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ھ .� ز%�ن ,+���   �(* �$ا'ت و %()$'ت در %$رد ای" ا!  ا��وده ��ه " ����� ���ھ��"�� از ا����ر ���ب 

%�ا���" ا��:�ب ای" ���ب � ���� ا� ف 7��8$ن �� 78)� 45��6 در3$ر � ای" �$ا'ت ��اده ا�� ��2 ھ  . ا��

  آ%�ه ا��، %$<= Aی 3$ی�Bع از اد��د د�ری ھ* �� در 0��8 ��ی �� . ا�>��ش �$ا'ت %� وع دی> ی ��ه ا�� 

� � خ �>)�ار و ��Z��6 ، >�(%  0 %��$ب ا�$ش  4<�:Dھ�ی رادی$ ھ� �D��\% ای" ���ب را در � ]D8 % ی��:% "%

�دک دا��$ر � 42B د`�� �S0ی4 و �'3 ه �$��� ھ�ی %)�ی ��%_ و ��ھ�� ^�<�ر، و ھ��" % �D��\% ،4b`�0

� خ �>)�ار در د��ع از �7�ی� ای" ا!  را �d�8= � ده ام،   8 دی�ھ�ی* در %$رد ا�0`� ای" �7� ا��وده آ3 ی" �$��� 

�4g از �$ال �77�,�ن و d�7%�ی" ای" ا!  8\$ر %��7* �$ال ا420 ھ��7eن ای" ا�� �� . ��ه ا�� �h% *ھ "%

ی> ی در آن ز%�ن و ی� ھ* ��ن آن را � ھ  د`�42 آی� �$ی:7�ه و 8$`�� �77�ه ای" ا!  3$د ���� ا� ف $ده، ی� �:�ن د

�l78* � ده ا��؟ �$ا'ت % $ط � �* و ��i رد�6ی ���� ا� ف در �$��" ای" ا! ، و ی� 8$`�� آن 8$�[ وزارت 

� ای" �$ال  Z��6 از �D^ 42 و��ا^� در % ��2 �ا� ف، � �ای 58 ی= .) ه ���  4%mت <�)$ری ا��Bmاط

$ده و ,� اه �77�ه ا��ا420 ھ��7eن �� ��B$n$% �^ . ی$� �� ���ت زی  ��ی� در ,�$دن روز�� ای  �>$8

��� ��S% 4رو��7ی.   

  

� �l  ��� �� �� در �8ریZ �>�ری %��0  �3ط ه �>�ری)� و روای�ت ��Sھ4 �� %�8)� �� از و^$ع �$ادث %��$ب  -١

S8:�  �$ادث  3$ردار ��7�، �8 .� ر�� � دا���ن  %��$�� از ا�D�Bر و ا�0`� .7�ا�4 در p�n$8 و ��D8" و

ا, ای" ا�0 6+ی ��� �$د در ای7\$رت ا0 ار   ا�D�Bر �8ری45 . 6 دازی+ھ�ی4 %25$ط از ��3ل و ��dی�S\� q و ����

   .دا����7B �b8 �� 4$ان ����� ���ھ�� � ���� ا� ف �:�D داده %��$د، �3م ا��ی�4 ا��

  

���  از �3ط ه �$ی:4 ھ�ی4 �� %�8)� از ��وث %$�B$nت آن ,+��� ی�ددا�� �$ی:4 ھ�ی  -٢ 4: ��D`روزا�� ا

 ١٣۵۴ا,  � ض �$��� ��ن ای" ا!  را �� از �$ی %�ا���" آن ��ل . ا�� در �8ریZ �>�ری ا% وزی" دارای ا�0`� ا��

  %�7Dی ی�ددا�� �$ی:4 ھ�ی  ذ�  %��$د t+ی ی*، دی>  .�7" ا! ی ��^� ا�D�Bر ^�� ���8 در %�dی:� � ا! ی ��

   .روزا�� �l78* ��ه ���، 3$اھ� $د

  

w �2B* ���ت �$ق، ��4 ا,  ای" � ض را t+ی ی* �� ای" ا!  8$�[ 3$د ���� ا� ف،   %�7Dی ی�ددا��)�ی روزا��  -٣

�$ا'ت  �>���� ��ه ا��، در ای" 0$رت � ١٣۵۴ی�  ١٣۵٣، و ا%� ��ن در ��ل ١٣۴٩و  ١٣۴٨وی در ��`)�ی 

6 ���ری �� در %$رد �g^�78ت، اط�Bmت 2w[ و ��در��، ا�����wت و ���ت m3ف وا^_ :��ری �� در ای" ا!  و<$د 

ھ��e�ام از %�ا���" ای" ا!  7��8$ن � ھ�x ی�4 از ای" . دارد �ی� Z��6 ھ�ی4 %� وع و ^��_ �77�ه ی��� �$د

���S���% ، و�اده ا��� Z��6 ت�����wت و ا�g^�78   42 ا'0$ل ا%��ن 6+یB 4.�7" 5��6)�ی �� �ھ* ��� �  l� �

�7��.   

  

� ^$ت �$�� �� ای" ا!  ��ھ��ری در روای� �$ی:4  -۴ A�6 ی�ی� ای" ا! ، .7�" ا��20 و �7���ا�اراز %�خ �>) �

�5$اھ� !�� �77� ا%� ا�7$ن وی � ���  از ای" ر�nی� داده و از d�7%�ی" ای" ا!  %. � د�� ���� ا� ف $ده ا��

��ھ��ر "^y�" 3$ا�7�,�ن ای" �y$ر �7Bی� 3$اھ7� دا�� �� از �l ی� . �� رد�6ی ���� ا� ف در ای" ا!  و<$د ��ارد

:��ری و<$د دارد" رد رد�6ی وی در ای" �$���"�8 " در روای� �$ی:4 � د�� ���� ا� ف �20��.    

  

7:$خ، m3ف وا^_، و m3ف �dB ��2* و �w %���رف در ای" %$ارد %���دی از اط�Bmت Z��� ،z^�� ،]2w و % -۵

. �$��� %$<$دا��، �� ا2w= ھ* � د^� در 3$ر و ��ی:�� ای d�7% ]�$8�ی" %���د ای" ا!  %$رد 8$<� ^ ار , ��� ا��

�ر,4 از ای" %$ارد ی� %d2y" و ی� ھ* dy7%" ����$ا�:�� ا�� از �� ، ز�ن و ^2* ���� ا� ف 8 اوش �  A5ده 

��7�، و ای" ا% �� ا`�ا%" � ای" د`�� $ده �� وی � دی ھ$���ر، D3 ه، ورزی�ه در ��ر 3$یA و ^) %�ن %�Dرزه آن 



٢ 
 

دوره $ده ا��، ��2 ��4 ھ  ��w z5 ھ$���ر، %�D�ی و �w ورزی�ه و %��$`4 ای ھ* � <�ی ���� ا� ف 4% 

��B و �S<��� "5� ی4 آن .�7ن�g� ده؛ در .�7ن � ای[ و$ا,  � خ . ���� د �� در ای" ا!  %7��| ��ه ا�� 

�>)�ار ��d�d" �$ا'ت و �g^�78ت %y و�� در ای" ا!  را در �$��� ھ�ی %)�ی ��%_ و �b% 42B� د`�� �S0ی4 

 ��d�" وی و ���� }b%�y`�� � ده ا%� ھ��7eن   ا��20 ا��:�ب آن � ���� ا� ف ا0 ار %�$رزد، در ای" 0$رت 

   .� ���(� ای �5$اھ� دا��<� اm8ف و^

  

:��ری در ,+��� و ا�7$ن �$���ه ا�� �� از رھD ان AD7> "���6 . ی�4 ��ای4 از <��2 ���� ا� ف  -۶

 �  ا�D�Bر آ�)�، � %:�$`�� ھ�، �y3ھ� و ا�� ا��ت ��7دی < ی�ن ��ای4  ���8 �%$<$دا48 � از%�47 ����3 و 

� <D ا�4 ��   �  ا<���ع، � ھ�7، ھ7 ، و ط�D�� ��$ر آ%�، و <AD7 ا�mم ����4 و آن mی �8ری45 �^ �w

:��ری از دا��� ھ�ی ��$ر را � 428 از��3:�  �ل ��$د ���� �3`4 � ده، و %� و��B ا���ر و ا��Bل دی وز و 

�� �<�ی� ,�S در ای" %$رد �S8و48 ا0$`4 و %�47 داری . ا% وزی" 3$یA را از آن ���(�  ����8 ��" ا�h  ��م داران �%

�y ف �8ریZ ��* ^ ن ا�3  ��$ر، ا��20 و . ^y= ھ�ی i2�5% ط�S)�ی ��ای4 و<$د ��ارد "�ddb% ای   l7% "از ای

. و ی� <�42 $دن A5 %)�4 از ا<�اء آن ھ�x اھ��� ا0$`4 �5$اھ� دا��" ����� ���ھ��"�7�ی� ���ب 

� ،��� �> �ز ھ* ای" ا!  در وn_ �7$�4 آن در )� ی" ��`� ��* ی� ا!  %5�وش، ��4 ا,  ھ* .�7" ا���'`4 �� 

  ای" ا���7د � آن � ^�� ا����ط، و :��ر  �76  از ا���wش و اط�Bmت %��7^� را  ای ی� %qdb �8ریZ دا��� و 

� �� ای" ���ب ا%�  ای ���`�" ����4 ا% وز ای" %:��2 وا<� اھ��� ا�� �� دری�b% .7�ود و %� وط 3$اھ� $د

��ل ,+���  4�۴٠، .>$��، و �l78 4��:� �. ]�$8* و b8 ی  ��ه، . ا 7��8$ن در ا����ر %���ه، و در ط4 ��ود 

$ده ا��  D3 4 .ا�h ی� ��دی� � ا�S8ق ���`�" <AD7 . ی�4 از و<$د آن 
 


