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��ز��ن رھ���» ( ھ�ی ا���	���ن �روه ا	���� ��ق )  » 
 ادا��ی ��ل

  ��ش  ��ر –��"ث  ��رم 
 

 را�وش ��ن �ط�ری �� از ر�ل ��رج 
ده، ���ن ا�ت آزاد ��
د، « -دا�
��دی �و�� دا
ت ا��طور:
 )(؟» و&# راه �� %�$# ��واھد �رد...

 
��ر���ی ھ�ی اول، دوم و �وم �*ث ��و�# ��# -# د�,ر، در  ���وک و  �� ��*ث ��)# و ��ش :ا
�ره


ور، ��1ً  ، �د�ت 12���دان رو�دادھ� و *وادث دھ�»0/���ن « و ���ت » �را��ن ز��ن «�ھ�ی ا��ر 
 ھ� و �� �
ر ر��د و ھ�وز %�ی وا��وی، 0/���ن و ارز���# در ��رۀی �*�وای ھر �4 از آن �*ث

 -ھ�، �واھ�م -ردا�ت. ا��ون ��ش �78رم ھ�ی ��د 
ده �����ت. در  رت د�,ر �� ادا�6 وا��وی آن ��ش
�د���ن �:د�م  ( و ( ��ز��ن رھ��#» ھ�ی ا ;�����ن  0روه ا�:�1# �)ق«��*ث �78ر را، ز�ر �2وان 

�ت�
# �و�ش را در ھ�ی وا�ف �� ���$ل، �ظرات �=د�)# و ����) ��دار�م. ھ�ز��ن �واھ
��د�م، 
ا0ر ���# ������ و�8ه ا�ت / ا0ر ���وش ��
��# ��0ه ا�ت « �ورد، �� �زر0وار
�ن، �� 6�/0ی �رد��دی 

 .از �� در�A �/ر����د» 
م ) از و�Cت ������# ��دھ�ر و ��# از ��درھ�ی �� ھوش %ر��ن 1986 – 1946دا��ر  �ض ا*�د (

1349
=)6ی %�و�د، در ��ل  �����%ر��ن 
=)6 » ( ��ز��ن %وا��ن ��ر�#« �ر�زی خ �� E2و�ت 
طرد ا-ور�و��زم « خ �� ��# �8د، �� ارا$� �و
�6ی 1351%�و�د ) ار�:� �� ت. ��# دو ��ل �=د در ��ل 

�طH را�ط� �رد و �
���1# را �� ��م » ��ز��ن %وا��ن ��ر�# » ��» در راه ا�:1ب �رخ �� -�ش  »
 .-# ر�زی ��ود» ھ�ی ا ;�����ن  0روه ا�:�1# �)ق

�ب آن �=�� »#&��
�� ا�ن 0روه ( 0روه   خ 1353، �ر�وط �� �2دا&�%�د �)���#، در��ل « �*/ل 
ھ�ی ا ;�����ن ) -�و�ت. ا�ن دو �
��1ت ( 0روه و �*/ل )، رف �� اد�Iم ����� �ر�زی  ا�:�1# �)ق

« و %��ح رھ�ری �
��ل دھ�دۀی ھ�ی ��د�,ر ا��/� ��وده و اد�Iم �
���1# �� -���ن �2)# �,رد�د. د

ور �8ن و ا�د�
�» 0روه ا�:#�1...�ھ�ی ��$و ���  �� د�د�0ه ����K ��/�وت از �,د�,ر، �� �%�رب ا�:1ب 

دون، در ���رزات ا ;�����ن ��
�ر �و%� دا
��د و�2)# ����ن �%�رب ا�:1ب �ذ�ور را ���6ی �/�د �� 

ور و �ردم ا ;�����ن �# -�دا
��د �و ا�ن 0را�ش را در Eد�ت �� د�د�0ه ����# و ا�د$و&وژ�4 *�ل 


وروی و�ت -ذ�ر �� �ود�د. 
خ �� رھ�ری 1354، �8د ��ر ا�
=�ب را ��*�ل 0رد�د. از %�)� �=دادی در ��ل »0روه ا�:#�1... »

 »��ز��ن ���رزه در راه �
��ل *زب ��و���ت ا ;�����ن« ا�%��ر�ر��&# و دا��ر �2�ف �=د از ا�
=�ب 
، »��ز��ن ا�,ر(« �� �
ر �-رد�د، �=دھ� �� ھ��ن ��م » ا�,ر»را ا�%�د ��ود�د و �
ر�6ی را ���م 


د �����
 .د�د�0ه و �=)���ت ا�ور �وا%� و �%�رب آ&���# را د���ل ���رد» ��ز��ن ا�,ر » .
خ ) و 1357 ھ/ت Nور ) از ��م ا1*�ت و ر�/ورم رژ�م �ود��ی» ھ�ی ا ;�����ن  0روه ا�:�1# �)ق »


و�ش از ا*���ل ��*ب ط�:�ت ��و�ط و  :�ر %��=� �و�ط رژ�م، �� *����ت از در ��زش ( �
0روه « دا��ر  �ض ا*�د و �2دا&�%�د �)���# ) در  ) �����#) -�ش آ�د و ����� �ر�زی ھر دو %��ح

�ره و د�د و واد�د را  �)� ��ود ���2دا&�%�د �)���#، ز�د0# ��/# را �رک 0و�د و ��ب �ذا» ا�:#�1...
�� رھ�ری رژ�م ��ز ����د. �� از ا�ن طر�ق �وء ظن رژ�م �و-� از ���ت ��/# �ودن �ووف �رطرف 

 P ری و �د���ل آن �� */�ظ�
0ردد. �ط��ق  �)� ��د
ده �2دا&�%�د �)���#، ���ت �� 1Iم د��,�ر -�%
دو��ره �� ز�د0# ��/# ��ز 0
ت، ھ�ز��ن ا��ن ھم *�ت 
د. د�ری �,ذ
ت و �=د �� ��ه �2دا&�%�د، 

 #���(�، �� ا*���ل ا���� از »0روه ا�:�1#...«�/ر دوم %��ح �2دا&�%�د در  -�2دا&:�وم رھ�ر �رادر 
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در -# �دارک %�Q » 0روه ا�:�1#... » طرف رژ�م 0ر ��ر �
ود، ا ;�����ن را �رک 0/ت و ھ�ز��ن
��� �0ه و -
����# ��ر%#، ھ�$ت دو�/ره را �� �����د0# دو ��)*��� 2)�� رژ�م 0رد�د و �رای �*��م �

خ Iرض �ذا�ره �� رھ�ری *زب ��و���ت 1357در �زان ��ل » 0روه ا�:�1#... » %��ح در رھ�ری

ور �8ن  ر���د. ���ت �ر�ورد دو��0� ا�E2ی ھ�$ت �ر�وط �� دو %��ح ��2دا&�%�د و  )و *�و�ت �� 

���)#، ��2ث ا�
=�ب در  –ره �� ادا�� ا��1 �ت �
���1# دا��ر  �ض ا*�د) در %ر��ن �ذا #���� »
را ...» 0روه ا�:�1# « خ 01357رد�د و �2دا&�%�د �)���# و ��را�ش در ز����ن » 0روه ا�:#�1...

 .�رک 0/ت
ھ�ی �ود ا�,����  ھ� و راه ا ��دن %��ش -س از �*�ل �� ا�
=�ب و �=د از ��زش» 0روه ا�:#�1... »

��)# �و�ش را �=د�ل ��ود و ��د�ردم  HEور، �وا
�خ  1358 ی را در ��7ر در ���طق ���)ف 
ھ�ی �)# و رھ����ش �ود ا�,���6ی �ردم را �;�  رو�دادھ�ی ا��ر و �واHE �� )، %��شز�ر�2وان (

» 0روه ا�:�1#...« ا��1# داد و در -# ا�%�د %�7وری ا�#�1 
د. �� در �ظردا
ت ھ��ن �وE=�,ری 
ا12ن �رد و طرح �ود�� را 2)�� رژ�م �ور �*�د �ره �# و » %�7� ���رز�ن �%�ھد « �67ی را ���م %

*/�ظ P ا��ن، �� �ر�# از %��ح ھ�ی ا��1# و...�طرح ���ت �� 
ورش، ���م و �ود�� روز �78رم ا�د 
�ود�� ا 
� �4 روز ��ل ( روز �وم ��ه ا�د ) �� 0ر ��ر د0روال ا�راھ�م   خ �2)# 0ردد. 1358 �
:�

�ر 
��ت �ورد و طرا*�ن �ود��، ھ���ران آن* C�� #ت �ظ���ھ� و ز��دی از  0رد�د و *ر
�ت�
�ود�� آ�0ھ# �دا
��د  ��E�
�ول دا��ر  �ض ا*�د، 0ر ��ر و روا�� ز�دان  ( ھ�ی د�,ر ( از  ��


��ر�0ه 0رد�د�د. ا�� دا��ر  �ض ا*�د، روز �رت رژ�م  رار �رد و �� ا�د از �و��ف ���� دا 15و 
���ل 0روه ا�:�1#... = ��ز��ن « رار داده 
د. در ار���ط �� 8,و�,#  رار دا��ر  �ض ا*�د،  #
��

�� رھ�ری �و�ش �=داً �:�ط=� �رد و �� ھ�وز 8,و�,#  رار دا��ر  �ض ا*�د در *�&� ا��7م » رھ��# 

ور -�����ن ��رآورد و در آ�%� ���:ر 0رد�د و ��  =�&�ت �����ت؟! �را�%�م دا��ر  �ض ا*�د، �ر از 

 .�ظ��# ادا�� داد - ����#
�� 6�/0ی �ر�# از ����H، دا��ر  �ض ا*�د و �
��1ت او از *���� د-)����4، ��&#، ����#.. *زب و 


=ل رھ��# « �
ر�� را ���م  1359در ��ل » 0روه ا�:�1#...« *�و�ت �8ن، �ر�وردار �ود. � « ��
�)��    -�;�ر داد. در ا�ن �;�ر ��م » ��ز��ن رھ��# « را �� ...» 0روه ا�:�1# « �م �
ر �-رد و � »

« �=و�ض ��ود. » رھ��# « را �� » ا�:�1#  » و» �)ق « و �)�� ھ�ی » ��ز��ن « را �� » 0روه 
�ی ا�:1ب ا��1# را �ورد ����د �رار داد. 8ون ����ت �)# �1ک Eد 
وروی، ��روھ» ��ز��ن رھ��# 

��)# �و�ش » ��ز��ن رھ��# « د�,ر ا�د�ش را �� -ذ�ر �� �ود�د. ھ���8ن  ��
طرد (« �� �:د �و
-ردا�ت. 8ون ز��دی از �درھ� و ا�E2ی %ر��ن 
=)� » ) ا-ور�و��زم در راه ا�:1ب �رخ �� -�ش 

����
ورھ�ی ا�ران و -��ن -��ه �رد�د و %�و�د ��)# از روی �%�ور�ت ا ;�����ن را �رک 0/�� �ود�د و �� 
د�ت �� ��8ن ��ر زد و از ھ��ن طر�ق �� %ذب » ��ز��ن رھ��#  » ھ� رھ�ری �رای ر��Eت ��طر آن

 .ار�:� داده 
د» ��ز��ن « �� » 0روه  »
��ری از  رار��ن 
%��7ت « �وا��ت ز�ر ��م و -و
ش » *�و�ت �8ن « �� ا��/�ده از ھ���ری » ��ز��ن رھ��#  »

ھ�ی رژ�م، ھ���8ن در اNر  
ور ��روھ�ی �ود را %��%� ����د و در ��رد �� �وتدر دا�ل � « ا�#�1
» ��ز��ن رھ��# « ھ� �� �وص *زب ا��1# *�����ر، �)/�ت ��,�ن را ��:�ل 0رد�د.  �ورش ��ظ�م


�� �ظ��#« ��ز �� ا�%�د ھ��� ھ�ی  «4��
ور -�����ن د�ت زد و �� ا��/�ده از ا�%وھ�، �ھ�ی  در 

�« �� ا��/�ده از » ��ز��ن رھ��# « ورھ�ی Iر�# را ���م ���رزه 2)�� 
وروی در�� ت ��ود. ��&# 

�و�ش در -�����ن �� �/�� *ر�/�ن درو�# و ���&/�ن �ود -ردا�ت و در ا�ن را��� » 
�� �ظ��# 
��ش ارو-��# %�7� ���رز�ن �%�ھد « ھ�ی در ��ر�V �و�ش دارد. ھ��ن ��$)� ��2ث 
د ��  دا���ن

خ 1363ا12ن ���&/ت ����د و در ��ل » ��ز��ن رھ��#  » 2)�� رھ�ری» ��ز��ن رھ��#  -  ;�����ن ا
« �:�ط=� �رد. �)م �د���ن و �و���ده ھ�ی %دا 
ده از » ��ز��ن رھ��#  » ��ش ارو-��# ��ز��ن ��
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��ز در  « 
ورا د�و�را�#« -# ر����د و  » 
ورای د�و�را�# « ، 
ورای را ���م »��ز��ن رھ��# 
 ...ا��داد  =�&�ت �و�ش �� دو ��ش ��
=ب 0رد�د

%�7�  »)، ا�%��ر ��ن �*�د ���H را �� *�ث ��وول »)��ز��ن رھ��# » (« %�7� ���رز�ن �%�ھد  »
�ر�وط ��ز��ن رھ��#) �� �را%H ��و�ل ���ده -�����ن %7ت -�
�رد ��رھ�ی �ظ��# » ���رز�ن �%�ھد 

�� را*ت 0رد�د و » ��ز��ن رھ��# « ھ�ی �/�� وی رھ�ری  ��ت ��ل�=ر # ��وده �ود. �ووف از �
 در ���س 
د �� �� �و�ف ��)# �و�ش ��» ��ز��ن رھ��# « �د�# �رک ��ز��ن �رد. در آ��ر �� رھ�ری 

��ز0ردد و ��8ن 
د. ا�%��ر ��ن �*�د ���H، در ھ���ری �� ا راد ���# *زب » ��ز��ن رھ��#  »
2:رب  E  �( 27ل ا&*ق، در ا��ط�ف و �� ��ل ر���دن دا��ر  �ض ا*�د در ا��1# *�����ر از %�

خ �:ش ��زی �رد. �� 0ذ
ت ���ر از ����ل از ��ل دا��ر  �ض ا*�د، در �4 ��دم �و��ن ��1365ل 

ور ���ل ) ���م دا��ر  �ض ا*�د، �����,زار  ) درون ��ز���#، &�1�%�=�ت ا�:�1# ز��ن « ���� 

 �32� �2ر » ��ز��ن رھ��# « خ �� دو �ن از ا�E2ی 1365د&و ��ل  15راوا ) در  » (ا ;�����ن 

ور ���ل ) و د��ر دا��ر  �ض ا*�د، ��  ) ��&,# �� ��ل ر��د. ��# از ���)�ن �� دو �واھر &�1� ����

%��%� 0رد�د�د. » ر���ت -�W ��د « ���ل  رار �رد�د و از طر�ق ا�����رات رژ�م ��رک ��ر�ل در 
 .�8دی �=د ���)�ن (ا*�د �)ط�ن و �*�د ھ���ون ) در -�����ن 0ر ��ر �=د �*���� ا2دام 
د�د


ور ���ل�0ر ��را�
=���ت -# ھم » ��ز��ن رھ��#  » ( �� ��ل دا��ر  �ض ا*�د و ���م اش &�1 ( ���� 
ی ( �و�ت، ھ� م در *����ت 2001در 
را�ط �=د از  » راوا  » و» ��ز��ن رھ��#« 0رد�د. �:���ی 

 =�&�ت ��ود و �ر » راوا « و » ��ز��ن رھ��# « *��د �رزی در -و
ش �Iر از  ( ا��:�&#، ا�����#
خ 1383*�ل  ��25رھ�ری �2دا&��&ق �=�ت در » *زب ھ����,# « ھ� ز�ر ��م  ھ�ی از آن ا�%�م ��ش

��زھ�ی 0رد �7م  ھ� و در ھ���ش « *زب ھ����,#« در وزارت 2د&�� را%��ر 0رد�د و �����ده �0ن 
 ... =�ل دا
�� و �وE=,�ری  �ری *زب �و�ش را ���ن ��دار�د

 
 ادا�� دارد

 

�,�ن راه *:�:ت و وا�=�ت (�...( 
 

 majidpoor2@gmail.com: آدرس ا���ل  رزاد �%�د-ور
 


