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�زاد ���� ��ر 

 ادا�� ���� ��� ���رم – ��� دوم

 ����ا��ش &�د، )� ا+*ح &�د و )� ��ک &�د. $# ��"�ان آن را �� �01� را )/�"�ان ".��� داد، )�2»
 «.� و از آن آ��3

�9 ��ن ا�3� &�8ر، �/67 - 5� ��� ���� و ��� اول  �� 9�?*�/<�ان رو��ادھ� و =���نھ�ی ):د
�A و وا�@��ھ�ی رو��ادھ�ی ��� از �$B ������ ���رم �E�ح �1ه - �� ( "<� �<� از =�ا)�ن "8<� در
�ھ�ی « 3�ا�5ن ز��6 » و « 0G2/�ن »، از )F� 2�را)�ه ��5 ��)�J ��ن ا�3� &�8ر ) را در ���Hک و 
0� در �Kا .�H���� 9 از آن ���ھ����1<�. ھ<�ز =�ی 0G2/�ن، وا&�وی و ارز���� در ��رۀی ���0ای ھ� 

� ادا�M وا&�وی آنھ�، �3اھ�J ��دا3�. ا&<�ن ��� &<�)� و ���ر�� �3�� را "�� )�م « � �N�� د+�
J�>&�� د)��ل « ��� Pزم �� �@����ت و  .=���ن M�@1 =�وQ(در ���ھ�ی ���� آ�2ھ�ن ا��ر، آ �7>�از ا

� ��1ه د�N�، 2�د آورده ھ�ی �3�� را ( در � J�05ری و ھ/�7ری )7�د)�. �3ا��آ�2ھ� دھ� ��د، �� را 
��رۀی « �5ز��ن =�ا)�ن �0��� ا.�)�0Hن » و =���ن ���8ر �� « M�@1ی =�و�� »، �F>� R� و ��� 
�ھ�ی �S�1 ،J�� �E�ح �5ز�J و ھ/:��ن ��0���)� �3اھ8/<���<F� آنھ� )، �� �3ا)<�ه �2ن 2�ان ��
 �� �Tت 2�د آورده �1ه - ارا�?�U�� را در ��رد ����ت "@���� و "�3 ���/7�F( ،VT�H� �� Wوا�

...�>���� �( X� 2�دد، از �� در

�K�E@�ت ���8 ا5<�د و ��ارک "�ر��� رو��ادھ�ی �5��5 ��� از )�J ��ن ا�3� ��ر�5)� ... در �� 
 �>� �>" ���Fھ�ه رو7G>1�ی �5ل (1348) خ، "@�ادی از ��5��5ن =<���Bی ��W�0 درV��&��1، از =/�

 �� .��از ا?�Zی رھ��ی و &�درھ�ی « �5ز��ن =�ا)�ن �0��� ا.�)�0Hن » ���7م �� RB و ز)�ان 2�د
د)��ل ا�6 رو��اد ( R�B و ز)�ان) در �5ل 1359خ او6�K ا)8@�ب در « �5ز��ن =�ا)�ن �0���»، �� ا)�80ر 

����E ز��?<�ان « �F>� R� "�ر��� ... » ��<� �� )$�ی �� رھ��ی و�� �5ز��ن ��&�ر، �<�م « 2�وه 
�F>� R�» ( از =/�� ا)�<�� ��/� ?[/�ن، ��/� ا��5ق �EZ�ب « )�7ر2�»،?�6 ?�� «�<��د»، ��/� 
����S? �Z ��/� ا&�م ��ری  .6�HB « ط.��ن» ...)، +�رت 2��� 60�2 P�� ھ/:��ن �� ا)8@�ب و
�H`�ل اول �5ز��ن =�ا)�ن �0���، )�ھ<��ریھ� و ا03*�ت 7�ی در E5_ رھ��ی آن، ��� از ���  -

����. ا�6 ?�ا�b�5 V �1 "�، ��/� ا&�م ��ری ����0ً از &�رھ�ی ?/��  ����ت �2�د و �� ا?0/�دی "�8
در �<�6 او�Uع و 1�ا�#، ��cP� ا5�ار و ��8<��د  .رھ��ی « �5ز��ن =�ا)�ن �0��� » �� – ���ون &�8
 �� ?/��� 1349خ �H8( در �/Bا e�0� ��&:ی )، دا&0� ��/� �/& �c�� �Z? ) ری����/� +�دق 

� "<��، ��?� &�ھ� ا03*ف ( J�/S" 6�>� .���� g$"ی �5ز��ن ( س. ج. م. ا. ) ار:&�� �0�/& ���Z?
 b�5 ود و:� 2�وه �<�یھ�ی درو)� در رھ��ی ا� - R7?�� ،�8( 7�ی در درون رھ��ی �5ز��ن

ازد��د و "�8�� ا03*ف در د���2ه ھ�ی ا?�Zی رھ��ی �5ز��ن ( س. ج. م. ا. ) 2�د��. در )M��0ی "�8�� و 
� )�M01ی ز�� ?<�ان « ط�د Tدر �5ل (1351) خ، �� ارا �/Bا e�"�اوم ا03*�ت، =<�ح دا&0� 

ا��ر"�)�:م در راه ا)$*ب 5�خ �� ��� » �<�م « ا)0$�د��ن » �5ز��ن ( س. ج. م. ا. ) را "�ک )/�د)� و« 
2�وه ا)$*�� A�3ھ�ی ا.�)�0Hن » را ا���د )/�د)�. ا�6 دو��6 ا)8@�ب ��د &� « س. ج. م. ا. » آن را 
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� &�د���".  �� &�د"��� ��/� داود در 5�ط�ن 1352خ ��)�ن ا�5�5 ��/� ظ�ھ��1ه، &�/&�B ا05$�ار ��
� اB:اب و �5ز��نھ�ی �5��5 )��� داده ��د "@V�E 2�د�� و �� ا��0اد ?�م "��1_ ��)�ن �K�@در آن از 
� �5��5 ��ر د�N�، از @=�اB:اب �5��5 از =�)b ��/� ظ�ھ��1ه، &� از آن ?/�اً ��ھ�: )/�ده ��د، 

ھ/�6 =�ه ( "@V�E ��)�ن ا�5�5 ) آ�kز 2�د�� و?/*ً اB:اب و �5ز��نھ�ی �5��5 ا���د �1ه و �� در �Bل 
 VSا���د �� ا�G03 ر0<�. در �<�6 �Z و =� �5��5 ��/� ا&�م ��ری، �� دا601 �����S? �Z، در 

� و "� G2 را "�ک V��& ��1 ،دھ� �G@05ا « �� در د�N05ه « ا.�ن ��/�3:ا)��: �5ل 1353خ از ����ر
� �:رگ =��kری ) �S�وف &�رھ�ی ?/�� �5��5 از $E>� ) اوا�3� �5ل (1357) خ، در زاد�2ه اش
� دھ$�)�ن �� ز��6 و &J ز��6 2�د�� و �3ا5� �� ����اری و ���)� � ،��� "�ز�m ز��6 ��ری �3�/=

 6�� ا� �0�Kا ) ���/( �� ���)� ط�$�"� ��ری �3د ?/*ً �$�ط@� ،V�� �8و)�ی �� �3)�ادۀی دھ$�ن��3 V��$0�
� در �3)�اده Q� م*k ��B �� ��"�"�b �3ا05� ��ده، �� �5اP"� �<� -  از =/��، ز)��2 &�"�ه ��ت �3

��/� ظ�ھ� �1ه ، &J و ��� ����ن داده ��3p�� .( �1�ه ��/� ا&�م ��ری در رژِ ��c 7 Jر ( ح. د. خ. ا. ) دو 
� از ���� �1ت H( ��ر )� ���0ر و �� &��V ا)0$�ل 2�د�2 �Z��� �0H� از �(:k ��Pری و�k�= ر در��

��Z رھ� 2�د�� ) و ��ر دوم ��-  .���@� از 2��0ری �� "�ر�q 7 ��س 1358خ ��ون ���&/� ا?�ام 2�د
 #5�" �& �1���� ��c ،ر�c 7 J�5� G( 4500�ی ا?*ن �1ه از =�)b رژ�� V��1 ،4383 1/�ره

� �5��5 و ?/�� ��/� ا&�م ��ری ����ن �K�@ b�"�" 6�� )8� ر��5. �� ا� �>K�1ھ� &�8رھ� ���7B
���� د)��ل ا)8@�ب =<�ح دا&0� �e اB/�، از �5ز��ن ( س. ج. م. ا. ) و ا���د « �5ز��ن ا)$*��  .���

� 2:اری ��� ،�(�7�& ���/Kا��70ر?��ا �A�3ھ�ی ا.�)�0Hن»، «��VG 1/�ل»، &� ��*ً در �5ل (1352)خ، �
 ��1ه ��د، ا�VG�� 6 در �5ل 1353خ �� �5ز��ن ��&�ر ���5�. "V78ھ�ی ��د �1ه، +�ف �� اد�kم &/�0

 ( �"*�78" ) ��`H� 6��7�N� ا&�G0 &�د و �� اد�kم "�G+ _E5 �" �"*�78ف )� ا)����� و ا�ھ�ی ��&:ی 
�5ز��ن  » .ا:ون �� "�Gوت د��Nه ھ�ی �5��5، �78*"� را در �دای - &�ر �08�ک آنھ� �� ��ر آورد

ا)$*�� A�3ھ�ی ا.�)�0Hن » در �5ل (1354)خ، &<G�ا)�H را ��ای =/@�<�ی "��رب �3�� د?�ت )/�د. 
 �� W&�? �0&و دا �K��� و "@�ادی �� رھ��ی ا)�<�� ����( �� اھ�اف ���8<� �1ه �3د د5� R(ا�G>& ا��

�؟» �� ( گ. ا. خ. ا. ) �mE را�# &�د)� و « �5ز��ن "�ارک و ���رزه ��ای H�� ژی�K����ا)�80ر « ا
� )s5 �8�د، �@�ھ� �� ھ/�6 )�م ��د � «�N3ان « ا�>? ��� » را ا���د و )8��Mی را زH�(�/& ب:B د���ا

.�� 2�د

� ا��70ر ��/� +�دق ��ری و "@�ادی از &�درھ�ی (=���ن 1@�� =�و��) و« �5ز��ن =�ا)�ن � �H(ا�G>&
 ��� =��kری �H� �� ��د) دا$E>� ری ( در���0��� ا.�)�0Hن» در �5ل 1356 خ، در ��kب ��/� ا&�م 
 �Gھ ��/&�B 2:اری )/�د)�، �� ا5$�ار ��2�د�� و« �5ز��ن رز�<��2ن A�3ھ�ی ا.�)�0Hن» (5��3) را ��

�607؟ از  �(��3 �c�3:ش د?�ت )/�د، در ا ��cر 1357 خ، « 5��3 » ��دم را ?��� رژ��c 7 Jر �
 �ا?�Zی رھ��ی ( �5ز��ن رز�<��2ن A�3ھ�ی ا.�)�0Hن) ز��دی از رھ��ی و "@�ادی از &�درھ� آن، �
����0 �� �B$�ت و د��05ت � .�����0ر �1ه ھ� ا?�ام 2�د�2 �1/�ل +�دق ��ری �� دام (ا&�H) ا��0، ھ/

  .��1 �� J�5ز��ن (5��3) از ھ b���" 6�� ا� .�5��� �7G/ھ 
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�<��2 دو =<�ح ( دا&0� �t اB/� و ?��اK/��� &��7)�) در &/�0� ��&:ی « �/( �ا?:ام ھ�`� دو )G�ی، �
� A�3 ��6 و H�(�/& ب:B �2ن�>�2�وه ا)$*�� A�3ھ�ی ا.�)�0Hن » �� &�8ر ��k،6�ض �*��ت �� )/�
��7� آن در 3:ان 1357خ ( �@� از &�د"� �c 7ر) و ���3رد دو�2)� ھ�`� ��&�ر در ��ا&�ه �� �$���ت B
�، در ��82� ھ�`� از &�8ر ��6، ا)8@�ب در « �5ز��ن ا)$*�� A�3ھ�ی H�(�/& 6�� ���7B و ��:B

�. =<�ح ?��اK/��� &��7)� �� « گ. ا. خ. ا. » �mE را�# &�د و در �5ل  «ا.�)�0Hن +�رت 2�
 e�(1358)خ، (���5) را �<��ن 2:ا1� و « �5ز��ن ا)$*�� A�3ھ�ی ا.�)�0Hن ) �� رھ��ی دا&0� 
 �� ( ��� ( �V@8 رھ��اB/�، در �5ل (1358)خ، �� « �5ز��ن رھ��� ) ".�� )�م داد و �� ا)�80ر )8�

� �3د ادا�� داد.�K�@ 

 ادا�� دارد...

majidpoor2@gmail.com :زاد ������ر� V�/�   ا

 

 


