
 
 

د ���� ��ر�� 

� ه��  �������ن د��ا������� ���� وا
 ��  در"!
  ا�

 
  
��%�ر د��ا�����ن و د��ر.%�ران، ,�+*�ن ����� و #���(� و �������ن ��ه)'�ر� ه�� ا&%$�#�  در "!

� ا�� �1 در 0
ل �
ان اوج ��%�ره� را  �� �41ر٢٧ا�%� ���6 � دور� (���8  ��ل �67%� ادا� ��.%� ا�   ا
.  ��د  

١- دور� � �,�  ، ��ل ه�١٣B٩-١٣B٧  : در ا�� ��ل  <�"= )>;�ن و��41 ه�� �:�� ، ����� و 
 ��وا��%�Gن  رژ� 8�JK)%� ، �� .�<  ���,%� از ا��ان را ���.%)� ��I از د��G ��و� ه�� ,�+F رژ�8 ا�

 َار��K#  �<,6 �) ��4$� ا� 1
ن د�%� &$��� از ار(�;� �>��� ود��G د��ا���I ���ن ��واM. ا#�ام ���6

ا�)�� 7ه)� ا� O 8 وK#ا�� ( ا
O �Qد��) رو
� F�0 ا#�ام ���6ن ا�� � ��
ن ذ���S در زU$ر� از . ه����


� در ا��ان �;= ��6 �
د ��ا6%)�  و .�V �� �)�� ه
ادار� از  K4� ا#�ام ���6ن ه�W ���� در .'���� �� رژ�8 

�  وK4�
م رژ�8 !S�گ  �� �� �� دا�%6 ���KZ در ار(I ووزارت ���O ه�� د��G در ���اد��� ه�� ا�

���6.  
در ا�� دور� ا#[� و ه
اداران ���O از ��و� ه�، ��ز�ن ه� و ا"]اب ����� ��] در �
�6 و �)�ر ا��ان ،�� 

� ��... و�^� در ��د�%�ن ، (��$� <�Sاو�. �%_ ر�����  ا#�ام و �� �
���K #$�ل رژ�8 ا�  

ج د��ا���I ��� رژ�8 در ا�ن �$����� و (��اد� از ا��K  ه�� 7ه;� ، �� و�^� ��4`��ن ��] در ا�� دور� از 

� ��] و&
د دا6  �� (�وره�� ��و� .َا��ن ��%� و ا#�ام ���6�ا�� �
ع ��%�ره� در درون &���ن ه�� ا�
� ��
$� b� +�� ا�� ��و���رد ��.
O�� د.���ن و
.  


د.�و�6ن و ��ر���  O ،دان�%�
ن U$از �������ن �� ه)'�ر� ه�� ا&%$�#� ، ه �$�:# _�O ل ه���در ا�� 
.���6 ��]ا#�ام  
 ��%�ر د��ا�����ن و ,�+*�ن ����� و #���(� در �Oرج از ��
ر��] �Zcز �6، و &4$
ر� ١٣B٩از ��ل 

����;) � �G(و .�ه �����ر� از رو6)*!�ان ����  ��  . را در �Oرج از ��
ر �� �%_ ر����ا�

د را �6ت �,���.  ��%�ر ه� O ����� ن�*+�,٢- دور� دوم  �� ل  ١٣d٠ –١٣d٢ : در ا�� دور� رژ�8 ��%�ر 

����ر� از ره;�ان ،ا#[� و ه
ادارن . و �h از (:�ه�ات ��ز�ن '�ه�� gKO اوج ��.  �O d٠داد ��ل ٣٠از
��ز�ن ه� و ا"]اب ����� �
�^� ��ز�ن ��!�ر، .�ا`��ن gKO ، ����اران ، ��ز�ن '�ه��� gKO و ���O از 

� ��] در (�4ان و .��] در ز�� ا#�ام ���6ن ا�� ��ل ه� ه�%)�.... "]ب (
د� و���و� ه�� .��ر و��%�ر ا�
� را �� �%_ ر������،�� ��و� �)�ت در 6��4 &�4م �b �46�%����4���ر� از د�� ا�����ن و ,�+*�� رژ�8 ا�


�� از ا�� ��و� ه� �
د$�.  

���� ����ر� از <�"= )>;�ن و ه
اداران رژ�8 را �� �%_ & �.�) [�� ��در ا�� دور� ,�+*�ن رژ�8 ا�


ان ا�6ر� دا6  ) � _.ر������، �� ��ا� �$
�� �� (�وره�� ��ز�ن '�ه��� gKO و "���ت ����اران در َا  

د� "�K$���ن. �K  ه�� 7 ه;� �
�^�  ��4`��ن ��] ادا� ��.  در ا�� ��ل ه� ��%�ر ا �O��Z " و �������ن 


ن �$��� ��< ��.��ه)'�ر� ه�� ا&%$�#� ��] از �]�� (�j ا#�ام &4$
ر� ا�  
�ن  kو #���(�  (�ر� �����ن �*+�,٣- دور� �
م  ��ل ١٣d٧ : �!� از �]ر�%��� ��%�ر ه�� د��ا�����ن  و 

�ن َا�  اO m$�)�  ه]اران ز��ا�� ����� و #���(�  در ز��ان ه�� .  و ��46
ر ا�� ��ل رخ داددر �داد�. ��
ا�� . ه]ار ز��ا�� ����� و #���(� � ر��B(�4ان و �46�%�ن ه�� ا#�ام ���6 ، �� "�ا�_ ر�8 َا��ن �� 


م ��6 �
د�� !S� �� ز��ان �
�  �6ن را � �7را����ز��ا���ن �� در ���اد ��� ه�� رژ�8 ا�!S.،دوران   
 ���ط دار و(����ران و �)G��ر ��ا� ��.%� &�ن ا��K  ه�� 7ه;� ، �K$���ن ١٣d٧��ل ه�� ��I و �h از 

�4 �
د�
د� و �������ن ��ه)'�ر� ه�� ا&%$�#� در ��ا�� ا��ان O ��Z.  



o- دور� �41رم  ١٣٧٣-  ١٣٧٩: ا�� دور� ، دور� � �%_ ه�� ز�'��� ا� �� �� �
ل َا��� و #���K ا�� &)���ت 
ا�� �1 ��%�  ز�'��� ه��I از ��ل ه� ���Zc Iز ��6 �
د ـ �� ���6 �%
ان . ��م ��.%� ا�  " (b ز�� " دور� 

� را �� َا�Zز� ��ا� �%_ ه�� ا�� دور� دا��  ��8 q�� �%ل –�%_ د���از  �.  �6ت ��.  ١٣٧٣ ا  

ن دا�
ش .�وه�،  در ا�� دور� (��اد� از ��&�U$ه  ����8 و K� _ان اه�G(6(��� رو6)*!�ان و رو �%

,%�ر� و �$S.�� .'s�ِ (��� 6!_ ��  �%_ ر�����.... ����� ���&���،   
���S و �)� ��] �� �0ز .'��� �� �%_ ر�����  �Kاد� از ره;�ان ا���ل ه� (��درا�� .  

 

 

د ���ن ار��م د���� از (��اد �������ن د��ا����� در &
�ر ه� و ار��م c �� در د�  ���  ا�4$
ر� ا�&


ن &�ن ��I از (��) ، I)��" ل
� در 0�
د را ��.%� ١٠� ده)� �� &4$
ر� ا�O F+�, ه]ار د��ا���I و 
.    ا�  ، ��������� �� ����ر� از َا��ن در �
ره�� د�%� &$��، ��  M�O��uد� ���6  

 ��%�ره�  ��� ، و<�  ��� و َا�vر� �� &� ���� ا�  ، ��� ه� و و<�  ��� ه�`� از  ���O از �������ن ا��
�دم �8%  
��� روح ��وO )�د�ا�Gد� �`
� ا�� ، و از �� �� از �
`� �,�� از ا�)�د &)���ت &4$
ر� ا�

��� ،َازاد� و #�ا+  �����، وَازادا�����ن و َازاد�,
اه�ن �4)$�ن ه�%)� ،ا�)�د� �� �� #�g �� �6د�، ز�

ر��6 �� . ��J و %;�M ��6 ا��O �� ا.� ورذا+  6!*%� ، و رو�O 4_ و& ��G(� اژ� ه�`� �� در دل ">�ر
K�

.����� ا��  
�  را�� � در ه*�ه$�� ��+�Gد �%_ #�م د��ا�����ن در ا��ان  ���O از و<�  ��� ه�� �������ن &4$
ر� ا�

� ه��  �����ر و ز�;�� #�g وز���� �� در (*�ه8 واژ� ه� �� �_ ���%� ا��، ��د َان #]�]ان �,
ا��8 ، 1!�

ش 6
د
اژ� اش �;��� .�اK� b� �%" �� ا� ���,K�.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  ا� ��ر�� از 
�ز��ن ر-��
	 َا���ر�
  


 و���������:  
  ��������، ����� ���٣٢�� ����ر�، ��ر� � ���  *(): ، '�م %�ر$١٣٣، ��در� از �
  

�م��  :��در �0ا/�ر، .�اه�ان و ,�ادران *
��  .�رزو���م ه���2 .�ش و .�م و �د/�م ,�

/� وا>�5 �;���  ,�ا���ن �) '��;: و ,� ا�
 ��8�9 و ا��� �ا�
 ��7 .6 را ,��5ان ا��داع �د��'
��د� ا�=' 
  .�<�) در ,�
�وع ��B,�C� (:�E ���5ل(اول از ه�� از ,?� ه�  . ('�F'�G �/�����7 ه��H و .�اه

ا��وز *�و�M و ر>��M 7)؟ ,�ز ه: �K��F را ,� ر>J .�د �د و ! �C7ر ا�=!! *()
� ا.��اع ���Qل ����E؟ *() ,��C7 Pر ا�=، P,� ��ر�K در دا'��O2 را ,���Nن ر��'E0 و در ��

�د�O, را R,�' ����G �/ =�ز ه: ,� ه: . ,��5) ا�, ��� S�� ؟ و ���ا و��E�� ر�E7 ن�,�/�رش �<
�د� ا'�/ ���� =���;� (�;����ب �
 �E7ر ����E؟ ��� . �� H�G و د*�ا دار'� �� ه�U� (ز��'

دو�= دا��) �C7ر ,�زم ه�� را ,� ,(�R ز,�'�<���U;� Vر و �;�ور ����E؟ ��H�2< �S و 
�م .�,;=؟ ,?� دار �� ا�=؟ ��* �W��� ��.P�, ر 7)؟ و�X�0و ���� ا R<�* ا�= و �;�5د

�م و . /�ش ,?� اش را �����مY مS� 
��(ه�� �ن را از ]�ف ��, (��'����ه� . ,�Yر�از ,
�م و �Sم �����': ,� �<��ز و �0]) و �O�� ج��� *()�0/��ر�0 �, � و ه��H و  و �(��U و '�

�= ه���2نU� س�N, ���� و �<� ��F� �, ���: و �د��'= . ���) و '�, =>, :���در �رزو دا
�Y) .�د .�ا��� ا�=� 
رو� ه�� ��ن را . '���: و�) �) ,��) /� ��9ور '�2 و ���ا') /� ا�

(� ���, ��,�ن �>� �Oو �رزو دارم ,� ه��� :��,.  



���� ،(Oن ه��,�   ,�رود و >
  
  
  
  
  
   از 
�ز��ن را� ��ر��-���� ا���ر �����
  


 و���������:  

: '�م ;U�        
 (Y0ا: '�م .�'�اد�)2E, �2ر  

  ا,�ا�_�^  : '�م %�ر
  $١٣٣:  ��ر�` ����

  
:'�,�  :��در .�ب و �<

 

 در ا�
 ��bUت از ا�� ���� 
���2� از *�� /: ,�ر �
 ,�>) '��'�� ا�= و ,��2�, �bU� ��7
�ا� �� درا�= /� ز'�Y) و , ��Oد� ��c dو ا'�و� ه� =�Qو ز e'ر �G دو ��گ �
 ه�  �,


 ,�V . ��در، ��گ ��7ان �7� و���2Q/) '�;= و ,�ا� �
 ا'�و� ��Xر. '�ا�� ا�=� K% در
 
/ g_Q ن�G ��* ادرا': و�
 و ��S= .�دت را ,�ا� .�اه�ان و ,E' ���� و ���Y از ا'�از�

� 'Oو �5) /
 /�'�ن .�'�اد� را �7>� ��م و %Y �2ار�<ن ه��� . V�, او را �/ �O, 
;Q �,

�;Q م�Oادر د���� ,�د ,�Oاز �Q دو�= دارم و ,� , H�� Vا��, �Q از V�, :از >�ل .  د�

�O, ��>� �, 
�ا ,��د دا�� ,�ش ,� .�اه�ا': ����
، ا�) و د�) و ,�ادرم . دو��= دارم: ��
:'����م ��Y مS� K�
 ��bU ,� ��د��ن . ا��� و ,� �>�� ��ه�� ��ن را دو�= دارم و �� �.

�م . .�اه: ,�دOد'� و از ه�� دو���ن و ا>�ام د��از �>� ,�رگ و *�� �Gن /� در 9Q: %�ر� /
:�E�� (b0�Qا�. �F�Y (�' �G 
�7�� ,�F ��'� %�ل ه� را ,� . /� '���2ن در ا� 
� از �Yا


 ,�ه��م��دh، و و���R را ,� ,�ادر;Q .  
�م در ا�
 روزه� ه� ��bU ,��دت ,�دم و روزه�� .�) را /� ,� ه: ,�د�: ��ور ��د��ر *

�دمE�� .�'���, i��� ات (��S� �, 
  .,�ز ه: �_�رش ���E: /� ا�Gز� '�ه) �90ان �
از �
 ,� '�E) ��د /��� و ,�� ه��: را . از ه�� ��ن .�ا�E�� (b0�Q: و *��9'� �) ,�����ن

��2X�,.  

 ا�20ر;U��)2E,   

٢٧ ������ ١٣�٣  
--------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  
  
  
  

�اد� �� �
   از 
�ز��ن را� ��ر��–#"��! 
  




 و��= '�����:  
  *���=     : '�م

(Yاد�     : '�م .�'�اد�'�C)�  
  ا,�اه�:    : '�م %�ر

  ١٣٢٨: ��ر�` ����
  

� و ���م /;�') /� دو���2ن دارم���گ �
 . �Sم ,� %�ر، ��در، .�اه�ان و ,�ادران *� ���
�گ � (Y�'اوج ز �/ ��'P��� >�, R��mر ,�� و�) �5) /��� ,�ا� .�د ,9�n (Oا� ه��,

: و ز'�Y) را . ا�=�, ���ا����0ا'� ا� دا (Y�'ز :��م، �
 دو�= دا��%�ر و ��در *
�o��� ز�[�X,:��V��> .:�0 دو�= دا�p% V�o��� ز�[�X, :گ را ه�� ،=���. ز'�Y) وا>�5 ز�

���/ (Y�'ا0= ز��، %�h و ,� ��� ا���ا ���ا': /� ��گ �
 در . .�اه�ان *����دران *
� .�اه� pYا= و�) ,� ,�رگ /�دن ,�ادران و .�اه�ا': رو��Q .�د را �cq� ()�. �� ��Qرو

�د. ز'�� 'O<�ار�� ��' 
�د و � ��o��, 
� ��< �� .�ا���� �Yوم، ا� و .��ان ,� ��اغ ��گ ��
��o��, ان��. .:���� ه�o) /� ,� ه: دا[�. �G ارمpO, ���7�� در ا�
 د'�� '�ارم /� ,�ا�  
� .

:���
 *E;) /� دارم . ه�� را، � M�M ��ن را از دور ����
 را ,�رگ /
 و �.���� ،
�>
: و�) �7 ���2د /�د. ر,��5ان ه��� ,�ا�O' V<�ا�, �� (����;Q�9ار ا� M� ���'�ه�� . 

�ر را ,�رگ /
 و ,�ان /� ���ر را ,��� ,�رگ /�)�� ���* . M� ،م ا>�ام���ر و ��دران و �%

 ,�ر �) ���ا� �., ��� را '� M� M� ،���
 ,�ر �����:، ��ران *���� را ,�ا� �. M�

��د ا'S9ب را ,�ا� O��� رزو دارم,��: و� ����Y M_�� و روزه�� .�) را ,�ا� �� � .
�گ �
 در ر� �/ �� ��_) 'pOاردو,��cq� �� ��Q . ان�� و ,�ا� ا.��c �,���� روزه�� %

:O�2<.  
  ز'�Y) را ,�ور /���
  و ��گ را ,�ور /���

� *B2 ,�رز��O��E� �, و  
B2*  

    B2*  
      B2*  

� /� *�G B2و�� ��'��,  
  �و �Gو�� .�اه� ��'

  
�اد�'�C)� =���*  

 =*��$�>s�5از,   
١٩ 
�>, ١٣�٢  
  
  
  
  
  

 %��&'
   �%ا-, +�*–()��% 
  




 و���������:  
  

 ،����ادران *, ،�
 �رزوه� ,�ا� ,<�وز�، ,�ا� ��  %�ر، ��در و ه�;��,� �Sم و ,� *���9
:���ا��: �Y ر��;, ���0. .�اهY ار��ان �
 ا/��ن /� در وا%;�
 ��bUت ��Qت .�د >��� ام، *

�ا����0 �ان و ا';�ن ه�� �����= و ,�ا� �� و ه�� ا>�ام و * =�U� و ��ر از �<�� :�)<
�N[ (� . �� uت و *�ا]� ,��ر���Qز'�ت از ز�0 
� /�) /� ا�E0 ����ا�)، Y ر ,;��ر�%


 .Sف �ن را '�2ن داد� ا�=E�� RE 
���>, �, (Y�'د� ا�= ا�� ز�, R0�n . �2ه�� 
�
� ا�
 �رزوo) '�ارم,<�وز�، G �� از . و �د/��) �� را �رزو /�د� ام و ا/��ن '�������در *

:'�G . �� �7ن �/ :�E�� ر�X�0ل ا';�')، اPو ا� ��27 ز =�U� و ��ان �<E�, ا� در��� ��
�رگ �� ام, =�0�C* �� و ���'= .�د را . ��در� دا�� ام و در دا��ن %�از ��  ���� دارم �

 ��pY از �7ن 
�م ه�= ��Yر�� /� ا���* :���دن �/ =�,�g_Q /��� و ,� ���م و�Gد ,�ا� �
  .�G(� �رزوه�� �
 ا�=


�,�':، ا��ان �>� ���ر ,�ا� ه���2 ,�� : و ا�� ه�;E� د را�. i)< 
� ،
�، �G'�ن ���ا��ان *
�� ,�د� ا� و ,� /. ���9: '��دم� 
� (Y�'و ز 
� �, (;/ ��� ه�;� .�,: �� ,�V از ه


 �رزوه��: ��5دت �� ا�=��
 و �����'� ���  .اQ;���ت و *�ا]� �
 وا>� ,�د� ا� /� ,<�

 ,�د� � �����د�: ا�� ��ل ه�� ��ل �� ���� د�/ (Y�'ه) ,� ه: ز���7 ��ت /� �Yا ،
� ���*
��ب .�د ,��ن ���E: ا�� �� ,��� U� �, �O�_Y 
��� �7 ا�
 ��Cر را ,��5ان �.Yا�، ا/��ن ا

���ن دارد و ه�?�X' �<��� ��Oاه� �,�ا'G (Y�'اد� ,�ه) و . ) /� ز�'�. R�E2� ���Q 
/ (5�
(>�, ��2�G ز'� .�د را�0 
��ر ه��O2) ��درم ,�ش و �5) /
 ا'�و� روز�Yران را ,� . '�م او��

� �7 در ز'�Y) ه�d . او �R��5 ده)Yن ا���
 �Sم ,� ��F, اد� را�'�. Rا�) و ه�� اه�Y در��
���7���  . '�ا�� ا�:، ا�� ه� �'?� ه;= ��B)5 ,� ه�;�م ��

  
��
 �رزوه��: ,�ا� ,<�وز� ���9��* �,  
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9�4�9 ه"0> و�A8 . 3.Fرم و 	"ا�3 رزو( ادا�� ( ز�� �0	A.@"( را �� 4 �� "K8 �4 ��ه" 1

��.�  .���� �"ا �
  .�@�Aن دا�@�، دارم و #�اه9 دا�3	� درود 	� �)�م 4'��� �4 دو
�� I.�ن Z��Z ت<� ،g8�6ا�#  

-----------------------------------------------------------------------------------------  
  
  

 ���G��4& د� ا��ان–�6ه�خ
   از "]ب (
 >.'-�[M 8"ز��  

 ���@�١٣٢١   
   �Fدر? از ر�3&٣٣
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