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26��د���  �� �� %�'�ن ��%& %�دار �$#� داوود  � �ن 
��د��� %5(�  �د، و3, 2(���ه�� �ن  �ا� ا0/�*-.�ن  -, +�*() 

  . و %(�6  �د
��� �7ه� +�ن در �� 9226 از �ن �� %�دار �$#� داوود، 2-� 

��د�� ?�رت را  � د%� =��0، رژ�; 1352%�'�ن %�ل  �� �  
�Eه, را +��#� ���D �.0�ان ��د و از ��Cز A#B�ر�� %@) 
. =�5، ا0/�*-.�ن وارد �0ز ����B از G(�ت %(�%, اش =�د��

��د��� %�دار �$#� داوود  (�.�  � ه#�Jر� ا0-�ا*, I�رت 
 ���KD ا0/�*-.�ن LM+ ��� �� در OGب د����ا�( �0�=

� ��.Eش ه�� دا�P* �  د6 و�� Q)R$� رو��E ر���� ه; در 
�� ا%.�ا��S . ��ر�-(-., ���E =�د��6  �د*� O)* رو��E

�Iور ا*XYب  � %�� �B�ب را ��Wح ��د6  �د و ه�ا� ر%(�ن  � +U)M �0رس و  $� ه�� را در %� دا�E در ��Cز  � 
� داوود +�ن  � ا0/�*-.�ن �0%.�د6 و ار�Z را *(O  � %�دار �$#� داوود ه#�Jر  �د و ���وران ز��د� را  �ا� ه#�Jر�  

  �  \� �#��Q 55داوود +�ن در اوا�Q را O* � �Wد�J,  � روس ه� دا�E و3, از %�ل ه�� . %(-.; رو%, �]OA %�+.�  �د
� و *5�ذ  -(�ر� دQ��#� Q)3 داوود +�ن  � �Cب را *�E, از *�Pا*, و� از رE. داوود +�ن  � %#� �Cب *(O  (�.� =�د��

 � ه� �Gل �/((� رو�� داوود +�ن  � �Oاج روس ه� +�ش . OGب د����ا�(� در ا0/�*-.�ن +�I.� در ار�Z �, دا*��
 از �-J� دا�E 3(�*(�  �ژ*_، ره�� E�رو� *�+�%��� +�د را از *5�ذ 1356*@�رد و در د��ار� �� داوود +�ن در %�ل 

�� Z����  � وا �Eب در ا0/�*-.�ن  (�ن دا�Cدار �$#� داوود رو � رو =�د���% � .  
���M() روس ه� را  � �2�J��  (�.� وادا�E �� ه�`� زود�� ��ر داوود +�ن را  Q �Y� داوود +�ن در Z�� � ه� �Gل وا

�0�= �MI�0 ر داوود +�ن����; از  ;����� و OGب د����ا�(� +LM ا0/�*-.�ن *(O  � د%.�ر E�رو�  6�-J�  ��`و ه� 
  �  \� �Xش ه�� �Eن 56 رو� د%� =�0.�  �د*�، و3, از %�ل �1353ا*�از� JG��� داوود +�ن را از %�ل  �*��� �  

��د�� MD(� %�دار �$#� داوود را %�ز��ن ده, ��د*�1357ه#�ن  �د �� در ه�5 �ر %�ل . را  (�.� ��د*�  . _\b
  ن ه; ��E �MD �  ��O �� ا0-�ان ��د��`,JG��� و +�I.� %�دار �$#� G(�ر ر%�3,، وز�� د�0ع JG��� داوود +�

�#.�  � ��Yو�� رو � رو =�د*� و %�دار �$#� داوود در دا+M= �R? Q@�*�  � �#�م +�*�اد6 اش  � ?.Q ر%(�.  
روز ه�.; �ر ��د��`(�ن 2(�وز� ��د��� JE�ه#�� �ر را اXDم ��د*� و از ه#�ن ��Cز �5R(� ه�� %(�%, ��Cز =�د�� و 

�� *#�*�هOاران *5 �*�E 6د�e% ام�Dه�� ا �+�B �  ر�� �  �رز �ن ��_ =�ر ه�� د%.� B#\, در  � در ه#�ن ��Cز 
�E�  ,� ر���  . P)3�2�ن Q2 `�+, و د��Y* �Pط 

 ��Bح +OG LMب در د%� دا�E و ا��g ره��ان ��Bح ����Y�58 ;`�2 ?�رت ���Q را  \� از ��د��� �ر �� ��B ;�E %�ل 
رو%(� ه; در ا�) ز��ن KG�ر i)5G اh ا�() را  � �bر +�د دا*-.� و . �*� و �� ه;  � E�رو� �0ار ��د*��� ز*�ا*, =�د�

 *(�و ه�� رو%, 1358ه#�ن  �د ��  � ��ر���B ;�E j %�ل . در �Iد �E ��  � '�ر �-.Y(; در ا0/�*-.�ن KG�ر  (� �
hا i)5G ر%�*�ن Q.? �  وارد ا0/�*-.�ن =�د��*� و  \� از ��B ;�E ���ر�Q  � ار��J � ?�رت �J(� زد و �Gد k��  ،()ا� 

  . را ���MG � *��) و �M��J, ا*XYب lY3 داد
��د���  Q �Y� داوود +�ن در ���JG ��g� � �ABم و�D Q)3د*� و  � د�  �)\bو ,`�E�#� �.�)  ر���دم �� در ��د��� 

� �*�E �B�.� د����� �-.\#�6 =�د��6 ا%� و ?�رت  � �\��� �ر وا���, *��ن *�اد*�،  \� از � �  Q���� ����Y� ا0/�*-.�ن �
از %�� . ن ا0/�ن ا�Bز6 � �/((� و ����M, را در %W�ح JG ()��2��., ه; *�ار*�وا?\, در د%� روس ه� ا%� و G.� ره��ا

د��P  �*��� ه� و ا��GXI, را �� JG���  \� از ��د��� �ر رو� د%� =��0،  (�.�  � ا�Y.Dدات و  �ور ه�� ��دم در 
QJE د در ا0/�*-.�ن�AB و�� و�Y� ه-.� ه�� ().-@* �� . =�Q �Y��0 ?�ار =��0 و ه#�ن  �د 

�2�-.�ن و �D -.�ن �� *5�ذ E�رو� را در ���YW  �ا�  �)m* ر ه��������ر ه�� �Cب و در راس �ن ا���E �  �J#�ل 
� ه��  , در�n +�د را  � �]�ه��) #� �Jد*� و ا����� ���Y� د را�AB و�� و�Y� دا*-.�� ا�) ه-.� ه�� ,� k�*�W+ د�+

�P��2ه (��.A  �  ;ن ه�.-���0ر ���ر ه�� �KA* (.0�= QJE ، , �C . 6 و 6�P��2 �]�ه��) �����b�D�E Q دا�E و �2
ه�� E �b�رو� G.� در ���ر ه�� KD� 2(#�ن وار%� و �ABد ��دم ا0/�*-.�ن و از ه#� ��m* ,=�)%�2 ، �.#Aم 

@��Q  � رو� ��ر ���ن �(. �#�*(-., در +�د E�رو� ، ز�(�� ه� را  �ا� JG �-JE��� در ا0/�*-.�ن �(-� %�+�



�� �A; ���) �ن �]E ��O�رو�  � `���) A#B�ر� ���B  �د �E ,0�PE تo�$� رو� د`�ر�E _`� ن . =�ر�د*��ل  � 
 Q �Y� ا0/�*-.�ن در ���JG �0 و�� Q)MY� ا0/�*-.�ن �  �#��; ز�(�� �  ;�E�رو� د`�ر  $�ان وk��.�G دا+M, =�د�� و 

�E �A�� ب�C از. �]�ه��) و �\  �� l)[* �.���د �� �M� �$3�R� Z, 1365 %�ل دا ZE�� در ا0/�*-.�ن  � ?�رت ر%(�، 
 Q��� � �K�? OB (6  �د و �]�ه���E د�� �Pو3, د� ،���را ��Wح ��د6 و �� JG��� ا�.0X, را در ا0/�*-.�ن ا�]�د 

��.Eا�* �m* را در �Pا� د� ���O= p)ه; در ا0/�. ?�رت ه �$.� QM� 6 ا� %�ز��ن�Y0 U�2 ح�' �.G د�� و�P* ,M#D ن�.-*
� �AE �.�)  6 ه�� ���ر ?�Q از o� 1371+�6 در ه�.; �ر %�ل )3�G ف =�د��، در�R� (�و ه�� �]�ه��)* &%�� Q �� 

ه�`�� .  %���Cز �$�3, د��P در ا0/�*-.�ن  �د71ه�� �ر %�ل . ا�)  � ��Rف =�و6 ه�� �@.M_ �]�ه��) در ���6  �د
ت ه5.; �ر �, دا*�� و3,  � ه� I�رت ا�) �$�ل �g� ,MI�G., *�اr�B OB �E ه�� 6�D ا� �ن را د*���3 � ��\�

Q �� �AE Q+ص در دا�R+ �  در %�ا%� ا0/�*-.�ن و ,#)m�� k��.�Gو . Z�� Q ��از ه#�ن او3() روز ورود �]�ه��)  � 
 ��Q را در ��Rف داE.��،  � و?�ع ه� و  � د*��ل �ن  �+�رده�� �-M$�*� �(�ن =�و6 ه�� �@.�AB _Mد� ��  @Z ه�� از 

�� Q ��%& '���3ن ��Rف �E، ه#��tن ادا�� دا�E 21375(�%� و �� %�ل  ���� Q و �\�اد� از �AEه�� ا0/�*-.�ن .  �AE
�*�E 6وار�ل و �M\� ،,#+ز ،�.���Xش ه�� وا?\, . در ا�) `�Aر %�ل ���X و��ا*� =�د�� و ���A در �� �I Qه� هOار *�5 

���ره�� ه#-��� و �C , ه;  �ا� �.$� ��دن �]�ه��) ه(p %�د� *�ا�E و ه� =�و�A�� 6 ?�رت را  �ا� �� C(�وا?\ ,
  . +�د �, +�ا%�

��د*� و  � ه#() +�'� ه(p 2(�وز�  ,� ���#G را ,R@�� ن =�و6 ه���E �I�Y� �  ا� ر%(�ن�  O)* ���-#ر ه�� ه���
  . ��@R,  �ا� =�وR.� ,R@�� 6�ر *��د

�� و +�د   �2�-.�ن  �گ  �*�6 � د��Pش را رو ��د6 و '���3ن را وارد �I�D %�+� و '���ر r�B ه�� ��m(#,�� �ن 
�*�E 6�)`�  ر ��%& '���3ن���  . ��m(; ه� در ا��Y* �gط 

  � ا�) ���(l ه5.; و ه�.; �ر =�`� از 3$�ظ ��ر�@, OBو =Ev.� � وk��.�G ا0/�*-.�ن ا%� و3, از 3$�ظ ا� =vار� �ن
 � �#�م E�ون اD�#.B,، ا?.�Rد�، %(�%, و �0ه�P, %�ل ه�� ز��د� ا0/�*-.�ن را ه#��tن در �, *�ردد و  (�.� ��XJت 

�E�  ,� از ه#() دو روز ��ر�@, در ا0/�*-.�ن ,E�* ،�%ا��وز =����ن =(� ا0/�*-.�ن ا �.G �� . و  $�ا*, 
 

8���   


