@م ��زر?�ن �4ای 
��,� از ن^�� آزادی ھD, i روز �@د ا,K آ��,�ن از ام�sل م^#
س ��زر?�ن <
 �� �R2 4ھ 

 و آن^� را �� 4Bش ��d م� �4ن
 و ام�م ھi م� ?@,�;��-4,. و �

� `1 K,ا �� iروز ھ D, ،ا دور ا��
� �,dاز و 
#2 ��E�Iردھ�ی آن^� م@�4

��ن� م� ##2E@ری �2 �#�م ) ۴٢(» ظ��د,��1 i,#^� ��  رژ�ن� م(� ا,4ان ن� ���Uم�

 4�

ه رو�4و ا��، �(D, �� �1 رژ,i م���2و��R�E و >�� �د,K و م<ھ_ �-` 
�4ای >�� » ھ
ف و��(� را �@��� م� #2
«از آن رو�4و ا��، �2 ن�در��� و 

��#� رھ4F ا���م د����ھ^� و مd@{Rن و ن�^
اری �
رت از آ��ی � �� i,رژ �Eو

ه ا�� `L�#ن� آن م
�� ا,K ا�� �2  �
 . در�� اول و >�� �NB �F��م


ه و �� >
ود ا���� و ز,4 ھ4 �@ل و �4اری زدن، �� ��ی ا��ق ن�Hن
ه 

ه و �� %@رت 48ھ#O در آم
ه ا�� و ا,9�m Kی ا�� �2 ز,�دی ن^�د,#� 

 i,4ای >�� رژ� �#����2 در ذھK او و ) �
رت رو>�ن��(= آ��ی 

ه ا��» او�_ وا��Fت«ھ��41ان/  .   ا��، ��ن� �� ان
ا��K آن در ��م-� 

  

  

  �� �� ��  و ا��6ی m:E  ا<�ام �,
 ای آ��ی "��1� در /8رد ز$�ا$��ن -٢

آ��ی م#�4Nی اوK�E ن�م� ا4�Bاض�� �@دش را در م@رد : �@ض�5 ا,�1#

ام زن
ان��ن B۶٧در ��ل  د��@ر ا ، 
��#�، در ھ��ن زم�ن و�@ع و �-��� آ��ی 
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 n,ر��ه، در 
� ٩/۵/۶٧از ا,#�1 از م�i1< K م\(& ��#� ار��ل �4ای آ��ی 
 
#�4Nى ��  آ��ی هللا م   ن�م� آ,�:  _ و ���` د�� ا,#�1نE�� ��1). ۴٣(42ده ان

�#��� i;#= n,ر��ان��ن در 

ام^�ى زنBدر��ره ا /K,ر از ا ۶٨/ 48ود�F�
�م��ھ� راد,@ �� �� �� �@ان
ه م� @د،  در��، >
وداً ھ�H م�ه �-
 از 


ه ا����#� ار��ل �و روز �-
 ,-#� ,D روز . ��ر,�I �2 ن�م� �4ای آ��ی 
��#� �4ای 9Bل م#�4Nی �2 �� ن�م� �مH^@ر  ۶٨/١/۶�F` از ن�م� او�E آ��ی 


 روز �F` از. ا��#m 4یN�#�2 ن�م� م ،
ا,#�1 در �� �� �� �@ان
ه  ن�?��� ن��ن
@د، در ان�Lب ا��م� در ھ;4ت آم
ه �@د و ?@,� آ��ی �#� %
ر ن�م� را �� 


ا,K ن��1 را 8-�ً ھ��i,@�� �� K �2 از ��` �Bم زن
ان��ن در . �� �� �� داده ان
��م#� ای، ��
 : ، آ��,�ن��۶٧ل  �)B 
�� رR8#;�ن�، م@�@ی ارد��(�، ��ھ�


 >K�R م@�@ی، م^���#� و ,�ر ا>�
ی 42و��، �-
ادی از ا��Bی د4�8 آ��ی 

ه ای د,�4 م\(& �@ده ان
، و ا,K =4وژه �
ون ھ��1ری و رض�,� B و ��آ


 �� .د?4 ا,KI� K ��<ار �� و��ِ . �-
ادی از آن^� ام�1ن =<,4 ن


ن��1 د,�4ی �2 مK ھ��K �� م� �@اھ4B iض ...«:م4>@م م#�4Nی م� ?@,

 �2 ا,K ن�م� مi#2  K ا,K ا�� �2 �B�� �R2 �m) ٩/۵/۶٧ن�م� م@رخ ( ��

 
�B در ا,�م ،���� K�د�� راد,@ �� �� �� و >
وداً =V از ھ�H م�ه از ?<

 ,D روز �F` از ن�م� �B i;#= _، از �� �� �� =I/ ۶/١/۶٨ن@روز ,-#� 

@د �
ون ا,#�1 ھ�� �@ض�+� را�& �� 2` �4,�ن داده @د و �@ ا>���Rت را 
�L8�#ان د�8ع �8ن� از م@#B �� ن�م� K�م#R@ب ، ۶٨/١/4F� d�� K۶د و زم�#� ن@

 �E�B رای@
؛ �� ا,#�1 مK آن ن�م� را SL8 �4ای ام�م و ,���� ام�م را 48اھi ن
����a ���48ده �@دم و در ا,K م
ت آن را �� ا>
ی ن
اده �@دم، ا��FE �-�� ھ� 


 رو>�ن� د,
ه �@دن
در ھ��ن زم�ن^� در دان��Hه �^4ان در ��< 
! د�� آ��ی ��


س م� زنi د��^�,� در �2ر �@ده �2 زم�#� را �4ای ن��;� ?�4ی ن^�,� < Kم
  ) ۴۴(» . آم�ده م� 42ده ا��

B(� ا%(� ار��ل ن�م� �� �� �� �� د���L ا,K ا�� �2 �-
 از ا,#�1 آ��ی 
�� رR8#;�ن� و �24ء �4ای در ا����ر K�842 د4�8 و ��� و در ن��;� �@د ھ�

 ��Rد� ،
�@ردن �R1م#�4Nی، از ط4,{ راه ھ�ی �Bدی �� ن��;� ن��4
ن
 و 
�� را iَ)Bَ 42دن
 و �-
 از ا,#�1 م4>@م م#�4Nی ?��ھ��ن «: م^
ی ھ�

ط@ری �2 در ذھK آ��,�ن �@د V= �2 از ام�م �2 رھ� �� مK م+@ل م� ?4دد و 

 و �� ��
 ھ�دی و ��
 م^
ی ��,
 د4�8 و �4,�ن 418ی مK در ا����ر آ��,�ن ��
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@د، م� �@ا���#
 ا,K دو ن�4 را 2#�ر  ��
 ا,K م@��L8 �4ای آن^� >�%` ن#�Rھ
 K�84? ر�����9ن#
 و ��� م4ا ھi م�ن#
 ��� ام�م  در ا����ر ���4ن
، و��� از در ا
 

ن
 �� 418 �24#�ری مK ا��8دن��� مK  و �4�vU ?<اری در �I مK مU,@س 

م#�4Nی آ?�ھ�ن� م� ) ۴۵(»4دن
 �� �@ ��زی B(�� مK ن9د ام�مو 4وع 2

#,@?:»+% K,ا �H= ا�� در �^�

 و �� ام�م ن�م� ن@�i �2 آ��,�ن� �2 م#�Rھ �#


ان#
 �2 ا?4 ��
  م����Uن� و آ�4 اdم4� ،
�4ج 42ده ان �E�-�4�< ان@#B از
���@دم را �� �R2 ن Kم 
##2 �1� �1� Kرا =�/ م ��48وi و  م^
ی ھ�

ا���Lل 418ی و ارادی �@د را >�� م� i#2 و ��ن� مK 8-�ً �2 م#�Hء ا4vی 
 )۴۶(» . ن� i�R��d iزم ن
ارد

��#�     �}@ال م^i و ا����، ا,K ا�� 4m �2ا ن�م� آ,��هللا م#�4Nى �� آ��ی 

ام^�ى 8(� ای زن
ان��ن �� ��رج ر��
 و در �� �� �� در B۵در��ره ا / K,48ود


ه ا��؟، ۶٨/�@ان
ه  ،� ھ�H م�ھ� �2 از ن@�K ن�م� م� ?<

 �)�� �)B و �Rه ن�
روK ا�� و��� از در ا����ر ?K�84 وی مU,@س =�~�

، و در روزھ�,#���? ��
ن
، و �� 9Bل او ھ�2 دا� ن�HL �� ن��;� م�  �


 ھi ا,K �@د �2 �� آ�4ور,9ی او را 2#�ر ��<ارن
، ھ@��ری م4>@م �ر��
 و �

  : �@ض�5 ا,#�1. م#�4Nی م�ن& ا,K �2ر 

 n,ر��رو>�ن� ٢٩/١١/١٣۶٧در  
��< 
، ن�م� ای �� ام��ی آ��,�ن 42و��، ��

و ���ران� �\�ب ��  4H�#4ی مN�#ن�م� . م K,م م��د ا
B از �L�L< در

و در �-�� �4ا,
 ھi . %�>�� آ,� هللا م#�4Nی از رھ4Fی >�1,� م� 42د

م\�B �FE(�� م#�4Nی مدراط���B از  48/۶٨ود,K / ٢در ��ر,4H�# . n م� 


 آم
ه �@د��#� �2 در ر��ن� ھ� �@ان
ه ���i " ...    «: آ��ی �:4ب و 4ق �


  ... ?��84 ان
 �� ھ4 و��(� م��K ا��م را ن��@د �##Hام از ا,#^� ن
و ا?4 ھ�� �

�^E4اF�E و K�L8�#د از م@� ���ا �� �K�H رو>�ن�@ن و �� د,#^� ر   ا,�دى �@د 48و
در م#�زل و م4ا�9 و ادارات    و ا48اد �� ?#�ه �4ا,�Hن m@ن آب �@ردن ا��

@م �@د �#�4
 ن�@ذ م� 
%�Lم �� 
,� �� 
مK ��رھ� ا�Bم �4ده ام �� ... دھ#

 ا�@تLB 
m^�رm@ب دو��� . ن��RF ام    �� ھ�� �V در ھ4 م4��F اى �� ��


�    د�8ع از ا��م. �� ا�� مK در در��� راه ھ4 48د ن^��و >9ب هللا ا%` 
  )۴٧(» . ن�=<,4 ����� ��^@رى ا��م� ا�� 

��#� آم
ه �@د �2 ���@س در ��� و م�HE9#ن ن�@ذ �m@ن در ا,K ا�Bم�� آ��ی 
i#2 42ط4ه ای را ذ��  :42د، dزم ا�� در ا,K ��ره 



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٧٨            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


ه �@دم، روزی �� ,�1 از �~
 از ا,#�1 از زن
ان آزاد -� �2  ���Bھ�ی اط� �
 K,4,_ �� ا�آوردم،  ��مK م� دانi�R او اط��B�� ا�� و �� روی �@د ن

��? Kن �� م@�
ه و او را : م�
ا �= ��@��� �#���ا��4اً در ��� آ��ی 

د����ه . وی مR}@ل د����ه �Q2 �4داری و ز,4اV2 �@ده ا��. د����4 42ده ان


ه ا��، �1m@2 �� ز,4 د����ھ^� ن�_ 42ده و از ھ�Q2 �m4 ?��84 م� 

ه ا��>�ل در ��ط4ات . D, ً�#�B ن�IR ھi �� ���رت ان�(�V ھi م4��Iه م� 

iان�@�م4>@م ام�م ا?4 دو���ن� �� مK م� ?��#
 ...«: م4>@م م#�4Nی K�#m م� 

م و�R2 �Eن� �� 2#�ر �4و,
 مK م� رi�8 و مhH@ل درس و �+� �@د م� 

� K,ا �#+% �H= �2 ط4اح و ��s�< K�R1��� �@دن
، �#�,�Hن � 4�4I,_ و 
مK �@د، و?4ن� ھ�~��ه ��� مK در ا����ر مK�L8�# نF@د،  �V1B4 در ��� 
م4>@م ام�م مa�R(� =�/ آم
ه �@د، ا48ادی را م� ?��#
 در آن;� ن�@ذ 42ده ان
 و 
 ،
روی د����ھ^� و��,(� را ?<ا�� �@دن
 و ?9ار^�,� را �� ��رج ���48ده ان

@دم  

 �4و %
ا,/ �(##�  .��<رم) ۴٨(» #�^� ن�<ا

�� �@د، م4>@م  >? �2 �)a�Rو م ��Bاط� K,ا 
#� K+Eو `F� _E�\ر م�Hان� ��

ه، م�@�� م� @ن
 �2 ا,K م\(_ ا�ره �� ��� �FR~رت ن
 م#�4Nی m@ن �� �

��ِل >�د .  ا�� اوو �@د  اوB4ای �(@?�4ی ازان;�م �-�� از ا� �)B K���� ھ
 n,۴/١/۶٨و ��ز 42دن راه �4ای 2#�ره ?�4ی در ن�م� ای ���ر  �#����� آ��ی 



 و م�<42 م� @ن#R,@ای از ...«: م� ن �F-ا,#;�ن_ �� >�ل �@د ��� �@د را 
�@ه ...��� >�4��E�- م� دان��R ام  K,�2 ا 
ا?4�< 4� �E�-���IH م� دھ�


�� م�(+� ن��R و م@�_ ��-�. ن�Nم و ان�Lب م� �� ! ً�B4ا,#;�ن_ 

م م� دان
 و ھ�� ?�ه :�4 از ��4 ا��م و Lد م@� 4Nرا �4 ن �E�-�4�< 4Nن

�� ا,K ن�م� د�� �@ط}� ?4ان  �@>#� ?<ا�� ) ۴٩(» ان�Lب را در ن4N ن
ا�� ام 

��#� �(_ ?4د,��` >�د از آن�ن و >�� آ��ی B ه �@د، و ا�4ای
>�ل ن�م� . 

��#� ر��
ه �از ,D ط4ف . ا�� �@د مR}(� د,�4ی! و ,� ن��� د�� آ��ی 
ھ#@ز آ,� هللا م#�4Nی ر���ً ��ia رھ4Fی �@د و در %@رت 8@ت ن�?^�ن� ام�م 
�Lن �
رت �B ر?4ان و���2 ھ�N+E 4 م�K1 �@د، و از ط4ف د,�4 �4ای ان+

��#� را �� ان
زه �8�2 �4ان���9ان
 �� ا�
ام ��B` د,�4ی ����R< �2 آ��ی 
�4ای د,��1�@ران ھ�� ����R< 9�m .  ض4ور �@د�9ن
  ��B(� د�� �� ا�
ام

��ل او Bی ا�H8ا �� ،
�4ان��9 �4 ا,K ن��R2 �2 �R در ھ4 ر��F و م�Lم� �2 ��
 ،
�@م� و �^�ن� د�� �9نBر�Hا�� �2 ان� K,ی    ,�ن�م�  آا��4ى �� آN�#هللا م
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 �#���
ام^�ى 8(� ای زن
ان��ن �� ��رج، �^�K,4 م@Bدر��ره ا �R@ان�رد م� 

  ز,4ا: ��

.Eء م� 42د  -ا�H8ت او را ا�,�#�  

  �4م� م� ���� » ا����Fر« ن�Nم را �4ای    ا�4ار >1@م�� و  -ب

  m^4ه 42,�  >1@م� و��L8 �,d را آ�1ر م� ���� -ج 

�� او را ن�Hن م� داد   -د  I �E
 وھ i��Rوت �(_، ��4>�� و �#�

��#� را �4ای ا�
ام 8@ری و ��B` �4ای و E<ا �� ان
ازه ���R< �8�2 آ  ���ی 
�4م� ان���I و » ا,�دی �@د 48و���« ن;�ت >1@م� از د�� �� ا%\�ح 


 iھ K���� م;4د ان��Hر و �4ا�a ن�م� در راد,@ �� �� �� در�4ن�م� . ھ
۵�م��ھ� در  / K,48/۶٨ود �#-, 
ن�م� �@ھ�K آم�9  ۶/١/۶٨، در روز �-


اد 9Bل آ��ی  .م#�4Nی از رھ4Fی �� د�� آ��ی م#�\4ی ر��
:�ظ و 

،K,ر، و ,�  �#��4ا@H2 رج از�����48دن و ,� درز =�
ا 42دن K�#m ن�م� ای �� 

و �\-�ً و �
ون . >�� در دا�` ن�� �@ان�R از آ��ی م#�4Nی و ,� د4�8 او ��

 �� ،

رت ��9ش �4دا�� �@دن� _<��D از ط4,{ �@ط}� ?4ان� �2 �4ای �

ه ا����رج ا
ا دان��4 ا��   . ر��ل � و 
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  :دا��$��#
 و #�د


 رض� =^(@ی، ص  -١�  .٢٠٧=��n �� ��ر,n، م+
٢- 
  .ھ��ن �#

  . ٢٠٧ھ��ن �#
، ص   -٣

  .٢٧۴ھ��ن �#
، ص   -۴

  .١٧٨، ص ١٨%+��� ن@ر، ج   -۵

 . ٢١٢ـ  ٢١١ص  ١۶ھ��ن �#
، ج   -۶

٧- The end Justfies the means؛  


اد، ص  -٨Fب از آزادی �� ا���L+@ل ان�و  V,از �2^�ن ٣٢٣=�ر `L١؛ �� ن  K�^�۵٧ ،
��ره ١٠۶١٨.  


 ص ٣٢۴ھ��ن �#
، ص  -٩#� K��م\�E-�  ٣٢٠-٣٢۴؛ م4Hوح ا,K م\(_ را در ھ

�a48م�  .  


  ٣۶٠ھ��ن �#
، ص   -١٠#� K��  .م4ا�-� �#2
 ٣۵۴-٣۶١؛ �4ای اط�ع ��4�H �� ھ

  . �٧۶ اھ���م 4�8وزه �#� %
ر، ص ن�م� ھ�، � -١١

١٢-  ،
  .٧٧ھ��ن �#

��2ب وا�-�� ھ� و ���وت ھ� در ��,�، آ,� هللا م#�4Nی؛ ا,K ��2ب اوK�E ��ر در ��ل  -١٣

ه ا�� ١٣۶٨ 4H�#م    .  


ن ١٣٧٠?���@ �� آ��ی B(� ام��R< 4#� در اوا,` ��ل    -١۴#E در .  

  .,�، آ,� هللا م#�4Nی��2ب وا�-�� ھ� و ���وت ھ� در ��   -١۵


 آ�� -١۶��#� �� ?9ارش روزن�م� : �@ض�+� 2@��ھ� در ��ره م��>�F م\�B@F�� >�ج ا>
 5F% ،ب ا��م� و �2^�ن�L٢٣ان  K,ون اط�ع 48۶٠ورد

 آ��، م��>�F ای ��، >�ج ا>

 Kم� V1)� },4ل �2 از ط@�روزن�م� ھ� �� �4F ?9اری =�رس ان;�م داده و >�� طF{ م-
F<��
ه ا��مHه، ن
و �#� �� ?��� �4F?9اری =�رس ,D . � ھ� �� روزن�م� ھ� م4��Iه م� 


ه ا�� ��
ه و  در ا����ر روزن�م� اط��Bت ?<ا ��^� �F<��و ان�Lب . ن�IR از م
روزن�م� ان�Lب . ا��م� �� م4ا�-� �� اط��Bت  ن�IR ای از م��>�F را در,��8 42ده ا��

��ره 48۶٠ورد,K  ٢۴ا��م�،  ٢٣؛ روزن�م� �2^�ن ھi  در %�+� اول ١، ص ۵١٢، 

�2^�ن �� و�@د ��ش ز,�د ن�@ان�R م�K م��>�F را �� د�� «48ورد,K �@ض�5 داده ا�� �2 
آورد و م����Uن�  در م4ا�-� �� �4F?9اری =�رس مd@{Rن ا,K ��زم�ن م�K ا,K م��>�F را 


#�  »در ا����ر �2^�ن ن�<ا

��ره48۶٠ورد,K  ٢۴ ان�Lب ا��م�، -١٧48ورد,�B K#�ً  ٢۴؛ �2^�ن در ٢، ص ۵١٢، 
  .م\(_ را آورده ا��

��#� �� آ,� هللا م#�4Nی، ص  -١٨� 
�  .٩رن;#�م� ��
 ا>

��ن، از -١٩E+�د,� در آ�4ی، ص : ده ��ل �� ا�-� 
�؛ �4ای اط�ع از i2 و �2. آن ٢۵٩م+

، ص #� K��  .م4ا�-� �#2
 ٢۵٩-��٢۶٧ ھ
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��` ��4�Hی در ��2ب وا�-�� ھ� و ���وت ھ� در ��,�، آ,� هللا ا,K م\( -٢٠�� �� _
  .م#�4Nی ن�9 آم
ه ا��

��#� �� آ,� هللا م#�4Nی، -٢١� 
�  .٧ص  رن;#�م� ��
 ا>

٢٢-  
  .ھ��ن �#

٢٣- 
  .ھ��ن �#

  .١٠ھ��ن �#
، ص  -٢۴

٢۵- 
  .ھ��ن �#

�� رR8#;�ن�، ص  -٢۶  .۴۴اوج د�8ع، ھ�

�� رR8#;�ن�، ص  -٢٧  .٢٣اوج د�8ع، ھ�

�� رR8#;�ن�، ص  -٢٨  .۴۴اوج د�8ع، ھ�

  .١٢٨اوج د�8ع، ص  -٢٩

  .  ۴۶اوج د�8ع، ص  -٣٠

٣١- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/144922.php   

  .��2ب وا�-�� ھ� و ���وت ھ� در ��,�، آ,� هللا م#�4Nی -٣٢

؛ م�K �2م` ن�م� در ص ۵۶٠��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، ص -٣٣
  ..آم
ه ا�� ۵۶٠-۵۶١

�� رR8#;�ن�، ص  -٣۴  .۴٣٩=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ھ�

��ر48/۶٠ورد,K/٢۴روزن�م� ��^@رى ا��م�   -٣۵؛ ا,K ھ��ن م��>�F ۵، ص ۵٣۴ه ، 
��? ����#� م��>�F م\�B@F�� «: ای ا�� �2 آ��ی ھ��
 آ�� �اط�ع ,�i�8 �� >�ج ا>

  »ان;�م داده و �4��ف م��>�F ھ�ى ?<��، ا,�Hن �� �S ام�م ن��FRً ھ��ھ#�� ن�Hن داده

2
,@ر، ص  -٣۶ KR+م ،�,d١٧٧>1@م� و.  

٣٧-  
  .٢٧، ص ۵%+��� ن@ر، �(

  .٣۴و  ٣١ھ��ن �#
، ص   -٣٨

  .۵۶ھ��ن �#
،  ص  -٣٩

۴٠-  
)� ،
  .١۴٧، ص ١٠ھ��ن �#

؛ ��2ب وا�-�� ھ� ٢٩٩-٣٠٠��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، ص   -۴١
و ���وت ھ� در ��,�، آ,� هللا م#�4Nی ن�9 �@ض�+��� در ا,K م@رد و م@ارد د,�4 داده 


 �� ا,K دو �#
 م4ا�-� ##2
ا�� �B�� م#
ان م� �@ان#.  

  .٣٠٠ھ��ن �#
، ص -۴٢

، م�K ن�م� آم
ه ٣٠٣-٣٠۴��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، ص  -۴٣ 
K ن�م�، در ��ر,n م4>@م م#�4Nی ن�م� د,�4ی �� �-�� اط�ع م^i د,�4 =�4و ھ��. ا��
��� از ن�م� ��4ای  ۵/۶٧/١٣R� �2 
��#� ن@�� ان�4ح ا��آ��ی  K,
�4ای ر8& ...«: 

م��E@{R از �@د �� 4Bض م� ر��نi �� روز �F` ��ض� 4ع ,�1 از ا���ن^�ی H2@ر �2 

 �� ن�را>�� از ن+@ه ا�4ای 48م�ن >�4� �� �E�-�i آم
ه �@د و ��دی م� ���Bم4د م@رد ا

ی ���IH از ,�1 از زن
ان^� �4ا -�4د,
 از مK ا�� –مR}@ل اط��Bت ,� داد���ن : م� ?��
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�@ >�ض4ی ��زم�ن مK�L8�# را م+1@م 2#�؟ ?�� آری، : ا,#�1 �4 م@ض& ا�� ,� ن� =��4
��4
 >�ض4ی م��>�F 2#�؟ ?�� آری، =��4
 >�ض4ی �4ای �#4B Oاق �� �F^� �4وی؟ =


! ?�� آری، =��4
 >�ض4ی روی م�K �4وی؟ ?�� م�4 ھ�� م4دم >�ض4ن
 روی م�K �4ون

��)Rزه م�� K@ ھ#@ز �4 وان�^� از م�د @
 ان��Nر دا�، ?�� م-(@م م� < K,ا  
,�Fن ن
م@ض-� و �� او م-�م(� �4 م@ض& ان;�م داد و ا,K ��ض� 4ع م� ?�� مK ھ�m4 ا%4ار 

 و نL/ ا���� را ھ�� �� مR}@ل H4,� =<,��84 نs2ن� ا 
42دم =V م�ک ا���ق آراء ��

��ً �+� �4�vU م� ��B ت دارد و د ,�4ان�Bاط�
# . �m �2 
�a48م� �N<م� �E�-�4�<
�R2ن� �� �m د,
ی مR}@ل ا�4ای 48م�م م^4�< i��E�-  �2 �� دم�ء ھ9اران ن�4 م�4@ط ا�� 


#٣٠۵��ط4ات، ص (» .م� ��(.  

  . ٣٠٧ھ��ن �#
،  ص  -۴۴

  .  ٢٩۶ھ��ن �#
، ص  -۴۵

م�م ن@�� ان
، ؛ ن�م� ای را �2 م4>@م م#�4Nی ذ42 م� ##2
 �2 �� ا٢٩٨ھ��ن �#
، ص  -۴۶
 �2 ���,�#� �)�ن�م� م4Hوح و م��(� >�وی اط��B�� ���Rر ارزن
ه در ام@ر م�I(. و از �


ه ا�� و ن�9  
 م^
ی را م� �@ان#
 « در زن
ان^� وا�& �� �)�ھV2 4 را I� �2@اھ#
 از �
+% K,ا �H= ا�� در �^�

ام ##2
 و�E آ��,�ن� �2 مBا �,�^#Eو 48ض�ً و �8 ا 

 ���4ن#�Rھ �#


ان#
 �2 ا?4 ��
 م^
ی � ،
�4ج 42ده ان �E�-�4�< ان@#B م4  ازd4 ا�و م����Uن� و آ
�@دم را �� �R2 ن�� 48وi و ا���Lل 418ی و ارادی  Kم 
##2 �1� �1� Kرا =�/ م ��ھ�

�@د را >�� م� i#2 و ��ن� مK 8-�ً �2 م#�Hء ا4vی ن� i�R��d iزم ن
ارد . «) K��ن�م� در ھ
۵٠۵-۴٩٨
، ص �#  n,ا�� ���١٧/٧/١٣۶۵ر(.  

  . ٢٩٨ھ��ن �#
، ص  -۴٧

  . ٣٢١ھ��ن �#
، ص  -۴٨

  .٣١۶ھ��ن �#
، ص  -۴٩
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 ١٠-  ��)2  m:E ،���Q$ی  ٢۵آ#� /� دا��$�� از <,��ی �m و آ��ی "��1� �� ا/
  /+�8د ھ���� ر��A1Q$� �8ده ا��؟ 


ن آن^�،  ��m^�ر م+@ر �@ط}� و د���R ھ��a �2  �� �� ا�4ا ?<ا
��#� %�>�� و م4Hو��B رھ4Fی را از د�� �م4>@م م#�4Nی از ن4N آ��ی 

  :  داد، �FBرت �@دن
 از

  ن�@ذ م;�ھ
,K و 4F�EاE^� و ن^�� آزادی - ١ 

��#� در م@رد زن
ان��ن �@��(� راد, - ٢ �
ام 8(� ای آ��ی Bا  i1< ی�H8ا �� @
�� ��  

  ٣- K�E�8ر Dه �4,�ن مl,@� ری ا��م�@^�  ا�H8ی ا�4ار �

�� �� B#@ان ,D ��ن� و �#�,��1ر در د����ه و  - ۴ ن�@ذ و ,� ر�#� م^
ی ھ�
  ��� م#�4Nی 

 �2 
 K,4ار �4 ا�و  
در م@رد دو م+@ر اول در م �E�L�F(� �@ض�5 داده 
  4ای ><ف م#�4Nی �� �2ر م+@ر �@م و m^�رم �2 م^���B K,4م(� ا�� �2 �

�� �@ض�5 داده @دR� K,در ا ،
 ��84? .  

ا���d ًdزم ا�� �2  دو نB �� ��1#@ان ام� �F` از �@ض�5 دو م+@ر ا%(� 


ه �� K
م� �+�  �4ای �@ان#
?�ن م+�4م روLم    :  

  

  

 ١-       �Q�$ J/ �� وت���  


م =�ک و م4Fا 42دن    �� ��او از ا�^�م^�،  در م@رد ��
 م^
ی ھ�
�` در B K,�2 ا �Rه ن�
�@,lه ��(^�ی �F` و �-
 از ان�Lب �2 �� وی زده 
%�>�� داد?�ه %�5E و �� ط4ف ا�� و ن� مK و ن� م;�@�B داد?�ھ^�ی 
�^@ری و��L8 �,d �2 در>�L�L �@ه �����a از م^��K,4 ��زوی ا�4ا,� �

�@د ط4ف ا%(� دB@ا ا��، �2 ��L8 �Eا��� ھ�ی و@�
 ون� �@ه ای  م� ��

ا�E و داد?4�Rی در H2@رB 4ای ا�4ای� `L�Rا?4 ا,#^� �� ��ن و ن�م@س و . م

داد���ن/ و���  یم�ل م4دم اھ��� م� دادن
 ھ�� >4ف نF@د ام� و��� �d@رد
از داد���ن� �24#�ر و زن
ان^� را از او �+@,` م� ?�4ن
، آم�ر زن
ان��ن �+@,` 


ه ای را ز,4  ?��84 �� آم�ر �+@,` دادهB �1#,ا �#-, ،�
ه ھ� ھ�I@ان� ن
ا
�i �� ا�4و ن��وردن
 و ) ا(��H2 �;#1 �@د  ��a��� @ه�و رؤ��ی  �#���و آ��ی 



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٨٤            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

�E�I)����Rری را >�� �
ون م+�2�� %@ری ��H2 �@د، و �-
 ھi  �2 ,� آ��ی 
��#� �@ده �و ��زه �-�� ھ� �� او ان��Lد 42دن
، ?�� ھ�� ا,#^� �� د��@ر آ��ی 

��ل �@د ر��
ه ان
 و ا?4 �� ?#�ه �@ده B�2 �� �9ای ا 
ا?4 ا,#^� ?#�ھ�1ر �@دن
 K,و ا 
��#� نان
 �H^� �� �2 ر��8 ان��FR �� ��ن ��R)8 د����R)8 ً�L آ��ی 


 از ان�Lب، �#��4 ا,K مR}(� ا�^�م^�ی ��
 م^
ی و  K�H2�F` و . ان�Rن^� ا��-�

 او . د,�4ی را �-�L_ م� 42ده ان
 �(�1 ھ
ف ن� �� ��طK�H2 4 ا��,�Fن dو ا


  و ا,#^� ن�?^�ن �� 418  ٨,-#� م
ت ��/ از  ۶۵�� ��ل 
ر ام@ر �����ل م

  .  �#�,�ت او ����#

  

   

  ����8� در �2Gس دو��� و "�/�  -٢ 

" �4ای وادار 42دن و در ا����ر ?K�84 م4>@م م#�4Nی �� م#N@ر 

��L8 4� �,dی " و�^
، >�� در �FEس  راه و روم�I(�� �� �2ر ?��84 

 از -� �m و `F� �m /E9#ه در ��� و م
�?4دی و دو��� ���@س و �S دھ#


�HIFو ن��;� ای ن 
#�م4>@م م#�4Nی . 9Bل او از رھ4Fی �4ای �4�IRش ?<ا
 �L�L< �2 د و آن~� را@� �a@? آدم رک ً��FR�2 ن �ا,K و,l?� ا���� را دا

��ی ��^@ری . =4ده B#@ان م� 42د ���IH م� داد ��B4ای ز� `�B K,و ا
ن�@ن� ای از ���@�� را �2 آن م4>@م �@د .  ا��م� �#��K و �\4ن�ک �@د

i#2 ن م��Hط4 ن���� وز,B : 4#@ان 42ده ا�� در ا,#;� H�+ی م��-� آ�م@
�@د�ن در ان����Iت، ا���ن
اران و 48م�ن
اران  S�H2@ر �@ده، �4ای =�4وزی 


 از آن �F �� م#9ل آ,� هللا م#�4Nی م� رود، م4>@م . � م� #2
را �-@,-�

مK را�& �� �-@,� �-�� از ا���ن
اران ا4�Bاض 42دم «: م#�4Nی م� ?@,

i��? ن�H,: " و�� ا��آ 
�؛ �� "م4دم �� و��L8 �,d رأی دادن
 ن� وd,� >�ج ا>

 آ�� ن9�د مK  آم
ن
 و ا,#�1 در �4,�ن ���,�ی ��
 م^
ی، روزی �2 >�ج ا>

 �)�
 و در >�L�L از مK ��ز�@�a م� 42دن
 از �#�م����� �� ����B �� مK دا

#��? " : �,dن� و 
�� ?��� ا,
 م4دم �� و��L8 �,d رأی دادنH�+ی م��آ �� ��

��� �� آ��ی ��م#� ای ھi ?��� ا,
 مK >�ض4م �� ام�م : " ، و ��ز م� ?��"ا>

�< �E4وم و� i#^� _E ��4وم� i#^� �� i�Rض4 ن�" �F+% 4ھ4 دو ن� 
؛ م-(@م 


 آ�� ?��i! م4ا م#�L` 42ده ان�واض5 ا�� �2 م4دم �� و��L8 �,d : " مK �� ا>
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�� �,dن� �� و 

 آ�� ?��"رأی دادن�" آ,� ام�م م� �@اھ#
 �^#i �4ون
؟: " ؛ ا>

i��? K�2رھ� �2 در: " م K,ا �Eو 
�@اھ#
 �^#i �4ون ��زن
ان �� ن�م  ا,�Hن ن

ه مi#^� K دارد و مK ن�� �@انi روی آن^� %+� �LB �� د@ام�م ان;�م م� 

�� و ��م#� ای =�/ م#�4Nی م� آم
ه ) ٢(» ��<ارم H�+,�ن م��ا�� �2 آ Kرو

 آ�� وا>��ن�ً ���#� و ا>�
ه و �� آ��ی �H2 ل ز,�د از او >4ف م���ان
، و �� ا>�


  . د,�4ان م#�L` م� 42ده ان

آ��ی دری ن;. آ��دی B �� �2#@ان دو�� و �?4د، ھ i�F` و ھi : ن�@ن� د,�4
 
�
 از 9Bل آ��ی م#�4Nی از رھ4Fی �� ��� ا,�Hن راه دا�� ا�� و �4ای ا>-�
��#� اط�ع ر��ن� و �� �FBرت د,�4 ���@�� م� �آ�� و آ��ی ��م#� ای و 

هللا م#�4Nی مUم@ر  در آن زم�ن مH^@ر �@د �2 ا,�Hن در ��� آ,�. 42ده ا��
�@د او م4ا�-� م�  i�#2�� �i2 i�#�F و �2. مR}(� . اط��B�� �@ده ا�� ���? ��

  �R�m؟

 ���#� و�@د دا�
ی �2 از 8@ت ن�?^�ن� آ��ی ,
�@د م-�4ف ا��، ن�4ان� 
و آ��ی م#�4Nی %�>_ ام�1ن�ت و ا����را�� �@ده ا��، ا,�Hن ھi  �4ای �(_ 

�ن��� �2 م4>@م م#�4Nی دا��  و ھi �4ای اط�ع �-�� از ا����رات و ام1

 آ��، و آ��ی ��م#� ای  �� د4�8 آ��ی م#�4Nی م� رود �?�4ی، �� %�ح د,
 آ>


ه را )٣(
 آ�� «، و ا�
ام�ت  ان;�م  داده  ��� ��B4 ط� ن�م� ای �� >�ج ا>
وی �VQ ادام� م� دھ
، =V از �4,�ن ن;. آ��د در ) ۴(» ?9ارش م� 42دم

ن9د ا,�Hن م�ن
ه و « : ، آ,� هللا م#�4Nی �� مH�= K#^�د ن�@د۶٨رد,K 48و
iھ
=V از آن، مK ا,K �4,�ن را �� اط�ع ر,��� . د4�8�ن را �4و ��م�ن �


 آ�� ر��ن�
م و ��^@ری، آ,� هللا ��م#� ای، م�Lم م-iN رھ4Fی، و >�ج ا>�
i��? :4� ن را�H,ان ا@�� 
,� iای ن�Nم >�� 42د و ,� ا?4 مK در د4�8 ا,�Hن ��

 

ه ای از او �@ء ا����ده ن##1B 4ار ن��4د و�` در �4ا�4 >1@م� ا��م� �ا 
<


 آ�� : م�Lم م-iN رھ4Fی ھi 48م@دن��@ب ا�� و >�ج ا> �)��ا?H�4@د 

�Rن� .E�Iم iھ `�B K,و �� ا 
��#�� را م� » . م@ا�L8 42دن
 و ?��#
 ام�م 

)۵   (  

. � آن;� ر��8 �@د �2 از آ��ی م#�4Nی �(_ ا����رات �#1
در >�L�L آ��ی دری �

ن4N �� ا,#�1 در ھ��ن زم�ن �,& �@د �2 آ��ی دری ن;. آ��دی مUم@ر ن�@ذی 
  : در ��� آ,� هللا م#�4Nی ا��، �@د �� ا,K م\(_ n��= K�#m داده ا��
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»

 >` م� ,�� �2 �. مa�R` و م�1H�� م��ن ا��ی م#�4Nی و ن�Nم و�@د دا

م924 �^�ن� B(@م ا��م� " �� B#@ان م�sل ا,�Hن رV�a ھ�Uت ام#�ء و =�,� ?<ار 

...و ,� دارا��HEی ��1�H= �� �2 iر و ھ�� آ��ی م#�4Nی"...�@د ����� .

�(_ ا����رات آ��ی ...ھ�~#�K، وی رV�a ھ�Uت ام#�ء دان��Hه ام�م %�دق �@د
ھ� ، م�(+� ا��م، مK در ا,K �2ر. م#�4Nی �� ظ4ا�8 ��%� ان;�م ?�84

i�
ه ای ��@,#
 دری . ن�Nم و >�� �@د آ��ی م#�4Nی رادر ن4N  داB 
,� d�<
�` 42دمB دم@��B4 و ��ن@ن�  ��IH� �� Kم@ر ن�@ذی �@ده، ام� مUم . «

�@د را در �FEس �?4د و م4,
 و دو��� =�/ ) ۶( 
ا98ون �4 آن~� ?��� 
د4�8ش �� م#N@ر �S دادن �� ا,�Hن  م#�4Nی �� زده و �4ای ر�{ و �8{ ام@ر

م4>@م م#�4Nی !! �#� �� ?��� و �@%�� ا,�Hن. در ��� او مhH@ل �2ر م� @د
� م� #2
 و�E از وا?<ار 42دن ا����رات @= iHm ��ام�1ن��� را �2 دا�� از ھ

�@د داری م� #2
  �� و�@دی �2 آ��ی دری م-�4ف ا��  ��HEی « دارا��HEدارا
1�H= �� �2 i�4یN�#ی م��آ ��
...�ر و ھ ���و ��ز م� ?@,
 �2 م4>@م » . ��


 زم�K ھ�ی دارا��HE، «م#�4Nی ,4� ���� Kم� ?�� م �H��م�(�@ن �@م�ن  ۶٠ھ

، ام� >�ض4 . �
ھ�1رم�HI� را �� آم@زش و =4ورش �)-LHB ی �m@2 ن���او 


��� ا����ر د«و�E ) ٧(» .�� وا?<اری دا��HE ن�4د,)B ھ� >@زه 
ار��HEء را �-

ه ?�84^B �� «)) ٨ ��1Eرت از او �(_ م�
,-#� ا,#�1 �� زور ا�(+� و �


ھ�� ھ��R ام را ھi مK ا?4«: م4>@م م#�4Nی م� ?@,
 در ا,K م@رد .42دن
���4ن
 �� دنE�F/ راه ن�� اi�8؛ ن� �� م�ل دن�� �B�� دارم و ن� �� م�Lم آن، ام� 

آ��ی م#�4Nی �2 مE�I. ><ف م�4-�� از ) ٩(» ��,
 ��ر,n ن@�� و >�� @د

 و �� آ��ی R,@ن@ن ا���� م� ن��رای ��زن�4ی @رھ4Fی �@ده، ن�م� ای �� 

 
مK ز,4 ��ر نi�84 و «دری م� دھ
 �2 آن را ���4ن
 و آ��ی دری م� ?@,

مH+@,` آن ن�١٠(» >�ض4 ��  ( �a@%�� ھ��ن �H,دش �� ا@���ز �� >�Rب 

م� آ��ی ��م#� ای و ن�Nم م� 42ده و و��� م� ��##�
 �2 �@%�� ھ�,/ �2 �� 

#@د،  ��=�H#^�د 42دم �� ھ#��م ا,4اد �KI در « در آم
ن ا�� =��n م�Fs ن
Rرت �م@رد م@Hم ��)B م�� �� =#� ن�4 از�Bور ا
a` ����� و ا����دی و ,� %


 �� B#@ان م�sل، آ,� هللا م�مK، آ,� هللا ط�ھ4ی �4م آ��دی، آ,� هللا�,�� ن

م+�@ظ� و آ,� هللا م^
وی 2#� را �� B#@ان ن�@ن� ن�م �4دم و ا?4 ا,�Hن م� 
در  �2 آ��ی دری). ١١(» =<,�84 ھi �� ن�-� ن�Nم �@د و �� ن�& ا,�Hن �@د
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ا ن�� «>�L�L مR}@ل د4�8 م4>@م م#�4Nی �@ده، و��� م� ��#
 اھ
ا8/�= }L+�

#2 «
  ) ١٢. (د4�8 م#�4Nی را �4ک م� #2

ری �� در��� ن��1 ای را در م@رد م4>@م م#�4Nی ���ن م� #2
 و آن آ��ی د 
ان��Hر ��ط4ات آ��ی م#�4Nی ن�Hن م� دھ
 م��ن ��#/ و روش ا,�Hن «: ا,�1#

���وت ا���� و�@د دا� و9Bل ا,�Hن �Bط�� ) ره(و �� �(@ک >�4ت ام�م 

 آ�� نF@د�ا>�Rس  ام�م �� در���...و ا>���R و ,� �+� �4�vU م4>@م >�ج ا>

4F�2 رھ 

 42دن,�Fم ن�N4ار ?�4دی ن�ن �H,ام` ا@B 4ی وN�#ی م��ر آ����؛ در ا

 �� %��� و �
ر,�� 4Fاز ز,4ا رھ �B4� �� و 
ت 48وان� �4�@ردار ��

48ام@ش 42ده  م;�9 ?@ی �
رت،ا,K ) ١٣(» . ف �@د �4�vU نQ<,4دB@ام` اط4ا
 �2 ���@د ���ن دا `F� ��  ا�� 2 �2

 »4F�?�ن رھ4Fی، ھ���H �� ا,K �}@ال رو �� رو �@د �2 ا?4 ام�م دB@ت ام� 

 
�@اھ �m م� ام� ا��م��B4ی و زF�2ر رھ ،
,@�� D�FE را }< . ��@� ��

4ا,S >�4ت ام�م  �2 K,ره(�� ا ( `��� 

 در %% ،�F)� ��<ن�را `�Eد ��
��i در ��ره �4ن@� H2@ر =V از >�4ت ام�م �) ره(اط��#�ن نF@د، �

��م �R2ن� �2 د:
:� ی ان�Lب، ن�Nم و . ض4ور�� ان�1ر ن�=<,4 �@د� ً�F,4L�
 ،

، �� مR}(� رھ4Fی و ز�Bم� �-
 از ام�م 418 م� 42دن#�و��L8 �,d را دا


#�4,. ام�م ھi ا,K ن�4ان� را دا ��� ��<  « �2 
«  وی �@ض�5 م� دھ

���� �@د �2 در زم�ن �@د >�4ت اI �#�H4 ��ن� 
�2U� 

ه �� ����#م�م 
��,� رھ4Fی ر< �Hو �� ا%\�ح ان�،
�� ���@��  �در آن 4ا,S �...  ا دا


 و �� �@�� �� م@�-�� م�Fرزا��، ����� و >@زوی آ��ی �� م@اردی �2 ذ42 

، ا,�Hن �� �2 �4ای ا,K م#N@ر =V از ام�م م\4ح I K�E4ی، اوN�#م

  ) ١۴(» .�@د

 :ق �� ا%` م\(_ �2>�ل �� �@ض�5 دو ن��1 8@

٣- K�E�8ر Dه �4,�ن مl,@� ری ا��م�@^�  ا�H8ی ا�4ار �

  .ا�� م� =4دازم

 

٣ - J�Gر�� F/ ه ��#�نp#8� �/8ری ا����ا��6ی ا��ار �  

�� م#N@ر رو#��a ان
ا��K �� مR}(� 8@ق dزم ا�� �2 را�\� 

ن �4ان ��^@ری �^@ری ا��م� >
 ا�` �-
 از ?4و?�ن ?�4ی و وارد �
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��#�+ دو�E ر���a + >9ب ��^@ری ا��م� (=��م� ا��� �4ار و ) آ��ی 

ه  اE;9ا,4 �2 ) ١۵(م
اِر =#^�ن� �� ��^@ر,I@اھ�ن و ز,4 ��ر �4ارداد د,��1 

 

و�E مH^@ر Eق ا@v4ارداد و�و از ��ل ) ١۶(��  K�8۶۴ر  ��2 ،
-� ��
��%� ?9ار� را �2 آ� 9�m 4از ھ `F�  د و@�� در �@ض�5 داده �ی ھ�


م� ��ط4ات ��ل Lاز ۶۵م ��-� n,ر��_ ��4� �� 
، ن@�� م� آورم و �-
 
�@اھ�i 42د و �VQ م\�E_ د,�4 در =� �@اھ �-E�\ی روزان� را م�^?9ار


  : آم

  

 ١- 
-�": 

 » �))�Eا K�� نddد �� د@� S^�� ��ح، در روا��م@ران ا,4ان� Uم
m^4 ���4ن� 48 �4�@رد م� ##2
 و �� او 48وش ��ح، �� 48دی �� ن�م آ��ی م#@


  .او از 48ار,�ن ا,4ان� �@د. م-�م��� ھi ان;�م م� دھ#

آ��ی ���4ن� 48 م� ?@,
 �� آم�a�1,4 ھ� از  ١٣۶۴در ��ر,n اول ^4,@ر ��ل 
زم�ن رژ,i ���{ در ا,4ان ھ��1ری دا��، �4ای �^�� ��ح ار��Fط �4�4ار 


ه ا�� �2 آن^� 1` �
ی مa�R` ?4و?�ن^�ی �@د در 42ده و م�@�� Hر م�mد
 4�vU� ،�1,4ه آم

 و ن;�ت آن^� م� �@ان
 در �4ن@� ان����Iت آ,##�Rن ھ�#FE

 و آن^� م� دان#
 �2 ا,4ان در ن�4وھ�ی م�Lوم� FE#�ن ن�@ذ دارد �� ��ا���� دا


و ا. و م�,(#
 در م��L` ن��زھ�ی د�B�8 ا,4ان، ن;�ت ?4و?�ن^� را �� د�� آورن
رV�a �#�ی [ض�K ار��ل ن�م� ای، از �(�R م����/ �� �4ان ��^@ر,I@اه 

�^@ر آم�1,4� V�aآم�1,4 و �4ج �@ش م-�ون ر [ Kم� Kم��م� �� �?9ار

R,@8@ق م� ن.  

ا,4ان ھi �2 �4ای 8-�ل ن��ه دا�K رادارھ� و م@D ھ�ی 8@ن�V1 و ��و، ھ�ک 

 �� �\-�ت �� �@د ا,K �;رو ھ�,
^�9ات را دا�، آم�د?� �@د را =@ن، ن��ز 

�� ھ
ف �Uم�K ا,K ن��زھ� و ن�9 اھ
اف ان�Rن� ن;�ت ان�Rن^�ی �� ?4و?�ن ر��8 و 

  .ن�9 ن;�ت FE#�ن از �
ن�م� ?4و?�ن ?�4ی، ا�Bن م� #2

م<ا42ات م41ر و ط@dن� ��K او و آ��ی م+E4�#2 KR@ م�Hور ن�RI وز,4 
ی ?4و?�ن^� �2 �� ��ش ز,�د ا,4ان، �� 4وع �+@,` ��ح و 4وع آزاد

�@ء ظi2�< K �4 دو . �4ن�I از B@ام` ر��,/ آن^� �� د�� آم
ه �@د، م� @د
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#2
ی  �B�� ،�1,4ر ا,4ان و آم@H2 دی در م��ن دو���Bا �� 
ط4ف ود,@ار �(#

�` �@دنB �B4� 
  .>�24 �@د، در >��E �2 ھ4 دو ط4ف، ن��زم#


ر,� و #2
 =�/ م�� �� 
ر�8، و4F% �E آم�a�1,4 ھ� رو �� ���م  �2ر داد و ��

ن �@د �2 ر,DR ��4 م�Lم 4�E�B��F ای مs` آ��ی مD �8رK�E را �� ن�م :�4 


درو:�@�a آن^� در ���� ا�#�س �+@,(� و ... وا�-� در رأس ,D ھ�Uت =<,#�84

  م�(�@ن دdر اض��8 و ن�9 آE@ده 42دن �2ر �� د���E دادن مUم@ران #m K�84?

)�aت آم4,ا�4اUص ا,#�1 ھ�@��
 و �� �a�1 ھ�B�� ،� /I� i �@ء ظK م� 
  .د �@ا8{ را �� �@د آورده �@دن
ن�9�mی از ا��م م@ر


م م@ا�L8 ام�م و �4ان �@ا �� م���ت و م<ا42ه �� ا,�Hن و ان;�م م<ا42ه در B
�\5 م
,4ان م��ن�، ���B رن;/ مD �8رK�E و ن����م ?<ا�K �2ر و رK�8 او 


. «)١٧ ( 

  

   

٢ - q#ر�  _� �  
$8
 C;ار��� ���1 $r  

 �F#٢١  �H^F,ا�(+� را «، ۶۴ارد 
,4� i�� و ?9ارش 
>�ج ,@�. آم
م@رد ن��ز ... م
�B ا�� �2 آم�1,4 م�,` ا�� ا�(+� ھ�، ھ@ا=���، م@D و. داد

م� را از ط4,{ �24 ھ�ی :�4 آم�a�1,4 �� م� �
ھ
، و�E م� ن�� �@ان�i ��ور 
i�#2 . دم�ن@�ا��
dل آن^� ا,K ا�� �2 آم�1,4 م� ��4
 م� ا��Fراً ��i�R ن�Nم� 

 iازه ای �2 ��@ان�
را �2 م��1 �� ا�(+� ھ�ی آم�a�1,4 ا��، B@ض i�#2 �� ان

4�ن در�� ��Nا�� ن K1�. ��i�R م@�@د را >�� i�#2 �+@,` م� دھ#
؛ م

،i,و ا��زه داده ا i,4I� �2 ام4وز و 48دا م�  �� ھ4 >�ل �� ن�& م� ا�� �Eو

�2
 42دم. ##2U� (�#� . �� ھ4 >�ل ا��زه را�ره  �� K,در ا iم#� ای ھ��آ��ی 

i,ی دار
  .)٩۴ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .مH@رت 42دن
، ن4N وا>

  

 �F#H;#=ن « ، ۶۴م4داد  ٣١
آ��ی :�م4ض� آ�� زاده آم
 و ?9ار� از ر��
د?� �+@,` �-�� از ن��زھ�ی م^i م@D ��و و =��hم� از آم�1,4 در م@رد آم�

�#�� در مi2 `��L 42دن �H8ر ان���L@ن FE#�ن �4 آم�1,4 و آزادی ?4و?�ن^�ی 
آم�1,4,� ھ� م� دان��R ان
 �2 .) ٢٢۶ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .آم�1,4 ارا�a داد


�S را ا,4ان�^� �� آن^� داده ان ًd��  .ا,4ان �4 آن^� ن�@ذ دارد و ا>�



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٩٠            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

 �-��4 آ��ی « ، ۶۴^4,@ر  �١B]KR+م [ 
E4�#2@ م�Hور ن�RI وز,4 آم
 S�@� و�� D�2 در م��4ای  -���4ن� 48] م#@m^4[و را�& �� آوردن م@


ه �@ده ] �4ج[و آوردن =��م از ط4ف  –2@د��ی ن@ژه، :����ً �� م4گ م+1@م 

�^@ر آم�1,4 ?9ا] ر,��ن[و م-�ون ] =
ر[�@ش � V�aرج �@ش، » .رش دادر@�
�R2 ن���� او �4ای �� �-@,{ ان
ا��K آزادی ?4و?�ن^�ی آم�a�1,4 در �2  ھ


 .ا,4ان را�\� م��I �4 �4ار 42ده �@دن

  .)٢٢٩ام�
 و دE@ا=�R، ص (

 �F#�4 آ��ی « ، ۶۴م^4  m١٠^�ر B]KR+وز,4 ] م �RIور ن�Hم @E4�#?
آم
 و ?�� وا�\� نL` 42ده �2 آم�a�1,4 ھ� ���48دن ��ح را م4Hوط �� ���س 

] ر,��ن[و م-�ون ] =
ر[�@ش ] �4ج[?4و?�ن در FE#�ن ��" و,(��م ��2(� " �#��(


�^@ر آم�1,4 42ده ان� V�aن . ر�?

 �2 م� K�#m را�\� ای �� ر��,#,@�� i��?
#2
، وارد م<ا42ه  ���v دش را@�ن
ار,i و در %@ر�� �2 آمKR< �1,4  ن�� 

i,@�4F ر��
 �2 ھ. �4ای >` م1H` ?4و?�ن^� م�  _��ن 48دی �2 آم�1,4 
 
��س ���4د از ط4ف ��زم�ن �^�د ا��م�، �� ���8 >�(� ] �� او[م� �@اھ�


ه ا��
ام Bا Vن@� �� `�aص  (» .ا�4ا ،�R=ا@Eو د 
 .)  ٢٧٠ام�

 �F#�� �(�R �4ان �@ا در م#9ل آ��ی م@�@ی ارد��(� « ، ۶۴م^m٢۴  4^�ر 
i�8ر . �#Fھ� م �a�1,4م آم�h�= 4F� �R)� ھ�گ و در D�4 ار��ل E@ازم م@

4ط ازادی �
ر,;� ?4و?�ن^�ی آم�a�1,4 در ... ھ@ا=���ھ� و م@D ھ� و ��
@د �2 �
م اول را آن^� �4دارن
، �VQ م�  ���? 
FE#�ن م\4ح ?4د,
 و �4ار 

i,@��ن^�ی FE#�ن را وادار �� آزادی ,�1 از . وارد م<ا42ه م� )Rم i��R@ان�ا?4 
�
 و ھ1<اآن^� i�#2، ھ@ا=�#�H#� Kازم �� زم�@E `ی دوم >�م�. «) ،�R=ا@Eو د 
ام�

  .)٢٨٨ص 

  

٢٧  K�
ه �� « ، �۶۴^آ��ی م+E4�#2 KR@ آم
 و اط�ع داد آم�1,4 >�ض4 

ام�
 و (». 48دا م� ر�
. ��ی م@1^�ی ھ�گ ن�مFL@ل ?<��، م@D ��و �
ھ

  .)۴١٧دE@ا=�R، ص 

 �F#١٠  
. ?9ارش م<ا42ه �� آم�a�1,4 ھ� را داد آ��ی E4�#2@ آم
 و« ، ۶۴ا��#


ان م^�� ن
اده �@دن
 و �@ا���ر آم
ن �� ا,4ان #m ت�Bط@ر �4ی  –اط� ��– 


?��i ا?4 م� �@اھ#
 م� در FE#�ن �4ای . �4ای �4ر�� ن��زھ�ی �#�� م� �@دن
 
,�� ،i�#2 D�
ھ#
 ١٠٠آزادی ?4و?�ن^�,�Hن 2� V18@ن� D »م@
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 .)۴٣۵ام�
 و دE@ا=�R، ص (

��@� : �م^4 �� ط@ر ض�#� م� ر��ن
 �2 ا?4 ن�  ١٠ا,K ,�ددا� و ,�ددا

ه ان
،  ی�@��(� B@ام` ا,#^� در FE#�ن آم�a�1,4 ھ��2 ��  -�� ?4و?�ن ?��84 

ط@ر,�1 �-
اً �@ض�5 �@اھi داد، ا��#��ج ا,#;�ن_ ا,K ا�� �2 ?4و?�ن^� �@��(� 
 
��{ از آن^� دارن
 و ?4و?�ن ?�4 ھ� اط�ع د –B@ام` ا,#^� �� ?4و?�ن ر��8 ان


ن��1 ای آم
ه و  ?9ارش ��ور ن�K�#m 9در. �� ن@�B �� ا,#^� را�\� دو��� دارن
 .  م���Rد م� @د

 �F#٢۴  
E4�#2@ آم
 و از =<,K�84 آم�a�1,4 ھ� در ] م+KR[آ��ی« ، ۶۴ا��#
�#FE ن در�H,�^آزادی ?4و?�ن �� D�2 `��Lھ�گ در م D�@ص �\-�ت م@�ن 

@روی �4ای >�(� �� ا,4ان آم�ده . �4F داد �2 
آم�a�1,4 ھ� اط�ع داده �@دن

س م� زنi دروغ ا�� و �4ای ��4ه 42دن روا�S م� �� @روی . م� @د<

  .) ۴۴٩و۴۴٨ام�
 و دE@ا=�R، ص (» .ا��

١٣  K,48۶۵ورد ، »i,م#� ای �@د��
 آ�� . _ �4ان �@ا م^��ن آ,� هللا �ا>
4 2�D . ن��م
ه �@د� �#Fم آم�1,4 م�h�= ص@����ن در B ر����=�H#^�د وز,4 

 ���+�)R� ن��زھ�ی K�84? `��Lن در م�#FE در �a�1,4م� �� آزادی ?4و?�ن^�ی آم

از �8ز د,�4ی در �4,�ن �� ا,#�1 ا%` م\(_ را �F@ل دار,m ،i@ن . م\4ح 

@د `�B از ط4,{ د,�4ی 

م .  ا��، �4ار B 9ومE 4� 
�2U� ر@^�� V�aر

 و م�84H�= K �2ری را �2 از ط4,{ م+E4�#2 KR@ ان;�م #�,Uس آم�1,4 دا


 �4ار ?�84�,U� @ض�5 دادم و م@رد�د، @
 آ��ی و>�
ی مR}@ل . م� �4ار 
�2 �a�1,4ر آم�^m �� ،ه�Q� ت�Bاط�  ،
�� ا,K م#N@ر �� زودی �� ا,4ان م� آ,#


##2 �F+% «)  م�، ص
L۴٧اوج د�8ع، م  (.  

  

۶ F,ارد �H^۶۵ ، »ی��آ]KR+م [
و ?9ارش داد �2 آم�1,4,� ھ� م�  E4�#2@ آم
 @E4�#2 �� `,@+� از `F� 

 �\-�ت ھ�گ آم�ده �+@,` ا�� و�E م� �@اھ##,@?


اً آن^� �� ا:4اض ��ص �4,�ن را �� ظ�ھi��?� 4 م�ن-� ن
ارد وE. م���ت ##2

��4 م� ان
ازن
 و >KR ن�� ن
ارنU� . ھ� ��زی 42ده i)�8 K,از ا iھ ��در ?<



ه آن^� ��,
 4�H�� �);Bی �4ای آزادی ?4و?�ن^�ی �@د در FE#�ن . انB�LEا �)B
�@د�ن م1H(� دارن
 و ,� در %
د ا�4ای �@ط}� ای  `�
؛ ,� در دا#�� ��دا


#�Rدر ��ره ?4و?�ن^� داد و �. ھ �E@� ھ�� 
,�Fرد 42د و ن@�
 �� ھ@��ری  �4,�
@د �2 ا?4 �� �+@,` �\-�ت ھ�گ، >KR ن�� �@د را ���v 42دن
، م�  ���? SL8



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٢٩٢            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

 i�a@�� i@ان��ام م� 
�4ای ن;�ت ?4و?�ن^� 4وع �� ا�
ام م� i�#2 و =V از ا�
 i�#2 م� �m «) م�، ص
L٧٨-٧٩اوج د�8ع، م(.  

�F#H1, ۴  4داد�آ��ی م+E4�#2 KR@ اط�ع داد �2 ھ@ا=���ی >�م` « ، ١٣۶۵

ی  –�\-�ت ?4ان ���� آم�1,4,� #E4,و �� ن�م ا 

ی آم
ه ان#E4,رت ا@Q��= �� �2

 
#�R^4ان ا�� –ھ��2 �4ای 2#�4ل . در ��8ی  i��? ی د4�2 رو>�ن���آ ��

�ن ن�RI وز,4 ا8\�ر م^�... �\-�ت و اداره ����� و م<ا42ات ھ��1ری ##2

i,د@� . @E4�#2 KR+,�ن م��وز,4[آ �RIور ن�Hل ] م@{Rی م

 و>��و ا>

,m D^�رم �\-�ت . ?9ارش وض& ھ�Uت آم�a�1,4 را دادن
. اط��Bت ��Qه آم
ن


��� . ھ�ک در�@ا��� را آورده انIآ��ی مD �8رK�E م�Hور و,lه ر,��ن و 

م� 2(� و �4,#�، ھ
,� �4ای �4ان . ھ�ی >�Rس د,�4 آم�1,4 در ھ�Uت ان


#�Rت �� �4ان ھ��اھ�ن م�@� .آورده ان
 و 


 ھ
,� را نi,4,>Q و م���ت ن
ھ�i و م<ا42ه را در �\5 د4�2 ھ�دی و �4ار 
 �){Rود �� م
د4�2 رو>�ن� و م^
ی نlاد م��I ن�^
ار,i و م<ا42ات م+


 �(i د,�4 #m \-�ت ھ�ک و�ن و دادن �#FE در �a�1,44و?�ن^�ی آم?
. ا�(+� ��


�@اھ�ن م<ا42ه در مa�R` 2(� ����� ان 4�H�� �^آن . ً��aن�4 دا D, 
م� �@اھ#

ا,K را ھi . در ھ@ا=���ی �@د�ن �4ای ���س �� ��رج از ط4,{ م�ھ@اره ���ن

i,ل ن41د@F� . 9ومE س، در م@ارد��
 �2 مH@رت و ��VQ �� ا%4ار آن^� �F@ل 

� :�4 از ھ�` ا��م� ##2
، ام� m@ن ��ی م#���F �#� �@د در��a. �� ھ@ا=��� �4ون



 �2 آن^� را . نF@د در ھ�` آزادی م�ن
ه ان�� مUم@ران اط��Bت ��Qه ?��� 

  .)١٠٧-١٠٨اوج د�8ع، ص (» . >��ظ� ##2


 ر,��ن « : در =�ور�� ھ��K %�+� آم
ه ا��: �@��Eان;�` >�وی =��م رون�
�^@ر ا,�dت م�+
ه آم�1,4 �2 از� V�aاء  ر
�2ن�ل د,�4ی �� م�Lم�ت ا,4ان اھ

�^@ر در رR8#;�ن ن�^
اری � V�aن� و م@زه ر�I���2 ،ه �@د، در م924 ا�#�د

  ».م� @د

�4ا�4 ?9ارش ��ور، در م���ت ھ�Uت آم�a�1,4 در 48ان�1@رت �� م�Lم�ت 
، ھ��ت ١٣۶۵م^4م�ه  ١۵��  4�١٣ا�4 ��  ١٩٨۶ا4F�2  ٧��  ۵ا,4ان� در 

(� را �� م�Lم�ت ا,4ان� ھ
,� م� دھ#
 و م�Lم�ت ا,4ان� ن�9 �4آن ام�a�1,4 ان;�

��4 �+@ل ������ آم�1,4 در ا,4ان، ��2ب �@م، از . (�� ر,��ن ھ
,� م� دھ#

�1
ه ?9ارش ��ور، ص m ،��? ر، ا,4ان
% �#� KR+E9ارش  .)٢٧ا�@ا? �� �#�
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�� رR8#;�ن� ھ
,� ان;�` �� ام��ی ر,��ن  �@�S ا�E@ر ن@رث �� B(� آ��ی ھ�

ه ا���� رR8#;�ن� داده    .)٢۴١اوج د�8ع، ص  .(ھ�

۶۵^4,@ر  ٨ ، »
از ط4,{ . ظ^B ،4(� ا�@ی زاده �2 از ارو=� ���H?4 آم


ن، دو ن�4 از م�Lم�ت آم�a�1,4 �� او م���ت 42ده ان#E �2ردارم�ن در .


ه ان
 و از م� �4ای آزادی ?4و?�ن ھ�, S4?� روا���ا���ر ر8& @��Hن در 
�ن �� م�  �#�
اد 42ده ان
 و در م@رد �#O از م@ض& �F(� د�FE#�ن ا��


در م@رد  �2ن��a�^E �2 در ?<�� �� م� =��hم داده ان
، . ن4م�H ن�Hن داده ان


 آ�� �� >�4ت ام�م ?9ارش دادم. =��4
ن�?��i م�K اظ^�رات آن^� . �@�S ا>

i�#2 @ا م\4ح�4ان � �R)� �2 در 
R,@#� را.«  

 .)٢۴١اوج د�8ع، ص (

 �F#۶۵^4,@ر  ٨ ، »

 آ�� آم�?9ارش �2م` =��م آم�a�1,4 ھ� را ?�84 ... ا>

 م�� �4ای ام�,��  .)٢۴٢اوج د�8ع، ص (» .م#�L` ن

 �F#در م@رد م4ا>` . آ��,�ن ر�8{ دو�� و م^
ی نlاد آم
ن
« ، ۶۵آ��ن  ��۶ 

آزادی ?4و?�ن^�ی آم�a�1,4 در FE#�ن و ن��زھ�ی � �+� ���+�)R.  «) اوج

  .)٣٢۵د�8ع، ص 

 �F#2���R@ن ����� « ، ۶۵آ��ن  m٧^�ر  V�a9,9ی رB 
��4 آ��ی ا>B
��ر�� م;(V آم
 و را�& �� �,-� آم
ن مD �8رK�E �� ا,4ان �@ض�5 �@ا��؛ 

 .)٣٢٧اوج د�8ع، ص (» .�@ض�5 دادم

ا�@ی  –آ��ی م+KR رض��a آم
 و �4ای �@��� ���48دن B(� « ، ۶۵آذر  ۵
�4ای م<ا42ه �� آم�a�1,4 ھ� در م@رد ?4و?�ن^�ی FE#�ن� >4ف زد �2 ��ن&  -زاده

ام� از �^��  �� ا,�Hن >{ دادم، ز,4ا . ##2
ه نF@د و ?��i ا��Fه 42ده ا��
ا>�Rس ن��ز �� ��ح را ��4�H از د,�4ان دارد و از ط�84 �8ز اول در آ���ن� 

4ار ?K�84 �4ادرزاده م�R� K� �84H�= ، K ا�� و 418 42ده �� در %+#� �
  .)٣۵۶اوج د�8ع، ص (» .�2ر �^�4 �@اھ
 �@د

  


 آ�� آم
« ، ۶۵آذر  ١٠ ��� �� آم�a�1,4 ھ� . ا>در م@رد م���ت دوم B(� ھ�

 �� �4ان �@ا �2 �� د��@ر آ��ی م+KR رض��a ان;�م ?��84 �@د، �+� و �4ار 

i,@�� i٣۶٠اوج د�8ع، ص (» .ھ(.  

 �F#
 آ�� آم
« ، ۶۵آ��ن  ١٠�از �@ع ��4مD �8رK�E �� ا,4ان �� . >�ج ا>
?@ن� ای ان+4ا�8 ن�4ان ا�� و =�H#^�د دا� �2 آن را �� ?@ن� ای وا�-� �2 
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 /�= ،i�#2 م\4ح �R1�4ای م� =�4وزی ا�� و �4ای آم�1,4 ,� ھ� ��� و 

�#�ن �@ء ا����ده ##2
 48دا _ �(R.از آن�1 د� �4ان در م#9ل م� �4ار 


�� K��
 وم@ض@ع �+� ھ  .)٣٣٠اوج د�8ع، ص (» . ��

 �F#در ��ره ����2 ا�Bن . ظ^4 آ,� هللا ��م#� ای آم
ن
« ، ۶۵آ��ن  ١٢دو
i,ا,4ان �+� 42د �� K�E�8ر Dن م

. ���� آماوج د�8ع، (» .�@ا8{ >�%` 

 .)٣٣٢ص 

د، �m ن��زی دا� �2 در ا?4 مR}(� مD �8رK�E، مR}(� ای �Bدی روK �@ -س
 �2 

ه ان����ره �m@ن�� ا�Bن آن �+� و �� ھi �@ا8{ �#2
؟ م-(@م ا�� 8 �2^
�ن#
 و @Q� را 
#? K,ا �B@ن �� 
,�� d�< ه  و

 ���� در آم#?َ ،�){Rم K�8ر @E ��


 .آن را ر8& و ر�@ع ##2

رز و م\�E_ در ��ره �#O و ن��زھ� و ا. ظ^4 د4�2 رو>�ن� آم
« ، ۶۵آ��ن  ١٣

�4 م<ا42ه B 4ان�#I� . 4ان�#I� _E�\رت در م@Hد4�2 ھ�دی �4ای م


�4 آمB .. iط� ا,4اد 42دم ١٣در م4ا�@RF4ان� م#I� ،V);م `��Lآ��ن م .

 5,4H� ل آم�1,4 را��آم
ن مD �8رK�E �� ا,4ان را �@ب �@ض�5 دادم و ا���
اوج د�8ع، (»  ��� @د  ن4N ام�م ھi ا,K �@د �L< �2,{ �4,�ن �� م4دم ?. 42دم
  .)٣٣۵ص 

9�`8  �1r:  

.Eی م<ا42ه  -ا��Bھ�دی و د4�2 رو>�ن� از ا �)B 
�آ��,�ن د4�2 م+
##2
ه �� مD �8رK�E و ھ�Uت ھ�4اه �@ده ان
، �#� �4ا,K �� ھ4 دوی ا,#^� مH@رت 

�ن
ه @د@= �){Rن� م@�m �2 ه

 آ�� و آ��ی . ���Fً ھi در ا,K م@رد �� >�ج ا>

ه �@د��م#� ای مH@رت و ھ��ھ#�� .  


،  -ب���� ن�4ان� ن
اا?4 �� وا�& آم�a�1,4 ھ� �� ا�����ل ا��8ده �@دن
 و 

ه  4m٨ا و��� #,����#� ) ١٨(ن�
«�2 �� ?��� آ��ی #�Rرۀ م(� ھ��B« در ،


  و�@ض�5 ,��� V);�2 �� م 
��ره مD �8رK�E از وز,4 ��ر�� �}@ال 42دن

ت �� آن^� >�(� 42د و ?��  �
ھ
، ھ��K آ��ی �� �#����� از «  :  K+E


�4 ا��#� `�aده و . »ا�4ا@�  
, 
 �)�< �2 
�@د م-��84 iھ �� » �)��آن^� 

#�84? V= ن را�HEه و �}@ا
��4�. «  
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، د,�4 آن �a�� �m  -ج �a@�� را },�L< م4دم �� 
�� و ام�م م� �@ا���ا?4 

ه �٨@د �2 �4 �4 #,��م;(V آورد,
؟ و ��زه ?9ارش ��ور و �+�L{ 2#�4ه ، ن

�� را رو 42ده ا��  .آم�1,4 دروغ ھ�ی 

 �F#H1,۶۵آذر  ٢ ، » 
,
 i��^� ،ن ام�م�#I� ن �� اھ4م�?
#,��در �(B �R(#�، ن
 �F+% ،از د��@ر /�= Kو م 
#��� ھ�H ن�4 �}@ال ##2
ه و �S آن^� دا

#�84
آن^� ��(� �. م�,�� در ا,K ��ره ن�@دم? V= ن را�HEه و �}@ا
اوج (» .��4
  .)٣۵٢د�8ع، ص 

 �-��٨  
آم�1,4  ?9ارش 2���R@ن ��ور در ��ره ر�@ا�a �2خ ���
« ، ۶۵ا��#
مK ھi در ن��ز ��-� ام4وز در . س ھ�� ا��Fر ا��در را�\� �� ا,4ان، در رأ


ن اظ^�رات م� در ا,K ?9ارش و ان��Lد از ���ن�� د,4وز ر,� 
�,U� ن ��ره�
  .) ۴٨٣اوج د�8ع، ص (» . %+�F 42دم

  :/�K!�ی در /8رد C;ارش  �ور

ن�4ه آم�a�1,4  ۵در ا,K ?9ارش، �� ط@ر م�IH آم
ه ا�� �2 رK�8 ھ�Uت  -١
�� ر,��� مD �8رK�E �� �^4ان �� �@ا }8�F(� و �4ای >` ���م� ا����8ت �@ده 

  .ا��

�^@ری ا��م�  -٢� �� 
زم�#� آ�1ر 42دن �4ار �@ده �2 �4,�ن �4ی ���ن

#2 iا,4ان و آم�1,4 را 48اھ Sروا�.  

روز در �^4ان �@ده و از ط4,{ م�ھ@اره �@د �� وا#��K داia در  ۴ھ�Uت  -٣
  .���B �� ھi م<ا42ه دا�� ان
 �١۵(�R و >
ود  ٩���س �@ده ان
 و 

�� رR8#;�ن� و دارو (= را م��ن� روھ�  ،�4ار �@ده �2 آم�a�1,4 ھ� -۴ھ�

 روھ� )د���#� `��L4ی  و دارو د���(= ، در مN�#م ،����,� )م^
ی ھ�< ،

##2.  

�2 ھ�Uت آم�a�1,4  �� ا,4ان م� رود، ا,4ان در وض-�� ن�Nم�  ۶۵در ��ل  -۵
ا,K ھ��L�L< i ا��، �2 ا?4:(@42دن^� و ن�در���^�ی . :i ان��9ی �@ده ا��

2 ��L< K,ا i�#2 ف>< /,�^�� رR8#;�ن� را از ?9ار. �م�ً آ�1ر ا��ھ�

 �#���ا,#^� را ھi �2 ><ف نi�#1 آن~� 2��4 از دو ��ل �-
 ا���ق ا��8د و �� آ��ی 


ه، ھ���L�L< K را >�1,� م� #2  .��م زھ4 ن@�ن
ه 
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۶-  �� `�aت از ا�4اUھ� iو ھ ��ھi ا�4ا�a` در م924 ا,K م<ا42ات �4ار دا

ه �^4ان ��4 42ده و ھ�HI� i از ا�(+� ھ� از ا�4ا
اری و ار��ل ,4� `�a

  .ا��

٧-  O#� ن� آم�1,4 و ا,4ان در�^#= Sه ا�� �2 روا�
ھ�Uت آم�a�1,4 م�@�� 
��#�، نL/ م^�� ��زی 42ده ا��� �#�Hرت �4ای ��ن
�.  

٨-  /,�^�� رR8#;�ن� �2 ��<ر,i، از ?9ارا��FE از ھ@�m ?4ی ھ�ی آ��ی ھ�
ر,��� مD �8رK�E �� �^4ان ��  ن�4ه آم�a�1,4 �� ۵آ�1ر ا�� �2 ��4 ھ�Uت 

  .   �@ا }8�F(� دو ط4ف %@رت ?��84 و ا�4ا�a` ھi در م��4ا �24 دا�� ا��

�� >�L�L د,�4ی ن�9 در  - ٩ » ?9ار� از م��4ای مD �8رK�E«آ��ی ھ�

 ���
 �4ای ا,4ان م^i و « : آ�1ر ��#m 4ا�(+� ھ Kم�U� �){Rاز ط4ف د,�4، م
. F@د �2 ا,4ان ھ4 4ا,\� را از �@ی آمQ� �1,4<,4د>���� �@د، ام� در >
ی ن


�� ا,4ان ��ز م� ?�H و �LB و �E@%ام4 در در�� اول �� ����� ھ�ی ا K,ا

 ا,K ��>^� �@د�E@� د
  .از ط4ف د,�4 �� ا,K وا�-�� �2 ا,4ان �@د در %


 ا,K ��>^� از �@د آم4ا��FE وا�-�� ا,K ا�,4� �2 � ���� �� 
,�,�a�1 ھ� 

ن در م��ن وا�\� ھ�2��4m د�� 
#m از V= �� د@� �)�B 4ی��و ) ١٩(» . 

�(� �@د �2 از �@د آم�a�1,4 ھ� B 4ی���� ���Rر2���2 ��  �L�L< ا�� آن K,ا
.)�Iاز وا�\� ھ�ی م �� 
در �4,�ن ھ��K مR}(� �� �@ل �@د��ن . �4Iن

�a�1,4۵ ھ� آم  ���4�� ھ�}� �4ای �4ر�� ا,K م �){R��1H` دادن
 و � ��<

« : وی ام4وز م� ?@,
. آن ?9ار^� را �� در��� �4أت ن41د,
 ان��Hر دھ�


 �4ای ا,4ان م^i و >���� �@د #m 4ا�(+� ھ Kم�U� « _از ��ن �aی ر����ام� آ
��H^� 
�� -��ن۵٩��م#� ای در ��ل  -ھ�  
 ۴و زم�ن� �2 آم�1,4 >�ض4 

>Q� �^را �4ای آزادی ?4و?�ن �#���
ه 4ط آ��ی 
اری ,4�,4د و ا�(+� ھ�ی 

ررا ھi �� ا,4% �#� �R1 ��وارد م-�م(� =#^�ن�  ان ار��ل #2
، �4ای 


ن
 و آزادی ?4�^@ر,I@اھ�ن �Iاز ان� 
��ت آم�1,4 �� �-@,{ �و?�ن^� را �� �-
#��: در آن زم�ن از ��ن_ ا,#^� م� ?�� 
و آ��ی ر���a م#�@ب ا,K ��ن 
ان
ا

�� �-� م� �#2
 �2  ۴٠٠ا,4ان  -س«م(�@ن دdر ا�(+� در آم�1,4 دارد آ,� 
   ا,K و��,` را ���4,
؟

. آمH2 �� �1,4@ر م� �-^
ات و �
ھ� ز,�دی دارد. ا,K مR}(� م^i ا�� -ج

 �, ��Q=�1ی ھ@ا�را �� ا O#� م 42ده م��Bن\@ر,�1 ��رھ� ا��دام� ن�� ��نD ا ھ
iدان� ��ھ4?�ه ا,K و��,` را . دھ�i و �@د را ا%@d ً ن��زم#
 �� ا,K و��,` ن
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�@اھ�i داد ���i,4 �� ھ@ا=��� و ��نO#� �� D ادام�  . 
ا?4 آم�1,4 ن
ھ
 �2 نI@اھ
داد م� �� ا��1ی �� ا�(+� ای �2 �@د م� ��ز,i وE@ ا��
ا,� �#O را �� ن��@دی 

�K ادام� ��� و �@اری �� �#O را ادام� دادن
 ام� )  ٢٠(» .داد�@اھ�i  �2م` د

��#� ن@�ن
ن�  . ��م زھ4 را ھi در �R1 �� آ��ی 

 �F#H;#=۶  K,ی « ، 48۶۶ورد��آ]KR+م [

 . E4�#2@ م�Hور ن�RI وز,4 آم#m

�� . ن�م� از م#@m^4 ���4ن� 48 آورده؛ او د�� �4دار ن��R و ط(�1Fری م� #2


ن ��ح ھ�ی آم�1,4 در �4,�ن مD �8رK�E، م�h)F از ��ط4 ?4ان >�Rب 

ه و آ��ی ���4ن� 48 م� ?@,
 از ��_ �@دش داده ا�� Hآن^� داده ن �a�Bط(_ اد

  .)۴٢د�8ع و �����، ص (» .

١٣  �H^F,ه ا�� �2 ۶۶ارد
�� در ?���@ �� روزن�م� « ، آمآ��ی ھ�
ن��م
ه ا�� و ا,K ھ�� ?4وھ� �9 ?4وه مD �8رK�E �� ا,4ان : " ?��...آ�9رور


 ا�(+� ...?4وه ھi م���Iن� و :�4 ��ن@ن� �� ا,4ان آم
ه �@د,4�
?�ن #,��آن^� �� ن

ه ا��، آن  Kم� م���ت 42ده ان
 و در ار��Fط �� آم��a�1,4ن ھi ا,#D رو

ن
 �� م� را�\� �4 �4ار ##2
، د�� از �\#� ھ� و �زم�ن ھi �2 آن^� م� 2@

���@دن
، >�� در را�\� �� �4اردادھ� ن�9 آن^� م� را D)2  _,48 ھ�ی �@د �4ن
ا


ن
 ا�4ا�a` را ھi در ���� وارد ##2
. دادن�  ».?4ان�4و� 42دن
 و 2@

  .)٩٢د�8ع و �����، ص (

  �2 
>�� در « در ھ��K ?9ارش 2(� دروغ ن^��� ا�� و�E ��ز ا4�Bاف م� #2


 م� آم
 و از ا,#^� » .را�\� �� �4اردادھ� ن�9 آن^� م� را 48,_ دادن,�� i9 ھ)�@?

��
ر �4ای د,�4ان -@ر ��a` ن��R �2 ا?4 . درس دروغ ?��K م� آم@L#,ا
ا42ه م� ھ�Uت �
ون �@ا }8�F(� و م���Iن� �� �^4ان آم
ه �@د، او4m ًdا �� آن^� م<

�\-�ت ا�(+� ھ�ی در�@ا���  ١/۵=���ی :@ل =�41ی �� 42د,
 و �vن��ً و��� ھ@ا

م� ھ@ا=��� �� ھ�Uت �� �9 و ��� م� ۵
، ن�4ه �� �^4ان م� آ,
 و ,@ ��@�� ن


��R@ان�ن� م� @�m م4زھ�از  K��
؟ و ھ,@�#2
 و در �#O =�4وز  �N8�+م
a@�:ر ن@ع  درو����  در �#O �� � ھ� و :(@42دن^�  �4ای ان+
رت  �2ر �

�R1 ان;�م�.  

  �F#
 B(� ھ�دی، �VQ آ��,�ن B(�4ض� « ، 48۶۶ورد,K  ٣١دو�م-�4ی، م+

 B(� ا%4h >;�زی و 48,
ون م^
ی نlاد، ا��Bی 2���R@ن مH@ر�� ��


?9ارش �2ر و ��4�� �9وه ?9ارش ��ور را آوردن
 و . مa�R` آم�1,4 آم
ن


 دو��ره و �� %4ا>� . م1H` ادام� �-��4 م@D ھ�ی 8@ن�V1 را ?��#�4ار 
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i�#2 @ض�5، م@ض@ع را از ام�م �}@ال�42ده آ. و  i^Fوز,4 �}@ال م �RIی ن��
 )٧۴د�8ع و �����، ص (» . ان
 و �@اب ھi ا�^�م دارد و ھi م1H` زا ا��

  �F#مd@{Rن روزن�م� اط��Bت �4ای م��>�F ای �2 �4ار « ، ۶۶م4داد  ١٧


م� ��4�� ?9ارش ��ور �mپ @د، آم
نL��2ب �4ای . ا�� در م K,ا

د�8ع و (» .?9ارش ��ور �^�� م� @د=�� �� �a@�I��h�)Fت ?�4اه ##2
ه 
 .)�����٢١٨، ص 

�� �� آم�a�1,4 ھ�  S�8ش 42دن روا� 
�a@��  . i�4زورق م� KR< 
�آ��ی م+
�� مH@رت 42د و �9وه ��4�� را �4ای ھi در ��ره ��4�� ?9ارش ��ور �� 

�� آورده �@د �m �2@ن� ��4�� �H@د، مH@رت 42ده ا��د�8ع و �����، . (
 )٣٩۶-٣٩٧ص 

 �-�_ آ��ی « ، ۶۶آذر  �٢٠]KR< 
�در ��ره ��4�� . زورق آم
] م+
د�8ع و �����، (» . ?9ارش ��ور مH@رت 42د و �9وه ای �4ای د,
ن مK آورد

 )٣٩۶-٣٩٧ص 

-۶٧٠در %�  �2١٣۶۶رن�م� و ��ط4ات ��ل » د�8ع و �����(«در ��2ب 

۶۶٧ 
 ن�a�,@? ��1 در آن آم
ه  �?9ار#m �2 ه ا��
از م��4ای مD �8رK�E آم
 :ا��

در ن^�,� ا,K ا,4ان �@د �2 �@ان�R در ر�@ا,� �2خ ���
، آم�1,4 را ھi در ... «

�R1 دھ ����� 
�� ھ��K د�E` ?9ار^� و �+(�` . �-
 ن�Nم� و ھi در �-


ه ا��،  4H�#آم�1,4,� ھ� م S�@� �#زم� K,ور، ھ�,� در ا��9ارش ? �)�از �
�R1 ا�� K,ن ا��2���� از  ۵در آمV= �1,4 از ا,K �4,�ن .... ��4�H �4ای �2


 و ھ4  `�1H� 2#�4ه، �#� و داد���ن� �4ای �4ر�� م@ض@ع ،�Eی دو@�
,D از 2���� ھ� ن�9 �� �@�� �� وظ�,. �@د ?9ارش م4Hوح و م�1@�� از 

^� م�و�& �^�� 42دن
 و دو م@رد از ا,K ?9ار ) /Eور و وا��4 ) ?9ارش H�#م

 iھ .
H4 نH�#4,�ن م� K,ام� در ا,4ان ?9ارش م�1@�� از ا. 

و �4 ان;�م ا,#�1 ن��1 م^�� �B �2م` ا���� �^4ه ?�4ی ا,4ان و ��Rرت 
آم�1,4 از ا,K �4,�ن �@د، ا,K ا�� �2 در ا,4ان �4ان �@ا و �I ام�م را>` 

دن
 و ھ�� ا�
ام� �4��ف م4Lرات H2@ر از ا��
ا �� آ�4 در �4,�ن ام@ر �@
Uم�K ن��زھ�ی د�B�8 و ر8& ?��84ری 
ادن
؛ ض�K ا,#�1 دو ھ
ف ا���� �ان;�م ن



ه را دن�Fل م� 42دن  .)۶٧٠و۶۶٩د�8ع و �����، ص (». ان�Rن ھ�ی ر�@ده 

9�`8  �1r:  
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 آ��، -١���#� ، ا>��� رR8#;�ن�، آ��ی ��م#� ای، م@�@ی ارد��(�، ھ� 


�از ��Qه ھi  ن�RI وز,B ،4(� ھ�دی، >KR رو>�ن�، :�م4ض� آ�� زاده،  م+

 و>�
ی�
ون م^
ی نlاد، ر�8{ دو��، ، E4�#2@ م�Hور ن�RI وز,4، ا>,48

،�aرض� KR+و م  �)B ،ن��;#R8ر ��ھ�� در �4,�ن �@دن
 �� �9 آ��ی ھ�

ه �@د .م#�4Nی ��ia م�Lم رھ4Fی �2 مR}(� از او =#^�ن 

٢-  
�#�F�

ر �� و��ھ� >4ف م� زن#Lm درو:�@,�ن .
« م� : وی م� ?@,

 �R1 ����� 
و��ھ� از ا,K . داد,i» آم�1,4 را ھi در �-
 ن�Nم� و ھi در �-
 ،
��#� ن@�ن
ه ان���d�4 م� @د O#� �2 را ����� و ��م زھ4 را ھi �� آ��ی 

  .,��iز ھi م� ?@,
، م� آم�1,4 را در �-
 ����� و ن�Nم� �R1 داد

در ا,4ان �4ان �@ا و �I ام�م « �41ار م� #2
 �2   غ��ز ھi �� درو -٣
را>` از ا��
ا �� آ�4 در �4,�ن ام@ر �@دن
 و ھ�� ا�
ام� �4��ف م4Lرات 


�@د آن . »H2@ر ان;�م ن
ادن V);4ا �� و�2ی مm V= 
�a@? را�� م� ��ا?4 

 ن� روزن�م� ر را 42د,
؟ ن4N �� ا,#�1 م� دانر��8 �R2 و ن� �Rآزادی ھ


#�@ن� �� و��ھ� و دروغ >4ف م� زن�4أت >4ف زدن دارد ا, .  


ه ��2ب ن�Lب ,� ���  -۴�#�^�ی �4ی ا4v ��ب و و داود را   –��4�� ��نR@ر 
روزن�م� اط��Bت �� %@رت =�ور�� ان��Hر داد و �� و�@دی �2 ا,K روزن�م� و 

 

ه داد نBن@�� و 
#m ن��;#R8ر ���4�� ?9ارش ��ور را م#�4H آ��ی ھ���2 
�@اھ#
 42د، ھ#@ز �2 ھ#@ز ا�� ا��زه ان��Hر =�
ا ن41ده و م�ن#
 ا�#�د �4ارداد 

  . اE;9ا,4، ا��زه ان��Hر =�
ا نI@اھ
 42د

  

   

     از /F ��رJ�G ا#�ا$� دا���$�  

 K�E�8ر Dم �� 

 B(� ھ�دی �2 ,�1 از ا48اد م<ا42ه ##2�آ��ی د4�2 م+
در ��K م4دم و >�� �@دی ھ� �� . و ھ�Uت ھ�4اه و ��,4 آم��a�1,4ن �@ده ا��


» مD �8رK�E«آ��ی 
 از آزادی ا,#;�ن_ از زن
ان روزی در ��ل . مH^@ر -�
�� مK ?�� ��� �� م#9ل م� آم
 و ) م4��� ن�(�(= ، آ��ی �4ھ#O ن�(� ۶۶


م م� آم
 و�E . �4و,i زن
ان او,K مK �2ری دارم� K,او �� K�8از ر Kا,#�1 م ��
i�8ر K,ی ن�(� �� آن^� �2ر . ��  او �� او��ن� �2 آ�R2 �, در آن;� =�/ دو���ن و

i��8ر �
 ن�4 د,�4 ھi �@دن
، آ��ی ن�(� �� . دا#m و i��8�2 م� ر ����در ا
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�/ �� �4ادر د4�2 ھ�Hm��? ،م« : دی ا��8د�� K�E�8ر Dی م��آ« . Kم i�2 ھ

م و �� آن روز ھi ن�� دانi�R آ��ی د4�2 
م م�-;_ �#اوK�E ��ر ا,K را م� 


 از ا,K ?��� آ��ی ن�(�، �4ادر د4�2 �-. 9و ��i م<ا42ه ##2
ه �@ده ا��ھ�دی �
K,ا�� �2 �� ا@� ھ�دی =�/ مK ن�RH و ?�� آ��ی �-�4ی، �4ادر مK م� 

�@د م1H` ا,4ان و آم�1,4 را >` #2
، آ,� او �2ر �
ی 42ده ا�� `�B . او ��
�#� �� آم�1,4 >` ���� و د�� �){Rم K,ا��� �2 ا@�?��i �2 ا?��L�L< 4ً م� 

4��  .  �2ر �
ی ن41ده ا��! @د، و ا,4ان از ا,K م+�%4ه �^�ن� رھ� @د، 

: �4 ھ�دی ذ42 @د ا,#�1ن��1 د,�4ی �2 ھ��d �� Kزم ا�� در م@رد آ��ی د2

از ��(� ا�^�م ��
 م^
ی �-` �#
 و =I/ ا�Bم�� B(�� او و ا�#�د م�4@ط �� 
��. ھ��1ری او �� ��واک ا�� ۴۴٣در %�+�   >R_ =4ون
ه ��
 م^
ی ھ�

 
  : ض�K �1<,_ ا,K ا�^�م اظ^�ر م� دارد �٣(

 »K+(�` م�ن� >�4   @? K,دارد �� ا 
��^�ى م@ذ,�ن� در ا,K �@د �� �#�ح را�� �

 E<ا ا>���ل دادم ��HI از ن�4وھ�ى    �#�ح tm دو,��د���� و ا���ف ا,;�د ن

م�ن#
 ا�4ا�8(��ن و ���ن� و ��دام~��ن ا,K ) ا��م�    >9ب ��^@رى( >9ب 

# .��ره ��


 ,9دى را در ا,K ام4   �  �VQ �� ذ�4 �4اKa و @اھ
 م�-
دى آ��,�ن م@مK و م+


 و م�دان د��` م�  
,@? :K��
 �� وا�-� ا�#�د م�9@ر �@�S ھ
ر,;� م-(@م �  

  )٢١(» .�#�ح �mپ و ن4H ?4د,
ه ا��  

آ��ى د��4 ھ�دى ن;. آ��دى از ��(� ا48ادى «: ا%` ���� ھi در�� �@ده ا��

ه  �VQ ا�� �� ��Fً م-�i �@د ودارو د��� آ��ی  و�E ازاز آن �FEس ��رج 


 م#�4Nى �@ده ا��م#�4Nی و �
 از =�4وزى ان�Lب و �R_ . م+-� �Eو
��ت در آم
ه ا�����R= ��-� d^�ى )Q,د �وى در زم�ن �ه �� ��واك . در �(


 %�F>� در =����Rن �@ده و در آن;� ھ���رى #m ن@m ا�� و ��ھ���رى دا
�4ده ا��، ا�#�د م�4@ط �� ھ���رى وى �� ��واك در ���رت ا,4ان در  م�
��Rن م@�@د �@ده ا�� و �#� �� ?��� ,� م�Lم 4�E�B��F وزارت ��ر��، =��

 �� �#���دو���ن وى آ��ى �@اد م#�@رى و آ��ى ان��رى از د4�8 آ��ى 
ا��FE ا�#�دی ) ٢٢(» .�4ن
 رون
 و ا�#�د وى را �4دا�� و از ��K م� =����Rن م�

�ده �2 �4ای از �2 در ا,K م@رد  در ��واک ا,4ان �@ده �� د�� �-�� ھ� ا�8

و ھ#@ز ھi ھ4 از ?�ھ� �4ای . م�
ان �
ر 42دن ر���Fن �@د آن را ان��Hر داده ان
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#� ،�F��و ,� ر �I�� ن�م �#
 ھ��1ری �� ��واک ان��Hر م�  یاز ��K �4دن 

  .دھ#

  �1r اط�ع در /8رد ھ�:�ری �� ��واک و ��و5� �8دن

 iھ �RFط �Bی وا��4ی آN�#ی م��آ ��ھ��1ری  ��واک��  >R_ ن@
    .42ده ا��


 �@د ^Hم ���)B زه@< K,رز�Fن� ,�1 از ��8 و م�m@� س�FB 
« آ��ی >�ج ��


 �@دم �� د,
ن مK آم
 و در طVF م#4F ر�8، �-F� VFدر ط Kو ھ#��م� �2 م
�@ع ...م#4F ا,�Hن ھE�� i_ و �<اب �@د،R4ار م�ن از �H,و ا 
�� ا,#�1 ان�Lب 


 ان�Lب ھ���ری م� 42د وV= �E از م
�� ��K �� آ��ی ط�RF در ا,
ر?�ن^�ی �

ه �@د�8 =�
ا �����i ?��84 �@د F� �� �2^� �4ود، �� �i آم
ه . آن^� ا�ا,�Hن �



 �FBس ن�م� ��Lض�ی م���ت ...�@د �@ا��� �@د م4ا م���ت #2�� 
#��? Kم ��
� 4�4H,. ���ورن
...42ده ا��B 
�a@�� i��? .��B�� از V=  
آم
ن
 و ?��#

 �� �� �2 
ا,�Hن ر#�8
 و ?��#
 م�B Kزم �F^� م� ��i و ا,K �2:< ھ� را دادن
iھ
� . 

م �2 ا,�Hن آ��ی >�ج ��و��� مK ن�م� ھ� را م�>�N 42دم م�@�� 


م^�د ت ا,�Hن ...�FBس �@�mن� �@ده ان
 و ��(� ن�را>�  4F�
ی #m از V=

از �F^� آم
 و � 4�4vU مK ا98و��4�H ن�م� ھ��a �2 ا,�Hن آورده �@د . ده 

در ��واک �@د �2 مK د,
م م\�E_ ن��@ری در آن^� ... آ��ی ...�Q2@�8 =4ون
ه
�4ه مK �4ای >�� >���s ا,�Hن آن^� را ... ھ�R و �� ض4ر آ��ی d�� ا�� و

=�ره 42دم، ز,4ا �@�� دا�i ا, K��F` ام@ر در =4ون
ه و ��ز�@,�^�ی ���Rری از 
4اد و�@د دارد، و�E م����Uن� آ��,�ن 9�m K,4�1m@2ی را �2 در =4ون
ه ا8


  ) ٢٣(» .ا�Iص =�
ا م� ##2
 ا48اد را از ھ�� ��R�S م� ##2

 �B@ری �� ن��R� ،
ھ�~#�ن�1 :�4 مiL�R، م4>@م م#�4Nی ��ط4ن�Hن 42ده ان
��,�  در =4ون
ه آن^� 9�mھ��a از ��F` �@�� ن�م� وو ,�  =4ون
ه ��وا�2 دا

  . و�@د دا�� ا��... ا4�Bاف، و 


 از =�4وزی -� ،
ان�Lب آ��ی 4vو�� از ��واک �#� �� ?9ار� �2 �� د��i ر��
 ،i� 4ی م� ?<ارد، وN�#ی م��ر آ�����R�E �9ر?� ازا�#�د ��و�2 ھ� را در ا

�S و �� ھi ھ��1ر �@دن
، �� ا>���ل ز,�د  D, ظ�ھ4ا در ��m@ن در آن زم�ن ھ

ه و �-
 از م
ت از ا,K ا�#�دی 4v �2و�� �+@,` آ��ی م#�4Nی داده �@د، م\(& 



ام م� ��QرنBا ��ا98ون �4 ا,K �#� �� ?9ارش ��2ب . 2��، او را �� �@
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��HI از =4ون
ه ھ�ى ��واك �� « وا�-��^� و ���و�^�، �-
 از =�4وزی ان�Lب 

ه  `L�#4ى مN�#4و» ��� آ,� هللا م= K,او ھ4 ?9 از ا �Eو �R2 ��)B ه ھ�
ن

  . ه ا����د ه ن41د

K� �^@د,�4 ا   دھ�ز رو>�ن�@ن و :�4 رو>�ن�@ن �� 

 �� آزاد @ن#�: �� ن�م� ن@


آ��,�ن وا�B، ط�RF و =4ورش  و ,� ?4وه ھ���د ن�4ه د,�4 �� >
ود ,�    م�ن#
�� �4ده �@دن
 و V�B د��� ��-� آن^� در %�+� �@از آ:�ز ان�Lب    ��ل =�/


 و آ��,�ن �4و�� ، ان@ارى و 4�RBاوdدى ن�9    م\�B@Fتاول �ه �mپ  i,رژ

ا,#^� و ���Rری د,�4 از رو>�ن�@ن >L@ق ���4 ��واک ) ٢۴(�9و آن�ن �@دن

،
رد ��
 ام� در م@. ������� زده ان
   ?��� م� @د، ا,#^�  د�� �� ا�
ام�ت �@ده ان

؟و ن�� �@ان
 ��1��2م^
ی 9�m د,�4ی �@ده ا�� �� �!!  

?4وه ز,�دى از رو>�ن�@ن �� از دو�E �� ن+@ى م@ا�_ : ن��1 م^i د,�4 ا,�1#
م@�@د ... ان
 و �R�E آن^� در ن�RI وز,4ى، ��واك،  ��ن� م9�4ى، و ?��84 م�


، و ھ4?�ه dزم آ,
 �-�� از  ��Iر�8 و ,� م K�� ھ� از �R�E آن ���@د، ھ

 ��ر B#@ان 42ده . آن ن�م ھ� از =4ده �4ون �@اھ
 ا��8د#m د@�آ��ی د4�2 ,9دی 

������ ر ?��R�E ،��84 از رو>�ن�@ن� �2 �2 م@�-� �2 م��924واک را در ا
B#�و,K م�I(. از ��واک و ,� ن�RI وز,4ی =@ل م� ?��84 ان
، در آن;� �@ده 

��#� �+@,` داده ا�� . ا���آ��ی ). ٢۵(وی �R�E را �4دا�� و �� آ��ی 
�a4ض� ن@�4ی ر�)B iم924ی از دو���ن م� ھ D2` ��ن V  از ا,#^� را  در ��R�E

i��? �
ه: ا����ر دا� Kرا �� م �R�E K,از ا �IRن �وى از �+@,` دادن آن . ,
�R�E �� مK ط�4ه ر�8 و ?�� �� �R�E را �� آ��ى �#� %
ر �@اھ
 داد و 



 �� �4�4 آن �m �R�E آمH4ان;�م م-(@م ن� . �R�E 4ھ iھ �#���,� آ��ى 
�� م�>? i,ى �� م�4@ط �� رو>�ن�@ن در رژ

 را م� �#?�� ��  ?�84 و م� 

در �
و ام4 ھi ظ�ھ4اً �4اى ر��
?� و �K�R دھ�ن ) ٢۶. (@د ر��
?� م�
د,�4ان، داد?�ه در ���R و,lه رو>�ن�� ���H` داد �� در آن داد?�ه ن�9 ?^��ھ� 

�^@رى �#�ر � i,دو ن�4 از آن ا48اد �� �� رژ ��, K�� در �)��ن��م
ه و ,� 

ه �@دن
 را �(& �FEس �4د و �VQ ھ��K داد?�ه و,lه ��@رت ,�� ��م-� �
ن�م 


 .از ار?�ن^�ى ��4@��4 رو>�ن�@ن مE�I. و��L8 �,d و م
ا8& آزادى در آم

 �Eا
B ل�Fی ����واک �� دن
آ,� ا,#^� در م@رد ��وا�2 �@دن و ھ��1ری ��
 م^

 از�@ان
ن  ,�
�@دن
؟ ,@  :دو اط�ع ز,4 م�ت و مF^@ت 
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�-F� i1< ،ن��;#R8ر ����#�  ٢۵آ��ی م+�@د ھ��ن�4 ار م
ر�� K�i و آ��ی 
  را ام��ء 42ده ا��

در . و ^��4ن� �i م� �4ن
�� ��واک  را 4Nی و %�E+� ن;. آ��دیآ��ی م#� 
 �2 
��i ?��84 ان�ن�4 از م
ر��K و  ٢۵آن;� م#�4Nی م�@�� م� @د �2 �

 
##2 
�-F� ��8 را) ،�E�I)�ر��ن� �4ازی، م�1H#�، �8ض` E#41ان�، %�دق 
م4>@م م#�4Nی ) ر��ن� ام(�H،  �^4ان�، م�مK،  ,9دی، م@dن� و ا48اد د,�4


  :K�#m �@ض�5 م� دھ


ه ��,
 48م�ن
ار �i ام��ء م� « B�� }Fرا ط 
�-F� i1< 
 `L4اری �2 ن�از 

 دا�� �2 در  م#�^� آن و�� 48م�ن
ار �i. 42د�-� 
در �i نF@د، �-�� م� ?��#


ھ� را ام��ء #2
 و �^4اً م-�ون او ام��ء 42ده �@د؛ �-F� i1< K,ا �� 
�Fن i�

ه �@د K��-� ل�� �� Kی م
�-F� ت
  .م

م-�ون 48م�ن
ار �2 ا>�1م را ام��ء 42ده �@د، آ��ی م+�@د  ،�R< 4_ م#L@ل
 �F)ط ً�F� �2 ن� �@ده�;#R8ر ��و م-�i �@د ن9د مK ھi درس �@ان
ه �@د، ھ�

م#�^� 4ا,S �� ن+@ی �@د �2 �4أت �I(. ن
ا�� ا��، �-
 از ان�Lب آ��ی 
 /�H= ن@m ان�@� ��#2
، و�E مK �� او ?��i ن _�L-� ا�� او را@��(�E�I م� 
م+i1 ا��؛ و ذا��ً م+�@د م4د �@�� �@د، م#�^� در آن 4ا,S زور >�i2 �@د و 


��واک م�8@  ) ٢٧(» .ق ھ�� د����ھ^�ی دو��E م+R@ب م� 

i#2 �8اض� iن��1 را ھ K,ا �� K��طF{ اط��B �2 �� د��i ر��
، >i1 : در ھ
�� رR8#;�ن� ام��ء 42ده ا����#� را ھi آ��ی م+�@د ھ��
ی آ��ی �-F� .

^4 �2 از  Kم�U� �R)� در `�F� K,ی و از ا
�-F� ه ا>�1م
B�� 4ار و� }Fط

، 48م�ن
ار، ر^��4ن�، رV�a ژن
ارم4ی و رV�a داد?4�Rی ��1H` م�  V�a


##2
، . �� ام��ء م� ر�� 
�-F� را �#���در م@�-� �2 م� �@ا��#
 آ��ی 
 i� ار
�� رR8#;�ن�  م-�ون 48م�ن48م�ن
ار :�a_ �@ده ا�� و آ��ی م+�@د ھ�

�دوی ���` ذ42 ا�� �2 در ھ��ن م@�& آ��ی م^
ی ھ. >i1 را ام��ء 42ده ا��

 و �-
  از �2 رV�a داد?4�Rی �i �@د، >i1 را ام��ء ن41د و از �2ر �24#�ر 
��#� او را �� B#@ان اوK�E داد���ن 2` ان�Lب �ان�Lب ھi �� ھ��B K(� آ��ی 


، م-�@م م� . م#�@ب 42دروK ا�� �2 ھ4 �#�,� �2ری �2 ن9د ا,#^� ��
K,رت ا

،48�2>��4 و  ?4دد و ھ4 م-�@م� �2 مE�I. ان+��ری �د��� ��

K م� @د@;E4 ذی ا��4ای م�sل آ��ی م#@m^4 ���4ن� 48 �2 وا�\� ا%(� . 

م�ت ��4 ھ�Uت آم�1,4 �� ا,4ان  L42دن م iھ� و 48اھ �a�1,4ا�(+� ازآم 
,4�
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��س �@ده و �� �^4ان ن�9 و داia �� آ��ی م+E 4�#2 KR@ م�Hور ن�RI وز,4 در �

ار�2ت ���� آم
ه،� 4Fی ن@ژه �@د رھ��م4گ م+1@م « و ) ٢٨(� 2@د �� ً����:


ه �@ده ��2ب 2@د��ی ن@ژه او را �� B#@ان ���@س م-�84 42ده ).٢٩(» 
" م#@m^4 ���4ن� 48 �2 از �24ی 4��H2 �24ان� >�` و نL` « : ا��

K,d��4ن� 48 ...�@د"ا���ر�4ه ا%(� ���@��(ورود ^m ا,4ان ) �-#@ان ��
4ود?�ه م�Lرن �� ا�Bم �;�وز ن�Nم� آم�1,4 و وا�-� طVF ود����4ی او در 8


ادی را از ) ٣٠(» . �I,4���4ن� 48 از آ���� اوض�ع �@د ���R و ?. �@د-�
 �)��41�4 او �@د و   ��Fً  ران#
ه اش آ��ی �@ھ�ن�1 و��نi د4�2 �4Rو=@ر ��2

��ن� اش راه داد او را �� ��ن� K,ه و دو ھ��� ای در ا ��Iدهم@�،  
�� >VF ا�

�1 �� مK م
�� در زن
ان �9ل آ��,�ن د4�2 �4Rو =@ر و �@ھ�ن. م+1@م 42دن


 از آزادی ��نi د4�2 �4Rو =@ر �� ط4ز �F�;B ھ#��م� >��ر-� ،

 �@دن#F�ھ
 �� K�8ھ� �@د، در راه ر�Q� ه اش 48د
�2 �� م��K ن�RI وز,4ی �2 ران#


 ��H2 وز,4ی �RI٣١.(ن  (N�#م4>@م م K�4ی م� ?@,
، م
�� �F` در ض
 �� K�
 �4دا�از 9Bل از رھ4Fی، ���4ن� 48 �� مK اط�ع داد، �2 �9ودی �


دا���ن آ��ی م#@m^4 ���4ن� B �� 48#@ان ن�@ن� و م�sل از . را از رھ4Fی دارن
 .)�Iد ا,#^� �� ا48اد م@�آوردم و ن� ا,I� �1#@اھi در م@رد او ���وت را �4

i#2 .وت در م���4ا �2 m �� �a��� ^�م�ت ن��ز �� د����ه�^�م و ,� ا�رد ا@
�@د ط4ف ����  ط4ف دارد و ن� داد ?�ھ^�ی ��^@ری ا��م� ا,4ان �2


#�Rھ.  

�2 

ه �� K�� �2 �� �� >�ل ��,
 رو�@��   از ��(� ا�^�م�ت ��
 م^
ی ھ�
 در زن
ان �ه و ھ��1ری �� ��واک و �-` �#
 و =I/ ا�Bم�� �@ده، �84%ً ��

��ط4 ><ف او و  
ھi در %
 آ,� هللا م#�4Nی �@ده و اd ا?4 �4م^�ی 8@ق %

ام @د، Bان �4ود و ,� ا
در�� و مi)R �@د و �#� �@د �R2 �� ا,K �4م^� �� زن

 ون� ا,#�1 از #
ه ��
ام Bان� و ,� ا
��ی ام4وزی �#� �@د زنBری از ز��R�


#
رت و >�� آن �@دی و :�4. م��در ام@ر ��� 
��# ���� �� >�ل . �@دی ن
4 ��^@ری و��L8 �,d، ھ�R2 4  �2 م@ا8{ �B �2 در ط@ل 
  م�Hھ
ه 42ده ا,

 4\�در د�� دا�K ان+��ر �
رت ا,K د��� نF@ده  و ,� از ��ن_ او ا>�Rس 

ه  ���م� 42ده ان
، �� ن+@ی از ط4,{ �@ط}� ھ�ی ?@ن�?@ن� �� ><ف او =4دا


ی مR}(� را =� �4ای ا,#�1 م\(_ ��.  ا��-� �E�Lد، در م@Hن� نd@ط 
/ از >
  .?�4ی �@اھi 42د
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   :�#�ددا�$��#
 و 


 �-�4ی، ص : او,K ��م-� #��� زن
ان� و زن
ان�Fن -١�  ٢۶م+

  .٢۵۶، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�،8@ر,�  -٢

  .٢٣٩و٢٣٨��ط4ات و م�Fرزات دری ن;. آ��دی، ص  -٣

  .٢٣٨ھ��ن �#
، ص   -۴

  .  ٢٣٨ھ��ن �#
،  ص   -۵

  . ٢٣٩ھ��ن �#
، ص   -۶

  . ٢۴٠ھ��ن �#
، ص   -٧

  . ٢۴٠ھ��ن �#
، ص   -٨

؛ اط�ع ٢۴٧،  ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�،8@ر,�  -٩

، ص در@�1��(� در ا,K وم#� K��  .م4ا�-� @د ٢۴۴-��٢۴٧ ھ

٢۴۵��ط4ات و م�Fرزات دری ن;. آ��دی، ص  -١٠ .  

  . ٢۴۶ھ��ن �#
،  ص  -١١

  .٢۴٧ھ��ن �#
، ص  -١٢

  .٢۴۶-٢۴٧ھ��ن �#
،  ص  -١٣

  . ٢٣٢- ٢٣٣ھ��ن �#
،  ص   -١۴

iH،. ک.ر -١۵ `�  .و 8�` ھ��i ٢١٢-٢۴٠?4و?�ن��4ی  و ��ن�H#�ن ان�Lب،8

  . ٢۴٩?4و?�ن��4ی و ��ن�H#�ن ان�Lب، ص  -١۶


م�، ص    -١٧Lن�، م�;#R8ر ��  .١٢- ١٣اوج د�8ع، ھ�


ه �FBرت �@دن
 از -١٨#,��
,K �8ر��، م4��� i�^8 42م�ن�، ��
 : آن ھ�H نE,�ن ��ل ا��آ
 K�R< 
��م#� ای ،ا�4اھ�i ا�4ا�8(��ن، >�R#-(� ن;��، �� 
�
 >K�R ����4ن�، ��
 م+�م+

  .م@�@,�ن، ن�D روش

�� رR8#;�ن�، ص -١٩  .۶۵۵ اوج د�8ع، ھ�

، ۵٩آذر �2٢٠^�ن، =#;�F#H : ؛ �� نL` از ٢٢١?4و?�ن��4ی و��ن�H#�ن ان�Lب، ص  -٢٠
��ره   .  ١٠، ص ١١١۶۴

  .   ��2ب وا�-�� ھ� و ���و�^�، ��,� د4�8 آ,� هللا م#�4Nی -٢١

  .  ٢٨۵=�ر,V و �+@ل ان�Lب، ص  -٢٢

  .١٣۶، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�،8@ر,�   -٢٣

  .    ��2ب وا�-�� ھ� و ���و�^�، ��,� د4�8 آ,� هللا م#�4Nی -٢۴

��٣۶ ��^@ری، د4�2 ا�4اھ�i ,9دی، �mپ اول، ص  -٢۵.  

٢۶-  
)� K,ن، ص٢او�Fان
  .٣٧- ٣٨، ��م-� #��� زن
ان� و زن

  .١٣۶، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�،8@ر,�  -٢٧
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؛ ١٢١، ص �١٣۶٨ی ن@ژه، م���R م\�E-�ت و =lوھ/ ھ�ی ������، �mپ دوم، 2@د� -٢٨

,K ن��1 #m _ا�� و ا,#;�ن ��
هللا ^�Fزی ن@FB ی����2ب را آ  
�� ط@ری �2 �-
اً آ�1ر 

  . دروغ و ان+4ا�8 او را در م@رد 2@د��ی ن@ژه و :�4ه �@ض�5 داده ام

  .۶۴^4,@ر  ١؛ ?9ارش ��-� ٢٢٩ام�
 و دE@ا=�R، ص  -٢٩

  .١٢٣، ص 2١٣۶٨@د��ی ن@ژه، �mپ دوم،   -٣٠

�4ن@� :i ان��K�H2 9 و ,� ��H2 . ٢٠۶- ٢٠٩او,K ?�ھ#�م� =#� ��ل و ان
ی، ص  -٣١

�#2 �-E�\م 
#� K����نi را در ھ K,ن ا
.  
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ط�ھ�ی  �ور /��1س �+�#��1ن �� m:E ا/�� $A) آ��دی و اط�ع آ#� هللا  -١١
FG�� ه ا-���ن و�N� ه�$�/��  

  �4ور و :��H2 `8 �4ای >�� �
رت >�ل و در :�4 آن  >4ام  


�E` دا�K م@�-�� ا�����B، ان���L و ,�  � �� 
#�Rن� ھ�R� �H��در ��م-� ھ
4ا,S و,lه ����� و ,�  د,#� آن�ن، ���4 ن��R �4دن�Hن از ط4,{ =4ون
ه 

R4دن آن�ن �� وا�� i^ن ام��ن ��زى و م��H#�H2 �, ر و@H� و ,� آن K,ا �� ���

#�Rد ھ@��\4ا�� �4ای  
در ,D . =<,4 ن��R و ,� �� K�H2 ن�?^�ن��Hن م�%4

K�#m م@�-��� �� د�� زدن �� د����R و �@ط}� در اط4اف او م� =4دازن
، و 

ن��;� . اول �-� م� @د �2 او را از ,�ران و اط4ا��8ن/ �4Fن
 و ,� �
ا ##2

� در رژ,�^�ی د,��1�@ری و از ��(� د,��1�@ری و��L8 �,d، و��� از V2 ا,1#
و ,� �R2ن� ا>�Rس �\4 42دن
 و ن�4ان آ,#
ه ن�^
ا�K ان+��ر �
رت در 
 S��� اورا �� ،
#�Rھ ،
د�� �@د و ,� ادام� �
رت �� ن+@ی �2 �@د 418 م� ##2


##�Hن ��
ه ا,K ا�� �4ای ر��
ن �� K�#m . و و ><8/ ن##1
، از =� نB��  �8
ھ
�(� را از ض-�. ��L)< K,4 ای �2 در ��م-� و ,� ��HI از ��م-� �H@د < �2



  48د م@رد ن4N �� %4ا�8 ا�8
 و �� . روی آن م�ن@ر داد، 4وع م� ##2,� ��

 �2 در :�4 ا,K %@رت، �2رش را ���م �@اھ#
 42د�در . آن^� 2#�ر آ,
 و ��^


  :  ی �� د�E` ا,#�1م@رد م4>@م م#�4Nی ��
 م^

.Eا- 

 ��و,
، ض
ش �@دن�^  .مK��E�I ��2ب 

��#� در ا%�^�ن و آن م#\�L م�E�I/ �@دن
  -ب �  >;��� ای ھ� و مK��E�I آ��ی 

  .دا�K =4ون
ه ��` در دوران =�/ از ان�Lب -ج 


ام و ,� ا:��ل ��واک �ه  -دBد و �(@?�4ی از ا@�در زن
ان �ه �4ای آزادی 
  .� ن@�� و ,� ھ��1ری 42ده ا���@�� ن�م


  4L8ه ��` �-
 از ان�Lب -د#m �� دن@� i^م�  

��Qه ا�� و E<ا در ��Qه ھi م��E�I#� » ن^��^�ی آزادی �I/«�4=��4   -ه

�  .دارد و ,� م� @د �4ا,/ �4ا

  .در ���م� م@ارد 8@ق دار و د��� و ,�ران� دا�� ودارد - و 

��ر م� آم
 و از ط4ف د,�4 در اط4ا��8ن م4>@م م#�4Nی ض-�� �� �L)< K,4�
m@ن �4ادرش ��
 ھ�دی دام�د آ,� هللا م#�4Nی ?4دان#
ه و رV�a د4�8 آ��ی 

�� ان
ا��#/ در ��م-� و ، �� م�ن@ر دادن روی م@ارد 8@ق، م#�4Nی ا��
وان�@د 42دن �2 ��
 م^
ی و ,�ران/ آدم� �\4ن�ک در ��� ا�� و ھ�� ام@ر 
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�Rم iو آ,� هللا را ھ 
4��نm او م� i�L�Rو :�4 م i�L ام�1ن ،
�� او �S م� دھ
اط4ا��8ن م#�4Nی را ><ف و  -١: و  �� ,D ��4 دو ن�Hن م� زن#
 =<,4 ا��

,� در :�4 ا,K %@رت �@د  -٢ا����ر ��� و �@دش را در د�� م� ?�4ن
 و 

  .اورا �� �� آ�4و�a ><ف م� ##2

  /�= �^�

ه �@د �2 ھ
ف �@د او�� م4>@م م#�4Nی �2 �@د ن�9 از مم�@�� 
مK 418 م� i#2 �2 ر,�H ���� ھi ا,K �@د �2 ...«. و ��
 م^
ی �^�ن� ا��

 
�� Kدر ��� م 

ن
 و ?��ن م� 42دن�H2 م� �HLاز ام�م ن 
4�� ا48اد �4ای �-�

 و �� و�@د ا,#^� د,�4ان #م^
ی و ��
 ھ�دی �2ر?4دان ا%(� ���,� م� ��

� Kم �� 

ھ#
ن�� �@ان#� S . ن وض-��� را �2 زم�ن ام�م��آن�ن م� �@ا��#
 ھ

 و ا,#^� را م9ا>i �2ر �@د�ن #�� ��
 در ��� مK ھi دا#�در ��� ام�م دا
م� د,
ن
، ا,K �@د �2 ا,K مa�R` را i)B 42دن
 در %@ر�� �2 ��
 م^
ی ا%�ً 

ن@�i �2 ا?4 در آن ن�م� ن� %�+� ای ھi مK �� م4>@م ام�م . �9و د4�8 مK نF@د
iدھ ��##1
 مK ا����ر ���i را د�� �R2 ن� i�1 ھ��1 � Kی را =�/ م

 م^�� .


 م^
ی �2ر م� 42دن
 و ا%�ً ا,K مa�R` م\4ح نF@د، �� �� ً�F� ن�ا,#^� �@د
��رج از H2@ر ا48اد  �,�^��E�-8 ی �8>��ن و د,�4ان در��ت، آ�Bوزارت اط�

��ن�  ،
#�
، �� ا,#^� ��
 م^
ی ��E�-8 دا#�و ام�1ن�ت در ا����ر ا,#^� م� ?<ا
�4ای ��E�-8^�ی ��رج از H2@ر>i1 مUم@ر,� م� دادن
، آ��ی >R#� از ر�L8ی 

 م^
ی �2 �-
 او را ��زدا� 42دن
 و ��زدا�^� و�4و %
اھ� از ��ن� ��

��د وزارت اط��Bت �@د�B4وع از ا48اد م@رد ادر آن �(�R ای �2 . ا,�Hن 

 مK �� آ��ی �8>��ن آ��ی 8#��>��ن و آ��ی ری ^4ی در م#9ل مK �� مK دا

 ���� نF@د، م�4 �� او �E�-8 ن��د �Bم@رد ا �#R< ی��آ K��?��i م�4 ھ
�� در ا����ر�ن ن�<ا�� ا,
؟ ?��#
 4mا؟ 
ه ا,K ام�1ن�ت را �B 4م�،
42د,

��ن� ���� و ا,K ام 
��ن�  K,ا d�< �2 
�1ن�ت ��ف ?��m V= i\@ر 

�� ن4N مK ا,#^� م� �@ا��#
 م4ا �(& ��ح ##2
 و ھ�� ام�1ن�ت و . م4Lرات 

 

  ��@ان#-� �� 

 ز,4 �}@ال �4Fن1` �� مK م�4@ط م�  D, �� �2 �aن�4وھ�


 . �4ن�م� ھ�ی �-
ی �@د را �� را>�� ا�4ا ##2�� i,@�� iاھ@� ��ا��FE مK ن

 �){Rم �Eد و@� �R,

 م^
ی نF@دم^
ی آدم ��� �){R١(» ... ا,#^� م (  

   

�� مR}@ل  آ,�
رت ط(_، از د����4 42دن ��
 م^
ی ھ�� 
ن^��^�ی «��ن
/I� -�ً »  آزادی�ی، وا

ام ��
 م^Bاش و ا �B@�
ه ای از ا��Bی ز,4 م;B و
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��ط4 ا�^�م^�ی  K,

ار �@دن
؟ و �L< �� }< ن

ا�E ور��B ل ا�4ای�Fدن ��
را �-�L_ م� 42دن
؟  یاو وارد 42ده �@دن
 و ,� ھ
ف د,�4م�I(�� �@د �2 �4 


 �2 ا?4 �� ��ط4 ھ��1ری �� ��واک، �@�� 42دن، �� م�Hھ
ه >? �E�Lدر م
 �)�� 
,�� V= ،ام 42د
Bان� و ,� ا

 و ,� ��وا�2 �@دن، ��,
 �R2 را زن#� `-�


 و م��در ا#�Rھ iھ i,م@ر از رو>�ن�@ن و :�4رو>�ن�@ن� �2 از �4ان رژ


ام م� 42دنBان� و ,� ا
=V روK ا�� . م^�� را در د�� دا�� و دارن
، زن

�2 ��
 م^
ی را �� ��ط4 ��وا�2 �@دن و ,� ھ��1ری �� ��واک د����4 و 


ام ن41ده انBد4�8 و . ا K�84? ر����
ن
،  �� در اHاز ا,#�1 م@8{ ن 
ط�84 �-

�@ا��� �@د را ��م�  » و��L8 4� �,d«��� م4>@م م#�4Nی، �� م#N@ر  K,ا
 
�ن#
 و �@,lه ��
 م^
ی و ��
 ھ�دی را از او �
ا ##2
، و >�� ��@Q� `�B

��رج از H2@ر و ���رت را رد 42د، �� K�8د ر�^#H�= ی
د�� �� ا�
ام  م^


ام او زدنBد����4ی و ا . �^#H�=رج د��
 م^
ی �� �� K�8ی  ر��آ iرا ھ

�� رR8#;�ن�   .ھ4 دو B#@ان 42ده ان
) )٣و ھi م4>@م م#�4Nی ( ٢(ھ�

�� رR8#;�ن� و١٣۶۴در زم��Rن   
 آ�� �� آ,�   ،  در د,
ارى �2 آ��ی ھ��ا>

ام�م روى ��
 م^
ى >�Rس «: هللا م#�4Nى دا��، �� آ,� هللا م#�4Nی م� ?@,#


?� ا�� و �;��� او را 48ض� �� B#@ان ���4 و#,��48ھ#�� �� ��رج از    ,� ن
@د و ����� �^����R< و 
�Fدر ا,4ان ن ��
 .»...�H@ر ���48د �� م


 ن��R,4 م� آ��ى م#�4Nى �� ن�FR �� ا,H�= K#^�د �� �4د,
 م�   ,@?: 


، ا?4 �@ا�� «     �#� �F+% دش@� �� ��ا,K م@ض@ع ر�\� �� مK ن
ارد، 
H@د و��� =�H#^�د �� اط�ع ��
 م^
ی ر��
 او آن ، و  ا?4 نI@ا�� ن ���H� 4@د


 م+�4م�ن� �(�L 42د�-F� D, ۴(» .را (
R,@م� ن i4ی ھN�#م4>@م م: » �� Kم
@د 48دی را �� ! �-;_ �� ا,�Hن ?��i آ�4 ا,�m K م\(�F ا�� ���� زور �2 ن

 ) �a��. «)۵ ���48د

  
-�m #^� راه�رج، �� �� K�8ی، از ر
�ره را در ><ف �@د از ام�#�ع ��
 م^

��8 �#��4ا,K  �� زم�ن� �2 ام4 �4 ><ف آ,� هللا م#�4Nی �4ار ن�4. م#�4Nی د,
ن

 ��
 و و��� �4ار �4 ><ف م#�4Nی �@د �� آ��ی ��
 م^
ی ھ�#�م1H(� ن
ا
��، ���`، �#�,��1ر، ��وا�2 و
 م^
ی ھ��� 
 ��84? ....
>�� . از �2ر در آم

��ب :<ای ,D ھ��� �Bن در در ا�,@;Hھ�ی ا��م� دان K�ای �2 ا�+�د,� ان;
��ب . ارو=� و �� �24 رو>�ن��ن م�Fرز �4 ?9ار 42د�Bھ�ی ا ��Bم اط���در �

��ره 
رس � ������ ��  �2٨١  ٣:<ا و ض%�+� ا�� ن�م ��
 م^
ی ھ�
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آزادی م;�ھ
,K را���K آ,� هللا ��
 م+�@د  « : V1B و �����ت آم
ه ا�� 
��، 9Bت هللا �+��� و  ط��LEن�،  آ,� هللا >�R#-(� م#�4Nی، ��
 م^
ی ھ�

��sهللا م� .\E س
  ) ۶(» . م^#


��ره 
ام  ان;�م داده ا?�R2 4 وا�-�ً m#�ن �#�,��� �2 �4ا,/ Bو او را ا
42دن
، �4ای �m م� �@ا��#
 �2 او را �� ��رج و �� ���رت ��#��4
؟ ,-#� ا?4 


ه � K�8رج ر��
 و ,� ا,#�1 آن او >�ض4 �� 
ه م� �HI� �^د، د,�4 آن �4م@

ه �@د؟H& ن��2 از ! �4م^� وا 

ام/ �@د ا,K م\(_ ن�� ر��نBد����4ی و ا

ھ
ف د,�4ی دا�� ان
 و ن� ا,I� �1#@اھ#
 �(@ �#�,�ت ?��84 @د و >{ �� >{ 

  .دار ��4


ن زوا,�ی م�I(. مd �){Rزم ا�� �2  K
م� 8@ق �4ای روLاز م 
-�  ��
  .=�R^� و م��E@{R^�ی ��
 م^
ی �-
 از =�4وزی ان�Lب =4دا��� ?4دد

  

   

  ���QDی �(� از ا$�Iب ��� /��ی

��ط4ات م4>@م م#�4Nی و ��2ب وا�-��^� و ���و�^�، در     _R<
���^�ى رو>�ن� و م�Fرز I�� در رد,. ��E^�ى اول ان�Lب ، ��
 م^
ى ھ�


ه ان�Lب �� >�Rب م�   و�H� 4م ز��Nن K�E@{Rم i�< �� و 
�� �B@,� ، آم
�E�-,را@   
او از ��(� م@�K�R . 48م�ن
ھ� ��Qه =��
اران ان�Lب ا��م� در آم


ه دار م��E@{R وا>
 روا�S    ا,K ن^�د^B ى را
#m د �� در آ:�ز@� ���Lان

�@م� ��Qه B    9ب و ن��Lراى ان@و �H�= �� VQ#^�د آ��ى ��م#� اى در 

 _,@�
ه دار م��E@{R وا>
 ن^��^�ى آزادي ��Q� /Iه    @راى ان�Lب�^B

 و>�i د,�4ى �^� م��E@{R او از �@ى آ��ى    =��
اران ان�Lب ا��م� 


 )٧.(م+KR رض��a 48م�ن
ه �` ��Qه %�در ?4د,

   

، وى را �� ��� ١٣۶٠داد���ن �` ان�Lب ا��م� ط� >��� در اوا�4 ��ل  

ه#,���4دداد���ن �   ن4� K�#m ب �4د و وظ�,. وى را@� :` ان�Lب م#


ه داد���ن �` ان�Lب ا��م� م#�@ب «   #,���� ن� �� i�< K,م@�_ ا ��

 م�,@    4%�#B �,���#�� وظ�,. م+@�E را �� �FBرت ا�� از �#�4ل و 

�� ن^��^�ى آزاد,IF/ و ?4وھ^�ى م#+4ف ��ر�� و    م�H@ك در را�\�
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�& آورى دd,` �4م و در %@رت ��زدا�    ;�م و ن�FRا�
ام�ت �-�F�L ان� ��
�B4 ا�
ام و در K,م@از }Fط i^را 8@را ��    م� i^ه و م�
ھ4 م@رد =4ون

 )٨(»  .دار,
   داد�4اى ان�Lب ا��م� م9�4 ار��ل و ا9Bام

     


 :م4>@م م#�4Nی در م@رد ��
 م^
ی م� ?@,


 م^
ی « �� �� i
 از ان�Lب ھi ھ�� م@ردی نF@د �2 مK ���رش 42ده ��-�
�2ری وا?<ار ##2
 و ھ�� ?�ه ن��B 9@ د4�8 مK نF@د، �-
 از ان�Lب ��
 م^
ی 

 �@رای م924ی ��Qه"�� ��Qه ر�8 و =d�� �R,� ھi دا @�B " ��و 
#m ،

م�ت �@د�ن9د مK و آ��ی  �-
 ,D ��ر آ��ی ��م#� ای �� B#@ان ,�1 از 

��? ��
: " ھ�
 م^
ی را م-�84 42دم در ��Qه ���� Kم ." iم\(_ را ھ K,ا

 م^
ی �@دن
 ���v ن��R؛ ھ�� و�� �� .E�Iن اول م���2 م� ?@,#
 ام�م از ھ

 م^
ی �� ،
�� ای را�& �� ��
 م^
ی �� م�F+% K ن41دن)2 D, م4>@م ام�م

@رای 48م�ن
ھ� ��Qه �@د و 42اراً �� =V از =�4وزی ان�Lب >
ود =#� ��ل در 
ام�م و ��,4 مd@{Rن ��d م���ت م� 42د و از �2رھ�ی ��Qه و ن^��^� �� آن�ن 
 4�B 4�
 �2 ا,K اوا?9ارش م� داد و�E ا,K مa�R` م\4ح نF@د، m\@ر 


؟�� رR8#;�ن� ھi در ) ٩(»!م4>@م ام�م ا,K مa�R` م\4ح آ��ی ھ�
را مR}@ل ن^��^�ی آزادی �I/ م-�84 42ده ,�دا�^�ی روزان� اش او 

��#� ن�9 او را �� ��ر,n ) ١٠.(ا���4وع ۶۵م^4  ١٢آ��ی  �^�، �2 ��زدا

ه �@د، او را مR}@ل ن^��^�ی آزادی �I/ م� دان��R ا��) .١١  (  

  

  

 q#ر�  _� �  
� 'K� ی آزادی�����$  

٢٨  �H^F,ل ن^��^�ی آ« ، ۶١ارد@{Rم ��زادی �I/ آ��ی ��
 م^
ی ھ�

4 ���ن
 �� م;(V . آمN�#م i��? -�� �2ر,/ �@د �2 �� او�9ل م@E9� ن�4ان


#2 �IH��1 م)�8-�ً ا,K وا>
 �+� . را�\� ��ن@ن� وا>
 را �� ار?�ن^�ی م
�� رR8#;�ن�، ص( » . ادارۀ ��Qه ا��  .)٨١=V از �+4ان، ھ�

�� از وا>
 ن^��^�ی آزاد« ، ۶١�4داد  ١۶ی ��Q� /Iه آ��ی ��
 م^
ی ھ�
 �F��#�2 �� م /I� ن ن^��^�ی آزادی�?
#,��آم
 و =�H#^�د 42د در ����#�ر ن

i#2 4ان�#I� 
نi�84,>Q، ز,4ا %�ح . روز �^�ن� م��R-��ن �� ا,4ان آم
ه ان



��� �ی� ���	  �
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 ��در ا����ع م��E�Iن �
ی  - مs` رV�a م;(V –ن
انD, �2 i�R م�Lم ر�

,��  ». >1@م� ھ�ی �^�ن %+�F ن

�� رR8#;�ن�، ص  =V از �+4ان،(  .) ٩٧ھ�

٢٨  4��۶١ ، » �)-#�R< ی��در م-�� آ �aا
�Lم ���ی م4��ا8\�ر در م#9ل آ
i,4ی �@دN�#م . �B�� ��١٢  
در ��رۀ ا����8ت ا%�^�ن و وض& ��Qه و وا>

�� ا�� و وض& ��� ا,�Hن و ن^��^�ی �2 �+� ادارۀ ��
 م^
ی ھ�

+i1 و �اط4ا��8ن�Hن و ض4ورت ا,;�د ن�Nم م » .+�� ام#��� ا,�Hن �+� 

�� رR8#;�ن�، ص (  .)١٣٠=V از �+4ان، ھ�

�� مR}@ل وا>
 ن^��^�ی ��Qه آم
 و « ، ۶١^4,@ر  ١٨آ��ی ��
 م^
ی ھ�
�� ھ� دا� و �mره �@�a م� 42دN4اف �� �� ن�Bد �@د و ا@�. ن�4ان وض& 


�� O#ھ��
 �� وزارت ام@ر ��ر�� ھ  ». �4ار 

�� رR8#;�ن�، ص =V از �+4ان، ھ�(١٧۵(.  

۶١^4,@ر  ٢٨ ، » 
�4، ?4وھ� از وا>
 ن^��^�ی آزادی ��Q� /Iه آم
نB

#��1,� دا ��
 =�H#^�د �
ھ#
 و . و از �2ر آ��ی ��
 م^
ی ھ��4ار 

@د  �?
�� رR8#;�ن�، ص (» ر��  .) ١٨١=V از �+4ان، ھ�

١۵  K�وا>
 ن^�� ھ�ی د,H_ از د4�8 آ,� هللا م#�4Nی از ط4,{ « ، �۶١^
اط�ع دادن
 �2 ?@,� ض
 ان�Lب ام4وز در ن��ز ��-� ] ��Qه =��
اران[ ا��م� 


ه �@د 4�
,
 �F�ا م4ا>E دارد و Kم ��)B ط}� ای@�. «) ��=V از �+4ان، ھ�
  .)٢٧٢رR8#;�ن�، ص 

 �F#�4ای ا��4ا>� �� م#9ل آ,� هللا م#�4Nی رi�8؛ « ، ۶٢��٢۵  4
...i,4ان�، . ا��4ا>� 42د? ،O#� ،��1)�����B ھi در ��رۀ مa�R` م^i م

 4F� 
 �F+% ����� ان��ن
ن^��^�ی آزاد,IF/، ا����8ت ا%�^�ن و زن

م+�ل @��(�� ا,�Hن ن9د,D �� ا���م ا��؛ B �E�2 ر�� 

م�ت . دادنL4ای م�
آرام/ و ( » .رھ4Fی و �B ��Fs#@ان م�4-��، ان��Hر ر���E ض4ورت دارد

��  .)١۴٩رR8#;�ن�، ص  E�m/، ھ�

٢۵  �H^F,ن « ، ۶٢ارد�?
#,��
 ��DE ن�آ��ی �8` هللا %(@ا�� و آ��ی ا>

 م�� 
�V آ��دی در دا%�^�ن آم
ن
 و ?��#
 �2 =4ونِ�� در ��` اد?�ه ^
ی ھ�


 ٣١ا%�^�ن روز �� ��Iد و �#� ا�� داد?�ه م@���ل . ارد,�H^F م\4ح م� 
���ی داد?�ه �4ای م �2 
��� م��E 42دن و ��a4F ن�@دن او��؛ ن�4ان م� 42دن


,�1 از ا48اد وا>
 ن^�� ھ�ی آزادی �I/ ھi آم
 و ?�� اط��Bت و . �@دن
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@د ��?��i �� . �;���4�� دارد �2 ا2#@ن �� ��ط4 ن�م-(@م �@دن وض&، ا����ده ن

�� رR8#;�ن�، ص (» .@رای �E�B د�8ع �
ھ  .)٨٣آرام/ و E�m/، ھ�

۶٢�4داد  ٢۴ ،»  �-�
ه ای از رو>�ن�@ن ا�h8ن� آم
ن
 و ?9ار� از وض& B

 و �+�  ��۴/ از  �2 �� اد�Bی آن�ن -��ت ا�h8ن��Rن ھ9اره#�Rم�(�@ن ن�4 ھ


از آ��ی ��
 . دادن
 -B#@ان @رای ا���ق، م#\�L مL�R(� دارن
 و ���& ام�م#
��ط4 >��,� از ?4وه ھ�ی م-�رض، در م��L` آن^�،  �� ���1,� م^
ی ھ�


#�@د.  دا �F+% ر����
 �� د4�2 وd,�� وز,4 ام@ر آرام/ و (» �4ار 
�� رR8#;�ن�، ص   .)E�m١١٨/، ھ�

�@د�ن را �S ام�م و>�ن�@ن م�Fرز ا�h8ن��Rن آم
ن
، ر« ، ۶٢م4داد  ٢۵

م �@�� �� آن^� و i2 �^� دادن �� ا�h8ن��Rن، B و از 
م�Fرزان ا�h8ن��Rن م� دان#


#��@ا��� ھ�,�Hن �� وزارت ��ر�� در م��ن ?<ارم. ?(� دا 
م� . �4ار 

ا ##2
، �4ای =<,4ش دانH;@,�ن �ن �= ����@اھ#
 مs` م�Fرزان 4Bا��، ر�

   »...در دان��Hه، ا�(+�، =@ل، �F(� ،و

�� رR8#;�ن�، ص (  .)١٨۶آرام/ و E�m/، ھ�

٢٢  
?4وھ^�ی ھ�U�� �2 از ط4ف آ,� هللا م#�4Nی �4ای آ�� « ، ۶۴ا��#

وض& �#O دا�(� ��K ا,K ?4وه ھ� در . م-�رض �� ا�h8ن��Rن ر��8 �@دن
، آم
ن

م@���ً ��م@ش . ا�h8ن��Rن ��8-� ا�� و ��F,4Lً �^�د �� ��2ر را 8(� 42ده ا��

ه و =���4ی dزم دارد�� رR8#;�ن�، ص(» .  .)۴۴٨ام�
 و دE@ا=�R، ھ�

١۴  K,48۶٣ورد ، »
��Iن� آم �)B ی��م ا. آ
B ه و�Q� ت�Bز وض& اط�
در . »ھ��1ری آ��ی ��
 ا�
هللا �d@ردی داد���ن �^4ان �� ��Qه ن�را>� �@د

�ر آن زم�ن ھ#@ز وزارت د« : �K م\(_ در =�ورق آورده ا��م@رد ھ
اط��Bت 1` ن���84 �@د و ام@ر م�4@ط �� ام#�� دا�(� و �4�@رد �� 


...?4وھ1^�ی ض
 ان�Lب �@�S ن^�دھ�ی م@ازیدر �4�� م@ا�&، . ان;�م م� 
>�� ا>9اب و ��زم�ن^� ن�9 �� ط@ر م��I و آ�1ر �� ا,K ام4 م�Fدرت م� 
�� در دا�` و ��رج از H2@ر �� ورز,
ن
؛ م�sً ?4وه م�4@ط �� ��
 م^
ی ھ�

  ».ا�
ام�ت �@د�4ان� در را���ی مa�R` ام#��� ا�
ام م� 42د

�� رR8#;�ن�، (  .)۵٢ص�� �@ی �4ن@�، ھ�

در ��ره �#��د . �� آ��,�ن ��م#� ای و وا�B ط�R)� �RF دا��i« ، ۶٣دی  ٩

و,K ��ر,n و �S �� و ?4وه �^
ر,;�ن �]- ��و ھi در ��ره ] - ��
 م^
ی ھ�


  »i2 42دن >�@ر ز,�د رو>�ن�@ن در �(@,9,@ن م<ا42ه 
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�� رR8#;�ن�، ص (  .)��۴۵۴ �@ی �4ن@�، ھ�

١١  �H^F,۶۵ارد ، » 
��
�� آماز �@دش د�8ع 42د و دا�K . م^
ی ھ�
?4وه م��I و ا�(+� و �#
 روی و =I/ ا�Bم�� B(�� �-�� از مd@{Rن را 

��ط4 >�� ا�F�Bر آ,� هللا م#�4Nی ��,
 �#�F ا�Fv�� ���� . �1<,_ 42د �� i��?
مH�= K#^�د 42ده ام B �� �2#@ان ���4 �� ��رج �4ود؛ او ا,K را . در�� @د

 
�-F�
�� رR8#;�ن�، ص (» �(�L م� #2  .)٨۶و٨۵اوج د�8ع، ھ�

�� او �F` و �-
 از ان�Lب ���` �@ده �m@ن� =�H#^�د ���رت : �@�� iBا?4 �� ز
��رج از H2@ر �� او م� د ��
  ؟  اد,


R,@م� ن i4ی ھN�#م4>@م م:» ��,D و�� ا,K اوا�4 �@د �2 آ��ی ھ�
ح 42دن
 �2 روی ��
 م^
ی رR8#;�ن� در ,�R)� D ای در م#9ل م� م\4

 D, ر در@H2 رج از���@ب ا�� ا,�Hن را ��i���4 در  �Rھ ����R< ��ھ�
 �m K,4 ا�
، مK �� �-�;_ �� ا,�Hن ?��i آ�Fو در ا,4ان ن 
���ر��Iن� ای ��

@د 48دی را �� ���a ���48د! م\(�F ا�� �� )١٢(» .�� زور �2 ن


 آ�� و« ،۶۵^4,@ر  ٢٩�آ��ی ری . ا��ی ری ^4ی آم
ن
 =�/ از ظ^4 ا>
 
�� ��Iم `aم924 و و�� �^4ی ?�� آ,� هللا م#�4Nی از H2. و ��زدا
�� ن�را>� ان
 و م� ?@,#
 ا,K ا��ء را �4ای �2ر ن^��^� dزم م^
ی ھ�


و�E آ��ی ری ^4ی نQ<,��84 ان
 �2 م@اد م#�;4ه و ا�#�د �4ی دو�E و . دارن

، ض�K آن�1 �@د ن^��^� ھi �� او �4ای ا,K 2... و��a` �-` و�ر dزم ��


ه ا��Hوا?<ار ن.  

 �2 

 آ�� م� دان��R ان�ض�#�ً آ,� هللا م#�4Nی ا,K ��زدا� را �� ا�ره مK و ا>
  .)٢۶٨اوج د�8ع، ص (» . ام�م در �4,�ن �4ار دارن
. �2م�ً ا��Fه ا��


 آ�� و آ��ی ��م#� ای �4ای ھ��ھ#�� د« ،  ۶۵م^4  ١٢�ر ��ره م\��FE �2 ا>


م� ام�م م\4ح @د، آم
ن�
م� ام�م ر��
,i. �#� �@د � �Hھ �B�� . ن�HE�<

�� و م924 م��I آن^� ... �@ب ا��
 م^
ی ھ��� �){R4اً  –در ��رۀ م���2 ا

ه  .H2– 
 �F+% . 4یN�#ی م��و �� آ 
@ن _�L-� �2 ا�� K,4 ام�م اNن

@د �2 د���E ن##1
 و ن^��  ���? iدھ@اوج د�8ع، (» . ھ� ھi از آن^� ?��84 
  .)   ٢٨٨-٢٨٩ص 

�� رR8#;�ن� در : �@��ض�K آن�1 « ^4,@ر B#@ان 42ده �2  ٢٩آ��ی ھ�
�@د ن^��^� ھi �� او] ��
ه ا��.] ن.,-#� ��
 م^
ی ھ�Hام� در » .وا?<ار ن

١٢ 
��#� م� ?@,�ن^�� ھ� « از ��
 م^
ی و ھ��1ران/ : م^4 از ز��ن آ��ی 
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H2. و « م^4 و >�� ھ#��م �١٢#��4 ا,K �� ��ر,i . « n از آن^� ?��84 @دھ
 ��
 م^
ی ھ��� ��Iم `aم924 و و�� �^4,@ر ری  �2٢٩ در » ��زدا

�� مR}@ل �� رR8#;�ن� ?9ارش داده ا��، ��
 م^
ی ھ�^4ی �� ھ�
  .��و از ھ��K �� مR}(� �@ط}� �4ای آ��ی م#�4Nی آ�1ر ا. ن^��^� �@ده ا��

��#� ط4ح ##2
،  �F` از �ض�#�ً �4ای ھ��ھ#�� م\��FE �2 �4ار ا�� �� آ��ی 
��#� �� ن�4ه �
 آ�� و ��م#� ای �� ھi :  رK�8 =�/ آ��ی ��� رR8#;�ن� ا>ھ�


##2 `�B �#���@ر و ھ��ھ#D ن9د آ��ی  4�,
  .  د,
ار 42ده �� �� ,1

@ر,� را �@ض�5 داد و آ��ی ری ^4ی >�د�v �2ردار ���رت �« ، ۶۵م^4  ١٣

 �F+% /I� ل ن^��^�ی آزادی@{R٢٩٢اوج د�8ع، ص (» در ��رۀ م (.

�� ن^��^�ی آزادی �I/ ,-#� ھ��ن: �@�� K او�#� �4ا ,. آ��ی ��
 م^
ی ھ�

  .وم@رد �F@ل ھ�� �4ان �@ده ا�� را �� روز د����4 مR}@ل ر��� ن^��^� 

2�� =�H در . #�4Nی ر��
,iن9د,D :4وب �� م#9ل آ��ی م«   ،  ۶۵م^4  ٢٢
i,
�i �@ده �R2 را نQ<,4د و�E در م��L` . م-\` �ظ�ھ4 ا,K �@د �2 ا,�Hن م



م از =�/ م\(& �@ده ان
 و م#�4N. >�@ر مK، ن��mر =<,#�84��
اً 8^-�. K��?

  آ��ی ا�4اھ�i ام�#� را نQ<,��84 ان

آ��ی ��
 . ?V=i�H از %4ف �م �� �^4ان � .4�� ���B ن� _ �� ا,�Hن �@دم
��@ص �-�L_ . ھ�دی ھi در م<ا42ات �24 دا�ا,�Hن از د��@ر ام�م در 

�� رن;�
ه ان
 و د��@ر ام�م �� ا,#�1 د,��B 4@ زن
ان��ن �� ?4وه ��
 م^
ی ھ�
�@ه ا��غ �2 �@ا�\�  ً�%@�I4 42ده و م�

، �2ر را ��F4ی نN�#ی م��آ


ی ?��ن� و ��
 م�
 ا�\+� و @رای  �E�B����a �2 ا48ادی مs` ا��ی م+�+
�R@��� ن��` ���ن �H,4ای ا�.  


ن
 در م@رد ��
 م^
ی ?9ارش ھ�ی :(S  و ا:4اق آم�9 �� ام�م داده L�-ن م�H,ا
 S): و 
#� �)��
ه و =V از د��@ر �-�L_ مUم@ران در �4�@رد �� م�^��ن، 

��` 42ده ان
 و ن�@ن� ھ�ی ز,�دی داB... .� �� S� �� ً�#�
��K �@دن
 و �� ض


 آ�� ?(� م� 42دن��@ص از ا>�4>� از ا�
ام�ت و م<ا42ا���ن را �� .  Kم

i��? ����  `,

 آ�� د�8ع 42دم. ام�م �4ای �-�
 . از ا>#�از �@د مK ھi ?(� دا
�2 2�d Dزم را ن41ده ام . �^
ن
 ?9ارL�-ن م�H,و ا 
Hن `< �){R4ه م�d��

  .)٣٠۴-٣٠۶ص  اوج د�8ع،(» ��,
 ا%�ح @د

��@� : �#����S �� در ا,K زم�ن ,-#� �S آ��ی  + 
��� و ا>��م#� ای و ھ�
  آ��  و دو���ن/
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ن�R)� 4N �4ان �@ا را در . ...اول و�� �� ز,�رت ام�م رi�8« ، ��۶۵ن آ ٣
 �E���` ا>�-Eا V1B �2 �4ای ا>�4اض از i��? ��م@رد ?4وه ��
 م^
ی ھ�


ه آ��ی م#�4Nی، �^�4 ا�� �4, ��ن ��زدا�^� م�@�. @د و ا,#^� �2 ��زدا
 iو �4,�ن ھ 
@ن ��
ر,;�ً �� ض��ن� آزاد @ن
 و در %@رت 9Eوم م+�2� ،
ان

 .)٣٢١اوج د�8ع، ص (» .�� م4دم ?��� @د

  ،V=   ،
��رج از �H@ر م@8{ ن�4د, �� ��و��� ط4ح ���48دن ��
 م^
ى ھ�

ون ا,#�1 اط4ا��8ن/ را   m@ن ھ
ف در ا����ر ?K�84 م#�4Nی �@د� `�B K,و ا

�� و م�I���2 K�E@{Rن� ����� آ��ی و �@,lه ��
 ھ�دی و ��
 م^
ی ھ�

ه م#�4Nی در زن
ان^� و#,��از ?4دش =4ا#2
ه ##2
 ..م+�@دی و آ��ی ان��ری ن

و آن^� را از او دور و ,� ><ف ##2
 و د4�8 و در ن��;� م#�4Nی را در ا����ر 
 ،

 �2 روی او ا4v ��<ارن
، آن �@د  ���4ن#�R4ی ز,4 ��ر ن�84 و ن�@انN�#م

��i �� ><ف م#�4Nی ?��84 �� ،.)�Iھ�ی م �{@ط�و  �Rد�� },& از ط4�م@

از ��(� ��(^�ی �F` و �-
 از ان�Lب و ��,4 ا�^�م�ت م\4ح و �H? �#)B و . 


ه و ���4ن و 4Eزان و �� م#N@ر ھ
ف }���4Nی �4ار دادن م# در ��م-� �+
ِ̀ روزن�م� ھ�، م#��4، ن��زھ�ی ��-�،  راد,@و �(@,9,@ن در �^� ><8/،  Fط ��


...و در �� �@ه و
ام ��
م^
ی  و . 2@��
ه Bه ای وا
B ان�
و �4ان;�م  �� زن

  .ام�
 ن;. آ��دی م#�4Nی را ><ف 42دن

 �R2 4�2 ھ 
در م@رد ><ف م4>@م م#�4Nی m#�ن �@ی �� و�@د آورده �@دن
�@د، ن@ک و ن�/ و ��4ی  �� �@ی م#�4Nی =4��ب >�ض4 �@ �R= ��< د �4ای


#2 .
�� ن�9 آن « : م4>@م م#�4Nی م� ?@,���
ر �#
 �@د �2 >�� آ��ی Lآن @�


 مF-@ث �@ده ان
. اوا,` و��� وز,4 ار�د �@دن
 �� �i م� آ,#,�_ . و  D, و

آم
ن �� درس و�� �@د را %4ف م� ##2
 �2 ط�ب و ��8ی �4ا��ن� را از 
 
#�84,>Qآن�ن ن 
#m4ھ ،
�� ��ز ھi در زم�ن) ١٣(» مK م#�4ف ##2��� �آ��ی 

�^@ر �@د، � V�a�2 ر VF< ن�H,+� ر,��� ا�ام#�� م(�  �E�B رای@

��ن�� آ,� هللا م#�4Nی در ��ن� را �� ��@,_ ر��ن) .١۴  ( K,در =� ا

4د,
 و در ط@ل ا,K ��ل در ��ن� �@د >VF ? ۵م�@��، آ��ی م#�4Nی ��/ از 

 ن�4وھ�ی ن�Nم� م4L�R در م+` �4ار دا� و ,
م
ت �+� 2#�4ل و ن�Nرت 
 ،
#��#^� ����Rن در�� ,D ا,�Hن ا��زه د,
ار و م���ت �� ا,K م�4& را دا

 iن��4Bوس آ,� هللا " زھ4ا ر��ن�  ام( »�H�����1�a �#� �4 اد�Bی ��24ر 

 م� آم
ن
 �� م
�� م#�4Nی، >�� د4�2ھ�,� �2 �4ای م
اوا�)L� &�4م K,ی ا" ��
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ر#�8
 و رن� و  %@رت ���m�� از =�H ��م ��ن� ھ��R,� �� م#9ل ا,�Hن م�

ن
 B@ا�_ ا,K �2ر را �� ��ن م�,4�! «  

�(��ت �4ون م4زی �2 ��
 م^
ی �� 2�D د,�4ان ان;�م Bام�1ن�ت و �� ��@� ��
��رج از م� داد، وزارت اط��Bت، آ��ی �8>��ن  و د,�4ان  �,�^��E�-8 در

،
#���ن� و ام�1ن�ت در ا����ر ا,#^� م� « H2@ر �� ا48اد ��
 م^
ی ��E�-8 دا

، �� ا,#^� �4ای ��E�-8^�ی ��رج از H2@ر>i1 مUم@ر,� م� دادن
، آ��ی #�?<ا

ا�^� و�4و ن
 و ��زد>R#� از ر�L8ی ��
 م^
ی �2 �-
 او را ��زدا� 42د
4��د وزارت اط��Bت �@د%
اھ� از ��ن� ا,�Hن �Bدر آن . وع از ا48اد م@رد ا

 �� Kم 
#��(�R ای �2 آ��ی �8>��ن و آ��ی ری ^4ی در م#9ل مK �� مK دا
�� نF@د، م�4 �� او ��د �Bم@رد ا �#R< ی��آ K��آ��ی �8>��ن ?��i م�4 ھ

،
�� در ا����ر�ن ن�<ا�� ا,
 �E�-8 ن�� 42د,
ه ا,K ام�1ن�ت را �B 4؟ م�
��ن� ���� و ا,K ام�1ن�ت  
��ن�  K,ا d�< �2 

 4mا؟ ?��m V= i\@ر #��?


�9ه ا,#;� ا�� �2 �� روز ) ١۵(» .��ف م4Lرات @� » �H2. و ��زدا
 ��
 م^
ی ھ��� ��Iم `aم924 و و�� « n,ر��  ��۶۵م^4 ١٢,-#�  
�� ،

�� مR}@ل ن^��^� �@ده ا��  ) ١۶.(م^
ی ھ�

=�/ آم
 و  ۶۶و  ۶۵���,�ی ��ل «  د آور م� @د، و��� م4>@م م#�4Nی ,�
�� د�� 
ه ای �+� B#�و,K د,�4 و �� �^�ن� ��
 م^
ی ھ�B س 42دم�R<ا Kم
���� >�Rب ����� ?4�Rده زده ان
 و م�IH �@د �2 ھ
ف ا%(� آن � D, ��

�2 �4ار �@د در آ,#
ه م�sً رھ4Fی  -ھ� مK �@دم، آن^� م� �@ا��#
 ��� م4ا
�Lان

ه اش ��^B �� زم�ن ام�م ھ4 �2ری �2 م�  -ب `sو م 
در ا����ر ���4ن

�@ا��#
 ان;�م دھ#
، و م����Uن� م4>@م ام�م را در ا,K ���� وارد 42دن
 و �� 

  )١٧(» .�4م�,� ?9اری از ا,�Hن �4ن�م� ھ�ی �@د�ن را =�/ �4دن

ظ�ھ4اً مR}(� �24#�ر 42دن مK از م
�^� �F` م\4ح �@ده و�E مK �� اط�ع «
 K�E�8ر Dن�1 در �4,�ن م�#m �)��@ده ام و @اھ
ی �4 ا,K ام4 ?@اه ا��، از �
��i دارن
 �8ن� را �
، آ��ی ���4ن� 48 �� آ��ی ام�
 ?��� �@د ��� آن ا�ره 

ان� و �2����a �2 از ط4ف م924 �24#�ر ##2
؛ ن4�N ھ��K م\(_ را آ��,�ن ا,4و
 i�2 در م4ا�  
�^�ن� B(@م ا��م� �� H2@ر ��4اE}@ن ر��8 �@دن
 نL` م� 42دن

 K�در م;(H� V#� �2 از ط4ف 4�E��١٣۶٧د ان�Lب ا��م�  ���R و دوم �^

ه �@د ���K�\R)8 4 در ��4اE}@ن �� ا,�Hن م� ���رت ��^@ری ا��م� �4=� 


و �-
 از ا,4N� " Kی را از ��ia م�Lم� �24#�ر م� ##2
�9ودی آ��ی م#: " ?@,
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�4F دار,
؟ ���K�\R)8 4 م� ?@, �, 
م� �4F د��{ :" �}@ال �2 آ,� �+(�` م� �#2
�84? 
، ��E_ ا�� �
ان�i �2 ھ��K آ��ی "دار,i �2 �� زودی ا,K �2ر ان;�م �@اھ

�#���
ی �F` از =<,4ش �\-#�م� �@�S ام�م #m K�\R)8 4���)4 م�  )ره��� ��
��#� �\-#�م� را ���م ا�� و �9ودی ام�م � O#� ن ?��� �@د �2 �2ر@{Eدر ��4ا

�84,>= 
�@اھ .�Rر را �� د�� آورده �@د، م-(@م ن��F�» . >�d از 2;� ا,K ا

)١٨  (  

  


  ��ان� J�Gر�� F/ ��� ھ�ف ��� /��ی از ا��6ی  


ه  �2 در %
د ط4د او �� �2 از م
�^� �F` م�@�� 
 م^
ی ھ���

 و ازط4,{ #�Rت ھ�Bت �4ون م4زی وزارت اط���)�B iاز آن ھ �HI� و در

4 م\(& �@ده �,�2 �@دش �24 دا�� ا�� از روا��Q� Sه در FE#�ن و ��ھ�ی د
�2  ۶۴ا,` ��ل و ا?4 ن� ��Fً از روا�S =#^�ن� ا,#^� �� آم�1,4 �2  >
 ا�` از او


ه و وا�\� ا%(� ھi م#@m^4 ���4ن� 48 �@ده  ��< �2�F` از ان�Lب 4وع 
��و ام�
 ن;. آ��دی از ط4,{ )  ١٩(ھi او، �� ام�
 ن;. آ��دی را�\� دا


ه و دو ن�م� ���4ن� 48، و �
,K را �� آ��ی م#�4Nی ر��ن
ه ���4ن� 48 م�@�� 

ه ا��& از �4,�ن ا,K روا�S م\( ط4,{ م#�4Nیو m@ن روا�S ا,4ان و . 

�\�ن  �#���آم�1,4 در H2@ر �� %@رت ���@ در آم
ه و آم�1,4 را آ��ی 
�2  ا�H8ی ا,K  ه418 م� 42د ، ��
 م^
یگ ن�م�
ه و�2خ ���
 را، �2خ ���ه�9ر

،Sم� روا� 
 را�\� �4 �4ار ##2
?�ن از %+#� ><ف  �4ھi �9ن
 و م-�د�E را �@ان

و از روی �@ش ����E،  418 ھi ن�� 42ده �2 آ��ی . @ن
م�  و ن�?�ه دود
��#� �2 آم�1,4 را � »�\�، و ھ4 روز �4 طLE `F_ داد» ن �9رگ و �2خ ���ه 

��ط4�4ای . م� 2@��
، در �4,�ن 2` ام@ر �@ده ا��» م4گ �4 آم�1,4« K,
�
K,ی ا�H8ن و �@ر,� �� ا�#FE 4ی  درN�#دش و آ,� هللا م@� �(@?�4ی از ><ف 

�� از ا�H8ر روا�S =#^�ن� �� آم�1,4 و . �4,�ن م� =4دازدھ
ف ��
 م^
ی ھ�
K�E�8ر D42د م �%�� K�#m د@ :را م� 

��ن
ی �2 در %
د ><ف او و آ��ی م#�4Nی و ,� در ا����ر ?K�84 وی ا��،  -١
 .  دود م� @د

��ده �4ای رھ4Fی آ��ی م#�4Nی %�ف و ھ�@ار م� @د و ��ن
ی �2  -٢
�� .ر �
رت را در د�� دارد، �<ف و ,� �� م#�4Nی ��K�1 م� #2
ان+
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��#� �2 در 4ف م4گ �4ار دارد �9 >��,� از رھ4Fی م#�4Nی،  -٣�آ��ی 
 . V2 د,�4ی را �� B#@ان ��L8 ��م& ا4HEا,S �4ای رھ4Fی ن�Nم در ا����ر ن
ارد


ن �4,�ن مD �8رK�E در م;(� ا4HEاع FE#�ن، �� م;4د ا �H8از ا 
�H8ی �-
��م� �4ان �@,lه � ،K�E�8ر Dرا�\� =#^�ن� ا,4ان و آم�1,4 و �4,�ن م 
�ا>

�� رR8#;�ن�، ��م#� ای، ن�RI وز,4، �4ان ��Qه و اB@ان و آ��، ھ�


ت �� ھ4اس و و>�H ا��8دن�� رR8#;�ن� �� . ان��ر�ن �� آ��ی ھ�


 آ�� و آ��ی ��م#� ای و د4�2 ھ�دی�و د4�2  و�@دی �2 �� مH@رت �� ا>
،  در �I#4ان� ۶۵آ��ن  ١۶و در ن��ز ��-�  ۶۵آ��ن  ١٣در ) ٢٠(رو>�ن�، 

٢٠�@د �� �(_ و �+4,. مR}(� �� �@ض�5 مR}(� مD �8رK�E =4دا�� و در  


?�ن م;(V در ��ره ��4 مD �8رK�E �@ض�+���  ۶۵آ��ن #,��ھi �4ای ن

 و در =� آن  )٢١(دادHن41د و >` ن ��ا�8 �){Rاز  ٨، م K�V);٢٢(و�2ی م (

�@ا���ر �@ض�5 از وز,4 ��ر�� در ا,K ��ره  V);م V�aط� ن�م� ای �� ر


ن) .٢٣ ( 

ت ن�4ان� ��ن
?�ن، �4 #,���� ط4ح �}@ال در م;(V �� و��(� ن

،�a@� ره�m ل�Fا98ود و  �� دن ��
ن �#^� راه �4ون ر�8 از مR}(� و  ھ�,4�
�� در ،ز��ن^��
ن مi�L�R  آ��ی 
وارد 
 وی د,
ه #���ق �
ر�m و . #� و

 n,ر��در  �#���در �I#4ان� �@د ��I �� ا,K ا48اد  ۶۵آ��ن  �٢٩
,#�Rن آ��ی 
��^�,� از آن �� 4ح ز,4 ا��R�  �2 ��
 در ...«: ���#�F� و 
�#1� �N<م� ��

��م دن��، در �4ا�4 �^�ن، م\�B@F��Hن و �\��� ھ�,�Hن ���م م�@�� ا,K م-#� �
�^@ر آم�1,4 =�/ ا�� �2 �� V�a�2 �4ای ر �aر�@ا K,4 ا� 
� ��<ارن@=4



ل �� . آمFم 
�^@ر آم�1,4 در ا,K ر�@ا,� ��,
 9Bا ���4د  و �2خ ���� V�aر
�� �@ل  –,D م�Lم 4�E�B��m4?-  ... �F ھ���H �@ده ا�� -�2خ ���ه �H@د

م� @د در از آم�1,4 �� ط@ر ���mق و �� �<42ۀ �-(�  وارد ا,4ان  -�@د�دن
�� م;4دی �2 وارد م� @د و م-(@م م� . %@ر�� �2 ا,4ان ن�� دان
 �m ا��

@د �2 ا,K از م�Lم�ت آم�1,4 ا��، ا,4ان او را در ,D ��,� �+� ن4N �4ار 
م� دھ
 و م+F@س م� #2
  و ���م >�24ت او را �+� ن4N �4ار م� دھ
 و او �� 

 ���@ا��� ا�� م���ت #2
، م���ت ن V2 4ھ
در K�B >�ل ان�Rن م� ... #2

ه 
 �2 در >��E �2 �2خ 42م(�4E �� Kزه در آم
ه ا�� و �2خ ���ه ���ه =@ش #��


##2 ���@� 
ھ� >84^�ی �@د�ن را و ھ� از ا,K ور �� آن . ا�� و م� �@اھ#
�\�,� �2 42دن
 و ا,�R2 K را �2 ا,#;�  K,ا 
##2 ���@� �2 
ور م� زن#

##2
 ���48دن
 و �� ر�@ا,� ���@� 
م& . از ا,#;� ��4ون/ 42دن
، م� �@اھ#
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، �@�� �� مa�R` ,� ن
ارن#�Rد ا,4ان ھ@�ا�d.، �-�� از ا�I%� �2 در 
�
ن
,� م�- . iا,#^� ھ  �)F� �;#,ن، ا�RE ن���� �F-�� از ��h�)Fت آن^�، آن^� ھi �� ھ


 .م� ##2

 ��-� @Eص، و�I�ن در ن4N مK =@چ مK ھ�� �@�-� ن
ا�i از �-� ا,K ا
 K,�2 در ا i�ان
، K1E از �-�� از ا,K ا�Iص �L��� �2 دارن
 ھ�� �@�& ن
ا


ه ! زم�ن �2 ��,
 48,�د �9ن#
 �4 آم�1,4، 48,�د م� زن#
 �4 مK�E@{R م� �m
��ھ�؟ 
��ھ� �m ��ن ا��؟ �m 42د,�� در آن 9�mی �2 �� ... ا��؟  K+E

#� `�aا�4ا K+E از ،

�4 ا��، از K+E �2خ ن�H#�ن آن;� �#
�4 ا��م;(V داد,. 

�� �2 ا,K نF@د,
 �-�� ��ن
؟ ,

ه ا�� ا,K ط@ر  �m ��مK �-�� ��ن . 
،i��#�� ا,K ط@ر نF@د,
 را م� ... �� K1E ،i#1H� را ���@اھi دل  ��مK ن

�� ھ� �#
 رو و #2
 رو ،
�#1Hم� را ن K�E@{Rدل م �� ،
�#1Hدل م(� م� را ن 

��ف ا��م ا��، ��ف د,�ن�  K,ا ،
در�� ن�#1
، دو د���� ا,;�د ن�#1
 )   ٢۴(»  ا��،��ف ان��ف ا��، ن�#1
 ا,K �2رھ� را 

 n,ر��در  ،V);ن�4 و�2` م �Hھ K,ا �� �#��� 
,
 �)�< K,از ا 
 ۶۵آذر  �٢-


ی را �� ا,K ھ�H ن�4 ,
 i��^� ن�?
#,��
ه ای از نB V);م �#)B �R)� در
� �#���}@ال ##2
ه آ:�ز 42دن
 وط� ام��ی ن�م� ای �� >��,� از آ��ی 

 �2 
#�
ه >�(� 42دن
 و ن@B K,ا �� �I� و �����م� ام��ء ##2
?�ن ...«�4

?�ن م;(V، �� ا�4از ان��9ر و �4Fی از ا,#�@ن� >�24^�ی #,��ا4s2,� ن

�` و رن;/ ��ط4 ام�م +� K,�2 ��/ از ا i,م م� دار�Bن�، ا�\��9ر?@ار و 
9,9B را �@�S ?4وھ� =@چ و م#+4ف از ا%@ل ان�Lب ن
ا��، �4 ا,K م��sق 
 S�@رای ا��م� ھ�~@ن ?<��، ھ�@اره در  V);�2 م i�a���2
 م� نU�


�@2 
�@اھ �Fن�� ��
ر، ھL�E�B 4F�2م` از آن رھ ��-F� و ��L8 �,d٢۵(» .و ( 


ه ھi، از �4س و و>�H، در ھ��ن ن�4 �}@ال #2 �٨-
 از ا,K و��,& آن ��~�ره  #
  n,ر��٢/٩/۶۵
#�84? V= رج�� .، �}@ال �@د را از وز,4 ام@ر 

��#� از �4,�ن �� ����ل �2  K,ا �� S): �F��+م D, در ��
 م^
ی ھ���
، »�2خ ���ه«و » �\�ن �9رگ«اط�ع ا��، و �� ا-�ر =�
ا 42دن �� را�\� �� 


ه و �
رت  ,� �2ر آن د��� �� 2(� ���م ا�� و
 ا�` در ��م-� �� آ�4و < �,
ان+��ری �@د را از د�� م� دھ#
، �� ا�H8ی ��4 مD �8رK�E =4دا�� و �� 

ن �� �@ط}� و د���R در را�\� �� م#�4Nی و �HI� &,4R� _�@م `�B K,ا


  .��HI از دو���ن و ,�ران/ 
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  ...  ھ�ف ��$� ھ���� ر��A1Q$� د����ی ��� /��ی و

 
�� رR8#;�ن�ام� ��ن
 آ��  -ھ����م#� ای و �24ء آن روز,�Hن  –ا>
��#� ھi �2 در �
 و #�
 آ�� در ا����ر دا���#� را از ط4,{ ا>�m@ن آ��ی 

��#� ا����د  42ده�4,�ن روا�S =#^�ن� �� آم�1,4 ��و �� ا�H8ی آن  @د، از �
رت 
�� و 
 م^
ی ھ��� �� �FRن  �#���
ت �iH آ��ی آزادی ن^��^�ی «�4 

/I� « ن
��#� ��F,4Lً ھ�9م�ن �� آم�و م4>@م م#�4Nی ا98ودن
 و �� �
رت 
�� و ا��Bی ن^��^�ی «آم
ن مD �8رK�E �� �^4ان �� ��زدا� ?4وه ھ�

/I� #��4 » آزادی�#��4 و �4ی N�#ھ4 روز �4 م i4%� را ھB و 
 ���=4دا


، در #2
ه �2#��4ا,K ض4ورت دا� �2 اط4ا��8ن/ را از ?4دش =4ا. 42دن##

���` و ��ن� ��8
 و �4ور,�R و آدم ر�� ا�� و ن��;� ��
 م^
ی و ?4وھ/ 

اد 42دن
 و در %@رت ��@اھ
 42د، در ��م-� و �^�ن �( �#8 i4ی را ھN�#م
 4���i �� ><ف او را �� �� آ�
ن، �H4ی و م;4ی 48م�ن آن^� نN�#ن م
2#�ر ن��م

 .    �� ا�4ا در �@اھ#
 آورد

�� و ا��Bی  و ام� ھ
فن^��^�ی «��ن
، از د����4ی ?4وه ��
 م^
ی ھ�
/I� د �� %@رت ز,4 » آزادی@
ام ��
 م^
ی و ام�
 ن;. آ��دی را م� Bو ا
��%� 42د: 

در ا����ر در آوردن آ,� هللا م#�4Nی �� B#@ان و��L8 �E رھ4F ن�Nِم �+�  -١

، در در�� او. 48م�ن ��ن
 �2 ان+��ر �
رت را در د�� داردHل و ا?4 ن

 .ھ�~#�ن�1 ا���ق ا��8د

><ف ,�ران و ن9د,�1ن م#�4Nی و ا��Bی ��� و د4�8ش �@,lه ��
 م^
ی و  -٢

 ھ�دی و در ن��;���: 

��#� وارد   -٣��� ا�^�م��� �2 �� اط4ا��8ن م#�4Nی و �@د وی از ط4,{ آ��ی 

ه، وی  ,� ا,#�1 در �i  �� درس دادن و �8@ا,/ راه ?�Hی م�1Hت 
رت � 
��ن

 
�@اھ K�Hن� ن���@اھ
 42د و در :�4 ا,K %@رت،  �B�#� ان
م� @د، و �

 و �� �� د�� آم
ن 48%�� م#��_ او را �1,9�8 از �4 راه �@د �4 م� 


 .دارن


 روھ� و �R2ن�  -۴#� �2 
از ھ�� م^��4 ا,#�1 �� آم�1,4 و :��4 ھ� م� ?@,#
�� و �� رھ4Fی ,-#� » ن^��^�ی آزادی �I/«�2 �+� ن�م  
 م^
ی ھ��� 
��ن



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٣٢٢            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

�� از 
ه ان
 و م#�4Nی، �� آدم ر���a و �4ور مhH@ل �@ده د����4 و زن
ان� 

��� ��
 از ا,K ���� ن�4ان� دا,�Fن 
-� �� K,رت . ا
و m@ن ا,K ��ن
  ان+��ر �

 `�B &د ��م@��@ا��  �� ،���#� را در ا����ر دا�و ام�1ن�ت و �@,lه آ��ی 
�ن�@=
. 

ا��FE م4>@م م#�4Nی �2 �@د وا�. �4 ا%` مR}(� �@ده، د���Lً نm ��1^�رم را 


,K %@رت ���ن دا�� ان�:  

 » 
ا��FE ا�H8ی ���� مD �8رK�E ھi در م;(� ا4HEاع FE#�ن �2 �� و��(� ��
�
  ا,K ���,� نL/ دا,
H� در 
آ��ی م#@m^4 ���4ن� 48 ...م^
ی ان;�م 

�� آ��ی E4�#2@ را �� و��(� آ��ی ام�
 �4ای مK ���48ده �Q2@�8 ن�م� ھ�ی �@د 
 i-;_ ھ�و م@�_  
�@د و طF-�ً �4,�ن مD �8رK�E در ��� م� م\4ح 


... 

ه ام و ن�م� ھ�ی ���4ن� 48 را ظ�ھ4اً  ��,
ا��FE مK ���4ن� 48 را ا%�ً ن
4دن ا,K و آ��,�ن �� i)B 2. م^
ی �@�S ,�1 از دو���ن/ �� ا4HEاع ر��ن
ه �@د

�@د ��^��ن#
 �2 م� ��ط84
اران %
ور  �a�1,4ط84^�ی آم �� 
مa�R` م� �@ا��#
##2
?�ن  �H8م<ا42ات و ا K,ن ا��E�Iو �� م iR,4ور�ھ�  �a�1,4@ل آم�ب �� �Lان
آن �4�@رد 42ده ا,i؛ در ھ��ن زم�ن ���Rری از �(R1^�,� �2 روی �(V1 م#9ل 

  )٢۶(» .  م� م� آم
 از ا,K ام@ر >�1,� م� 42د

نm ��1^�رم 8@ق در �4,�ن ا�H8ی ��4 مD �8رK�E �� �^4ان و د����4ی 
�� و ا��Bی
م^
ی ھ���»/I� ت �^�ن، » ن^��^�ی آزادی�B@F\در م


 ن�@ن� آن �@�� �#2
. �2م�ً م#-V1 ا��#m ��: 

��ره  �4F?9اری ��^@ری ا��م� ٢٣/٨/۶۵م@رخ  ٧٧�4F و,lه  

�-�(�� م(� ر,��ن ام4وز ��ن =@,#
 4�R2 م�Hور ام#«� ( �ا�Bم 42د ��زدا
��  در ا,4ان 
,��E�-8 K �4ور,��R[و د����4ی ��
 م^
ی ھ�#m 4م� �� [


 >��2 از �-^
 ا,4ان مF#� �4 م�@�. ����K �4ور,iR م� ��

 �1F�� ?9ارش �4F?9اری ��^@ری ا��م� از وا#��K در م��>�F ای �� 
 K��2
 آم�1,4 �� ا,4ان در آ:�ز م<ا42ات دو �(@,9,@ن� ان �� �� ضU� �� ره�ا

H2@ر مF#� �4 م�@�. ����K �4ور,iR و ?4و?�ن ?�4ی ا98ود در وا�& ��/ از 

ه ا����,� ا,4ان م�@�. < �+� iR,4ور�ل ا�� �2 �R1,. 

��ط4 ن�Hن ���� �2 ?4و?�ن ?�4ی ا��FE 4#�ن �@�S ?4وھ� �2  VQ� وی
�
، ان;�م ?��84 و �+� ن�@ذ B@ام` راد,�1ل #�%� در دا�` ا,4ان م� ��
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 �I K,ا�� �2 ا K,-�� ام4 ا�وا)��
ه و ھi ا2#@ن ) ھ�در ا,4ان د����4 


,��E�-8 K �4ور,��R در ا,4ان زن
ان� م� ��#m �)B ��. «)٢٧ (4�,ن��1 د: 

: 9�mھ�,� �2 در �4,�ن مD �8رK�E م@رد ن4N آم�1,4 ا�� �FBرت ا�� از«

2��� ا,4ان در 4ف و�@ع ا�� و ��,
 از آن �^4ه �4��hا -١�< `��� �2 در دا
��  -٢. �4داری 42د�L@,� �#�ح م��ن�  -4�٣�@رد دو �#�ح م#�4Nی و ھ�

��#�  -۴رو�2��� =V از م4>(� ام�م �< �� iھ���و ,�) ٢٨(» ا,;�د زم�#�   


ه ای د,�4 از ط84
اران آ��ی م#�« B و ��4Nی �� د����4ی ��
 م^
ی ھ�

 ھ��ن�@ن� �2 �� ><ف مL� �)<4@ط �#�ح �#
 روھ� در >�2��� ا,4ان آ:�ز 

مL� �)<4@ط م��ن� روھ�  ١٩٧٩م^#
س ��زر?�ن و �L@ط دو�E او در ��ل 

  :و ھ�~#�K) ٢٩(» آ:�ز 

د���E آم�1,4 در �#O و دادن ��ح �� ا,4ان و 4Bاق م-#�ی آن ا,K ا�� �2 « 
 »K ن� =�4وزی در �4 دارد ن� �R1ا,O#� K �4ای ھ�� ,D از ط�84


  �K از ا��Bی =#��?@ن « : در ھ��K ن4H,� آم
ه ا�� #m 4اه�مD �8رK�E �� ھ
�� ) ا���Lل(و وزارت ��ر�� آم�1,4 دو م4��F �� �^4ان آم
ه و در ھ�` ھ�(�@ن 

 4F�2دوم در ا �F�44 و مFم��Q� اول در �F�4ت 42د، م��ا,4ان� م� K�E@{Rم
١٩٨۵. «)٣٠( 

�� رR8#;�ن�، در م@رد  از ��ل ?9ار^�ی» ^��^�ی آزادی �I/ن«ھ�

�� در م@رد �2ر42د و?9ار^�ی
 م^
ی ھ���»/I� ن^��^�ی آزادی « ��

ه و  4H�#ت �^�ن م�B@F\�2 در م ���B4ی و اط�N�#و م4>@م م �#���آ��ی 
���2 ��
 م^
ی ھ� 
 ?9ارش ��ور و ?9ارش 2#�4ه آمK�#m �1,4 �4 م� آ,


 ا�` �#� �� ?��� �@دش و م4>@م م#�4Nی �� < /I� ل ن^��^�ی آزادی@{Rم

 در ��رج ۶۴اوا�4 اوا,` ��ل #F� ن� و ���4 و�+)Rه  �� ام@ر مl,@� از ا,4ان

... �+� B#@ان م�Fرزه �� ا��-��ر و ام9�E�,4Qم، %
ور ان�Lب و در ��ور م��ن�

���a و?4و?�ن ?�4ی �� د,�4ان مhH@ل �@ده و �� ا>���ل �K�L, �� _,4 در آدم ر
�� رR8#;�ن�، ��م#� ای .  د�� دا�� ا��و �
,E K+�ظ ��Qه و آ��,�ن ھ�

 
م\(& �@ده و �4ای ا,K �2رھ� ھi ا�(+� و ��,4 م@ادی �2 �-
اً �� B#@ان �#


ه  در ا����ر  �� �L)� 4م� ��و  
، ۶۵م^4  ١٢ م^
ی و ?4وھ/ �4ار داده ان

�� رR8#�2 آ��ی ھ� �2 
��#� م� ?@,
;�ن� ?9ارش م� #2�ن^�� « : آ��ی 
» ن^��^�ی آزادی �I/«آ��ی ��
 م^
ی مR}@ل » . ھ� ھi از آن^� ?��84 @د

H2. و « ^4,@ر �2 آ��ی ری ^4ی ھ#��م �� ا%\�ح ٢٩و در. �@ده ا��
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 ��
 م^
ی ھ��� ��Iم `aم924 و و�� �آن^� را ?4وه :�4 ��ن@ن� » ��زدا
�� ھi ?9ارش م� #2
، �2 ا�Bن م...وآ��ی ری ^4ی و « � #2
، و آ��ی ھ�



 آ�� آم
ن�آ��ی ری ^4ی ?�� آ,� هللا م#�4Nی از H2. و ��زدا� . ا>
�� ن�را>� ان
 و م� ?@,#
 ا,K ا��ء را 
 م^
ی ھ��� ��Iم `aم924 و و��


�� در ھ) ٣١(» و�E آ��ی ری ^4ی نQ<,��84 ان
. �4ای �2ر ن^��^� dزم دارن
�4,�ن �@ده و م� دان��R ان
  و از ھ��K �� مR}(� �@ط}� �4ای آ��ی م#�4Nی 

و D و F^� ای ن�� م�ن
 �2 ھ
ف از B#@ان 42دن،  ��ن� .  �2م�ً آ�1ر ا��
��،  ا�(+� و م@اد م#�;4ه  دا�K، �-` ا�#�د و از ا, K��F` �9 �4ای �� زان@ ��

F9 د,�4ی ن�m 4یN�#ده ا��در آوردن م4>@م م@.  

از ��ل ?9ار^� و ا�#�د م@�@د، روK ا�� �2 ��%�8(� �-
 از =�4وزی  
�2 م�Q� i1< �� i�L�Rه » ن^��^�ی آزادی �I/«ان�Lب، ?4وه ��
 م^
ی ,-#�  

�` م� 42ده، در ��رج از H2@ر، مhH@ل %
ور ان�Lب از راه ا�(+� �@ده و B

از آن �2 م#�4Nی ن�Q� �� �FRه و �-
 . ھ�� مK�E@{R ھi در �4,�ن ام4 �@ده ان

��ل ��Qه %+� ن�� ?<ارد، Bا ����Qه ) ٣٢(اھ
ا8/ �� ان��Lد م� =4دازد، و �4 ھ
�@د �� %@رت م@ازی ?4وھ�,� را در ��رج از H2@ر �4ای ا�4ای ام@ر 

ور ان�Lب ?�R` م� دھ
 و �-
 ھi �2 وزارت اط��Bت ��1H` م� @د، %


 ا�� �2 ���دم . ن4N م� ?�4د اط��Bت ��HI از ام@ر را ز,4-� �� K,و از ا
4وع م� @د، و در ��ھ� و �4ن�م� iا  و �2رھ�ی م@ازی ھ
�= `��L� iھ� ,� �� ھ


��ل ?4وه ,1
,�4 م\(&  �
,K �^� .م� #2Bاز ا �HI� از ��ا��  �2��F,4Lً ھ


ه ان
 ن�mل �� �4ای مs. م� #�
  : @ن� �@�� �#2

�� ���4 م�ن در �@ر,�، م+KR رض��a �� >�@ر « ، ۶٢آ��ن  ٢٨H�+م
48م�ن
ه ��Qه، ن�RI وز,4 و د4�2 وd,�� وز,4 ��ر�� در ��رۀ وض& FE#�ن و 
مO#� `1H دا�(� R)8\�#� ھ� و ����2 م��ن;� ?4ی م� �� >�� �@�-�ت �@ر,� 


���� ا��Iذ ���
، از . ، �
م�ن در FE#�ن �� م4ا�i ر���  ١٣�4ار �^
�#�ن4ای ا�Fvت م@ض& ض
 ا�4ا�a(� و �#�s 2ا���FLل i�#2؛ �. 4دن ��h�)Fت د


 =��م^�,� �4ایام�1ن�ت ��4�Hی �� رزم
?�ن در FE#�ن . >��8 ا�
 ار��ل 
i,داد.  « 

�� رR8#;�ن�، ص (   .)٢٨٨آرام/ و E�m/، ھ�

�(��ت « ،۶٢دی  ٣٠B �� &و را� 
��Iن� آم
ن �)B و �aرض� KR+,�ن م��آ
FE ه و �2رھ�ی
 »  .#�ن م<ا42ه 42د,iآ,#
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�� رR8#;�ن�، ص(   .)٣٣٨آرم/ و E�m/، ھ�

٣  �H^F,و �4ای �2رھ�ی « ، ۶۵ارد 
B(� �8>��ن م-�ون وزارت اط��Bت آم
 .)٧۶اوج د�8ع، ص ( ».�4ون م4زی ا��زه �@ا��

  ،
��ل م;@ز م� �I@ان�Bا `�F� K,ر و از ا@H2 رج از���4ای �4ورھ�ی 
�@ا��� ا��. 

٢٧  

 و « ، ۶۵ا��##�Rب ا��م� م� ھ�L4 و ن�@ذ ان�vU� �+� در �@دان م4دم
 i2�< ه . �� م� ا��] ام�[>9ب�Q� D���,K,4 ھi م���E�I ن
ارن
 و �@ا���ر 2

�Lاز ان �N8�+اران �4ای م
��= ��Fب �@د�ن �4ای ����4 ن�4وی ن�Nم� 

#�Rه ا�� �. ھ
د�8ع ��ل  اوج( » ان ��#��4
 44ای آم@زش ن�4و �� ا,�4ار 

  .) ۵٠١، ص  ۶۵

٧  K,48۶۶ورد ، »
�4 آ��ی م+KR رض��a آمB ... / و�ه ار
در م@رد آ,#
##2
؛ �� ا,K %@رت �2 د�8ع  i�RL� را ھ� ��E@{Rرات و م������Qه ن4N داد �2 ا
�(��ت �4ون م4زی �4 B ز���ن و@� `sس م4زی و :�4 م4زی م�R< ط�Lاز ن


 و ���د 48م�ن
ھ� 2
ه ��Qه ��^B `�1H� 4ک�Hھ� ���د م
` �@ا �� ��ی 48م�ن
د�8ع و ( » .د�8ع از م4زھ� و ن�Lط :��R< 4س ن�9 �� ار�/ وا?<ار @د. @د

 .)     �����۴٢، ص 

m@ن �� و�@د وا���R ن�Nم� از ط4ف ار�/ در ���ر��Iن� ھ� �-�� از �2رھ� 

ه، آ��ی م+KR رض��@ا��=#^�ن� :�4 م�K1 م�  �a�  / را از�د�� ار

�2 �)B K,ا �� ،
�2  �4ن�م� ر,9ی 42ده رھ�ی ن�Nم� ��رج از H2@ر �\& #2
»

ه ��Qه ��^B 4� ت �4ون م4زی��)�B« ت �4ون��)�B د@، و��� ?��� م� 

���Q� �2 �Eه ان;�م داده و از =4ده ��4ون ا��8ده ا��، Bم4زی، م�^@م آن �� ا
 . ��زم�ن دھ� �4ور و ام@ری از ا, K��F` را  در �4 م� ?�4د

 ،ی ?4و?�ن^�ادآم�a�1,4 ھ� و م-�م�ت ا�(+� و آز>�� در را�\� =#^�ن� �� 
�� رR8#;�ن� ,�1 از �2ن�E^� �@ده ا���� �4ادر زاده آ��ی ھ�. آ��ی B(� ھ�


�#2 ��@�: 

۶۵^4,@ر  ٨ ، »
از ط4,{ . ظ^B ،4(� ا�@ی زاده �2 از ارو=� ���H?4 آم


ن، دو ن�4 از م�Lم�ت آم�a�1,4 �� او م���ت 42ده ان#E �2ردارم�ن در .


ه  S4?� روا���ا���ر ر8& @�ان
 و از م� �4ای آزادی ?4و?�ن ھ�,�Hن در 
�ن �� م�  �#�
اد 42ده ان
 و در م@رد �#O از م@ض& �F(� د�FE#�ن ا��


در م@رد  �2ن��a�^E �2 در ?<�� �� م� =��hم داده ان
، . ن4م�H ن�Hن داده ان
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 آ�� �� >�4ت ام�م ?9ارش دادم. =��4
ن�?��i م�K اظ^�رات آن^� . �@�S ا>

 �2 در �(�R �4ان �@ا م\4ح i�#2را �#@R,.« ) ٢۴١اوج د�8ع، ص(.  

�B 4(� «، ۶۵آذر  ١B– ی زاده@�. آم
 از �@ز���ن ا>��رش 42ده �@دم -ا

�F` از ا�
ام او را ن^� . ?9ارش د,
ار و م<ا42ه و م;
د �� آم�a�1,4 ھ� را داد
 .42ده �@دم

�ره �L@ط %
ام م<ا42ه �� مK ?��� �@دن
 �2 �� آم�1,4 ر��8 و �� ر,�1ن در �«
?�� �� آم�1,4 ن��84، �(�1 �� ن@�B ادام� ھ��ن ر�� ار��Fط ھ�ی . 42ده ا��

@رای ام#�� م(� آم�1,4 و =@,#
 د4�R2 ] ا�E@ر[���{ �@ده و ��  @�B ن@رث

 . >i�1 و ��م %+�F 42ده] آ4FEت[، ]از ط4ا>�ن را�\� �� آم�1,4[م-(@م 

آورده و ا,K �2ر  را �� ا%4ار آ��ی م+KR  ان;�` �� ام��ی ر,��ن را، او
  .) ٢۴١اوج د�8ع، ص (» .رض��a 42ده ا��

ا�@ی  –آ��ی م+KR رض��a آم
 و �4ای �@��� ���48دن B(� « ، ۶۵آذر  ۵
�4ای م<ا42ه �� آم�a�1,4 ھ� در م@رد ?4و?�ن^�ی FE#�ن� >4ف زد �2 ��ن&  -زاده

�^��  �� ا,�Hن >{ دادم، ز,4ا ام� از . ##2
ه نF@د و ?��i ا��Fه 42ده ا��
ا>�Rس ن��ز �� ��ح را ��4�H از د,�4ان دارد و از ط�84 �8ز اول در آ���ن� 
 �84H�= ، K4ادرزاده م� K�84? 4ار�ا�� و 418 42ده �� در %+#�  �R� K�

  .)٣۵۶اوج د�8ع، ص (» .�2ر �^�4 �@اھ
 �@د


 آ�� آم
« ، ۶۵آذر  ١٠��� �� آم�a�1,4 ھ� در م@رد م���ت دوم B(� . ا>ھ�

 �� �4ان �@ا �2 �� د��@ر آ��ی م+KR رض��a ان;�م ?��84 �@د، �+� و �4ار 

i,@�� i٣۶٠اوج د�8ع، ص (» .ھ(. 

  

 ��Iان;�م ?��84 �@د، م �aرض� KR+ی م��ی زاده اش �2 �� د��@ر آ@�م���ت ا

#,@�� i@ا ھ��2 �� �4ان  

 آ�� �4ار م� ?<ارن�ج د�8ع، ص او. (�@ده و �� ا>

 .)۶۵آذر  ١٠؛ ٣۶٠

  

  

 /�P�1ی و ��#�ن /F ��رJ�G و <,� 8G ر��J آن

 ،
�ی و��� �2ر آ��ی م#@m^4 ���4ن� 48 �� آ�م4>@م م#�4Nی م� ?@,#

ه �@د، �H2 4ه��Hم �� @E4�#2 م� @E4�#2 ی��دو ن�م� ای �2 �� آ �Q2 },4از ط
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 و �Q2 آن را �4ای او م� ��48
، از �4,�ن م\(& R,@دن@و در ا,K « : م� 

 =�ی ا�4ا�a` ھi در م��ن �@ده ا�� و ا%�ً ا�1ل مK ا,K �@د م��ن ھi م-(@م 
4m �2ا ��,
 �2ر �� ��,� ��4
 �2 م� �@ا��� ���i �� ا�(+� ا�4ا4B �� �)�aاق 

i��#;� . �2 4اض 42دم�Bاو ا �� Kم 
�� رR8#;�ن� �2 =�/ مK آم
 آ��ی ھ�-�
 K�E�8ر Dم ����4ا m��? 42د و _;-� �)���� ���� را : را �� مK ن����
؟ 


؟,
��
م: " ?��i! از 8 �;2^��4mا ا,K ���� را �� مK ن����
؟ " از ھ8 �;2 4^
�4ه مK ا4�Bاض 42دم : ?��d�� ؛i�,@�� ��
 دا�i ا,K ���� را �-
اً �� ��

m �2 
4ا مK ا,4m �2 Kا �@د�4ان� ا,K �2رھ� را م� �#2
، و آن^� ن�را>� �@دن

ه ام �� )٣٣(» مa�R` را 8^


م رi�8 �� ��� م4>@م ام�م و �4,�ن را « �#مV= K از آن�1  ا,K �4,�ن را 
�� از 2;� در �4,�ن �4ار 
 آ�� ?��i، او ��(� �-;_ 42د �2 ��4ای >�ج ا>

i��? ؟
��84? :
�4F داده ان K4ه ا�#� �� م�d�� ،�� 4ب ?�ھ� : " ?��! از ھ@�

 و �4 ای ام�م ھi  ا,K ا�#��R,@#� 4ھ� راF� K,ا 
�4F م� آورن ���2 �4ای 

، و�E آ��,�ن از "?��i ا,K ?@ن� ن��R �2 مK در �4,�ن �4ار ن��4م! " �����4


��(� ن�را>� �@دن i4,�ن را م� دان� K,ا ��) ٣۴(» .ا,#�1 مK �� ط@ر �2م` ھ


�ی م#@m^4 ���4ن� 48 �-
 از م
�� ھi ھ��ن آ�« :  م4>@م م#�4Nی م� ا98ا,#

�� را از ��ia م�Lم� 9Bل ##2م-(@م ... �4ای م�h�= Kم ���48د �2 �4ار ا�� 

م� @د �2 او ,D ار��Fط ھ�,� �� ��ھ�,� دا�� و اط��B�� دا�� ا�� و م� 
�4F �@د,i؛ �� «)٣۵ ( 

�4ای م4>@م م#�4Nی ���48ده  دو ن�م� ���4ن� 48 �� م+�Q2 �2 @E4�#2 KR آن

ه ��^��a از ن�م� ده %�+� ای . >�وی ن�1�� ���R�4 و �-�{ �4ان��9 ا��R�

 ، و �1(� �4ی١٨/۴/۶۵اول ��ر,n ن�م� 

در ) Tow( ا9Bام دو ھ@ا=���ی آم�a�1,4 �� ��/ از ,1^9ار م@D ��و  -۶«  

ه �4ای �@دم�ن��م � ��  دو ن@�� �� ��

٧-  �F�4�E�B �{ھ� D, و  ���48۵دن 
وزارت د�8ع �4ای ن�4ه از �2خ ���
��� از اط��Bت ن�Nم�  و ھ�}� ھ�4اه ���ت �� آ��ی E4�#2@مR� ن و دادن�H,ا


 در �(�Rت �-
ی و �@ا8{ ن^�,� اط��Bت 
م��� در م@رد 4Bاق �2 �4ار Lم
 .�2م(�4و ��م& در ا����ر ?<ارده @د

ورود ھ�}� ���Rر �(#
 �2خ ���
 �� ر,��� آ��ی ر�4ت مD �8رK�E د����ر و  -٨
ن�4 ھ�4اھ�ن �@,` و ن�Nم� 4�E�B��F و ا��م� m^�ر  ۵م�Hور و,lه ر,��ن و 
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روزه آن^� در �^4ان �2 ��/ از ,i;#= D و��,` ,
i�R�� �2 م@�1 در�@ا�� 

%5,4 و روK دو�E و م^��4 از ھ�� ا�Bم ن4N ...را �� �@د آورده �@دن


ه و م@رد ا>�4ام م� دان�i و  ��Fs� ری ا��م� را@^�� i,آم�1,4 �2 م� رژ

 �+� ن�@ذ �ھ�� ?@ن� م���E�I �� آن ن
ا�� و �-^
 م� i�#2 �2 �� ھ�� و�� �
 i�)R� VQ� و i,ار
درآوردن و ,� �4��hات و ,� د����E در ام@ر دا�(� آن را ن

�م� ای �@د �2 ن�Hن دھ#
ه >KR ن�� و ھ�4اھ� %@رت �(�R �2م` و م@ا�L8 ن
�@ص در را�\� �� �#O و مa�R(� ا�� I� ری ا��م�@^��2م` آم�1,4 �� �

 

 م� #2,
E\��ً آن %@رت �(�R را م;
داً و د���Lً م@رد (�2 ا,K رژ,i را �^

 ).�4ر�� �4ار دھ�

�@ا۶۵  }8�F` از آم
ن مK و ھ�}� آم�a�1,4 �� �^4ان ,-#� m^�رم �4داد ...
 �� �a�1,4آم �,�= 
2(� �4 ا,K مF#� �@د�2 �� م+� ورود ھ�}� 4�E�B��F و �(#


اری از و��,` م@رد در�@ا�� را �� �@د �@اھ
 آورد، م�Lم�ت  �^4انL�2 م
ا,4ان� �� و��ط� 8@ری م@��Fت آزادی ,1;� و د�� ��-� ?4و?�ن^�ی 

ز آن ���L و��,` م@رد آم�1,4,� را در ��4وت 48اھi آورن
 و ��V= �)%�8 ا


ر در �^4ان ���نLآن �a�1,4^4ان ?4دد و ھ�}� آم�ا�� ا,4ان وارد @���  در

ن�FR �� . وارد �^4ان @ن
) ��L�)HP �;^�9ات از ��(� رادارھ�ی �9رگ 
�` آم
ه و در زم�#� B �� ���Uم���L� K ن��زھ�ی �R(�+��� ا,4ان �@ا8{ و �-^
 ر�

@ا�L8 ھ�ی �4ی >�%` ?4دد و =V از ان;�م ���م ھ�ی ����� و ا����دی ن�9 م

#,��ام� �� ا,#�1 ا,K ھ�}� ده ن�4ی . ا,K م4ا>` آم�1,4,�^� �^4ان را �4ک ن

��%� آن^� m^�ر ر��وز در �^4ان م�ن
و�E آم�1,4,� و ھ@ا=���ی :@ل =�41 ا
��ط4 دار,
 �2 در روز آ�4 ا��م� آن^�  م����Uن� �� �� ��@I� ،i,
���a ن��4

در >�@ر �#��-��E و آ��ی .] ن.ھ�دی ن;. آ,�دی[�ب آ��ی د4�2 ن;. آ��دی �#
@د�2 8-�ً و��ط� @د دو ?4و?�ن  �L8�2 م@ا 

,K ��ر ا%4ار 42دن#m 4�,د


#�84
 و �@اب داد م� ا,#;� آم
ه ا,i �2 مa�R`  آزاد ?4دن,>Qن K�E�8 Dی م��آ �Eو
�� ��,i��R و ا,#�1ر ^i را >` و 8�` i�#2 و ما���� و ا��4ا�D,l و در 2#�ر 

 ��
 و راه ,�F1ره �4ای ھ�� 9�m و ھ�Fراه ن K,1(� در اHم ��د@ `< �;1, 
,��
 ». �2ر ھ�@ار ?4دد

��^��a از ن�م� R�ن�م�  ١٩ n,ر��و �1(� �4ی ا��١٩/۴/۶۵%�+� ای دوم،  ، 

�2  مK و �#��-��E م�24�Hً ��/ از دو ��ل �@د�2 �� ھ4 در زد,i و �m �2رھ�«
�4ه �� )Tow(ن41د,i �� م@D ��و d�� �Eو i�#2 ��^� 4�,رن د
و ��>^�ی م
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ا,K ن��;� ر��
,i �2 ھ�� ا,K >84^� دروغ و دا���ن ا�� و ا,#�@ن� م@1^� و 
��>^�ی =���84H و ���Rر م
رن را SL8 از د�� دو�E^� م� �@ان ?�84 و ن� از 

ز ����L ام4 د���Lً اط�ع دار,
 ط4,{ وا�\� ھ� و دddن، E<ا ھ��ن\@ری �2 ا

 از #m �#� دم و@� K�� �%@���� و دو���ن� I Sا�\� روا�@�


م و �� م<ا42ات  زم�م
اران 8-(� آم�1,4از >9ب ��^@ر,I@اه �Bزم آن;� 

,K ن@�� �� ...م��(� 42دم#m _مK در ا,�R1, Kل ?<�� ن� �#^� ھ4 روز و 

�� �(�K زده ام �(SL8 �1 �� ��ر � D, و i�8ر �� آم�1,4 ر�� /� �^4ان آم
م، 
�� D, �� SL8 اط�ع ����B �4ای د,
ار��ن �� د�� آم
م و  ��٨ر ھi �� د��@ر 

��ر �� H2@رھ�ی ارو=��a و ��ورم��ن� ��4 42ده ام، >���ً ��/ از  ��۵٠/ از 

 ���B �� 48ود?�ه 48ان�1@رت ر��8  ٣٠#m 4ای� SL8 دن�� .)�Iط م�Lر از  ن��


ه �#��-��E را م���ت i#2 و ا�#�د و اوراق و ,�دا#,��ا� دم �� آ��ی آدم ��D ن
�� ار��ل دارم ...ھ�,� را �� و��` =�D �4ای 


اری از و��,` ,
d �2زم Lو م �^�a�1,4ن آم
ام� در م@رد ا,K ���� آ�4  و آم
 
% �2 i#2 @?ز�� ً�L��ا�� د ��4ح م�و�& را آن\@ر �2 ?< �2 iدر م� دان



 �#��-��E ن�9 م� ���,U� ر م@رد
�� در ط� م
ت دو روز و m^�ر . %
��ت را �2 �م` IH�2م` �� م ��R�E �#�)� ت��E�1م �B��٢۴و  ٠ i)�۴٠٣٠ 

 K1^�ی ھ�گ �@د �� م
د و��,` ,
�2 م�I(�� م�4@ط �� ��i�R ض
 ھ@ا,� م@B

م��ً ا,K و��,` را در اLم 
##2 �L8@ا?4 م 
����ر ا,4ان ?<ارن
داد,
 و ?���... 


 ا,#^� را از �2ر��ن� و ��@FRن\@ر,�1 م��
ه ان
m@ن ھ,4I��24 ن�(�1 آن^�  ,� 
�� ��  را�& آوری 42ده ان
 و�@د � ��)�I�1ل ماز ن�Lط م�I(. دن�� �� ا


اری و �@د�� dزم ��R< 4Nاز ن SL8 در�� ا�� 
�@�� از آن آ?�ھ�
، 48م@د,
?��i، �@اب دادن
 ��F,4Lً :�4 م�K1 ا�� و و��  ا��، مK �� آم�a�1,4 ھ�


 م@ض@�Bت و ن�1ت #��? �Eو 
�` آ,B �� ا?�ن�
ز,�دی م� �@اھ
 �� م+���Fت �

�a48م� K ذ,` را د���Lً �4ای آ��,�ن رو

ھ�� 2
ام از ا,K و��,` در �2ر��ن� ای ,� ��24 ا����ع ن�4د,
ه ز,4ا ا,#^�  -١

�2 �2ر��ن#�Rن� `�F@م��2 ا
� ای ,� 48و��ھ� آن^� را در ���R ��<ارد و ,

 م4ا�-� ,4�#2
، �(�1 ا?�R2 4 م4�Hی ا,K ن@عم4�Hی �4ای   
و��,` ��

�@د از وزارت د�8ع آم�1,4 ���4د و  �Eآن را از ط4,{ دو 
,4�
 اول ا��زه ,��
 _,@�وزارت د�8ع ھi ا,K ا��زه را از ?#�4ه آمR2 �1,4_ ن�@ده و =V از �

@^�� V�aار آن ر
,4�
ار م� دھ#
 و آن��ه ,4��@ص %�در و �� Iر �@از م
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�@از را �-�وه و�� و��a` �� �2ر��ن� م� =4دازد  و �2ر��ن� آن و��,` را 
 K��  S�@و �\@ر م� ًd@�ام� ��,
 �@�� . م�ه �-
 �+@,` م� دھ
 ٢۴��  ١٨م-

��
 �2 ا��م م@رد در�@ا�� ��� ���@م�ً  داB .)�Iم `aاز ھ4از و��  i)�

د ,� B ��۵  �, د
Bد ٧
B  �,ادی  ١٢
-� K�#m ن� ھ� �4ای��
د  ا�� و �2رB

 4�d�� ر��R� م��ا K,ا�� از ا@�
اد م@رد در-� 

 راه ن�� ان
ازن
 و ��,�E@� S�

��. 

٢-  i�R�� �� ن م�4@ط@m i��م� ھ�� ,D از ا,K و��,` را در ان�Fرھ�ی �@د ن
ا
#@ن ��i�R د,�4ی دار,i و ن��;��ً ��,
  ا,K ا�#�س را ا�� �2 م� ا2 ��١٩٧۵ل 

i�#2 ��^� د@� 
�� از H2@رھ�ی دو�� و م�+H2@رھ�,� �2 م� ...�4ای 

 ا,K و��,` را در ا����ر م�#�R@ان�42  ،`�aاز ا�4ا 
ه �#@��، ��<ارن
 �FBر�#

K�Q�)�8... 


ه آ,� 4�۶۴ادر ��ن ا¡ن ��د و  روز ا�� ا,K و��a` �� �^4ان وارد �Bاب ا@�
 
��د �� ��^@ری ا��م� ھ��K ا�� �4ادر 9,9B ,�دت م� آ,�Bدر  ٧ا `F� م�ه


 و ��م�(�@ن دdر �\@ر در��R و �
ون �#
 در ا����ر مK  ٢۵ژن@ �4H,. دا
 K�Eاو ���و �Eو i#2 ھ�گ وارد D�� �@�S آم�1,4,�^� م@
 �2 �4ای ��?<ا


 م-(@م ?�H �2 ا,K ن�� ن��R و ا��Fه ھ@ا=��� وارد  4Nع ھ�گ ھ� م@رد ن@

ه >
ود م�(�@ن دdر �@د، ,�د��ن م� آ,
  ۵ا�� و SL8 مF(  م@1^�ی وارد 

��ر���ن �4دم و �� �� _ ���� را ن� Kن ?�84 و م��F)� و 
,
m\@ر ن�را>� 
�� ا,��Rدم و%5F اول و�� �� �� ��نD 42د,� �@V�a رi�8 و  K�E�� 4� 5F% ��

�� ر,i�I ور��
 آن را �4ا,� �� ����ر���ن م�(� ٢٠@ن دdر را �� >�Rب 
آوردم و دو م�ه �-
 ھi ھ@ا=��� ���48دم و م@D ھ� را =V �4د,i و ���م ھ9,#� 
ھ�ی >�` و نL` و ���� و م�Iرج د,�4 آن را داد,i و ,D د,#�ر ھi ھ9,#� ای �� 

m@2 ون
��م و 2��ل و �� ��
 و =@ل Hر ن@N#م ��K,4�1 درد�4ی >�Rب 

 �H?4� �)%�8�� . 

 `��Lا�� �@اب م� K,؟ آ,� ا
�� م� �#2��ن� ا�� ,� ا,�1# )R4ادر آن ر��8ر م�
�� در م��L` م^#
س م@�@ی  SL8 �2 �E�< 42دم؟ در ���2ری �2 �4ای 
مR}@ل �@د,
 و مK ?��84ر �� ��نD ارو=��a و دو �24 �9رگ و,D دو�� 

�4 ا�F�Bر و B D, 9,9 وBi�Rھ ��s�<.... K,ا ،
آم�a�1,4 ھ� �� مK م� ?@,#
دو���ن� �� �@ �2 ا,#\@ر �4ا,�Hن ��#� �mک م� دھ� و ��ن��Hن� م� �#2 

�@اھ#
 42د �m م� �� 
�` م� ##2B ا,#\@ر. 
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 Kط4 م�I� ا ن�
��� �4ادر 9,9B م� �@اھi و ا��
�B دارم، ��Iط4 مK از 
�Rن�� و 4ا�8 �1(�. ا, K���� ��Iط4 آ�4وی ��^@ری  ا��م� و ��Iط4 ان


 ھ�� 9�m و م��E@{R^�ی -� �� d�< و از 
�a48م� K
 ���B آ,#
ه رو#m را در
����
ه ^-� SL8 آن . 
#�م#@m^4 ���4ن� 4B ��–  48ض �41H و ا>�4ام اراد�

 «)٣۶(   


 م^
ی و ا��Bی  یدر �4,�ن د����4��»/I� ی »ن^��^�ی آزادی��آ  ،
��#� ن@�� ا��م#�4Nی �� ط@ر رو� :K و د��{ �� آ��ی 

اوdً م��V ن^��^�ی ا��م� در ا,4ان ,-#� �F(�  ان�Lب ا��م� در �^�ن و « 

 م#�4Nی ��L@,� ن�4وھ�ی ان���L در H2@رھ� �I مK و م4>@م م+

i,4وھ^�ی ... �@د? K�� �)�در ھ��K ��ل ?<�� در ا�h8ن��Rن در اO#� 4v دا
 /�� 
��ن �-� م;�ھ)Rو م ،
�F#;در ا,4ان ن �R2 و 
 ��H2 �-�از �� ھ9ار 

ھ��K ن^��^� �� ن�Nرت مK ?4وھ� را �� م-�� >;¥ ا��dم �@اھ4ی �� 
4ع �� دا�` ا�h8ن��Rن ���48د و آ�/ �#O دا�(� را ��م@ش 42د  i2�< ان@#B
و در %
د ھi آھ#O 42دن ?4وھ^� و رھ4Fان آن ھi��R �2 در ا,�Q� �^� Kه و 

��ر�� ا�����ً �� م� ھ��ھ#O ا�� و�E �-�� از �~� ھ�ی وزارت  اط��Bت

�� رR8#;�ن� ھi م-�4ف ا�� �2   )٣٧(» ...�2ر1#� م� ##2« آ��ی ھ�

ھ�U�� �2 از ط4ف آ,� هللا م#�4Nی �4ای آ�� ?4وھ^�ی م-�رض �� ا�h8ن��Rن 

-� ا�� وض& �#O دا�(� ��K ا,K ?4وه ھ� در ا�h8ن��Rن ��8. ر��8 �@دن
، آم
ن


ه و =���4ی dزم . و ��F,4Lً �^�د �� ��2ر را 8(� 42ده ا��م@���ً ��م@ش 
 .)۶۴ا��#
  ٢٢,�ددا�  (.»دارد


 م#�4Nی ام�1ن�ت ن^��^� و��& �@ده و م@اد و « �و �vن��ً در زم�ن م4>@م م+

 >R#� ا%�^�ن� �2 8-�ً �ا�(+� ھi ز,�د و�@د دا� و �@ان� �#�م آ��ی ا>

 ���ن� ھi ��زدا)Iر �@د و م@H2 رج از��
 مR}@ل �
ه از ط4ف م4>@م م+
�2ر م� 42د وV= �E از ^�دت آن م4>@م از �2رھ�ی ان�;�ری �4Fی نF@د و 

 و >
ود ھ�H م�ه �F` آ��ی >R#� م� رود ن9د آ��ی �8>��ن م-�ون  `�\-�

 
و ر��
 آ��ی ری ^4ی و م@اد و و��,` ز,�د ھi �@ده  �� ا,�Hن �+@,` م� دھ
 �� iن� ھ�� ،
م� ?�4د  و SL8 �� �2رھ�ی 48ھ#�� و ��h�)F در ��رج ا���2 م� #2

ا,#D, D ن��@ان ...ا��زه داد���ن� و 2���� و �� اط�ع اط��Bت H2@ر �@ده

,@#H� iا,� را ھ@L� �� ن�روا ان;�م : م4دی و S): �2ر D, �< ��ه در و�Q�

4 م4د و =�4 زن و �
ون اط�ع آن�ن م�
ھ
 و از ��2^�ی >
ود %
 ن�4 >;�ج =�



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٣٣٢            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

�@ء ا����ده م� #2
 �� ن+@ی �2 در ��R�4Bن در و�� >� آ�4وی ا,4ان و 
 
�d ،
#2 .\E _)ط 
^8 D)از م 
ان�Lب را �4دن
 و آ��ی 42و�� ن��mر 
 

ه ا,
؛ آن@�� در ھ��ن H2@ر �-�� ھ� زم9م� راه م� ان
ازن�# �E�-�4�<

�� �@ده ، و ,D ن�4 از / ن�4 �2 �@ب ا�� ��@i�a از ط4ف ��
 م^
ی ھ�

ی ا,K �2ر :(S �@ده  آم
 ن9د مK و �� مK ?�� مR}@ل مK در ���Qھ� �2 م�



ه، و  ��Qه ا%4ار م� #2�� ا,K �2ر ان;�م i,@�� �2 از ط4ف ��
 م^
ی ھ�
�,& 42دن
، ا,#D آن�ن �2 در ��Qه  iو ��ھ�ی د,�4 ھ �Eوھ�}� دو V);در م


 و  ا,K �2ر#F�L-� `��� 4�:
:(S را ان;�م دادن
 و در و�� >� آ�4و,��ن را �4دن
@ن
؟ ��
 �-�L_ و م+�2,�� �� ) ٣٨(» !آ��ی >R#� و ��
 م^
ی ھ�

�� ?9ارش 42ده ا�� مR}(� م@اد م#�;4ه در ��2^�ی >;�ج را آ��ی ھ�

�2  در ��ره �2روان� �2 در �
ه ?�4 ا��8ده و ��-� از >;�ج«، ۶۵م4داد  ٢٠

ه ان
، =���4ی 42دم �
. در ��ک آن^� م@اد م#�;4ه H2. و ��زدا. م-(@م 


�� وزارت ��ر�� . SL8 رV�a �2روان م� دان��R. �2 >;�ج �� اط�ع �@ده ان

اوج (»  و اط��Bت ?��i �2 �4ای م���ت �� رV�a �2روان در >� ��ش ##2

�� رR8#;�ن�، ص   .)٢٠٩د�8ع، ھ�

۶۵^4,@ر  ۵ ، »i,ی ارد��(� �@د��ن آ��_ م^ .
از ��4 . از م��H?4� �1 ان

�4F دادن
 �2 �-@دی ھ� �@ل . راض� ان ��از م�1 �(�#� در ��ره زوار ��زدا


�� رR8#;�ن�، ص (» .داده ان
، 48دا آزاد�ن ##2  .)٢٣٧اوج د�8ع، ھ�

  � ،

 آ�� ��Fً م� دان��R ان��� و ا>
ون D و �� و�@دی آ��ی ھ�� 
��Qه �
دارد ان�;�ر ھ�ی ز,�دی در ا,�م >� در ��R�4Bن ان;�م دھ
، �� ا,K و�@د �%48 

�` �2ر ��
 م^
ی �@ده ا��B K,�2 ا 
�4ده و در ��م-� �,& 42دن i#�hرا م. 


اد از >;�ج -� �m د@Fق م� ا��8د م-(@م ن����2 ا?4 ا S): `�B K,از ا  ��آ 
�ا>

ن
، د�8ع 42ده  و �� آ,� هللا م#�4Nی �2 �� ا,K در ا4v ا,K ان�;�رھ� ��H2 م� 

����#� را در �4,�ن ?<ا�� K�#m ن@��` ان��Lد 42ده و �� ن�م� آ��ی B: 

ا,#D آن�ن �2 در ��Qه ا,K �2ر :(S را ان;�م دادن
 و در و�� >� آ�4و,��ن را « 

 �-�L_ و م+�2,�� ��
 و آ��ی >R#� و ��
 م^
ی ھ�#F�L-� `��� 4�:
�� �4دن

@ن
؟!« 

�� و ,� ا,�دی ا,�Hن ان;�م 
 م^
ی ھ��� i�2ر را ھ K,م-4وف ا�� �2 ا ًdاو


 و�@د . داده ان�vن��ً، آ,� راھ� �4ای �2رھ�ی ان���L :�4 از آن~� در م�1 

. دارد ا��FE �2رھ� ?�ھ� �
ون ?�4 و ا�1ل ان;�م م� ?�4د و ?�ھ� E@ م� رود



��� �ی� ���	  �
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K,ا �� Kم �L8م-#�ی م@ا �� K,ا  K,ل ا@�?@ن� �2رھ� ن��R و�E �� ط@ر 2(� م-
��ط4 ن^��^� �-�L_ و . ?@ن� �2رھ� ھ��K ا�� �� ��در ض�K م�4 م^
ی ھ�

 `�F� K,` و ��وا�2 �@دن و از ا��ط4 �I� ��
؟  آ,� م^
ی ھ� ��,� م+�2
  )٣٩(» ا�^�م�ت م+�2�� ن�4د,
؟


ون اط�ع آن�ن م@اد نE�� ��1_ �@�� ا,#�1 دو ن�4 از >;��� �2 در ���H2ن �
���ن، دو �4ادر �#�م ا���د  م#�;4ه ?<ا�� �@دن
، از �~� ھ�ی م�ر��K �4زاون
 ارد

 KR<����< K�R< س 42َ( و�FB K�R< و KR< ھ4 دوی  ),� ا���د K�2 م 
�@دن
i��#و��� رV�a �2روان �
ون : �4ا,i �-4,. 42دن
 و ?��#
 . آن^� را م� 

��ک م� ����زی 42ده �@د و در �
ه �@��(� =(�V اط�ع م� م@اد م#�;4ه در 

 .H2 ن��R�4B . �
 ن�4 �@د,i  د����4 و ��زدا�ھ�� م�  �2 >
ود ,1


م� ��(� و>�H 42ده �@د,i و 418 م� 42د,i �2 ا,#^� ھ�� م� را م� . 42دن

#H2 .^8 �2 ���و �a@از ��ز� 
-� �%���){Rم K,از ا i�2 روح م� ھ 

ن�� 

ا
اط�ع ن ،
��، و �
ون اط�ع م� در ��ک م� م@اد م#�;4ه ����زی 42ده ان
روزی �� م��K م� را از ��زدا���ه �� ��4ون �4دن
 م� 418 م� 42د,i �2  م� را 


#H1� را  ��در %+4ا م� را =��ده و �� %. 42دن
 و . ��4ون م� �4دن
 �2 ھ

 و آن را در �8%(� ای ھi در م��#� و,� �2م�@ن� م@اد م#�;4ه را 2#��ر?<ا

� 42د,iم#�;4 42دن���� م� . 
 و م� ان�;�ر را � �E�2 دو 

 �� م� ?��#-�

�@ا��� ا,K�#m K >;�ج را در م�1 �� ��` ���4ن. 


�� �2 م� در م�1 �@د,i، �+� اE+�� م� را �4دن
 و م� ���م م4ا�i >� را در م
i,�2 م� را آزاد 42دن یروز. �;� آورد iھ
. م ,D �2دوی �@�� دادن
�� ھ4 2
ا 

 �Eق ور��8ری ا�� �2 دو��
 ا,K دو �4ادر �� مK م� ?��#
 ا?4 �#� ا,K ا-�
i��Rم� �#� ھ V= ن ان;�م داده��R�4B .#H1� م� را ��
 �2 ھ#�R@ان�ا,#^� م�  


R� ،

ن����ر �@ب از م� =<,4ا�a 42دن
 و ھ
,� ای ھi �� و�E و��� >�L�L را 8^

 .  و�E دو�E م� آن �2ر ز� و �5�F را �� م� 42د. م� دادن

�1 ����  �2 �� ا�#�د و م
ار�2 ��< �2 i#2 ��
ه ا�� ?��ن ن �aارا �;#,
� ��

، �2 ھ
ف از د����4ی ا��Bی و م^
ی » ن^��^�ی آزادی �I/«م�ن
ه ��


ام/ �� مBو ا ��#N@ر ا�^�م��� از ��F` دا�K ا�(+�، م@اد م#�;4ه، ��ن� ھ�

، ><ف وی H4ی و ا?4 نN�#4 م�IR� ف
�� و از ا, K��F` �@ده ا�� �(�1 ھ��

 :در م@رد ا�^�م m^�رم ��
 م^
ی �2. �@ده ا��

��  ,D ��ن� و �#�,��1ر و ���` در د����ه و ��� م#�4Nی  -۴
 م^
ی ھ���  



��� �ی� ���	  �
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ه ا����ی ��ی �@ض�+��� در اط �2ر مK ھi ���وت .  4اف ن��1 8@ق داده 

م 
ه ن��R و ھ�~#�ن�1 در م�E�L دھi ,�دآور در « در م@رد ��(^�ی ان;�م 


م =�ک و م4Fا 42دن او از ا�^�م^�، �@,lه ��(^�ی �� ��م@رد ��
 م^
ی ھ�
�` در %�>�� داد?�ه B K,�2 ا �Rه ن�
�F` و �-
 از ان�Lب �2 �� وی زده 

E�% ��L8 �,dری و@^�5 و �� ط4ف ا�� و ن� مK و ن� م;�@�B داد?�ھ^�ی �
 �2 ��L8 �Eا��� ھ�ی و@��2 در>�L�L �@ه �����a از م^��K,4 ��زوی ا�4ا,� 

ا�E و B 4ای ا�4ای� `L�R@ه ای م�ون�  
�@د ط4ف ا%(� دB@ا ا��، م� ��


 از ان�Lب، مR}(� ا�^�م^�ی ��
 م^
ی و  K�H2�F` و   ».داد?4�Rی در H2@ر-�


 او �� . ن� �� ��طK�H2 4 و �(�1 ھ
ف د,�4ی را �-�L_ م� 42ده ان,�Fن dو ا

٨
ت ��/ از ,-#� م ��۶۵ل   

ر ام@ر ���و ا,#^� ن�?^�ن �� 418 ��ل م


ه ا��، ن�م� م@رخ . �#�,�ت او ����#ا98ون �4 م@اردی �2 �� �� >�ل ذ42 

١٢/٧/۶۵ #����، �#�,�ت دا�` و ��رج از زن
ان را در  آ��ی م#�4Nی �� آ��ی 
�@ان
ن/ م@ را �4 �
ن ان�Rن  �2 
�^@ری ا��م� آ�1ر و �4 م� م� #2�



 ھ9ار زن
ان� در ). ۴٠(را�� م� ?4دان#m ام 8(� ای
Bی ا�H8در م@رد ا
ھi �� ط@ر �\& آ��,�ن م@�@ی ارد��(�، رV�a �@ه �����a، ) ۴١(  ۶٧�����Rن 

�� رR8#;�ن� ر�^@ر،  م�K�R< 4 م@�@ی ھ�� V�aم#� ای ر�� ،V);م V�a

ه ای د,�4، از مR}(� م\(& �@ده ان
 و ا?4 ھ��1ری و B وز,4، و �RIن

 ��. رض�,� آن�ن نF@د، �� ا�4 در آوردن K�#m ��ن�,� ھ@E#��2 ام�1ن =<,4 ن


ه ای د,�4، از ا�4ای B �2 ا48اد 8@ق و K,ت ا�Fvد ا
در ا,K م�E�L مK در %

ون ا��زه �#�� �^E�� K,در ط@ل ا ��آ 
�,� م\(& �@ده ن�i�R، ام� م� دان�i �2 ا>

�@رد ���� آب ھi ن=V �4ای �� ا�4ا در آوردن/، ھ��1ری و . آ��ی ھ�
�@د 48. >��,� آ��ی رR8#;�ن� ض4وری و >���� �@ده ا�� �2 iھ ��آ 
�   م�نا>

�� ا ا��غ 42ده ا��، ھ��1را آورده و د��@ر ا�4ای آن ر��ران و دو���ن %
�@د را ��زی  /Lن i4ی ھN�#9ل مB ی 42و�� �2 در

 آ�� ن4�N آ��ی م^�ا>

��ی ��^@ری ا��م�. 42ده �\-�ً م\(& �@ده ا��Bز V=  ن �� ��ن و م�ل�HEد
��� >�� �4ای >�� �
رت از ��` ن9د,K,4�1 ا48اد ھi  مو ن�م@س م4د@� ��ن


در زن
ان او,K ��   d۶٠ھ@�� در ��ل  و��� م4>@م. �i �� ا�4و ن�� آورده ان
i�  د@�� ھi �). ۴٢(ا����H2 D�#1,4 م� 4ای ا,#�1 ا,K راز �8ش آ��ی ھ�


 را ��& م� #2
 و  نH@د،#�Rھ ��ھ@d 
�^د��4ان و دو دام�د �@د 4R=  �2ان 

��ط4 ان�Lب، �1@ت �#2
« : �� آن^� م� ?@, �� ��آن^� ھi « و ) ۴٣(» 



��� �ی� ���	  �
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ن
  � �@دن
 و م@�-�� راھ�ی ��ھ@ آدم��، �1@ت ا����ر 42دن
 و )8 «)۴۴^
 
#H2 را م� �#��� 
�
ن ) ۴۵(ھ�~#�K �#� �� ?��� ن��زی ا> ��H2 از  
و �-

�� رR8#;�ن� ��ز، ��#� ن�9، آ��ی ھ��
 آ�� ���#� «ا>�ھ�� ا��Bی ��ن@اده 

ل �4ان��9 در 2(�� ای �}@ا:را در اط��� ?4د م� آورد و �\�ب �� آن^� م� ?@,

��رج @د ��
 از ز��ن ,�Fن ��آ 
�و ) ۴۶(».��ره ط�F-� نF@دن م4گ >�ج ا>
�� رR8#;�ن� ��/ 
ه ا�� �2 در زم�ن ر,��� ��^@ری آ��ی ھ�ا2#@ن �8ش 


  ) ۴٧(از ھ��Hد ن���4 ��` ر��
ه ان

��#� و��L8 �E اiNB =�ی �8م�(/ �� م��ن م� آ,
، ھ�� را �4ای  �و��� آ��ی 
a4F�
�� رR8#;�ن�، آ��ی . � و >` مR}(� اش ���R م� #2�#� �� ?9ارش ھ�


 ھ�ی ا�(+� و . %�دق ط�Fط�a�F دو ن@ع =4ون
ه دا�� ا��,4�,�1 در م@رد 
��نE4,�ک در آ�ق �m�� د,�4ی در م@رد.  

 
#m از V= /�داد���ن� ار ��IH� �� �#� ،�a�Fط�Fی ط��آ ���در م@رد اول و
� 
,�� ،�a@ز��� �R)� د@ ��� رR8#;�ن� ) ۴٨(�زداو آ��ی ) ۴٩(آ��ی ھ�

و ری ^4ی ��ض� 4ع ) ۵٠(�n ,@�. %�ن-� داد���ن H2 `2@ر 

ای ن�42ده �� ا,�Hن ظ(i نH@د. ھ�� ���R م� @ن
) ۵١(داد?�ھ�ی ار�/ � �2 !

��� ا��، �� آن^� �� �a��� د����ه �m �2 4 ا���. �وا ��و m@ن �@دش از ھ
��د ن
ارد و�B�2 او  ا 
�� رR8#;�ن� =��hم م� دھدر ��رۀ م+�2�� « �� آ��ی ھ�

#2
، �2 »%�دق ط�F ط�a�F، ن�Nرت �2م`  » 
ا48اط� ھ� �� �^� م+1@م ن##1
و �4 ان;�م ھi آ��ی ری ^4ی را ا>��ر م� #2
 و �� )  ۵٢(»  .و ظ(i نH@د


�@دت ر��
?� K2« : ا,�Hن م� ?@, . i��# ���� مK دا���ن ار�/ را نو 
i��##2
. را م�  ��» .او ھi ر��
?� را آ:�ز م� #2
 و ���ن�� را ا>4از ن

)۵٣ (  

  ً��I �#�����ن ا�� �2 در ا,K م@رد ھi آ��ی E4,�ک در آ�ق �m�� ،م@رد دوم
 
�2 �� ط@ر ر��� ا�
ام �H@د و �(@ �@ط}� « د�� �� �2ر م� @د و م� ?@,

i,4��� را �E���1 آ��ی ط�Fط�a�F �� و�L�v آزاد م� @د و =V از آن) ۵۴(» . ا>�
��ن �� �� ) ۵۵(Eآ �E�B و:���� در داد?�ه ،
و در >�L�L �� ا,4ان 48ار م� #2

در م@رد م�Iرج م+�2�� « ، او  در ن^�,� )۵۶(��ل زن
ان م+1@م م� @د 
��ن Eود دو م�(�@ن م�رک«  اش در آ
< «
�2 آ��,�ن . از دو�E م� �@اھ

�� م� ?@,
رR8#;�ن� و ��م#� 
، آ��ی ھ�#�Rن� K{�
 �+�L{ " ای �2 م\�4ار 
�+�L{ از �4ج و�2 ء  ای �4ای و �-
 ھi م� =4دازن
، �m و��(�) ۵٧(» .@د
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��ن م� �@ان#
 �� د�� ���ورنEی . در داد?�ه آ��و آ ��آ 
�در ھ��D, K م@رد ا>

�� رR8#;�ن� آ�1را �� دروغ م�@�` م� @ن، م� 48۶٣ورد,K  ۶در : ھ�


��ن، آ��ی %�دق ط�F دا«:  ?@,Eآ �E�B د?�ه 
ط�a�F را ��a4F 42ده ا�� و ��,

ه ا�� �2 ض
 ان�Lب  .H2 4دازد وQ� رت وارده را�R�م�Iرج و�2ء و 


48۶۵ورد,K  ٢٩در) ۵٨(» �@ط}� 42ده �@دR,@م� ن ، :   » �Fی %�دق ط��آ

م�Iرج =4ون
ه . مH@رت 42ددر م@رد �-�L_ =4ون
ه اش در ارو=�  .ط�a�F آم


��ن� ازآ��ی  «،  ۶۶ارد,�H^F  ��١٩ز در ). ۵٩(» اش را م� �@اھEم�ت آ�Lم
 �a�Fط�Fط
#2 D��@ا��� ان
 �4ای ن;�ت ?4و?�ن ھ�,�Hن در FE#�ن 2 . iاو ھ


، �� ا�
ام #,��?��� او را  در آن H2@ر ��a4F و =4ون
ه را م�I@م� ا�Bم ن

#2)۶٠  ( 

د4�2 %�دق ط�Fط�a�F در « : ھ��K %�+�  �@ض�5 داده ا����E_ ا,#�1 در 

 ١٣۶١زم��Rن ��ل ��ن د����4 Eرف آ
در داد?�ه �
وی وی �� �� . در دو�(


ن �@ط}� ض
 ان�Lب و ا,#�1 �4,�ک  �IHام� �� م ،
��ل زن
ان م+1@م ?4د,
��ن >i1 �4ا�a �4ای وی %�درEآ �E�B ه �@د، داد?�ه
 در ��ک وی �4ارداده 

��#� در آن م@�& از وزارت ��ر�� �@ا��#
 �� ط@ر ر��� ا�
ام . 42د�ام�م 
@د ��84? �E��#2
 و �(@ �@ط}� ا>� .  «
#2 ��ا?4 او در . درو:�@ >�� ھi ن

 D�2 �2 
�� �I@اھ
ه �@د، �m ن��زی �@د d�< �2 از  �a4F� ن��Eآ �E�B داد?�ه
Bم� ا@�Iه را م
�#2
 �2 وی را ��a4F و =4ون

ن i2 و . �م ##2 K�4ای رو

�@اھ
  �ی %�دق ط�Fط�a�F در 48%�� م#��_ �� آن �2. دو =4ون
ه آ� ���=4دا

.  


 و ��Fً ھi در م@رد م+�@د در م@رد %�دق ط�Fط�a�F  د,
,�m �2 i@ن� ر��8ر 
�
 �2 و��� آ��ی �(�E�I م�  �N<ن� م��;#R8ر ��@ا�� او را �-�L_ و ھ�

 ،
ن�� �@ان� m@ن =�H/ م+i1 « >@م م#�4Nی �� او ?�� م4د����#2 4
ام� �m ا48اد ز,�دی �2 �� ��ط4 ران#
ه ��واک �@دن و ,� tm �� ) ۶١.(»ا��

 ����ی رو>�ن� ��^@ری ا��م� ن��ه 42دن، �� �@Bو ,� د,�4 ز �#���آ��ی 


ن
ام �4Qده B4 ن�. ا���I` و ��ن� و م���ی 

 م^�� �� i,ھ� و ام� �4 ?4د�


ه ��
از� ��(^�ی ان;�م #�i,:  
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  ا ��م ��,��ی ��� /��ی 



ه �� �� >�ل، ��, �aارم ارا

 �2 ا,#^� �4ای  �� ا�#�د و م
ه �� `;Rم
، ا?4 ��@ان#
، از ھ�� K�H2 و �4وری 48و »او�_ وا��Fت ا��«>�� �
رت �2 

##2 ���2 �� ��
 م^
ی ���R ان
 و �-. ?<ار ن iھ �a�^)�� ^�م�ا V= او  و iھ 



ام 42دن
، �4ای >�� �
رت �@,/ �@ده و ن� �� ا�4ا Bن;. آ��دی را ا 
ام�

ا�E و >{ �@اھ�B ن��1 را ,�دآور م� . درآوردن  
#m �^)�� و ام� در م@رد

@م:   

  

  

  آ��ی "��1� و ��a و ��65ر

�\�ب �� رو>�ن�@ن م@ا8{ �@د  -١ ��L8 �,dدر در�^�ى و �#���آ��ی 
,-#� [�� از ا,K ا�Iص« در روا,� ا�� : ?@,
 ا��م� م�و >1@م� 

��4
، ا,#^� د,K .] ن. رو>�ن�@ن م@ا8{ �ه و مE�I. >1@م� ا��م��� K,4 د�
K�� را از ���4ن
، ا,#^� را ��,
 ر�@ا �4د �� ا?4 آ�4و دارن
 در ��K م4دم  م�   

،
@ن
   ر�@ا @ن S��� .^#,ام �ا?4 ا 
ا ���S م� �م زم�ن ردر ��م-� ���S نH@ن
S��� ا��م را ،
##2 
��م� . م� ##2B ،
��م� ا,#^� را �4دارنB ان^�ى م�@� 
,��



ه در    ا,K آ�@نRى ا��م ا,#\@ر م���)B iى ا��م ، �� ا��^L8 ھ�,� �� �� ن�م
K��)Rد ا,;�د م�   ��م-� م@ ��
 �4دا,�� 
مK ن�� دانi �@ان^�ى م� در . �##

؟ م� �� �@د,i ا,#\@ر نF@د؟ 
؟ ا,4ان م4ده ان#�Rھ �;� 


، ا,#^� ���` �4mK�Hا   #H�� i,@? ����م� ھ�ى ا,#^� را �4 ن�� دارن
؟ مK نB  


، �@ان^�ى :�@ر م�  #�Rم4دم م@ظ. ھ ،
��م� از �4�ن �4دارنB K�E 
#�Rن�

 �� ن�<ارن
 ا,K ن@ع آ�@ن
 ھ�    در#�Rھ�(ا,4ان م@ظ. ھ@? �E�� `� (د i�ر م-

�    �@ام&�� �)����م� در ��K م4دم ���,#
، dزم ن��R آن^� را B �� و 
ظ�ھ4 @ن

��م� ھ�,�Hن را �4دارن
   �9ن#B K��E ... «)۶٢ .(  

��#�  SL8�F` از ان�Lب �8@ای K�H2 و D�2 زدن را    -٢�418 ن�#1
 �2 آ��ی 
�@د - م� داده، در و%��#�م� ����� �^Eا !! K,4 از ا�,
 iزه ھ�� ،
�8@ا م� دھ

 
#�� 4N�#م 
,�Fم4دم ن �� 
�� م4ا�& ر��� از ظ(i و �R8د �(@    رھ#�@د م� دھ

@ن
   ?�4ى �##
، ھ4 �� ا,K م4ا�& �@��ھ� �4دن `�B د وارد@�  .م4دم 
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4ع >4ام و آن~� �4 ��ف م4�R م(� و �H@ر ا��م� و ... «      4Nآن~� در ن
.E�Iرى ا�   م@^�� ��s�< �� ���م� ا�� �� ط@ر ��ط& ا?4 �(@?�4ى نH@د ھ


 مR}@ل م�#و م4دم و �@ان�ن >9ب اE(^� ا?4 �4�@رد �� ,�� از ام@ر    ��
م�4@ط� ر�@ع �##
، و ا?4 آن�ن �@��ھ� ن�@دن
    م<�@ر ن�@دن
 �� د����ھ^�ى

�@د
#�Rد را در زم�ن� ) ۶٣(».�ن م�(. �� �(@?�4ى ھ@�ط�84 ا,#�1 ا,K رھ#

ه ان
 در H2@ر   
 �2 �� �@ل �@د�ن  ھ�� ن^�دھ�ى ��ن@ن�م� دھ 4L�Rم .  

��#� » وا�-��^� و ���و�^�«��ز �#� �� ?9ارش ��2ب  -٣�در ��ر,n   آ��ی 

م �� « :?@,
 ، در �I#4ان� در ��& دو���ن �@د م�٢/١٣۶٢/٢۵L�-م Kم

� م�H م4ده �@ر و dت, �� 
��F4 داد?�ه و ,� =����ه نN�#ا از ام�ك ر   م

�� B(�� ا,#^� ا�
ام �#��@د  ،
  » .��4ون �##

۴-  �#���^�دت م� دھ
 �2 آ��ی  �#���در « آ,� هللا مR-@دی 
I�#ن�H,�^ره 4ان����ن�ن ھi �4ای >�� ا��م ��H2  ا)Rم ��42دن
 �2 ا?4 ھ

@ن
، ارزش دارد؛ 4mا �2 ارزش ا��م از ھ�� ا,K مa�R` م�دی ��d�4 ا��« 

)۶۴(   

��#�، در ارد,�H^F ��ل  -۵���#� ن@ه آ��ی � K�R< ى��اری ��  ۶٠آ
در د,

 �H@ردر >�ل و,4ان� و « : ا,#;�ن_ ?���a@�� ر
از �@ل مK �� آ��ى �#� %


ن ا�� ��@اھ
 �H@ر و ان�Lب را از د��  ا?4 آ��ى �#� %
ر م�. م��
رو>�ن�@ن از >9ب و آ�@ن
ھ� ن;�ت دھ
، �#^� راه �@��ه �4دن د�� >9ب و 


ر�9ر?i از ��H و ���Hر و>�H  و ا?4 وى 4�8 م�. ام@ر �H@ر ا��= �� 
#�

ر�9ر?i را �@ب م�. دارد، ��م� در ا��Fه ا��= Kم i��#
ھ9ار . �ا?4 ��

���i �� ا�4و,/ ن ،
H�� ن�4 را 
��#� =�4و م��_ ا�K ا��. آ,�اE-��4  آ��ى 

در آن م��_ ن4N �4 ا,K ا�� �� انR. ا��#�R4 �. ھ�ى روى در,� ھ�Nن^� ن� .

در ا,K ط4ز ���4 �4اى >�� و ن�^
ارى ,� ام4 م^i ن4�N >�@م�، ا?d 4زم 
8
ا �4د ��,
 �4د iرى را ھ��R� �� 
��Rن� �� ��Iط4 >�� و =�,
ارى آن . ��

8
ا م� i^ام4 م  `�@ن
، ن4�N ھ��ن �. ھ�ى در,� �� �-
از ���4
ن �� در,� م�

 م�#�Rھ 

ه. @ن ��H� }< �� رت ا?4 م;4م �@ده@% K,و ��  و درا 
ان

ان
، ا�4 و v@اب ��4�Hى در  ان
 و ا?4 �� ?#�ه �@ده ?#�ھ�ن ���4ى ر��8
  )۶۵(» .ان��Nر�ن ا��


 م�ھ� =V از =�4وزی ان�Lب، در �I#4ان� �4ای  -۶#m �#���
ه ای آ��ی B
م� �@رد و م� � و :F\,@��@ب م@�@د ا��، اR8@س  روی �2 ھi ا2#@ن �4
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،  ا?4 �#�«: ?@,�@د �2 از اول مs` ��,4 ان���L�� �2 در دن�� وا�& م� َ
��8
ھ� را در  K,ھ9ار از ا 
#m D, ب�L4 ان� �H=  
ان���L �2 وا�& م� َ

���� 
�� م� ُ� ،
ا?4 م� « و ,� ) ۶۶(» م4ا�B 92م دار م� زن#
 و آ�/ م� زن#
��8
 را  i,از اول �2 رژi,4اب 42د�
 ���Rر ��8
 را � K,و ا i��R1�\@ر  

�` 42ده �@د, i�i) ھ� را ��R1 �@د,i و ���م م;�ت ��8
 را و B ���Lان


ه �@د,i و را �-\�` 42ده �@د,i و رؤ��ی آن م\�B@Fت ��8�H2 ��^� را �� م+�2

�^� را �� �9ای �@د�ن #@ع ا�Bم 42ده �@د,i و رؤ��ی آن>�9^�ی ��8
 را م

,K و Rو م� i,ان^�ی �9رگ �4=� 42ده �@د
ر��ن
ه �@د,i و m@�^�ی دار را در م�



ای . :�%K�F را درو 42ده �@د,i ا,K ز>��^� =�/ ن�� آم�مK از =���Hه 
�\�ی �@دم�ن را B<ر م�  iاھ@�م�-�ل و از =���Hه م(� 9,9B ا,4ان B<ر م� 

iاھ@� .i,د@Fن ���L۶٧(»...م� ان( او در ��ل ��FE۶٧ ا K�H2 ای  �� 48م�ن �)8

 ھ9ار ن�4 زن
ان�، آر#mر و��-� �2وز��H2 ی �F� ،ن41ده �@د  �\F: و از آن


 م� �@رد،�HI� }L+� د،. �� آن@مi�L�R �8@ای   و��� �#��4ا,K م�>�N م� 
و ���>_ زم�K م4دم �
ون ھ�� داد?�ھ� داده م� @د،  و ��H2ر �4ور و ��`

�^@ری ا��م� ا�� ٣٢ھ� در دوران ن��;� اش �(�(^� و �4ور � �E�� . �^�#م
 ،
ا?4 ا,K ��` و �4ورھ� و ���>_ ھ� در �^� �
رت و >�� >1@م� آن�ن ��

رت آن�ن ا��، آن@�� ��`، � ��)B �2 
م�Fح �(�1 وا�_ ا�� و ا?4 ا>�Rس 


 م^
ی و . م` ��,
 از ��K �4ده @د�م� @د و �I آمB �, 4... �4ور و��
��م ا�^�م . از ا,K �8@اھ� در ��` و�4ور مK��E�I ا����ده 42ده و م� ##2
 ام�sل او�

از ا,K زاو,�  ان�Lب  ��
 م^
ی و د,�4ان ��,
 �4ور و ��(^�ی �F` و �-
 از 

 نV� ��1 م^i �� ا�^�م  ��(^�ی ��
 . م@رد �4ر�� �4ار ?�4د#m K,از ا V=

  .م^
ی م� =4دازم

  

  

  ا$�Iب ��� a�S آ��دی �a2 از -١   

   .Eا-  V���، در 4ح ��` �V آ��دی ��
 م^
ی  ھ�در م@رد  ��` 
 
��#� م-�84 م� #2�  )۶٨(آ��دی آم4 ��` را آ��ی 
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�B4ً �(& و ��& «�Bم` ��` �R2ن د,�4ی �@ده ان
 و �#^� او ?��� ا�� �2   -ب

 و ھ�~#�K ا�� ��(^�ی د,� �m 4�F` و �m �-) ۶٩(» ا,�R8 Kد �� ا�1ل ا��


R,@ی �� %4ا>� م� ن@Fی �^9اد ن���2 آ �Rب و �� �^� ن��Lاز ان:  

��زم�ن م<2@ر در  نL/ . را �V��U 42د,i» ��زم�ن م;�ھ
,K ان�Lب ا��م�«  
م�Fرزه و �(& و ��& ?4وه 48��ن و م�Fرزه �� >�24^�ی �;9,� ط(�Fن� در 

ام�ن �� مK�L8�#، ان�Lب، م�Fرزه ��  42د���ن و ����Rن و �(@��Rmن در اوا,` 

ر، ?4وھ^�ی ض
 ان�Lب tm و را��، م�ر�R�R2 و �(\#� % �#� ،�^E4اF�E


ه ن��R... ط(_، ھ��1ری�@= �E�-��#� 4� `�ا
<. «)٧٠(  

��ل �
ون �H2 و ��H2ر و �4ور و ��` ان;�م =<,��84   Bا K,�2 ا 
418 م� �#2
4��
رت وd! ا��؟ �\-�ً � ��Fs� �^� ن ا,#^� در@m ده �� ام�@� ��L8 �,

  .ا�1ل ا��

�24 ن
ا�� و  ً��I
ات =4ون
ه، ��
 م^
ی در ھ�� 2
ام از ��(^� #�R4ا�4 م�

و �#^� �2ر او �@ا�� دE/ را ا��غ . �Bم` ��` و �4ورھ� �R2ن د,�4 �@ده ان

ام� در » �B4ً �(& و ��& ا,�R8 Kد �� ا�1ل ا��«42ده و ,� ?��� ا�� 

ام ��^@ری ا��م� �� آBی ا

 م^�� i^� و 
��ی �^9اد نF@ی ��,9ه م� دھ#


ام ��
م^
ی و ام�
 ن;. آ��ی و د����4ی و زن
ان� . م� @دBا i)Rط@ر م ��

ه ز,�دی از ا��Bی B 42دن»/I� 4ور » ن^��^�ی آزادی�` و ��ط4 ��ن� �� 

�� . و ا�^�م ھ�ی د,�4 �(�1 �� م#N@ر �4س از د�� دادن �
رت �@ده ا��
�4ی در م@رد  ��` ام�
 ن;. آ��دی و م^#
س �+4,#��ن �2 ھ24
ام �@ض�5 �Iم

� ���4�@ر دار ا��  �� ا,K از ا,K دو از اھ� �ad���R� iم� دھ ����� .  

  

  

  ا<�ام ا/�� $A) آ��دی - ١

��م م-#� ان�Rن� R< ،@� �#�2@د و ان��Lم ?�4 �@د و � �� �2 �#���آ��ی 
4�د و ,� ام4 و ن^� م� 42دن
  را �+�` �� ھ�� و�� �R2ن� �2 از >4ف او �

�@%��ت ھ�� د,��1�@ران ا��. ن�� 42د��� ن��ه �#2
 �� . ا��FE ا,K از 
�@د و �R2 �2 او را �4 ��42 رھ4Fی  ����ل آ��ی ��م#� ای �2 �� و�E ن-Bا


  . ن�Hن
ه ا�� �m@ن� ر��8ر م� #2



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٣٤١            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


ام 42دBن;. آ��دی را �� دو �^� ا 
��#�، ام��
  اول. آ��ی �� K�H2 4ط�� ��

 �� د��@رد4�8 آ��ی . م^
ی م�4 ا4ا�8و��� د8-� اول م�4 ا4ا�8 د����4 

 
��#� و آ��ی �^��H از زن
ان آزاد ?4د,�)٧١  .( 
��ر دوم �2 �� و��(� ام�


ام Bو ا ��4ع داد?�ه ان�Lب ا%�^�ن د����4، م+�2 i2�< . ن;. آ��د ���و

،

ه �@د و از « م�4 ا4ا�8 د����4  K�)� ��H^� و�� و
د4�8 ام�م و �
��#� در >�K داد?�ه �(�K 42ده ��4ه آ��ی ر�@�E م+��� مR}@ل د4�8 آ��ی d��
�@دش ن@�� �@د �2  S� �� �#���و ?�� 8@ری �4ود �i و >�� آ��ی 
�@ل �B@ �4ار ?��84 ا�� و آ��ی Hم ،@�B i1< _R< 4� �84ام�4ا

ا����ً ام�م م4ا م@رد �B@ �4ار «: �� آ��ی ام�
 ?��م�4ا4ا�8، �@د در داد?�ه 
@م ��  ) ٧٢(» . دادن
 m\@ر >���R,�� d م+�2

�4F?�ن و در د4�8 آ,� آ��ی ن;. V);آ��دی در م  n�هللا م#�4Nی و �� >�@ر آ

 ن�4 #m 4ی و�-� 
�>KR ا�4اھ��� و آ��ی B(� ام��R<4#� و ا,#;�ن_ م+

و��� : 
ام م�4ا4ا�8 را �-4,. 42د و ?���4,�ن اB ۵٨د,�4 در ھ��ن ��ل 
��. �@ان� �1#� م�4ا4ا�8 را د����4 42دم، وی ��K ?�� �@ ھ�� �2ری ن


ام م� زن
ان 2#�، زن
ان م�Bام 2#�، ا
Bد، ا@�� و�@د ��` �(�#^� از . @ی 
��#� �2 م�4ا4ا�8 را ���#� و �
و�� و �^��H و >�� ن�م� آ��ی ���ن_ آ��ی 

 ،i#2 آزاد

ام Bم، . وی ا
��#� ر���
م� آ��ی �
ام Bاز ا 
�� ,D «و��� �-

ام 42دی؟: " ن��ه ��4ه ##2
ه ای ?��B4ا�8 را ا�4ه م�4 اd��!  «)و ) ٧٣


ام م�: �2 م�4ا4ا�8 �@ی ?��� �@د  ھ��ن\@ریBام 2#�، ا
Bی، وی را  ا?4 ا@
 n,ر��ا ١۶/٨/١٣۶٧در  ��
ام 42دن
�� �^�ن� ھ��1ری �� ��
م^
ی ھ�B.  

  K�E�8ر Dی ��4 م�H8ا �)B �� 4�,د . 
را�\� =#^�ن� �� آم�1,4 از ط4,{ ام�

 �H8ن ا�#FE 4 و . ن;. آ��دی درN5,4 ن% .E�Iم ���� K,و ھ4 دوی ا

�� رR8#;�ن���#�  و رو>�ن�@ن ان+��ر ط(_ ��ن
 ھ���@ا�� آ��ی -   
�ا>
��م#� ای، �@د -آ��. 

  n,ر��ب در �Lو�� داد���ن 2` ان
در را�\� �� ، ١٣۵٩آ��ن  ١٩آ��ی �
ای ان;�م  زاده �� %
ا و ����ی ��^@ری ا��م� م��>�F ��زدا� آ��ی �\_

�@د ��R� �2ر ?@,� ا�� و >�1,� از ن+@ه   . داد �F<����� از مR� وی در
#2
،  م
 م�ا��م� �2 در ��d آ ��41 وی و ��,4 �4دم
اران رو>�ن� ��^@ری

�\�ب �� �\_ زاده ?�� :  
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�� م�«
 ان;�#^�ی ا��م� در�� ن��R، دانH;@,�ن =�4و �S ام�م را  �a@?

ام^� >�(� م�. ان
 ھ� و 8
ا�a و ?�a ��84  �@دهBا ��  �)�2#� �� م��دره ھ� �2 >

 �m V= ،�#2 در ا,K م�(�1 م� م�#) ٧۴(» . م�ن
 و م4دم �� �m دIE@ش ��

2 
#���42
م� ��#� D, �� 41 ,�1 ا�� و �4و��ا,#^� �� . � ن+@ه  �@IEد

ام و م��دره و ا, K��F` ام@ر ا��Bا.  

  

 

  ��a /��1س ا/�� <�2س �+�#��1ن - ٢ 

�4ای م�m K@ن�� ��` م^#
س �+4,#��ن �� %@رت م-�� در آم
ه �@د و 

ه  ��H2 ن و د��� و ?4وھ��R2 �m �)��@� �2 س م� زدم
�� و�@دی �2 >

م^#
س . ا��، ام� �4ا,i روK نF@د �2 ا, K���m `@ن� ان;�م ?��84 ا��
�ن� م-4وف �@د و از �+4,#��ن در ا%�^�ن از ن9د,��ن آ,� هللا ��دم�  رو>


ى ����� ا%�^�ن ?4د,
 ��ن_ ا,�Hن �و از ھ��ن روز اول �-
 از =�4وزی . م�
��#� و�مK��E�I وی ر����  ان�Lب و >�� �F` از ان�Lب، ��K ط84
اران آ��ی 

����  �2 از ط84
اران ��دم� و ��Qه �2    و�@د دا� و �
,#�Rن ر������ K��

��#� �@دن
 �@�@د آم�ا,K ر����  م#;4 �� . ط84
اران م4>@م م#�4Nی و آ��ی 


 و �(��ت و ض�,-��� �4 ��ى    و�@ع
 و مR(+�ن� ��K آن�ن ,
در?�4,^�ى 
��ى �� ن�@ذ از ط�84 �+4,#��ن    ?<ا� و)B دم� از��از ن9د,��ن آ,� هللا 


 او را   ا%�^�ن �@د،#�Rان@� ��4�@ا�� ��
 م^
ى . ��4#�ر ##2
 ن��� Kدر م�
�� در ا,K م@رد K�#m آم
ه ا��  :ھ�

   » ��� ھ#��م او���4ى ا����8ت ��Qه و ����� در ا%�^�ن �� �� %@رت ,
_ در را   م��4اى �, Kه �@د م
�@م� درآمB ه دز8@ل �� �-�4زاده ) 
�م+
 K�R< (س
�+4,#��ن در ا,K ا���ف م+@ر ا%(� ا�� و ا?4 او زده    ?��i م^#


@د م��4ا ���م �@اھ   
 .�
ه را دا�LB K���� او ?��i �4و ا%�^�ن  .او ن�9 ھ
او ر��8 �@د �� . ھ���رى �#�
 و �4��_ زدن او را �
ھ�
   �� دو���ن د,�4 ن�9


م�ت    >K�R ��ط& >KR ��ط& وL4ع ا%�^�ن �@د م i��< �� 
ن�9 �� آ��ى ام�
S�@� 4ده �@د و� iى زاده و �-�4    را 48اھ

 ن�4 �� دو ن�4�ن �� ن�م م^#m

��Qه E#;�ن �@دن
 ��` �+4,#��ن را ان;�م داده �@دن
    زاده �� �B@ وا>
 اط��Bت
«).٧۵( 
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    �#
ا�� ، ��
 م^
ى د����E در ��` ھ��ن\@ر �� از ���4�@ا�� ن�9 �� رو�=

 >K�R �-�4زاده اظ^�ر    �+4,#��ن�ن
ا�� و SL8 در راه دز8@ل، �\�ب �� م+

ه م��LB 
�� م+@ر ا%(� >@ادث �+4,#��ن ا�� و او ��,
 ><ف @د، و از    �#


-� �� �\Lن K,و �#� �� ?9ارش ��2ب    ا  ��وا�-��^� و « د,�4 او د����E ن
ا
�    از ��(� آ,� هللا ط�ھ4ى ام�م« ،  »���و�^�E�� ، ا%�^�ن �-�48م�ن
ه ��Qه (�


ه دوره �@م و#,����m ...  ( �� i^�رم م;(V    ا%�^�ن در آن زم�ن و ن�ن�9 از �
>�ل �}@ال ا,K ا�� �m �2@ن� ��` ان;�م ?��84 »  .آ?�ه �@دن
   ��` �+4,#��ن


ام �� و��(� Bا i1< ن;. آ��دى > ا��؟ 
4ع داد?�ھ^�ى ان�Lب ام� i��
��#� و م#�4Nی م� . ا%�^�ن %�در م� @د�ام� m@ن ��Qه و ط84
اران آ��ی 


ام ##2
، �2 �� �@ل �@د�ن Bاو را �� داد?�ه ا>��ر و ا ً����4
ه ان
 �2 ر��

ام او م@�_ �8#� م�«B. و ا��@�ن @m i�< ،

ام �� %@رت د,�4ى    ?4د,Bا
�� ا�4ا ?<ا��    اط��Bت ��Qه =��
اران ان�Lب ا��م��� و��(� وا>
 ) �4ور(


و m@ن ام��ن    ھ��ن\@ر �� داد?�ھ^�ى ان�Lب ا48ادى را :���� م+�@م �4ده. 
ارو=�    ا�4اى >�i �� %@رت م�-�رف و�@د ن
ا� ، >�i در ,�� از �����ن^�ى


 آم
 و م;4م �4ور م� �@�S ا48اد وا>
 اط��Bت �� ا�4ا در م�. «)٧۶ ( 

، �4ای �4ور �+4,#��ن »وا�-��^� و ���و�^�«ط�84 ا,#�1 �#� �� ?9ارش ��2ب  


ام م� @نBی ا

 م^�� iو ھ 
  ��E_ ا,#;��� �� در >��E ا�^�م ��`«: ھi ام�

@د �� او ن� آم4 �� ��` �@ده و ن� �Bم` �+4,#��ن �� ��
 م^
ى ن�FR داده م�     ��

ام �+4,#��ن را %�در �4ده �@د ن�9 �� ھ��Kو ام�
 ن;. آ��دى �� ; آن Bا i�<  


 ھ9ار �@م�ن از او د,� ا�< م� �  آن و��. @د ا�^�م د����4 و در آن زم�ن =�ن


ام م� Bا 

 م^
ى و ھi ام��� iه ھ4 دو ھ
@ن
 در >��E �� ا,K ا�^�م در =4ون  

  » !.و�@د دارد 

�2 ن�Hن م� دھ
، از �� d�� i��< آم
 �2 �4,�ن �4ور آ��ی م^#
س �+4,#��ن 

 و ��� د,�4 ام�1ن �4ا,�Hن ن#�Rھ K,4,-� و د� �K�a�=R، م@ا8{ �4ور �#�م 

�2  
�4ور و :��H2 `8 >4ام « و ,� �\4 ا>�Rس م� ##2
، آن@�� م� ?@,#
م�>�N م� @د �2 م4>@م م#�4Nی ھi �� ��` �+4ن��ن �� %@ر�� �2  .»ا��


ه، >
 ا�` » �-��^� و ���و�^� وا« در ��,� �@دش و در ��2ب �@ض�5 داده 

 �2 در ذھK رو>�ن�� �
رت ط(_ �4ور  .م@ا8{ �@ده ا����� ��=V �@�� دا

ا�� و��� ام�1ن �4ا,�Hن  ��,9. و :��H2 `8 زم�ن� ��,9 و زم�ن� ��ط` ا��
�` م� #2
و�@د داB ن�H�ر
��ط` و >4ام ا�� . رد و در >�� و ن�^
اری �
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�(� �4ا,�Hن م�4R ن��R و ن�� و��� د���Hن اB ه ا�� و ,� ام�1ن��رت 2@
ز �

#  . �@ان#
 =���I@ی ��م-� ��

��@� ��  �Rن� �^F��^�ی ن^i و دھi آم
، ��ی D و R� و ��R� K,آن~� در ا
و » ن^�� ھ�ی آزادی �I/«�2 ھ
ف از د����4ی ��
 م^
ی و ��,4 ا��Bی 


ام ��
 م^
ی و ام�
 ن;. آ��دی، ھ��ن B4ی �� در��� اN�#ط@ر,�1 م4>@م م


 �� . »و��L8 4� �,d ا��، و ن� و��L8 �,d« : م� ?@,##�Rاز ا,#�1 ن�@ان 
-�


#���@د در آورن
، �� ><8/ =4دا 4�IR� �� 4ی راN�#ل م��Bا `�F� K,ا.  

 �^Eای ا ��4ی ��رF4ی از رھN�#ی و ><ف م
ام� �� ن4N مK، �4,�ن ��
 م^

ا�E �@د، �@د و ض��4 ای ��I �4 �4ای ن;�ت �R2 �2 در B ی >{ و@;�R�

�@د م� �#;�
 و m@ن >1@م� . �#��د  ��41 وی �Iاو ھ�� 9�m را �4 ���ق 
 �#-, S,4اHEم& ا�� ��L8 �Eرا از آِن و»&;
ل و اBا ،i)Bا «�Rو . م� دان

 K,41، 418 م� 42د، �2  ا��ظ �+E �� ،ب م� آورد�R< �� �^�L8 K�#m د را@�
�@ا��� �(�F او را �4آورد، وd,� و 

، م� �@ان�@د �� 4�Nن �^�L8 د�� ���


ر�� م#;4 �� �
�K,4 ن@ع د,��1�@ری م� @د� K�#m �2 �Rدان ��وی . ام� ن
�4ای ام�م وd,� م\(�L م� ���� و در ن��;� آن را ��  �^�L8 K�#m�4Rی م� 

  )٧٧. (داد

 K,وه �4 ا�B ویK�#~�
 �@د �2 �@ه ����a ھL�-م �##Lدر  �، م;4,� و م 
,�� iھ
��L8 �Eر و����
 اR,@ن او م� ن@m ،و ن� م4دم 
48د ا%(� مR}@ل و « : ��

 ��م1(. در >1@م� ا��م� ھ��ن ام�م و >�i2 ا�� و �@ای �� ?�ن� �� ھ

�4 ا,K ا��س =V ط . &F���1Hت �@د د�� و ��زوان وی م+R@ب م� ?4دن

@را �� د�� >�i2 و �� ان��Iب  م@ض@ع ا���� دارد �2 ان��Iب ا��Bی V);م
 ،
�` �� وظ�,. رھ4Fی، وی را ,�ری دھ#B در 

 �� �R2ن� ��@ان#وی ��


ن�1ت 8@ق آ�1ر ا�� �2 ھ��ن ن4N,� و��L8 �,d آ��ی ) ٧٨(» . ان��Iب #2
��#� ا���ض��4 ای �2 در ا4v، د���R و �@ط}� ھ�,� �2 �^� ><ف م4>@م . 

 ،
4 #2
 و  م�#4Nی �4 او وارد Nن 
,
�@د �; 41�� �� �FR�2 ن 
���B ?4د,
��رج از  �+)�
اون
 �I@ان
 و م�وd,� م\(��L8 �L را �� در���  4ک �� 

�@د �4��h م^�� ا�� K,و ا 

ت �#�مRا98ون �4 ا,#^� آ,� هللا . >{ را م�
�` «: م#�4Nی ھi در =��n �}@ال ا,#;�ن_ �2 =��4
ه امB 9� 9ی�m i1(�. ھ�

}< �� �Rن�« . 

ه ان�1(�. ھ9�m iی �9 : ا,K �2 ن@�� ا,
« �� >{ م�<42 
 

اون��م` >{  ��< �2 
�@د��ن از >{ �Bم ��Lا?4 م �Rن� }< �� `�B
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 >4ف در��� ا����#� را در ��41 ) ٧٩(» ...���و از ��(� ا�#�Lد �� آ��ی 
�Rاو م� دان  

��#� �@د«  �ھ��ن ا�L�Bد �� وd,� م\�L  ا�1ل �9ر?� �2 در ��41 آ,� هللا 
 �)Lو ن �)LB 4N�2 از ن ��در %@ر،
#��2
 داU� ن روی آن�H,د �2 ا@� ��L8



وش و م4دود م� ��Iم . K�#m ا?4 دارای iن ھ�H,ھ4 48د د,�4ی :�4 از ا
�� م�  4Nارض م@رد ن@Bھ� و�\�
 د�mر ھ��ن ��L8 41^� و ����� ��


4 آن م4>@م �HI^�ی م^��  از ��2ب م�Fن� �� ا, K�4��hھ� در  ��1) ٨٠.(»


 ان�L8 : » ،���I^� او �� و�� م� @د و در ن^�,� �2 م� ?@,#,�� ��L8 �Eو

�IHم ��

 ، �I/ د,�4ی از آن �� و�� م� » مR}@ل و �4ای م��

ه، ا, K�4��hات م^i در ��41 م4>@م نھ��)  ٨١.(?4دد�@ن� �2 ��رھ� B#@ان 


رت و م�Lم�ت دن��,� >�%` � �� K�RFو دل ن �F)4ی �9 در ��,� >{ طN�#م
 ��
ن��#� را ��L8  و ن\4 �� ا,#�1 او �� �F` از. �ا,K �@ط}� و د���R ھ� آ��ی 

�Rد م� دان@� 4Nط. م@رد ن��
 �4ای رض�,� ,�
 �2 او #m 4ام� ھ �L��� 4 و
و " �4,�ن م4م@ز"ط@dن� دو��� و ھ��1ری �@د م� ?�� �2 اط4ا��8ن ,� 

�� �@ق داده ان
" ا48اد ��ص"� K,
��#� را ��ام� ن�� ) ٨٢.(�@ده ان
 �2 آ��ی 

 و م
رک در ��ط4ا#� �� �#���ت �@د �@ان�R ا,K ھ�� �#�,� �2 او از آ��ی 

��ط4ا�� و ا�H8ی و از ن4N مK �# آورده ا�� را ن�د,
ه ���4د K�#m K�^� ن@

م�� ا�� �� نR` >�ض4 � ،
ا,K ھ�� �#�,� �2 م@ �4 �
ن ان�Rن را�� م� #2

  .رو>/ �د و �K,4 در,�ی ��41ان ر>�� >{ ��د. و نR(^�ی آ,#
ه

 ���L� �� رت
 در آ�K,4 م�E�L از ا,R)� K(� م�E�L ھ�ی ا���m �� 4@ن�� ان��Lل �

و ن��;� �2ر و ,� ن�HL راه را  ��ھi م\�E-� م� � ای ��زی و �@ط}� �� آ��ی ��م#
i�#2.  
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  :#�ددا��$��#
 و      

  .٢٩١-٢٩٢، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -١

�� رR8#;�ن�، ص  -٢  .٨۶و٨۵اوج د�8ع، ھ�

  . ٢٩١، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�   -٣

  .وا�-��^� و ���و�^�، ��,� د4�8 آ,� هللا م#�4Nی -۴


 �-�4ی، ص   -۵���ن، از م+E+�د,� در آ�از٣١۴ده ��ل �� ا `L؛ �� ن  : �����9وه ض
��ره   .٧٠و   ۶٩، ۴٢، ٣٧، ٢۴، ١٢، ص ٣�
رس 

  .٢٩١، ص ٢٠٠١هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  ��ط4ات آ,�   -۶

  .وا�-��^� و ���وت ھ�، ��,� د4�8 آ,� هللا م#�4Nی -٧

٨- 
  .ھ��ن �#

 .٢٩١، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٩

�� رR8#;�ن�، ص،   -١٠�...و٢٧٢، ٨١=V از �+4ان، ھ� ،/E�m ط4ات ��ل ؛ آرام/ و�
��ط4ات ��ل ١١٨، ص ۶٢ �؛ اوج د�8ع، ��ط4ات ��ل  ۵٢، ص ۶٣؛ �� �@ی �4ن@
 . ٢۶٨، ص ۶۵

�� رR8#;�ن�، ص  -١١  . ٢٨٨- ٢٨٩اوج د�8ع، ھ�

  .٢٩١، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�   -١٢

  .   ٣٣٠ھ��ن �#
 ، ص   -١٣

�� و2 -١۴)B4 اF2از ?9ارش ا n,ر��آن دوره، در  V);�٣٠/٢/١٣٩٠` م �E�B رای@؛   
����� 
��^@ر و��(ام#�� م(� �� ر,��� ��
م+� V�aی دارای >{ ) ر��B�24_ ا�و �� 

@را �� ا��م� آ��,�ن K,4 ن�ط{ ن@ری: رای اF2ا �)B)V);م ��و V�aر( 
�، م+
ری ن;. ، د)وز,4 ام@ر ��ر�� و��(، 2��ل �4ازی)رV�a و�� �@ه �����a(,9دی

هللا ن@ری)وز,4 و�� اط��Bت(آ��دیFB ،)ر@H2 ��(� ن;��)وز,4 وB 
�رV�a و�� (، م+

) ر,�V ���د 48م�ن
ھ� 2` ن�4وھ�ی م5)R(، >KR 4�8وز آ��دی)��زم�ن ام@ر �4ن�م� و �@د��

رV�a 2#@ن� م;(V= �2 V از (و B(� dر,;�ن�) د��4 و�� @را(و ھ�~#�KR< K رو>�ن�
#��� 
�
ه �@د8@ت ��
ا>
ه م#�I_ رھ4Fی ��1H` و >VF ) � ��نK�H او #,���� B#@ان دو ن


��ن�� آ,� هللا م#�4Nی را �� ��@,_ ر��ن  .  

  ٢٩١-٢٩٢، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�   -١۵

�� رR8#;�ن�، ص  -١۶  . ٢٨٨- ٢٨٩و  ٢۶٨اوج د�8ع، ھ�

١٧-   ،
  . ٣٢٠ھ��ن �#

  .٣٢١ھ��ن �#
، ص  -١٨

آ��ی ���4ن� 48 �� م4>@م ام�
 ن;. آ��دی از =�/ از ان�Lب «.) ٢٩٢ھ��ن �#
، ص  -١٩
م�4@ط �@د، م4>@م ام�
 م� ?�� م K�F` از ان�Lب م� �@ا��i �+4,4 اE@��(� و >1@م� 
ا��م� ام�م را �mپ i#2 و =@ل ن
ا�i دو�� ھ9ار �@م�ن �� =@ل آن@�� ھ��K آ��ی ���4ن� 


؛ . 48 �� مK داد  �2 �4ای ا,K �2ر �4ج 42دم
ام Bط ا�F�ار K��آ��ی ام�
 ھ�R� i در ھ

هللا#B i)-Eوا .   «  
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�� رR8#;�ن�، ص  -٢٠  .٣٣۵، ٣٣٢، ٣٣٠اوج د�8ع، ھ�

٢١- _��4� �� ،
  .٣۴١و٣٣۵،٣٣٨ص : ھ��ن �#


,K �8ر��، م4���  :8�K از و�2ی م;(�FB Vر�#
 از ٨ -٢٢E,�ن ��ل ا��42م�ن�، آ i�^
 
��م#� ای،ا�4اھ�i ا�4ا�8(��ن، >�R#-(� ن;��، �� 
�
 >K�R ����4ن�، ��
 م+�
 م+��

  .  >K�R م@�@,�ن، ن�D روش 

�� رR8#;�ن�، ص  -٢٣ ؛ م�K ن�م� �� 4ح ز,4 ا��١۴-١۵اوج د�8ع، ھ�

@رای ا��م�، ا>�4ام�ً ��Lض� دارد �� وزی م+�4م ��ر�� ا��غ« V);ر,��� م+�4م م 

��ن@ن ا���� در م^(� م4Lر در م;(V، >�ض4 و �� �}@dت ذ,`  ٨٨?4دد �� طF{ ا%` 


ه دار ����� ��ر�� ��^@ری  -١: =��n دھ#^B ر������ �@�� �� ا,#�1 وزارت ام@ر 

@رای ا��م� ا��، در  V);4ی و مFرھ iN-م م�Lم �� �Hم S� K��-� ا��م� ا,4ان و
�@ص ار��Fط �� دو�E آم�1,4، را�\� �� �#;�ل ��h�)F�� ا��4 ا�ز دا�` و ��رج H2@ر، در 

ن4N �� ا,#�1 م;(V ھ��  - ٢ا�Bم دارن
 �2 ا,K ار��Fط در �m �\+� %@رت =<,��84 ا��؟ 
 i���?@ن� اط��B از ا,K 8-` و ان�-�dت ن
ا�� ا��، ا�Bم دارن
 �m م�Lم� ,� م�Lم���، �

��س و ار��Fط ?��84 ان
؟ � K,رج از �2در �� ط  -��٣ ا��
ه م� @د، ا48ادی �#@ری �2 
 �2 
��س ?��84 و م<ا42ه ن�@ده ان
، E\��ً ا�Bم دارن� �a�1,4ت آمUر�� �� ھ���وزارت ام@ر 
 n��= �2 ��4 و در %@ر�� �, 
ا,K ا48اد مUم@ر,�� از ��ن_ وزارت ام@ر ��ر�� دا�� ان


، م;@ز ��ن@ن� ���س و ار��Fط ا48اد م<2@ر �4,�ن ��4 ھ�Uت  - 2۴
ام ا��؟ م#�� ��
آم�a�1,4 �� ا,4ان، �� �m %@رت و �� �m �����2 %@رت =<,��84 و �R2 �mن� در ا,4ان �� 

ه ا��؟ ���� م#;4 ���� �m �� ده و م<ا42ات@� �m م+@ر م<ا42ات ،
آن^� م<ا42ه ن�@ده ان


ه و = ����n م�Hرا��E مL#& ض�#�ً م@ض@ع ��Fً �� و,4 م+�4م ام@ر ��ر�� در م��ن ?<ا
 »ام�� ##2
?�ن . نF@ده ا��

  .۶٩۴-۶٩٧ھ��ن �#
،  ص -٢۴

  .۶٩٧ھ��ن �#
  ص   -٢۵

  . ٢٩١- ٢٩٢، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٢۶

  .۴٨٨ھ��ن �#
، ص  -٢٧

��ره : ؛ �� نL` از۴٨٩ھ��ن �#
، ص   -٢٨ ،&��;�E4  ٧٩٣م;(� 2@,�� اFن@ام ��م@ر
١٩٨۶  .  

 . ١٩٨۶�K,4H ا�sEن�  ١٢ن4H,� ا4��RE م@ر�� : ؛ �� نL` از۴٨٩ھ��ن �#
،  ص  -٢٩

��ره : ؛ �� نL` از۴٨٩ھ��ن �#
، ص  -٣٠ ��4-Eع ا@F�d4,� اH١۴١۴ن  �� ١٧م@ر

 .١٩٨۶�K,4H ا�sEن� 

�� رR8#;�ن�، ص ا -٣١  .٢۶٨وج د�8ع، ھ�

٣٢-   http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/146118.php       

 .٢٨٢- ٢٨٣، ص٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٣٣

  .٢٨٣ھ��ن �#
، ص  -٣۴ 

  .٢٨٣ھ��ن �#
، ص  -٣۵
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�#2
۴٧٧-۴٨٧ھ��ن �#
،  م�K �2م` ن�م� اول و دوم را  در %�  -٣۶ �-E�\م ،   .  

  .۴٩٩-۵٠٠ھ��ن �#
،  ص  -٣٧

  . ۵٠٠ھ��ن �#
، ص  -٣٨

��#� �� >�4ت آ,� هللا م#�4Nی، ص -٣٩� 
�، م@رخ ١٩-٢٠رن;#�م� آ��ی ��
 ا>
٩/٢/١٣۶٨.  

  .۴٩٨-  ۵٠۵، ص ٢٠٠١هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,� ��ط4ات آ,�  -۴٠

  . ۶٢۶-۶٢٧و ٣٠٢-٣٠۴ھ��ن �#
، ص  -۴١

��ره  ^4ون
 ام4وز  -۴٢٧٠��  .dھ@�� رR8#;�ن�، 4Bوس >KR ، م��>�F �� �8ط�� ھ�

۴٣- 
  .ھ��ن �#

۴۴- 
  .ھ��ن �#

��ره  -۴۵
 ?9ارش م� �٧٨^�K  ٣٨=��م ام4وز #�.  

۴۶-  �Lره ١٣٨٨ب ا��م� در ھ;4ت، م^4 ان��  .��@ن m^�رم ۴، ص ٧٣٢، 

  .�E�B١۶٧;#�ب �4�Q@ش، ا�m ،�;#? 4F2پ ھ��i، ص  -۴٧


ی ری ^4ی، �(
 اول، ص -۴٨�٩٩��ط4ه ھ�، م+.  

�� رR8#;�ن�، ص  -۴٩  . ٢٩۶، ٢٧٨آرام/ و E�m/، ھ�

  .٢٩٧ھ��ن �#
، ص   -۵٠


ی ری ^4ی، �(
 اول، ص -۵١���ط4ه ھ�، م+ ٩٩-١٠١.  

�� رR8#;�ن�، ص  -۵٢  .۶٢آذر ۵؛ ٢٩۶آرام/ و E�m/، ھ�


ی ری ^4ی، �(
 اول، ص  -۵٣�١٠١��ط4ه ھ�، م+.  

�� رR8#;�ن�، ص  -۵۴  .٢۶٩=V از �+4ان، ھ�

  .٢۵۵ھ��ن �#
،  ص  -۵۵

  .٢٩٨ھ��ن �#
، ص  -۵۶

�� رR8#;�ن�، ص   -۵٧  .١٧٨د�8ع و �����، ھ�

۵٨-  ��  .٣٧رR8#;�ن�، ص �� �@ی �4ن@�، ھ�

�� رR8#;�ن�، ص  -۵٩  .۶٧اوج د�8ع، ھ�

  .٩٩ھ��ن �#
، ص   -۶٠

۶١- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/10/148817.php  

��#�،�mپ اول  -۶٢�  .  ٢٠٢، ص .ق ١٩٧١. ه ١٣٩١>1@م� ا��م�، آ��ی 

  .وا�-��^� و ���و�^�،��,� د4�8 آ,� هللا م#�4Nی -۶٣

��#�، �mپ اول  -۶۴�
ی -R4 مF2ا �)B ط4ات آ,� هللا��، ان��Hرات م424 ا�#�د ١٣٨١
، �@�S  آ��ی ��م#� ای   �� �@��E آ���ن� �i ١٣٧۴؛ در ��ل ۴۴ان�Lب ا��م�، ص 


ه ا��    .م#�@ب 


 �-�4ی، ص او,K ��م-� #��� ز -۶۵�، م4Hوح و �m@ن�� ا,K ۵۴ن
ان� و زن
ان�Fن، م+

�a48م� �-E�\م 
#� K��  .=��hم را در ھ

۶۶- qlWzE&feature=related-https://www.youtube.com/watch?v=1wLl_  



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٣٤٩            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

 ۶٧-   

 https://www.youtube.com/watch?v=7LmmJEP17uE   
  


ی ری ^4ی،�mپ �@م  -۶٨� ٧٣٢و٧٣١، %�+�ت ١١١، ص ١٣۶٩��ط4ات ����� م+

  .=4ون
ه 

  .١١٠ھ��ن �#
، ص -۶٩

  .�٢٨٨م�ن ا%�>�ت، ص=�/ ?:  ؛ �� نL` از ٩٠?4و?�ن��4ی و ��ن�H#�ن ان�Lب، ص  -٧٠

  .١٣٧، ص ١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد  -٧١

  .١۴١ھ��ن �#
، ص،  -٧٢

  .١١۴- ��١١۵م-� #��� زن
ان� و زن
ان�Fن، ص  -٧٣

٢٠#�F  ان�Lب ا��م�، ��: ؛ �� نL` از١۴٢ص  ١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد  -٧۴ 

��ره ۵٩آ��ن   . بداد���ن 2` ان�L. ١١، ص ٣٩٨، 


ی ری ^4ی،�mپ �@م  -٧۵�، =4ون
ه ��
 ١١١-١١٢،ص ١٣۶٩��ط4ات ����� م+
 
  .٧٣٣، %�+� ۵م^
ی، �(

  . وا�-��^� و ���و�^�، ��,� د4�8 آ,� هللا م#�4Nی -٧۶


�B و B48@ن�� �#�م د,K، ص   -٧٧ � ،��L8 �,dاز٣۶٣و ٣٣٧و `L؛  �� ن : �^L8 ن��Fم
  ٢٣٨، ص ٢،،ج١٣٧۶��4�� م+�@د %(@ا��، �mپ >1@م� ا��م�،از آ,� هللا م#�4Nی، 

  .٢٣٩و  ص 

  .١٢٣، ص٣؛ �� نL` از ھ��ن �#
، ج ٣٢٣ھ��ن �#
، ص   -٧٨


 �-�4ی ��  آ,� هللا م#�4Nی ���ر,n  ۴۶٠ھ��ن �#
، ص   -٧٩�، از ن�م� iH ا,#;�ن_ م+
  . ١٣٨٨آ��ن م�ه  ٢٢

  .  ۴۶۴ھ��ن �#
، ص  -٨٠

٨١-   iردھ�^m `�8 
#� K��
 ��2ب م�Fن� L8^� >1@م� ا��م� م4>@م م#4Nی را در ھLن

�#2 �-E�\م  .  

  .۴۵٣ھ��ن �#
، ص  -٨٢
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١٢-  
�I� �G�1 ��ھ�61ھ� وW,� �K  �� ای و �,8س 
1/�"  


ه، Hزه و ?��� ن��4اه �� ن�1ت � -در آ�K,4 م\(_ از �(�R م�E�L ھ�، ھ

 `F� _E�\رۀ م��B �B@م#�  -و �� ن��و �4ای ن�Hن دادن �m@ن�� �(@س آ��ی 
i#2 4وع م�
م� Lان م@#B �� ��1ن 
#m �� ھ� را�H#ھ� �#\)�  �I� 4� ای  :  

د و �� %@رت ھ#��م� �2 �+��{ 42دن م4Hو��B ��ن@ن� �� �@د ���4« -١
 K�#m D, �� �)��Lد و م@,i�R�� D >1@م�� در آ,
 ���Rر �\4ن�ک م� 

�@اھ
 �@د K��#� ار و@##2
ه ای �V د }��ھ ��24< 4�E �+@ای . د����ه �+
م��L(� �� >1@م� ��ن@ن� و م4Hوع، و ,� �4 ھi زدن ام#�� و ,� �4ان
ازی، 

2@��
ه م� @د و ?�ه دام#� �
رت و >� iت درھ
H� د@
ه م� �H2 �a�;� آن �

و m@ن �@دۀ م4دم ��د ه ان
,/ و . 9,9B �2�K,4 ,�ران �@د را از د�� م� دھ

�@اھ#
 42د و آن^� را �@اھ#
 ��@د 
�,U� ل آن^� را��Bا ،
#�Rھ K��4١(» ظ�ھ (

��ط4 ا�� �2  K,
� » ���@د �2 ا?4 آن �� �� ���ن��R,�F ا��زه داد ��� ��

 �2ر=<,4 42دن و ��و �� زم�ن� �2 . +��{ �@ده را �\-�ً �� ھ�4اه �@اھ
 دا

ا,K ���ره و ,� �� =������4، �� ھ4 2;� �2 او اراده #2
، �@ده را �@اھ
 �4د، 
او . در ,��E�< K�#m D �@ده م#\{ و 418 �@د را مs` ا,#�1 از د�� داده ا��


 2@ر 2@ران� ?@ش �� 48م�ن �� و ���ره �@,/ ا�� و �� دور او م��4m «


ا�E و >L@ق ) ٢(B ،ل�Lم4دم� �4ای آزادی، ا�� ���ا�� �2 و K,ر ا@N#م

، و #�@د ��,
 >��8 و ن�^
ارن
ه اش �� ،
�@,/ ���م م� ##2
 و =�4وز م� @ن

اد در �FEس د,�4 و Fرت ا��@% K,�2 در :�4 ا  

ا رھ� ن##1�آن را �� ام�ن 


ت  ��ز?�H م� #2
 و .���Rر �\4ن�ک م� @د �#�م >�� ان�Lب �� 

��#� �2 در  -٢���رۀ ��2ب >1@م� ا��م� آ��ی B 4,� =4دازیNظ ن�+E ��
>1@م� ا��م�، ن� :در ن;. �
ر,V 42د، �FBرت ا�� از ۴٨اوا�4 ��ل 

>1@م� ��ن@ن «�(�1) ٣(>1@م�، �(\#��، ن� م4Hوط� و ن� ��^@ری ا��

س ا��م ,��ن� �
رت م...اE^� �4 م4دم ا��Lرع م�و �� ��ی ) L «)۴##� ا��

م;(V �4ن�م� ر,9ی و�@د دارد �2 �4ای وزار��Iن� ھ�ی « م;(V ��ن@ن�<اری، 

�� م�Lم « و��L8 �E )  ۵..."(م�I(. در =4�@ ا>�1م ا��م �4ن�م� �4��_ م� دھ


 و ا,K م#�_ �4ای ھ���H �4ای آن^� م+�@ظ #�@�>1@م� و ���وت م#

 و ن� �� �R2ن� B �� �2(� �^` ھ��ن L8« و >�1م >�L�L )  ۶(».ا��#�Rھ �^


##2 ��-F� �^L8 از 

ی �@ۀ م;4,� ھi " و�E ام4"« ) ٧(»�� ��ن@ن م;F@رن�م�
�R٨(» ھ (  ��L8 �Eر«و و�h% 4ای� i�� `-� 
��i م(� ,� ���h% iر از . م�ن#
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، >�� »او�_ وا��Fت«و >1@م� ا��م� ) ٩(»E+�ظ وظ��� ھ�� 48ق ن
ارد
�@ن^� در  از ن��ز و روزه« 
وا�_ �4 ا�� ھ��K �1(�. ا�� �2 ا,;�ب م� #2

@د ��I,@ری  ) ١٠.(»ان;�م آن ر�4 �9 >1@م�، د,��1\� 
#m K��م+�@ای ھ
4��
؟ �\-�ً �� 
�@د �2م� �ھ#�Hھ�، �#�م د,9�m ،K د,�4ی م� �@ان  ! 


، د����ه ��واک �ه �� ��ی ا,�1#  K,و
ام� و��� �}@ری K�#m د,��1�@ری �
#2
، �� ��نR@ر آن =4دا�� �2 در  D�2 ����2 K�#m 4H4 �� ن�H�� �m 4ھ
%@رت ان��Hر �� م@�& آن، �@د رو>�ن�@ن مE�I. و��L8 �,d و ��HI از 


ام� m@ن ��2ب ���Rر م��I �@د و �� د�� ا�(� . رو#�41ان =#�F آن را م� زدن

�4دن �^Eا ��آن را ��ر ،
��#� از ,1. از �
رت ط(�Fن د,#� ر���\4ف  m@ن 
رو#�41ان، �����@ن و  -رو در روی د,��1�@ری �ھ#�Hھ� ا,��Rده �@د، 

 
آن را ��   -آزاد,I@اھ�ن �� دن�Fل �R2 �@دن
 �2 ر,�H ا,K دودم�ن را �#2 4
 ۵٧و �@,lه و��� ن��� دوم ��ل  و از ط4ف د,�4 از آن زم�ن. �#
9�mی ن�84

Fرھ /Lو در ن 
��#� �� =�ر,V آم�4ی، �� B#@ان �I#�@ی �@ا��� ھ�ی آ��ی 
راد,@ و �(@,9,@ن و م\�B@Fت ��,
 در «: م4دم �� ط@ر م
ام ا�Bن م� 42د �2



 و دو�E^� >{  ن�Nرت ن
ارن
م� م(� ���آزادی �4ای ھ�� ط�LFت، «؛ »
��او9�m K�Eی �2 « ؛ »�4ای زن، �4ای م4د، �4ای ���
، �4ای ���ه، �4ای ھ


 «؛ » ر ���ن و آزادی در �-��K �4ن@� ا���4ای ان�Rن ھ�R آزادی د,��

رات ھ4 Lل دارد �2 م@F� را K,ا ،�)��B و ھ4 آدم 
ا����رات د�� م4دم ��



 د�� �@دش ��,�� V2« م-#�ی «؛ �� D��دم@42ا �Eدو D, ا��م� �Eدو
مK �4ای �@د ن�HL، «؛ »وا�-� ا�� و ام� مK ھ�� ��E�-8 در دا�` دو�E ن
ارم

��ء �@د >1@م� نI@اھ#
 «؛ »م(� و >1@م� �4 ن�� ?�4م�9 ھ
ا,� )B
�4ن�م� ����� م� ا��
اء آزادی، دم@42ا�� >�L�L و ا���Lل �� ���م «؛ »42د


��84�� در دا�` م�(�1 42ده ان� �2 �a�^�E\& ا,�دی دو�م4>(� «؛ »م-#� و 
ن�RI >1@م� ا��م�، >1@م� م(� ,-#� >1@م�� ا�� �2 �4ن�م� ا���Lل و 

�#�ح ھ�ی ����� در >1@م� ا��م� در ���ن «؛ »زادی را �� ا�4اء ��<اردآ

�@د آزادن 
,�LB« د «؛@� /@= K�#~�زن�ن در ان��Iب ��E�-8 و �4ن@� و ھ


و در ان�Nر م(� ا,4ان و �^�ن��ن 4�1m@2ی ... و» �� ر�B,� م@از,K آزادن
�
، از �@د ا�ره ای �2 دال �4 >1@م� وd,� و d,� م\(��L8 �L دا�� �

م�ه و ان
ی �-
 از  ٧، در�� ۵٨^4,@ر  4�٣٠وز ن
اد و �4ای اوK�E ��ر در 
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�4F?�ن، در �I#4ان� �@د،  V);م �a�H?از ��ز 
=�4وزی ان�Lب و ,D م�ه �-
��) ١١(از و��L8 �,d ن�م �4د�� �I� ��L8 �,dو K��E�I١٢.(و �� م(  

�� از م4دم �2 �NB /I� �2 زم�ن� ا�� K,و ا  �� 

ه �@دن��{ و ا:��ل +�


ه �@دن }��+� i41ان د,#� و :�4 د,#� ھ�#��#� ا?4  .2#�ر :�E_ رو�آ��ی 

 �m 4د، ام�� ���` م� 42د و ��ن@ن ا���� را ھ9�m �� iی نB @ری�د,��1 ��

 از » �وd,� م\(L«ھ#@ز ��ز �4أت آن را =�
ا ن41ده �@د �2 دم از -� ،
�9ن

و �K�R ھ�� روزن�م� ھ� و ��� 42دن ھ�2 �R2 4  ۶٧ �� ��H2۶٠ر ��ل 
K,4�1m@2 ان��Lدی م� 42د، ا,K 48%� را =�
ا 42د و �4ای اوK�E ��ر،و��� 
�^@ر و رھ4F 8-(� در ن��ز ��-� ان��Lد �1m@2 42د و� V�aم#� ای ر�� آ��ی 

 ،��? iھ ��L8 �Eه ا��م�« و
�` م� #2
 » در m^�رm@ب ا>��م =<,��84 B »


 4Bض �#i >�@م� « ، ��I �4 او ���� و ?�� )١٣.(»48ا�4 از آن و ن� ,��
�F-و آن~� ?��� » هللاَّ B(�� و آ�E و �(iّ ا�� هللاَّ %(� اى از وd,� م\(�L ر�@ل 

ه، �� وd,� م\(�L اE^� ا�� «�#
م B از �و و��� آ��ی ��م#� ) ١۴(» ن�

�� n��= ا��، در ���� را m@ن « : وی ?�� ای �@�� 42د و ?�� >{ �� 

 و از م�Fن� L8^� م�4@ط �� ��Rآن ھ �� 
�4ادرى �� آ#� �� مL8 `a�R^� و م�-^


ارى م�Fاً ��ن
� ��L8 �L)\م �,dم� و ،
دانi و در ��K دو���ن و م�-^
ان ��  �#�
 �#
 رو�
 �� m@ن �@ر��Rا48اد ن�درى ھ �)�ا��م و م�Fن� ا��م� از �

  )١۵(» ...دھ�
 م�

�� و�@د ھ�� ا,#^� ھ#@ز در م�K ��ن@ن ا���� >1@م� م\(�L ن��م
ه، و �
رت   
��
ه �@د ھi م\(�L ر�Hم(+@ظ ن ��L8 �Eدر آن �4ای و . K4 مNن ��» �,dو

�L)\م« �#���و ھ��ن 9�mی ا�� �2 در ، آروزی �(�F و ��41 و ان
,�H آ��ی 
آن^� �2 م� ?@,#
، د,�4ان �L(_  .��2ب >1@ت ا��م� �@د ��Fً ���ن 42ده �@د


�� ��m@ن . 42دن
، و از�@ل او و ,� �S او K�#m 42دن
، ن�� �@ان
 %+� دا
��#� ان+��ر �
رت را در د�� دا�، �� آروزی �(�F و ���ن
ی �2 از ��ن_ 

 ،
#�R@ان�ا 42د و در ن��;� آن^� 
��#� ھ��ن� =��وd,� و «��41 و ان
,�H آ��ی 
�L)\رت م
��#� در ان\�Fق �@د،» ����  �2 �� ��2ب >1@م� ا��م� آ��ی 


 ا�4ا @د،,�� �2 �R2 ان �8@ا و 48م�ن@#B 
  .در ��ن@ن ا���� ��#;�ن#

، �� و�@دی �2 و��L8 �E >{ ۵٨در ��ن@ن ا���� م�@ب  آ��ن و آذر ��ل  -٣

رت ا�4ا�a دا� ام� �
ر�/ م+
ود  �� >
ودی � iھ �,�^HI� و در ��ر�Nن


ه ��ل  .�@د _,@�
 و �,

ه  ،۶٨و�E در ��ن@ن ا���� �; i�N#� ن� ای@��
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�(� �4ای ادارۀ H2@ر �4 ا��س �� ا�4ا در آوردن -E�2 ��م�ن� و ,� د��@ر ا

�� ��L8 �Eود و
، ١١٠، ٩١، ۵٧، ۵ا,K ��م�ن� �2 ا%@ل  . م#@,�ت ن�م+


، �� ن@�B �@ای �� ١٧٣و  ١۶٩، ١۵٠، ١۵٧?�ن� را ز,4 ،  در آن ?#;�ن
ه 
>�L�L ا,#�R . 48م�ن و��L8 �E درم� آورد و ھ�� �@ا را در ا����رش م� ?<ارد

�2 �� ��ن@ن ا���� 8-(� ا,4ان �2 ھ�� اھ4م^�ی �
رت در ا����ر رھ4F �4ارداده 

ا آن ھi در روز � �� dا 
��  @�I��= م��Lی و ھ�� م

ه، �
ون  ا,#�1 �� ا>

�ھ#�Hھ� �� م4ا�_ �
�4 ا�� وا,K د,��1�@ری، �� ���م�  از د,��1�@ری ن�Nم 
�Rن� �R,�L` م���ھ� �H#ھ�  ) ١۶.  (د,��1�@ری 


م���، dزم ا�� ��ط4 ن�Hن Lاز �� ن��1 م 
@د �2 و��� رو>�ن�@ن در �-
��#� =�H#^�د 42دن
 �2 ?4وھ� ��   ،��۶٣ل �B#@ان م�Hور ام�م ,� «�� آ��ی 

��i ?�4ی�� �E�B رای@�@د ) ١٧(ورد �@�@د آ»  ��< �#���و آ��ی 

ه و �S » ا>���ل 2#�ره ?�4ی �2م` را م\4ح «�� م�ن& 42ده �@د و آ��ی ھ�

�� ا,K ) ١٨(» د,�4 ن�4م�,#
 و م�(+� ن��R « داده و ?��� و آ��ی ھ�
��#� را �� ���,` �� ان9وا �-4�F 42ده و ?��� �
م��Hن در « =�H#^�د آ��ی �

i�RHرون ن

ه ا�����,` . ان�2
 42دم dزم ا��، . �� ان9وا در ام�م =�
ا U�

ا?4 رھ4Fی ��-� >�� در رده، م4ا�&، L8^� و ,� »  ��4�H �� م4دم >4ف �9ن#


رت ان+��ری وی �@د� i<م9ا ،

,#�Rن ا�� �2 .  رو>�ن�@ن �@�@د م� آم�


ه �� رھ4Fی ��-� �@�@د آ,  .  م�ن& 

�� رR8#;�ن� و ��,4 �24ء �2 �
، �� ھ�#�
رت ان+��ری را در د� دا

ت =�
ا 42ده  �2۶٣ر?4دان� وی از ��ل  ��2 �#����2 ����ری آ��ی  
-� ��

�E�R2^�ی ام�م آن ھi در زم�ن �#O و «. �9ان ن�4ان� آن^� ا98وده �@د�@د، �4 م

 d �2زم ا�� ��ن�H#� �4ای ام�م . ا����8ت دا�(� م�,� ن�4ان� �@د 418

در %@رت �4وز >�د�v ای، د�mر ��ء م924,� و  م�IH ?4دد �2
��#� در ��
 >��ت �@د، �4ای از د�� )  ١٩(» .م4Hو��B نH@د�و ھ#@ز 


 ��
ی �ھ#�Hھ� ?<ا^B �,dری، �#��د و��و از ھ�� . ن
ادن �
رت ان+
 ��
  - ��4�H ��ن
  ھ����م#� ای �2 ا%4ار دا�� ھ�m 4 زود�4 رھ4Fی  –ا>

�4
 آ��ی م#�4Nی �� � _,@��4F?�ن رھ4Fی آ,� )  ٢٠(� V);و �4ان;�م م
%�ح ��a9 �� %@رت م�ده اهللا م#�4Nی  �� =�H#^�د  آ,� هللا ��م#� ای �� 

4ح ز,4 �� ��@,_ ر��
۶۴وا>
ه، در آ��ن  �� ، .  
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اق « : م�ده وا>
ه�>�4ت آ,� هللا م#�4Nی دام� ��24�� در >�ل >�ض4 م
�� اول از اR� 4 �� 48د���ن@ن ا���� ا�� و م@رد =<,4ش  ١٩٧%` م#+

�4F?�ن ا,K ان��Iب را  V);و م 
ا4s2,� ��ط& م4دم �4ای رھ4Fی آ,#
ه م� ��

  )  ٢١(» .%�a_ م� دان

�4F?�ن، وی ا%4ار ۶۵و  >�� در ��4م�ه  V);م �R)� م « در
B 9ومE 4�
  ) ٢٢.(دا�� ا��» ��D�1 رھ4Fی و م�4-��


، �� زiB و ذھK م\({ ?4ای   iH �@ض�5 داده  ��R� 4>� �2 در ��
 4N4ا,\� �2 آن^� در ن 
ان+��ر ?4ان در وض-�� آن روز �L8^� �2 وا�

 و�E ر���ً آن^� ��@ان#
 زم�م ام@ر را �� ن�م  
، �2 ا���ً وd,� از آِن او ��#�دا

 
و ,�  ھ��ن وض-��� را �2 و ,� ن���� از وی  ان+��راً در د�� �@د ن�^
ارن

، �� :�4 از آ��ی م#�4Nی، #�� ��
 از ام�م ھi دا-� ،
#���#�  دا�زم�ن آ��ی 


#��@ر�ن �4 ا,K �@د �2 . �I م@رد �F@ل د,�4ی را در ا����ر ن
ا�
 K�#m او را 
�ن در آ��ی م#�4Nی ��& ا�� و ,� �� ام�1ن��� �2 دارن S,4ا

���� 
�@اھ#).٢٣  (
اِد  م4ا�& �@دن
 و ن�  ��,4 �@دB ن� آن4وز در iن ھ�

 و ن� ام4وز#�در در��رھ�ی ا,4ان و H2@رھ�ی د,�4 . 4ا,S  را در �@د دا


ه ای �� رھ4Fی B �, ن�4ی و 
#m ق ا��8ده �@د، �2 در درون در��ر���رھ� ا��
�� �2م�ً ن9د,D �� =�د�ه �@ط}� م� 42دن
، و �ه را از ��K �4ده و ,I �1

از ا�LBب او را �� =�د�ھ� م� ?��ردن
، و�@د �4ازۀ ام@ر را در د�� م� 


ن . ?#�84 4F�2 �� رھ 
#��@ری دا� K�#m �^آن i4ی ھN�#در م@رد م4>@م م


در >�L�L . ا,�Hن �4ازۀ ام@ر ھ�~#�ن در ان+��ر �@د�ن ���� �@اھ
 م�ن
 �2 ،
��#� �� دن�Fل �L8^� �@ن�
 و�E آن^� �4ای �-
 از ا���ً وd,� از آِن او ��


آ��ی . آن^� �� ن�م  و ,� ن���� از وی  ان+��راً �
رت را  در د�� �@د ن�^
ارن
 �2 
�@د اذ�Bن دارن i4ی ھN�#ل « م�Fاز ام�م �� دن 
وd,� �4 " ا,#^� �4ای �-

��L8 "
و در ذھK و ���ل �@د 418 م� 42دن
 �2 آ��ی م#�4Nی )  ٢۴(» �@دن
^�L8 K�#m ن او@m و 
�` م� #2B �#���� ا�� و او ھi  �4 ھ��ن ���ق آ��ی 

��R و ` و ول >4ف م� زن
 و >84^�,/ �� م9اح ھ�4اه ا��، آدم� �
ی ن
�� ن
ارد IHم Sو ر� S�و E<ا �� 2�� ان��Lد و?(� و ,� ن{ زدن او از �@دش 

K�84? ر����
 و �� در  ا#�Rم� دان `�
 و آن را ���` �+#�د4�8 و  �@�^� ن
ا
 ،/���-    
#���#� �2 آن را در  د�� �@د دا�و دور  -ن4�N د4�8 و ��� آ��ی 


،  او ر#�Rن ن���@د S�ا K�#m 42دن آن د��� از ن9د,�1ن و اط4ا��8ن� را در 
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�@د �2 آن^� در م@رد م4>@م  ای و ا,K �#^� ن��1. �2 م� �@اھ#
، م� ��زن

ا��FE در آن زم�ن ��ن
 ان+��ر?4 در �@د . م#�4Nی ا��Fه ارز,��� 42ده �@دن


#���# ��
ر �4 . Uن و K�#m م ��E9#��a` نF@دن
 و نL#,& ا�در آن م@ iھ 
,�و 
 ¥;< 4s2ا 

ه �@دن
 �2 �� ن�م و �
رت او �@ط}� ##2
 و >Hن S)Rم �#���
 ��42 4� S,4اHEم& ا�� ��L8 4ان� را �� ��ی#I� ش@�ا��dم روض� �@اِن 

  .  �Hن#
رھ4Fی �#

��#�  �� �-4�F در��  �
  آ��ی #�ھ
ف ان+��ر ?4ان م�H= ��I 2@ِه  �
ر�

 از ا,#�1   .»ن� و��L8 �,d «  و ،د�@ » و��L8 4� �,d «م4>@م م#�4Nی -�

 �� ،

، �� زودی �4 آن^� آ�1ر آ��ی م#�4Nی �� ��ia م�Lم رھ4Fی ان��Iب 
�@د م� دان
، ام� >�ض4 ن��R �2 �� ھ4  4Fرا رھ �#���و�@دی �2 او آ��ی 

 �4 آن ن^
 و ,� >�� �1@ت #2
 و روش و م#/ او �,U� 4^و �#�,�� م `�B

��#� ���وت د �2م�ً �� روش�  .از,��� ا��Fه �@د =� �4دن
 ارد، ��و م#/ آ��ی 


، م4>(� �� �� ,�زدھB i#@ان R� ن�1 در�#~��� م#N@ر �4Fان ا��Fه �@د ھ


ن  :م4>(� د�� �� �2ر ا�4ای ط4ح �@د 

.E4ی، در در�� اول، او را ��  -اN��#ی م��ف و ط4د ا48اد و ن9د,�1ن آ>< ��


،     B#@ان و��L8 �E رھ4F ن�Nِم �2 �+ِ� 48م�ن ��نHو ا?4 ن ،�  ن�� �@اھ#
 دا

�� وارد 42دن �H8ر ھ�� ��ن�F �4 او  و وارد 42دن ا�^�م ھ�ی �#��K ��  -ب
اط4ا��8ن و ,�ران ن9د,1/، :�4 مiL�R اورا ھ��s�< �� i و �1E دار م� ##2
، و 

ه و در 
ه، وادار �� �1@ت  �2 iدش ھ@�در ن��;� �� ��ط9B 4ل و ><ف 

  . ?�4دا����ر �4ار م� 

�`   -جB وارد i�L�Rم �#���وا?4 ھ�~1
ام  از ا,#^� ن��;� دIE@اه را ن
اد، آ��ی 

  .و او را 9Bل م� ##2


 از -د-� �B�#� �+� ا?4 �� درس و i9ل ھB  ی�H? 42د و �8@ا,/ راه
 K,و در :�4 ا 
 

، د�� �� �F�24/ زده نI@اھ
رت � 
م�1Hت ��ن

��ن� نK�H و �� ��  -نL8 4�N^�ی د,�4 –
ه %@رت، ��s�< �� ��L8 و آ�4و 

  .د�� آم
ن 48%�� م#��_ او را �1,9�8 از �4 راه �@د �4 م� دارن
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� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٣٥٦            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

 ���D�� ا ��/��ی ��� /��ی»'K� ی آزادی�����$« 

�� مR}@ل 
ه »  ن^��^�ی آزادی �I/«د����4ی ��
 م^
ی ھ�B و

ام ��
 م^
ی و ام�
 نBاش و ا �B@�;. آ��دی، وا�-�ً �� ای از ا��Bی ز,4 م;


ار و �� ��ط4 ا�^�م^�ی م�I(�� �@د �2 L< �� }< ن

ا�E ور��B ل ا�4ای�Fدن
 iدھ ��R� ؟ در
�4 او وارد 42ده �@دن
، �@د و ,� ھ
ف د,�4 را �-�L_ م� 42دن


، �2 م#N@ر  و ,�زدھR)� i(� م�E�L ھ�ی ?<�� و  �4 ا��س ا�#�د م�-
د Kرو

ام ھ
ف د,�4 را �-�L_ م� 42ده ان
، �2 ا?4 �� از ا,K ا�^�م^� و د����B4ی و ا

 �R2 
��ط4 ھ��1ری �� ��واک، �@�� 42دن، �-` �#
 و ,� ��وا�2 �@دن، ��,
��(� از رو>�ن�@ن و :�4رو>�ن�@ن� �2 از  
,�� V= ،ام 42د
Bان� و ,� ا
را زن


 و ام@ر م^�� را در د�� دا�� و دارن
، زن
ان� و#�Rھ iھ i,4ان رژ�  �,


ام م� 42دنBب و ,� . ا�Lاز ان 
ط�84 ا,�1# �� ��ط4 ا�^�م ��(^�ی �F` و �-

#^� ا?�R2 4 �� زiB ا,. ��ن� ���� و ا�(+� دا�K و ا, K��F` ام@ر ھi نF@ده ا��
��ل �� او =�R^�ی م�I(. و ,� =�H#^�د  ٨م
ت ا,K ھ�� �#�,� 42ده �2 د,�4 

  .   ن�� دھ#
 ��,9ه �-#@ان )٢۵(���رت و  �� ��رج و =�R ���رت 

  ����ی ��^@ری ا��م� د�HEن �� ��ن و م�ل و ن�م@س م4دم م� �@Bا?4 ز

ا�E و >L@ق م4دم �@دB ان دو در =� ا�4ا
�� ن
 �2 در دا�` و ��رج از زن


 ھ9ار زن
ان� را 8(� ای در �����Rن ��ل #m و ،
�� ا,K ھ�� آدم �H2 ن�� زدن
۶٧  
#�H2 ����) ٢۶(نR� رت >�� آ,� هللا  در
,�زدھi د,
,i �2 �4ای >�� �

 
#�H2 د را@�
 آ�� �2 ) ٢٧(dھ@�� ,�ر ن9د,D و د,4,#� �و و��� dزم آم
، ا>
 
#�Rان@� ��
م� 42ده �@د و �
ون >��,� و =�F��Hن� او ن�ا,K ھ�� �� ا,K ھ� 

 
#�H2 ،
#�� ��. دن
و �i �� ا�4و ن��ور) ٢٨(�2 ان+��ر �
رت را در د�� دا

 ��و م@ا8{ ��2ب �E�B;#�ب �4�Q@ش در زم�ن ر,��� ��^@ری آ��ی ھ�

و ا,#^� درس �H2 و ��H2ر ). ٢٩(رR8#;�ن� ��/ از ھ��Hد ن���4 ��` ر��
ه ان

��#� ?��84 ان
 �2 �8@ا م� داد  �2 >�� >1@م� ��@د آ��ی  iNBرا از ا���د ا
� ا,;�ب م� #2
 و ھ��K �1(�. ا�� 2... «ا��،» او�_ وا��Fت«ا��م� 

@د ��I,ن^� در ان;�م آن ر@�ا?4 ا,#^� در ��م-� ���S نH@ن
 « و ,� ) ٣٠.(»

مK ن�� « ، )٣١(».ام�م زم�ن را ���S م� ##2
، ا��م را ���S م� م� ##2

K�H� `��� �^#,ا ،
#H�� i,@?   
��م� از �4�ن �4دارنB K�E 
#�Rن� ... K,ا 
ن�<ارن
dزم ن��R آن^� ... ظ�ھ4 @ن
   م-�i در �@ام&) ?@ھ��` ���E (ن@ع آ�@ن
 ھ� 


� �9ن#�� �)����م� ھ�,�Hن را �4دارن
   را B K��E ... «)آن~� ... « و ��ز  ). ٣٢



��� �ی� ���	  �
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.E�Iر ا��م� و م@H� 4 م(� و�Rف م��4ع >4ام و آن~� �4  4Nدر ن    ��
@{Rم ���^@رى ا��م� ا�� �� ط@ر ��ط& ا?4 �(@?�4ى نH@د ھ� ��s�< ل


 م�#و م4دم و �@ان�ن >9ب اE(^� ا?4 �4�@رد �� ,�� از ام@ر م<�@ر    ��
�@د�ن    ن�@دن
 �� د����ھ^�ى 
م�4@ط� ر�@ع �##
، و ا?4 آن�ن �@��ھ� ن�@دن


#�R٣٣(».م�(. �� �(@?�4ى ھ(  

 �2 

ه �� `;Rم 
,�� ،�#����� ��8وی �F` و �-
 از =�4وزی ان�Lب آ��ی 
، ا?4 »او�_ وا��Fت ا��«دن �
رت و >�� �
رت �2 �4ای �� د�� آور


##2 ��
,K و =�4و ا,�Hن . ��@ان#
، از ھ�� K�H2 و �4وری 48و ?<ار ن)Lو م

ام� و��� ا,K �4ور و ��(^� . ط�F-� ا�� �2 د�� �� K�#m ��` و �4ورھ�,� �9ن#


، م�Fح �(�1 وا�_ ا�� و ا?4 روزی از ��ن_ �4ای >�� >1@م� آن�ن ��
 �I
، و ,� ض4ورت ا,;�ب 42د،  4\��4ور ##2
ه و ,� آم4 �4ور ا>�Rس 

آن و�� ا�� �B �2م` و ,� آم4 ا,K ن@ع ��` و �4ور ھ�، داد?�ھ� م� @د و ,� 

 از ��K �4ود,�� �B@ن �� . 
�-� K�H2 ی و

ام ��
 م^B�1ر آن  ان�@ن� آ


ه.  ام�م� در زن
ان�@د �2 ھ
ف از  م4>@م م#�4Nی �2 از م
�^� =�/ م�@�� 

 م^
ی و �� �){Rم»/I� د او�� و ا,#^� �^�ن� ا�� و » ن^��^�ی آزادی@�

��#� ا�� و ھ
ف ا,K �@د �2 �
ن �4ای �-
 از آ��ی �H2 �HLن ،iھ ���� �H,ر

، در ���  آ��ی #���#�  در ��� او دا�آن�ن ھ��ن وض-��� را �2 زم�ن آ��ی 

 
#�� ��، �� ۶۵/ ٧/ i١٧ در ن�م� ای ���ر,n وی ھ). ٣۴(م#�4Nی ھi ھi دا

R,@م� ن �)���#� از ���� را =�/ مK « :وض@ح �� آ��ی ا?4 ��
 م^
ی ھ�

�@دم را �� �R2 ن�� 48وi و ا���Lل 418 و ارادی �@د  Kم 
##1� i�1 ھ��1 �
i#2 ٣۵(»  .را >�� م�  (  

��#�، ��ن
 ان+��ر?4 �
رت، �2 �در �#
  اE. و �� ن@�K�#m K ن�م� ای �� آ��ی 
�@رده، د�� �� �2ر ا�4ای �#
 ج و د آن ط4ح م� @د �R1. ب ط4ح �@د 


 اE. و ب ط4ح، �
ون د���E و #� ��L8@4ای �� ا�4ا در آوردن و م� �m4?ا

  ج و د  ط4ح ن��ز �� وارد #� ��L8@د، ام� �4ای م@Fن �)�B �#�����,� آ��ی <

��#� ض4وری ا��
ن و د���E مi�L�R آ��ی آ��ی ��� � و m@ن ا,#�ن د4�8 و 

�@رن ��
ان� �4 ن#m `1H4ای ا�4ای ط4ح �� م� ،
��#� را در ا����ر دارن� .


 �2 در �E�< K�B �2  آ,� هللا م#�4Nی ##�m ن م��#m 4ن� را\ام� م^4ه ھ�ی 

 ا4s2 �^4ه �4داری را از �@ان��a وم@�< ،
-�� او را از رھ4Fی ���S م� ##2


##1� . K,در ا 
��، ��نR� ��
 آ�� –ھ����م#� ای و اB@ان و ان��ر�ن  -ا> 
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 4�IR� �� د، او را@� 

، �2 ��در نI@اھ# `;Rن م�H,�2 �4ا n,ر��از آن  
-�

، �� �2ر #��@د در آورن
، �� ام�1ن��� �2 در زم�#� ھ�ی م�I(. در د�� دا


ی ر���ً رھ4F ، �� و�@دی �2 ھ#@ز آ��ی م#�۶٧4Nاز ن��� دوم ��ل .  ?#�84
��م 42دن/ �� �4��hات م@رد ن4N در ��ن@ن  �� �2 
آ,#
ه �@د،  در %
د �4آم
ن

وd,� «و ر��� 42دن » ��D�1 م�4-�� از رھ4Fی « �2 م^��K,4 آن، 
�L)\م «
  . ا��، د�� �9ن#



 آ�� آم
 ا,#;� و ?��« : م4>@م م#�4Nی م� ?@,��#� دار,D, ": i روزی ا>
 4��h� ن@ن ا���� ا%` ھ�,� را��در  iم ھ�Nن �+)�
ھ�i و �#� ا�� @رای م�

 D, 
�a��� 
�4F?�ن �@ده ا, V);م V�aان ا,#�1 ر@#B �� ��?#;�ن
ه @د، و 
�1` �
ھ�
 و ا, K�4��hات را ان;�م H� ای �R)� �� �2 
�R,@#� ن�م� �� ام�م


4"�
ھ��^�,� دارد ام� در Lن@ن ا���� ن���2  iم� دان Kم i��? K8-(� ، م S,ا

ه �@د  -
ه مK^= K 42دن ��4ه ��ن@ن ا����  –�2 ��زه �\-#�م� =<,��84 �LB ��

،�Rن� �+)�او از رھ4Fی  Kوی �2 م� دان�R، ھ
ف 2#�ر ?<ا�) ٣۶(» �� م

ارداده و B#@ان  ٢٠/٩/۶٧ ن�م� م@رخ ا��، ھ@��ران�، درHھ �#����� آ��ی 

ن@ن ا���� �4ای ان;�م �4��hا�� 42ده �2 در وض-�� 8-(�  ��ز 42دن ��4ه ��
iدان ��آن^� �-
 از ا,#�1 از آ,� هللا م#�4Nی مU,@س ) ٣٧. (در آن را م�(+� ن

�4 آ��ی B 4���#� �@,lه  �2��F,4Lً دو ��ل آ�
ن
، �� در ا����ر دا�K آ��ی 

ی �2 او از آن رن� م� �4د، �#� �� ?��� آ��ی ,
��ری �� �)B �� �#���


 آ�� >` م� 42د,i و �� دو « �8>��ن ���ل آ�4 م� ھ4 �2ری �� ام�م دا��i �� ا>
i,م� 42د V1-#ام�م م i٣٨(» .ا� (
#���` =4داB �� �^� 9م�ن در دو�  :ھ

�4F?�ن �2  - ١  V);م V�a�1#� رHآ,� هللا م �� �#����� ارا�a ن�م� ای از آ��ی 
�@د، » (�Lوd,� م\«و ر��� 42دن » ��D�1 م�4-�� از رھ4Fی«�#
 م;@ز 

 

ه و �� ��D�1 م�Lم م�4-�� از  ۶٧در اوا�4 ا��# `�1H� 4?�نF� V);م
 &�� 4F^� را در د�� رھ�ر
� ��
 د,�4 و از ��(� ھ#� 
#m 4ى و ا98ودنFرھ


ا��FE .  42دن و وd,� را ھi ر���ً م\(�L 42دن، در ��ن@ن ا���� ?#;�ن
ه 
K,�2 ا 

نL�-آ ن�م� �-�� ھ� م 
�
ه ا���@��(� ا>ام� �� ن4N مK و . �� �-` 

����#��#� دارم، ن�م� م�  �2 �� ��@%��ت د,��1�@ران و از��(� آ��ی �از 
 ��
 آ�� ن@�
 و ,� >
 ا4s2 �� رض�,� ا,�Hن ا>�� �#����@ان
 از �I آ��ی 

�@د آ�� ھi  .�2 در ھ4 دو %@رت �-(� در �2ر ن��R. و او ام��ء 42ده ا��
��#� B#@ان 42ده ١٣۶٧^4,@ر  در ن�م� ن��� اول���(� و��^� «، �� آ��ی 
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 _,@�ا�� �F+% �2^�ی �#��-��E را مK و ,� دو���ن م� ن@,i�R و �-
 از �
iت و :�4ه م� دھ��B@F\م �� ��و ھ�~#�ن�1 آ��ی ��م#� ای �-
 از �(@س  »

 ،��? ��L8 �,dھ� و�H#ھ� �I� 4� » K,4�
 �2 ,�1 از آ,
��ن@ن ا���� �

 د�E` ) ٣٩.(�� ان�Lب ا��» �ن^�ی ام�م 9,9Bم�ن ا��، م��sق ام� آرم#m ��

  :در�� ا��

.Eوِن  -ا
��#� �� وd,� م\(��L8 �L �� ا����ر ن�م+
وِد ��در ن4N آ��ی 
�  . =���a@�I ا�L�Bد دا

�(� �� آ��ی ��م#� ای ۶۶�2در ��ل  -ب< �� ،»�L)\م �,dا��، » و ����#Hن
 `�B م�Lو در م ً��  . ن�م+
ود زد»  وd,� م\(�L«دم از ر�

��م م-#� ان�Rن� R< @� �#�2@د و ان��Lم ?�4 �@د و �� ھ��  -ج� �� �#���آ��ی 
و�� �R2ن� �2 از >4ف او ��4د و ,� ام4 و ن^� م� 42دن
  را �+�` ن�� 42د 

�@%��ت ھ�� د,��1�@ران ا�����#� ھ�R2 4 �2 در . �2 ا��FE ا,K از �آ��ی 
�� م��
 و ,� ��م-� �� او ا��Fل م� H2@ر  ��#2
 و  42د، ن `�+� �Rان@�


ه  آ,�. ��#
ازدان���ع 42د، وی را م\�& ?4دان
 و ,� از >�9ّ  2@/ م�,
#R= هللا

ر در �(@,9,@ن، =��hم ���48ده �@د  �� د,
ن �8(�� از ا���FLل م4دم از آ��ی �#�%


ن^� و ا���FLل i�NB  �2 آ��ی �#�
 �2 ا,#�@ن� ظ�ھ4 
ر ��,
 م@اظ_ ��%
��#� را �+D,4  م4دم از وی �2 در �(@,9,@ن ن�Hن داده م��@د، >�Rدت آ��ی 

�� ھ��K د�E` )  ۴٠. (�@ان
 از آن �4Qھ�9د %
ر �� م� آ��ی �#2�#
 و ��,
  م�
��ل و ر��8ر او و ��,4 م�Lم�ت Bاز ا ��-� �� �FR_ ن�4ی �2 م4N�#م4>@م م
 O#آھ ،.E�Iد,�4ی م O#دش آھ@��^@ری ا��م� ا��م� ان��Lد م� 42د و �

 K�#2
، و از 2#�ر ?<ا `�+� �Rان@� ��او �د و او و ��,4 م�Lم�ت م� زد را ن

#�4
 م� �م#�^� او آدم� ���Rر �@ دار �@د وB;@ل ھi نF@د و%4F م� 42د . 

�� م�@ه ��4
 و �
ون ا,#�1 ط4ف ��@ان
 �2ری از =�/ �4Fد او را ن��@د م� 
�� و م4>@م م#�4Nی �� در��� ?��� ا����: » �R2 ری ا��م�@^�در �

) ۴١(» .2#�ر ��<ارن
>{ ن
ارد �@دش 2#�ر �4ود ��,
 �� آ�4ور,9ی او را 

د,��1�@رھ� ا%@dً آدم^�ی م\�& و �+� ام4 را دو�� دارن
، و �R2ن� �2 از 
 ،
���HEن م��E�I م� ##2Bاز ا ��-� �� �FRد، ن@� i)B ر و@-روی اراده و 


##2 `�+� 
  .   ن�� �@ان#

از ط4,{ م\�B@Fت، ن��زھ�ی ��-� و ����Bت، راد,@ و �(@,9,@ن، ھ��ت  -٢
�� و ?4وھ/ و در ا����ر دا�K .. .دو�E و
 م^
ی ھ��� �){Rم `Fن �4 ط�#m
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@د  ����� م#�4Nی و�S دادن �� او، و ا,#�1 او ���� ا�� و ����� �4ش ن

 �2 ?@ش D)8 را 42 م� #��و � &,4� �+�4�vU ا,K و آن وا�& م� @د، ن@ا

  . و از ��(� ھ�� ا,#^�، ن�م� �� �K �4ای 9Bل م#�4Nی ا��. 42د

و =��م
ھ�ی ا,K   �۶٧��84H�= �B4� �� ��@ �4ط�ن در م�ھ�ی آ�4 ��ل �
 �I� آن^� را ،
��#� 8@ت #2���رى �\4ن�ك، �2 ھ�N+E 4 م�K1 �@د آ��ی ��

��#� در ��
  >��ت ا��، �24#�ر�م4>@م  ین�4ان ����� �@د، �2 ا?4 �� آ��ی 
i�LB م� ?�H، م#�4Nی از رھ4Fی ,4R1ه نH@د، ���م �4ن�م� و ن�HL ھ�ی آن^� 



ن�HI� �B4� د@�  . �� �E�-8^�ی 

 n,ر��ن�م� اى٢٩/١١/١٣۶٧در  ،    
�� ام��ى آ��,�ن �4و�� ، ���ران� و ��

 رو>�ن� �\�ب �� آ,� هللا م#�4Nى��
 �2 در �@�E#^�ى م+4م�ن�    > ��ن@

V,@#ھ�ى ا%(� و د�� �IRو ن 

   درج ?4د, /I= &م��د .  آن �� ط@ر و��

م %�>�� آ,� هللا م#�4Nى را ا�Bما,K ن�B �L�L< م�   م� در  K,4د و ا�

داد �� م�E�R ��4#�رى آ,� هللا م#�4Nى از م
�^� �F`، در   >��4 ن�Hن م�
��� �� ��Rم+�8` وا�   #���ا,K ن�م�  آ��ی م#�4Nی ��. �، م\4ح �@ده ا��آ��ی 

 n,ر��ھ� داد١/١٢/۶٨در ��2@ n��= ، :» ��@�41 ازH� K��� �� ا,#;�ن_ ض
�@د را ا�4از دارم }��B _;-� رم�m,�ن ... ن���ا�� �2 آ K,از ا K-;_ م�و 

�@د را 2#�ر ��<ارم و �i�)R �@��ز,^� @م i^8 درک و Kم 
» ان��Nر دارن

)۴٢ (  

١٣۶٧�4 ��ل  ی آدر ھ��� ھ�  ،�#������� آ��ی R� در �+4ان رو>� و  

�4د، م4>(� >�(� مi�L�R آ��ی  ن�� از و�-� و =��84H �4ط�ن �4R م� 
���
ه  i4ی 48اھN�#ی  م��آ �� �#iه  م�@ه  و ھ
�#� ��  . �� ��ر ن��RH �@د ر��

�� �24#�ری » وا�-��^� و ���و�^�«?9ارش ��ط4ات م4>@م م#�4Nی و ��2ب 
م�4-�� از رھ4Fی در ��ن@ن ا����،  م#�4Nی از رھ4Fى و ��D�1 آ,� هللا

F�2  �@داى رھ ��آ 
�4ى در �4 م� =4وران
، زم�#� را �4ای �@د م#��_ ا>

 د,
ه و ,�ران/ در ,�1 از �I=�mن� ھ�ی �^4ان ��
اد م-�#��^� از R�B^�ى ا>-


هآ�� �� 
ان� اى �^�� #�E�� د   ژ��@� .�%@��رو>�ن�@ن م�Fرز    در م+�8` 
 ���R,�
 آ�� �4اى رھ4Fى زم9م�! �^4ان ھi ط4ح ��E�� و �. ?�H م�   ا>


���ر م�   ا���ن
ار و�� ا%�^�ن آ��ى ����4~� ھi �� از %+��� ا>H� ��ر�8  آ
��)��� زم�ن ام�م    د�� ان
ر��ر �^�� ط@م�رى �@د �� در آن �� ���FH م@�-�� م


 ��L �� آن >�4ت در �K ھ�� ����E �� ام�م� ر��
ن
، =�H#^�د�  م+
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��#� �� ��ى آ,� هللا م#�4Nى  � 
�9,#� ��
 ا>�,��

ھ#� �#���  . را �� ام�م 

  `�Eد �� �� 
ا,K ط4ح در �(�R م
,4ان و مK�E@{R ادارات ا%�^�ن =�H#^�د 
��#� �� ��,� ن��4
 8@ت آ��ی و�� و    ض�{�آ��ى �4و�� ن�9 �2 از ) ۴٣.(

اE@�@ع آ,� هللا م#�4Nى �4ار    ��E�-8^�ى =�H =4ده آ?�ه  و در �4,�ن 9Bل �4,_

هدا�� ا�� و ھ��ن\B 4اه�
 �� ھاى د,�4 در 4�8 رھ4Fى    @ر �� �-
ا م-(@م 


#�
 آ�� �@دن
، m#�ن از ط4ا>�^�ى �@,/ اط��#�ن دا��� در م��>�F اى    ا>
 n,ر��١٣۶٧/١٢/٢٨ " در    " ��? K�#m روزن�م� ��^�ن ��: 

م�E�R د,�4 �` م@اض& ����� ،ا����دى �H@ر ا�� �� �� م#���F^�ى ... «     
.)�Iم    i^د,�4ى �� �4اى م� م �E�Rو م ، i��� ���#� دار,i در آن^� >�@ر دا

��� ا�� �� ھ#@ز    ا�� ان;�م)B ارس
�� در را�\� �� >@زه ھ� و م)B رھ�ى��
ا���� �� �@د ن���84 و ام�
وار,i �� ان � هللا در ا,K را�\�    �` ا%@�E و

 i,@
رت  آن^� ا��8ده ا��،  مs` ا,#�1 �9ودى �H@ر در �.  »...  8-�ل � ��F
ھ�,� �4اى �
�� ?K�84 م
,4,� >@زه و ان��Nم    آن^� از ھi ا�#@ن از �4ن�م�

K�84? ن �� آن و ن�9 در د��
�HI�    ،زم ا��d ر@H� ����� د و��زم�م ا��

 آ�� و . ران#
 �KI م��
ه ان
، ا>:�8` از ا,#�1 آن^� �2 م�ر �@رده و ا8-� 

  .را ھi �� ��زی ?��84 ان
د,�4 دو���ن او 

 

   �� "�ص "��1� �
 /�P�1ی و ��ز آ"� 

i1, ،i#2 ره م��
م��ً �� �� ن��1 اLورود �� �+� ا%(� م `F� : در
 ��
ه  �2 از ��ط4ات و �2رن�م� آ��ی ھ�ا,#�@ن� �(R(� م�E�L ھ� �-� 

ان��Hر =�
ا 42ده ا�� و ,� د,�4 د��  ۶٨��  ۶٠رR8#;�ن� �2 از ��ل 
�-�� ھ� م�K1 ا�� �2 418 ##2
 ا,K . ان
ر�2ران مi�L�R، ا����ده @د


ان ارزش ��ر,�I ن
ارد,#m و �Rن� /�� �a�1 =�ره ھ�� �^��� ا,K ?@ن� . �ددا

 و م
رک، ?@اھ� و ^�دت دادن، م^��4 و ��d�4 : ا48اد ��,
م�ن ?��#� �m �2

�@د �2ر?4دان و ,� آم4 و �Bم`  �2 �R2 دت دادن�^از �#
 و ?@اھ� و 

؟ مK م^��4 از ا,#�@ن� �#
 و ?@اھ� دادن، �#
 د,�4ی ام@ری �@ده م� ��

i��# �����E �2 ان;�م . نBدر ��ره ا i1< ور
در ���م د����ھ�ی ����a و %

ه �4 ?@اھ� و ^�دت �@د �Bم` و �2ر?4دان ا��@ار ا��^�دت و ,� . 


ه و ,� د,
ه ھ�ی د,�4ان ن@d�� �B �4ن
ه در�� اط��#�ن ا�� و ن� �#?@اھ�  
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i1< ور
، ا,#^� ��ر,n و �; ��4�n) و �K,4 �4 ا,K ا��س.  �Bم` ا%(� %

ه �2 �@د �Bم` و H2@ر م��� و از ز��ن و �(V2 i و �R2ن� ��ری 
. �2ر?4دان و د�� ان
ر�2ر مi�L�R �@ده  وE<ا از اھ��� و,lه ای �4�@دارا��


ه ھ�ی ا,K و آن در �m@2 و ��زار و ,� ط�B }Fدت �# �, �)�I� ا,#^� >84^�ی
 

ی �2 �-�� ھ� دارن� ،
##2 �LE9ی را �� د,�4ی ا�m 
�2 و��� م� �@اھ#


م، در %@ر�� �2 و��� �� =�H#� اش ن��ه �#�@دم د,
م و ,�  Kم 
:��FEً م� ?@,#
م� i�#2، �� ��د?� ���` درک ا�� 9�m K�#m �2ی �4ا,/ �� دd,` م�I(�� در 

#I� 4 از� 
#�R4 و م�^� �m V= ،ده ا��@Fن آن زم�ن و م�1ن، ام�1ن =<,4 ن�
�@ده ا��؟  ٧٨��  �R2۶٠ �2 ��1ن
ار ا%(� ��^@ری ا��م� >
 ا�` از ��ل 


 ر,��� ��^@ری ���1 م� زن
، �� =�,�ن ھ�E�� �H  ۶٨ا��FE از ��ل #R�2 �4 م
ر,��� ��^@ر,/، ���Rری از ام@ر را در د�� دا�� ام� در ا,K دوره �� 

  .%` م� @دم4ور و�
م �� �
م از ا��
ارش ����2 و �� ��ی د,�4ی و

ا�����B و م<ھ�F =4دا��i، ��  - در دوران �@ان� ��E�-8 �� �2^�ی ����� -دوم
�� از �;��4 ��ر,H2 �I@رم�ن >�� در �4ن و دوران م-�%4 �2 �4ای R� 4ھ
�� م� ,�i�8 و ا,K م4ا ^Fو م D,ر��ر ��R� ط�Lوزی ن��ھ� م� 42دم، ن
�;��4 ان

�  
,�F4ا م� نm �2 ،اب م� داد>B ;��4 ھ^�ی رن� و�از  K�ر,�I ن��FRً رو
�i �� ��@ان�i از آن^� درس و �;d ��4زم را �� ��م�Fs و م#�� را در ا����ر دا

i,4��� رم�ن@H2 ه
�� ا,B K(� و��� ام�1ن� �� مK د�� داد، . �4ای ����K آ,#
 }�L+� �, ه و
�-� 42دم �2 >
ا�` آن~� را �2 �@د �;��4 42ده، آم@���، د,

� ن��,;� ر��
ه ام �^� ضSF و ن�^
اری در >��N8 ��ر,H2 �I@رم�ن 42ده و �
i4ار دھ�ه 
�` ��/ از ده .  در ا����ر ا,K نR` و نR(^�ی آ,#B 418 و K,ن��;� ا


ه �2 در ا����ر ھ���ن �4ار ?��84 ا��، 
 ��2ب و م�E�L ھ�ی  م�-
دی )�

ه �@ان#��ن ?4ام� ا��^B �� iھ �a�^وت ن���داوری و .  


 ا�` دوران �@د م�  �@م< ،��4;� K1�
ه د:
:� ام ا,K ا�� �2 �� ��ی م�B و
 �� �a�#@د، �� ھ�R2 4 �� آ?�ھ� و رو K
 ��ل ?<�� رو#m و �� K,در ا

ای ن�42ده ا?4 راه ن�در��� ان��Iب 42د �ھ4 ���� I� �2@اھ
 روی آورد و 

�@د �Bم` ا��4Lار، ا���4ار د �2 �R� ن��R2 �� ش را
,��1�@ری وd,� وام�
م\(�L �@ده ان
، و از �m �� �E�mه و ,� از ا,�E�m K �� آن �E�m ا��8د، ��ز �@د و 

م� �n �8` هللا ن@ری : ا,K و آن را �4زن/ ن#1
 و �� �@ل دو��� �2 م� ?��
��#� را � ،i��8ر �#����2�ن� را د,
,i دن�Fل  ،i��8ن� ر�را د,
,i، د�#�ل �2
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�� ر����� رR8#;�ن� و د,
,i دن�Fل i��8، >�ل م� �@اھ�i ��ز ?�H �� ھ�
i�#1� �����
م� �� ا%` . Lم K,از ا V= ؟iزی را ادام� دھ��� K,ا 
�� �� �2 م� ��,

  م\(_  �4?4دم

��#� آ��ی �4ان;�م  ��\�ب اى ن�م� در  ،١٣۶٨ 48ورد,K دوم ��ر,n در  

�� K,4��^م O#� �)���@ان
ه ھ� ر��ن� در �2 �+ 
 م�IH را @د� م@ض& 


 ا�@ت ن��RF ام m^�ر m@ب ...: 42دLB V2 ن 42ده ام �2 �� ھ���Bرھ� ا�� Kم
  )۴۴(» ...دو��� مK در در��� راه ھ4 48د ن^��� ا��

  �� ��@� �� `a�Rم ����#� آ��ی ��K م� ?<� از م#�4Nی م4>@م م#�4Nی، و 

K+E 
��#� آ��ی �2 @ن
 م� م�@�� �@د، ?<�� �2 ومa�R(� ن�م� م+�@ای و �#� 

 از �-�� ازان;�م �(@?�4ی �4ای B(� ھ��K ��.  دارد ا�ره ���/ و او ��

��لِ Bای ن�م� در ?�4ی 2#�ره �4ای راه 42دن ��ز و >�د ا n,۴/١/۶٨ ���ر �� 

��#� آ��ی�
 م� #R,@ا,#;�ن_...«: ن ��د ��� >�ل @� ��� از ای -�F را 

�E�-�4�< م� ��Rا?4... ام دان �E�-�4�< ��IH� م� 
�@ه ا,K �2 دھ� �� 

�+)�
 م� ان�Lب و ن�Nم ��-�. م@�_ و ن��R مً  ا,#;�ن_! �� �B4 4Nن 

�E�-�4�< 4 �4 راNد ن@�
م Lب  م� م�L4 ا��م و ان��دان
 و ھ�� ?�ه :�4 از 
�` ا�4ای ن�م� ا,K ��) ۴۵(»  را در ن4N ن
ا�� امB ی از >�د��آ �#��� _)� 



 ?<ا�� �@>#�  ان+��ر?4ان د�� و ?4د,��م ��.  � K,ام�ت ا
 آ,� ھ#@ز ا�

��#�،  آ��ی ن�?^�ن� 8@ت %@رت در و �@د رھ4Fی ��ia ر���ً  م#�4Nی هللا�
 د,�4ی �2ری ضV= ��4. �@د  �4 ��,/ �4ار دا� و م�K1 م#�4Nی رھ4Fی

�2 ����R< ی��آ �#��� ��B` ا�
ام �� د�� �� �4ان��9ان
 �8�2 ان
ازه �� را 

��)B 4یN�#م 
 >9�m ����R ھ�� د,��1�@ران �4ای. دا� ض4ورت �9ن


، �2 م�Lم� و ر��F ھ4 در �R2 �2 ن��R ا,K �4 �4ان��9��ل ا�H8ی �� ��Bاو ا 

��#� �� م#�4Nی آ��ی ن�م� ا�H8ی E<ا و �9ن
، د���
ام^�ى در��ره Bای 8(� ا 

��#� آ��ی �4اى آن   از =�/ م�ه ھ�H �� زن
ان��ن� �� �8�2 ان
ازه �� �@د، ن@

����R< ی��آ �#��� ھi ھ��K و ان���I �4م� ��B` و 8@ری ا�
ام �4ای را  


/ ۵ در �� �� �� راد,@ �م��ھ� در�4ن�م� ن�م� �4ا�a و ان��Hر م;4د �� و 

K,روز در ،۶٨/ 48ود 

اد و :�ظ آم�9 �@ھ�K ن�م� ۶٨/١/۶ ,-#� �- 9Bل 

 ) ۴۶.(ر��
 م#�\4ی آ��ی د�� �� رھ4Fی از م#�4Nی آ��ی

 ن�HL ا��، E@ح ��ده و ��م م#�4Nی هللا آ,� �2 42دن
 م� 418 ھ#@ز m@ن


ه ط4ا>� �@ری در �2 ھi �@�� از �-
 و ##2
، �@�� �� وادار را او �2 �@د 
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�@م� ا�18رB ر�Hا ان�
 �� �2 ھ�~#�ن�1 42دن
، م� ,4R1ه را او �2ر 42د، م� =�


ه و 48,_ و >�(�Bری دادن و��R� ان در را
  ن4�N 42ده وادار �@�� �� را زن



 و ?#�84
 ا4�Bاف او از �2 م^
ی ��-� iام 8@ری ھ
Bا 
.   

 V= ی ا,#�1 از��4ی آN�#ی ۶/١/۶٨ ن�م� م��آ �#��� ھ��ن #2
، م� در,��8 را 


ه روزB از و ای �)�
 و آ��دی ن;. دری آ��,�ن �FB ر ن@ری هللا�H8 م� 
 آورن

��#� آ��ی �� ای ن�م� �@�� م#�4Nی م4>@م �2� ،
R,@#� ن�4 دو ھ4 و iھ Kم� 

�^��Hرت �2 م�FB 4«  �@دF9,9، رھB ام4وز K4اف م�Bم� ا i#2 �2 ورط� از 


م، ��
ار آھ#� �1�= K�S�@  �@دم ?��84 �4ار آن در �2 ھ@E#�ک ای  ...

 ن�9 �@دم �#�ب آن م�Fرزه و ��R)8 و ا%@ل و �L8 ,����8ن ����4 از �2 ا,#;�ن_

 �� ا4�Bاف >�L�L در �2 �@دن
 42ده آم�ده »... آم
م ?��84ر اھ4,�#�ن ا,K دام در

 ���4ن
 ام��ء  او از �@ا��#
 م� و �@ده  ن�م� �@�� و مK�L8�# �� ھ��1ری و ?#�ه

)۴٧  .(V= دو از �B�� 4ه��Hی م��م� ن@ری آ 
�� ا?4« : ?@, 
�R,@#� 

K�L8�#در م ��� Kن�@ذ م 
#�/ ام�م دا@���F ن�� �� �2»  آ,
 م� B  �� �^آن 


 م�,@? :
#)� 
,@ 
 آ��,�ن ا%4ار �� �-
: م4>@م م#�4Nی م� ?@,
) ۴٨. (�4و,

�)��
 ا�Bن ھ� ر��ن� در �2 ٧/١/۶٨ ��ر,n در ای ن�م� م+�4م�ن� : ن@�i را 

�@د رھ4Fی، م�Lم ��B ia#@ان �� ا,#;�ن_ �-��K �� را�& و... «  Kاً  اول از م
� 

.E�Iم ن�9 ا2#@ن و... �@دم م
B �?د آم�د@� از و i#2 م� ا�Bم %4,+�ً  را 

�E�-�4�< ض��L� م� i#2 ...�� Kا��زه م 
�� ھ�~@ن 48م�,�>? D, �F)ط 

Dm@2 4 و�L< زه در@< ���)B  V,ر
�� ��E�-8^�ی و �)B م� و
� و ا��م �� 
�1��ن� رھ4Fی ن4N ز,4 ان�Lب< �E�-�4�< ل�h� ا?4 و ��i؛ دا�� ا


، داده رخ ا�� ان�Rن طd �-�Fزم� �2 ض-�^�,� و ا��Fھ�ت �� هللا ان�Hء ��

 ) ۴٩(».?4دد م4��4�< &��E�- ھ�ی رھ4Fی

�� K,ظ�ھ4اً  ن�م� ا iH���#� آ��ی :�_ و ��@ا��
ه و �#
 رK�8 ��/ از  48و 
،
از  ٨/١/۶٨ ��ر,n در م#�4Nی �� =��n در ا,K را ظ�ھ4اً %�ح ن�� د,
ه ان

�)�� 
 :ن@�� ان


م ا,#�1 از« B �?د آم�د@� ا,
، 42ده ا�Bم رھ4Fی م�Lم� ���R= ia �4ای را 

V= ل از@F� ن������� از % 41H� م� i#2 ���� �2 دان#
 م� ھ `%�< 4�B 

Kده م@, 
�� %�ح مK...ا,�� i#�� �2 م� ا,K در را ان�Lب و  �^�L8 
��� �2 

�� ن4Nات از م4دم و ن�Nم##2
 ا����ده ...�E�-��#� ء ان� �+� و درس �� هللا 


 م� ?4م� را ن�Nم و >@زه �@د�HI� .م�REوا i1�)B . «)۵ن )٠�R#,
 آ��ی و �
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 و m@ن م4>@م م#�4Nی  9Bل رھ4Fی از ٨/١/۶٨ ��ر,n در ر���ً  م#�4Nی

م« �@دش B#@ان 42ده �@د B �?د آم�د@�، در آن »i#2  م� ا�Bم %4,+�ً  را 

�` >�د�4 را از آن�ن ?�84B &�@و م �R@ان�و >�(� د�� از  �HLآن�ن ھ�ی ن 

 ً 
 رھ�,� م@�����,.   

   

   �ارک ��ای �,��C8ی از �+�ان ا�E��G� �(� از <;ل /�P�1ی 

 

ن از�-�#^� راه  ،وی ?K�84 از �i�)R آ��ی م#�4Nی و در ا����ر مU,@س 
در ��ل  .�@د را، ><ف وی ارز,��� م� ##2
 �mره ���F 42دن �
رت در د��


ه و در اول ��ل  ۶٧��i  �� ><ف وی ?��84 ���i �� ا�4ا در  ۶٨��� K,ا

ام� ن4N �� ا,#�1 م� دان#
 �2 آ��ی م#�4Nی در ��م-� �I ر,�H . م� آ,


 از 9Bل، از �F` از �4وز �+4ان^�ی ا>���E یداری ا��، �4ای �(@?�4-� �

، �2 آ��ی ��م#� ای 48۶٨ورد,K  ٢در . د�� �� ا�
ام�ت و �
ار�2��  م� زن#

 
�� �(�#� �� آ��ی ��م#� ای اط�ع م� دھ
 ا��، _ آ��ی ھ�^H4ای « در م�

» .>` م1H` در ار��Fط �� آ��ی م#�4Nی، ��4 را 2@��ه ##2
 و زود�4 �4?4دن

)۵١ (R8ی ر��و ,� از ط4ف وی در م\��{ ?9ارش آ �#���#;�ن�، �#�م آ��ی 

ه �@د�(�#� « :  م@رد 9Bل م#�4Nی در�i �� آ��ی ا�4اھ�i ام�#� =��hم داده 


#�� ���4F?�ن، 8@راً �(�R دا �R�aت رUا�� ھ�@�?��V= �R)� i 48دا ... 

؛ م#�4N آ,� هللا ��م#� ای �� ]
^Hری از م@^�� V�aر [ i��R۵در ) ۵٢(» ھ 

�� ?9ارش م� #2
 ۶٨رد,K 48و
 آ�� « :آ��ی ھ���� د4�8 ام�م آم
م و �� ا>
i,ه �2 . م<ا42ه 42د
�4F داد �2 ام4وز ن�م� ای از آ��ی م#�4Nی �� ام�م ر��

 4N4 ام�م را �4 نNن ،
-� �� K,م 42ده �2 از ا�Bاھ� ا�� و ا@�ن@B �B<ر
�
م �@اھ#
 داLن م����� ا��، و�E ھ#@ز ا,K ن�م� 2�� از �iH ام�م 2. �@د

 �L8ا�� م@ا K1�
 و SL8 �� دادن م^(� ��4�H م#�Rد ھ@� 4Nام�م �4 روی ن

=V از م<ا42ه ز,�د، ��ز ھi �� ا,K ن��;� ر��
,i؛ >�� اdم�1ن ��,
 از . ##2

م#N@ر از ) ۵٣(» .و�E ا>���ل �F@ل آن ض-�. ا��. و�@ع آن �(@?�4ی @د
��#�  ن�م� ن�م� B<ر �@اھ� آ��ی م#�4Nی از آ��وی ا��  48۶٨ورد,K  �۴ی 

��#� در ���(� �2 در آن  B �� �2٢(� =��م آ��ی +� O#� K,4��^م �� K,48ورد

 �4ار داده �@د,
 �)�در . �
ون ا,#�1 ن�م� از آ��ی م#�4Nی �4Fد، او را م@رد>

��#� اداره م
ارس  ۶����[48ورد,K آ��ی )B [ 4ی �@دN�#ی م���2 در د�� آ i�
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 ۶و ھ�~#�K در ا,K روز ,-#� . وا?<ار 42ده ا�� ی ا�4اھ�i ام�#��� آ��
 K,ا��48۶٨ورد ��
 اK+E و �#
ی �� آ��ی م#�4N ن@,
�4 آ��ی « :، ن�م� B



 �� د4�8 مK آم^Hاز ��4 م ً���L�Rم#� ای م����i ام�م در . �در ��ره �
i,4ی م<ا42ه 42دN�#ی م��ص آ@����R ن4N ھ4 دو ا,K �@د �2 م�(+� ن. 


 آ�� �(�K 42د و ?�� ام�م ن�م� . ا,�Hن ا,K ?@ن� 9Bل �H@د�در ھ��K اv#�ء ا>
 �2 

ی �\�ب �� آ��ی م#�4Nی در �@اب ن�م� �F(� ا,�Hن ن@�� و �@ا��� ان#�

ه @د، و�E �� ا%4ار، از =I/ %4ف ن4N 42ده ان
 و �4ار  /I= @,از راد

�(� ا�4-Eا V1B و 
 i�)R� 4یN�#ی م��د ا?4 آ�^#H�= د و@Hن /I= ،�از ن
ا
42د �2 مK و آ��ی ��م#� ای، ن�م� را �� �i,4F� i؛ ?���i در ا,K ��ره 418 م� 

i�#2.  

�4F?�ن،  �R�aت رUی ھ���Bا ،Kم�م 
�آ��,�ن B(� م�1H#� ا�4اھ�i ام�#� و م+

�@ص آ��ی م#�4Nی از �i آم
ن�م
�� . �4ای مH@رت در ��ره �@اب ام�م در 

i,د. �+� 42د@. ن4N ھ�� ا,K �@د �2 در در�� اول �4ای ان�4اف ام�م ��ش 


#�آ��ی م@�@ی ارد��(� . آ��ی م�1H#� در ��ره م��
 �@دن ا,K ��ش �4د,
 دا
 �2 

ه ان�#
 م@�@ی �@�a#� ھ� داد���ن H2 `2@ر �
 از آ��ی ��
 م+#��? �#�)�

@د /I= @,ه ن�م� ام�م از راد
  .  �4ار 

��م#� ای،B(� م�1H#� و ام�#� �4ای م<ا42ه �� ام�م، �
ون �4ار مK و آ��,�ن 
i,
��ران آم� �� �)F� .i,
_ ر�� iن� و ن� �B�� . &�م@ا K,ا ًd@��� ا,#�1 م-


#�84,>= ،
�@ص �5��4 >�� . م���ت ن�� دھ#�آ,� هللا ��م#� ای و مK در 
ام� . � 42د,Fiھ� �4ای �-
,` و 2#�4ل ا,�Hن %+آ��ی م#�4Nی و =�
ا 42دن را



 . ام�م �� �
,� رد 42دن�,U� iد، د,�4ان ھ@ `,
مH�= K#^�د دادم K+E ن�م� �-

�@د�ن ��#��4
. 42دن ،i,4Fم� ن�م� را ن 
�4ه �4ار d�� و 
#�84,>Qام�م ن .

���[ا,�Hن اداره م
ارس )B [
#�
ه آ��ی ام�#� ?<ا^B �� را.  

i,
�م از ��4ون �4F 2. �� م#9ل مK آمi,9ل آ,� هللا . 4دB _�ا@B در ��ره
i,4ی م<ا42ه 42دN�#م.
مK ھi �� ا4R8د?� . ن9د,�B�� D دوازده _ آن^� ر#�8

�@ا��
م .�Rزم ن�d ً�-8 4?�نF� �R)� `�1H� �2 
 K,4 �4 اNن . iھ ��ام� ھ

 42دن
؛ م�4 �4ای �-��K �1(�. م�EUR رھ4Fی آ,#
ه�,U� را K��و ) ۵۴(» ھ


ه ا��، ��  زم�ن� �2 ھ#@زHاده و ,� م-9ول ن
و ر���ً آ��ی م#�4Nی ا��-�� ن

ه �2 ط� �HI#�م� ای R1B^�ی آ��ی م#�4Nی از ن�RI وز,4 د��@ر داده 

@د ��  .ھ�� �� �4دا
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٧  K,ی « ، 48۶٨ورد��آ]K�R< 
����E وز,4 د�8ع �4F داد 4� [ �2��t م+

ه V1B آ��ی م#�4Nی ر] از ط4ف ن�RI وز,4[] از اط�ق ھ�[ ا�HI#�م� 


R2_ �1(�. 42د و ?�� م�EUR ن�م� ام�م، ا2#@ن در ھ�Uت دو�E م\4ح . �4دارن
��(� ن�را>� ا��. �#� ?<ا�i ام4وز در م#9ل ��i؛ ن�را>�i. ا�� iھ ��B.  

اط�ع داد م9B �EURل آ��ی م#�4Nی از �@ی ام�م در ...د4�2 و ��,d�K�) 42د

ه و ن�RI وز,4 �� د��@ر ام�م �HI#�م� 42ده V1B �2 ھ�Uت دو�E م\4ح 

�@ص ��& ...ھ�ی ا��ی م#�4Nی را در ادارات �4دارن�از ��Qه و ار�/ در 


د��@ر . آوری V1B ا��ی م#�4Nی �2 ام�م د��@ر داده ان
، �(�#� �}@ال 42دن

ه ا��
 از ط(@ع 8;4 د %5F زو...از ط4,{ د4�8 و از م4�R دو�E ا��غ -�

��ن آم
���48ده ام�م �� م9#E . ر�Hاز ان� 
=��hم ام�م را آورده �@د �2 48م@ده �@دن
 ،Kط4 ر8& ن�را>�� م��ن�م� �#
�ن �� آ��ی م#�4Nی %4ف ن4N 42ده ان
 و �� 



م و �41H 42دم. ا,K را �� مK اط�ع دادن+�ل @� . «)۵۵(  

را آ��ی ا�4اھ�i ام�#� از � i�K�) 42د و ?9ارش م����/ « ، 48۶٨ورد,K  ٨در 
�� آ��ی م#�4Nی �-
 از ر��
ن ن�م� ام�م را داد و �4F ن�م� B<ر�@اھ� و 

@د i��آ��ی . ا��-��ی ا,�Hن را داد و �@ا�� 2�i�#2 D �� �4,�ن �@ب 
  .ھ i�K�) 42د و ھ��K را ?��] ن;. آ��دی[ دری ] ���4ن-(�[


?�ن] :�م4ض�[���FB و ] �FBس[زا4aی، ] :�م �FBس[آ��,�ن #,��8
ا�a ن 


آ��,�ن ن4Nان . �#
ر �FBس و اراک آم
ن
 و در ��ره م�EUR آ��ی م#�4Nی =��4
ن
��4
ه �@دن
 و B;�_ ا�� �2 �� �9 آ��ی ن4Nان، �R2 اظ^�ر = iھ ��و ا�4اھ�

  ...ن�را>�� ن41د

+�ل @�
 آ�� �(�K 42د و م�K ن�م� آ��ی م#�4Nی و �@اب آم�م را �@ان
؛ �ا>
�� �@اب ام�م از �(�I م�EUR . ر ا�� ا�Bن @د�@د از >` ن�FR م�EUR �2 �4ا


ه ا���@ص �(�#� %+�F 42دم و از . ����2 � K,م#� ای در ا���� آ,� هللا 
  .>` ن�FR م�EUR اظ^�ر رض�,� 42د

_ آ��ی  4�?9ارش �(�R ا���ن
اران . م�HB4 ا���ن
ار 42م�ن آم
] >K�R[آ
ا��س ن�م� ام�م  �@���  را داد �2 در �^� �@ض�9B `)B 5ل آ��ی م#�4Nی �4


ه ان
 �2 ام�م �@اب م+�F آم�9ی �� �F@ل ا��-��ی ��^8 �R)� 4�
ه ان
 و آ

@د. ا,�Hن داده ان ��  ) ۵۶(».�4ار ?<ا�� ان
 �2 م\��R)� _E را ن�د,
ه ان��

�� رR8#;�ن� �@د از �2ر?4دان�ن ���� در ���م ا,K ?9ار^� �2 آ��ی ھ�

 �2 از 9Bل آ��ی م#�4Nی ن�را>� و م�,` �� ا,K ا��، ط@ری وان�@د م� #2
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�Rن� iره د,�4ی ھ�m ب@� �Eو �Rه . �2ر ن�l,ن@اده و �� و�� K4 مNن ��
�` ھ�4Rش اط�ع دارد �� B 4 وNد,�4ی از ن V2 44 از ھ�^� �R2 44 ھR�ھ

�� در 
48۶٨ورد,K  ١۴ھ��B K(� آ��ی ھ�R,@م� ن ،:»... iو ن� �Hھ �B��
��ن� ر��
م �� . �I)� ت��4ی اوN�#آ,� هللا م �EURط �� م�F�ی در ار
��B و م^


��Fن�� �@ا��
م. 42دنB ��.  « ) و ��ز��زی، ص �?
و �F` از آن .) ١ ��٧زن
��(� « 48ورد,K ن@�� �@د �2 در م@رد آ��ی م#�4Nی ٧ھi در در  iھ ��B

��B i از ��ن... « ، نL` م� #2
 48۶٨ورد,K  ١۶و ��ز در » .ن�را>� ا��

 �^��H نL` 42د �2 ��نi م#�4ه ?��4 در �(�R ای B(�� آ��ی م#�4Nی �^



ه �@دن��زن
?� و ( » .%+�F 42ده ا��؛ ��ن��H^� i و ��B ن�را>� 
�� ا,K مa�R` را از iHm .)  ��٧۴ز��زی، ص �� ن4N مK ا?4 ھ�4R آ��ی ھ�

�� ن�� د,
، ا,#�@ن
  �� وی � وی �� ن�� 42د 2» او��ت �(�I« آ��ی ھ�

��Fن�� �I@ا�B.  

م�EUR . ا��F را ?i�84« :، ?9ارش م� #2
48۶٨ورد,K  ١١آ��ی رR8#;�ن� در 
ر��ن� ھ�ی :m ��4^4ه ا,�Hن را . آ��ی م#�4Nی در %
ر ?9ار^� ا��

م-�
ل، آزاد,I@اه و �4�� �@اه و m^4ه ام�م را � KH�i��4 م� ##2
 و 9Bل 
4� iR�E�1,ن� و راد@H� �F): ن را�H,ا 
#,��
ال ��4�R م� ن�B4 ) ۵٧(» .اNن ��


اق 48م@ده �4آن���4َةٌ « :ا,#;�ن_ و �� مَِ� �ِRِ�َْن �)Bَ KُRنdا ِ̀ َ�   �َLEَْأ @َْE َو

 د�� �� B<ر �4ا� زن
: َمَ-�ِذ,4َهُ #m 4ھ ،���#�� /,@� Vد �4 ن�@�» .ان�Rن 

�@د �) ١۵و١۴/ ���م�( �� iن� ھ�;#R8ر ��(@ت و و��� ام4وز آ��ی ھ�
��#� و م#�4Nی �#�4د �� ��(� آ��ی B و �� روش 
�� را م4ور #2>? `a�{Rم

�@اھ
 ر��
 �2 :��4 ھ�  در  �FRن ن��;� ن��۶٨�4داد  ١١ھ   �)�B روش

 ھ9ار و ,D د�E` و B<ر #m 4ھ ،
��#� را �@%�. 42ده ان�آ��,�ن م#�4Nی و 

�@اھ� ���ورد.  


 ر��_ م#�4Nی ا,#�1 �� �@�� �� >�ل #� ا���� ��ن@ن و ><ف ��I�4 و �
ر�


ه 48اھi آن^� ذا�La ��ب
 ا��، �+��E از آ�� ا>@� و ?#;
، ن�� =@�� در 
 و ?<ارن
، م� ?4دو =@�� در را او  =�ی �2 ا�� �ھ#�Hھ� �(� �� %-@د آم�ده

�#� �� `Lن �^E@� �� م� او 
#,@? �� ا,
 42ده �2 ھi م��>�F و دان�
 م� �@د �2 


 ام�م   >�4ت م#K��@R م�«  �2,�� ��@� ���i دا�� �� SL8 �� �)B ��,ن9د �� 

 �� م� �@د اd و @د م� ا>�4ام م� �� ,� و @د م�   م��>�F م� �� �� ا�� ا,�Hن

 SL8 و ،SL8 م#\�L ن� ، اد,i�F ن� م;�^
، ا%@ل و �L8 در ن�... ن�9�m i��Rى
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، م� اى م��>�F مK �� و آ,#
 م� ھi�R   ام�م 48زن
 m@ن مK... ام�م�i م#R@ب##� 


...  و �##
 م� �mپ,��   ��@� i�#� �� ب از�Rءا����ده ان�@� i�#ف �� ن���4ع  

K�F۵٨(» . ا�� م (V=  ً�-8 �� ��
 ا,K د�� از و �+4ان از م� �� �#2
 %4F م

��ص ��L8 ھ�ی ُ:@ل i,@ و ?�84 �4ار ��,/ �4 و  آرام  9�m ھ�� و��� و 
�� �4ای زم�#�
، م^�� �� آن@��  د������ دن�Fل �� m@ن و i�#2 م� رھ4F را 

�� آ��,�ن ا:��ل ھi ��ز ا�� �
رت �� و @د، م� ا���ر�ن و ای ��م#�  و ھ�
 رھ4Fی از >��,� �9 ای �mره آ,#
ه در �
رت آوردن O#m �� م#N@ر �� 4�dم

�@د در ای ��م#� ��
 مK دو���ن ا,#^�  �2�d@Fن
 م� �@د �� و ��#
 ن#�Rو ھ �� 

�a�8و 
�� ا,K واز 42د نI@اھ#���
رت � �F)در �2  ط 
�
ه د,
ه آ�� ا> �@د، 


 م� ?��84 ��زی  �� ا����ده �@ء �4ای�� ��ن
 م4>(� ا,K در.  
 -ھ�� -آ�� ا>

 ا�� رھ4Fی 42دن ���>_ �2 ھ
ف =�4FHد �4ای را م+(` >(` راه ای ��م#�

##2
، م� ان��Iب K,
 ��زی را م+(` نL/ رھ4Fی �4ای ای ��م#� آ��ی �2 م-#� �



 زم�#� �2 �-
 و #2�B�R4 م� 
 در�� �@ار، ��4ه م;�^
 دو ,� و ,D از و 


، ?��84 ا��^�دی
ار �� >{« ا%\�ح �� و ر��8 2#�ر م+(` آن@�� L< م� 



 ط#84
،  ا,K �� و)  ۵٩(»  ر�� ا?4 و 42د ��زی �@�� �� را �@د نL/ آ�� ا>


 K�H2 �� �2 زاو,� ا,K از� >�� �4ای @د �2 م� م-(@م @د، ن���R,4 آ�� ا>


رت� K�H2 ض4ورت او ��   .  ا�� دا

 

  a,+/ 81ان> 
  ا$��Kب "�/1
 ای �
 رھ�2ی �

�F` از ��& 42دن ا��Bی @رای ن�^�Fن، در �^4ان �4ای ان��Iب رھ4Fی، 
��م 42دن �-
ادی، �� �� ًd��@رای رھ4Fی م@�� �2ر را 4وع م�  ا>� 
#84�

�& م� @ن
، رھ4Fی @راD, �� �a ��ره �� � V);در م  ��##2
 و �-
 �2 ھ

,` م� @دF� 4ی 48دیFن� در . رھ�;#R8ی ر��9ارش آ? �� �#� �m4?١٢ا 

�@د . �H8ر م�,i د���Hن را ا>�Rس 42دم« : ، ۶٨�2�4داد  4� ���� ز>
 D
م، و�E �(@ ا S)R4مم��� i�Rھ�م را ن�@ان . �E�< ز ام�م�� ����ن ن�Hm از

��#� 8@ت 42ده و ,� در 4ف �\-� 8@ت �@ده ا��، و�E » .وداع د,
م�آ��ی 
د4�2 ھ� �� م���ژ �(_ و @ک �4�� و ��ط4ی و �� �#�V م�#@�B او را  �� 

 _ �L��د �R�� ده و �B��١٣  ��
 و در ا,�B�� K 8@ت ر�#��4داد ن�� دا

�� وآن _ در «: آ��ی رR8#;�ن� �@ض�5 م� دھ
)  ۶٠.(��(� اط�Fء  ا�Bن 
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ھ��ن ����ر���ن، �� >�@ر آ,�ت ��م#� ای، م�1H#�، م@�@ی ارد��(� و >�ج 
 V);م K�84,>= �2 در %@رت i,

 آ��، =V از مH@رت ھ� �� ا,K ن��;� ر���ا>

B#@ان @رای  �4F?�ن، �� ن�4 آ,�ت ��م#� ای، م�1H#� و م@�@ی ارد��(� ��

ن �2ر ��زن�4ی ��ن@ن ا����، م@�� رھ4Fی ان��Iب @ن
 و =V از ن^�,� 


 =V از �-��K �1(�. رھ4Fی در �(�R 48دای . ان����Iت %@رت ?�4د�4ار 
i��� ���4F?�ن، �4ن�م� 9Bاداری ھ� و م4ا� i���H& و دK8 ام�م را دا«)۶١  (


 ا-� �2 
�� م� ?@,ز 8@ت ھ��ن _ در �(m �R^�ر ن�4ه ا��FE ا,#�1 آ��ی ھ�

 آ�� �+� م� ##2
 �2 در �ی ��م#� ای، م�1H#�، م@�@ی ارد��(� و >�ج ا>

�4F?�ن  V);م K�84,>= �1#� و م@�@ی « %@رتHم#� ای، م���� ن�4 آ,�ت 

، SL8 �� م#N@ر �K�R »ارد��(� �� B#@ان @رای م@�� رھ4Fی ان��Iب @ن

�4F?�ن V);ا�� دھ�ن �-�� ھ� در م V);اول . و �4ون از م ��R� در dوا
��  در ��ل زم�ن� �2 �#� �� �@ل �@دش  ۶٣ا,K ��2ب آم
 �Rm �2ن آ��ی ھ�

��#� م@ا8{ >�� 2#�ره ?�4ی �2م` �@ده و ��-� از رو>�ن�@ن���  آ��ی 
 �#���
?� آ��ی ر��ن� ام(�H �� آ��ی #,����  « و ا,�Hن =�H#^�د ?4وھ� ران

��i ?�4ی�� �E�B رای@ H2@رام@ر 2(�  �4ای اداره » B#@ان م�Hور ام�م ,� 


 42ده ا��� �#����ن را �� ن�م آ��ی  @)� ،
  ) ۶٢.(را داده �@دن

 /I� �aی و ن^��^�ی رھ�
>�L�L را �I@اھ�
، =�/ آوردن مR}(� ?4وه ��
 م^
�� م#N@ر �4�IR ، و م��>�F ھ�ی �(@,9,@ن� ��
 م^
ی، ۶۵در ن��� دوم ��ل 

و در ا����ر ?K�84 آ,� هللا م#�4Nی �@د و اd ا?4 :�4 از ا,K �@د، و >�� آن 

 �2 مR}(� را #�R@ان�م�  ،�ھ�~#�ن�1 ھ4 �#�,�� را ��  -مa�R` %+� م� دا

 
4,-� م�Fح و �(�1 وا�_ م� ?4دان#  ��- 
و�E . �� %@رت د,�4ی >` ##2

ام Bه ای و ا
B ی �� و�@د د����4ی
۶٣(��
 م^ ( 
#�Rن�4 د,�4 ن�@ان 
#m و

��i �� ><8/ ?��84 م� @د�� ،
�@د در آورن 4�IR� �� 4ی راN�#ی م���2 آ .

�� رR8#;�ن� درراد,@ آم�1,4 « ،  ?9ارش م� #2
 �2 ۶٧آ��ن  ٢۶آ��ی ھ�

ام ,�زده رو>�ن� در ا,4ان داد، م#;�(� 5�8 هللا ام�
 ن;. آ��دی  �2 B4 از اF�


ام �Bا �#\�� ن�4 رو>�ن� %+�5 ا�� و �� آن رنO ا���ف ����� داد و 

 �B
�@ه م-�@ل �4 ا��س . آم�9 ا���ف ��K مK و آ��ی م#�4Nی را م


ام آن^� �� ��ط�R8 4د �@دB�2 ا �E�< ام ) ۶۴(» .درو:^�؛ در
Bدش �� ا@� �2
. ���� ن�4 رو>�ن� �2 ,�1 از آن^� ام�
 ن;. آ��دی ا��، ا4�Bاف 42ده ا


ام ام�
 ن;. آ��دی Bی م�4 ) ۶۵(ا

ام ��
 م^B�1 ا, ��
 B(� دا#m iھ
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ام 42دBو ا 

ام ن#1Bد��@ر داد ه �@د �2 او را ا �#���) ۶۶.(ا4ا�8 �2 آ��ی 

 
دوم ھ��1ری �� ��
 م^
ی در ا�H8ی مR}(� مD �8رK�E و �@م ھ���ری �� ��
�\#�� �� �2ر ن4Fده �(�1 راد,@ آم�1,4 در ا,K م@رد. م^
ی و آ��ی م#�4Nی iھ

�
ام ھ� از ��(� �� B(� اBا K,را ?��� ا�� �2 ا ��L�L<� ی��و آ �� K�� ف�
�� �� آ��ی . م#�4Nی ا���� ا,K مR}(� ا���ف �� ا��#�د �� ن@�� ھ�ی �@د 

�V ا��HEا K4ی اظ^4 مN�#م . 


�� رR8#;�ن� در : �@�� �#2مK و « ، ?9ارش م� #2
۶٧م^4  ١٠آ��ی ھ�
آ��,�ن ��م#� ای و م@�@ی ارد��(� �� ���B دو �-
 از ظ^4، در ��ره ��ن@ن 

 K,و
�4ای ��ن@ن ا���� در زم�ن ام�م �� ] م��i[ا���� و رھ4Fی و ض4ورت �
i,م م<ا42ه 42د
ا?4 ا,K ا���ف ن�V= ،�R ) H�=.«)۶٧#^�د ام�م و ر48ان

 ً����ia م�Lم رھ4Fی و رھ4F  ا���ف �R�m؟ در ��ر,n 8@ق آ,� هللا م#�4Nی ر�
��#� �@ده ا���
 از آ��ی -� .
��� و �@د م4>@م  �#� �� ?9ارش ا>آ�� �� 

�� �#��4ا,K . ا�� ا,�Hن م .E�I�4��h ��ن@ن ا���� �@دهم#�4Nی  
ا?K�� 4 ��ن
ا����8 نF@د؟ و ا?4 ھ
ف ><ف م4>@م م#�4Nی از رھ4Fی و آ��ی م#�4Nی 

�� و آ��ی ��م#� ای و م@�@ی ارد��(� م<ا42ه م� 42د,
 و نF@د، �� �m م#N@ر 
�4ای H�= �m#^�د �4��h ��ن@ن ا���� و رھ4Fی و ر48ان
وِم ا,#^� را  در زم�ن 
�� و ��,4 ��#� �� ا,�Hن =�H#^�د م� 42د,
؟  �� د����4 ?4وه م^
ی ھ��آ��ی 

�� و =I/ م��>�F ھ�ی اط4ا��8ن و ھ��1ران م#�4Nی �+� ن�م ��ن
 م^
ی ھ�

�  وی �
 �2 م4Hو��B و ,� ا�F�Bر آن م4>@م را در ��م-� 2@ / م� 

i2 ف وی را>�4 و>< �� 
ن4N �� ا,�1# .  �\4 �4 ام�1ن =<,4 ?4دد دار ��زن
��ل م#�4Nی را Bن� ا@? K,ا �#���وادار �� �@�� 42دن و 9B و��d �� در?�ه 

ھ� ، م#��4، و ن�م� ھ�ی �� �-
 ا�� �2 در روزن�م�  ۶٧ن41د، از ن��� دوم ��ل 
م�I(. از �� ا%\�ح �S �� و د,�4ان B(�� م#�4Nی �+� B#@ان ان��Lد و 

ن و ,� ��#� و ,� ��م و ا:��ل ا,K و آن ��\�ھ�ی ا,�Hن ن�FR �� آ��ی 

�� ?9ارش م� #2
 �2 در. =�H#^�د و رھ#�@د ان��Hر =�
ا 42د�K  ٢۶آ��ی ھ�^�
۶٧ ، »
اظ^�رات ا��4 آ,� هللا م#�4Nی، ھi ��  ��. آ��ی م;�
 ان��ری آم


اد و ط4د ن�4وھ�ی �Bدل وFر و ا��@Rن�� �� �FRان ن�در�� �@دن ن@#B ... و
 ��#�ن ان��Lد داھB �� i#@ان ض4ر �� و>
ت و ا,��ن ��م-� و �@ء ا����ده د

�@ص ن@�K ن�م� ��H?4ده �� ا,�Hن مH@رت 42د�?��i ن�م� ��H?4ده . و در 
�Rن� �+)���� ا,�Hن آ��_ وارد @د؛ �F@ل 42د ن�م� . مI �� 
,�Fن
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R,@#� �%@����ia م�Lم [آ��ی B(� �8>��ن « ، �۶٧^�K ٢٧و ,� در) ۶٨(»
و ?�� ن�م� ای در =��n آ��ی م#�4Nی ن@�� و م� ...آم
] وز,4 اط��Bت


�@اھ
 �� روزن�م� �
ھ .
م
i��? . �B �� روزن�م� ن
ھ
، �4ای �@د �ن ����4
 ) ۶٩(».ظ^�رات ا,�Hن رن;�
ه ان
ا4s2 ن�4وھ�ی مI(� >9ب اE^� از اا�� 

�� وان�@د م� #2
 �2 ?��� ن�م� ھ� ان��Hر i:4�)B ا,#�1 �� ظ�ھ4 آ��ی ھ�
�@%� �� ا,�Hن داده @د، آن^� در��@م� =�
ا ن#1
 و B  5 و��-� در\�

م� ��H?4ده ن� ٢٩/١١/۶٧در . �ھ�ی د,�4 ان��Hر =�
ا م� #2
دان��Hه �^4ان و �

 رو>�ن� و ام�م ���ران� از ��< 
ای �� ام��ی آ��,�ن م^
ی 42و��، ��

 آ��ی B(�� م#�4Nی در �\5 و��-� ان��Hر �ا��Bی �S �@م و دو���ن ا>
��#� در �
ا 42د و>�� �#� �� ?��� آ��ی م#�4Nی ن�م� ان��Lدی ا,�Hن �� آ��ی �=


ام زن
ان��ن در ����Rن Bرو>�ن� ، �� و��(�۶٧م@رد ا 
��) ,� ز,�ر��(آ��ی >


ه ا�� /I= ^4ان�ه ��Hل �� . دردان��Bو�@دی �2  ا,#�@ن� ا �� ��آ��ی ھ�
��
 آ�� و ��م#� ای %@رت م� ?�4د، در ���م م@ارد،  - و��(� ��ن
 ھ��ا>


�@د را ن�%5 م�L�H �4ای آ��ی م#�4Nی وان�@د م� #2 d�� م@رد 
#m ن@~�. ھ

@m �2 ا�� K,ا iھ �)B  از م4دم و �HI� K�� 4ی درN�#ی م���2 آ 
ن م� دان
مK�E@{R در رده ھ�ی م41HE .)�Iی H2@ری و ار?�ن^�ی م�I(. ان���L و 
>�� ��HI از رو>�ن�@ن ر,�H دارد، م\�}K ن��R �2 مR}(� �� ن+@ ا>KR و �� 

ن H�2 در %@رت م@8{ ن 
�@اھ ��ط@ر �2م`  و طF{ ن�HL =�/ �4ود، E<ا ن

�@د را �4اب #2
 �2م` ���م 4� �H= ی�^)=.  

�� آم�ده ��زی زم�#� ><ف آ,� هللا م#�4Nی از رھ4Fی و م�4-��، از �@م 
 
��#� 9�m K�#mی ام�1ن =<,4 ۶٧ا��#��` مi�L�R آ��ی B ون

، m@ن �-� �� ،

ن��R و در >�L�L ا,#^� �@د�ن در ��م-� از K�#m ا�F�Bر و ام�1ن� �2 آ��ی 
 
�` م� م#�4Nی را ><ف ##2B وارد i�L�Rرا م �#���
، آ��ی #�Rردار ن�@�4�

م#H@ر «وی در ھ��ن روز �@م ا��#
، =��م م��(� �2 �� ن�م . ##2
 و ,� م� @د
م#�4H م� @د �2 در آن �
ون ا,#�1 مi�L�R ن�م� از آ��ی م#�4Nی » رو>�ن��


ه ا��
ت �� او ان��Lد � هللا ^�� �2 ن4N �� آ,48از ھ�ی م. �4ده @د، �� 
4N�#4ح ز,4 ا��م :ی دارد، �� 

 » ... �L�)� 4,�^� و,
�(41دھ� و مB �� د@� Kدر ��8ی ذھ V2 4ا�� ھ K1�م

 ا�18ر ��م-� ,�F-���4 ن�و  K+E �Eو ،
�� ��ھ�ی د,�4ان و مK�E@{R ان��Lدی دا
�#�ن وا�-� و ا�4 �
رت ھ� �2 ھ�� م�1Hت و �� د�# 4�Rن رااز م�?
و آ,#
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�aن�ر�� 
�� ?��84 ا��، �� م�B48 `a�R م#+4ف ##2Hm4� و . ھ� از آن�ن


ای ن�42ده ھ�� ض-�^� و م�1Hت را �� >�Rب م� ��,4,� و مK�E@{R ?<ا

از >@ادث ده ��ل =V از =�4وز ��,
 ...ن ��4�R ان+��ر ط(_ ?4دد@د و از آ
ده ا�� 4Bض i#2 �2 ان�Lب ا��م� ا,4ان در ا4s2 اھ
اف و زم�#� ھ� م@8{ �@

�@رده ن�i��R، >�� در  �R1
اون
 در ھ�� زم�#� ای مh(@ب و �و �� ,�ری 

را��� م�4 48ام@ش 42ده ا,i �2 م� �4ای ...�#O =�4وزی از آن م(� م� ?4د,

م(� م� �� آن روز �2 �@ان و . ادای �1(�. �#��
ه ا,i و ن��;� 48ع آن �@ده ا��
�` ن�@د �O#� .�)1 دارد �� B د@�� �� >�ل آن�ن  �2�� �N+E و وظ��� @�

آ�4 ھi �4د,
 ن#�@دن
، آن ����B ھi �2 م�(+� ��Lی ان�Lب را در �F@ل 
�` 42ده ا��B د@�
  �4ای ...�\-#�م� د,
 و ?4دن ن^�د ، ��ز �� وظ��� ,�Fن


ه ھ� �� ?@ن� ای �LB 4 ھ� و ا�4ازNدر اظ^�ر ن ���
 4F�Eال �@د 48و#m رض�ی
�` i�#2 �2 >9ب هللا B &ری ا��م� دارد از م@اض@^�� 
4,9B ا>�Rس #2



ول م� #2B اش �E@%ارد و م� ھ#@ز ...ا
ان�Lب �� ھ�� ?4وھ� �
ھ�1ری ن
��دھ�ی 48اوان �@د را �� ?4وه 4F�Eال ھ� م� �@ر,i، آ:@ش H2@ر �Bب ا@m iھ

م� و آھ#O م4ا�-� � 
�و ان�Lب ھ���H �4ای =<,K�84 ھ�� �R2ن� �2 �


?H@ده ا�� و�E ن� �� ���� ط(�1Fری آن�ن از ھ�� ا%@ل، �2  دا�� و دارن

4mا ن�FR �� مK�L8�# و ض
 ! 4mا �#O 42د,
! 4mا م4گ �4 آم�1,4 ?���


ا را ��ری م� �#2
؟ 4mا -�ر ن� 4ق ن� :��4 داده ا,
؟ � i1< ن@���Lان
 و ن��1 م^i در. 4mا dن� ���@�� را ا�hل 42ده ا,i و %
ھ� 4mاھ�ی د,�4

�#�ن 
 �+� � 4�vU�i<4 ھ�ی �� �� و �� م@رد ن�FR �� د,�Fرا�\� ا,#�1 ن K,ا
 �^Eود ا

ا و >�
ا و مK��E�I و م�K��)I ن�Nم، �� ?@ن� ای �i�#2  �)F �2 ا>�1م �

مK �-�� از ا,K م@ارد را ن� �#^� �� �@د H2@ر ن�� دانi  .ز,4 �}@ال �4ود

�#�ن از آن �^4ه م� �4ن
م دL�-ن �� راد,@�(�1 م�H�2 د�� �a�^آن �� Kم ، - 

 ً�+,4% 
�(@,9,@ن وم\�B@Fت م� ر�
 و �R� �m >84^�ی د,�4ان را م� زن#
i#2 م م��Bا : Kم ،
مK �� ھi�R نI@اھi ?<ا� >1@م� �� د�� 4F�Eال ھ� ����
@Iن i�Rھ ��م4د K,ا��م ا K�L8�#م �م �� =#�ه را از ��4F� Kن
، �� مK اھi ?<ا

i�Rام^�ی ) ٧٠(»... ھ
B4ی �� اN�#ی م��د آ�Lان� �� n��= ن�#I� K,از ا �HI�
و ��HI د,�4 م�4@ط �� �I#4ان� آ,� هللا  8۶٧(� ای زن
ان��ن در �����Rن ��ل 

 .ا�� ۶٧/�٢/١٠^�K و م��>�F ا,�Hن �� ���د دھ� 8;4 م@رخ  ٢٢م#�4Nی در 
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�2 
ن
 و در ھ��ن �I#4ان� م4ا �� ��نR@ر =I/ 42د« م4>@م م#�4Nی م� ?@,#
ا,�م مK م��>�F م��(� �� ���د دھ�� 8;4 دا�i و ظ�ھ4اً ن9د ام�م �@ ��زی 

ه �@د و ا,�Hن ?@,� ان��Lد م4ا >�` �9�m 4ھ�ی د,�4 42ده �@دن
 و در ز,�دی 


#�
ن ?��� ھ�ی آ��ی ) ٧١(»,D =��م �� ?��� ھ�ی مK ن4N دا K�4ای رو
�2 �)R4ی �4ای نN�#در ��ره م �#���آن دوران را درک ن41ده و ا���ف  

�(� آ��ی B و روش 
�(� ا,�Hن ن�FR �� ��#/ و د,B و روش 
��#/ و د,
��^��a از م��>�F ا,�Hن �� ���د دھ� 8;4 آورده م� @دR� ،�#���: 

" >�� ارز^�" �#��-��E �� 42ات ا,K ن��1 را ?@9د 48م@ده ا,
 �2 م��ن : س«

 .را �� >�� ارز^� داد��,
 ا%��E " >1@م� 42دن" و 

.E؟ ب -ا
 - �� ن4�< 4N��E�- اھi ا,K ارز^� در �m ام@ری �F(@ر =�
ا م� #2


 در %@رت =�ی 4H8دن �4ای >�� ارز^� ��Lی >1@م� �a48م� ��آ,� ��@ر ن

؟ پ 

� دار �@اھ��� ھ4 >�ل در ن^�,� ا,K م1H` را �m@ن�  -ا��م� 


 >` 42د؟,�� 

�� �-��E، ا - �@ابR�-م K,
اف ا%@�E ان�Lب، #� �2 �4ای م� ��,
 ارز^� و اھ

 ن� >1@م� 42دن �� ھ4 ����، 9�mی ا�� �2 از روش و م�ک و ا%` ��

در  زم�ن >1@م� �@د �� ) ع(و >�4ت ام�4) ص(�#� روK =��م4F ا��م

�� �)�B ی@�Eروش آن�ن ا  
و ارز^�ی م@رد ...�@�� �� د�� م� آ,
 و ��,

��ن ھ��a ا�� �2 �� ��ط4 آن^� ان�Lب 42د,i و در -�رھ� �� م4دم �}@ال ھ
 K��
رت �4ای �+L{ ھ� K�84? �1` >1@م� و �� د��H� و ،i,ه م� داد
Bو

، ھ
ف "ھ
ف"ا�� ن� " و��(�"ارز^� و اھ
اف ا�� و �� ا%\�ح >1@م�
) ع(و ام�م >K�R) ع(>�� ارز^���؛ و ا,K م-#� در 2(��ت >�4ت ام�4


^�دت، در ���م ه م� @د و م�H ����� ا,K >�4ات از اول �� Eز,�د د, �N+
�#�ن ?@ن�?@ن �@د �^�K,4 ا�E@ م4ا>` و در �4�@ردھ� �� ا��Hر م�I(. و د


 ...�4ای م� م� ��

��ل ?<�� �@�@د آم
ه ا��  4�١٠ای م�1Hت و ن�ر���a ھ��a �2 در : �}@ال


ه ای �� ذB 42@ام(� =4دا��� ان
، م�ن#B:  4ای اداره� �Fم<ھ �H,
ن�ر���a ان


م ��E�� �8�2 م;4,�ن ام@ر، ��1ر?�4ی �@ه ھ�ی B ،م-� و >1@م� ا��م���
 K�� رھ�ی�H8 9م-� و ن��� ����� �
م >�2��� وا�-� م4دم در �4ن@B ،S):
2
ام ,D از ا,B K@ام` ن��R�4� /L �4ی ا,�� 42ده  �E�-�4�< 4N؛ �� ن�))�Eا

 ان
؟
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�� �-: �@ابR� 4ده���B �#= ،�Eم(� �2 �4ای ن�ر���a ھ� و م�1Hت 2#@ن� �4

، ھ4 2
ام در ��ی �@د در�� و ���` �@�� ا�� . �H,
ا��FE ن�ر���a ان

�-� �� 2#@ن �4ای >1@م� و اداره  �L8 ن@m �2 ��? 
م<ھ�F را �� ا,K م-#� ��,
و�@د دارد ��م-� م\4ح نF@ده، طD, ً�-F �4ی �#�#�ھ� و ن�ر���a ھ��a در آن 

 >1@م�� و ان���L آن ن@ا�� �4ط4ف @د,
� /#�� �� 
ا��FE آن~� . �2 ��,

 �� 

ه �2 ��,
 �\@ر =4ا#2
ه در آ,�ت و روا,�ت ذ42 م@رد ن��ز �4H م� ��
�� �4ار ?�4د و مa�R` م@ر د ا���ء �#��{ و ان���L م@رد �4ر�� و B /#��

�� اط^�ر آن^� و ��4ه =��م4F و >1@م� ا��م� ازaط 42د، و در م@رد  ا�F#ا��
��,B 4@ام` ��,
 ?�� م����Uن� �@ه ھ�ی :(S م
,H2 �,4@ر و نF@دن �2رھ� 
م-�@dً �� د�� اھ(/ و ا48اط و ��4,\^� و �@د م+@ری ھ� و ان+��ر ط(�F ھ� 

ا��E ھ� �� م4دم و B �� ھ� و �H2 }< ھ� و �aز,^� و ?4وه ?4ا�� S�و 

�K,4�H ض��4 �� ان�Lب زده ا��، �2 ا?4 �� ارز^�ی ا%�` ان�Lب �� 2#@ن �

ه �4Fان نH@د د,� 4���4F� `ان نI@اھ
 �@دHرھ�ی . د,4 ن�H8 �2 در�� ا��

�((� و �#O �� 2#@ن ض�,-�ت و ��Rرات ز,�دی �4ای م(� و ان�Lب Eا K��
دا�� ا��، و�E ا?4 م� �� ھ��ن و>
ت 2(�� ا��م� و م(�  �2�F` از =�4وزی 

��i �4?4د,i و ان�Lب را در ان+��ر �#�ح ��%� �4ار ن
ھ�i و ھ4 ان�Lب دا

 �@دو �#�>� �2 �� ان�Lب و H2@ر و ن 48دL�-4ی مFم و رھ�N  418ش �^� و ��

ن�4وھ�ی ��ق H2@ر را �� دور از �#O ن4N,^�ی ?<�� در  ارزش داد,i و ���م
��م م�1Hت دا�(� و � 4� K�L, �� ،i,د@���ر�� a�8{ ��ز��زی H2@ر �^�i ن

 �� &�
، و در ا,K %@رت د,�4 دو�E^�ی ����ن� 4ق و :4ب iHm ط iاھ�@�
 �)��B �1ء �� ن�4وی�ا �� i@ان��و م� م�  �H2@ر و ذ��,4 و م#��& آن نI@اھ
 دا
��ر�� �� ن��ز  K,ور�Hو م K���Iھ�ی م� 
�Bه و و
Bر از و@H2 و 8-�ل

i��� .@H2 از ھ4?@ن� ��ز��زی `F� K,ر و �#��4ا@H2 در ��#/ اداره 
ر ��,
����2 آن و ��ز��زی ����� و 418ی م
,4,� ان�Lب و H2@ر �+@�E �@�@د 
آ,
، و ا,K ان��Nری ا�� �2 ھ�� ا��Hر و ط�LFت م4دم از م�Lم م-iN رھ4Fی �2 


 ) ٧٢(» . �� 2#@ن ان�Lب را در �N+Eت >�Rس رھ4Fی ن�@ده ان
 دارن

�� رR8#;�ن� در ۶٧
 ا��# ٣آ��ی ھ�
R,@م� ن ، : » �)�ظ^4 =��م م^i و م�

 4H�#روز رو>�ن�� م �F��#;(�` و از . از ام�م �� م�ب �Lاز رو>�ن�� ان

د ر ا,K =��م از م\�E_ ا��4 آ,� . رو>�ن�� ���2 و م+��N8 �2ر ان��Lد 42ده ان


��� ان�� �I� ه و �� :4ب

ت ان��Lد وی » .هللا م#�4Nی �
ون ذ42 ن�م �� 
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وز,4 [�4 _ آ��ی ری ^4ی« ھ��K م@رد و ھ��K روز ادام� م� دھ
 در 
در ��ره =��م ام�م و آ,#
ه رھ4Fی �� ��-�. آ��ی م#�4Nی �� ا,K . آم
] اط��Bت 


ه ای از رو>�ن�@ن ن�م� ھ�ی �#
 ا4�Bاض B �2 4 دادF�=��م ام�م %+�F 42د و 

 ) ٧٣(» . آم�9ی ن@�� ان


ه و �@د م#�4Nی ھi �� ا,K زم�ن ?�م �� ?�م زم�#� ><ف آ��ی م#�4Nی آم�ده 
�Rدر.�� اط�ع از آن ھ� ن� ��  : ، ��ز ?9ارش م� #2
۶٧ا��#
  ٢٩آ��ی ھ�

 »i�8م#� ای ر��
 آ�� و م@�@ی . �� د4�8 آ,� هللا ��� آ��,�ن ��م#� ای و ا>
i��ام�م =��hم داده ان
 �2 در ��ره ا%�ح ��ن@ن ا���� . ارد��(� �(�R دا

ا,�Hن �4F داده �@دن
 �2 �#� دارن
، آ��ی  م#�4Nی را از ��ia . مH@رت @د

  :م�Lم�  �24#�ر ##2
 و راه ھ�ی ا>����E �2ر را ?��� �@دن

ا>��ر �4F?�ن و ا�Bم �(_ %�>�� ا,�Hن �� �4F?�ن �� م#N@ر ا�
ام   -١
�4F?�ن.  


 راه د,�4 -٢#m ن و�  .ا�Bن مi�L�R �(_ %�>�� از �@ی �@د


م %�>��، ن�م� ھ� و اظ^�رات ا��4 آ��ی م#�4Nی ا��B 4� ه ام�م
�B `�Eد.  


 �2 �4ای K�#m ا�
ام�، ��,
 ��Fً ��ن@ن ا���� �� ?@ن� =V از م<ا42ه، ن4N آن 


 . ای ا%�ح @د �2 م1H` رھ4Fی و م
,4,� و��L8 �,d =�/ ن��, ��%@�


ل و ��ط-� �4ای ا���م >;� و ا%�ح ا>����E ا,�Hن از �@ی �Rن�م� م ً�F� �2
@د و در ن�م�، راه �4ای ادام�  ��
م� ا,�Hن �� 2#�4ل و ھ
ا,� و ام�م ن@�


  ) ٧۴(» . مH@رت ��ز ��

�2 �� ا,K ��ر,n �2 آ�K,4 �8ز ><ف م#�4Nی �� %+#� م� آ,
 ���` �@�� ا�� 

م� ا,�Hن ��� 2#�4ل و ھ
ا,� و « ��ز ھi ن4N دارن
 ا?H� 4@د راه �4ای ادام� 


راه را �4  و د��{ �4 �� �@�� آن~� ?<�� ا�� ,-#� ا?4 او» مH@رت ��ز ��
»��L8 �,dو ن� و ��L8 4� �,dن م�4& و �� » و�#~���ز ن�� دارد، او م� �@ان
 ھ


��ن� ��4 ��Fرھ �E��  .ا>�

 n,ر��در  ،
، 48۶٨ودر,K  ٨در ھ4 >�ل آ��ی م#�4Nی �� 4>� �2 در 8@ق آم
>�ل ا,#^� م�ن
ه ان
 .  از رھ4Fی ��^@ری ا��م� ا,4ان ��dا��Fر  2#�ره ?�84

�m از و V= �2 ���1Hو م `a�Rن@ن ا���� و م��4 ��h� ،4یFرھ K��-� ن��@
از ا,#;� . ><ف م4>@م م#�4Nی در ��م-� و م
,H2 �,4@ر �� و�@د آم
ه ا��

�4داد �2 آ��ی ��م#� ای را �4 ��42 رھ4Fی م� ن�Hن#
، ھ�~#�ن ��  ١۴�� 
i�#2 ل م��Fرا دن �){Rن� م�;#R8ر ��  :?9ار^�ی آ��ی ھ�
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@رای م924ی ��م-� رو>�ن�� م�Fرز �^4ان در د4�8م «، ۶٨رد,K 48و ١٧
�مK و آ��ی ��م#� ای . م�EUR آ,� هللا م#�4Nی در د��@ر �@د. �(�R دا

i,@ض�5 داد�ق ا��8ده �@د، �4ای آن^� ���م@ض@ع را آن ?@ن� �2 ا . 
#�ا�^�م��� دا

��i ?�4ی �
 و �4ای ����2 �4�@رد �� م@ض@ع �م@رد  در. �2 ر8& 

�I ام�م ��,
 م@ض@ع را  �2 i,

 و �� ا,K ن��;� ر��رھ4Fی آ,#
ه م<ا42ه 

  .)��٧۶زن
?� و ��ز��زی، ص ( » .ھ
ا,� ##2

١٩   K,48۶٨ورد ، » 
آ��,�ن >K�R م�HB4، ا��م�، ا�+�ق �^�ن��4ی و م;�


ی ...ان��ری آم
ن,
� 4N؛ ن
در ��ره ��ن@ن ا���� و رھ4Fی آ,#
ه �+� 

m@ن ا,#^� از دو���ن : �@��.) ��٧٨زن
?� و ��ز��زی، ص ( » .42دن
م\4ح 

,
� �,4N@ی ن�ل ��
، �� ا>�#�Rھ ��آ 
�
 آ�� �@ده ا�� ا>�. ھ��ن رھ4Fی ا>

m ی��و��(� آ �� i�L�Rی ���42~� و :�4 م��و��(� آ �� 
�@ن ��Fً رھ4Fی ا>

ه �@د  .42و�� م\4ح 

٢۶  K,ی «، 48۶٨ورد��ن آ��. م@�@ی ارد��(� رV�a �@ه �����a �@د,iا8\�ر م^


�^@ر  ھi �@دن� V�aم#� ای ر��
 آ�� و ن�RI وز,�E�R2 �)B �� 4 . آ��ی �ا>


. ن��م
ه �@دن�^@ر ام4وز . در ��ره ا%�ح ��ن@ن ا����  �+� � V�aی ر��آ


در ��ره رھ4Fی آ,#
ه ���F+% 4�H 42د,i؛ . =�H#^�د م� را �� ام�م م#�L` 42ده ان
�� i,
  .)��٨۵زن
?� و ��ز��زی، ص ( » .نL\� رو#� ن��4

۴  �H^F,4 « ، ۶٨ارد� �#Fر م@^�� V�aی ر��ن�م� ام�م �� آ Kم� ��آ 
�ا>
. ��1H` م;�-� �4ای ا%�ح ��ن@ن ا���� را �(�#� �@ان
 و مH@رت 42د

 
�
ه و آ��,�ن م+#,���4F?�ن و =#� ن �R�aت رUو ھ� �+)�م;�& ���IH م

 آذری ��� و >�F�F< KRرض� م^
وی 2���زن
?� و ��ز��زی، (» .#� و ا>

  .)٩٨ص 


اون
 ... «: ��HI از ن�م� �� آ��ی ��م#� ای K�#m ا���ا2#@ن �2 �� ,�ری 

اء -�9رگ  و د�Bی ��4 >�4ت ��L¥ هللا�Eا �E �<م ا��م� را -رو�Nهن 

 i^ام4 م K,ا �� �?
�-��K ��زن
?� در =�/ ?��84 ا��، ھ�U�� را �4ای ر��

 آن �,U� ،د@ن�@دم V= �2 از �4ر�� و �
و,K و ��@,_ ا%@�E �2 ذ42 م� 


�@م م4دم 4,. و 9,9B ��<ارنB م@رد �+� ....را �� آرای `a�Rوه م
 - ١م+
�924 در در م
,4,� �@ه  -٣��924 در در م
,4,� �@ه م;4,�  -٢رھ4Fی �
 ��a���۴- �2 ��ر@% �� ��
ا و ��% �,4,
�@ای �� ?�ن� در  ��924 در در م

 
#�� ��@رای ا��م�  - ۵آن ن�Nرت دا V);ن م�?
#,��
اد ن-�۶-  &�م;
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���IH م�(+� ن�Nم �4ای >` م-��ت ن�Nم و مH@رت رھ4Fی �� %@ر�� 
 
�F@ای د,�4 ن�4ض B در ��ر
 -٨راه ��زن�4ی �� ��ن@ن ا����  -�2٧ �

@رای ا��م�  V);رای م(� �� م@ V);4 ن�م م��h� «) و �?
��زن
  .) ٩٩و��٩٨ز��زی، ص 

٣١  �H^F,۶٨ارد ، »
م
�� �� ھi در ��ره ا%�ح ��ن@ن . آ,� هللا ��م#� ای آم
ن
i,4ی م<ا42ه 42دFو رھ �aا�4ا `a�Rو ��ز��زی، ص (» .ا���� و م �?
��زن

١٢٨(.  

در ��ره وض& و >�ل ام�م . _ �(�R �4ان �@ا در د4�8 مK �@د« ، ۶٨�4داد  ۶
�@ص رھ4Fی آ,#
ه و ا%�ح ��ن@ن ا���� م<ا42ه  و �� �@����\4 در  ��

i,و ��ز��زی، ص (» .42د �?
  .)��١٣٨زن

=V از �(�R �� آ��,�ن ��م#� ای و م@�@ی ارد��(� در ��ره « ، ۶٨�4داد  ١١
وض& >�ل ام�م م�EUR رھ4Fی و �4?9اری ر48ان
وم و ان;�م �4,-�4 �2ر 

i,و(» .��زن�4ی م<ا42ه 42د �?
  .)��١۴۴ز��زی، ص   ��زن

 �F#ظ^4 �� ��,4 ا��Bی @رای ��زن�4ی ��ن@ن ا���� « ، ۶٨�4داد  ١٣
i,ر �@د@^�� V�aن ر���@ص �-;�` در ا���م ��زن�4ی ��ن@ن ا���� . م^�در 


ز,4ا �� ن4N م� ر�
 �2 �� وض& >�ل ام�م، �%48 2�� دار,i و . �+� 


 ام�م ��4�,U� �� 4ار . �^�4 ا�� ا%�>�ت� i�#2 4ه �2رR1, 
-� �� K,از ا 


 i��� ���4 ھ�R)� i داB و ��ز��زی، ص (» .و �?
  .) ١۴٧و  ��١۴۶زن

��#�  ا,#^� ���م� �-� �@د  ��� ا,K ?9ار^� م�IH م� @د �2 �� 8@ت آ��ی 
��#� %@ری و ,� �� م��K زن
ه �را �� �2ر �4ده ان
، �� زم�ن� �2 >�� آ��ی 

2 D, 4ات و��h� ،4ی �� ا��Fرھ K��-� ن@ن ا���� و��رت در 
��� 42دن �

 �9رگ د,��1�@ران، و ,� �� ا�i او %@رت ���4د �� از �,U� و �#���د�� آ��ی 

�` آورده @دB �� ھ� �(@?�4ی �,
ام� �� . ���Rری از م��E�I^� و >4ف و >

ه ای =9D و د,�4ان، ا,K 48%� �� آن^� د�� B (_ در >�@ر��2م`  �R,ا

�@د دارن
 و او ��در ا�� ھ�� . ھ
ن�� د 

 آ�� را در ��ن�ام� ن4N �� ا,#�1 ا>
��#� از ز��ن/ ��ری �
اد، �� ن�م آ��ی Fب ا��@m �� 4اه�آن~� ض4ورت دارد ھ


@د،  4ا,S را �4ای رھ4Fی آ��ی ��م#� ای �� B#@ان م+(` آم�ده م� ##2.  

 �F#H1,١۴  4داد�۶٨ ، »?4F� V);م �R�aت رUی ھ���Bا V);در م _�ن، 

�@ا��
ه �@دن .i,4ف 42د% iن� �� ھ�+F% . 4?�ن ازF� ،5F% ام4وز �� _H,د


�� %+�F 2@��ه آ��ی م�R)� ،�#�1H ...اط4اف H2@ر �� �^4ان ر��
ه �@دن
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4وع و مK ھi م@ض@ع �+� را �@ض�5 دادم . iھ�� و ن� �B�� �� �R)� K,ا

 از ظ^ D, �� 4�V�# 2@��ه ادام� ,��8-�.  

+�
�-�� ھ� ط84
ار رھ4Fی @را�a و �-�� �@اھ�ن . s^�ی ز,�دی 


 [ �-�� آ,� هللا ��م#� ای  و �-�� ھ� آ,� هللا . رھ4Fی 48دی �@دن�
 م+��


] رض���Fً در . ?(�Q,��ن� را م\4ح 42دن
 و �4ای @را ھi ا�i �4ده 
@د,i �2 مH@رت ھ�ی �4ان �@ا و ��-� د,�4 از �9ر?�ن �� ا,K ن��;� ر��
ه �

@را�a م24_ از آ,�ت ��م#� ای، م@�@ی ارد��(� و م�1H#� رھ4Fی را �� 

ه ��4,#
 و�E در م<ا42ات، رھ4Fی 48دی رأی ��4�H آورد^B . �#م��ا,� هللا 


ا��
اء �� . ن@�� ن��4
. مK ھi مE�I. �@دم. ای �� رھ4Fی 48دی م��E�I 42دن
 Kر��
��� �H�= ]i#^�د ��م-� م)Bا,� �2 ] >@زه د ،
�4F?�ن �@دن V);م @�B


ود . هللا ?(�Q,��ن� م\4ح <١۴ 
 د�H�= �� VQ#^�. ن�4 �� ا,�Hن رأی دادن


�@د ا,�Hن = �H�F,4@ن ر#�8
 و ?��#
 مK . رھ4Fی آ,� هللا ��م#� ای م\4ح 
i�E�I4ی 48دی مFو �� رھ iL8ن@ن ا���� م@ا��را,� م\��{ @=V . �� رھ4Fی 

�R)� �2 K را اداره م� 42دم، ?��i ا2#@ن �� رأی �m@ن� ن�م9د �H@م؟ م
�Rره ای ن��m ه و
�4ان;�م آ��ی ��م#� ای �� . �4F?�ن، رھ4Fی 48دی ��ن@ن� 

�@��  ٧۴رأی از  ۶٠ K,ا �� ��ن��B 4@ >�ض4 رأی آورد و مR}(� �� ا,K م^


 م@رد %+�F 2@��ھ� 42دم و ن4Nات ام�م را در ��ره . >` #m در iھ Kم


 آ�� و آ,� هللا م@�@ی . آ��ی ��م#� ای نL` 42دم %�>���از �@ل >�ج ا>

 
�,U� Kم��م� K��
م� ام�م �@دن
، ھ� �R)� �2 در iم�#� �4ای ... ارد��(� ھ



 و ام��ء ا,K ان��Iب �^�� �,U� .
  .�-�� از راد ,E�1^� م��E�I دارن

. � ھ�F+% i 42د,iآ,� هللا ��م#� ای آم
ن
، �4ای �@ه ان;�م وظ�,. رھ4Fی �


ا % �� 
##2
 و �4ار  
�,U� ن�H,ت ام�م را ا����
 ا>�1م ان����Iت ,� ان��4ار 

��ت م^i را �� ھi��84? i. و ���� ��@,i �^�ی dزم را �� م@ض@ع �
ھ����. «

  .)١۴٨-��١۵٢زن
?� و ��ز��زی، ص  (


#m 9ارش? K,9 ا�� در اa�< ��1ن:  

4B,�� و �K�R  م\4ح م� ##2
 �4ای ���E نF@دن � راا,#�1 آ,� هللا ?(�Q,��ن -١
 dا48اد از ,�1 �� �2 ای م<ا42ه در �-�� از دھ�ن ھ� ا�� و ا D,م@رد و ن9د 

ن�i�R،  ا,�Hن 8-�ً  ن�م �4دن �� م;�ز ام#��� دd,` �� �2 دا�i م4>@م آن وv@ق
 42دن
؟ رھ4F را ای ��م#� آ��ی �m@ن� دان�
 م�: 42د نL` �4ا,�a@���? i در

i��? 
�a4م��� .��? :

، 2#�ر را م#�4Nی هللا آ,� ا,#�1 از �-#� �4اغ �� ?<ا
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�@اھ�i م� م�  �2  ?��#
 و آم
ن
 ?(�Q,��ن� هللا آ,� م4>@م �� آ��. i�#2 رھ4F را 

��#� آ��ی مs` م4ا �@اھ�
 م� دادن
 �@اب� 
�#2 �2  ً�� و�E ا�� رھ4F ا,�Hن ا�

 �� ن��ز و �@اھi ن�� رھ4Fی مK! ن�. @د م� �8{ و ر�{ د,�4ان د�� ام@ر

 رھ4F ای ��م#� آ��ی ا?4 آ,� =<,4,
 ن�� را رھ4Fی �2 >�ل ?��#
 �VQ. ن
ارم آن

،
 48م@دن
 ا,�Hن ���48
؟ م� �4ا,/ �D,4F �(�4اف و �#2
 م� �F@ل او را 

�2 K,را �2ر ا iھ iاھ@I42د ن .،
#��? V= 4?او ا �� �� او �� �9ن
، �(�4ا�8 

n��= 
 را ای ��م#� آ��ی �2 �-
. داد �@اھn��= i �(� دادن
، �@اب آ�� داد؟ �@اھ�

4Fرھ ،
 =��n در ھi آ�� و زدن
 آ�� �� ان�Lب رھB 4F#@ان �� �(�4ا�8 ا,�Hن 42دن


 ,�دآور ا,�Hن �� ن�1�� i2�< iِ1< �2 مUذون را دا� ا,�Hن �(�4اف �� .

2�� د,4�4 �� ھ4 دو ) ٧۵(�  .�(�4اف ا�ر�� �@اھi دا

��Fً در مH@رت ھ�ی �4ان �@ا و ��-� د,�4 از �9ر?�ن �� ا,K ن��;� « -٢
 �#�1Hم#� ای، م@�@ی ارد��(� و م��@را�a م24_ از آ,�ت  �2 i,ه �@د
ر��



ه ���4ن^B �� 4ی راFد,�4 از �9ر?�ن«، »رھ �-��« 
��� و ا>، �� :�4 از 

 ن@�� >
 ا�` �@د B#@ان 42ده ا,
 �2 آ�� و م@�@ی ارد��(� و ��م#m �2 ای �#

  در م@رد رھ4Fی �� ھi مH@رت 42ده ا,
، �R2 �mن د,�4 �@ده ان
؟ 

٣-  
�R,@د م� ن@� ����Fً در مH@رت ھ�ی �4ان �@ا و ��-� د,�4 از « : 
@را�a م24_ از آ,�ت ��م#� ای، م@�@ی  �2 i,ه �@د
�9ر?�ن �� ا,K ن��;� ر��


ه ��4,#
 و�E در م<ا42ات، رھ4Fی 48دی ارد��(� و ^B �� 4ی راF�1#� رھHم
�� �� ن�4» .رأی ��4�H آورد�� رR8#;�ن�، : �4ان �@ا ,-#� آ��,�ن ھ�

 
 ���(� نB �24 او �2ر�2 �
ون  iم#� ای، د,�4ی ھ��م@�@ی ارد��(� و 
�4F?�ن  V);م V�aر `�Eد �� i�1#� را ھHی م��ا�� 48ض آ ��آ 
�ا>


؟ ��زه �-�� �@دن،#�ھ�4اه 42ده ا,
، V2 �m د,�4ی در مH@رت �24 دا
 K,در ا �a�� D, و ،
�� ن�م آن^� را م� �4د, ،
د,�4 ھi ا?4 �24 دا�� ان

�^��� م� آم
 ی,�ددا
 ن��m 4@ن� . #m K,ن@ن� « �� ا��4ی 48دی Fم� » رھ
 �2 
4دم، ?��i ا2#@ن �� م�R)� �2 K را اداره م� 2«@د؟ ا��FE و��� �@د م-��84

�Rره ای ن��m ه و

ا د,�4ان را . »رأی �4F?�ن، رھ4Fی 48دی ��ن@ن� %
�24 ##2
ه  ٧۴��� 42ده ا,
؟ �� ا,K و�@د �� �@ل �@د��ن از ن�4 ��  ١۴ن�4 


ا98ون �4 ا,#�1 رھ4Fی را ھi م@�� ا�Bم 42ده . آ��ی ��م#� ای رأی ن
اده ان
�@د ۶٨م4داد  ١۵@�� رأی داده ان
 و در ن�4 ھi �� رھ4Fی م ۶٠ا,
 و آن  ،

�2 
�5,4 42ده �@د,i �2 رھ4Fی « : ��5,4  42ده ا,� ��در رأی ?�4ی ?<
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 آ�� �� آن . »م@�� ا�� �و ا,K ھ��ن �4دی ا�� �2 �� ا>���ل ز,�د، ا>
 

ه �2 رھ4Fی م@�� ا�� و آ��ی ��م#� ای نL/ م+(` را ��زی م� #2ا:��ل 


ن زم�#� ن@�� رھ4Fی او 48ا م� ر�
و �-
 از آم�ده  . 
2�� د,4�4 �@اھ�
 د,
 �24
 آ�� را در �(�Rت و �+s^�ی �@د  ��2 و��� �2ر از �2ر ?<�، >�� ا>



ا,/ �� ?(� و ?(� ?<اری در م� آ,% �2 
�� ا,K م\(_ ��ز �@اھi . ن
ادن
�H?.  

m ن��;#R8ر ���@ن� ���` �@�� ا�� �2 �4ای ���F 42دن �
رت آ��ی ھ�

؟ وا�-�ً  %�>�� �4ای  آ��ی
ه �4ای ��م#� ای  م� �4ا
ه �%�>�� �4ا


�#2 ��@� ،
�{ ��8-� را ن�Hن م� دھB ،م#� ای��  : رھ4Fی آ��ی 

و >�ج ) م@�@ی(در �(�R ای �� >�@ر�4ان �� �@ه، آ��ی ن�RI وز,4« 


 آ�� در م+�4 ام�م �+� �?4 ا,K >4ف م� �� >�4ت ام�م ا,K �@د �2 ا. ا>

 
م� �-
اً �� ��ن@ن ا���� م1H` ] �24#�ری ��ia م�Lم رھ4Fی[���� ا���ق ����

��ء رھ4Fی : " ا,�Hن ?��#
. دار,i؛ ز,4ا م�K1 ا�� ��ء رھ4Fی =�/ ���,

 
ا,K : " ا,�Hن در >�@ر آ��ی ��م#� ای ?��#
" �R2 �m؟: " ?��i" =�/ ن�� آ,
ن��R �2 در �m زم�ن� در  >�@ر آ��ی در ا,#;� اوdً م�IH "  آ��ی ��م#� ای


ه ا��؟ �vن��ً ��ز ھi آ�1ر م� #2
 �2 �� ا>���ل ��#� 9�m K�#mی م\4ح �
 i�����#� در م@رد ><ف م#�4Nی �+� 42ده  و ��ز,�د، از م
�^� �F` �� آ��ی 


�@ص آ��ی م�K�R< 4 م@�@ی را ھi در . ?��84 ان��sE�vً در ا,K م@رد �� 
 ���@د دا �?4� 
,�Fن ،
ان
 را�-�ً ا?4 �� 48ض م+�ل ھ�� ا,#^� ھi در �� ��

��#� K�#m م;@زی �
 �L< �m �� �2 آ��ی �� @�I��= ن��;#R8ر ��آ��ی ھ�

ه �4 ,
دا�� ا��؟ D, �2 روض� �@ان� �2 >�� م
ارج ��dی >@زه را ھi ن

#2
؟   `��  ,D م(� �+

��dا �;< ،
�� رR8#;�ن� م� ا98ا,��K، م4>@م >�ج ��ز آ��ی ھ�)R�Eم و ا
 �#���
 آ�� �و��� آ,� هللا ��م#� ای در ��4 42ه : " نL` 42دن
) ره(��
 ا>


���E �@دن
، ام�م ?9ار^�ی آن ��4 را از �(@,9,@ن م� د,
ن . 4N#از آن م
ا���FLل م4دم و ,� �I#4ان� ھ� و م<ا42ات �@د در آن ��4 " 42ه" د,
ار از 

��(� ��E_ �@د و ام�م 
»   ?��� �@دن
، اE+{ ا,�Hن �,���R رھ4F را دارن

)٧۶ (K,د ز �� 48ض �2 ا@
، م�4 م� �� ��م�م ام@ر م4دم را ھi %+� دا
��#� ?��� ا���» اE+{ ا,�Hن �,���R رھ4F را دارن
« : �� B(� ا,#�1 آ��ی 

�4F?�ن را اداره م� #2
، ��ز در %�>��  �R)� �2 ���� وی �4Qد؟ آ��ی ھ�
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ه دار �4ی را ���ن آ�#� �){R@ب م@�@د ا��، م��آن در ,@  i)�8 �2 �#م���ی 

  : م� #2


ه �2 ام�م ��(� ای در ��ره آ��ی ��م#� ای «  �#آ��ی 4�RFی از آ��ی ط�ھ4ی 
i,دار iھ 
م� �� ام�م م�s<�F دا��i �2 48ض م� ا,K �@د �2 م� ... ?��� ان
، م� �ھ

i در ��م-�، m@ن 48ض م� �4 م�4-�� �@د و �� 48دی را ن
ار,i �2 م\4ح �#2
  ) ٧٧(»ھ��ن مa�R` �@د، ام�م 48م@دن
 4mا ن
ار,
، آ��ی ��م#� ای

�� m#�ن �@ط}� و ط#84
 ھ��a آ��ی ��م#� ای �2 >��  م;�^
 ھi  نF@د �� ا��#�د 
��#� در ��� آ��ی م�1H#� مF#� �4 ا,#�1  ۶٨ارد,�H^F  ��٩ ن�م� ای از آ��ی 

Fدل �8�2 ا���4ای رھ�B 
در %@ر�� �2 �� . 4 مd ��-�4زم ن��R و م;�^
و ��ن@ن ا���� K�#m . آن م@�& طF{ ��ن@ن ا���� م�4-�� 4ط رھ4Fی �@د


�� �@ط}� . ا����ری �� رھ4F ن
اده �@د �2 آن4 �� ھ4 ن+@ی I� �2@اھ
 �4��h دھ
HI� �2 �aھ� 
م;�^
 ھi از آن^� ذ42 ?4د,
 آ��ی ��م#� ای �2 >��  �و ط#84

نF@د و روض� �@ان �@ش %
ا و �KI =4دازی �@د را �� ��42 رھ4Fی 
�F در  D, و �� �8%(� و  
�� رR8#;�ن�، ۶٨�4داد  ١۵ن�Hن
ه ، آ��ی ھ�
 K�#m K,م#� ای را  ا���� �-�� از ا��Bی ھ�Uت ر�R�a در « >;� ا��dم 

��K مH@رت  ��ره �� �2ر �4دن B#@ان آ,� هللا �� ��ی >;� ا��dم و)R�Eا

#� ، ھi او را۶٨��4  ۶و در ) ٧٨.(42دآ,� هللا ��م#� ای  ».42دم؛ م@ا�L8 دا


�(�#� �� آ,� هللا ��م#� ای در ��ره م\4ح « :�� رھ4F ان�Lب م��4I ?4دان�
 _LE ب " 42دن�L4 انFرھ "i,42د �F+% �-���ن�ن . �4ای ا,�Hن در ن��ز �)Rم


�@ص . ��رج از ا,4ان ا,K را م� �@اھ#Iم _LE K,�2 ا i,418 م� 42د ً�F�

ه ا����ن�ن ��رج )R4اض م�Bا �B�� �2 
آن^� م� �@اھ#
 در �4د . ام�م ���ن

�Lدان@H�2 م\4ح ن 

؛ ا,�Hن م�,(##
ار�2ت ھ#@ز ) ٧٩(» .ب م� ��� K,ا ���� ھ
 ��Fs� 4 وL�R4ی مFھ� �4 ��42 رھ �#�m م�R�م#� �� ان@اع و ا���� آ��ی 

  . ?4دد، >�24 مK��E�I و �#�s 42دن م#�4Nی  ض4وری ا��

  

  ��#�ن �(� از رھ�2 ��ن "�/1
 ای


 آ�� از �
ن آ��ی ��م#� ای و �� ان
ا��K وی  و ><ف ا>4Fاز رھ 
�4,�ن �-
��
 آ��  -��ن
 ھ���S �� و راد,E�1^�، و  -ا> ��E�-8 42دن 
��م#� ای، و �

�#�s 42دن و �#�s ,�  م^�ر 42دن آ,� هللا م#�4Nی �� �4��_  در   
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 42دن >�24 -١� K��E�Iم، �s#���م#� ��  و 42دن م#�4Nی م^�رو   K��
ان
  ای 


 آ�� -٢�  �m@ن�� د�� �� �4 42دن ا>


ن، =�  -٣��4m زدن و �� را�� tm �� ���� رR8#;�ن� و راھ#آ��ی ھ�
  .?�4ی م� @د

  

 ١-   �5�E �5دن �� J��G�K/ ،و /��ر �u1" ی�P�1/ و �5دن  J�"ا$�ا ��
1
 ای/�"  

 ���ھ#�Hھ� و ان��Iب آ��ی ھ� �I� �� م#� ای��
 از �(@س آ��ی -�
رR8#;�ن�  �� ر,��� ��^@ری �2 ظ�ھ4اً ���م� ا��
ار �@ه ا�4اH2 ��a@ر در 


ه ا�� &��^@ر �� V�aم#� ای را �4 . د�� ر��و �� ?��ن وی m@ن او آ��ی 
�@اھ
 ر /�= �#����8 و ھ�~#�ن ��I �(\#� ن�Hن
ه، �2ر �� روال زم�ن آ��ی 

�� :�8` از ا,K ا�� �2  �� ام� . در د�� او ���� �@اھ
 م�ن
ام@ر آ��ی ھ�

ه  �2 در آن رھ4F 8@ق ��ن@ن �4ار ?��84 و دو �@ه  4Nن 
,
��ن@ن ا���� �;

 �##Lو م ��a���4ای  را� iھ �a�^در د�� دارد و اھ4م i�L�Rو :�4 م i�L�Rم
 ��##2
ه �� �@ه و در ھ4 2#�4ل �@ه م;4,� در ا����رش ?<ا O#ھ��
ه، ھ

م@ردی >4ف آ�4 �� او��، ا98ون �4 ا,#�1 48م�ن
ھ� ن�4وھ�ی مR(5 و %
ا 
و ���� را ن�9 در ا����ر دارد، �#��4ا,E ��  K+�ظ ا,K ��ن@ن ر,/ و ��~� در 

و =V از ���Fs رھ4F,/  ا,K ��ن@ن او را ��در م� ��زد در .  د��  او��
 i2 
i2 ا48اد �@د را  در رده ھ�ی م�I(. اداره 41HEی و %@ر�� I� �2@اھ

 ���2 D, ار و
H2@ری و ھ�~#�K ��زم�ن^� و ن^�د ھ�ی م�I(. در �^� ا��
ن4N �� ا,#�1 ن�Nم د,��1�@ری و��ن@ن  -و. 42دن �
رت در د�� �@د ����رد


��# ���K ناو ھ��K �2ر را  -�
رت ��ز و �2ر �@د را دارد و دو�� و د

  .م� #2

B �1#,ا �)��� رR8#;�ن� از ام4 �
رت :�8` م� @د، از �(� ا,#�1  آ��ی ھ�
m@ن  در ط@ل دوران آ��ی از وا�-��ت 2@ر م� #2
 و دوم  �
رت ان�Rن را

��#� �@ده و آ��ی ��م#� ای را ھi در ���#� 2(�� ام@ر در ,
 ا��
ار او �#�م �
��� ن4N آ��ی � و�E ا����ر دا�� و ا?4 ھi او در ��ھ��a ن4N د,�4ی دا


ی� ��E�Iم  ��و 418 م� 42ده �2 .  ن41ده و �(�1 آن را =<,��84 ا�� ھ�
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4�: �� ��Rان@� ��از ا,K 418  >�ل ھi مR}(� �4 ھ��K م#@ال =�/ م� رود، و ن

 �١۴ر?4دان� ام@ر را در د�� دا�� و در ھ��ن روز ن4N �� ا,#2  .2 �1#

ای �4 ��42 رھ4Fی ن�Hن
ه م� @د، در �4داد و �-
 از ا,#�1 آ��ی ��م#� 
�� رR8#;�ن� م� رود,�F#H1 . ھ��ن روز رھ4F �� د,
ار  و ,� >�@ر آ��ی ھ�

آ,� هللا ��م#� ای آم
ن
، �4ای �@ه ان;�م وظ�,. رھ4Fی �� «، ٦٨�4داد  ١٤
i,42د �F+% iھ . 
##2 
�,U� ن�H,ت ام�م را ا����
 ا>�1م ان����Iت ,� ان��4ار 


ا و ���� ��@,i �^�ی dزم را �� م@ض@ع �
ھ
و �4ار % �� 
 . i^ت م������
i��84? i9ارش )٨٠(».را �� ھ? K,و �#� �� ا:  

.Eا- 
  �4ای �@ه ان;�م رھ4Fی در @رای دو ن�4ه �� ھ�F+% i م� ##2

ا>�1م ان����Iت ,�  «�@ه رھ4Fی ا,K م� @د �2  آ��ی ��م#� ای   -ب

» ان�����ت ام�م را �,U� 
#2
 �2 �� �@ت �@د ���� ��.  

@رای دو ن�4ه،  -ج K,در ا»  i^ت م�����. د,�4  �� ا���ق ?��84 م� @د» �

��ت م^i ا,#�1 آن ���� 
  .�R�m؟ از آن �I#� �� م��ن ن�� ا,


ت :�(�/ ا98وده   
م� ا,�Hن آم
ه �4 �ا,#�1 رھ4F در او�R)� K�E دو ن�4ه، 
آ��ی ��م#� .  ا%�ً 418 ن�� 42ده ا��» ,
 �+��4<ار �� ��m i�#�F زا« و �� 

 ��>? `s9 م�m ��ای ھi آ?�ھ�ن� از m#�ن :�(� و ,� 2@/ در ��م 42دن �2 ھ
در ا����ر او ا��، در �^� ��Fs ا��
ار �@,/  و �� =�F��Hن� و ھ���ری و 
�` م� B ،
4>� �2 در ز,4 م� آ, ��  ���#�ن/، �� د�� آ��ی ھ�><ف د

   .42ده ا��


م�@د،  ٧/١/٦٨ا,K در�� ا�� �2 م4>@م م#�4Nی در ن�م�  B �?د آم�د@� 

��#� ا�4از دا�� را��@ا���   از ��ia م�Lم� رھ4Fی �� آ��ی  �#���واز آ��ی 
V,ر
� ،
�@د را ��E�-8^�ی و �2 ا��زه دھ# ��)B زه در@< ���)B م� در
� �� 

��#� رھ4Fی ن4N ز,4 ان�Lب و ا��م�
 دا�� ا��hل آ��ی �� . �#���و آ��ی 
، در =��n �� آ��ی م#�4Nی، ض� K�41H و ٨/١/٦٨در ن�م� در ن�م�  ھi در


م آم�د?� آ��ی م#�4Nی از ��ia م�Lم� �\�ب �� ا,�Hن �2 B ل@F�» �� `%�< 

4�B Kده م@� 
�� %�ح مK «:و م� ا98ا,
 �2   »ا, م� ا,K در را ان�Lب و 

i#�� �2 �� �^�L8 
��� ن4Nات از م4دم و ن�Nم �2 ��و » ##2
 ا����ده 
»�E�-��#� ء ان�
 م� ?4م� را ن�Nم و >@زه �@د �+� و درس �� هللا �HI�.« .


 و ���Fs �4ار داده �,U� 4ی را  م@ردN�#ی م��م�4-�� آ �#����#��4 ا,K آ��ی 
�\4ی �
ی  �4ای رھ4Fی آ��ی ��م#� ای در �4 دا�، ز,4ا  K,ا�� و ا
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�@د �
�B و �-(� در د,K ا�� >�ل �
ون م�4-�� ھi >1@م�  �2 ��L8 �,dو
و �#^� زور 4B,�ن م� �@ان
 آن را >�� #2
 و م� م�Hھ
ه . ��R و �� �#��د �4


ون �� �2ر ?�4ی ا,K زور 4B,�ن �
رت � ��Rم#� ای ن�@ان��م� i�#2 �2 آ��ی 

�2 �4ای ا��
ار = V�F` از ھ9�m 4 م-�` آ,� هللا م#�4Nی .  �@د را >�� #2

@د `< �B@ن �� 
>�ل �� ?9ار^�ی . آ��ی ��م#� ای  �\4ی �
ی ا�� �2 ��,
�� رR8#;�ن� مR}(� =� ?�4ی م� @د  :آ��ی ھ�

  

  /��ر #� "u1� �5دن /�P�1ی

 �F#٦٨�4داد  ��١٦  ،»i�84ی رFز �� د4�8 رھ��
 از ن-� . iھ �� ��B�� �� دو
در زم�#� ھ�ی ز,�دی . 
ه م<ا42ه 42د,iدر ��ره ام@ر H2@ر و ����� ھ�ی آ,#


�` آمB �� }8@ا��2 .  i��� ��
 ھ��� ای ,D ��ر �(�R دو ن�4ه دا�4ار 
i�#2 O#ھ��
 م-�د,I@اه آم
 ... ����� ھ�ی رھ4Fی و ا�4ا�a را ھ�;�Eا
FB ی��آ

و از و�@د B#�%4ی ?�� �2 �� رھ4Fی آ��ی ��م#� ای م��E�I م� ##2
 و �#� 
��س �� ا��Bی م;(V  دارن
 �2 آن� �� �%48 K,در ا �� ،
را م@�� م-##2 �84



 �2ری ##2-� 

 ��@ان#,� .)١٥٨و��١٥٧زن
?� و ��ز��زی، ص(» .�4F?�ن، 

٦٨�4داد  ١٨ ، »
?�� آ��ی م#�4Nی �� رھ4Fی آ��ی . آ��ی ا�4اھ�i ام�#� آم

##2 ��
 ن�,U� ا�� و .E�Iم#� ای م�� . 
�,U� �2 
##2
 و م����Lً م� ?��i ��ش ##2

i�#2 ن �2ر�H,#� . روی م�4-�� ا� ���ی م4��4ا��ن� و آ� �a�FB 
�آ��ی م+


 B(� . �8` آم
ن�
 م� �@ان�i آ��ی م+Hوه �4 ا,#�1 ا?4 ن�B ،
ھ��K را ?��#


ه ��,9 Hن `�B `a�Rء �4 م�� را >�� در م�L� �2 i�#2 �84-ارا�2 را م�4& م

 .).�١٦٢زی، ص ��زن
?� و ��ز�(» .م� دان#

در ا,K ?9ارش �2م�ً آ�1ر ا�� �2 �+� >{ و >L@ق و م�4-�� : �@��
وا�-� د,#� در �2ر ن��R �(�1 �+� از ,D م�4& %@ری و  �
ه و ���Rن 

 ن41د، �� �,U� م#� ای را������� ا�� �2 ا?4 آ��ی م#�4Nی رھ4Fی آ��ی 

��ق �
رت م�4& د,�4ی را �4ای ��م-� و >1@م� م-�84 2m K,و �4ای ا 
##

  . �2ر �� د�#�ل آ��ی ارا�2 م� رون

از �i �4ای م�EUR م�4-�� و رھ4Fی و آم�د?� آ,� هللا « ، ٦٨�4داد  ٢٠ 
 
�,U� ام�م و 
�)L� 4� ء�L� م#� ای و��
 رھ4Fی �,U� ارا�2 �4ای �)B 
�م+



?�ن ام�م آم
ن#,�� .)��١٦٤زن
?� و ��ز��زی، ص (» .ن
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#2
 ��ی ارا�2 آم�ده ا�� �2 رھ4Fی آ��ی ��م#� ا�#� �� ا,K ?9ارش آ   
�,U� ی را

و ن��ز آن^� را �� �)L� 4� ء�L�  ه  « م�� �8@ای
Hن `�B `a�Rرا  »>�� در م


?�ن آ �4آورده ��زد و#,��
 ن�,U� را �#���
. ا�Bم داردھi ��ی �)L� 4� ی�L�  م��
��#� ان;�م داده �� �@ت �@د ���� ا�� ھ4 آن~� ,-#� ا,�1#�و م� @د از  آ��ی 


 42د�)L� iم4ده او ھ . 
�L� 4� ی�L� �2 &م�4@م �@ده �2 �-�� از م4ا� ��FEا 

،
�4ده ان
، م�� در م �2 �){R��Fً  آن را ان;�م م� داده ان    در  ون� ��,9 م� 


,
�� و >�ل و آ,#
ه ?< ن را �� ���م� ام@رو�E ا,#^� آ. ام@ر ��ری و �–  �2

��B در ��K م4ا�& م+R@ب م� @د � ً�F,4L� -  
ام�  ن . �� 4N�4Rی داده ان


،  ٩٠ا,#�1 آ��ی اراd�� �2ی #�� ���@�� ن �� iھ /�Hm ل دارد، 42َ ا�� و��

، و از ھ�� م^i �4 ا,�1#آ��ی : و �4�� ام@رش ھi �� د�� آ��زاده اش م� ��

����I�2 در ان�Lب و =�4وزی آن نL/ م^i و  ���` ذ42ی  ارا�2 �-#@ان 
 ��
 دا�� ��نF@ده و �L8^� م#9وی و 2#�ره نK�H �@ده ا��، م1H` آن^� را ن


#2 `< 
  .     و آن^� ھ�~#�ن در ن�4ان� �� �4 م� �4ن
. �@ان


,�ن 48« ، ٦٨�4داد  ٢٢�-� 
�^4 ا%�^�ن[آ��ی م+ �#���
ه #,��آم
 و ] ن
,� هللا م#�4Nی اظ^� ر ن�4ان� 42د و ?�� ن@�B آم�د?� ھ��1ری �4ای آ,#
ه آ

و ھ��ھ#�� در ا,�Hن �� و�@د آم
ه  و ن4N مK و ����� ن�Nم را در ��ره ا,�Hن 

##2
 و . =��4 
�,U� م#� ای را��?��i ن4N مK ا,K ا�� �2 ا,�Hن رھ4Fی آ,� هللا 

2�i�#2 D �2 ر��8 ر��8 وض& ا,�Hن �Bد ً���Lم� iه م� ھ
ی @د و م�4-�� آ,#

#�Fن آ��_ ن�H,1` . اH4ان مF� و �4ای 
آ��ی ��
 >K�R م@�@ی �9,4Fی ھi آم

i��? ن�H,ن راه >` را �� ا����زن
?� (» .آ,� هللا م#�4Nی �mره �@�a 42د؛ ھ

 آ��ی ��م#� ای .) ١٦٧و ��ز��زی، ص �,U� �� �2 د@در ا,K 48از م�Hھ
ه م� 

2�D �� م�4-��  i�2 م�4-�� ا,#^� ھ ،
ا,�Hن م� ##2
 و در >�L�L م� ?@,#

 و در :�4 ا,K %@رت م�4-�� �� م�4-��
 آ�E 8-` رھ4Fی ����� ��,�� .

�ه مUذون �= i1< ن� �2 در��,�Q)? ی��آ 
�,U� �� 4یN�#ی م��آ �){Rاز ادام� م `F�
 ا�� م� =4دازم

K �(�4اف ا,�Hن �� رھ4Fی در ��ره ا%�ح ��ن@ن ا���� و م�« ، ٦٨�4داد  ٢٢
 .) ��١٦٧زن
?� و ��ز��زی، ص (» .�� آ,� هللا ?(�Q,��ن� �(�#� م�Hوره 42دم

��#�، =��م �R(��� �� آ,� هللا ?(�Q,��ن� �آ��ی ��م#� ای �� م#���F 8@ت آ��ی 
 :ار��ل 42ده ا�� �HI� �2 از آن �� 4ح ز,4 ا��
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ر« L�E�B &�4ن�، م��,�Q)? ی��آ ��N-E، �� >�4ت آ,� هللا ا��دام� ��24 ،
ا,#;�ن_ ض�4B Kض �R(�� ا,K م���F �9رگ �� =���Hه ...��م و �+��

4�B �Eهللا ��48( >�4ت و `;B اه و
و �� آن �#�ب و �� ھ�� )  اروا>#� 8
 i#2 م� �){Rن م�����ی ا�Bم ، �@�L�8ت اE^� را �4ای ھ)B و ���)B زه ھ�ی@<

i�Rھ �Bد V���م#� ای. و م(� �)B 
 .) ١٦٧زن
?� و ��ز��زی، ص ��(» ��

آ,� هللا ?(�Q,��ن� ھi در =���I �� =��م �R(�� آ��ی ��م#� ای  i1<  �2 =�د�ه و 
�#�ب « : م�K =��م K�#m ا��. ,� رھ4F مUذون را دارد، �4ای ا,�Hن ار��ل 42د

4 ��^@ری Fم#� ای رھ�� �)B 
��K آ��ی >�ج ��)R�Eم و ا��dب >;� ا�\�Rم

ات ا��م� ا,4ان، �,U� آن �#�ب، دوام `��Lم� ��)R� ، �� ��م و��دام� ��24


اون
 م�-�ل ��#��-��E را در م�Lم �\�4 رھ4Fی ��^@ری ا��م� ا,4ان از 
iاھ�ن@� . �,�Bا و ر
�Eا �E K��E�-Eهللا ارواح ا ¥�L� رض�,� >�4ت _)� ً�-\�


��ت آن �#�ب م� �������B4، م�ک ا�
ام�ت و � K,�8{ . �2م` م@از@�
 �){Rم �B از >�4ت ��ری �` و K��)Rم� �� ا��م و م
�ھ���ن را در 


 رض� ?(�Q,��ن� �در ا,K =��م .) ��١٦٧زن
?� و ��ز��زی، ص (»  دارم، م+
��ت«آ,� هللا ?(�Q,��ن� ���رھ4Fی آ��ی ��م#� ای را �� » م�ک ا�
ام�ت و �

B »��B4#@ان رھ4F ����� م#@ط �� K,�2م` م@از �,�Bو در . 42ده ا��»  ر
�� ن4�N آ��ی » =�د�ه مUذون«: �� ا,K م� ?@,#
 �4Bف د,#I,-#� و��� 

�� و م�4& N-Eان آ,� هللا ا@#B �� �#,د ���)B 92ن� �2 در ��م-� و م4ا��,�Q)?
 
�)L� 4ی ����� را درFم#� ای �2 رھ��
ه ا�� و �� �R2 ن4�N آ��ی  ����#

�� د,)B _�در م4ا �Eد او ��د�� دارد و@�K�#m  #� م�4& ن��R و  م�دون 

 �� ر�B,� �2م` =���I م� دھ
، ,-#� ا,�1# ,�� ����ت ���ا�
ام�ت و �


��B4 ھ�4اه �� K,4ع را در م@رد . م@ازدر :�4 ا,K %@رت او د��@رات 

ن
 و ���ل ا,#^� . او ا�4ا �@اھ
 42د
ی �-
 م4>@م #m ن���,�Q)? آ,� هللا ��FEا


از ���� م2�� . 9ا>�� و ,� ?��84ری �2 م�K1 �@د �4ا,�Hن ��Rزد، رھ� 
��d�4، ط4ح رھ4Fی م4>@م ?(�Q,��ن� و م<ا42ه �� ا,�Hن و =��n آن م4>@م �� 


>�ل �i�#�F وض-�� آ��ی م#�4Nی در ا,K را�\� �m@ن� . آن^�، ن�1�� آورده 
 ا��؟

٦٨�4داد  ٢٣ ،»
آ,� هللا م#�4Nی  ن�م�. آ��ی :�م+K�R ن�دی ن;. آ��دی آم

 42ده، �� ام�
  ا,�Hن�2 ا,�Hن رھ4Fی  �� آ,� هللا ��م#� ای را آورد�,U� را

@د /I= و در ر��ن� ھ� 
از ن4N ن�Nم ن�FR . ا,#�1 آ��ی ��م#� ای �@اب �
ھ#
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�@ص ���,` �� ا%�ح ?��i . �� ا,�Hن �}@ال 42د��@د و رھ4Fی را در  4Nن
 ��دادم �2 در ھ4 م4>(� ��ش 42ده ام �2 آ��ی و 4>� از �4,�ن ھ�ی ?<

_ �� رھ4Fی �� ���B ده و ن�i م<ا42ه ... م#�4Nی در م��L` ام�م �4ار ن��4د
دا��i در ��ره @رای ا��8ء و @رای م�Hوران ا,�Hن و ��24_ دو @را و ن�م� 
^4,� ط�ب و م4ّL رھ4Fی و ����� ھ�ی  `a�R4ی و �@اب آن و مN�#ی م��آ

��زن
?� و (» .ی و 48ھ#�� م<ا42ه 42د,i؛ ن@�Bً ا���ق ن4N دا��iا����د
 .)١٦٩و��١٦٨ز��زی، ص 


 آ��ی م#�4Nی « ، ٦٨�4داد  ٢٥�,U� �� م#� ای در ��ره �@اب���� آ,� هللا 

��i ?�4ی �_ �(@,9,@ن ن�م� و �@اب م�4@ط� �� آ��ی ... م<ا42ه و �


?��  �2�K�) ھ�ی ز,�دی . را =��4
ماز آ��ی ��م#� ای B(� . م#�4Nی را نI@ان

م ن4H در B �� i���
ه، ا���Iره 42ده و �مF#� �4 ?(� و �1,� �� د4�8 


 .)��١٧١زن
?� و ��ز��زی، ص (» .�(@,9,@ن ?��84 ان

م4>@م م#�4Nی در =��n �� ا,K �}@ال B �2(� ار��ل =��م �� آ��ی ��م#� ای 

م-4وف �2 �� مK آ#� �@د آم
 ا,#;� و ,�1 از آ��,�ن «: �R�m؟  K�#m  م� ?@,


 و ��� �� ���وت �� �Rو %�ح ن� 
�� �� ا,�Hن =��م �
ھ�م�4 �@د�2 

��ً ا,�Hن ھi �@اب �@اھ#
 داد و ���Rری اB��4ط4ف� �^HE�m ز 
 و م� 

 
�� را �4ای ر��
ن �� آن 2#�ر زدن�� در اھ
اف @م� �2 دارن
 و  K��E�Iم
�@رد 
�@اھ# �R1�4ه مR<4� K_ م�(+� ان
,�H ھ� و >��  d�� و ،


 ا,�Hن و>
ت =��م� دادم و�E �@اب ا,�Hن را در �(@,9,@ن نI@ان
ن
 و ?��� 
 

ه 4m �2ا �@اب دادی و مK ا���Iره 42دم �?��� ان
 �� مK �(�#^�ی ز,�دی 


ه B(� ا4Eاوی^-Eوا ،
 ) ٨١(».آم
 �@اب را �I@ان#

دھ
 �2 =��م م4>@م م#�4Nی �� آ��ی ��م#� ای ��F,4Lً م�K =��م ن�Hن م� : �@��
��F �� =��م آ,� هللا ?(�Q,��ن� i1< �2 =�د�ه و ,� رھ4F مUذون را دا�، دارد .

 :��HI از =��م �� 4ح ز,4 ا��

 » 4Fم#� ای رھ�� �)B 
��K آ��ی >�ج ��)R�Eم و ا��dب >;� ا�\�Rب م�#�
�^@ری ا��م� ا,4ان، دام� � _I�#م���24� 

��)R� +�� و�از ��م و  V= ... �E�-��#� i,��
اون
 ��در م�-�ل مR}(� م� ن�از 
را �2 48دی d,{ و م�-^
 و دRE@ز و در دوران م�Fرزات و ان�Lب �;��4 ھ� 
 ��E@{Rدر ان;�م م ،
آم@��� و ھ�@اره م@رد >��,� رھ4F �9رگ ان�Lب �@ده ا,

�4F?�ن �� �#��-� V);4ی �2 مF4 رھ�\��E م+@ل ن�@ده ا��، ,�ری 
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,��ان�Hء هللا در مa�R` م^�� و �4ن@� ��ز، مH@رت �� >�4ات آ,�ت ...ن
���^�ی م�-^
 و آ?�ه م@رد �@�� �@اھ
 �@دI��ی ا�Bم  و )B م  و�NB .

رھ4Fی ) ٨٢(»>�R#-(� م#�4Nی ٢٣/٣/٦٨وا�REم i1�)B و ر>�� هللا و ��24�� 
« #@ط و م4Hوط �� ا,K ا�� �2 آ��ی ��م#� ای آ��ی ��م#� ای در ا,K =��م ھi م

�� >�4ات آ,�ت �NBم  و « مH@رت را » در مa�R` م^�� و �4ن@� ��ز 
���^�ی م�-^
 و آ?�ه I��ی ا�Bم  و )B « K,و در :�4 ا 
م@رد �@�� �4ار دھ

 .%@رت از ن4N او رھ4F,/ م4Hو��B ن
ارد

_ �� رھ4Fی �(�#� در ��ره �@«  ، ٦٨�4داد  ٢٤ �F+% 4یN�#ی م��اب �� آ

 م�#� �^�� و مH@رت ##2
. 42دم .) ��١٧٠زن
?� و ��ز��زی، ص (» .�4ار 

آ��ی ��م#� ای در =��n �� =��م م4>@م م#�4Nی، �2 �#� �� ?9ارش 8@ق �� آ��ی 

ه، او را �� >�Rب �@د از >�4ت آ,� هللا �� رR8#;�ن� مH@رت ھ�

���a، �� آ,� هللا %4ِh در�� N-Eدا@ ��@� ،
آ,� هللا آ��ی >�ج �n « : داده ان
 >�R#-(� م#�4Nی دام� ��24��

=V از ��م و �+��،از =��م �R(�� �� م#���F ض�,-� i�NB �^�ن ا��م، 
 �#���و ھ�~#�K از ...ار�+�ل =�H@ای آزاد?�ن و ام�
 م��R-��ن >�4ت ام�م 

�,U� ا,#;�ن_ و �� �FRآم�9 ن �F+4 و اظ^�رات م��
 ا�
ام م;(V م+�4م د�Bی 
�4F?�ن م�41Hم...i,��
اون
 م�-�ل �@�L�8ت �#��-��E را مR}(� م� ن�. از 

٨٣(» ��
 �Bی ��م#� ای  ٢٥/٣/٦٨ ( 


 آ�� را �� 2�D ?��84 و ��4ای >` مR}(� و ,� �^�i,@�� 4 ><ف م#�4Nی ا>
 
�آ�� آ��,�ن م^
ی 42و�� و ��
 م^
ی ام�م ���ران� از �S �@م و از ,�ران ا>



م آ��ی م#�4Nی اظ^�ر ن�4ان� 42ده ان :>�� �� ا,K ان
ازه از م\4ح 

٦٨�4داد  ٢٦ ، »i��
 آ�� م<ا42ا�� دا�در ��ره ��Fدل ن�م� ��K آ��ی . �� ا>
�آ��,�ن م^
ی ...م#�4Nی و آ��ی ��م#� ای و =I/ آن از راد,@ م�>�N�� دا

�@ص م\�
ن م;
د آ,� هللا 42و�� و ��
 م^
ی ام�م ���ران� آم
ن
 در 4ح 

 .)��١٧٢زن
?� و ��ز��زی، ص (» .م#�4Nی م�>�N�� م\4ح 42دن

٦٨�4داد  ٢٧ ، »
در ��ره م�EUR آ��ی . آ��ی :�م+K�R ن�دی ن;. آ��دی آم

ن وض& ا,�Hن . م#�4Nی %+�F 42د�@ا���ر ھ��1ری ��4�H �4ای �Bدی 


م �4ا�a ن�م� ا,�Hن در �(@,9,@ن اظ^�ر ن. �@دB �2 در از K���رض�,�� ن41د؛ ھ

 م^i ا�� .)��١٧٢زن
?� و ��ز��زی، ص (» .راد,@ �@ان
ه 
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���ن« ، ٦٨��4   ٢٦ 
 ھ��
ه و��L8 �E و ام�م ��-� رR8#;�ن[آ�n م+#,��] ن


��B در ��ره م@ض& م�E�I/ �� آ,� هللا م#�4Nی، �+� ھ�,� �� ا,�Hن ... آم
����ن مm .E�I@.) ��٢٢٦زن
?� و ��ز��زی، ص (» .دا
 ھ��ن آ��ی م+

��I�4 آ��ی م#�4Nی و از ��(� �R2ن� �@د �2 �#� �� �@ل م4>@م م#�4Nی 
##2
 و  ��4Nی ��#� ��K �� ض4ر �م#«?��� 4m �2ا او را ��زدا� و م+�2�� ن


�Fو ,� ا%�ً ن 
��Fً ھi م�Hھ
ه ). ٨٤(» م���، ,� ��,
 رھ4F در ا����ر م� ��

 ��B �2 ھ�4R آ��ی رR8#;�ن� در م@رد م4>@م م#�4Nی m#�ن ��  آ��ی 
 �I)� ت��او ����Fن�� �@ا��
ه ا�� و ام4وز ھi در ھ�B �� 42ده �2 او

���ن ام�م ��-� رR8#;�ن و از ����Rن 
 ھ���@د، �� آ�n م+ 4R�>�@ر ھ
���� �+�a�^s دا . ن9د,D آ��ی ھ�

٦٨^4,@ر   ١ ،»

ار. آ��ی ���4ن-(� دری ن;. آ��دی آمLاز وض& آ,� هللا  یم
م#�4Nی ?�� و ا,#�1 ا>�Rس �\��E م� #2
 و 418 م� #2
 ن��;� م#��_ از 

@د ����زن
?� و (» .ذ��,4 و�@دی ا,�Hن در >@زه و ��م-� ?��84 ن
، �� »از ذ��,4 و�@دی ا,�Hن « م#N@ر م4>@م م#�4Nی .) ��٢٨٥ز��زی، ص 

��#� �2 �� ا,�H ١٣/٤/٦٧=��م م@رخ ��E�-��#� �1, �2 « ن �\�ب 42ده آ��ی 

�   .2#�,� و ا�ره دارد )٨٥( ».از ذ��,4 ا,K ان�Lب م� ��

٦٨^4,@ر  ٤ ، »

ی از @رای ان�Lب 48ھ#�� آم�
 ا>�در ��ره . آ��ی ا>
����2 �4�@رد �� آ,� هللا م#�4Nی و ھi در ��ره م
ر�� دارا��HEء و ط�ب �+� 


 �@دL�-ر 42د و م�Rر��  آم@زش ا���
����4 م
رس ] دان��Hه[در ا����ر م

 .) ��٢٨٩زن
?� و ��ز��زی، ص (»��

دارا��HEی ��1�H= �� �2 iر « �#� �� ?��� آ��ی دری  ن;. آ��دی و �@د م#�4Nی  

...و ھ�� آ��ی م#�4Nی ���ھ���H م� ?�� مK «و م4>@م م#�4Nی » . ��

 ،��HEھ�ی دارا Kزم� 
,4�او ��ن� �m@2 ی . 
ھ�1رمم�(�@ن �@م�ن � ����٦٠ 
 ��HEام� >�ض4 �� وا?<اری دا ،
�HI� را �� آم@زش و =4ورش �)-LHB



ه ?�84«و�E ) ٨٦(» .ن�4د,^B �� ء را��HEر دار������� ا)B ھ� >@زه 
-�« ،
��FEاد و�� م-(@م ا�� �2  ا
Fب ا��@m �B4 4�:.  


هللا ن@ری وز,H2 4@ر آ��ی رR8#;�ن�FB ی��4,@ر  ٣٠در آ^، �� ا,�Hن ٦٨


 ا�� ا,�Hن رو . در م@رد آ��ی م#�4Nی %+�F 42د«  :  ?9ارش م� #2L�-م

@د �(@ م�4-�� ا,�Hن را ?�84 و ��,
 مR}(� را >` 42د ��
 ا�� و ن. �� ر

��i ?�4ی @د�
  در ا,K ��ره �+� و ���زن
?� و ��ز��زی، ص (» .�4ار 
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@ م�4-�� ا,�Hن را ���4ن
 و�E �4ار دا�� ان
 �2 �( م-(@م م� @د، .)٣٢٥


ه انHم@8{ ن. 

،  �� ����� ا��4Lاض از ��رج مi�L�R م�E�I ٦٨دی  ١١م4>@م م#�4Nی در 
 n,ر��اء در 
ن�م� ای مF#� �4 م��E�I �� ا��4Lاض  42٨/١٠/٦٨ده وی ا��

n,ر��در  VQ� رای ا��م� ار��ل 42ده و@ V);ن م�?
#,����ر�� �4ای ن 

�� روK 42دن �-�� مa�R` و از  ، ض�I� K#4ان� م4Hو>�١١/١٠/٦٨
 ����(� م��E�I �� ا��4Lاض ��ر�� و B@ارض آن �4ای H2@ر =4دا�

�� در)  ٨٧.(ا��، ٦٨دی  ١١و >�ل آ��ی �8>��ن وز,4 اط��Bت آ��ی ھ�
_ آ��ی B(� �8>��ن وز,4 اط��Bت �(�#� « : ?9ارش 42ده ا�� 4�آ

�ی م#�4Nی ام4وز در �(�R روض� م#9ل �@د �I#4ان� 42ده و اط��B داد آ�
�� رھ4Fی �4ای �mره �@�a . �� ا��4Lاض از ��رج ا�Bن م��E�I ن�@ده ا��

روز �-
 �#� �� .) ��٤٨٨زن
?� و ��ز��زی، ص (» .�(�#� مH@رت 42دم
 �2 
?9ارش آ��ی رR8#;�ن�، آ��ی م5�R م^��4ی از وی ا��زه م� �@اھ

��ص �4م�E�L روزن���م� ��^@ری ا��م�، B(�� اظ^�رات آ��ی م#�4Nی ا
 .    دھ
 �2 وی او را از ا,K �2ر �� ��طB 4@ا�_ �-
ی آن �4><ر م� دارد

آ��ی م5�R م^��4ی آم
 و ا��زه �@ا�� �2 در « ، ٦٨دی  ١٢
�E�Lری ا��م�[�4م@^��� اظ^�رات آ��ی م#�4Nی =��n دھ
؛ ?��i ] روزن�م� �
م#�4Nی >84^�,� زده ان
 �2 >��2 از ض-. اط��Bت و ض-. آ��ی . �#
 ن4ود

 ) ��٤٨٨زن
?� و ��ز��زی، ص (» م+���F و دوران
,�H ا��

��i ?�4ی م� ٦٨دی  ��١٦ز در �، در ��ره اظ^�رات آ��ی م#�4Nی م<ا42ه و �
 
، در ��ره مa�R` ٦٨دی  ٢٣ھ�~#�K در .)  ��٤٩٤زن
?� و ��ز��زی، ص(##2

@
 آ�� و رR8#;�ن� �+� و آ��ی م#�4Nی در �رای �� ن�4ه، ��م#� ای، ا>
��i ?�4ی  م� @د�
ه .) ��٥٠٢زن
?� و ��ز��زی، ص . (�B 9ارش? �� �#�

 n,ر��4ی در N�#ی م��4ان� آ#I� 42ده  ١١/١٠/٦٨ای را  �2 ن@ار /I= را

 .د����4 42ده ان
 و آ��ی م#�4Nی =��م داده ان
 �2 آن^� را آزاد ##2


 آ��، =4R آ��ی م#�4Nی «، ٦٨دی  ٢٤�آ��ی ���4ن-(� دری ن;. آ��دی و ا>

ا,�Hن �4ای ر�H8 &8ر از ا48ادی �2 در . آم
ن
 و =��م آ��ی م#�4Nی را آوردن


اد 42ده و �@ا���ر �Bدی �
ه ,� م� @ن
، ا��ار��Fط �� =I/ ن@ار د����4 


ن وض& و دادن �9وه ھ�ی اط��B�� ان_ آ,� هللا ��م#� ای.   Kد4�8 م ��



 . آم
ن��i ?�4ی ���زن
?� و (» .در ��ره م�EUR آ��ی م#�4Nی �+� و �
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م#N@ر از دادن �9وه ھ�ی اط��B��، �9وات .). ٥٠٤و��٥٠٣ز��زی، ص
و,lه >�وی ا��Fر و,lه ای ا�� �2 ار?�ن ھ�ی اط��B�� و ام#��� �^�� و �4ای 


 .�4ان م�(��1 ار��ل م� ##2

١٠  K�
 م�مK، آ��,�« ، �٦٨^�
 �#��، >KR ط�ھ4ی �4م آ��دی،م+�ن ا>

در ��ره م�EUR آ��ی م#�4Nی . ا�\+� �2�ن� و ا�4اھ�i ام�#� ن;. آ��دی آم
ن



 �I� �2 ?�4ی در م@رد نH@د. �+�  K,4 اNا�� �2 . ن K,ن�4ان� ا
 �Eو ،
@ن &�م��E�Iن، ن4�N م�EUR ا��4 در م@رد �4ن�م� =#;�E�R، دور ا,�Hن �

 .)��٥٣١زن
?� و ��ز��زی، ص (» .ع �� رھ4Fی م�4@ط ا��م@ض@

�� رR8#;�ن� �� ھi در م@رد  �٦٨^�K  ١٥در  ،  ھi آ��,�ن ��م#� ای و ھ�

�2 .) ��٥٣٦زن
?� و ��ز��زی، ص (» .م�EUR آ��ی م#�4Nی م<ا42ه  م� ##2


 42د؟ در,�� �m `�-م K,4�٨ ان;�م �� ا  
#��٦٨ ، »
�4 48م�ن
ار �i آمB .


اد �اوض�ع �i و م�EUR آ��ی م#�4Nی را �@ض�5 داد و �4ای >��,� ��4�H ا��

اد 48م�ن
ار �i .) ��٥٧١زن
?� و ��ز��زی، ص (» .42د�روK ا�� �2 ا��


 و �� رR8#;�ن�  �� وض-�� �i در م@رد وض-�� رو �� راز آ��ی ھ�
��,� ط�ب B(@م د,#� از آ��ی م#�4Nی �4 م� ?4دد<.  

���� �2 �� وض-�� و م^�ر �� �@�� ?9 �����م �� ،
ار^��a �2 در 8@ق آم
�� رR8#;�ن� ا���� =�,�ن . آ��ی م#�4Nی �4 م� ?4دد، �2ر?4دان آن آ��ی ھ�

�� رR8#;�ن�، �� و�@دی �2 آ��ی م#�4Nی را ھ�E�� �H ر,��� ��^@ری ھ�
 ،�-�از د����4 �� %
ا و ����ی ��^@ری ا��م�، م\�B@Fت، ن��زھ�ی �

Rو >�� �� ان@اع و��,`  م ،

 و >�R#�� ھ� و از ا, K��F` ام�K2 �\& م� ##2��
/ م� ##2
 �2 ط�ب �� در�^�ی ا,�Hن ن4ون
، و�E د�� زدن �� ا�
ام @2
 �Eو 

ی �4 را �\4 �4ای �@د م+R@ب م� دارن
 و از آن ا��#�ب م� ورزن�

��ی در دوران ھ�E�� �H ر,��� ��^@ری ا%�>�ت، m#�ن 4B%� �4 آ
9ل و >�R#� و درس #م#�4Nی �#O و �#��4 م� @د �2 در >�(� �� د4�8 و م


 �4و�ر ا,�Hن را دا�� �2 م@8{ ن�� ا,�Hن �� ط@ری �2 آن م4>@م ?��� �
@��ن�� و �\& ھ��  ام�1ن�ت از ا,�Hن م#;4  4�ن
 و �4ان;�م �� =#;�Rل >

�� و ��م#� ا ادام� ھ��1ری ا,K دو�m@ن�� .  م� @ددر د�� �� �4  یھ�
i�#2 م� �-E�\م iی �� ھ
-� �E�Lرا در م ��آ 
�  .42دن ا>
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$8� د�� �
 �� �5دن اE�� آ�� -٢ r  

�� رR8#;�ن�  �2 از ��ل ��#� و  ۶٠آ��ی ھ���2 از ��ل  ��  8@ت آ��ی 

 آ�� در م��ن م� �ان��Iب آ��ی ��م#� ای �� رھ4Fی، م^��K,4 ام@ر را �� ا>

 `�B VQ� و �
 آ�� و ) @رای دو ن�4ه(م� 42د ?<ا�و مa�R` م^��4 را �� ا>
@رای �� ن�4ه(��م#� ای @ر م� 42ده و �� ا�4ا در م� آم
ه ا�� ) (٨٨ (

 `�B او �� �#��� `s4ی، مFاز رھ 
�@ر ا,#�1 آ��ی ��م#� ای �-� ��  iل  ھ�<

��. م� #2
 آ�� از ��ن
 ھ����م#� ای -در ><ف ا>- 
��� �4  و د��  آ�� ا>



ا���ن م� @ن�  .42دن/ �� ھi ھ

  ،
�، از �N+E ان��Iب آ��ی ��م#� ای �� �->? `F� �E�Lآن~� در م �� ��@� ��
��ً وظ��� اش را B ،4ی �@دFر 48%� �4ای ��42 رھ�N�2 در ان� ��آ 
�ا>

ی �@دش، #m از 
�� ,� �8��L) 42ده و او را m#�ن د�� �� �4 42ده �2 �-���


، ���8%(� . � ?(� و H? �,�1@ده ا��%
ا,/ را � ���? ً�F� �2 ن\@ری��ھ
�� رR8#;�ن� ��#� و رھ4F 42دن آ��ی ��م#� ای، آ��ی ھ��
 از 8@ت آ��ی -�
و ��م#� ای �� ھi �4ار م� ?<ارن
 �2 �4ای ر�{ و �8{  ���م� ام@ر H2@ر ھ4 


#�� ����#� �2 و در ھ��ن روز ا�Bن 8@ .ھ��� �(�R دو ن�4ه ای دا�ت آ��ی 

، آ��,�ن ��م#� ای و 
 آ�� م� ��,��R �� دن�Fل مR}(� �#�زه و ام@ر آن ���ا>


�� رR8#;�ن� �� ھ�R)� i م� ?<ارنآ,� هللا ��م#� ای آم
ن
، �4ای �@ه « :ھ�
i,42د �F+% i4ی �� ھFت . ان;�م وظ�,. رھ����
 ا>�1م ان����Iت ,� ان��4ار 

#2 
�,U� ن�H,زم را �� ام�م را اd ی�^� i,@�� ��
ا و ��% �� 

 و �4ار #

��ت م^i را �� ھi��84? i. م@ض@ع �
ھ�����زن
?� و ��ز��زی، (» .�


 �� آ�4 ��ل  )،٦٨�4داد  ١٤,�F#H1 . ١٥٢ص-� �� n,ر�� K,�2  ۶٨از ا

ه ا��، م4�_ �4ای �m@ن��  4H�#ن� م�;#R8ر ��?9ار^�ی آ��ی ھ�
@رای دو ن�4ه ��1H` م�  iھ �� ،�� ��Fم `{Rرد �� م@�اداره ام@ر H2@ر و �4

 n,ر��و در  
�� ?9ارش م� #2
  ١٩دھ#
 آ�� ?(� 42ده و  آ��ی ھ��آ��ن �2 ا>

 آ� «�� از ا,#�1 در �(�R ھ���� مK و رھ4Fی >�@ر ن
ارن
، ?(� >�ج ا>

، �4ار �4 4m �2  �24ا او را  در �(�Rت دون�4ه �@د �24 ن
اده ان
» . 42د
�4� K,
� ،
_  �2�F` و ,� �-
 از �(�R �� ن�4ه �دادن %@ری او م� ?<ارن

��R)� �)%�8�� .4 دو ن�4ه طF{ روال ?<�� �4 �4ار م� @د�Iم �R,�Lیم 

ه در @راھ�ی �� ن�4ه و دو ن�4ه، �@د ازم@ض@�Bت و مa�R` م\4ح 

 �){Rم K,د م�@�� ا@� iن ھ�H,ا�� و ا ��آ 
�##2
ه د�� �� �424دن ا> �IHم



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٣٩٤            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

 �� S��@ده و در را�\� �� 9Bل و ن�F^� و �@,lه ><ف ,�ران ن9د,D وی و 
 

 -ازم�Lم^�ی در�� اول m@ن �2ر د,�4ی از او �4 ن�� آ,,��@دش  و  iھ

�� ,���8 ا�� ���
 �2 وظ��� اش 
ه ���^8- 

ه م� #2#R� و ?(� ?<اری �)? ��. 

 ��
 از ا,K �@ض�5 �4,�ن را �� �4��_ ��ر,n �� ?9ار^�ی آ��ی ھ�-�
i,4�? ن� =� م��;#R8ر:  

  

 q#ر�  _� �  
  ��C �Dی �

 �F#۶٨�4داد  ��١۶  ،»i�84ی رFز �� د4�8 رھ����B �� ھi دو �� ��. �-
 از ن
i,ه م<ا42ه 42د
در زم�#� ھ�ی ز,�دی . در ��ره ام@ر H2@ر و ����� ھ�ی آ,#


�` آمB �� }8@ا��2 .  i��� ��
 ھ��� ای ,D ��ر �(�R دو ن�4ه دا�4ار 
i�#2 O#ھ����زن
?� و ��ز��زی، (» .����� ھ�ی رھ4Fی و ا�4ا�a را ھ

@رای دو ن�4ه.) (١۵٨و١۵٧ص(  

�4داد ٢٣ ۶٨ ، »� _در ��ره . ن�i م<ا42ه دا��i � رھ4Fی �� ���B ده و
@رای ا��8ء و @رای م�Hوران ا,�Hن و ��24_ دو @را و ن�م� آ��ی م#�4Nی 

.) ��١۶٩زن
?� و ��ز��زی، ص (» .؛ ن@�Bً ا���ق ن4N دا��i...و �@اب آن و

@رای دو ن�4ه((  

۶٨�4داد  ٢٨ ، »
_ آ,� هللا ��م#� ای �� د4�8 مK آم
ن . i,رد@� iم را �� ھ�
و �� ���B ,�زده _ در ��ره مH2 `a�R@ر و ����� ھ�ی ا����دی و ��ر�� 

��i ?�4ی 42د,i... و ��4 �� @روی و���IFن� در ھ�� م@ارد . م<ا42ه و �@�
i,4 دارNق ن���و ��ز��زی، ص (» .ا �?
@رای دو ن�4ه.) (��١٧۴زن (  

(�R دا�� �2 i�� ���B ده و ن�i ط@ل _ �� آ,� هللا ��م#� ای �« ، ۶٨��4  ۴

�H2 .دو وزا 
ت ��Qه و د�8ع اد:�م ردر ��ر ه ن�4وھ�ی مR(5 م<ا42ه و �4ار 

i,د@���ت د,�4ی ن�9 ا��Iذ ن���در ��ره ان����Iت ر,��� ��^@ری و . @ن
؛ �
مa�R` ا����دی و ����� آ,#
ه و �^4ه ?�4ی ��4�H از ��4 �� @روی م<ا42ه 


@رای دو ن�4ه.)   (٢٠٢
?� و ��ز��زی، ص ��زن(» .(  

١١  4��۶٨ ، »i���@%� دا� �R)� 4یFم\��{ �4ن�م� ھ���� �� رھ _ . ��
��� ام�م، I
ن  O4ن�2 4\��@اھ#
 �� �^�ن�  ���4ده ?�4ان و آن^� �2 ن



 ��h�)Fت @د، م<ا42ه ,
در ��ره ا��Bی دو�E آ,#
ه . در ��ره رھ4Fی �
@رای دو ن�4ه.)   (٢١٠و��٢٠٩زن
?� و ��ز��زی، ص (» .ا���ق ن4N �@د(  

١٨  4��۶٨ ، »i����ط4 . �-
 از �(�R، �� آ��ی ��م#� ای >(�R 2@��ھ� دا ��
i,42د @hE را _Hام �R)� ن�H,ا �E�R2 . i�#2 ��%@� ن�F^رای ن�@ �� 
�4ار 
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اد ��4�Hی از ن�م9دھ�ی ر,��� ��^@ری را ذ,��ح م-##2 �84-� �2 �2

ان����Iت �(@ه ��4�Hی د�� ��ی د�FB 4�2س ��Fن� را ام4وز SL8 مK و آ��. ا


@رای دو ن�4ه.)  (��٢١۶زن
?� و ��ز��زی، ص (» .%�5E م-�84 42ده ان (  

٢٠  4��۶٨ ، »i���@%� دا� �R)� م#� ای��در ��ره . _ �� آ,� هللا 
���4��� ���4زان م�Uھ` و وزرای ���2#� م<ا42ه و ��i,4ی 42د�? i. «

@رای دو ن�4ه.)  (��٢١٨زن
?� و ��ز��زی، ص ((  

_ �� آ,� هللا ��م#� ای �(�R دا�� �2 i�� ���B ,�زده ط@ل « ، ۶٨م4داد  ٨

�H2 .
�@�� در��  �B@�» .روی وزرای ���2#� �� و>
ت ن4N ر��
,i و م;

@رای دو ن�4ه.) (��٢۴٣زن
?� و ��ز��زی، ص ( (  

_ �� رھ4Fی �(�R دا�� �2 i�� ���B ,�زده و ن�i ط@ل «، ۶٨م4داد  ١۵

�H2 . دی م<ا42ه  و��در ��ره ���2#�، ار�/ و ��Qه، ����� ��ر�� و ا��

i,د@���i ?�4ی ن�در ��ره . �(�Rت م��
ی ا�� و ���ھi �2م` �4 �4ار ا��. �
�
�@ه �����a و @رای ن�^�Fن ھi �+� و ا��Iذ � i����زن
?� و (» .

@رای دو ن�4ه.) (٢۶٠ی، ص ��ز��ز(  

در ��ره مK�84? �EUR ��ح از @روی . آ��ی ��م#� ای آم
«، ۶٨م4داد  ٢۶

 ن�4وھ�ی ار�/ و ��Qه �4ای آم@زش ا9Bام 
 و �4ار #L8؛ م@ا
 �F+%


@ن . iوران و ����� ھ� ھ�Hم و م�Nن �+)�در ��ره م;�& ���IH م

 �F+%. «) و ��ز��زی، ص �?
@رای دو ن�4ه.) (��٢٧۵زن (  

_ �� آ...«، ۶٨م4داد  ٢٩i���ی آ��ی ھ�@ا��� . ,� هللا ��م#� ای �(�R دا


. م@�@ی ارد��(�  م\4ح #L8ودی م@ا
< �� �-�در م@رد . در م@رد ن��ز �

 �,4,
@رای م]i� ���)B رای  ]>@زه@ن��ز �� �4ر�� دارد و در م@رد 

#L8م@ا �,@�B `%ن �� ا�F^ن .  ن���م��
 در م@رد ن�4وھ�ی مR(5 ھi م<ا42ا�


 ا,�Hن در ��ره�4ا. �@د
?�ن م;(V �� ���2#� 2 ر #,����د ن�Bرأی ا
##2 D�. «

@رای دو ن�4ه) (.٢٧٩ ��زن
?� و ��ز��زی، ص( (  

. �4H,. آوردن
.] ن.م�HE9#ن[_ آ��ی ��م#� ای ا,#;� «، ۶٨م4داد  ٣١

i,ر م<ا42ه 42د@H2 ری�� `a�Rاری در ��ره م
Lن . م
و از ���9 و م4�_ 
@رای دو .) (��٢٨٢زن
?� و ��ز��زی، ص (» .,� 42دن
ا,#;� اظ^�ر رض�

  )ن�4ه
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�� آ��ی ��م#� ای در د4�8م �(�R �4ای ام@ر ��ری 41HEی « ، ۶٨^4,@ر   ٢
i��@رای .) (��٢٨٧زن
?� و ��ز��زی، ص (» .و H2@ری و مa�R` ���2#� دا

  ) دو ن�4ه

۶٨^4,@ر  ۴ ،  »i��
اری در ��ره . _ �� رھ4Fی �(�R داLوض& ���2#� و م

در م@رد آ��ی م@�@ی . ن+@ه �4�@رد راد,�1ل ھ� �� =��م رھ4Fی م<ا42ه 


 آ��ی :�م4ض� @رای ن�^�Fن �2 �4ار  
,
� @�B و 
 �F+% �)ارد��

=��م د��4 2` ��زم�ن م(` در ��ره ?4و?�ن ھ� و آم�a�1,4 ھ� و .. رض@ان� ��

i��? دم را@��@ص مa�R` ن�4وھ�ی. �@اب �مR(5 و ����� ا����دی و  در 
��ن ��(� م��
 و �2ر��ز ا����R)� K,؛ ا
��زن
?� و (» .��ر�� م<ا42ه 

@رای دو ن�4ه.) (٢٩١و٢٩٠، ��٢٨٩ز��زی، ص  (  

در ��ره م^#
س . 4�8 مK آم
ن
_ آ,� هللا ��م#� ای �� د« ، ۶٨^4,@ر  ١٢

�� B#@ان [ ھ#
آ��ی ��م#� ای م� �@ا. م@�@ی و �#��د ��ن�Fزان م<ا42ه 

##2
 و آ��ی م@�@ی >�ض4 ] رV�a ���د ��ن�Fزان _�
 زم�ن �� ��ل ن�� ��

 زم�ن �Q<,4د�� �� �Rن� .
آ��ی ��م#� ای �#� . در ��ره آ,#
ه ار�/ و ��Qه �+� 

���د 2` ن�4وھ�ی مR(5 آ��ی د4�2 رو>�ن� را �� B#@ان �� دارن
 در >1

 >��ت #2,

 �2 ���د م4�Hک �;#R,@#��Rی رو>�ن� م@ا8{ ن���و آ 
 . iھ Kم

i�Rم@ا8{ ن� .

نHن& ن��ن �+� 42دم؛ �H,ا �� . ��IH� &�در ��ره ا��Bی م;

» .م�(+� و �1��` ا��Bی @رای �E�B ان�Lب 48ھ#�� ھi م<ا42ه 

@رای دو ن�4ه.) (٣٠٣و��٣٠١زن
?� و ��ز��زی، ص  ((  

_ ��  آ,� هللا ��م#� ای �(�R دا« ، ۶٨م^4  ٢i� . ،5)Rدر ��ره ن�4وھ�ی م
 i�����ر�� و �#�ح راد,�1ل و ام@ر د,�4 ��ری H2@ر م<ا42ه و � �����



ن زن
?� اش ?��؛ �#�ی �#@ع ��4�Hی . ?�4ی  ��آ��ی ��م#� ای از ,1#@ا

@رای دو .) (��٣٣٢زن
?� و ��ز��زی، ص (» . در �4ن�م� ھ�ی �2ری دارن

  )ن�4ه

در . �� ���B ده و ن�i آن;� �@دم. هللا ��م#� ای ر��i�8 د4�8 آ,� « ، ۶٨م^4  ٩
��ره مa�R` ��ری H2@ر، مa�R` رو>�ن��، م;(V و �@ه �����a م�Hوره و 

i����i ?�4ی دا�@رای دو ن�4ه.) (��٣۴٢زن
?� و ��ز��زی، ص (» .�(  

در ��ره آ�vر ��4م و . _ �� آ,� هللا ��م#� ای �(�R دا��i« ، ۶٨م^4   ٣٠
���ھi �2م` �4�4ار . ھ�ی ا����دی و مH2 ����� `a�R@ر م<ا42ه دا��i �4ن�م�

@رای دو ن�4ه.) (��٣٨٢زن
?� و ��ز��زی، ص (» .ا��(  
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در ��ره . آ,� هللا ��م#� ای در د4�8م م^��ن مK �@دن
« ، ۶٨آ��ن  ٧

 آ�� در @رای  ]�@یم@[ آ��ی ] رھ4Fی[م�Hورت��@�a#� ھ�، �B@,� ا>

 �a�,ه ن�4وی در
��Iن� �� B#@ان 48م�ن �)B ی��ن آ�Bام#�� م(�، ا �E�B
i,دی و ام@ر ��ری د,�4 م<ا42ه 42د����زن
?� (» .ار�/، مa�R` ارزی و ا��

@رای دو ن�4ه.) (٣٩۴و ��ز��زی، ص (  


 آ�� ھi ر��
« ، ۶٨آ��ن  ١٩�
 ... ت ھi �@ددر ��HI از م<ا42ا. ا>�>�ج ا>
در ��ره . آ�� از ا,#�1 در �(�R ھ���� مK و رھ4Fی >�@ر ن
ارن
، ?(� 42د

 �� },@H� 

؛ �4ار ا��aف ��م-� رو>�ن�� و م;�& رو>�ن�@ن م<ا42ه 
i�#2 ف��aو ��ز��زی، ص (» .ا �?
  .)��۴٠۶زن

�« ، ۶٨آ��ن  ٢٠� �R)� در ��آ 
�@%� �(�#� �� رھ4F در م@رد �24 ا>
i,42د �F+% و ��ز��زی، ص (» .م�ن �?
  .)  ��۴٠٨زن

  
�
 �4ار �4 �24 دادن %@ری ا>-� �� n,ر�� K,از ا 
ھ�~#�ن�1 در 8@ق آم

 از ھ�R)� 4 �� ن�4ه،  -� _ �2��4� K,
� ،
آ�� در �(�R ھ�ی �@د م� ?<ارن

@د�@�� . �F` و ,� روز �-
 �(�R دو ن�4ه طF{ روال ?<�� �4 �4ار م� @د :  


 آ�� �(�R دا��i« ، ۶٨آ��ن  ٢١�
م� آ��ی ��م#� ای �� >�@ر ا>� _ .


 آ�� �R)� K�#m ای �@ا��� �@د�
ه رھ4Fی . ا>#,��
 آ�� �� B#@ان ن�
 ا>�4ار 

#.)  ��۴١٠زن
?� و ��ز��زی، ص (» .در @رای �E�B ام#�� م(� ��

@رای �� ن�4ه((  


 آ�� =�H#^�د 42ده �@د، آ��ی  رR8#;۶٨��4  ٣��Fً ھi در �
 « : �ن� �� ا>�از ا>
@د V= �2 از مK ر,��� م;(V را ��  V);م �?
#,��
ای ن,
آ�� �@ا��i �2 �2ن


ه ���4د^B . �� ن�H,ا �Eو ،

ه ھ� ھi ن�م� ن@�� ان
 و ھ��K را �@ا��� ان#,��ن
K,�2 �� ا 
��ط�E�R2 4 و ا4R8د?� ، آم�د?� �2ر ن
ارد و م�(+� ن�� دان 


 م�ه د,�4 ا�
ام #2
 . زودی ���� �Q<,4د#m 
��زن
?� و (» �5��4 م� دھ
  .) ��٢٠١ز��زی، ص 


 آ�� �(�R دا��i« ، ۶٨آ��ن  ٢٧�
م� آ��ی ��م#� ای �� >�@ر ا>� _در . 

 �F+% �2ل ھ�

 آ��ی . ��ره �(@?�4ی از �+�24ت ن�م@زون را,�4ار 



 .) ��۴١۶زی، ص��زن
?� و ��ز(» .��م#� ای 9�mی ��@,#�ھ�4اه 42دن ا>
�^E�1,+�24ت راد�د در �(@?�4ی از @�@رای �� ن�4ه. (آ�� �� (  
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در ��ره . _ آ,� هللا ��م#� ای در د4�8م م^��ن مK �@دن
« ، ۶٨آ��ن  ٢٨ 
i,م<ا42ه 42د �)�م@ض@ع م^�� در د��@ر �2ر . ����� ��ر�� و مa�R` دا

@رای دو ن�4ه(.) ��۴١٨زن
?� و ��ز��زی، ص (» .نF@د(  


م� �� آ,� هللا ��م#� ای  �(�R دا��i« ، ۶٨آذر  ۵� _را�& �� ض-�^�ی . 
�4F ا��غ =��م  /I= در م@رد  K�#~�م924 �@ز,& d�2 و ض4رھ�ی آن و ھ
 ����^@ر =���R2ن از ط4ف آ��ی ��م#� ای در =���R2ن �B�� �2 ن�را� V�aر


ه و م@ض@ع �-4,9ات و آزاد ��زی ورود ا��م� �2 دو�E آن^� را ن�� ا,�Hن 

 �F+% و ��ز��زی، ص (» .آورد �?
@رای  دو .) (۴٣٢و��۴٣١زن

  )ن�4ه


 آ�� م^��ن رھ4F �@د,i« ، ۶٨آذر   ١١�در م@رد ھ��K �4ن�م� و . _ �� ا>

 �F+% ن�#FE `a�Rت ام�ک . م��Eم#� ای، م���
 �� م@ا�L8 آ,� هللا �4ار 

ه @د�HI� ام�م 
@رای �� .)  (��۴۴٠زن
?� و ��ز��زی، ص  (» .م4�

  )ن�4ه

�� د4�8 رھ4Fی، �4ای م���ت �� ا��Bی @رای ان�Lب « ، ۶٨آذر  ٢١
i�8ن ر�H,48ھ#�� �� ا .i���@%� م<ا42ه 2@��ھ� دا� ،�R)� از `F� .  در

�(�R ر��� م�F+% K 2@��ھ� 42دم و ا,�Hن م��` %+�F 42دن
 و اظ^�ر 
{R�2 م 
@دن4N 42دن K��-� ه�Q� ه از ط4ف��Hدان ��R� و (» .@ل �?
��زن

@رای دون�4ه.) (��۴۵٧ز��زی، ص (  

�i « ، ۶٨آذر  ٢۵�� ��
 آ�� �(�R دا�_ �4ار �@د �� آ,� هللا ��م#� ای و ا>

 @hE ��آ 
�.) ��۴۶٢زن
?� و ��ز��زی، ص (» .�2 �� ��ط4 نF@دن ا>

@رای �� ن�4ه((  

در ��ره ز�E9E . هللا ��م#� ای م^��ن مK �@دن
_ آ,� « ، ۶٨آذر  ٢۶
ن�4وی ھ@ا�a [= ا>����E،وض& FE#�ن، �@د�� ن�Nم�، دارو، ھ@ا=���ی ن^���

ز=V ?�4ی �ا,4ان ا,4،�-4,9ات >1@م��، �] �24[�4ای ] ��^@ری ار�/

 و وزارت %#�,& و �^اراض� ا�E�h، ان����Iت �^4ان، ا���ف �#��د 

��i ?�4ی 42د,iم<ا42... روزن�م� ھ����زن
?� و ��ز��زی، ص (» .ه و �
@رای دو ن�4ه.) (۴۶٣(  


 آ�� م^��ن رھ4Fی �@د,i« ، ۶٨دی  ٢٣�در ��ره مa�R` آ��ی . _ �� ا>

��i ?�4ی �
 آ�� از 9Eوم . م#�4Nی و وض& آذر��,;�ن @روی �+� و ��ا>
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 S���4ی ?�� �2 8-�ً م@رد �@�� 2 ٣�@�� ��4�H رھ4Fی �� ن�4وھ�ی 

#�Rو ��ز��زی، ص (» .ھ �?
@رای �� ن�4ه.) (��۵٠٢زن(  

در ��ره م�EUR آ��ی . _ آ,� هللا ��م#� ای �� د4�8 مK آم
ن
 «، ۶٨دی  ٢۴
�� ا���ن a4ان و ا^� �-�
 و ن�9 در ��ره ن��ز ���i ?�4ی �م#�4Nی �+� و �

i��84? i���.) ۵٠۴و��۵٠٣زن
?� و ��ز��زی، ص(» .ھ� و ����� ��ر�� �

@رای دو ن�4ه((  

١۴  K�^�۶٨ ، »�@رای ام#�� م(� �(�R دا 4�B... 
�
 از �(�R �� ا>-�
 �,�? 4Fھ�ی رھ �^F��@%� دا��i؛ از �-�� از 9Bل و ن� �R)� ��آ

�  .)��۵٣۵زن
?� و ��ز��زی، ص (» .دا

١۵  K�^�۶٨ ،»
در ��ره �^�د دان��Hھ�، . _ آ,� هللا ��م#� ای م^��نi �@دن
��
?�ن رھ4Fی در دان��Hه ھ�، وزارت د�8ع، م�EUR آ��ی م#�4Nی، ����� ن#,

��ر�� و...i,و ��ز��زی، ص (» .م<ا42ه 42د �?
@رای دو .) (��۵٣۶زن
  )ن�4ه

٢٨  K�^�۶٨ ، »�@رای ام#�� م(� �(�R دا 4�B... ،��آ 
�_ �� ا>
i,م#� ای �@د����ن ن. م^��ن آ��ی )Rری ھ�ی م@^�� `a�Rدر ��ره م K�H


 �+� ،

ه ان �F)ل ط�Lب ا���^�Eر ا�mروی �2 د@��زن
?� و (» .
@رای �� ن�4ه.) (��۵۵۴ز��زی، ص (  

٢٩  K�^�۶٨ ، »i��در ��ره ?4و?�ن ھ�ی . _ �� آ��ی ��م#� ای �(�R دا
@H2 �B��ر، >@ادث روز ��-�، مa�R` آم�a�1,4، مFE `a�R#�ن، مa�R` ا��

��i ?�4یار�/ و رو>�ن�� م<ا�Q�2ه، ���زن
?� و ��ز��زی، (» .42د,i 4ه و �
@رای دون�4ه.) (۵۵۵ص (  

۶  
در ��ره م�@��ت @رای . _ م^��ن آ��ی ��م#� ای �@د,i« ، ۶٨ا��#

» .ام#�� م(� و @رای ا�h8ن��Rن و �@د�� ن�4وھ�ی مR(5 م<ا42ه و �@ا8{ 

@رای دو ن�4ه.) (��۵۶٩زن
?� و ��ز��زی، ص ((  

١٢  

 آ�� ھi �@د. _ م^��ن رھ4F �@دم«  ،#��۶٨�در ��ره >�� آ�vر و . ا>
ا�18ر ام�م و م�E UR �4ارداد �� @روی �2 در >�ل >�ض4 2���R@ن م4�Hک 


@رای .) (��۵٧٨زن
?� و ��ز��زی، ص (» .مhH@ل م<ا42ه ا��، �+� 
  )�� ن�4ه

#��۶٨
 ا ١٣ ، »i��_ �� آ��ی ��م#� ای �(�R دا .���ف �\� در ��ره ا
م;�& رو>�ن�@ن و ��م-� رو>�ن�� م�Fرز و �\#� ��h�)F�� �-�� از 



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٤٠٠            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  

��ر�� و `a�Rروزن�م� ھ� و م...i,و ��ز��زی، ص (» .م<ا42ه 42د �?
��زن
@رای دو ن�4ه.) (۵٧٩(  

در ��ره ��R�4Bن م<ا42ه و . _ م^��ن آ��ی ��م#� ای �@دم« ، #��۶٨
 ا ٢٠

 =�H#^�د �+K�R روا�S را 
 داده ان
 �i,4,>Q�4ار �» . �2�S�@ ا�@ی م+

@رای  دو ن�4ه.) (��۵٨٨زن
?� و ��ز��زی، ص ((  

#��۶٨
 ا  ٢۵  ، »

 آ�� آم�i و>
ت �@%�� م� 42د  �2�4�H�� ��@ �� �+�1. ا>
i�#1� . 
��4 ا��8ده ا��و�� م���ت �@ا��� انU� �� �2. «) و �?
��زن

���ت از آ��ی ��م#� ای �@ا��� �2 �� ا>���ل ز,�د و�� م.) ��۵٩٣ز��زی، ص 
��4 ا��8ده ا��U� �� 

#��۶٨
 ا ٢٧ ، »
_ آ,� هللا ��م#� ای م^��ن مK �@دن . `a�Rدر ��ره م

م�Q� `a�Rه و ار�/، . از رون
�2ر، ھ4 دو راض� �@د,i. ا����دی م<ا42ه 


ود �2ر ن�4وی ھ@ا�Q� �aه در >
 �4ا�4ی و ھ@ا ن�4وز و مR}` ن^���< =]


 ن@روز و م4L ]وی ھ@ا�a ار�/ن�4�B �)�\-� در ا,�م Kن و ��4 م�H,4 ا�� ،

 ��زن
?� و(» .ا,�Hن در �FBس آ��د ,� م#4N,� ,� ��ھ�ی د,�4 م\4ح 

@رای دو ن�4ه). (��۵٩۶ز��زی، ص (  

�� د,��1�@ر ,�1 ا,K ا�� �2، 48د و ,� ا48ادی �2 �� او در   ��� K,4��از م^

رت 2�D 42ده ان
، �� �(R(� م4ا�_ ر��
ن �� � �)� _<��
رت �� �^� ��


، ا?4 د��/ ��4
 و ��4F� /hد �R2ن� را �2 در  ��Fs� /�ر
م+� ا,�1# �
 K�� از �� ،

ر�/، �� او 2�D 42ده ان� ��Fs� �, رت و
�@ط}� ر��
ن وی �� �


#�Hن ���@د را 48,
 و ,��ن� و �R2 �2 . ن4Fد از =�ی ن �H��ز,4ا د,��1�@ر ھ
ھ4 �4ھ� ای از زم�ن و�@دش >�ل م�1Hت �@ده، م� �@اھ
 �� ��م-�  در

�#��4 ا,K، و�@د آن^� را اوdً ض-�� �4ای �@د �(�L م� #2
 و �vن��ً . #2
 م-�84
و �sE�vً در ھ4 زم�ن� آن^� را �\4ی  @د م�%4
 ا�� �2 ا�4ار �@ط}� �8ش


 .�4ای �
رت �@د ��@ر م� #2

 ��  �)��� و�@د ا,K ھ�� �;��4 ��ر,�I در دوران ھ�ی م�I(. ��ز ان�Rن از �
��ط4 �
رت دو��� و �@د را ����8 ای �
ا از د,�4ان 48ض 42دن، ا:��ل 
��ز,�4ان ا%(� �
رت م� @د و آن �4 �4ش م� آ,
  �2��Fً �4 د,�4ان آم
ه 

��#� ھi �� ن4N مK از آن ��(� �@د و د� 
�
ر زن
ه �@د و آ��ی ا>= �� �2 i,
,
��i ?�4ی م^��K,4 ام@ر H2@ر ��@د، m@ن >(�L ا���ل �
رت �@د، در �
�24 دا� و �-
 از ا,#�1 وظ��� اش را در �@ط}� ر��ن
ن آ��ی ��م#� ای �� 
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�� ,��8، >��  د�� او را از �24 در @رای �� ن�4ه 2@��ه ���
رت � �)�
م
�� �^� �K�R دھ�ن/، @رای  42دن
 و و��� �� ز��ن �� ?(� ?H@د �4ای

ا%(� دو ن�4ه ھ�~#�ن ادام� ,��8 و @رای %@ری �� ن�4ه ��1H` و او را در 

   آن �24 دادن

  

  آ��ی ھ���� ر��A1Q$� و راھ1�� �
 vr زدن و �
 را�� �r"��ن    - ٣

�� رR8#;�ن� 4mاغ راھ#�� را ��  ��ع �@د �2 آ��ی ھ� 
در آن دوران �� >
tm م� زن
 و�E �� را�� م� =�~
، 2#�,� از ا,#�1 در >4ف 4�Qmا و >84^�ی 
�` را���4 ا�� و ��  را��� ھ� ?4ا,/ داردB و در 

 و ���Qm 9 را م� زن#� .

�@ع آن ھi ا,K �@د �2 آ��ی ��م#� ای �-
  از  �)B ��42 4� ن
�@ار 
 ��رھ4Fی �4ای ,D ���2 42دن �
رت در د�� �@دش، �� د����ری آ��ی ھ�

 آ�� و �S �@م� ھ� ، ,-#� �R2ن� �2 �م;�& رو>�ن�@ن م�Fرز و دو���ن آ>
:�E_ آن^�  ام4وز �� ا%�ح ط(�Fن مH^@رن
، را از م
,4,�^�ی �4زگ H2@ر �� 



ن ��ر رده ھ�ی م�I(. م
,4,�^�ی 41HEی ا��FE ا,K ><ف د. م4ور 2#�ر ?<ا
  �� ��@� �� �Fم<ھ ���)B و >@زه ھ�ی .)�Iری و ��زم�ن^� و ار?�ن^�ی م@H2 و

و ا�R2 4� d .  اھ��� �2ر، در  =4و�� ای ط@dن� م
ت ان;�م ?��84 ا��
 �2 �Rه ن�
�رأس ھ4م �@دن
، ھ�~��ه  �^�i در �
رتm@ن  ا%�ح ط(�Fن=@


 �4ارLرت را م@رد ن
� 
��ً در �4ا�4 او �i�)R م+� �@دنBو 
و ھ#@ز  ن
اده ان
��
 ھi �9 ا�(�، �I/ م^#�Rال �� دارد �2 ا?4 ا,#�ن، . از آن^� ھ@{� K,ل ا�<


ی �4ار داده �@د، � 
Lرت را م@رد ن
زم�ن� �2 آ,� هللا م#�4Nی �� >{ رأس �
 iھ ،
�ن ا%�ح ط(�Fن ام4وزی و �^�i در �
رت د,4وزی 2�D 42ده �@دن@�


 ���  K�#m وض- ��و در . ن�� ا��8دن
 و ھH2 i@ر د�mر ورط�  ھ@E#��2  ن
�@د ظ(i ن41ده �@دن
 و ھi م�ن& ����4ی و B48@ن�� آ��ی ��م#�  �� iھ �L�L<



م� 42ده �@دن� iد و �� او ھ@� �� iراه ھ K,و از ا 

نو�E اR8@س . ای م� 

اد F  ا���� ���و ��ری از م� ھ� ��R� �2 اب@��@دم�ن ا%��� ن#1
، از  K� ��

i,@ ��
ار ن�� �)�: . ��>�ل �� �@�� �� ?9ار^�ی م@�@د آ��ی ھ�
ام� . رR8#;�ن� �i�#�F ا,K راھ#�� �� tm زدن و را�� =�~�
ن �� �m ن+@ی ا��

�4Qدازم، ��  ا��-��ی آ��ی 4ع  ۶٨�F` از ا,#�1 �� م@ارد م�IH �� آ�4 ��ل 
�
 در زم�ن� �2 ھ#R= ا��-��ی Kاو در م� ،
� �� دن�Fل =�R و ن�ن و ن@ا �@دن
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٢٣�@د م\��FE را ���ن دا� �2 ھ#@ز �-
 از   K��? ن م� از�F)ل ا%�ح ط��

  . �L,�L< K�#m �� ا,K %4ا>� ��4ه م� رون

       

  ا��(��ی <�2 اG���A ��ع �1QD از $��S,A/ �C�1# �8رای ا��/�


 در ��ر#R= 4ع 
�;�Eا 
FB ی��آ n,١١  4��۶از 8@ت  ٨ 
در�� ,D م�ه �-
#,����#�، از ن�@رای ا��م� ا��-�� داد
آ��ی  V);ا��-��ی وی . ?� م Kم�

4ح ا�� K,
�:  

 »i1�)B م�� .i�<4Eا K�<4Eهللا ا iR� .ر>(� >�4ت ام�م ��)R� 4ضB �� .


 ن�م�,#
ه م4دم 42ج �
,K و��(� ا��-��ی �@د ر#R= 4ع 
�;�Eا 
FB _ا ا,#;�ن
i#2 م م��Bز,4 ا `,dد �� �?
#,��  :از ن


?� �2 در  -١#,��
م ام#��، و ام�1ن �4ای ان;�م وظ�,. ��ن@ن� نB د زم�#� و@Fن
��ن@ن ا���� آن^� را �-^
 ن�@ده ام از ��(� م^��K,4 آن^�  �۶٧@?#
 ن�م� ا%` 

  .د�8ع از ��ن@ن ا����

٢- ��4� �)B �� ،ر@H2 ����� ه

 از آ,#,
�4��hات در ��ن@ن  ن�4ان� 

ه و در >�ل و�@ع و �4v�1 و �
اول �
رت در ا���� و �+@dت ����� وا�& 

ه ای م-
ود و >�@ر �4H,���� و �\+� م4دم  �� ��ی م�Hر�2 B د��

��{ و م�4v آن�نB .  

ن
ا�n��= K م#��_ و م#\�L �4ای ?4ان� و �@رم و �F-��^�ی ن�روا و �-(`  -٣
�  �4م�,� ھ�ی مK�E@{R از �^� ?�4 ��F4 و انv�1� 4ی در �4ا�
�ط& و �

�1)�  . �2ن ��د آورده و ن^�,��ً ن�4ان� �4ای ا���Lل م

2��� آ,#
ه و ���1(��� م4دم  -۴�< �� �FRت ا���� نd@{� و�@د ا�^�م�ت و
 ����@د و ن�4ان� از ا,#�1 رون
 م@�@د م#�^� �� >�2 �در >{ �-��K �4ن@

�@ا ��Rوا� iR�E4اF�E
 
  .ھ

۵-  K,4��
م م�Hھ
ه 2B `�Eد �� ��E�-8 4ای ادام�� �F:ان��9ه و ر K�ن
ا

ل B(@ی در >
ی �2 >�� B وض-�� 8-(� و >1@م� K�� �E@%ا �^��Hم

i#�� ��  .  آھ#O و �^� >�24 را �� �@ی آرم�ن^�ی �(#
 ��H& ن


,i م�K ا��-�� ن�م� �� ر,��� م+�4م م;(V از ا,�Hن در�@ا�� م�   L� K�ض
آK�a ن�م� دا�(� م;(V در اوB �R)� K�E(#� آن را ا�Bم  i#2٢۴ �� م@�_ م�ده 

 �#)B ت�R)� م@ض@ع را در د��@ر �2ر ,�1 از K,ن�م� ا Kآن� }Fده و ط@�ن
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��-�� را K�#m ?9ارش ا��ی رR8#;�ن� ھi ا,K ا) ٨٩(» .ھ��� آ,#
ه �4ار دھ#
  : 42ده ا��


[آ��ی « ، ۶٨��4  ١١�;�Eا 
FB [ Kاز د��@ر م� `F� ،ه 42ج
#,��
 ن#R= 4ع
ا��-��ی �@دش را �@ان
 �2 م��م�K ض
 ان���L دارد و رھ4Fی و آ,#
ه ان�Lب 


. را ز,4 �}@ال �4ده ا��
?�ن #,��
 ا4s2,� ن,
مK ھ�B�� . i ن�را>�� 
 �Eم، و
��Fن� Bادم
�` ن�Hن ن-Eا V1B . « ه
و در =�ورق ھ��K %�+�  آم

@رای « : ا�� V);ه 42ج در م
#,��
 ,�1 از دو ن#R= 4ع 
�;�Eا 
FB ی��آ

 از آ,#
ه ,

م ام#��، ن�4ان� B د زم�#� و@Fد را ن@�ا��م�،  دd,` ا��-��ی 

��,4H� ود، >�@ر �\+� و

ه ای م-B رت در د��
�� ����� H2@ر، �
اوم �
2��� آ,#
ه و �< �� �FRت ا���� نd@{� م4دم در %+#�، و�@د ا�^�م�ت و
 �E@%ا �^��Hم K,4��
م م�Hھ
ه 2B ،����1(��� م4دم در >{ �-��K �4ن@

م ان��9ه و ر:�F �4ای B 4ه�d�� ی و@)B ل
B وض& 8-(� و >1@م� K��


، �(�R �ی V=4 از �4ا�a م�K ا��-�� ن�م� آ� .ادام� ��E�-8 �@%�. 42د#R= ع

ه ای د,�B 4(�� او �� B اری او و

?�ن �� ط84#,��
ه ای از نB و 
 �#Hم�


#��  .)��٢٠٨زن
?� و ��ز��زی، ص(» . -�ر دادن =4دا

١٢  4��۶٨ ، »

ه ط��LEن آم#,����ی 42ج را آورد �2 از ا�
ام آ��ی . ن)B ن�م�

 اظ^�ر ان��9ر 42ده ان
 و ا��زه �@ا�� �2 م4د#R= 4عم 42ج، 48دا �4ای 


#,��� V);م `��L9ب هللا ن�9 در ] ذ��5 هللا[>��� . اظ^�ر ان��9ر م< �HI�

ه ا���@ص 8-�ل � K��  .)��٢١١زن
?� و ��ز��زی، ص (» ھ

١٣  4��۶٨ ، »i�8ر V);5 �� مF% ھ�� �B�� . V�aی 42و�� ن�,_ ر
آ��ی م^

[م;(B V(�� آ��ی �;�Eا 
FB [42د �F+% 
#R= 4ع4ع .  �R)� در 
#R=


 42دن
 �2 ا?4 ���ن
 ,� او را . �24 42ده �@د,
��Fن� �@دن
 و �^B ن�?
#,��ن

�� او =��م دادم �2 �^�4 ا�� ن��ن
؛ . D�2 م� زن#
 و ,� �(�R را �4ک م� ##2



?�ن د,�4 در ن\{ . ?��� �@د م� م�ن#,��
 آ��ی 42و�� و ن#� �F+% از 
-�

?�ن، �(�R را �4ک 42دھ�ی �F` از د��@ر و -�رھ�ی #,���-� از ... �#
 ن�


 در م��L` م;(V ا����ع 42ده #R= 4ع �� ��E�Iم4دم 42ج �4ای اظ^�ر م

  .)��٢١١زن
?� و ��ز��زی، ص (» .آ��ی 42و�� �4ای آن^� %+�F 42د. �@دن

١٨  4��۶٨ ، »i,رأی ?�4ی 42د 
#R= 4عن�4  ١٩۵از . در م@رد ا��-��ی 
 ،�R)� ١٨٧>�ض4 در  &#��ن�4 �� ا��-��ی او م@ا�L8 42دن
، دو ن�4 رأی م
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��زن
?� و ��ز��زی، ص (» .ن
و ���L در رأی ?�4ی �24 ن41د. دادن
٢١۵.(  

  

 K,ال ا���� ا@{� ،
#R= 4ع>�ل �� �@�� �� ن�1ت ا���� و م^i ا��-��ی آ��ی 
 ا��  4m �2ا م� م4دم وض-��� H2 �2@رم�ن �� آن رو�4و ا��، در م@�& �@د

 ��8^���i �2 �^� >�24 >1@م� �� 2
ام � �� iان�@� ��درک ن�� i�#2 و ,� ن
و �@ ا�� و ��,
 H2@ر �� ��� �4ا��F و�^4Lا و �FE =4���ه �4ار ?�4د �� م� 

�� �1m@2 از ھ��ن >�a�^84 را �9ن�i �2 آ��ی 4ع  �٢٢-
 از R�  زه��ل ��

 در #R=د و ن� >4ف، آن4ا ٢٢@� `�B �� ��  م\4ح 42ده ا��؟  ��ل ?<

 
#R= 4ع
?� م;(� @رای ا��م� �� دd,`، ٢٢آ��ی #,��  ��ل �F` از ن

.Eرت ودر ن��;�،  -ا

اول و ��1ث �� ��  �4��hات در ��ن@ن ا���� �� �


ه ای م-
ود، -بB رت در د��

اوم ��  

  ���1(��� م4دم در >{ �-��K �4ن@�  -ج


ل B(@ی2��K,4 م��H^� ا%@K�� �E وض-�� 8-( -دB و >1@م� �.  

  .  ز,4 �}@ال �4دن رھ4Fی و آ,#
ه ان�Lب -ه

ران�  و� �4م�,� ھ�ی �2ن ��د آورده �^� ?�4ی ا����دی، �4v�1 و ان�F -ز 
�@اری.  


?�، -ج#,��  نF@د ام#�� dزم �4ای ان;�م وظ�,. ��ن@ن� ن

@رای ا��م� ا��-�� داد... و V);م �?
#,��  از ن

نF@د >{ �-��K : مa�R` و م-��ت ا���� H2@ر ن��4�N ن4N ا,#;�ن_ 
�4ن@� �4ای م4دم، ��ن@ن ا���� ��ن@ن ���F 42دن �
رت، م�h@ل �@دن 


ه ای ��ص، ��ط` �@دن رھ4Fی، وB 4وت در د��v ��Fان ،�Eا
B ... �2

 در #R= 4ع�@د �� ا�H8ی آن  ٢٢آ��ی  `�B �� ه و
����ل �F` درک 42ده و 8^

��ل ور��8 ا%�ح =4دا�� و از �B42د، آ,� �� ا �@= iHm د@� �?
#,��
رت ن
 `��� ،
#�Rھ �L)\م �,d@ری و�م د,��1�Nن;�ت ن ��ط(�Fن ام4وزی �2 �� �

    م�R,�L ا��؟

 K4 مNا%(� �� ن �)B �, رت دو��� و
���وت ا,K دو د,
?�ه و ن4N را ��,
 در �

ن در �
رت ��R;@ 42د i�^� . 4��4 در ھ;� dو ا
�2 ا?4 : دوره ای م� ?@,

 K��R2ن� �8رغ از ھ@ای �
رت =���4، �
رت دو��� و �
رت را در د�� دا
^HI� ن در
 i�^� �, و ?4وھ�و ��I
 و در  �,� از آن، م8�#& #�� ��ن
ا
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=� �� د�� آوری آزادی، ا����ر و دا�K �4ن@� ھ�� م4دم �� د�� �@د�ن 

، �� م@�& >�L,{ را درک �@ا#  . �� ا%` م\(_ �4?4دم  .ھ#
 42د��

   


ه ای �2 ام@ر B د4�8 و �� .)�I4ی �4ای ان;�م ام@ر مFا�� �2 ھ4 رھ �-�Fط

 از �4ار ?K�84 آ��. ��ز داردن #
،م�I(. آن را ��4دان-� 
#Rم#� ای در م��ی 

۶٨�4داد  ١٧رھ4Fی، آ��ی رR8#;�ن� در��اول _ آ��ی ن�ط{ ن@ری « :، ن@

. م
ن
و د4�2 رو>�ن� آ#�?��i ا,�Hن . =�H#^�دھ��a �4ای د4�8 رھ4Fی دا

 �E�< و 
�Fن �%��#2
 �2 م��1 �� �4,�ن  i�N#� آم�د?� دارد �2 د4�8ی

�� ��  .)��١۶٠زن
?� و ��ز��زی، ص . (»��م-�� دا

در %@ر�� �2 در >�L�L د4�8 آ��ی ��م#� ای در د�ِ� د�� را��� ھ� �م` 
ھ�ی د,�4  �4ار ?�84 و i:4�)B اد�Bی �#i�N  >;��� ای ھ� و د�� را���


«د4�8ی �� ��
 و >��E ��م-�� دا�Fن �%��، د�� »�2 م��1 �� �4,�ن 
��#� و م;�& رو>�ن�@ن ��Qm ھ� �م` �S �@م� ھ�، ا��Bی د4�8 آ��ی 


2���2ن �� وام�Fرز �� آن;� راھ� ن 
  .ن
ارن

@رای ��زن�4ی ��ن@ن ا« ، ۶٨��4  ١۵ �R)� 4�Bi����1H` . ���� دا

 _,@�_ �� آ��,�ن ��م#� ای و م@�@ی ارد��(� . @رای �E�B ام#�� م(� �

i��ا,�Hن م� . آ��ی ارد��(� در ��ره ادام� �2ر �@دش %+�F 42د. �(�R دا

ی � ��E�Iم#� ای م��
 ن�� �@ان
 ��/ از ,D ��ل �4 �2ر ���ن
 و آ��ی ,@?

�@رای ام#�� م(� : �@��.) ��٢١٣زن
?� و ��ز��زی، ص (» .ن
ا _�24�

 در =�ور�� آم
ه ا��#� K��  .و ر,��� آن در ھ


 ,9دی �� �(�R �+(�. رi��8« ، ۶٨م4داد  ٢۶�
 آ�� و آ��ی م+�. ھ�4اه ا>


�� ن4N م� ر�
 از . آ��,�ن م@�@ی ارد��(� و م@�@ی �@�a#� ھ� ھi �@دن

  .)٢٧١زی، ص ��زن
?� و ��ز��(» .��,�9,#� آ��ی ,9دی ن�را>�#

@رای ا��م�[ آ��ی م^
ی 42و�� «  ، ۶٨م4داد  ٢۶ V);م V�aر [
در . آم

 �F+% V);9دی . ��ره ���2#� و وض& م, 
�رV�a �@ه [ از ان���ب آ��ی م+

��a��� [

ه آن^� . ن�راض� ان�LB �� �2 م#� ای��ھ�~#�K از وض& د4�8 آ,� هللا 
��زن
?� و ��ز��زی، ص (» .م� @د��4�H از ن�4وھ�ی م+��N8 �2ر ا����ده 

٢٧۵(.  

�@ص . آ��ی م@�@ی ارد��(� آم
ن
« ، ۶٨م4داد  ٢٩�از �4�@رد رھ4Fی در 


 ,9دی ن�را>� ان�?��9B . iل ا,�Hن از ر,��� �@ه �����a و ن�_ آ��ی م+
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م LH�= م#� ای���@د��ن ا�� H�= �2#^�د 2#�ره ?�4ی داد,
 و?4ن� آ��ی  4��L�


ن ��
م� ا,�H. ن�ن ?��#
 �2 در م4ا>` آ�4 م<ا42ه، ا�Bم آم�د?� �4ای 


. ,D دوره =#;�E�R ن�@دم��4ط ھ�,� دا i��? .
... dزم نF@د 4ط م� 42د,

=�H#^�د �B@,� در @رای ن�^�Fن را �� 4ط ا,#�1 در آن;� ��@ان#
 �+@ل 

 �F@ل م� ##2
، �2 م-(@م ن��R آ��ی ��م#,
� ای �F@ل ا,;�د ##2
، �� ا48اد �


@رای م
,4,� >@زه . ##2 �,@�B �� ن را�H,4ی، اFه �2 رھ
=�H#^�د 
��� �i م#�@ب ##2
 و در ن��ز ��-� �^4ان، نL/ ا%(� �� ا,�Hن داده @د)B...  

i���@ا��� ای آ��ی م@�@ی ارد��(�  م\4ح . _ �� آ,� هللا ��م#� ای �(�R دا

 .
#L8ودی م@ا
< �� �-�در م@رد @رای م
,4,� >@زه . در م@رد ن��ز �

��� �i ن��ز �� �4ر�� دارد و در م@رد @رای )B �,@�B `%ن �� ا�F^ن�

#L8و ��ز��زی، ص (» . م@ا �?
  )٢٧٩و ��٢٧٨زن

در ��ره . �@دم ا,�Hن را �@ا��i. آ��ی م@�@ی �@�a#� ھ� آم
« ، ۶٨م4داد  ٣٠

 �F+% ه اش
�1 ا,�Hن را رV�a از رھ4Fی رن;�
ه، �� ��ط4 ا,#. h` آ,#

?��i آ,� هللا ��م#� ای م�,` ان
 در د4�8 �@د�ن �2ری . �@ه �����a ن41ده ا��

؛ نQ<,�84 و ?�� �#� دارد  در ان����Iت م��ن دوره ای �� #,���� ا,�Hن وا?<ار ن

?�� ا?H�= . �#� 4#^�د ھ��1ری �� ن^�د ر,��� ��^@ری را ھi دادم. م;(V �4ود

 �2ری �Q<,4د، ا,  .)��٢٨٠زن
?� و ��ز��زی، ص (» .K را م� =<,4د

۶٨^4,@ر  ٨ ، »i,

 آ�� �� د4�8م آم��2
 دا� �2 ن�<ار,i ام�sل ....�� ا>U� و

#�� ���1ر و م#9وی ��H�+و م �#�a@���زن
?� و ��ز��زی، ص  (» .آ��ی 

٢٩۵(.  


رت �I�E�Bن� آم
« ، ۶٨م^4  ١٢� n� وض& رو>� �S �� و ن�4ان� ھ� و. آ


اری دادم و ?��i آ��ی ��م#� ای . ن�را>�� آن^� از رھ4Fی و ان9وا را ?��Eد

  .)٣۴۶و��٣۴۵زن
?� و ��ز��زی، ص  (» .م�,(#
 آن^� ن4ن;#


 �#�� « ، ۶٨دی  ١٨�از ... آم
] رV�a ��زم�ن ��h�)Fت ا��م�[ آ��ی ا>
 S��@ص م�م� رھ4Fی از �در . اظ^�ر رض�,� 42د ٣وض& =�/ آم
ه در 

��
 �F+% i4ی ھN�#ی م��و ��ز��زی، ص (» .ره آ �?
  .)��۴٩۶زن


 �#��، رV�a ��زم�ن ��@ض�+� در م@رد 4mا�a اظ^�ر رض�,� آ��ی ا>
�� : ��h�)Fت آن روز و د��4 @رای ن�^�Fن ام4وز از وض& =�/ آم
هآ��ی ھ�


۶٨دی  ۶رR8#;�ن� در R,@4 «:، م� ن%�#B �� 4یF<42 رھ�ر ظ^4، �F�در ا

راد,1 /I= ر�� �� . �ل��ا,K روزھ� در م;(V و م\�B@Fت B(�� وزارت 
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��ت ز,�دی < @1R@a�m ت از@Bم =�/ ��#� >@ادث روم�ن� و د
B 4ط��


ه از د4�2 وd,�� �}@ال 42ده ان
 ۴۵. دارن#,��
 .ن#� ً��FRد %5,4 و ن�Lان� K�Eاو


 ن��1 از �I#4ان� آ��ی ) ٩٠(» . رھ4Fی �� را,
E�2^� ا��#m م#� ای در��
م�Fدا در ?@� و 2#�ر، �R2ن� ,�د �ن �4ود �2 ام4وز « : ��-� از ا��Hر م4دم

4ا,\� �4ار دارد و م(� م� �R�2 و 2;��� و ��ز 4وع ##2
 و  �m دن�� در

 ��ل �F` م-�@ل �@ده #m را �2 در K,48آ ��4��ن >84^� و >�24^�ی ��ا�ره [ھ

دو��ره �� %+#� .] ن.4 ��ر�� ا���� ���� مD �8رK�E و �}@ال از وز,

�-�� در ?@� و 2#�ر �� ان
ک �^�ن� ای، �#;�ل راه م� ان
ازن
 و ...���ورن



ت �� ...ا,4اد ?K�84 را 4وع م� ##2
ه �� �F-�� از ام�م �9ر?@ارم�ن، �� #�
��-�. د����ھ^��a �2 �2رھ�ی >���R را �4 دوش دارن
، از ��(� د����ه 


م �ر ��ر�� و R2ام@Lم S�4�@رد �� �����^�ی ��ر�� �4ار �ن� �2 در 
i�E�Iم ،
ا,�B �m Kدت ز�� ا���1 �-�� ا48اد از ن4N ����� ,� . دارن

 ،

 و �� نL\� ای م#�� م�Hھ
ه م� ##2##�� ��م\�B@F�� ، ن�Lط م�Fs را ا%�ً ن
#)� �aا

از ھ4 ط4ف % 
آ��ی رR8#;�ن� ھi از ا,KI� K آ��ی ) ٩١(» .م� ##2

�� در,  از دو�E و وزراء و م;4,�ن « ��م#� ای  �
,K %@رت �2 ا,�Hن 

��ً م;4ی . ا��FE �@�& م� ھi ھ��K ا��...H2@ر >��,� م� ##2B ن م�@m

 ،i,ن دار�H,41ات ا��ھ� و  �H,
�����^�ی �@د ا,�Hن ھi��R و �� آ#��a �2 �� ان
�@ا��� ھ�ی ا,�Hن را �2 �4 م�  �2 iد م� دان�@�و م4دم وd,� دارن
، وظ��� 

i�#2 ٩٢(»ا�4ا (

,K . اظ^�ر رض�,� م� #2L�#ه ای از م
B �\را� K��در ھ


ه ان �آ��ی �
رت « :، ?9ارش م� #2
۶٨دی  ٩آ��ی رR8#;�ن� در . ��زدا

را از اظ^�رات رھ4Fی اط�ع دادد و  ٣م4ا�_ ن�را>�� �S . هللا �I�)Bن� آم

2�D. �+(�(^�ی آن ھ� را ?�� &�@� 
. مK �4ای ��ص 42دن آن ھ� را دارن

 �Eاز دو �,��م@ج >��,�^�ی م4ا92 رو>�ن� و 48ھ#�� از ���ن�ت رھ4Fی و >

هللا ن@ری وز,H2 4@ر آم
. ادام� داردFB ی��ن� . آ�I�)B ی��آ Kن م��م���و ھ

  )٩٣(»را ?��


 آ�� م^��ن رھ4Fی �@د,i« ، ۶٨دی  ٢٣�
 آ�� از 9Eوم �@�� ... _ �� ا>�ا>
 S�
 4�H��٣ رھ4Fی �� ن�4وھ�ی #�R4ی ھ��» .?�� �2 8-�ً م@رد �@�� 2

  .)��۵٠٢زن
?� و ��ز��زی، ص (
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@رای ام#�� م(� �(�R دا�« ، ۶٨دی  ٣٠ 4�B... ��آ 
�
 از �(�R، ا>-�
 S���زن
?� و ��ز��زی، (» .?(� 42د ٣در ��ره i2 م^4ی رھ4Fی �� ن�4وھ�ی 

  .) ۵١٣ص 

١۴  K�^�۶٨ ، »@ 4�B�
 ...رای ام#�� م(� �(�R دا�
 از �(�R �� ا>-�
 �,�? 4Fھ�ی رھ �^F��@%� دا��i؛ از �-�� از 9Bل و ن� �R)� ��آ

�  .)��۵٣۵زن
?� و ��ز��زی، ص (» .دا

١۵  

 رض� �@�(� « ، ۶٨ا��#���#�»[آ��ی م+�از ) ره(مR}@ل د4�8 ام�م 
�-� �@�S آ�� ��aن� ا���ی ��م#� ای ?(� �24#�ری �@دش از �B@,� د��4

�  .)��۵٨١زن
?� و ��ز��زی، ص (» .دا

١٧  

ان�ھ[یآ��ی آم�4زا >K�R ن@ر«، #��۶٨� [
��ی �i آم
ن)B داد  اط�ع. از
�2 ��-� از �4ان �S �@م، ن4�N آ��,�ن ا�
هللا ���ت، ھ�دی ��م#� ای، ر�@ل 

�1` ��-��� در م��L` ��م-� م
ر��K ... م#�;_ ن�� وH� ت و �4ای��ن م��H,ا ��

اد42ده ��i، �� م#N@ر ��1H` م;�@�B ای از ن�4وھ�ی م��4ق ��رج از آن^� ا��

B@ا�_ ��4�� ای ن4�N ��م-�  �@د ا,�Hن ن�4ان. ان
؛ �� مK مH@رت 42د
��زن
?� و ��ز��زی، ص (» رو>�ن�� م�Fرز و م;�& رو>�ن�@ن در �^4ان �@د

۵٨۴(.  

�,��۶٨ �@�� �� ھ��K م@ارد و ن�1ت ذ42 در ھ��K ��ل   ، 

ه �� K
 رو
�� 
�� رR8#;�ن� ا,�1# �� >4mاغ راھ#�� را �� «ع ر��
ه �@د �2 آ��ی ھ�

  .، م#N@ر �m �@ده ا��»م� =�~
 tm م� زن
 و �� را��

   

      :�ار  �ر#q   و "��1� آ��ی �8ت 

9�1ن ?9ارش �� �#�   = ،�E�-ی م��آ �#����4داد ١٣ آ��B�� K,4ت روز در   

��#�، آ��ی 8@ت �4F ا�Bن �
ون. رود م� دن�� از ١٣۶٨� V= �2ر �� از 

K���ھ#�Hھ� ��42 �4 ای ��م#� آ��ی ن�Hن
ن و _ ھ��ن در ����L ان
ا 

�,dو ،��L8 روز iردھ�^m 4داد� 4F� �    ) ٩۴. (42دن
 م#�4H را در?<

_�;B n,ر��41ار �د م� @ �4ن m^�رده �-�. آم@ز,i ن�� �;��4 آن از م� و 

�(��� و ����L دا���ن م
ام �2 ا�� ��4ده �(�� �� و #2
، م� �41ار را �4ا 

4 �
ن ھ#@ز �2 ?�4د م�Fک �� را =��م��
ون >�� ����L در اول ن4QRده، � 

��ن
ان �� مH@رت 4Fو =��م �#� i�(��� �� =��م4F، ن9د,D ,�ران از ��HI و ھ� 
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�
ن
 مhH@ل �4ا�(��� �-��K از �-
 و  �� K�2 و K84 دFم��= 
#�� در��.  =4دا

K,ا �){Rن د�� �� و ،۶٨ ��ل در  م�� و ����L �� �2 رو>�ن�@ن ?4وه و د��� ھ
���)� �
 �41ار 42دن
، م� ان��Lد �4ا �4ای ا?4 آن ن@ع ھ4 از  �2 �4ور  و. 


 >1@م� >�� و �4ور و >4ام %@رت، آن :�4 در و ا�� وا�_ و م�Fح ��
`8�: �H2 د م�@
ن �4ای آن ن@ع ھ4 از �LBب، م�R@�_ و � �� رھ4Fی �4ا


 �2ر ���      .ان
ا

�4F?�ن م;(V �2ر �� �?
�� آ��ی ?4دان# ا�� �@�� ��E_ ھi، رR8#;�ن� ھ�


ه ����L �� وB�� و ���)� ،�
ان �4ا#m ��48 ارد
آن  از �
�4 م4ا�_ �� و ن

د در و��� =�/، �4ن ١۴ ھi آن آن;� در. ا��% K��-� ���)� ،
 ���Rری از �@دن

K�L8و م@ا K��E�I4ف م< 
 و�@دی �� >�� و 42دن
 ���ن را �@د ن4Nات و  زدن


ه �2B ای �� ���)�
ن 
ن
 آن^� م-�4ض 42دن
، م��E�I ا�@�41 Hدر. ن K,ا 

���L� �2 �� �R@ط}� �2 و ��زی د���د �#� ا?4 @� �Eو ��L8 i2�< ،
�� _<�% 


، م#�4Nی �2 >{ ا%(�
 زده 2#�ر ���� آ��ی �2ر?4دان� �� و  ھ�


ه و رR8#;�ن�F-
ه  ��زی، و #��� ,D ���م و�-@د، �� %@رت 2��D و 


دارآ��ی ��م#� ای را �4 ��42 رھ4Fی ن�Hن�(��� �� �I@اھ�
، را >�L�L .ه  


ه �#� ����L در ��زیB�� `��� �R,�Lم �Rن�  .   

�� آ��ی �I روزان� ,�ددا�^�ی >R_ �2 و�@دی �� م#�4Nی م4>@م و ھ�

��#� آ��ی 8@ت ھ#��م �� H2@ر اط��Bت مR}@ل >R#��ن و� اھ4م^�ی ���م 

 آ��ی ا����ر ,
 در... و H2@ری و 4�HEی ام@ر اداره ?4دان  %+#� و �
رت

�� را رھ4Fی ��42 �2 وض-��� در  را �@د زم�ن آن در m@ن ام� �@ده، ھ�

��F� 
#2 ���� ��R;@ی دن�Fل �� د,
ه، نI B#@ان �� را او �H@د ھi �2 �@ده 

4Fو 42د م\4ح رھ iھ �R2 
#2
 �#��B رھ4Fی B#@ان �� �#^� �2 �� �Eو 

��#� دوران م�ن#
 ام@ر �4ازۀ��@دش د�� در وی �#�م و  
 ا,K وی.  ��

����� ای ��م#� آ��ی در �
رت ��ن@ن �� �@�� �
ون و :(S و �� ظ�ھ4اً  را 

در ���م م4ا>` رھ4Fی ��زی �^� ���F 42دن �
رت آ��ی  .ا�� د,
ه
 
�
,�4 �@دن
، m@ن �
ون م@ا�L8رR8#;�ن� و ا>� و آ�� ,�ر و م
د�2ر ھ


 ھ�4اھ��
 ن�� =<,4 ام�1ن آ�� ا>
ان دور. #m ن� ��آ 
�
 �2 ا��FE ا>��^8 

?<ا�  آن �4 ھi را ��ن/ >�� و ا�� و�E �2ر از �2ر ?<�� �@د �@رده ��زی
��ن� ود,�4�H= دی@� � ��ز?@ و �@د از ان��Lدِ  از �2  ھ4 2
ام از م� ھi. ن
ا

 >KR آ��ی و �i,4 م� ?@ر �� �@دم�ن �� را >�L,{ دار,i، و>�L<  �H,{ 42دن
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�#��� iھ 

ن ?��H و م4گ از �- را اط��Bت از ای ?#;�#� =
رم: ?�� =
ر 


. �4د ?@ر �� �@د �����ل آ�� ا>B@ط}� ا�د ?4ان� @�
اً  را -� K�#m 42د ���ن : »

Kدر م �^� �+)� در را ھ� ��(� و ام ن�4ده ر>i ?4وھ� و 48د ھ�� �� ام�م م

K,ه را��� ا
     )٩۵(».ن�i�R ن�را>� �^� ا,K از ھi ھ#@ز �� ام رن;�ن

�� رR8#;�ن� �@د را �� رھ4F 42دن آ��ی ��م#� ای و �� �4ار �F(� آ��ی ھ�
�@ر و رؤ,� � K,ری آم�ده 42د و �� ا@^�و �
ون �@�� ��  �2ر  -�4ای ر,��� �

��#�، �+� E@ای رھ4Fی   -و ��ز �
رت�418 م� 42د �2 �� م�ن#
 دوران آ��ی 
@H2 رات����
?� ا,�Hن ھ�� ا#,��ر را در د�� �@اھ
 آ��ی ��م#� ای و ن


�^@ر � V�aر ،�و �� �#��< >i1 ر,��� ��^@ر,/ �4ای �-��K وزرای . دا
m@ن ����� راھ4Fدی وز,4 ����� ?<اری �2ن  در : �@د �� %4ا>� ?��

ا����ر مK ا��،  مSL8 K �� وز,4 �1#@42ات ن��ز دارم و ن� وز,4 ����� 
  !  ?<ار

�ر �@د را دارد، �� م�9ان� �2 ��م#� ای :�8` از ا,�1# �
رت ��ن@ن و ��ز و 2 
در =�R رھ4Fی H2@ر ��ن م� ?�84، �� ھ��ن م�9ان 48ش را از ز,4 =�ی 


�H2 م� ���� �4ادرش . ھ�
 ھ��از م�Lم ر,��� %
ا و ���� و ا��
ا، م+
 VQ�
 ���@دش از ��� ��ن�H#� 48م�ن
ھ� 2` �@ا 2#�ر ?<ا . �� VQ� و

�(& ��ح 42دن وی در زم� �m@و ن 
 ���#� ھ�ی م�I(. و از ��(� ��Qه =4دا

  ��ام� او �2 �@د در . اش م+KR رض��a از 48م�ن
ھ� �Q� `2ه �4دا


اد ?4�Rی نL/ اول را ��زی 42ده ا�� و Fر و ا���F� ن >1@م��#m 4ارLا��

 �� و�@دی �2 >�� ام#�� از #�� ���� :�4 از ا,K ن�Nم، ��48م� �4ای �@د ن

���ل �2 �4ان;�م ن��ز �� و�@د وی =�
ا 48زن
ان/  K,
ھi ر�� ���R�4 ا��، �
م� ##2
 �� ��ش م<�@>�ن� ای د�� زده و م� زن
 و ھ#@ز ھi و��L8 �,d و 

��م#� ای �Iم�  �م-84را ?4ه ?�H و >�ل م�1Hت رھ4Fی داھ��ن� اش  و 


  �� م4دم� K�#m �2 48دی را م#;� �@د وH2@ر م� د. #2,�Fآ,�  ن iHm و 
ان#

  ! ام�
 �� وی ���R ان
 ?�R,4؟

آ?�ه �@د �2 آ��ی . آ��ی ��م#� ای �2 در ط@ل ا,K م
ت �i و im ام@ر را د,
ه �@د
 ��
رت را در د�� �@د دا� ���2 D, ��R@ان�ه �Q� K��� �� در د�� داھ�


�� .
 ��
 از ا,#�1 ��ج رھ4Fی �4 �4ش ?<ا-� K,4 ا��#� . ��F� در �-�
وی ن�9 �� اھ4م^��a �2 در د�� دا� و �� و�@دی �2 ار�/ . ��Qه 42د 42دن

�� 2(� ��-�. و :�4 مi�L�R ز,4 ن4N 48م�ن
ھ�ن ��Qه �4ار ?��84 �@د، �-� 
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#2
، و  را 42د �Q� �2ه S)Rر م@H2 رات
Lم ��در ا����ر ?��84 و آن را �4 ھ
� و �ھ#�Hھ�، ��
ون �Q� Dه و رھ4Fی �� م�ن#
 رژ,i ھ�ی �(\#. K�#m 42د

��Qه و  ھ��L8 ،iن�Nم �ھ#�Hھ�  dزم و م(9وم ,1
,�4ن
، در  �2 ار�/ و �ه

 و�E م\(d �Lزم #�Rھ iم(9وم ھ .
�4m ��#� ن�= D, �� �H��  . ام� در ھ


 آ�� و  ��� رR8#;�ن� و ھ��1ری ا>
 از ا,���L� �� �1# ��زی و �@ط}� ھ�-�
�K  �1@ت د,�4ان و ��,4 مK�E@{R آ��یE 2@س ،
��م#� ای را رھ4F 42دن

��م� �R2ن� � ً�F,4L� د و@��(�1 زد و د�� رد �� ��#� و�E ن-��^� و دو���ن Eا

ن
 �� وی �� �
رت ��4
، زد و ھ4 2
ام را �� ن+@ی ><ف، زن
ان� و ,�  �)= �2


�
ار ا�� �2 . در ھ���s�< D آن^� 2@�و ا,K ��ز از ��%�� د,��1�@ر و �
ر�

رت ر��
، اول �� �4اغ �R2ن� �2 او را �� �
رت ر��ن
ه ان
، م� و��� �� �

رود  و در ><ف آن^� ذره ای �� �@د D روا ن�� دارد، ز,4ا �2 و�@د آن^� را 
ض-. �@د �� >�Rب م� آورد و �4ای =#^�ن 42دن ا,K ض-. ا�� �2 در 


�R,ا ���4، در �� م\(_ ا�. ><ف آن^� �� زورش ��4
 و ��4F� /hد از =�ی ن

 
�@اھ ���  .��ی د,�4 و م@�-� م#��_ م4Hوح =4دا

و �4  ��۶٨ل =�,�ن در ا,R)� K(� م�E�L ھ� �-� �4 ا,K �@د، �2 از �
و ان�Lب �� 
��42 �(\#� ن�Hن
ن آ��ی ��م#� ای، آن~� �H2 4@ر م� ?<�� و اط��Bت و 

در ��ل . �;��4 ام و�& م� داده �� ط@ر ن��FRً م4Hح، �� ��@,4 در آورم
�@%��ت ر��8ری و ���^�ی م�I(. و �� م#���^�ی م�I(.، و,l?� و R�

,���8 ام، در ا����ر د,�4ان در ا���� د,��1�@ران �� آن;� �2 �@د �� �;��4 
ارک ن�Hن 
ا98ون �4 ا,K، ھ
ف ا,K �@د �2 �� ��ی م�K1 �� ا�#�د و م. ��<ارم


 ا�` < �%�I، و �-
 از آن ۶٨�� ��ل  داده @د، �m �2 د��� و ?4وھ� و ا


ه ان ��L8 �,d@ری و�4ار، د,��1��@د از آم�B ،4م`، ا��4Lار و ا�� . �m

L8 �Eی د�� ھ4 دو و��B �E9#م �� �aن و ?4وه ھ��R2 42ده `�B ،
F�Rم ��

��#� و �-
 از آن، در د���R2 �m  �Rن. ان����^��a �� ��ل 8@ت آ��ی Iو 

و >�� �@دی ھ�,�Hن �2 2�� نُ� د,�4ی ھi م� ھ�، �@ط}� ھ� B(�� ا,K و آن 

و  ۶٧��  ۶٠و �R2 �mن� �� و,lه در �#�,�ت و ��H2ر ��ل . زده، د�� دا�� ان


 ھ9ار زن
ان� در �����Rن ��ل #m 8(� ای K�H2 ه درl,@� از آن و 
، از �۶٧-
ده آم�B ،K,4م(�K، >�م��ن و =�F��Hن�ن ���R;E، 48ھ#��، ��h�)F�� و م
ا8& آن �@



. ان ���? ً�F� �1ن�#~���#�، م@�@ی ارد��(�، : �� ط@ر �\& آ��,�ن ،ھ� 
�ا>

 م@�@ی �@�a#�^�، م4��� رR8#;�ن�، �م+�� ا4ا��، >�R#-(� ن�4ّی، ھ�
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ی ری ^4ی، م�\�� =@ر ���م#� ای، م�K�R<4 م@�@ی، م+ �)B 
��
��، م^
ی 42و��، ��� 
��4ی، ��
 م+@ `�B��
ی، ا���^9اد نF@ی، م+


ه ای د,�4B و ،�a��� �E�B رای@، از مR}(� م\(& )٩۶(>;�ر,�ن ا��Bی 
�@ده ان
 و ا?4 ھ��1ری و رض�,� آن�ن نF@د، �� ا�4 در آوردن K�#m �#�,�ت 


 ��>�ل  �R2ن� . و >�� د,��1�@ری م4L�R ن�� ?�H. ھ@E#��2 ام�1ن =<,4 ن

، و ,� >
 ا�`، �� �2 ��,
 در داد?�ه  >�ض4 @ن
 و =���I@ی �##�,�ت �@د ��

��ل �@د ان��Lد و از >�م-� B<ر �@اھ� ##2
، دردآور ن��R �2 م4دم، و Bا

 �2 ا,#^� ���,#
 و �4ا,�Hن، #�� 4N�#41ان، م�#��HI از �����@ن و رو


ا�E و >L@ق ���ورن
؟؟B ،ن�4 در !! آزادی D, SL8 4ان و د,�4ان� K�� در �^#�
�4ای �#�,�، �� آن ا4�Bاض 42د و �-
 ھi �� ا�H8ی آن زم�ن و�@ع و >�K ا


رت رھ4Fی را �4ای � ���=4دا��، و او ھ�R2 i �@د �2 >�ض4 نF@د �� ھ4 ��
رو>/ �K,4 در,�ی ر>�� ��41ان . �@د >�� #2
، م4>@م آ,� هللا م#�4Nی


اون
 ��د�.  


ا   �
اد د,#� �#�م  F@ری، ا���ی د,��1�#� O#� ،�1#,و ا��م، ن��1 د,�4 ا
 �;#1
ادادی م4دم،ز�4 و �:�رت ام@ال م4دم، =�,��ل 42دن >L@ق و آزادی 

ه ا�� ��I,ر �#���.  و داغ و در8/ ھ�� و ھ�� در دوران ز�Bم� آ��ی 

روش و م#/ آ��ی ��م#� و ادام� �2رش، ھ��ن روش و م#/ و ر��8ر آ��ی 
��#� و ادام� دھ#
ه راه او���  .R2 از iF;-ر م���R� Kم /�ن� �2 ��^@ده 2@


اد ##2
 و ���#� را ����8 ای �
ا ����8 از آ��ی ��م#� ای �(�او را م� ##2
 آ��ی 

#,��
ھ#
 و از �#�,�ت م4Fی ن� �-E�\م ���@د ز> �� ��، در %@ر�� �2 ا?2 4

 

، �� رو#� در�@اھ##�� ��##2
 و >_ و ��h ھi ن
ا �,�B�84 را ر\��
و در دوران و��L8 �E دوم ان;�م ?��84 و م� ?�4د، ���م� ,��8، �2 آن~� �� �+�ل 

�(41د، B و  �^��ل و 42دار او دارد و روBو ا �#���آن ر,�H در دوران آ��ی 
 .د���Lً ھ��ن روش ھ� ا��، م#�^� �� ا�-�د و ان
ازه ھ�ی د,�4

   i,رژ K,راه و �4ون ر�8 از ا �HLھ�، از ن �E�Lم �)R)� K,ر در ا�� 
#m
@ری �ھ#�Hھ�  وd,� م\(KI� ،��L8 �L �� م��ن آم
، >�ل �� دارد �2 د,��1�

م�<42 @م، �2 مK ن� ن�IR ن@,iR و ن� ن�IR ای �4ای �R2 م� =�~i و ن� م� 
i#2 و ,� %�در i��4�� �R2 4ای�  �)�-Eم� و ,� د��@ر ا��= iاھ@� . Kور م�� ��

راھ� ��H1ن
،  و ��I ھ�� �R2 ��در نI@اھ
 �@د �2 د,�4ی را ھ
ا,� و ,� �� 
�@دش را در �^�� �2 418 م� #2
 در��  
�4 ا,K ��ورم  �2 ھ�R2 4  م� �@ان
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و �� �4��h ر��8ر و 42دار و ?���ر �@د، م@�_ =I/ ان4ژی .  ا�� �4��h دھ
 _F� �;و  در ن�� 
�� اط4اف �@د @د و از ا,K ط4,{ �� د,�4ان م
د ر��ن

�R2 Kن� م� �@اھ#
 در H2@ر�ن  دم@42ا�� �#��4ا,. �4��hا�� در د,�4ان @د
و آزاد,I@اھ� و >L@ق م
اری  �4 �4ار @د، اول �
م ا,K ا�� �2 �@د آزادی 


#�� 4Nو ن `�B ار در
��@L< و /#�و �-
 از د,�4ان ان��Nر . �@اه، دم@42ا�

#�� ��  :ام� B(� م�ن
?�ری رژ,i، در دو د��� ازB@ام` م^i ن^��� ا��. دا

.Eا- �,-#� ا,#�1 مK��E�I رژ,i در را�\� �� �@د . �ن� دا�K مK��E�I �� رژ,iھ
ود,�4ان و رژ,i، ازھ��ن روش ھ� و و��(� ھ� �2 رژ,i �� �2ر م� �4د، آن^� 


در م@رد ا,K ھ��ن� در م�E�L اول . ن�9 آن  را در �\5 ن�ز4�Eی ��1ر م� �4ن

ه ام  .ن�1�� را ,�دآور 


اد و ام�
 ��R2 �� K�Rن� �2  -بFا�� K�#m 4ار��@د از�Bم` ا��4Lار و ا��
�#�,��� �@ده ان
 و م#�4Nن
 �2 آن^� �4ا,�Hن آزادی و دم@42ا�� �� ارم�hن 


�4ای ا,#�1 ا,K م�E�L ��/ از >
 دامK ن�4�Rد، �+� ا��4 را در . ���ورن
48%� م#��_ د,�4ی و در م�E�L ای مL�R` �;���4ت �@د را �@اھi ?�� و �� 

  .2@��ه د,�4 �� ا,R)� K(� م�E�L ھ� =�,�ن م� دھi دو ن��1


، ام�   -١#�Rو>� م#9ل ن� i,ھ� ��
ه ام، ?��� ھ� و ن@ھ�~#�ن�1 ��رھ� م�<42 
ھ���H �-� 42ده ام آن~� را �2 م� ?@,i و م� ن@,iR م��1 �4 ا�#�د و م
ارک  



ه راوی آن ا�� و م�. در�� ��^B 4� �^E@� `Lن iL� م-^<ا، %+� و K1

ا�� از �\� م4Fی ن�F .دم@�در �;�B ��4#� و  ام� �+(�(^� و آن~� را �2 


ه �@ان#
ه ا�� �2 ^B4� 4اھ/ �@ده ام، از ا,#;�ن_ ا�� و��(� ,���8 و ,� ھB
مK ن^�,� . �زم�,
آن^� را �� م+D �;��4 �9ن
، و در��� و ,� ن�در��� آن را ��

�@د /ا��FE ھ�R2 4 . �� �2ر �4ده امرا در ارا�a در��� م\�E_   �-� و 2@

ارد و ,� ن� را��، ���#Q� ه و>{ دارد �2 آن را��

ه �@د �@ان#^B4� �� ت آن

Kا��  و ن� م .i#2 ن�Hط4 ن�� �� K��  :ام� �� دارد �2 ن��1 ای را ھ

ا%@d مK از �~�� از 8+/ داد ن �
م م� آم
، و و��� �R2 از م#\{ و  -٢

ه دل د�� �� دام�ن �
 و �#
 و م
رک �� دور �@د، آن@LB 42دن �E���� �4ای 

�4آن م4ا راھ#���a 42ده ا�� �R2 �� �2 �� �@ھ�4F� . Kاه و K��? /+8 م� @د
٩٧(�4�@رد نi#1  �و 8+� ( ��-� 
و �� ام�م B(�  ا��
ا م� i#2 �2  و��� د,


 م� دانi �2«: از ,�ران/ �� م-�و,� و ,�ران/ 8+/ م� دھ#
، 48م@د#R=ن� Kم 


��� د#�م�@ ���� �m@ن�� 42دار آن�ن را ���ن �#2
 و >��HEن را . ام� ا?4 
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و و��� �� ر��8ر و ) ٩٨(» در ?���ر �� ز��ن آور,
، �� %@اب ن9د,4�1 ا��
�4 را �4ای 9ّBت B م����  �2 i�#2 ق ن��ه م�
�
 م�42دار و ?���ر د4�2 م+



، و ��4(#��2 از =�د�ه ا,4ان �2 �� 2@د�� و��� ی، آزادی و ا���Lل H2@ر 2@
 ��L� و 

 آ��د زن
ان� 42داو را 2#�ر زدن��4 را در ا>B �2 �E�< K�B در ،

  )   ٩٩.(ن�در��� ھ�,/ را �4 م� م� #2
، ام� ن�م/ را �� ا>�4ام م� �4د

 ��-� �� VQ� ا 42ده و
ا,R)� K(� م�E�L ھ� �4ای اوK�E در ��,� ?@,� ان��Hر =�
و�4 طF{ روال، .  �4 م#�L` و آن^� ن�9 آن را م#�4H 42ده ان
از ��,�^�ی د,

�@د را ا�4از دا�� ان
 �2 مK از  .E�I4 م@ا8{ و مNاری ن>? �#��R2ن� �� 2
i#2 41 م�H� .E�Iن . م@ا8{ و م�Hط4 ن�� �� K��ام� �� دارد �2 ن��1 ای را ھ

i#2  :#�Rر و م4دم م�، �� د��� از ?4وه ھ� و م4دم م� ھ@H2 �2 ا,#^� 8+ّ در 
�ش 


 دارن#�Rرت ھ
_ و د��� ای �2 �� ��ط4 از د�� دادن �
رت : و ذوب در �

��Rح م� ر,9ن
 و �� Dدوم د��� ای �2 . ا,K و آن 8+/ م� دھ#
 �روز ا
م
ت �� ��ل ا�� �4ای �� د�� آوردن �
رت، �� ھ4 �
رت ��ر�� م�@�` 

�� �� B#�,� �� آن^� ��Hm 
,� �2 �� ،

 و از �ِ م� @ن#,�H َF ِ̀  �^آن �,��<
 �,dن در و�?
روزی 4Bوس �
رت را در آ:@ش ���4ن
 و د��� �@م، ذوب 


#�Rھ �L)\م . 
#�Rن ?4وھ� ھ�Hن��+8 K�� و در ،
ا,K ھ4 �� د��� 8+�ش دارن

ودی B<ر ا,#^� م@�� ا��< �� ،
ام� ! �2 �� ن+@ی م@ا�_ ���4 و��4ه �@ارن

و م4ا �� 8+�� آن^� و . � ##2
��~�ره آن^��a �2 �� ��4ه و م@ا�_ 8+�� م
�Rد,��24ری ن� V2 ھ�� .i�Rن� iو آن ھ K,ا �  .ن�4ان �@ھ�K و ,� 8+�

��ن� مK�E@{R م+�4م ��,� ?@,� در  ���� �� دارد �2 از ھ��1ری %���در 
i#2 41H� 4 و,
L� م�@�B 4 ا�18ر,@#� . �E�L��4,�^� �2 م,�� K�E@{Rاز م K�#~�ھ

 ،
از �@ان#
?�ن م+�4م ھi �2 م�E�L ھ�ی  .م�41Hم ن�9ھ� را م#�4H 42ده ان
 ��ط@dن� را �� %4F و >@%(� �m م@ا8{ و �m مE�I. م\�E-� 42ده ان
، از ھ

  . آن ھ� �9���Qارم

�� B#@ان ��i �2م و ,� >�%` �KI، �� ط@ر 4H8ده ن�1�� را در ��R;@ی 
i,ری رژ�?
  .\�E-� م� i�#2و �4ود ا��aف و ,� ا�+�د �� ھi م B@ام` ا%(� م�ن
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 و #�ددا��#��$:  


 �-�4ی، ص  -١�9@�a و رو^�ی م�Fرزه �� آن، م+h؛ ��2ب ١١٨- �2١١٩ر =<,4ی ,� م

�#2 �-E�\را �4 روی ��,� ا,#;�ن_ م .  

 . ٨٣ھ��ن �#
، ص  -٢

٣- ،�#���  .۵٣و۵٢م��دی، ص  ١٩٧١ھ;4ی �4ا�4 ٠ ١٣٩١>1@م� ا��م�، آ,� هللا 

  .  ۵٣ھ��ن �#
،ص  -۴

۵- 
  .ھ��ن �#

  .۶۵و١٢٧ھ��ن �#
،ص  -۶

  .۶٠ھ��ن �#
،ص  - ٧

  . ٢٧ھ��ن �#
، ص  -٨

  . ۶۵ھ��ن �#
، ص  -٩

  ٨٧ھ��ن �#
،ص  -١٠


 �-�4ی، %� -١١�  .  م4ا�-� �#2
 ٢٨ – ��٣۴ ?4و?�ن ?�4ی و ��ن�H#�ن ان�Lب، از م+

١٢-  n,ر��4?�ن در F� V);۵٨م4داد  ٢٨م  n,ر���8 و در �, /,�H?٢۴  �2ر  ۵٨آ��ن

۵٨آذر  ١١�
و,K ��ن@ن ا���� �� =�,�ن ر��
 و در  ��  .   ، ��ن@ن ا���� �� ر48ان
وم ?<ا

١٣- �F#��ره ١٣۶۶د,��ه  ��١٢^�ن،   ١٨ص  ١۴٠٨، 

��#�، م@رخ ١٧٠، ص ٢٠ن@ر، ج  %+��� -١۴�  .١۶/١٠/۶۶، ن�م� آ��ى 

��م#� ای، م@رخ   -١۵ �� �#���    .٢١/١٠/۶۶ھ��ن �#
، ن�م� آ��ى 

١۶-  �E�Lن@ن ا���� �� م��و �2.  i2 4 از�H�� ه «�4ای اط�ع
H4اب ظ��84^�ی ا�4ا ن�
��L8 �,dن@ن ا���� و��ن@ن ا���� م4وری �4 ��ھ� �� » �E�Lم /I� ،_در ��,� ا,#;�ن ،

  آدرس  

www.mohammadjafari.com     
  .م4ا�-� �#2

��ط4ات ��ل  -١٧ ،��� رR8#;�ن�، ص��١٣۶٣ �@ی �4ن@  .   ۴۶۴، ھ�

��ط4ات ��ل   -١٨ ،��� رR8#;�ن�، ص ��١٣۶٣ �@ی �4ن@  .۴۶٣، ھ�

�� رR8#;�ن�، ص  -١٩  .٢۴ام�
 و دE@ا=�R، ھ�

  .) ١٩١ام�
 و دE@ا=�R، ص ( -٢٠

  .٢٢٨، ص٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٢١

  .١٧۴اوج د�8ع، ص  -٢٢

٢٣- 
�a48م� �-E�\م iو ھ�� iH ��R� @ض�5 را در�4وح Hم  .  

  . ٢٩٨،  ص  ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٢۴

�� رR8#;�ن�، ص  -٢۵؛��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ٨۶و٨۵اوج د�8ع، ھ�
  . ٢٩١، ص ٢٠٠١ا��م�، 8@ر,� 

و ٣٠٢-٣٠۴، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�   -٢۶
۶٢٧-۶٢۶ .  
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��ره  ^4ون
 ام4وز  -٢٧٧٠��  .dھ@ت رR8#;�ن�، 4Bوس >KR ، م��>�F �� �8ط�� ھ�

��ره   -٢٨
 ?9ارش م� �٧٨^�K  ٣٨=��م ام4وز #�.  

  .�E�B١۶٧;#�ب �4�Q@ش، ا�m ،�;#? 4F2پ ھ��i، ص  -٢٩

٣٠- ،�#���  .٨٧م��دی، ص ١٩٧١ھ;4ی �4ا�4 ٠ ١٣٩١>1@م� ا��م�، آ,� هللا 

  .٢٠٢ھ��ن �#
، ص -٣١

٣٢- 
  .ھ��ن �#

  .وا�-��^� و ���و�^�،��,� د4�8 آ,� هللا م#�4Nی  -٣٣

  .٢٩١، ص ٢٠٠١ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,� ��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی،  -٣۴

  . ۵٠١ھ��ن �#
، ص  -٣۵

  .٣٣٨، ص ٢٠٠١هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  ��ط4ات آ,� -٣۶

؛ م�K �2م` ن�م� ٢٠٠١هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  ��ط4ات آ,� -٣٧
  . ، م@�@د ا��۵۶٠- ۵۶١درص 

؛ آ��ی .٣١٧، ص ٢٠٠١ م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,� ��ط4ات آ,� هللا -٣٨
  .�8>��ن در آن م@�& ��ia م�Lم وز,4 اط��Bت �@د

٣٩-  �F#��ره ١٣۶٨م4داد  ٩روزن�م� ��^@ری ا��م�، دو  ،٢٩۴۵.  

  . ٣١٩،ص ١٣۶٠���L` دو�S ,� 2@د��ی �4داد  -۴٠

  .٣١١، ص ٢٠٠١ا��م�، 8@ر,� ��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب  -۴١

  .۵٣٣ھ��ن �#
، ص  -۴٢

  .وا�-��^� و ���و�^�،��,� د4�8 آ,� هللا م#�4Nی -۴٣

؛ ٣٢١و٣١۶ ، ص٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -۴۴
��� از =��م �� 4ح ز,4 ا�� ��2ب وا�-��^� و ���و�^� �4 روی ��,� آ,� م#�4Nی؛ R�:    

4ق و :4ب...  «    i���� ��84? 

 ن��@د را ا��م م��K و��(� ھ4 �� ان##�... 


 ا,#^� از �
ام ھ�� ا?4 و   Hد ا,�دى ن@� ��� �� را د,#^� �� و   4F�EاE^� و مK�L8�# از �@د 48و

K�H� ن ?#�ه �� ا48اد و رو>�ن�@ن�H,ن �4ا@m ردن آب@� ادارات و م4ا�9 و م#�زل در   ا�� 


 �� دھ#
 م� ن�@ذ,� �� 
%�Lم م@�@د  
�@د >4ف �� ان
 �4ده ا�Bم ��رھ� ن�@ذ,^�   و �#�4 

 م4��F ھ4 در �V ھ�� �� �� ام �4ده ا�Bم ��رھ� مK .زن#
   م� م@�� ان
,�Hن ��ده دھ�ن از را


 �� اى�� 
LB ت@�  .ا�� ن^��� 48د ھ4 راه در��� در مK دو��� m^�رm@ب.  ام ن��RF   ا


� ا%` هللا >9ب و   ا��م از د�8ع� م
ا8& ��,
 م� .ا�� ا��م� ��^@رى ����� ن�=<,4 

�i   ا48ادى�� �� K�L8�#ن م� ?@ش   ا8\�ر ��4ه �4 در 48زن
ان�Hن و زن�ن م��L` در را �4ھ�


 م�. �4,
ن
 ?@ش ��,�� K� از آم4,�� �� آن�ن   ھ���رى ھ�ى =4ون
ه �� ����R� iن� ��I�4 د

��ن ���م ��,
 م�. آم
 ��4ون ���@�� dن�LHB �� ا
� 
 و مK�L8�# از �� ��Rن� ، ��ر,n ن�   ��
�^E4اF�E م� د�8ع 

   و 9,9B م(� =�/ �##�^  ". »...ن
ارن
 راھ� م� داده 

  .  ٣١۶ھ��ن �#
، ص   -۴۵

۴۶-  �� ،
��رج ار��ل 42ده ان �� @��� ن^i د�E` ا,4m �1#ا ن�م� را ان+��ر?4ان R�

  .م4ا�-� �#2
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  . ٣٢٣، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -۴٧

۴٨- 
  .ھ��ن �#

��ره ٣٢۵-٣٢۶ھ��ن �#
، ص   -۴٩  .١٧٣؛ =�@�� 

��ره ٣٢٧ھ��ن �#
، ص  -۵٠  .١٧۴؛ =�@�� 

�� رR8#;�ن�، ��ط4ات ��ل   -۵١ ،١٣٩١،�mپ اول ��٦٨زن
?� و ��ز��زی، ھ�
  . ٤٧و ٤٦ص

۵٢-   ،
  .٤٨ص  ھ��ن �#

  .٤٩و٤٨ھ��ن �#
، ص  -۵٣

  .٥١و٥٠ھ��ن �#
، ص  -۵۴

۵۵-   ،
  . ٥٢و٥١ص ھ��ن �#

  .٥٣-٥٥ھ��ن �#
، ص  -٥٦

  .٥٩ھ��ن �#
، ص  -٥٧

��ره 48/۶٠ورد,K/٢۴روزن�م� ��^@رى ا��م�    -۵٨  . ۵، ص ۵٣۴، 


ه ن4N �� ا,#�1 ا,#�ن >1@م� را م@رو�v و �(\#��  -۵٩
ه �# ،�)B K��م� =#
ارن
، �� ھ
��م#� K��E�Iای �2 �-�� از م  
��م#� ای ��, �2 

ار«?��� انL< �� }< « 4یFرھ �#-, 

ھ�


��#� وا?<ار #2� KR< �� از . را K,از دارو د�� ا98ون �4 ا ��-��  K�#m �#��� KR< ی��آ

ه ا��
ه �#�� �� ن�D آھ#4v@2 O �2 از . 9�mی  ١۵از ?���@ی ھ�ی �(�#� م^
ی ھ�


ه �29�m K�#mھ��a ... ، و»آ��ی ��م#� ای ���` 2#�4ل ن��R« ��ل =�/ �� ا,#\4ف،م-(@م 
  .  را�\� �� م�Hم م� ر�
ا,K م� @د ا��#�Fط 42د، و  �@�a ھ��a ھi در 

۶٠- 
  .١٤٥?� و ��ز��زی، ص  ��زن


م� ١٦ھ��ن �#
، ص  -۶١Lاز م.  

��ط4ات ��ل  -٦٢ ،��� رR8#;�ن�، ص ��١٣٦٣ �@ی �4ن@  . ٤٦٤و٤٦٣، ھ�

٦٣-  n,ر��در  ����٦/٧/٦٦
 م^
ی ھ� 

ام Bا  .  

  . ٣٩٤=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ص  -٦٤


ام م� @د ١٦/٨/٦٧ام�
 ن;. آ��دی در   -٦٥B١٧/٨/٦٧و در . ا  ��
 آ�� �� آ��ی ھ��ا>


ام 42ده انBن;. آ��دی را ا 
  . اط�ع م� دھ
 �2 ام�


ام م�4 ا4ا�8 ��  -٦٦Bدر ا �#����4ای اط�ع ��4�H از �@�� ن41دن  �@%�� و �B@آ��ی 

 �-�4ی ص: ، از��2١٣٦٠ب ���L` دو �S ,�  2@د��ی �4د �  .م4ا�-� �#2
 ١٣٧-١٤٢م+

  . ٣٣٤زی، ص =�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز�� -٦٧

  . ٥١٦ھ��ن �#
، ص  -٦٨

  . ٥١٨ھ��ن �#
، ص  -٦٩

  .    ٦٠٢-٦٠٥ھ��ن �#
، ص -٧٠

  . ٣١٤، ص ، ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٧١


 ص٥٢٠- ٥٢٣ھ��ن �#
،، ص  -٧٢#� K��م\�E-�  ٥١٩-٥٢٣، �2م` ا,K م��>�F را در ھ

�a48م�.  
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  .٥٢٩-٥٣٠:�ز ��ز��زی، ص =�,�ن د�8ع آ -٧٣

  . ٥٥٧-٥٥٨ھ��ن �#
، ص  -٧٤


 �-�4ی،�mپ   -٧٥�
�B و B48@ن�� �#�م د,K، م+� ،��L8 �,d٢٩٦و٢٩٥، ص١٣٩٠و.  

ا,K م\�ب آم
ه  ٦٨�4داد  ١٤؛ در =�ور�� ,�ددا� ��١٥١زن
?� و ��ز��زی، ص  -٧٦
  .ا��

٧٧-  F� V);م#� در م��4?�ن در ,@��@ب م@�@د i)�8 �4,�ن �m@ن�� رھ4F 42دن آ��ی 

�#�F� ه آن4ا
 �2 i4ت ھFB ا��، �4ای.  

  .١۵٣ ��زن
?� و ��ز��زی، ص -٧٨

   .  ��٢٠٥زن
?� و ��ز��زی، ص  -٧٩

  .��١٥٢زن
?� و ��ز��زی، ص   -٨٠

  .٣٣٦، ص ٢٠٠١��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ان��Hرات ان�Lب ا��م�، 8@ر,�  -٨١

  .١٦٨ص  ھ��ن �#
؛ ��زن
?� و ��ز��زی، -٨٢

   .١٦٩و١٦٨؛ ��زن
?� و ��ز��زی، ص ٣٣٧ھ��ن �#
، ص  -٨٣

  .٣٢٤ھ��ن �#
، ص -٨٤

�� رR8#;�ن�، ص   -٨٥  .۶٧۵=�,�ن د�8ع آ:�ز ��ز��زی، ھ�

٢۴٠��ط4ات و م�Fرزات دری ن;. آ��دی، ص  -٨٦ .  

  .٣٣٦، م4ا�-� �#2
 و ٦٠٠-٦٠٦��ط4ات آ,� هللا م#�4Nی، ص -٨٧


 �-�4ی، ص -٨٨�  . ٧٣-٧۵او,K ��م-� #��� زن
ان و زن
ان�Fن، م+

٨٩-  �R)� ،�� رای ا��م�، دوره@ V);4وح م<ا42ات مHح م@E١٢١ n,ر��١١/٤/٦٨:  .   

  .��٤٨٠زن
?� و ��ز��زی، ص  -٩٠

  .٤٨١و٤٨٠ھ��ن �#
، ص  -٩١

٩٢- ،
  .٤٨١ص  ھ��ن �#

  .٤٨٤ھ��ن �#
، ص  -٩٣

٩۴- B ی��دل ھ�«�ر�8 �#� �4 ��2ب آ _�Fن�م ط �� « n,ر��در  �� �� ��
��#�، �#��ن�<ار ��^@ری ا��م� در ٠٣/١٣٩١/١۴�،?9ارش 42د �2 آ,� هللا روح هللا 

�4داد  i9دھ�� _ 4�  .در �^4ان در?<� ١٣۶٨اوا

٩۵-  �#��� 
�  .١۴١٣/ ر��& اdول/ ٢٣=   ١٣٧١/^4,@ر/ ٣٠  -نL` از از و%��#�م�، ا>

٩۶- �#��� 
�
ی ری ^4ی  ا>�4ع، م+ i2�< ن�4ّی �)-#�R< ،م ر��ن م4گ�h�= ر�@ل و

ه وز,4 اط��Bت در ھ�Uت م4گ،  #,��
ی م-�ون و ن�وز,4 اط��Bت، م�\�� =@ر م+
 �E�B د,@ان V�aو ر ��a��� ه@� V�a^4ان، م@�@ی ارد��(� ر�داد���ن  ��4ام4��� ا


 م@�@ی �@�a#�^� داد���ن H2 `2@ر، م4���� ا4ا�� داد���ن �^4ان، ا��-�` H2@ر، م+
 V�aم#� ای ر�� �)B 
�� ،V);م V�aن� ر�;#R8ر ���4ی رV�a و�� زن
ان^�، ھ�@

ام زن
ان��ن B4ی اF�
 �#��ه #m �� �F<���^@ر، م�K�R<4 م@�@ی ن�RI وز,4 �2 در م�

� در ����� را ا�
ام� در�� ا�Bم 42د، >;�ر,�ن ط4اح و �#��ن ?<ار وزارت اط��Bت 2
 V�aد و ر����i وز,4 ار 
�زم�ن و�@ع �#�,� �9و م�Lم^�ی ��dی اط��Bت �@د، ��
 م+
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ه ای B و  �a��� �E�-,را@م���R �2^�ن، م^
ی 42و��، �^9اد نF@ی، ��,4 ا��Bی 

 ن�4. د,�4#m 9� �� d�<ی  iHm ری��R� ن����Uو م� ،
#�R4ان ا%�ح ط(_ ھFاز رھ �Lم��

�
اL< ،�E@ق دا�K و دم@42ا�� �4ا,�Hن �� ارم�hن ام�
 �� ا,#^� دوB ،و آزادی 
#,��� �2 ��

  !! ���ورن

  .١٠٨�4آن، �@ره ان-�م، آ,�  -٩٧

٩٨-  �F\�  .٢٠۶ن^� ا�FE:�، از 


ق -٩٩�
 م���ت �i)L د4�2 م+EU� ط4ات و�� �� 
 .ن��ه �#2
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   و ��ود ا��bف و #� ا +�د /�$��Cری رژ#mدر �8A�Qی <8ا/a ا-,� 

 

  i,ری رژ�?
�� B#@ان ��i �2م و >�%` �KI  در ��R;@ی B@ام` ا%(� م�ن
و ن�HL راِه �4ون ر�8 از  رژ,i د,��1�@ری �ھ#�Hھ� وd,� م\(��L8 �L و 

   
��ر �@اھ
 آم�� �4ود ا��aف و,� ا�+�د ن�1�� �� ا

  ا��ره

 �)R)� 2#@ن در���E�Lان  م@#B �� �2 �,آ,� م�«ھ�  ��دان�
 4m �2ا K�#m رژ,

ه ا��،  و �� >
ودی » ؟��2#@ن �4=����@ان#
?�ن م+�4م �8ر�� ز��ن  i,
L�


ه �@د از م#4Nی وا�&
 در ��ره ر��8رھ� و رو,� ھ� و ا��FE  ��ش #�Rن�4ان� و م
ا,4ان را  ا�Iِص د��` در ا,K م���F �9ر?� �2 ��/ از �� ��ل ا�� م(�

�� �^L^4ای 48ھ#�� و ����� و ا�����B و ا����دی �@ق داده ا��، �@ض�5 
 K,ا �� S,4ا�@دم را ن�FR �� آ,#
ه م�^K، ا?4  �2�#�
ت ��دھi و ھ�9م�ن 

iن دھ�Hن ،i,

 �2 اdن در م��ن م��E�Iن ن�Nم �ھاز م#4N ا, K�i)، . ?@ن� ��

 م��ن,�� i,ری رژ�?
B@ام` ا%(� و �F-� ���وت  �4ای B i^8(� م�ن


ه ا��H4ی ن�#
 و ?4ن� رو `a�� D,l�ر، در . ا��4ا@N#م K���� ھ
�@دم، �� %@رت دو د���  
ن@��رھ�ی =�K�H دو 48ض�� ا����، از د,

.E؛ ا

نن�4وی ا%(� مE�I. و��L8 �,d �2  -ازB@ام` ا��4ا�D,l م\4ح 

اد را دارد ھ#@ز �@ان �4��h و ��زم�ن
ھ� ��-� م@4v �4ای مFا�� ��)B وم��L

در دا�` ا,4ان ا�� و ھ�~#�ن ?4ھ��ھ^�ی ا%(� رھ4Fی آن در د�� ا%�ح 
ط(�Fن� ا�� �2 در دو ��زم�ن ا%(� م;�ھ
,K ان�Lب و �F^� م�Hر�2، و 


  وب#E�-8 �^آن �� ��Rد وا�
ام�
 �K�R ��  -?4وه ھ� و ن^�دھ� و 8@رم^�ی م�-

اد و ا,;�د �4��h از �@ی �R2ن� �2 Fا�� K�#m 4ار��@د ازB@ام` ا��4Lار و ا��

��^�ی . �#�,��� �@ده ان
 و ھ�~#�ن >�L�L^� را =#^�ن م� ##2
 �FB ا��R�  در
�� و �@,lه م�E�L اول از ا,R)� K(� �2 در و���ه ?@,� ن�@ز م@�@د ا�� >?


ه امام� ا2#@ن در �I/ =�,�ن� ا,K . ن�1�� در �@ض�5 ن�1ت 8@ق را ,�دآور 
i#2 م` را ��ز�B دو K��
ات د,�4ی ھ#�Rاز زاو,� د,�4ی و �� م i),و �� . �2ر م�

iدی ر��ن
�@دم �� ن�HL راه و ,� �4ون ر�8 از ا,K رژ,i م iBز:  
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١- �R,�Lم ����� م@)B /ت دان��^,

 ��@,�i  ا?I� 4@اھ�i از �,�� i�#2 4وعای 

ت ن�م@زون وd,� م�ن
?�ری رژ,�R8 iد?4�R و در K�B >�ل =4���د و �� 

��L8 در ا,K دوران �@�-� �^�ن� ان
,�H آزادی و م4دمd�Rری و >L@ق �4H، ن� 

انL8 4ط�� �� `� i,درون� رژ �aان�@� `�Eد ��/ D, دن@� �a4ن�4وی "ن�م


ار�L< K�Hن�� " �H,
ا�� �2 ��@,4ی روK در �4ا�4 م(� از �@دش و ان

#2
، م� �� �a4ش ارا�Rاش و م .K,ر و  ام� ا@�H2. �9ر?� ن��R و �


ان ��d,� ن
ارد#m ����� ھ@ش 

,{ آن ن��زم#�� . K,4,ھ�ی ز �,d �� 
,�� V=
  . �4 ر�8 و �+{ آن را ��ر,�I �4 =�/ �4د


 ���Rری از ?4وه -٢,�ن�م#
، ا,K م
�B  ھ� و �R2ن� �2 �@د را ا=@ز,�R@ن م� 
��?4وه، د��� و  ،��زم�ن  را �� �4Iه و ا��^9اء ���4ن
 �2 �� و�@د ا,K ھ


ار زدن �L< K�Hان ن�4وی ��ن
L8 رز و %�>_ 418 �����، دم از�Fم ���I
,-#� �m؟ �� �@�� �� ��@رات ھ�R2 4 ,� ?4وھ� �R� �m �2 در ا,K �� دھ� 
و ان
ی �4ای آزادی و دم@42ا�� ھ9,#� ھi داده ا��، م� �@ان ھ��K اdن وا�-� 

1��ه آ��، آ,� �� %@رت م�
ان� �4ر�� 42د �2 , K���� 48ض رK�8 رژ,i در ھ

 و �� �F& آن ,D  ا,K ا�Iص و ?4وه#� D, `�B �HLدر ��ره ن 
ھ� م� �@ان#

>1@م� ان��E�L م@�� �� ا���ع �#�4
؟ �\-�ً �@اھ#
 ?��، ا,K ,�1 د,�4 
م-(@م ا��  و �R2 را D و F^� ای ن�m �2 �R@ن ھ�� م� �� دن�Fل ا��4Lار 

� م4دم ��dری ھi��R �2 در آن م4دم >4ف اول و آ�4 را م� رژ,i دم@42ا�
ام� �}@ال مK ا,K ا�� . زن#
  ر��
ن �� K�#m ا����B �2ر ���I نI@اھ
 �@د


، آ,� ��F ا4s2 آن^�، #�Rھ ���2 ا?4 وا�-�ً مK��E�I �� دن�Fل �K�#m �a�=4 رژ,
})� K�#m ،
#�2�� iھ d@���ری �2 م- �Hص ان��Iو �@�a را  ��<ر,i از ا

�` ن�Hن دادهB 42ده و در K,4�  ان
؟    دا�� و آن را �

٣-  K�#m &�وا iE�B ام�+�ن 42د �2 در 
,�� V= ،K,4��� E+�ظ ارزش �;��4 و �
48ھ#O و ,� �({ و �@�a در ��K ا=@ز,�R@ن و�@د دارد؟ ��(� ط�F-� ا�� �2 

 D, روی �#�B ع��
 د�� i2 �4ای ا?9�m K�#m 4ی وا�-� �@د، آ�vری از ا�#�
ا,#�1 م�Hھ
ه م� @د . دوران ان��Lل م� ��,��R در م-4ض د,
 ھ���ن م� �@د

ھ�، ?4وھ� و ا>9اب مE�I. ن� �#^� در �4�@رد �� ا%(� �E�: �2  K,4_ د���
 `��Lد م����B5 ا\� K,4��
 �(�1 از 2#�Rن� ھ���� iا,4ان �� ھ `a�Rم

�@د �^�K,4 د�E` �4 ا,K ا��  ،
�2 ن�� �@ان �� ا��4Lار م4دم �4�@ردارن
�R� �-�وا 
  .��dری �@�S ا,K ا�Iص و ?4وه ھ� در ا,4ان 48دا ام�
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۴-  K�� در D#��ا?4 نI@اھ�i از ��ده ان��ف ��رج @,i، آن~� �2 ھ

رت و ,� � K�84? ��
� ،

ا �^�4 م� دان�ا=@ز,�R@ن در �4,�ن ا��، آ,#
ه را 


ن در ��HI از  i�^� `�ا

رت">� " �H,
ا�� ,-#� �
اوم ھ��ن م#\{ و ان
�,dو . ��I4 و ,� م�,
ا?4 �� :�4 از ا,K م� �@د، �m م+(� �4ای ��نR@ر ,1

 ن�FR �� ا�
ام�ت  �2ری,
 �#��
ھ� ,� ر�@ع �� ا,K ,� آن �
رت ��ر�� ,� �

1
,�4 �@د؟ ,  

�4ی �� دارد �2 �� ا,K ن��1 ن�9 �@�� @د �2 ھ�� �R2 ��در نI@اھ
 �@د �2 د,
 ���` ا���� ھ
ا,� و ,� �� راھ� ��H1ن
 �2 او ن-Eد��@را �, �+��را �� ن


=V �� زم�ن� �2 �ھ
 ا,K ھ�� �-�رض و ض
 و ض
,� ?4ا,� در م��ن . �@اھ
i��� /,@�
 اول در 418 ا%�ح ,�� ،i��Rھ ��L8 �,dن و��E�I4 ر��8ر . م��h� ��

م�Fs �� اط4اف �@د م�  و 42دار و ?���ر �@د ا�� �2 م@�_ =I/ ان4ژی
iد ر��ن�
@,i و از ا,K ط4,{ �� د,�4ان ن�9 م� �@ان�i م . �� �R2 4ھ K,4ا��#�

�@ل �@د مK �2 م� �@اھ
 در ا,4ان  دم@42ا�� و آزاد,I@اھ� و >L@ق 

م ا,K ا�� �2  �@د آزادی �@اه، � K,4��م
اری  �4�4ار @د، �
م اول و م^


ار، در ن��@L< 4ف و ?��� دم@42ات م#/ و< K,در ا ��FEو ا ،
�� ،`�B 4 وN

 �2 ا,#�ن ان�Rن^�ی �� و�8 و �
 �� م4دم ��^#
م ��� ���v د@�
ه �` م�+@ل B و

�(�Hن �� ھi م�B و >4ف و 
#�Rم� ھ
� ���v ار و
�-� . ��زد م4ام� K�#m 4?ا
� وDm@2 @E �� و�@د آم
، آن و�� ھ�� ان�Rن^�,� �2 دل در ?4و آزادی و رھ�,

��@�= 
 .  دارن
 �� آن ا��Fل 42ده و �� آن�ن �@اھ#

ن4N �� ا,#�1 آدم^�ی آزاد,I@اه �+@ل ,��L�L< ��8 از �^�H ,� 42ات د,�4  -۵
�ھ
 �+@ل در ھ��K م4دم، د��� 
ھ�، ?4وھ�، �4Hھ� و  ن�� آ,#
، و 4�dم ��,

� ���#�^�,� �4ای ��+@ل ا>9اب م@�@د ���d V= ،iزم ا�� ن�Hن� ھ� و 
�i �� دو��ره �4ن@� �(n ن^��^�ی =�K�H را �� ��
اران دا�,����8ن از �
ر�

i�#1��4 ن;� . ���v و �8داری و ��ا
�� روK ا��؛ �4ای ن�Hن دادن %�

اری، ھ4 ?4وه، د���، ��@L< ری وd�Rم4دم 
B@ا�د �� ا%@ل و @�
م� �

��� وIاده ,� در ان;�م/ ��,
 آن~� را �� �� >�ل ان;�م د... �4H، >9ب، 
D,4 �@ده ��ف و �4را�� �4ای م4دم ���ن #2
، و در ��ره ھ4 آن~� از 
 4F��\�، ا��Fه و �#�,�ت ,� ن
انi �2ری �2 �� د�� وی ان;�م =<,��84 و ,� وی 
�@م� �� ���a9ت B �%4B در ��H? رت�R�دارد و م(� از ���� آن د�mر 


�� از اB@ان و ان��ر آ��ی �4ای م�sل، ا?�R2 4 در در دھ. �@ض�5 دھ �
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#1
 ا,K ا�� � 

اد �@ده ا��، >
ا ا�` �2ری �2 م� �@انF4ش ا���R? در �#���
�@د ان��Lد و از م4دم B<ر�@اھ� #2
 ن� ا,#�1 ھ#@ز �� " ا�4ع و��"�2 در  ��

��#� �� ا��Eظ وا�-� ���E از م-#�,� m@ن ام�م �ھ#@ز د�� از �\�ب 42دن آ��ی 

ا�
ا م� دان
 او ھ#@ز 9�m �mھ�,� را =#^�ن  ,� >�� آ,� � ��FEو ,� ا ���4 ن
ا


�@%� ا48اد م
ن4N ن��R. و ,� �2��ن م� #2��� و I. در ا,#;� �\�ھ�ی 


ن ��ر,n و  Kو�E ��ز?@,� �\�ھ�ی ا�����B و ����� �� >i1 �;��4 و رو
  . �4ای ��م-� و نR(^� ض4ورت دارد ��ز �� آن دام ?��84ر ن��م
ن

۶-  `sری م��R� Kاد 48ا?�4 �2 ا2#@ن دام
Fا�� K,ا ،i,از >{ ��<ر iاھ�@Iا?4 ن
 4L�Rد آن^� م@� ��
ا%�ح ط(�Fن را ھi 48ا?��84 ا��، در دو دھ� اول �

��ل و �H2 و ��H2ر . ?4د,
 و ا���4ار =�
ا 42دEد، �#�,�، :�رت ��� ا�R8 در

اد، د�� م^4هF4ار ا��Lر ا��@N#4ی ا% �� مFھ�ی رھ `sن ام4وزی، م�F)ح ط�

. رھ4Fان م;�ھ
,K ان�Lب ا��م�، ھ�� �� ��/ از ا%@ل ?4ا,�ن د,
ه م� @د


، �4 آن�ن ا�� �2 #�@F+و ,� م 

ه ان>�ل I� �2/ اiNB آن^� �� 2#�ری ران
ه 
�@د و ھi �4ای م(� ا,4ان، آن~� را �2 در  ��
 ا�` ھ�� �4ای �4Fان ?<<

@ده ان
  و ان;�م ?��84 را �4ای م4دم آ�1ر ##2
 ن� م
�� �2 آن^� �4 �4 �
رت �
ا,#�1 مs` ا��ی م@�@ی �@�a#� ھ�، از رھ4Fان ا%�ح ط(�F دا�(�، ھ�~#�ن 
=V از ?<� �� ��ل از �#�,��  �2�B �+#@ان ?4و?�ن��4ی در >{ م(� 
 �Rن� iا,4ان ھ `�
 و ھi ا,#D ھ�� ����� �@ان م-�@�E در داا,4ان ان;�م 

�` م;4م�ن� B �m@ا�_ �^���#� �4ای ا,4ان��ن �2 درک نB K,�2 ا 
41ده ��


م و�@د ذره ای ان��ف و �` 4م و >�� . دا�� ا��، د�8ع #2B -� آدم� از�وا


 مK �4د,
ی ن
ارم �2 ام�sل �@�a#� ! آ,
 در ا,K ن@ع آدم^� ز��ن/ �#
 م�#m4ھ

اری�
ر�� �H,
>�� >�ض4ن
 روزی ای �2 در ذھK دارن
 >�� �� را ھ� �� ان


 و�E از م4دم ا,4ان �2 ���4ن��ی  �4ای ا,�H�,�#� Kن از آم�1,4,�#F)\� ھ� =@زش
�` آن^�,#
 ھ4?9B �-�وا! 

در م�Fرزه  �� ام�ن ��   آ��ی �^9اد نF@ی �2 �@د م-�4ف ا�� �2 ��زم�ن/ و ,�
�^@ر م#�I_، آ��ی� V�aم(�  و ر �^F� ،او ن^�� آزادی iB�2 �� ز ،�^E4اF�E 

و  )١(�#� %
ر و ھ�4اھ�ن و ط84
اران/ �@ده ان
، ن�HL م^i ��زی 42ده ا�� 
 �aی ر����دش و آ@��^@ر، � V�aر ��)B ��ارک 2@د
m^�ر ���B �� ,� در �

 
��#�  �+� و ?���@ 42ده ان���#� روK �� آن�ن ?��� ا�� ) ٢(آ��ی �وآ��ی 

 و�E آن�H2 
^� �� ?���@ی �@د او را �2 �� ا,K �2ر H2@ر �� ��ک و �@ن �@اھ
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م����Uن� ���م « : و آ��ی نF@ی ا��FE ام4وز م� ?@,
.  راض� 42ده ان
و�E ھ#@ز ) ٣(»  .ھ�ی ام�م =V از ��@,_ آن ط4ح �� وا�-�� =�@�� ��#� =�/


�5,4 م� #2� :»��?�84  دانi ا?4 در آن روز آن ا�
ام %@رت ن�� ا��FE مK ن

ر آن و م��4ای �#�% ��
، ا¡ن وض-�� م� �^�4 �@د ,� ن�؟ ط@ر ن «)۴(  

�@د زن
ان� و��L8 �,d ا��  dزم ا�� >
 ا�` ���ن  D#���4 آ��ی نF@ی �2 ھ

ه ا��؟  #2۴
 �2 در آن ��#� �m مa�R(� رد و �
ل ����B ?���@ �� آ��ی 

ھ� را ��ز  ا,#^� ��ر,n و �;��4 دردن�ک H2@ر م� ا�� و ?��K آن^� ��(� از ?4ه


 م+L{ م+�4م  .م� #2#�Rم ����84 �2 ن@ 4�v�� �� 
�4ای ن�@ن� ن��ه �#2

 ��
اری دا��-,4��#� �� م4>@م �آ��ی 2
,@ر در ��ره ر��8ر ن�ان�Rن� آ��ی 
ھ�� K��L+{ ��ده آ��ی 2
,@ر �� ��ی �@د ?�م �9ر?� در ?<ار م� از . ا��

 ��FEا�� �2 ا ��L8 �,dو �#�B ه ذھ#� و
�~�= iھ�ی درھ
��زن
ه و ط4اح �#
��#� �@ده ا���ا,#^� dزم ا�� �2 در�� و روK �4ای . ا%(� آن �@د آ��ی 


 آزاد @دF�Rرو>�ن�� م �)R)� �\)� ا,4ان از i�),د ا?4 م�@و . م4دم ���ن 
?�4ی و ام��ی  ن�F` از ھ9�m4 �4 �^9اد نF@ی ا�� �2 در ���� ?4و?�

 - ,� �4ای م�sل �4ای آ��ی 42و��. ن�1ت ��ر,D را روK ��زد�4ارداد اE;9ا,4 


ر  -�2 ��,
 از رو>�� آزاد?� اش �;(�` 42د Lm 4دش و ,� دو���ن/ م�@�
 ١٩٨٠?4وه ر,��ن در ��ل  ��2 �@ض�5 دھ#
 در �4,�ن م-�م(� �د@ار ا�� 

�� ا��؟ >? �m 
  در ^4 م�در,

�^@ر ا%�>�� V�aر �����ت ا�� �2 و��� در �4,�ن و ھ�~#�K �4 آ��ی 
... ��(^�ی زن;�4ه ای و د#� آ��K 42دن زن
ه ,�دان دار,@ش و =4وان� 48وھ4 و

�� �-��K ھ�}�� �� �4 نn م� ر�
 �R2 �m �2ن� آم4 و �Bم` �@ده ان
، 4mا 

اری را 2#�ر م� ��@L< �H,
-�ر در ��ره آزاد?� و آزادی، ان ��i:4�)B ا,K ھ


م� رھ�4F م� ر�
 ھ�� 9�m را �� ��د  48ام@� م� �4Qد و ن^
 و و��� �� 
 K�)م�B ن� �2 از�R2 4� K�#~�ھ#@ز �2 ھ#@ز ا�� �1@ت ا����ر 42ده ا��؟ ھ

و �@ط}� ھ�ی م�-
د د,�4 �4F دارن
 و ,� در د���R  ۶٧و آمK,4 ��(^�ی ��ل 

 و ��م#� ای را �� #������ و ام#��� B(�� م4>@م م#�4Nی �� ن+@ی �24 دا

#B
##2 K
 وا,K مa�R` را �4ای م4دم رو#,���  ،
#�
ون . @ان رھ4F �4ا48ا�

�� را د,E�� ل�Lان دوران ان�@� ���� ن>? },�L< K��? .  

���^��a  �2 د�� i2 �� ��ل I��<ار,
 �-�رف را 2#�ر ��<ار,i؛ ا�Iص و 
��#� و �-
 از آن، در د���R ھ� و �@ط}� ھ� B(�� ا,K و آن م�E�I. 8@ت آ��ی 
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�@دی ��)B ��< و ��L8 �,dو  ،
ھ�,� �2 2�� ��ز مE�I. د,�4ی ھi م� زدن
و �-
 از آن و  ۶٧��  ۶٠د�� دا�� ان
 و�R2ن� �2 در �#�,�ت و ��H2ر ��ل 


 ھ9ار زن
ان� در �����Rن ��ل #m 8(� ای K�H2 ه درl,@�۶و ٧ 
، د�� دا�� ان
�F��Hن�ن �1��R;E، 48ھ#��، ,� از آم�B ،K,4م(�K، م\(-�K و ,� >�م��ن و =

��ی د�� B �E9#�2 �� م �aن و ?4وه ھ��R2 و ،
��h�)F�� و م
ا8& آن �@ده ان
�` 42ده ان
 �FBر�#
 از، آ��,�نB ،
F�Rم ��L8 �Eن�، : ھ4 دو و�;#R8ر ��ھ�

��، م^
ی 42و��، �^9اد نF@ی، ��� 
�م@�@ی ارد��(�، ,@�. %�ن-�، ��
 م+

 م@�
ی ری �-�
 >;�ر,�ن ، م+��@ی �@�a#� ھ�، م�K�R<4 م@�@ی، م+


#�Rن ھ�F)ا%�ح ط D)� در ��
ه ای د,�4 �2 ام4وز ھB و ��H�+4ی، م^ .

 ��ا?4 ھ��1ری ا,#�ن و �-�� از ��زم�ن^�ی د,�4 نF@د، د,��1�@ری م4L�R ن
�H? . ن از
,4� �B
4�ن ھi ا2#@ن مs2ر ن�در��� ا�� �2 ا,#^� �2 ا�Nآ,� ان�


 و ن�1ت ��ر,D ��ر,H2 n@ر را �4ای م4دم روK ��زن
؟ و��L8 �,d ا#,��� 
ن
آن~� در دوران و��L8 �E دوم  و �� �+�ل  ان;�م ?��84 و م� ?�4د، ���م� آن 
��ل و �#�^�ی ر��8ری او داردBو ا�18ر و ا �#���. ر,�H در دوران آ��ی 

�(41د آ��ی ��م#�B و  �^� رو��#� م� ای، ���Rر �� ا�E@ی ر��8ری آ��ی 
 n,ر�� 
Lن Kم iBو �� ز �)B K����زد، م#�^� �� ا�-�د و ان
ازه ھ�ی د,�4 و �� ھ
��ل،  ر��8ر، 42دار، و روش و Bا 
ِLاز ن 
و و��,& ا���ق ا��8ده ا,K دوران ��,

4وع @د �#�����، �4ای م�sل، �2 ھ#@ز در ذھK . م#/ آ��ی ���آ,� از آ��ی 
��#� را دارد، �2 ھ��، ���#�، از ا�\@ره � 
��(�1 >�� ن�FR �� ا>

�4دم
اران ظ(i در دوران =
ر�ن، ن�9 ن@���lEی دارد م� �@ان �@�& �+@ل در 
  ن�Nم وd,� را دا�؟ 


 در%
 و �� �@ش ��#� ھi �� مR}(� �4ان ا%�ح ط(_ و  -٧% iاھ�@I� 4?ا

اری را در ?���ر و� اB@ان و ان��ر�ن ن��ه i�#2، ��ز �
ر�
و��� و �
ر�

ا,#�ن �-
 از اوK�E  دوره ر,��� ��^@ری آ��ی .  ��#�i 42دار�ن آ�1ر م�

ی نlاد و �@,lه��� د,#R@ �2 �4 ا 4v�L(_ �9رگ از %+#�  ٨٨از ��ل  ا>

��ن�Hن ا,K ا�� �2 ��?  _E�: @ّ� ،

ه انم� ان���L@ن "�
رت �� 2#�ری ران
ه 

�4 ر��نv �� و �,��ه ا,i، م� روزن�م� ھ� و وا�-� ھi��R، م� ان�Lب را >

�� ,�1 ھ��K ��ز ?�H �� .."..ن4H,�ت را آزاد 42د,i وaھ�ی دا�Bو ,� از اد

رت، � i�RL� ،ن@ن ا������#�زل �ا�4ای ��  ،�#���دوران ط��a ام�م 

2��� و�< �� �H?ا��..."��ز `�F� K,از ا  . KI� ھ#@ز آن» d�� ن� زدن در�m
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K�a�= ر از�H8 آن�ن ط» و K�� از ا��در
��ل و ر��8ر و . #�K انBا �� ��ا?4 �� د
@د، �2م�ً آ�1ر ا�� �2 �
رت را ا%` م� دان#
 و ن� آزادی و  4Nن/ ن����?


ا�E و >L@ق . >L@ق ذا�� ���م� ان�Rن راB رت، آزادی و
و �4 ا��س ?����ن �
-� و �� ھ��B K(� ا4s2,� ا%�ح ط(�Fن �� �9 ا�(ّ� �.  ##2
 م4دم را �K��F م�

�S �4م9ھ� ن9د,D نH@ن
 م� �� �2 
##2 `�B �2 �� ن+@ی 
 ا,K ام� :�8` از. ##2


 �2  �� م�ن
ن در �����ر ��ن@ن ا���� وd,� م\(��L8 �L ط�F-� ا�� #�Rام4 ھ
 �aی ا�4اd�� ��
 >�� ا?4 در � D,4م9ھ� ن9د� S��2 ن�� �@ان �� 

���ری �
ون �F@ل م�ن
ن در m#�. ھ�~@ن ر,��� ��^@ری ھi �4ار ���4ی�� K
م4Hو��B وd,� م\(�L م�4R ن��R و �� �F@ل م4Hو��B آن، ام�1ن �@از 


ن �� >i,4 وd,� م\(�L و�@د ن
ارد D,د و ن9د�Lان� . K,ن��1 �� ا K,4ا  اm و
��ط4 ا�� E �� �2+�ظ روش و  K,
� 
,� 
�@اھ#
 �Q<,4ن ��رو#� و ��د?� ن

�` م��@ا��، �� رژ,i ھ��ن� دارن
 و �B ن ���ق��##2
 � ھ    .  

ھ�9م�ن ا,�L�L< K را ��,
  ?�� �2 در ��K �4ان درون ن�Nم  D, SL8 ن�4  -٨
ا4�Bاض 42د و �-
 ھi �� ا�H8ی آن  ھ�ی م^�� از �#�,�ت I� ��  �2/ �@د

��=4دا��، �� رو,� ای �2 د,�4 ا%�ح ط(�Fن  =4دا��، �2 ا?4 او �� ا,K م^i ن
�Fvا ،
?�H  ت ���Rری از آن ھ#@ز ھi �4ای ���Rری :�4 م�K1 م�دا�� و دارن


���� �2 >�ض4 نF@د �� . و ,� در ��ر,i? n م� Iاو م4>@م م#�4Nی �@د، 


رت رھ4Fی را �4ای �@د >�� #2� ���  . ھ4 ��

٩-  �+)�از �}@ری ھ�,� �2 م����Uن� ا%�ح ط(�Fن دا�` �4ای =@�ن
ن م

 ,�1 ا,K ا�� �2 م� ?@,#
 �F�B �m �2 دارد ان
,�H ,� �4س �@د ارا�a م� ##2

�ت #2
 و �-
 زم�ن� �2 و�� م#��F/ ر��
 �2ری ��
اد مFآدم زم�ن� �� ا��
@د؟ �� ��& �F@ل، =V ا,#�ن ن�9 ھ�~#�ن�1 >4  �#�R< و 
>4ّ?@ن� ان;�م دھ


##2 `�B ،42د `�B . �H?@�� و ��ز�از  V= 4<ُ �2 9ارش 42ده ا��? n,ر��
Hه ن

، =�R و م�Lم ن��84، �@دی و ن��@دی ن41د، و و�@د �@د را >` 48م�ن

�a�R` و م�H? `1H ن#�م�
، �` او، اول �R2 �@د �2 ��ن/ را در طF{ ا��ص Eا
و �
,#�Rن �� �4Fان ا��Fه ?<�� . ن^�د و آن را 8
ای ا��Fه �2ری �@د 42د

���` >�ل �2 ا%�ح ط(�Fن م�. =4داB 4< ن ���ق��##2
، از  �@اھ#
  �4 ھ
���@ا�� و�@د  آن^�ل �@�& ا,K ن K,` ا�ا 
رود �2 ��ن �@د را 8
ا ##2
، ام� >

دارد  �2 در آن~� �@د در آن د�� دا�� و آم4 و ,� �Bم` �@ده ان
 را �� B#@ان 


 �� i2 و ���2 ���ن ##2#�Rن >{ �2 م(� ا,4ان ھ�F<�% ;��4 �4ای�و  
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,#�Rن %
ا�� و و�8داری �@د را �� �
�� ام�
 �+K�#m }L . م4دم ن�Hن �
ھ#
  .روزی


 �F2 ��ھ�61ھ�   � 
�ھ� �
 ��ود ا +�د و #� ا��bف �� ھ�$  

 
�R2ن و ,� ?4وه ھ��a �2 �� ��د �#�  وض-��� �2 در �^�ن =�/ م� آ,
 ،
�@ش ����E �4ود ا��aف و ,� ا�+�د �4 م� دھ# �� ،
و ,� =�/ م� آورن

�4ای �� و�@د آم
ن ا�+�د و ,� ا��aف .  نI@اھ
 آم
ا��aف و ,� ا�+�د �� و�@د 
 K\� از iو آن ھ 
#�� 
#F,�= ان
� `�B 4 وNدر ن ��دا�K و�8ق م�24�H �2 ھ


م  ا���� ا��  -و ن� �� ا�ره ا,K و آن  -�@د ا,4ان� ھ� � K�Eاو ،
@;� .

�@ا����ه م 
4�Hک ا%@ل K�#m و�8�� ض4ور��ً ��,
 ا%@ل و�#
 ھ��a  �2 ��@ان
-  K,د �� �m ار و
و ,� م4Iج   –�m دارای  ا,K د,K و �m آن د,K و �m د,#



ه ای �#�,�Hن را �4 ا,K . م4�Hک ھ��  �4ار ���4د، ��B �2 دارد �)�Eد �m
 �2 
#�� ����<ارن
 �2 داia �� د,K م4دم i2 و ز,�د ��@,#
، و ان��Nر ھi دا

@ن
 و >84^�ی آن ھ� &�
 م4دم �� ?4د�ن �#د,K . را �� ��& �F@ل =<,4ا ��

ا م� #2
، و ن� �� �= Sد او ر�@� �� �R2 4ا�� . د,�4انھ ��Eاز ض4ورت او

�� آم�9 �2 ھ�� آ>�د ا,4ان� در آن �2 E�Rم �?
آزادی، >L@ق، ا���Lل و زن
 ،

، �� ط@ر روK و �� در�2 �2 �4ای ھ�� ���` i^8 و ,�R1ن ��#�R4ک ھ�Hم

آ,�  ن�Lط ا4�8اق را دامK زدن و از ن�1�� �2  در ��K ھ�� . ?�4دمF#�ی �2ر �4ار 
م4�Hک ا�� دوری ?9,
ن راه �� ا��aف و ا�+�د و دم@42ا��  م� �4د؟ �\-�ً 

از آن;� �2 ھ�� آ,#
ه ای �
ون �@�� �� �;��4 ?<��  م��@ر . �@اب م#�� ا��
�>? `�B �2 ف ا����a+�د و ا�از ض4ورت ا  K,4 ا��#� �Rھ4 48د ن� �

 4� i�a@�� �1#,و ن� ا 
�� K�I د��� و ,� ?4وه در ا��aف و ,� ا�+�د رو
�� ھ� %(@ات ,-#� ا,#�1 ��ز ھi �41ار ھ��ن ?<�� م#�^�  . ?<�� %(@ات>?4�

  .�� د�� �R2ن د,�4 و�E �� ھ��ن م+�@ی و �� 1(�  و ��1F د,�4


ه ای آ?�ه و ,� ن�آ?�ه �4و%
ا راB �2 ا�� ��
�� را م>? �2 
ه ان
ا��� ان
48ام@ش 42ده و ھ�� �� ھi از ھ4 ?4وه و د��� و ن+(� ای �2 ھi��R �4ای از 
i�#2 ف��a+�د و ,� ا�4اھ� و ا��^@ری ا��م�، ھ���م� وھ� i,4دن رژ� K�� .

�@د را �(@دار  
�ه ?@,� �� H2. ��زه ای ر��
ه �� 4R= 4ا���4ای م�sل، ا

اد 42د�ه و =��H=�/ در �4ن�م� ای �(@,9,@ن� م� ?@,
 م� ا%�ً در ا,K ا��aف �(

 iق >4ف �9ن�
��@اھ�i �2 از �ه و م ��). �4,_ �� ا,K م��@ن(ا,K مL\& ن
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ق ن��د ا���Lل و آزادی  و مN(@م�� ا�� �ا,�Hن :�8` از ا,K ا�� �2 م
�� .  ھ�~#�ن�1 ��^@ری وd,� م\(��L8 �L ن��د B48@ن��
ر �9رگ و =
ر = iھ

�(41د .  ن��د د,��1�@ری و ����ن� =���4 ا��B �� �;#,ارم �2 در ا

 ن��
�4ی از  د,��1�@ری ����ن��I�2 م 
#=���4ن� آن^� �4Qدازم ام� ا?4 �@د م�,` ��


 ,�ددا�^�ی ��ط4ات )� K,
#m �� 
ر��8ر و 42دار =
ر�ن را �
ان#
، م� �@ان#
�4ای . ی ا�
هللا i)B ن��ھ� ��#
ازن
=�د�ھ�، ,-#� آ��» :�م ��ن�sر«روزان� 

 i)B ط4ات��ن�Hن دادن ا,#�1 م�H ن�@ن� �4وار ا�� در �� زم�#� ز,4 از 
.Eم� آورم؛ ا �,�^E@� `Lی  -ن��4وت  -ب، ١٣٣٢م4داد   2٢٨@دv `وم� .�<

�ھ#�Hه  -م(� ا,4ان و ج �R#� ن@اد?� و��  ا��ق 

  

  

(Gداد  85٢٨ �ی  -ا�/  

�@ب  ،
#I,ر��از  K�84? ��4;� و �-E�\اران �(\#�، اھ` م
ا?4 ط84
 �H,ر �� ��ه 
ا�� �� �+l= }�Lوھ4�Hان و ��م-� #���ن �� ط4ف ن4Nی ا#18


��#iR در ا,4ان آ?�ه @ن���#�iR را ��,
 در 2@د��ی . ظ^@ر �م4داد  ٢٨
�ه ا. ��R;@ 42د &)�
ق و م(�@ن در %
د از ��K �4دن �(\#� و �ز م

 ،
�(\#� نF@دن
، �(�1 آن^� در %
د از ��K �4دن �@د�2م�� و د,��1�@ری �@دن

 و ھi >1@م� #2
 آن^DF� �� i 8-�ل �ه �� iا�� �2 ھ@�ام� �ه  م� 

��E_ ا�� �2 و��� �2 ��ن��ن 2@د��، ,-#� ان�(�V و آم�1,4، 2@د�� را . م�,�Hء
،

���ن دا�(� �� �� >�ل  م+1@م 42ده و از م(� ا,4ان B<ر �@اھ� 42ده ان�ھ

4��
ه ان
 �2 آن4ا  م+1@م  و از م(� ا,4ان B<ر �@اھ� ##2
؟ Hھ4 ! >�ض4 ن
�� �I#� ر��8 ا�� �@د را �� آب و آ�/ زده ا,
 �2 آن را و�� ھi �2 از آن �� 


�� �I���2ن� #2
 م� �@ان
  آم�1,4 زن
?� م�آ��ی رض� =^(@ی �2 در . ن�� �#2

ن ��  2#�4ه آم�1,4 و ,�#E در V�)م(� ان� @��{ م4 92 آرB از �� 
�4ی �9ن


ه ا�� ��4�H ��  ��8٢٨-� ای �2 در ا4v 2@��ی م4داد �4 م(� ا,4ان وارد 
 �2 
@د و �@د را م�ن#
 �-�� ھ� �� �;�ھ` ن9ن 4F�» ��)B �2 ق �@د
�ا,K م

�ه 2@د�� 42د« .  
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   �xوت /,� ا#�ان  و ھ�ر دادن�E) و/�a  -ب

 
#m��4IEاز و Dm@2 ن�@�ھ�ی �ه از ��_ م(� م+4وم ا,4ان  را  ن
i�#2 م4ور iھ �� i)B از `Lدر آن . �� ن i�#2 ر@�وا�-� ��1ن دھ#
ه ا�� و��� �

  ��E^� ��/ از ن��� از ��م-� ا,4ان� در رو���ھ� در ن^�,� 4R� 4L8 م� �4دن
؛

 " �F#H;#=٢۴/٧/۵۴- 
�ھ�ن� ده ھ9ار م. �-
 %+�F =�د�ه ا�h8ن��Rن =�/ آم
دdر �� او م4>�� م� 48م�,#
، �-�وه �4ای �@د و د��4ش دو م#9ل در رم 


م,4�##2
 م�ھ� دو ھ9ار دdر ھi �� د��4ش م4>�� م�. . «) ،i)B ی�^�,�د دا
 i;#= 
 ) ٢٩۵، و,4ا,/ از �I�E�B �L#�)Bن�، ص �١٣۵۴(

 " �F#
 م�E9# �4ای =4نV داو -۵۴/١٧/٨, 4� _��4� �)�ود =4R =�د�ه م#;


ه و >�d �4ای ا,4ان ا,4 (ا�h8ن��Rن �2 ��@,_ 48م@دن=4نV داوود �(�Fن 

#2
 �2ر م�) .( i;#= 
)� ،i)B ی�^�  )   ٣۴٠ص ، ١٣۵۴,�د دا

 " �F#
,i 42ده و ا��
�Bی ��ن�  - ٢٢/١٠/۵۴دوL� ��,4B �,4ّv 4ت�<dوا


 (» .ام4 48م@دن
 �4��_ آن را �
ه. در =�ر,V 42ده �@دن)� ،i)B ی�^�,�د دا

 i;#=١٣۵۴ ، ٣٨۴ص   (  

 �F#�@ص ن4خ ?#
م �� « - ن��@دی �H2ورزی  ۵۴/٣٠/١٢��-� د,4وز، در �

#2 ���ھ#�Hه 4Bض 42دم �2 ��(� ارزان ا�� و �H2ورزی %4ف ن .

�Rن� K�#m ًا

ه و :�4ه م� . 48م@دن
، ا�B�Rظ 2@د و م�+E 9ه ای �2 از,�� ��
4Bض 42دم . و >�� از ���� آم�1,4 ھi ?4ان�4 ا��#2
  دھ�i، %4ف م�

م�K1 ا�� ���� =�K�a �4 �4ای آن^� . �4دا� در ھ��1ر آم4�H�� �1,4 ا��

�i,4، در  ام� م\(_ �4 �4 ا,K ا�� �2 ?#
م� �2 از آم�1,4 م�. %4ف #2


م م� ���م م� @د و �� ھ4 >�ل ���ل م�#? ��i#2  ا,4ان �4ای م� �� �4ا�4 ��

>�@ر 
ه ��H4ض نB 5�+% 4ھ�یF�48م@دن
، �� و%. ا,K �4 . �ھ#�Hه 

@�� Kو �� م K2 }�L+� ��2ب ۵١۵ص » .و(  

" �-��١۶/٨/۵۴  - » ��
د  ن�وK1 �2  48۶م@دن
 ، �� ���4 آم�1,4 ��@، B

د B D, 

  ١٢٠�4ار �@د �� م� �
ھ�
، اول ?������? 
م�(�@ن دdر م� ارزد، �-

٢۶٠ d�< ،رdم�(�@ن د ،
�a@? م�(�@ن ٣٣٨ م� . �m م�4 در �� ��ل ان����@ن
i,4I� 1#^� راو�E ا,K . �@د؟ �� ھ4 %@رت �� ا,K �4��_ م� ن�� �@ان�i ا,K ن�و

��ء ا,;�د  
�� ���B م� @د �2 در ا���ن@س ھ#�@د��ن ] @د[ �2ر  ��و 

ه ان
]  د,�@ ?�ر���[ ���ن�
  �� �4,9ه ,4� �^�R�)��2ب ٣٢٨ص . �2 ان�(  
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 Airborne Warning 48ون
 ھ@ا=���ی م4ا��F �� رادار ,� اَِوV2  ���١٠رش 

and Control System)  (        


 ا,K ھ@ا=��� ���R نH@د، �� H2@رھ�ی   �E@� Sِ�دو�E آم�1,4 �2 م�,` �@د 
      .�B@ ن��@ =�H#^�د 42د

در >�4I�-  �� �2 �Eدم�(�@ن دdر ھ4 48ون
  ۶٠از ا,K ?@ن� ھ@ا=��� �� �^�ی 
�� ر��� آن �� �a�1,4م�ت آم�Lی م�Bر �@د ١١٨اّدdرھ�ی . م�(�@ن د@H2 K,وا


 و #�Rدان K��#� د@��� را �4ای �� K,ا ��< �E�� Dن����ن آ���= 
#�4vو�

#�84,>Qد آم�1,4 را ن�^#H�= . ن ن@ع��
 ھ�� دن�Fل ا,K �4,�ن، ا,4ان >�ض4 


اری #2
 ١٨٧ون
 ھ@ا=��� را �� �^�ی ھ4 48,4�  )۵(» .م�(�@ن دdر 

�@اھi وارد 4vوت �@د �ه در ��رج از H2@ر�H@م، روزن�م�  ��ھi ا2#@ن ن
��ره م@رخ �@د �� ا��#�د �� ?��� م#��&  ١٩٧٩ژان@,�  ١٠ن�@,@رک ��,�9 در 

�ه، ��/ از ,D ...«��ن�1 ادھ� 42د �2  �ISL8 اوراق �^�دار م�-({ �� 
م�(��رد دdر از �@ی  ۴��  �٢�� دارد و �#^� ط� دو ��ل آ�K�� 4 م�(��رد دdر �


ه ا�� `L�#ن@اد �(\#�� ا,4ان �� آم�1,4 م��. «)۶ ( Dن�� ،K,ا98ون �4 ا
م924ی ا,4ان در زم�ن ?4و?�ن ?�4ی و �� ھ#��م �4ر�� 2#�4انV �#�,�ت 

 4�  E�� ان �(\#�� را
��K  م�(��رد ٢۵آم�1,4 در ا,4ان 4vوت �ه و ��نI� رdد
زده �@د، و ا�#�د و م
ارک ز,�دی در ا,K زم�#� م@�@د �@د، و �@د ا,#;�ن_ 

48ض را �4 ا,K م� ?<ارم �2 ھ�� آن^� ��ط` و . ���Rری از آن را د,
ه ام
��رج از H2@ر  Dرش را در ��ن
�ه 4vوت = 4R= د@����� �@ده ا��، ��

�ی 48ان�R، آم�1,4، �2�^. B#@ان 42ده ا�� ۵٧م�(�@ن دdر در ��ل  ۶٠
 ��
 �� ر��a�2 �� آن ���9ا iر را ھ@H2 رج از��ان�(�V�a@� ،V و ن�Lط د,�4 


 م�(�@ن دdر ��E  م� @د�
 م�(�@ن دdر در ��ل . >
ود ,1�1,۵٧ `��� ،
@د، و مK 418 م� i#2 ام4وز ��E  �4 ن�i  م+���F ا�� �2 ام4وز �m م�9ان م�

  .  م�(��رد دdر ا��

  

  


 �F2 ��ھ�61ھ�ا" -ج� �Q1� و �Cق "�$8اد�  

��ز ا>�Rس « -١۶/۴/۵۴دو #i)B " �F ا,K ?@ن� ?9ارش م� #2
؛ 

م. 42دم �2 �ھ#�Hه را م�4vU 42دم�H2 دم�ن�@� `a�Rرا �� م �F+% . و از
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48م@دن
، �F�;B 9�m ا�� �2 ا,K مR}(� د��4 ��زی م� . د��4ھ� %+�F 42دم
4Bض . از ��ل �F` د��4ھ�ی �
�4ی دار,i ھ�E�� 4 در �#9ل ا�� و ھ4 ��ل

�ھ#�Hه  �2 K,ا�� و ا i)Rم\(_ م D, �Eدارم و 
42دم، مK در ا,K مR}(� �4د,

,@
 �4 م� #R= `1Hم  �;��#E�� 4 و�4�= �E�� 4ھ. «) 
)� ،i)B ی�^�,�د دا

  )   ١۶١=#;i ص 

" �-��١۴/۶/۵۴- 
ه، ��B�R1, SL8 ا9�Eا��، دو�� �ھ#�Hه را �2 وارد 
i,م و >4ف زد
    )  ٢١٧ص. (د����R� 4ر �@�� ا��. د,

" �F#4 �
ی �2 �� �ھ#�Hه 4Bض 42دم، ا,K �@د �2  -٣١/۶/۵۴دوF� K,4�آ


ن ���,
، ن�� آ,#E 4ار �@د از��2 �4ای م�  ��@�8@ق اE-�ده . م^��ن ���Rر 



ن n)� ت��٢۵١ص . (او  (    

" �F#4 م�Fرک ر��ن
م و ن4Nات �@دم را م�E�L =(� �@ی را �� نN -٧/٧/۵۴دو
�@ان
. ھ4B iض 42دم ��مK . 48م@دن
، در ا,K م;(� �R2 م�E�L را �
ی ن

���ل 42دم را�& �� �#
ه ��ز,^�ی م� 9�mی ن@�� ا�� .4��. 4Bض 42دم 


 ن
 و 48م@دن
، =V م�ن& ن
ارد,
#�   )  ٢۶٢ص. (

 "  �F#
 از %4ف ن�ھ�ر و  -۵۴/١/٩-� �E�+@��4 ا��4ا>� ��ری �� �Iم


ندر K�� /�2 48ود?�ه و �2خ، مK در ر�2ب . ��  /�2�4H,. 48م� 

�}@ال 48م@دن
، م^��ن^� ر��
ن
؟ 4Bض 42دم او�E . م�Fر�H2ن �@ار �@دم
ھ��ن ھ@ا=��� �2 او�E را آورد، ���H?4 �2 . ر��
، و�E دوم� در راه ا��

�(�Fن^� �2 ا,#^� را . دوم� را ���ورد K,ا ،
##2
 48م@دن ��م� آورن
، 418 ن
 
�m ط@ر م�K1 . �4ای �R�2 و �4ای �R�m؟ 4Bض 42دم، ا��FE 418 م� ##2

ا�� ام�
وار �@د �2 418  ن##1
؟ �#^� ام�
ی �2 م� �@ان دا� ا,K ا�� �2 418 
##1
 dا�` دوم� م�-({ �� :�م ا��� .

ن,
#� �)�� �)��4Bض . �ھ#�Hه 


 و نH#@ن
، و�E ن�� �@ان ان��Nر  42دم، م� �@ان از م4دم ان��Nر##�F�2 ن �دا


، 48م@دن
 در�� ا��. دا� �2 418 ن##1#�    )  ٣۵٣ص . (و ن�^

" �F#و��� ... %5F در ر�2ب �ھ#�Hه از �2/ �� �^4ان آم
,i -٣/٩/۵۴دو


ن
,B i(�� >�4ت ^�Fن@ ھi �� 48ود?�ه �4H,. 48م� مK ا>�Rس . وارد 


 ��#�ن� �)��ا��FE >{ ھi دارن
 و �� ا,�Hن  در . � م� را وران
از م� ##2
42دم 
   )  ٣۵۵ص . (ا,K زم�#� ن�� �@ان ا,4ادی ?�84

" �F#H;#=٢۵/١٠/۵۴  -  �m4م� او، ھ�� �#-, ،�I K,4ای >�� ا� Kم
�4 او ا98وده @د، �4ای H2@ ,-#� ا?i2 ،i#1� .�B�� D, 4 42ده امB 4ر� 
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 زن
?� و :<ا و �@ش ?<ران� او  ��. ارزش :�4 ���` ��@ر دارد,�� �^� K,ا

ال ا��، �2م�ً ر�B,� ?4دد و ا,SL8 K �� مK ا���Bی ا�Bا 
. �2 در >ّ

   )  ٣٨٩ص(

" �F#
 روزی �� د,K,9 ?��4ه « -۶/١١/۵۴دو #m ط@ر ا�� �m ،
48م@دن
ھi . �4ای ا��1 �4و,i و آن �� �@�. i�#2؟ 4Bض 42دم ���Rر �@ب ا��


 و ھi آن �� �� آ��ن� م� �@ان�i م@��Fت  ورزش در ھ@ای�aآزاد م� 48م�
i�#2 iه را 48اھ�H#ھ���4 ن�� �@ان�i. �4?4م�  ،
�� 48م@دن@4Bض . �� 

42دم �m ط@ر ن�� �@ان�i؟ 48م@دن
، آ�4 مK �#^� �2 ن�� �@انi �4وم، آن و�� 

 ُ?� ھ�4اه �4Fم ، �2 ھ�~1
ام م+#m 
�@اھ#
 ?��؟ ��, �m 4ت�< ��)B 4م


#�R�8@ل و 2#;�1و ھ iھ �)��
 در B@ض #�R4ض 42دم در�� م� . ن�B
�� را ن41ده �@دمR� K,418 ا Kم ،
�a۴١١ص (» .48م�  (     

" �F#H;#=٩/١١/۵۴- » �B4ض 42دم ��٣B K�)� .�2رم �� _Hام ،
. 48م@دن

�i؟ 4Bض 42دم م^��ن^�ی م� �2 ] آ,�[�� ��م� �@ان�D, SL8 i م��>�F دا
 ،

ر#�8�� �� K,ا �)��� Vِ2 i#2 ��
ه ا��، �� و%. . 418 ن>�d ھi د,4 

i#2 ام
418ی 48م@دن
، 48 م@دن
، ن�، ارزش ن
ارد، . ا,K، ا?4 ام4 ��4م�,�
، ا�

     )  ۴١٧ص (» .4Bض 42دم ا,K ط@ر ا��. 48دا م^��ن^�ی �@ب م� م� ر�#

" �-��ھ#�Hه دو د۵۴-»8/�١٠/١١ 
#��? Kدر 48ح آ��د �� م
. -� �(�K 48م@دن


. 48م@دن
، ا?4 م^��ن ر��
ه، امH_ او را �@اھi د,
. 8@ری �(�4B Kض 

م� �i�4 رو���ھ� ��ر . 4Bض 42دم، ر��
ه، و�E م����Uن� ?@,� �#/ ��d ا��

ن
. ���ورد,
#��@ب، م;4ّب �@اھ
 �@د.  ،
   )  ۴٢٠ص (» .48م@دن

" �F#�4ی ?4دش م� روم و« -۵۴/١١/٢۵B ،
�E ا,K م^��ن >�d را 48م@دن

i ن�� آ,@�
. ز,�د ,��� @�� ،K,�2ر �� . �� و%. ا D, K,4ض 42دم، در اB

�@د��ن ز>�� و ز�4  �� �^� �� i#1� �B
�@ص، د,�4 مK م� �@انi ا���

,�R2 D آم
ه، =@�E �� او م� دھ�i، د,�4 ط(�F از م� ن
ارد �2 �ھ#�Hه، . ن
ھ�

�@د��ن را، از �V �9ر?@ار و آ�

، �4ای ا,�Hن ز�4 �
ھ���R4ا؟ 418ی . � ھm
K2 4F�ص (» .48م@دن
، 48م@دن
، در�� م� ?@�a، �8ن د��4 ا,4ان� را 

۴۴٩  (     

" �#FH1,٢۴/١٢/۵۴- » 4�F2 ه�
 اB(�+�4ت رض� E@� �F��#5 زود �� مF%
i�8-�ً �� . �� آرام��ه ر�م ,-#� وا

م و �ھ#�Hه را �4>�ل د,��84ب  
-�
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ه ان
%@رت ,
#R= �)��
 م^��ن ��زه وارد م� را ص ( » .1@�8ن، م-(@م 
۴٩٩  (    

" �F#��(� ( م-�#��ن ] ن�4ت هللا[د,H_ �2 �2رھ� را �4ای  - ١٠/٩/۵۴دو ]


سLم DH� [Puritan ا��(. `��@ص، م� ���48دم، داIد4�8 م V�aر ،

اری V1B د��4ھ� �@دL4ای م-�#��ن �. �2رھ� م� iآن را ھ iا��@��i��4 و 

iR,@#� " . 4ب ھ�Iن� را در ان�@,���-4ض ر��ن�
 و ا����ی رأی ان@ر را ھ


ه :/ 42دن
. " ,D ا��غ 48م�,�#�
ن
 و از ,
#� �)�� �)���ھ#�Hه  . Kم


ه ام ?�84#� �)�� iدم ھ@�  )٣۶۶ص .( 

  

   

JK� 85 �ه  

�
 �H@د iHmاز ھ�� آن~� در 8@ق �� B#@ان م�E�s از ,� 
 ���?  K4م 

�� م� ?�4د ٢٨=@� 42د، ام� از 2@د�� Hm4� �;از آن �^�F��م4داد �2 ھ�� م

�@= iHm د@ ��
. ن,4��� }Hد �4م@�
 از . >
 ا�` از =
ر -� ��
ر =

��ل Bه �@د، از ا
Hء ن�H,زم�ن� �2 ھ#@ز 8-�ل م� ��ن/ �� �(\#� و 
ر��ن
�. @اھ� م� 42دد,��1�@ری =
رش �@د را �24#�ر م� دان�R و از آن ھ� B<ر


ر��ن از ��ن��ن = K,دوران آ:�ز 
�#2
 و �� م�ن# `�B 
< K,` در ا�ا 
< iھ ��
دا�(� و ��ر�� 2@د�� ��9اری �;@,�
 و در �4ا�4 از م(� ا,4ان B<ر �@اھ� 



ا�� و وطK دو���.  �#2% 
و   -�ن را �� ا,4ان��ن ن�Hن �
ھ�
،�ا?4 م� �@اھ�
ا,4ان� ھ� �2 در ن9د ��ر�� ھ� >4ف دل ...و ن� �� م�ن#
 ���Rری از ����@ن

�@د را م� زن#
 و و ن9د  ھ�@ط#�ن �@د >4ف ��ب طF& آن^� را-  
�a@�� :»" �#�

 �� دن�Fل دم@42ا�� و ) ٧(» ".�ه ا,4انi" �� ��ن@ن�a@�� د ا,4ان��ن@�و ن9د 

�� �� ن��ه �� �;4ھ�m4 م4دم ��@,#
،ھi��R و ن� ا,#�1 �� ا�ره ��ر�� ھ� و  
�@ر,� و �F�E در %
د ��1H` �� ا%\�ح @رای م(� از ?4وه ھ�ی ��رج از 


�@,/ ط4ف %+�R� �Fز, iBر�� ھ� �� ز��
 �� �4ای �  . H2@ر ��

�4ای م�sل، و���  . دن��ی ��@رات ذھ#� رض� =^(@ی >E�� ��L�L_ ا��
��ن� م�E4,� 8@2@س آH4 ن�H�4=  م� :4ب در ا,4ان�Nن �)�
 �2 م
ا,@?

#2
، او �� ��ی ا,K � م� �,@L� ری ا��م� را@^��R1 ���ن;�م
 و � �� 
@ان
n��= �2 دھ
 �2 �� د���E ن�Nم� درا,4ان از �#��د مE�I. ا��، ا,K ��ر در 
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��(� : "زن
 =��n �� ا,K ارز,��� روزن�م� ن@,V، ا,K�#m K >4ف دل �@د را م�
�R4ف در�� ن�< K,ری از ا,4ان�. ا��R� ��%� از >1@م� ھ� >�� �4ای 

�84? 
ط4ف «�\-�ً آن�ن �2 ) ٨(» ."ط4ف م^����ن ��ر�� را �@اھ#
�84? 
، �� �;��4 در ط@ل ��ر,n ن�Hن داده ان
 �2 »م^����ن ��ر�� را �@اھ#

�` م� B د@�
 و �� م�ن#
 lE,@ن^�ی ��ر�� �4ای H2@ر #�Rر�� ھ�� iد ھ@�

##2  . 

�@اھ�m �2 i,@�� i@ن� =   ����م�� ارض� ا,4ان را و ا2#@ن ��ز ن� ��
ر 

 ١٣٣٣>�� 42د و ��ر اول در م-�ھ
ه  ��ل L-#ری م@�2 �� ا�+�د ���ھ�4 

42د، �4,� 4�8وزه و زم�#^�ی اط4اف آن و ن�Lط د,�4ی در ط@ل م4ز ��K ا,4ان 

و �K,4+� VQ  �2 �4 طF{ ��ن@ن ) ٩(و @روی �� @روی وا?<ار ?4د,

 iردھ�^m ری، ا���ن@H2 ت���RL� K��-� @,ر�#� }F4 ط� 
ا,4ان ن�م�
ه م� 

ه ����ن��ن در ��ل ١٣۵٠ 
ا?4 او م� �@ا�� .  ر���ً از H2@ر �
ا 

 �
، طF{ ��ن@ن ا���� م4Hوط� مR}@���E ن
ا�ھ� #2
 و  �ه م4Hوط� ��
#2
 و 48م�ن ��ر�� ھ� را ?4دن ��<ارد �E��، در ١٣۴٩وی در  ��ل . �2 د

�4Fی در د V2#�4ان D, ��? @ق « : ھ(� ن�+Eا �� 
#���B K,4+� ن~� م4دم�#m
 Kر م@H2 ��– ر ا,4ان@H2 

، ا,4ان  -�;�ی آن�1 ��@,#�Fن- Kی  -,-#� م�Bاد

�84? 
�@اھ V= 4,9ه� K,ا �� �FRد را ن@�و @رای ام#�� » اراض� 
 ��4= ����زم�ن م(` �
اK,4+� �a را از ا,4ان >�� �
ون �4?9اری ھ


رض� �ه نK��RI  %@ری، از م4دم��+K,4 را ��@,_ 42د و ط�84 ا,#�1 م+
��i ض
 م(�، ض
 ا,4ان�، �
ا,� ا18#� را �� �� K,ری �@د �2 ا@H2 V�aر

���# ���>9ب م(� ا,4ان و د��4 2` آن دار,@ش 48وھ4 �� د�E` . ر�

ا,� �+K,4 زن
ان� و  �� ��ل در ��زدا� �4R �4د� �� ��E�Iم . KR+م

L\ر ط� ن@Q1
�E در م;(�B Vم` �
ا,� �+K,4 را ��Ka �� ا,4ان =9�Rم �
در =��n �� ن\{ =9Q1@ر، �;�ی  -ن�RI وز,4 - ن�م�
 و ام��FB4س ھ@,
ا

��? K,4+� �aا
ا,K آ�K,4 �4ان� مK « آ��ی =9Q1@ر : ھ4?@ن� د�8ع از �
�� راه �� م;(V نI@اھ�
 دا�. »ا�� ) ١٠.(,-#� در دوره ھ�ی آ,#
ه 

4ط اول  V= &42دن  وض Kا��aف و ,� ا�+�د %�دق �@دن و >
 ا�` رو
�� ا��>? . 

 
,�� �F�E �, 4اق وB 
?4وھ�ی د,�4ی �2 م� ?@,#
، آم�1,4 در ا,4ان ھi �� م�ن#
�@د را  
/ ھ@ا�a امK �@�@د آورن
، ن�� دان�m i@ن� م� �@ان#@= �L\#م
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د,/ م�Fرزه �� ا,4ان� �
ان#
 و ,� �#�م#
؟ و ھ�~#�K ?4وھ� B �2(� و�@

م� �امiR�E�,4Q آم�1,4 �@د، �@دش را ا��+��E 42د و ا��
اء H2 ��)B@رش در 

ام >K�R و �Bم` اط��B�� �4ای K�H2 و �� K�H2 دادن �@ان�ن م�^#/ �4ار %

رت، � 
�2�D :4ب از ن �� 
,�?�84 و  =V از آن �� =��@�� :4ب ر�8 �� 

?4وھ� و د��� ھ�,� م� @د، ا�+�د و ,� آ,� �� K�#m . �2ھ� ھi ن���HFن �H@د
  ا��aف 42د؟

�4ای ا�+�د و �-
 از %�ف و زdل و روK 42دن �;��4 ھ�ی م�Fs و م#�� 
�@د، >
 ا�` dزم ا�� ��>?: 

١- 
#�� ���(S مF+� نH@د، �� . �� آزادی و ا���Lل ا,4ان ا�L�B و ا,��ن دا

 د,#,@�� ،
�4 ام4وز ا���Lل �h�% �m ای %+�F از ا���Lل �� م��ن م� آ,


ه ا��، ا���Lل ا��؟  در دن��ی ?(@��KH,9�E �2 �^�ن �� م�ن#
 دھ1
ه ای 

 و ,� �@د را �� �;�ھ` زده ! م-#� �@د را از د�� داده ا��#�^8 ��ا,#�ن ,� ن


��ن، ا,����E و ,� آم�1,4 . انEآ ،�Rدن��ی ام4وزی، 48ان K��از آن^� م� =i�4 در ھ

؟ �\-�ً ا�... و#�� ���زه م� دھ#
 H2 �2@رھ�ی د,�4 در ام@ر آن^� د���E دا

>�ل K�#m �2 ا��، >4ف مK ھi ا,K ا�� �2 �4ن@� م(� . �@اب م#�� ا��
4�:dو 

م . ا,4ان ��,
 در د�� م4دم ا,4ان ��B م-#�ی �� K,و واض5 ا�� ا

  .�K ن��Rار��Fط، داد و ��
 و �-�م` �� ,1
,�4 در m^�رm@ب �4ا�4 دا

�4hا�a��8 ا,4ان از >L@ق  -ھ�� م4دم ا,4ان در m^�رm@ب م4ز ����� -٢
  .م�Rوی و �4ا�4 �4�@دار �@اھ#
 �@د

��i ?�4ی و �m@ن�� اداره زن
?� �� د�� �@د م4دم و از >L@ق  -٣�� }<
  او��E و ذا��  آن^� ا��

�(� ن�Nم -۴< &Fارد و ��ط
� �+� ھ�� H2@ری >{ د���E در ام@ر ا,4ان را ن

 از ن4N م(� ا,4ان م+1@م و م�4ود ا��و ا,K م(� . ھ4 ن�م و �^�ن� ای �2 ��


  .ا,4ان ا�� �2 ��,
 راه ھ�ی �m@ن�� ر��
ن �� دم@42ا�� را =�
ا #2

�@اه  -۵ 4H� ق@L< ق دو�� و@L< ،ار
2�D م(�^�ی آزاد,I@اه، >L@م K,4�^�
ور?@,�ن و د��� ھ� و ?4وه د,��1�@ران و ز�� م(� آزاده ا,4ان ا,K ا�� �2 �� 

ھ�ی زورم
ار ���R  �4ار و م
ار ن�<ارن
 و %
ای م(� ا,4ان را �� ?@ش 

##2 �E��  .  �^�ن��ن ���4ن#
 و ن� ا,#�1 در ام@ر آن�ن �� �^�ن� ھ�ی م�I(. د

�4ای �� و�@د آم
ن ا�+�د و ,� ا��aف دا�K و�8ق م�24�H �2 ھ�� در ن4N و  
 
#�� 
#F,�= ان
� `�Bم  ا���� ا��
� K�Eاو . 
ا%@ل K�#m و�8�� ض4ور��ً ��,
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�@ا����ه م4�Hک  
�m دارای  ا,K  - ا%@ل و�#
 ھ��a ن4�N ا%@ل 8@ق �2 ��@ان
 K,د �� �m ار و
و ,� م4Iج م4�Hک ھ��  �4ار   –د,K و �m آن د,K و �m د,#



ه ای �#�,�Hن �4 ا,K ا�� �2 از ن�1�� �2  د. ���4د، ��B �,@?  ام� ��ر ��K ھ
م4�Hک ا�� دوری ?9,##
 و �� ن�Lط ا4�8اق دامK �9ن#
 و ��ز ھi �� دن�Fل 
 K�I,ر K��(� آب �� آ���ب دB K�#m �,آ ،
#دم@42ا�� �4ای H2@ر �@د ��

ه ای �#�,�Hن را �4 ا,K ��<ارن
 �2 داia �� د,K م4دم B �2 دارد �)�Eد �m ؟�Rن�

��@ن
 و  i2 و ز,�د ��@,#
، و ان��Nر ھi دا &�
 �2 م4دم �� ?4د�ن �#��

#
ا .  >84^�ی آن ھ� را �� ��& �F@ل =<,4ا ���= Sد او ر�@� �� �R2 4ھ K,د

�� آم�9 و در %(5 و %�� زن
?� . م� #2
، و ن� �� د,�4انE�Rم ��R,9�ام� ھ

#  .      42دن >{ ھ�� ا�� ��R,�� �2 از آن �4�@ردار ��

 �I� i,ور �4ا�� K,41ار ا�دش را در �^�� @� 
ن��R �2 ھ�R2 4  م� �@ان
�2 418 م� #2
 در�� ا�� �4��h دھ
 و �� �4��h ر��8ر و 42دار و ?���ر �@د، 
م@�_ =I/ ان4ژی >���� �� اط4اف �@د @د و از ا,K ط4,{ �� �+@ل در 


?<رد و  =V راه م�Fرزه �� رژ,i از درون � D�D م� م�. د,�4ان ن�9 م
د ر��ن
K و%. �L�L< �2 �@,� و >�L�L ?@,� در ��ره مa�R(� را �2 �4 آن^i �� ا,

 �, 
�4م�ن آم
ه ا�� م4ام �@,/ ?4دان�i وE@ در ظ�ھ4 �� ض4رم�ن ��

�#��4ا,K ھ�R2 4 �2 م� . راه �2م(�4ی �4اغ ن
ارم. دو���ن��ن را از م� دور #2

�@اھ
 در م�^K م�، دم@42ا�� و آزاد,I@اھ� و >L@ق م
اری  =� ���4د  �H,و ر

وان
، اول �
م ا,K ا�� �2 د�� از ��نR@ر �@د و د,�4ان �4دارد و آزادی �

، و �-
 از د,�4ان ان��Nر �� 4Nو ن `�B ار در
��@L< و /#��@اه، دم@42ا�


�� ����ورi�#2 آزاد,I@اھ� >�L�L در ھ�� ھ��R ط#�K دارد و =��n م� . دا

ھ�  از  �از ��ن_ �-� 9F� /F#��9 و ھ#@ز ن �ن,در �4 #�1,ن4N �� ا. دھ


ه ی�^��و ظ84 ���ن@ن ا���«Hم» ا�4اء ن �� KI� ه و م �ن�آن

،,آ �آم  �^�
�( �,��م�ن� و  ��م\(L8 �L �,وd �ن��1 �2  ��ن@ن ا��� K,ا یآور �د,-Eد��@ا� 

و  ی##2
ه آزاد �Kا�� و ن� ��� ��L8 �م\(L �,وd �ت,م#@ یا�4ا ���m 4@ن�
L< �E�Lن@ن ا��� ی�^���4اب ظ84«@ق م4دم، م��ه 
H4  یم4ور  �,و  �ا�4اء ن�

��ن@ن، �� آ�4 ��2ب  K,ا .�اط�ع از i2 و 2 ی�4ا »��L8 �,وd ���ن@ن ا���

ه ا��  .و �@�8{ ھ�� از او ا��. ا98وده 


ن     #E ،4ی�-� 
�  ١٣٩١دی  ١۵م+
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 و #�ددا��#��$:  


 �2و,�ن�، نL/ ��زم�ن م;�ھ
,K ان�Lب ا��م� ا,4ان در  -١��=���Hم�ن ا%�>�ت، از >
  .٢٨٨، ص١٣٧٩، �mپ اول =�9�a ٧٠�+@dت ����� دھ� 

� ام�م ر��8ر #��� >1@م� :؛ �� نL` از٣٧٢، ص١٣۶٠���L` دو �S ,� 2@د��ی �4داد  -٢
  alvondi@gmail.com در ?���@ �� �^9اد نF@ی =#� ��ط4ه از ام�م، =
رام اE@ن
ی

٣-  
  .ھ��ن �#

  . ٣٧٣ھ��ن �#
، ص  -۴

۵-   i;#= 
)� ،i)B ی�^�؛ �� نL`  ١۴و  ١٣، ص ، و,4ا,/ از �I�E�B �L#�)Bن�١٣۵۴,�د دا
 U.S. Offers Iran 10 of it,s Costliest Radar: ١٩٧۵د��م4F  ١۶ن�@رک ��,�9    از

Planes.  


ق، �mپ دوم  -۶�  . ٧۵، ص١٣۶٩در 2#�ر =
رم م

 Ob ich die„�� ن�م  Andrea-Claudia Hoffmann?�� و ?@ی رض�=^(@ی ��  -٧

Krone tragen werde, hängt vom Willen des Volkes ab " ی ھ��� ن�م���در ��رن
 Kaژو iدر روز ھ�� K,ن� 8@2@س آن���Eه و �4?4دان �8ر�� آن، در  ٢٠١٢آ
�� �mپ ر��

 n,ر��ن� ا��، در ��Eرھ�ی آ����رن��ی ا,4ان در �^�ن �2 در�4?�4ن
ه �4?4دان �8ر�� ن@

 ام�#� در    . ژوKa آم
ه ا�� ١٠�
ه از م�E�L آ��ی م+ `Lن

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/142772.php  

٨- 
  . ھ��ن �#

ا�+�د ���ھ�4 @روی �@�����R�E �2 در ��ر,n   م@ا�L8#�م� ارض� ��K ا,4ان و. ک.ر -٩ 
 .در �^4ان �� ام�� ر��
ه ا�� ١٣٣٣آذر م�ه   ١١

�� از م�E�L ھ@#O 42د���ن�  -١٠ R� K,2#@ن«ا �� ��
ه ا��» �+K,4 از ?< ��84?.    
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��اب ظ������ی ا��ا $�6ه ��$8ن ا���� و #�  /�وری �� ��$8ن ا���� 
 
�I� �#jو ** 

ام#��� و ��Nھ4 48و2/ 42دن ن^�� �9F  و  ��  –�� >�2��� ن�Nم�    
 4Nن K,^�ی 418 �2 �4 ا�9 واط�F� /F#� �?
#,��
ن م
��Bن ن�a4ا? ���م@
 
,�� ��L8 �L)\م �,dن@ن ا���� و��ه 
H�2 ظ��84^�ی ا�4ا ن 
#�Rو ھ 
�@دن

�` ���4ا در  ���,
، >�ل و�� آن ا�� �2 �� 48اغ ��ل �+�L�L در ا,B �� ره�� K
���ور,i و �i�#�F �2 آ,� وا�-� در ن�Nم وd,� م\(��L8 �L و ��ن@ن ا���� م#F-� از 
 K,4؟ در ا��آن  ظ���84 در �^� ا�4ای آزادی و >L@ق م4دم در �4 دارد و ,� 
�� ن�Nم �2 ھ��ن وd,� م\(��L8 �L ا��  �\@ر ��را��� dزم ا�� �2 �� ��4ک 

4? ��� .  ددا���ل �� آن  =4دا

 �-���ی )B �2 
در ط@ل ��ر,n  و �� ا,K ا�L�Bد >�24 �@د را 4وع 42دن
ام�م� و وd,� �� م-#�ی زم�م
اری �����، م��I ام�م م-�@م ا�� و در 


 �2 �#�م د,K و ام�م �4 م4دم >1@م� �4ان
  �� ا,,�Hرا ن �R2 ام�م �F�: �1#
2��4 از دو �4ن =�/، م� 
��2�ن� �� E+�ظ ن4Nی ن4ا�� مH^@ر �� �8ض ا> `

 
��4ای  اوK�E �� در �-� و��L8 �,d را �� م-#�ی رھ4Fی ����� در زم�ن م+
��#� مR}(�  ۴٨و �-
 از آن ھi �� ��ل . �ه ����ر م\4ح 42ده ا����2 آ��ی 

�� و�8دی 5
  � "8د  �  -و��L8 �,d را �� B#@ان >1@م� ا��م� م\4ح 42د 
�G�K/ از q#از آن  �ر a2� �/ر /� آ��� 
� 
�I� �#jی در��   -�ن و��)B ��ھ

 i�2ظ 
��n م4��� ان��ری، م� م+ ،��a�\Eا n� �)�اول �-� از �
>1@م� ... �4ا��ن�، آ,� هللا �4و�4دی، آ,� هللا �@ان�Rری، آ,� هللا �@�a و


#�Rر م4دم م� دان@^� .را از آن �


 ن4ا�� در م@رد و��L8 �,d �2 در �
 اd,�م، م4>@م م� ن4N م� ا>aا@B ��2ب

 ن4ا��، �mپ �#��، %�+�ت �،آم
ه ا��، م4>@م >�4aی ,9دی ١٩٠-١٨۵ا>

��رۀ و E_ �2م  ن4ا�� را  K�#m  آورده ا��B        : 
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��م ن��زھ�ی م4دم ، �m 48دی و �m ا�����B و �m آن ن��زم#
ی ھ��a �2 از " �
 �����م� @د و �m آن ��E�1. ا���� ن^�د زن
?� ط�F-� روز م4ۀ ان�Rن^� �4


س ,� از ط4,{ Lرع م�و د,#� �2 �� ��ط4 م��5E 48دی و ا�����B از �@ی 
 ���
رت >�2� D, �� ���(� و و�
ان �4�4 ان�Rن� ا9Eام آور ا��، ھB `LB
ا�4ا�a ا>���ج دارد �� در ا4v ن�Nرت آم4ان� آن، ن�Nم م\(@ب و ا%(5 48دی و 


رت . �@ام& �4�4ار و ا��@ار ?4دد ��-� در ا48اد و در م��ن� K,ن ا@m و
�@%� از �@ی ,D م�Lم �4� 4�K��- و Iم �LFو ,� ط �Iا�4ا�a در ھ�� 


ۀ اوE@,� و ا>�LB ��Lن�B�� �� ،ه
ا, K���L8 �^# ا�� �2 م� ...م�IH ن�4د,
 4� �Eن و@~�
ان را �4Fان 42ده و زم�م ام@ر را �� د�� ?�4د و ھL8 K,ا 
�@ان

#2
 و در ,D �2م، �� ن�h%  4Nر و �a4 2` ��م-� و ا48اد 48م�ن4وا� Kم;�ن�
 iار ا�� و ھ
������ iۀ م;4,�؛ ھ@� iا�� و ھ �##Lۀ م@� iھ ��L8 ن�H,ا

 )١! "(������9ار، ھi �@ۀ ن�Nم� ا�� و ھi �@ۀ ان��Nم�

��#� ن4N,� و��L8 �,d را ���م و 2��ل �� E+�ظ ن4Nی از   �ن4N �� ا,#�1 آ��ی 
�` ھiمBس 42ده و  در�F��ا ��4>@م ن4ا،  
�@د آن را =��ده 42ده ا��، ��,
 د,

آ��ی . �2 از ن4N �#��ن ?<ار >1@م� و��L8 �,d، و�m �� ��L8 �,d م-#� ا��

��#� در ��2ب و��L8 �,d ,� >1@م� ا��م� �@د، م� ?@,�» و�E ام4«: "

�Rھ i@ۀ م;4,� ھ�ی 
�: " م� م� ?@,
در م@رد ن@ع >1@م� ا��) ٢"(م�


ادی ا�� و ن� م\(�L، �(�1 م4Hوط� ا��Fن� . >1@م� ا��م� ن� ا�� ��FEا
م4Hوط� ��-#� م�-�رف 8-(� آن �2 ��@,_ �@ان�K ���& آراء ا�Iص و 


�� �,4s2ا... �,�Bا�4ا و ر 
4ط ھ��ن �@ان�K ا��م ا�� �2 ��, �B@�م;
�رع ا��م ,��ن� �
رت مL##� ا��...@د .V1~ارد و  ھ�
>{ ��ن@ن�9اری ن

��رع را ن�� �@ان �� ا�4ا ?<ا i1< 9� ن@ن���در .  ھ��  _F� K��^�
>1@م� ا��م� �;�ی م;(V ��ن@ن�<اری �2 ,�1 از �� د��� >1@م� ##2
?�ن 
را �#�1H` م� دھ
 م;(V �4ن�م� ر,9ی و�@د دارد �2 �4ای وزار��Iن� ھ�ی 

" و >�1م >�L�L ) ٣..."(_ م� دھ
م�I(. در =4�@ ا>�1م ا��م �4ن�م� �4��

2��� ر���ً �� L8^� �-({ ���4د ن� �R2ن� �2 �< ��R,�� V= ،
#�Rھ �^L8 ن��ھ
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##2 ��-F� �^L8 از 
م�ن#
 �-` "و��L8 �E )    ۴."(�-(� �^` �� ��ن@ن م;F@رن
در ) )"۵��i م(� ,� ���h% iر از E+�ظ وظ��� ھ�� 48ق ن
ارد. ��i �4ای %�hر

را >�� ] >1@م�[م� م1(. ھi��R �2 ا��م:   " و�E ام4 م� ?@,
 م@رد  وظ���
i�#2 .4 ا���ز و روزه وا�_ ��. ا,K �1(�. از وا��Fت م^i ا�� >�� از ن

@د ��I,ن^� در ان;�م آن ر@� 
و�E ) ۶."(ھ��K �1(�. ا�� �2 ا,;�ب م� #2
�� م�Lم >1@م� و " و��L8 �E .  م#�@ب �� 48م�ن4وا�a ا��"ام4 م\({ 


 و ا,K م#�_ �4ای ھ���H �4ای آن^� م+�@ظ ا��#�@�,-#� )  ٧."(���وت م#

 �2 او را ان��Iب م� ##2
، �(�1 او از ��ن_ �رع ,-#� #�Rم4دم ن� K,ا,#�1 ا


ه ا�� و وظ��� م4د ھi اط��B ا��
اون
 م#�@ب � . �� �2 
م�Hھ
ه م� �#2
2 K,ا dارد ا

ه E+�ظ �}@ری �� م4>@م ن4ا�� ���و�� ن i4 ھ� ��): ��L8 رت
� �

 .   ا��

�` 42ده ا��B ن�@�m اول ��L8 �Eو �#����` آ��ی B م�Lدر م i�#�� در . >�ل
i#2 ره م���� م� دان�
  �2 ھ��K آ��ی ��م#� ای �2 . ا,#;� D, �� SL8 ن�@ن� ا


، در ��ل #�R4ی ھFم رھ�Lز  8۶۶-�ً در م��در م�Lم ر,��� ��^@ری در ن
 �-��@ا��#
 از �8@اى ام�م ا,#\@ر ا��#�Fط و  �4�� م�:" ?�� ۶۶م�ه دی  �١١

�@ان
 �� ��ر48م� 4ط �#
 ��  دو�E م�: 48م�,#
 ,� �@ء ا����ده �##
 �� ام�م م�

م�ت ا����ده �#� �� ا,K ��رھ� را ان;�م دھ� در %@ر�� م���m . �@ان� از 


ه و ا>�
ه ��رھ�,�؟ ��رھ�,� �� �4��ف م4Lرات =<,��84 �م =<,��84 
ن�، ا,K ھ� �,-��� ا�� �� ا48اد م4hض ا,K : 48م�,#
 ام�م م�. ا��م� ا��

�,-�ت را ا,;�د م� 
,-#� �m ؟ ,-#� 9�m K�#mى در =��n ام�م و�@د . �##
4ط� را �4 دوش ��ر48م� ��<ارد  دو�E م�: ام�م �� 48م@دن
. ن
ارد 
ا,K  -�@ان

 �R4ط� ن�
ه ا��م�  آن 4ط� ا�� �� -ھ4 در m^�رm@ب ا>��م =<,��84 
 )٨".(ا�� و ن� 48ا�4 از آن 


  و �@�^@ر  در ن��ز ��-� �4م� آ� V�aن�ت ر��� �� n��= در �#���آ��ى 

 =�4ام@ن ا����رات >�@م� ا��م� و�
رت آن م�,@?: 
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�� >�@م� را  از ���ن�ت �#��-��E در ن��ز ��-� ا,#\@ر ظ�ھ4 م�"  @د �� 
 �� ���L)\م �,dا�4م %(� م-#�ى و �Fا �� ن
�هللاَّ B(�� و آ�E  اى �� از ��ن_ 


م L� ��^Eا ��B48 ا>��م &��
ه و اھi ا>��م اE^� ا�� و �4 �و�(�� وا?<ار 
��ام >�@م� در m^�رm@ب  دان�
 و �-4�F �� آن �� ا,K ��ن_ ?��� دارد، %+�5 ن


 ...  ھ�ى ا,#;�ن_ ا��  ��ا>��م اE^� داراى ا����ر ا��، ��(� �4��ف ?�,��
�F-هللاَّ B(�� و آ�E و �(iّ  هللاَّ %(� اى از وd,� م\(�L ر�@ل 4Bض �#i >�@م� 


م �4 ���م ا>��م ��B48 >�� ن��ز و Lا��م ا�� و م ��Eا��، ,�� از ا>��م او
�@ان
 �4اردادھ�ى �B4 را �� �@د �� م4دم  ، >�@م� م�...روزه و >� ا��

� ���R ا�� د, ،
ر م@�-� �� آن �4ارداد مE�I. م��H� 5E@ر و ا��م ��

 و م�#� @hE �Fدى ا�� �� �4,�ن  ��ن�FB4�: �, دى و�FB �m ھ4 ام4ى را 
�@ان


. آن مE�I. م��5E ا��م ا�� از آن م�دام� �� K�#m ا�� �(@?�4ى �#

 �@ان
 از >� �� از 48ا,� م^i اE^� ا��، در م@ا�-� �� مE�I. >�@م� م�


 . %�ح �H@ر ا��م� دان�R م@���ً �(@?�4ى �#


ه ا�� �� �#@ن و ,� ?��� م� �� وd,�  آن~� ?��� �#
م B از �@د، ن�

ه ا�� �� �,& ا�� م9ار�B و م��ر�� و ام�sل . م\(�L اE^� ا��آن~� ?��� 

�@اھ
 ر�8 K�� رات از�����#i �� 48ض�ً  4B ً�+,4%ض م�. آن^� را �� آن ا
K�#m  �� ا�� �),�Rم i4 از آن ھ�d�� رات >�@م� ا�� و����
، ا,K از ا��

�� ) ٩."(�#i م9ا>�� ن

��#� م;
داً  آ��ى ��م#� ��^@ر، ��%�8(� �-
از در,�n��= �8 آ��ى � V�aاى ر
�@د �@�� �4ده و �� ن4N  اى �� وى م� ن�م� ��
 و در آن از >84^�ى ?<R,@ن

��#� در م@رد ا��
ار >����#� در . ?<ارد @م� %ّ+� م�آ��ى �م�-��_ آن آ��ى 
 n,ر��م#�٢١/١٠/۶۶���^@ر، �\�ب �� وى  ، در =��n �� ن�م� آ��ى � V�aاى ر


 K�#m م�,@?: 

اى، رV�a م+�4م ��^@رى ا��م� دام�  �#�ب >;� ا��dم آ��ى ��م#�"  

#�4
ى ?4د,� ا,#;�ن_ ��. ا�8ض���، م4�@م �E�-��#� .,4 وا%` و م@�_ 

��ام و ھ��ن ار��Fط  از ��E^�ى �F` از ان�Lب �� �#��-��E ار��Fط ن9د,� دا



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٤٤٢            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


هللاَّ �-��E ���#@ن ���� ا��، �#��-��E را �� ,�� از ��زوھ�ى �@ان�ى �+�
�� را m@ن �4ادرى �� آ#� �� مL8 `a�R^� و  ��^@رى ا��م� م�دانi و 

dم�4@ط �� و �^L8 ن��Fو از م 
��Rآن ھ �� 

ارى م�-^Fاً ��ن
� ��L8 �L)\م �,

، م� م��#�  �)�دانi و در ��K دو���ن و م�-^
ان �� ا��م و م�Fن� ا��م� از �


 رو#� م��
 �� m@ن �@ر��Rا48اد ن�درى ھ 
 )١٠..." (دھ�


 م@رد د,�4 ھi �4ای �;��4 و 4FBت از و��L8 �E اول آورده م� @د#m:  

i و ام4وز >4ف د,�4ی و 48دا >4ف مK م�K1 ا�� د,4وز >�84 زده « -��
ام ��,
 روی  د,�4ی را، ا,K م-#� ن
ارد �2 مm i,@�� K@ن د,4وز >�84 زده

١١(». ���نi ھ��ن >4ف ����(   

�, 

ا?D, 4 در م�(�@ن ا>���ل، ,D ا>���ل �
ھ���s�< �2 i ا��م �� �@دن �8ن « -
���i,4، �� آن �
ری  آدم ,� �8ن �4H در �\4 ا��، م� مUم@ر,i �2 �(@,/ را

�@اھ#
 �� م� ��@,#
 H2 �2@ر م�,�ن >1@م� آ�@ن
,iR  �@ان�i ھ�m 4 م� �2 م�
�2 م�  ای ا�� �4ای ا,K زن#
، و ا��FE ا,K ھD, i >��4 و از ا,K >84^�,� �2 م�

�� )١٢(» .رو,i را از م�
ان �� در ##2
، م� ن�، از م�
ان ��4ون ن

@رای  ٨و���  - V);ه م
#,����رۀ م(� نB دش@�ا��م� �2 �#� �� ?��� 

 از وز,4 ام@ر��ر�� م�#�Rھ  Dو در م@رد ��4 م V);در م 
,��� �2 
�@اھ#

#2
 و م� �8رK�E �@ض�5 �
ھ
، آن^� را از ھ�� ��R�S و ��� م� 
,@? 

 »��-� @Eص، و�I�ن در ن4N مK  مK ھ�� �@�-� ن
ا�i از �-�� ا,K ا

 K1E �-�� از ا,K ا#m@=i��� ... �Iص �L��� �2 دارن
 ھ�� �@�& ن
ا K+E


�4 ا��، از K+E �2خ #� `�aا�4ا K+E از ،
در آن 9�mی �2 �� م;(V داد,
�` در  �#��4 ا,K م-#�ی >1@م� و��L8 �,d) ١٣(» .ن�H#�ن آن �� �#
�4 ا�� B

 :و ن4N از ن4N �#��ن ?<ار آن K�#m ا��

 .ا%` �4 اط��B ا�� و ن� ان��Iب -١

 .��ن@ن ,-#� ا>�1م ا��م� �2 و��L8 �E ���ن ##2
ه آن ا�� -٢

 .�-��K و م�IH 42دن ��ن@ن �� و��L8 �E ا�� و ن� د,�4ان -٣
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۴- 
                                                                                               .آزادی ھi در m^�ر m@�� ا��  ��L8 �2�K��- م� #2

 

 ���8ری ا��/�دوم ��$8ن ا���� 

�� ام-�ن ن4N �� آن~� ?<� >�ل �i�#�F ��ن@ن ا���� �m@ن� ��م�ن� ای ا��  

ه ا�� i�N#� ن�@�mم . و���@اھ�
 42د، �
ون ا��s#�ء � �N<ر,�1 م�@\�


ه م� @د، ��
ی دارد ا%@�E �2 در ��ن@ن ا���� >�L از >L@ق م4دم در آن د,
در ��ن@ن ا���� م#\{ ھ��ن . �2 �� آن ��
، آن >L@ق از م4دم ���S م� @د

�4ح آن ?<  d�� ا�� �2 در ��L8 �L)\م �,dادی و
Fم#\{ ا��. 

�(� و��L8 �,d،  ��ن@ن ا���� ���FE ا�� �2 �4 B 4ی وNن �F#� �� ��@� ��

ه ا��،  و �4 ھ��K ا��س ��م� و��L8 �E و 8-�ل م�,�Hء �@دن ا,�Hن  ���دو

�� رV�a دو�E ا%�>�ت  ر,��� �@ه م;4,�  را در د�� ���زم�ن� �2 آ��ی 

، و���  d,+� ��ن@ن #�دا� و م;(V را ھi ا%�ح ط(�Fن  در ا����ر دا
 V);ن م��م\�B@Fت و ن�Nرت ا���@ا�� @رای ن�^�Fن را �� م;(V �4د، ھ

�^@ر و  �4 ا��س >i1 >1@م��، d,+� را� V�aون�  از ر ���� 2#�ری ان
ا
 iھ �)B و  ���I4ن� iی ھ
h� ای
م;(V ا%�>�ت و ن� از د,�4ان >�� %
ھ�� نF@د �9 ا,#�1 و��L8 �E از >L@ق �@د در ��ن@ن ا���� ا����ده 42د و در 

�� از �;��4 آن دوران ر,��� ��^@ری �� B#@ان ���
ار�2�~�«ن��;� آ��ی � «


 .   ,�د م� #2

�(� �4ای ن@ع ��%� از اداره H2@ر و �4   -Eن@ن ا���� ��م�ن� و ,� د��@ر ا��

ه ا�� ۴ا��س  `�1H� 4,ز ��R� �� ه  �2 از
 i�N#� م�ده 8@ق : 

 ا�1(� ا%(� و ,� =�,� ھ� -١

٢- 4\� و��,` ن�^
ارن
ه ا�1(� از �-4ض�ت در م@ا�& 

ز,#� آرا�a و د2@را��@ن �� ن+@ی �2 م�ن& از د,
ن m^4ه وا�-� ا�1(�  -٣
@د   
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 ھ� - ١#�D �# ا�:,� ا-,� و  

 ١۵٧و١١٠، ۵٧، ۵را ا%`   ی ��ن@ن ا����ا�1(� ا%(� و =�,� ھ�


 .��1H` م� دھ#

�4 «   -۵ا%`  B �E4ت و�< �F�: ��48(در زم�ن �E�-� هللا `;B( در ،

ه �B ��L8دل و �� �L@ی، ��^@ری ا��م� ا,4ان ^B 4� ام4 و ام�م� ام� �,dو


ه^B iو ھ�� 
% D, `%ا }F4 ا�� �2 ط�
دار  آ?�ه �� زم�ن، ;�ع، م
,4 و م
 ».?4دد آن م�

�@ه مL##�، �@ه : �@ای >�i2 در ��^@ر ا��م� ا,4ان �FBر�#
 از« -۵٧ا%`    
� ام� �4 طF{ م;4,� و �@ه ���,�� �2 ز,4 ن4N وd,� م\(�L ام4 و ام�م

��ل م�Bن@ن ا�� K,ه ا
 .»ا,K �@ا مL�R` از ,1
,�4ن
. ?4دن
 ا%@ل آ,#

 :وظ�,. و ا���4ات رھ4F ١١٠ -ا%` 

�-��K ����� ھ� 2(� ن�Nم ��^@ری ا��م� ا,4ان =V از مH@رت �� . -١« 
 .م;�& ���IH م�(+� ن�Nم

 .ن�Nرت �KR< 4 ا�4ای ����� ھ�ی 2(� ن�Nم - ٢ 

 ٣ - �� .��4= 48م�ن ھ

 ۴ - 5)Rھ� 2` ن�4وھ�ی م
 .48م�ن

 .ا�Bم �#O و %(5 و ���R ن�4وھ�ی - ۵ 

L8^�ی @رای ن�^�Fن، K,4��E�B م�Lم �@ه :    ن�_ و 9Bل و �F@ل ا��-��ی - ۶ 
���,��، رV�a ��زم�ن %
ا و ����ی ��^@ری ا��م� ا,4ان، ر,�V ���د 

�ن
ھ�ن �E�B ن�4وھ�ی م4�Hک، 48م�ن
ه �Q� `2ه =��
اران ان�Lب ا��م�،  48م
 .ن�Nم� و ان��Nم�

 .>` ا���ف و �#i�N روا�S �@ای �� ?�ن� -٧    

 ٨ -  &�>` م-��ت ن�Nم �2 از ط4ق �Bدی ���` >` ن��R، از ط4,{ م;
 .���IH م�(+� ن�Nم
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%�>�� داوط(�Fن . ام��ء >i1 ر,��� ��^@ری =V از ان��Iب م4دم - ٩ 

 �F`  ,\� �2 در ا,K ��ن@ن م�ر,��� ��^@ری از �^� دارا �@دن 4ا,�� ،
آ,



 رھ4Fی ��4�,U� �� ن و در دوره اول�F^رای ن�@ 
�,U� �� ت���Iاز ان�. 

�^@ر �� در نK�84? 4N م��H2 5E@ر =V از >i1 د,@ان  -١٠   � V�,9ل رB
@رای ا��م� ��  V);ن@ن�، ,� رأی م��وی از وظ�,.  .)I� �� ر@H2 �E�B


م ��2,� ویB. 

 �, @�B���I. م;�زات م+1@م�� در >
ود م@از,K ا��م� =V از  -١١ 
  .=�H#^�د ر,�V �@ه ���,��

�@ان
 �-�� از وظ�,. و ا����رات �@د را �� �I د,�4ی ��@,�  رھ4F م� 

#2. « 

�� م#N@ر ان;�م م��E@{R^�ی �@ه �����a در 2(�� ام@ر ����a و «  -١۵٧ا%` 
م;�^
 �Bدل و آ?�ه �� ام@ر ����a و اداری و ا�4ا�a م�Lم رھ4Fی ,D ن�4 

 
,��م
,4 و م
�4 را �4ای م
ت =#� ��ل �� B#@ان رV�a �@ه ��� ��a�K��- م� ن
 .»K,4��E�B �2 م�Lم �@ه �����a ا��

آ,�  ��� و �@ی ا%@ل 8@ق، در �^� ا>�Lق آزادی و >L@ق م4دم  و ,� در  
�L8 �L)\م �,dاد و
Fن ا��
1��4 ?4دان�+�Rم �m4ن�^� ھ��ن ا���� � ا��؟  @

 
ن�Nم �ھ#�Hھ� و>�� �
�4 از آن و��(� �m@ن�� ا�4ای دارای ا�1(�� �� م�ن#
�@ا��  د,��1�@ری ا�� �#�م و�B �2 ��L8 �Eوه �4 ا,K ا�1(� دارای م@اّدی 
 K,4�H�� و 
ا�� �2 نL/ ��ن�F و ز,#� آرا�a  و د2@را��@ن را ��زی م� #2

4ح K,
 :     �2رش  �+��{ و ا:��ل م4دم ا��، �

���رات و��ِ& �
ون =���a@�I و مV= ��E@{R ،  ا�١١٠در ھ��D, K م�ده 
دادن، m#�ن ?4�Rده و ھ�� ��ن�F ا�� �2  م� �@ان
 ھ4 ان�Rن� را �� د,��1�@ری 



ل #2� 
F�Rد. و م@ ����i ن �� K�� . ام� �2ر �� ھ

م@اّد 8@ق ا�1(� ا%(� ��ن@ن ا���� ا�� �2 طF{ آن م@اد، ���م� ن�4وھ�ی  
در ا����ر رھ4Fی ا�� ) ١۵٧ا%` (` �@ۀ �����aمR(5 ن�Nم� و ان��Nم�، و 2


ا آن ھi در روز ���م�� �� dا �Rم� ن��Lی و ھ�� م
 .�I��= �2@ �� ا>
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�� م#N@ر �4ط4ف 42دن ن@ا���، �4ای �L@,� ا�1(� د,��1�@ری، م@ادی  
 

ه E �� �2+�ظ ا�4ای �@ا�� د,��1�@ر �� م�ن# ��F-� ن@ن ا������د,�4ی در 

 5)Rر م@���Eو  آ �,@L� 4�H�� ن، ا�1(� 8@ق را �4ای ا��+�1م����در ��

1��` م� #2� .
���@ر ھ� در �@ۀ مL##� ��1ر م� آ,#Eآ . 

 

٢ -   
11I/ در �8ه �G���Eار$�ه ا�:,� از  (�`�ت ا��$ a#و�� 

و��,` ن�^
ارن
ه ا�1(� از �-4ض�ت ا>����E در �@ه مL##� و در م@ا�& 
�B ن�F^رای ن�@@رای ن�^�Fن �2 �� �\4 از ط4,{  �L�L< د و در@` م� 


ه، از  ��F-� ن@ن ا������4ی در Fم#@,�ت رھ �aر ,�1 از ��زوھ�ی ا�4ا@N#م

 .  m#�ن ا��
اری �4�@ردار ا�� �2 ��در ا�� ھ4 �@ه ای را #2 �)8

2(�� �@ان�K و م4Lرات م
ن�، �9ا,�، م��E، ا����دی، اداری، « - ۴ا%`   

48ھ#��، ن�Nم�، ����ا,K . � و :�4 ا,#^� ��,
 �4 ا��س م@از,K ا��م� ��

�@م ھ�� ا%@ل ��ن@ن ا���� و �@ان�K و م4Lرات د,�4 B �, ا%` �4 اط�ق

ه L8^�ی @رای ن�^�Fن ا��^B 4� 4ام K,ا ��IH� ا�� و i2�< . « �^#� K,و ا

�Rن ن��F^رای ن�@@رای ن�^�Fن ن�Nرت �4 «:   4�٩٩ طF{ ا%` . ا��
ار 
Iرای ا��م� و ان�@ V);ری، م@^��4F?�ن رھ4Fی، ر,��� � V);ت م���

���@م� و ھB ه دار م4ا�-� �� آراء
^B 4� 9��4 را ن�=. « 

 

 ��"� �8رای $��2ن


ان ا�� �2 ان��Iب  ��L8۶ و  ۶@رای ن�^�Fن دارای �@L<۶  �� آن ��L8

ان را رV�a �@ۀ �����a �2 رھ4F او را �-��K 42ده و   ۶م�Lم رھ4F ا�� و �@L<

 V);و �� رای م 
@رای ا��م� م-�84 م� #2 V);4 ا�� �� مFز,4 د�� رھ
 K��-� 4Fرھ i�L�Rو آن ھ� را ن�9 :�4 م  
)  ٩١ا%` .(م� #2
ان��Iب م� @ن


ان @رای ن�^�Fن را :�4 مi�L�R رھ 4F�K��- م� #2
،  ۶��زه �� ا,�1# �@L< 4ن�

م م�h,4ت م�@��ت م;(V "    4�٩۶ای م+i1 �2ری، طF{ ا%` B ��IH�
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م B ��IH� ن و�F^رای ن�@@رای ا��م� �� ا>�1م ا��م �� اL8 �,4s2^�ی 

ه ا2^B 4� ن@ن ا������-�رض آن^� �� �ن �F^رای ن�@4s,� ھ�� ا��Bی 


ۀ L8^� ا�� و ." ا��^B 4� �)%�2ر ا �L�L< �2۶ در   /Lان ن
�@L< 4ن�
 

ه دارن^B 4� را �^L8 �2ر?9ار 


ه @رای ن�^�Fن ا��«    - ٩٨ا%` ^B �� 9ن@ن ا���� ن���4�R��.« 

�4F?�ن، ����2 ان��Iب «  -١٠٨م@ا8{ ا%`  S,4ا��ن@ن م�4@ط �� �-
اد و 
ن�م� دا�(� �(�Rت آن�ن �4ای نK��RI دوره ��,
 �� و��(� L8^�ی اوK�E  و آ,�K آن^�

@د و �� ��@,_ ن^�,�  _,@�@رای ن�^�Fن �^�� و �� ا4s2,� آراء آن�ن �

 ».رھ4F ان�Lب ��4

 iا?4 ھ V);ن دارد، م�F^رای ن�@م�>�N م� @د m �� �2#�ن ا��
اری �2 

، ام�1ن ا,�1# �4 ��ف�� V);د،  م@ _,@�ن4N  و�E م\({ 9�m ��L8ی �


اد?4ان 418 ا,K را ھi 42ده ان
 �2 م�K1 . و�@د ن
اردFا98ون �4 ا,#�1 ا��
، �2ر �� @رای ١١٢ا�� 9�m K�#mی ا����� ����
، در ا,K %@رت طF{ ا%` 

���IH م�(+� ن�Nم �2 �� د��@ر رھ 4F��1H` م� @د و ا��Bی ���v و 
� 4F4 آن را ن�9 رھ�hدم�@
، ار��ع م� ,�� )١۴.(-��K م� ن

 4Fرھ �a�2 ��زوی ا�4ا �E�< K�B در ،�HLار و ن
@رای ن�^�Fن �� m#�ن ا��

ه دارد^B 4� ام4ی را �,dو /Lد ن�9 ن@��4 ا��س م@اّد 8@ق، دو �@ه . ا�� 

 
از �� �@ه >1@م� ��^@ری ا��م� در د�� و�E م\(��L8 �L ا��، م� م�ن
�4�H ا,K �@ه . �@ۀ م;4,� 
ن�E �� 9+�ظ ��ن@ن� �� اھ4م^�,� �2 �� م�ن#

�^@ر، در د�� و��L8 �E �4ار دارد، او را 2#�4ل � V�aی �4 رd�� V)2@دام

 : م� #2

�^@ر طF{ ��ن@ن ا����، �@ای مR(5 ن�Nم� و � V�aاھ4م، 2#�4ل ر K�Eاو
ب و ن�^�Fن� از ان�L" ان��Nم� ا�� و �@,lه ��Qه =��
اران ا�� �2 �� ��ط4 


از ا,K ن��ه >�� ام#�� ��ن� ) ١۵٠ا%` "(د�� آورد ھ�ی آن =� �4 �� م� م�ن
�^@ر در د�� �R2ن� ا�� �2 48م�ن
ۀ آن ھ�، رھ4F ا��� V�aر. 
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دوم�K اھ4م، در ا����ر دا�K ��زم�ن %
ا و ����ی ��^@ری ا��م� 
 )١٧۵، ١١٠ا%(^�ی (ا��

 ١۶٩ا%` : �@م�K اھ4م 

^�� V�a�2 ر K,4 �� اNن�م� ھ�ی ن K�aم� و ,� آ�#F,@�@ر ��در ا�� از ط4,{ �
 �){Rم K,418 ا ،
�ن@Q� `�B د ��م�@�ھ�}� دو�E �� �-�� از �@ا��� ھ�ی 


ای ن�42ده آن ھ� ن�9 م@ا8{ م4Lرات ا��م �
ه �2 ا?4  iم#@,�ت [ھ 
�I@ان�
��L8 �Eد] و@ .نF@د، �(@ آن ?��84 


 از ا�4ای ��@,F#�م� ھ� و آK�a ن�م� ���ت داد?�ه ھ� م1(�#" طF{ ا,K ا%` 
ھ�ی دو��E �2 مE�I. �� �@ان�K و م4Lرات ا��م� ,� ��رج از >
ود ا����رات 
�@ه م;4,� ا�� �@دداری ##2
 و ھV2 4 م� �@ان
 ا�\�ل ا,K ?@ن� م4Lرات را 



ا�E اداری ��Lض� #2B از د,@ان ". iاداری ھ �Eا
B د,@ان » V�a4 رNز,4 ن
� ��a��� @ه�م� 42دد V��U « ) `%١٧٣ا( 

  �+)��^@ر، از ط4,{ @رای ���IH م� V�aاھ4م 2#�4ل ر Kرم��^m
�(� م� ?4دد B 
ن�Nم، م;(V و �@ۀ �����a زم�ن� �2 ض4ور�� ا,;�ب #2

��م ا,#^� �� م���s اھ4م 2#�4ل رV�a �@ۀ م;4,� در د�� رھ4F  �4ای ....و�
��ل �
رت  �4ار داردB. ا��ر

ا ھm  i#�ن ����ل ان�Rن �� �@د ن
اده  Bدر ا

 !ا��

�^@ری ان��Iب @د، ��ز �� E+�ظ � V�aو در��، ر iE�� �����Iا?4دران�
 �Eاز و ��-F� 9� ان�
#m @ان م�ن@ر�ن@ن ا���� �� K����ن@ن� و �4 ا��س ھ


 .��L8 �4ا,/ ���� نI@اھ
 م�ن

 :  و �� >�L�L آ��ی م#�4Nی در ��ره ��ن@ن ا����  ?��� ا��

>�L�L ا,#�R �2 �� ��ن@ن ا���� 8-(� ا,4ان �2 ھ�� اھ4م^�ی �
رت در  «    

ه ^B 4� ،�^��E@{Rو م 
�� @�I��= �2 K,ون ا

ه، �ا����ر رھ4F �4ارداده 
 ��
ه �
ون ا,K �2 اھ4م^�ی �
رت را در ا����ر دا�^@ر �4ارداده � V�aر

�^@ر @د، �� V�aر iا?4 از ��ب 48ض، ام�م زم�ن ھ ،

رت ھ�� �2ری را ��
  ».ا,K ام4 ���د واض+� ا�� در ��ن@ن ا���� �2 ��,
 ا%�ح ?4دد. ن
ارد
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 ز#�1 آراb� ��� <��ن $�6ن �8ری ��rۀ د#:�� 8ری   - ٣


ه ,�د م� Hان ظ��84 ھ�ی ا�4اء ن@#B �� ن@ن ا���� از آن���2 در  �E@%ا ���
 . ا�� ١۶٨و  ٣٣، ٣٢، ٢٧، ٢۶، ٢۵، ٢۴،  ٢٢ا%@ل  :  @د �FBر�#
 از

>���s، ��ن، م�ل، >L@ق، مK1R و h` ا�Iص از �-4ض "  -٢٢ا%` 

 ."م�@ن ا�� م�4 در م@اردی �2 ��ن@ن �;@,#2 9

ن4H,�ت و م\�B@Fت در ���ن م\�E_ آزادن
 م�4 آن �2 مI` �� «    - ٢۴ا%` 

�@م� ��B ق@L< �, ن� ا��م�Fم .
��` آن را ��ن@ن م-�K م� #2�� " 


 ��ن �� K,ن@ن و ا��م ا�� و در ا��ام 
�@م� را 2B ق@L< �, ن و ,� ا��م و@
د�� �R2 �m ا�� و �R2 �m آن را �-��K م� #2
؟ ط�F-� ا�� �2 در د�� 
رھ4F ا�� و ھ��K ��@د م;@زی �4ای �-\�(� ن4H,�ت و م\�B@Fت �� �� >�ل 

 .�@ده و �@اھ
 �@د

��ت �(�#�، ھ�، ضSF و �8ش 2 ��زر�� و ن��4ن
ن ن�م�«  - ٢۵ا%` E�14دن م

م م4��Iه و ن��4ن
ن آن^�، B ،ر@Rن�� ،V1)� (�4ا�8 و�4ات ��Iی م�H8ا

 ».ا��4اق ��& و ھ4 ?@ن� �;VR م�#@ع ا�� م�i1< �� 4 ��ن@ن

، م;@ز ��نR@ر و ا��4اق ��& و »م�i1< �� 4 ��ن@ن« ن�9 �� ھ��ن ٢۵ا%`  

 .�;VR را %�در م� #2

ھ�ی ����� و %#�� و ان;�K ھ�ی  ;�Kھ�، ان ا>9اب، ��-��«  -٢۶ا%` 
����#
ه آزادن
، م4Hوط �� ا,K �2 ا%@ل ا���Lل،  ا��م� ,� ا�(�� ھ�ی د,#� 


. آزادی، و>
ت م(�، م@از,K ا��م� و ا��س ��^@ری ا��م� را ن�L ن##1

�@ان از �24 در آن^� م#& 42د ,� �� �24 در ,�1 از آن^�  V2 را ن�� ھ��
�� ». م;F@ر ��

 �2 �)�� K,ن ا
و>
ت م(�، م@از,K ا��م� و ا��س ��^@ری ا��م� « �� آم

 .م� @د �(@ ھ4 2
ام آز  آن ھ� را �
 42د» .را ن�L ن##1

��,�«   -٢٧ا%` �Qت و راھ�B��ھ�، �
ون >�` ��ح، �� 4ط آن  ��1H` ا��

 آزاد ا���Fن� ا��م ن�Fم �� `Iن    ».�2 م� m@ن ر,/ و ��~� د�� �@د
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ھ�~#�ن�1 . ا�� م� �@ان#
 �4 طF{ ا,K ا%` م�ن& از ��1H` ھ4 ا����H� �B@ن


ه ان .�� �� >�ل 

�@ان د����4 42د م�i1< �� 4 و �4���F �2 ��ن@ن  V2 را ن�� ھ�� «  - ٣٢ا%` 
%�8(� . #2
 م-�K م��� `,dذ42 د �� 
در %@رت ��زدا�، م@ض@ع ا�^�م ��,

i�^�� ا��غ و i^م� �� ً�F�2  �B�� ر�^m و �R�� ت
@د و >
ا4s2 ظ4ف م

م�ت م+�2��، در ا�4ع Lار��ل و م �,��� �+E�% &م4ا� �� ��م�
Lه م
=4ون

@د م�I(. از ا,K ا%` طF{ ��ن@ن م;�زات م�. و�� 48اھi ?4دد .« 


 42د ,� از ا��م� در  ھ�� V2 را ن��«  -٣٣ا%` �-F� د@��@ان از م+` ا��م� 
���B م�4 در اش م م+` م@رد ،���#@ع ,� �� ا��م� در م+(� م;F@ر ��

 ». دارد م@اردی �2 ��ن@ن م4Lر م�

ر��
?� �� �4اia ����� و م\�B@F�� B(#� ا�� و �� «  -١۶٨ا%`     
ن+@ه ان��Iب، . ?�4د >�@ر ھ�Uت م#��� در م+�i2 داد?4�Rی %@رت م�

ا��س 4ا,S، ا����رات ھ�Uت م#��� و �-4,. �4م ����� را ��ن@ن �4 
#2
 م@از,K ا��م� م-�K م�.« 

 

ه �
ون ا��s#�ء داری : م�>�N م� �#2��ن@ن� �2 در ا,K ا%@ل ن�م �4ده 
��@دی ا�� �2 آن ��@د در د�� �Bم�ن و آم4ان رھ4Fی ا�� و در �� ��ل 

ن >L@ق م4دم �^4ه ���R ان
 و �� م@�_ H@د �4ای ا�4ا ن��از ا,#�@ن�   ��>?


 ن��R ھ��K ا%@ل ھi د��#� �a�� �� �)4ی . مN�#ی م��آ ،
418 م� �#2
اط�ع ن
ا� و ,� ن�� دان�R �2 م@اد 8@ق ھi در ��ن@ن ا���� و�@د دارد و 
 V�a�2 ر iن@ن� >�� ام�م زم�ن ھ�� K�#m 4 را م\4ح 42د �2 در درونNن K,ا


ار�2�~� را ن���@ان
 ��زی #2
؟ ن� ا� 9� �HLن �����و ��^@ر @د، �L@ل آ��ی 
�@ب م� دان�R وm �E@ن �� �@دش و م4دم ,��ن� �@د، م� دان�R �2 ��ن@ن و 

 .ا��م د�� و��L8 �E م\({ ا�� و ن� م4دم

 �aم4ام#�م� ا�4ا �L�L< ن@ن ا����  �2 در��رھ�ی �#��دی @���Eا�1(� و آ

>�ل �� �@�� ��  . �m@ن�� م#@,�ت وd,� م\(��L8 �L ا�� را م�Hھ
ه 42د,
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�@ان#
ه م+�4م �� ا,K ن��;� ن�� ر��
 �2 ��ن@ن ا���� �@ض�+�ت 8@ق آ �� �,
�2 �#��� : �4 =�,� ھ��ن ن4N,� آ��ی 

در >1@م� ا��م� �;�ی م;(V ��ن@ن�<اری �2 ,�1 از �� د��� >1@م� "
##2
?�ن را �#�1H` م� دھ
 م;(V �4ن�م� ر,9ی و�@د دارد �2 �4ای وزار��Iن� 

@راھ��a )١۵..."(4ن�م� �4��_ م� دھ
ھ�ی م�I(. در =4�@ ا>�1م ا��م � ،

ه  و  i�N#� ��L8 �Eن@ن� 42دن ا�4ای م#@,�ت و��و  ��B4وHا�� �2 �4ای م

 �4ن�م� ر,9 آن ا��؟ 

>�ل از  ���م� �4ان ا%�ح ط(_ و  د,�4 >�م��ن آن�ن م� =�m �2 i�4@ن� �� 
 �B���� و ��زی، راه �� آزادی و ا�����ی >L@ق 48دی و ا���� K�#m K�و دا

,� وd,� م\(��L8 �L را : ا����ر �4ن@� �� د�� �@د م� �4د؟ ��,
م�ن ?��
 K�#m ن@m �1#,و ,� ا 
ن�� دان�
 �R�m، ,� ��ن@ن ا���� را م\�E-� ن41ده ا,

ه  `���� ھ� �� م(� ا,4ان �+ �,����ن@ن ا���� در دوران �
رت و �� >

�� ا�4 در آوردن ظ��84^�ی ا�4ا  ا��، آن را ن�د,
ه م� ?�4,
 و ھ�~#�ن در =�

؟  �
ون ا,I� �1#@اھ�
 ��HI از ��ر,H2 n@ر را ن�د,
ه ���4,
 و ��Rۀ آن ھ
Hن
 ��,� %@رت �-�� از رو,
ادھ�ی H2@ر را =�ک �#2
، از �;��4 �� ��ل ?<
��#� ا�� �� ا,K ���وت �2 �درس ���4,
 �2 دوران ��م#� ای دن�E�F دورۀ 

م(� ا,4ان روز �� روز ا�-�د ?4�Rده �4ی �� �@د ?��84  �#�,� و :�رِت ام@ال

، �^�K,4 . ا���aق آن�ن �4 آ@L< ا?4 �� راه م(� و آزادی و ا�����ی K,4 ا��#�

�^@ر م4دم ! زم�ن� ا�� �2 �2م >{ را ��ری �#2
 �2 و��L8 �,d ن�� �,dو
 . آری

�� ھi �� و�
ان =�ک �@د �(@ت �#2
، اذ�Bن �@اھ�
 42د�2 ن�� �@ان  ا?4 
�` 42دن^� و �;�وز B ن@ن��ف ��
اد?4ی ھ�، Fا�� ،�^��� K,م� ا�����v 42د �

�L< �� . i@ق و آزادی ھ�، زا,�
ه دوران آ��ی ��م#� ای ا���� .�ا?4 م#
��#� و رو� �2 او =�,� ��@اھ�i د,
 م^��K,4 آن ھ� ر,�H در دوران آ��ی 

�@ب م� ?@,
 آ��ی م. ?<اری 42د دارد �m ھ� و�\� ��#�4Nی �2 ر,�H ھ
 �L�L< K,ا K��? و در 
��#� م� دان�م���F^�ی را ان
,�H وd,� م\(�L آ��ی 



��� �ی� ���	  �
� �� �ن (   ���؟�� �رژ��  �� ���     ٤٥٢            )(�ذ'&% $�رت و ! �

  

  


,{ 42د.  ا��,� ن
ارد�V= . �2 از �� ��ل ��,
 ا,�L�L< K را �� ���م و�@د �

م ن�� و��L8 �,d، ا%(� �2 � K�Eاو �R� K� ن از
��ل ا��  4�٣٠ای ��رج 

ور م(� ا,4ان =�~�
ه و م�ن& >�24 م4دم �� �@ی آزادی، م�ن#
 م�ر:��� �� د

ه ا�� �E�-� و 

اری و ر��@L<،ریd�Rم4دم . 

آ,� . م� ران#
» ا�4ای �
ون �#�زل ��ن@ن ا����«و��� ا%�ح ط(�Fن �KI از 
ن�� دان#
 �2 م+@ر در ��ن@ن ا����، وd,� م\(��L8 �L ا��؟ ,-#� ا%@ل 

 �F��4� �� ن@ن�� K,د,�4 ا �,dو �� ����� ن��رش در آم
ه ان
 �2 ن� �#^� م9ا>


 ن��ورن
، �(�1 ا�4ای �2م` آن را م�K1 ��زن,
= ��L8 . در iرت ھ
ا�9ار �


» رھ4F«ا����ر #�Rد �\@ر �2م` . ھ@� ���ن��;� ا,#�1 م4دم از >{ >�2

#�Rم+4وم ھ . KI� K,ا%(� ا �)B 
,�» ا�4ای �
ون �#�زل ��ن@ن ا����«

�� K,و زم�ن� �2 ا K,و
�@د�ن � D�
 �2 ا,K ��ن@ن در دوران �
رت  و �� 2
�@م� �4 �4ار �@د، B ت و د����ھ�ی ر��ن� ھ�ی�B@F\4 م� �Fن�� ����نR@ر ھ
 ��
 از i2 و �2. آن اط�ع >�%` ##2
، �� ر48ان
وم ?<ا#�Rان@� ��و م4دم ن


ه  ا��. 

رV�a �@ه �� �2 ن4N م4وزی �8�2 ا�4ای اط�ع از ن4N ا%�ح ط(�Fن ا

 .�����a و ن�RI وز,4 ��2,� م� #2

م و ام�) رV�a �@ه �����a(= آ,� هللا م@�@ی ارد��(� رV�a د,@ان H2 �E�B@ر
��? �-�ای ام�م، �� �@ م��sق م� �#
,i ا��م «: ��-� م@�� �^4ان، در ن��ز �

i�#2 ا��� =��ده@�  )١۶(» را ھ��ن�@ن� �2 �@ �@د م� 


 �2 ,�1 از آ�K,4 آرم�ن^�ی « : K�#m ?�� آ��ی ��م#� ای,
��ن@ن ا���� �
ام�م 9,9Bم�ن ا�� م��sق م(� ام� �� ان���L ا�� �2 ��/ ار ده ��ل ا�� �2 


ه ا��� Dm@2 ج و ن�دان �9رگ و@;E د و@#B @ط}� ھ�ی�١٧(» .آم�ج ( 

 ��آ��ی م�K�R< 4 م@�@ی ن�RI وز,4 در �(�R ھ�}� دو�E  در م@رد ھ

,4 « @ن ا���� ?�� =��4 ��نL� `��� ت�FI4دۀ م4دم م4دم در ان��R? �24

ا?K�#m 4 ا�
ام� از �@ی ,D م(� مN(@م ان;�م م� ?�84، « و ی ا98ود »ا�� 
 V1B و 

ن اط���B %�در 42ده �@دن�#m `)ی :��4 و ��زم�ن م�^�Eا¡ن دو
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�` ھ�,� >�� �� >
 م+�%4ه ا����دی و �^��i ن�Nم� ن�9 از �@ی �-E4ان ا

 ام� ا,#D �1@ت م�F?4ر ?��84 ا��» ا,H2 K@رھ� و ن@42ان آن^� �;@,9 م� 

)١٨(  

 _a�% م#� ای��>{ را �I@اھ�
 �� ن4N مK >4ف آ��ی م@�@ی ارد��(� و 
��#� و �@د�ن �2 ��#/ و  ز,4ا ا,#�ن. ا���ا��م را �4 ا��س ��#/ آ��ی 

K,رت از د
 و آ�@ن
 را �@ار در >�L�L و �� ا�4ا درآورده،ا�� را  ?����ن �
 . ان
 د,K را =��ده 42ده

 

 �Eل راه �Q�r aE؟

از ن4N مK ��ن@ن ا���� ن��R �2 م(� را �� آزادی و >L@ق �@,/ م� 
ر��ن
، �(�1 آ?�ھ� و:�(� ن41دن م4دم از >L@ق و آزادی �@,/ ا�� �2 



اری م� ر��ن��@L< ن �� آزادی و�Rان .^B �� iاری آن ھ

ه �@د و >�� و ن�^

اری، دم@42ات م#�H . م(� ا����@L< ،اھ�@I,آزاد O#48ھ 
م(� ا�� �2 ��,



 �� د,��1�@رھ� ن�@ان#
 �� آن^� �;�وز ##2�� ���� آم�9 را دا)Rم ��R,9� .و ھ


 H2@رھ��a �2 ��ن@ن ا���� در�� و >���R ھi دارن
 ام� د,��1�@ران #�Rن� i2

�+� ن�م^� و اد�Bھ�ی ?@ن�?@ن �4 آن^#�م�4 در ھ��H2 K@ری �2 م� . � >�2

زن
?� م� i�#2 ,-#� ان�(��Rن ��ن@ن ا���� و�@د دارد؟  =V م1H` �#^� نF@د 
i�#2 م� �?

اد زنF�2 م� در ا�� �Rن@ن ا���� ن���. 

 �2 K,و ,� ا 
ام� m@ن م� ھ� 418 م� i�#2 �2 دا�K ��ن@ن ا���� م-;9ه م� #2
 
^B ان@#B �� و ا���� �,�= 
,�� iد �4 ا��س آن ھ@H� �� 
�� �-�و =���ن �

 /,@�H2@ر اداره @د و ھi ھD, 4 از آ>�د م(� از آزادی و >L@ق 
i,دار iن@ن ا���� را ھ��م� آن   ،
4�@ردار ���. 

 �L)\م �,dم�ن� ا�4ای م#@,�ت و�� i,@�� ن@ن ا���� ,� �^�4 ا����م� �� ��ی 
���� �2 دو�E م@�� آن را �^�� 42د و ��L8، م� �@ان�i ��ن@ن =�/ ن@,V ��ن@ن ا


 �4ار �,U� آن را م@رد  iھ �#���@رای ان�Lب آن را ��@,_  42دن و آ��ی 
 ،iق و آزادی م(� ھ@L< و در آن 
داد و م4ا�& د,�4 ھi آن را =<,��84 �@دن
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�4Fی نF@د،  آن را =�,� و ا��س �4ار دھ�i و  iھ ��L8 �,dه �@د و از و
 Kم�U�
 iھ 

، در 48%� م#��_ �� ا%�ح آن �-ا?i2 4 و ز,�دی در آن د,
ه 
i,4دازQ� .`1Hم V= �Rن@ن ا���� ن���د @F1` ا���� :�(� از  .م� در نHم


اری، دم@42ات م#�H و ��@L< ،اھ�@I,آزاد O#48ھ K�آزادی و >L@ق  و ن
ا
�� آم�9 ا��)Rم ��R,9�  . ھ

  -------------------------  


ه  و �VQ در ��ر,n 48١٣٨٩ورد,K  ٢۵ا��
آء،  در م�E�L 8@ق  ** 4H�#٢۴در ��,�^� م 


ن م@رد �+� و ?���@   ١٣٨٩م^4 #E اری در ا,4ان، در
��@L< م��ن آزادی و�< K�در ان;
ن4N �� ا,#�1 در ا,R)� K(� م�E�L ھ� از ��ن@ن ا���� ��^@ری و��L8 �,d . �4ار ?��84 ا��

�4 از ا,K ��ن@ن �m �2@ن� ��م�ن� ای �� م#. �KI �� م��ن آم
ه ا���Iو م 
��� م���#N@ر 

  .ا��، �� ��2ب ا98وده 
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 و #�ددا��#��$ : 

 .١٩٣،�mپ �دی، ص١٩٩۵>1�� و  >1@م�، د4�2 م^
ی >�4aی �9دی،�mپ اول  -١

٢-  ،�#��� .٢٧م��دی، ص ١٩٧١ھ;4ی �4ا�4 ٠ ١٣٩١>1@م� ا��م�، آ,� هللا 

 .۵٣و ۵٢ھ��ن �#
،ص -٣

 .ھ��ن �#
  ۶٠ھ��ن �#
،ص  -۴

 .۶۵ھ��ن �#
،ص  -۵

 .٨٧ھ��ن �#
،ص  -۶

 .  ١٢٧و ١٢٢ھ��ن �#
،ص  -٧

٨-  �F#��ره ١٣۶۶د,��ه  ��١٢^�ن،  .١٨ص  ١۴٠٨، 

��#�، م@رخ ١٧٠، ص ٢٠ن@ر، ج  %+��� -٩� .١۶/١٠/۶۶، ن�م� آ��ى 

��م#� ای، -١٠ �� �#��� .٢١/١٠/۶۶م@رخ   ھ��ن �#
، ن�م� آ��ى 

 .١٧٨، ص ١٨%+��� ن@ر، ج -١١

 . ٢١٢ـ  ٢١١ص  ١۶ھ��ن �#
، ج  -١٢

 .۵١،ص ٢٠ھ��ن �#
، ج -١٣

م;�& ���IH م�(+� ن�Nم �4ای «  .م;�& ���IH م�(+� ن�Nم -  ١١٢ا%`  -١۴
@رای ا��م� را @رای ن�^�Fن ��ف  V);م ��@����IH م�+(� در م@اردی �2 م

4ع و ,� ��ن K,رای م@از@ 4Nم ن�Nن �+)�@ن ا���� �
ان
 و م;(V �� در نK�84? 4N م
دھ
 و ��,4 وظ�,��  ن�^�Fن را �Uم�K ن#1
 و م�Hوره در ام@ری �2 رھ4Fی �� آن�ن ار��ع م�


ه ا�� �� د��@ر رھ4Fی ��1H` م�@د �2 در ا,K ��ن@ن ذ42  . K,4 ا�hو م� ���v ء��Bا

 م;�& را م�Lم رھ4Fی �-��K م�,���@د ا��Bء �^�� و  .ن S�@� &�م4Lرات م�4@ط �� م;



 م�Lم رھ4Fی �@اھ
 ر���,U� �� و _,@��. « 

١۵- ،�#��� .۵٣و۵٢،ص   ١٣٩١>1@م� ا��م�، آ,� هللا 

��ره ١٣۶٨م4داد  ٧ م^@ری ا��م�١۶ ،٢٩۴٣.  

��ره ١٣۶٨م4داد  �٧�^@ری ا��م�  -١٧ ،٢٩۴٣. 

��ره ١٣۶٨م4داد  �٩�^@ری ا��م�  -١٨ ،٢٩۴۵.  
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