درﮔﺬﺷـﺖ ﯾـﮏ ﻣﺼـﺪﻗﯽ و ﯾـﺎر ﺧﻠﯿـﻞ
ﻣﻠﮑﯽ

اﻣﯿﺮ ﭘﯿﺸﺪاد )(۱۳0۷-۱۳9۷
 6اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1397
اﻣﯿﺮ ﭘﯿﺸﺪاد ﭼﻬﺮۀ آﺷﻨﺎ و ﻫﻤﻮارۀ ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﺎﻟﻬﺎ در راه اﺳﺘﻘﻼل،
آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮدﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻧﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺨﻦ او را ﮐﻪ ﺑﺎ واژه ﻫﺎﯾﯽ
ﻧﺎﻓﺬش ﺑﺮ ﭼﻬﺮۀ ﻣﺎ
ﮔﺰﯾﺪه از ﺳﺮ دﻗﺖ و ﻓﺮاﺳﺖ و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﺎرﯾﺘﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﻮد .ﺧﻂ ﺧﻮش او را ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺎم ﮔﺮم ﻣﻬﺮ و
دوﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﯿﺮ ﻣﺘﺎﻧﺖ و وﻗﺎر ﺑﻮد.
اﻣﯿﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آﻏﺎز
ﮐﺮده ﺑﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای او ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎل اﻧﺪوزی و ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﻧﺒﻮد .در
درد و رﻧﺞ و اﺿﻄﺮاب و دﻟﻬﺮۀ دﯾﮕﺮان آرام و ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﻪ
در ﻃﯽ
ﺷﻨﻮا:
ﻫﻤﺪردی و ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻮد .ﺻﺒﻮر و ﭘﺮﺣﻮﺻﻠﻪ و
ﻫﻤۀ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻧﺪک ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﺴﺖ و ﺟﻮی درﻣﺎن درد
و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻣﯿﺮ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻤﻦ داﻧﺶ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﯿﺮ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯿﻬﺎی او ،آراﻣﺶ و ﻗﺮار ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ را
ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺮ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﺻﻠﯽ “اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ” ﺑﻮد و در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ

اﻧﺠﻤﻦ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.

درﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان،
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮد :در اﯾﺮان از
اﻣﯿﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣۀ “داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان” ) ۳۰ﻣﻬﺮ -۱۳۳۰ﺗﯿﺮ(۱۳۳۲
ﺑﻮد و از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران “ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان” )زﻣﺴﺘﺎن
 .(۱۳۳۱زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪ
)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۱۳۳۴از ﮐﻮﺷﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ راه ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن او ﺑﻮد ﮐﻪ “اﺗﺤﺎدﯾۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد را “ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر
ﻓﺮاﻧﺴﻪ” از ﻧﻮ روﻧﻘﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اروﭘﺎ” ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﻫﻤﮑﺎری
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ“ ،ﻧﺎﻣۀ ﭘﺎرﺳﯽ”
)ﺷﻤﺎرۀ  ،۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،(۱۳۳۸ﺑﯽ او ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮد.
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح
ﮐﺮد و آﺷﻨﺎﺋﯿﻬﺎ و ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی “ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اروﭘﺎ” ﮔﺮدﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد )ﻟﻨﺪن ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱۹۵۸ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ازﯾﻦ
ﭘﺲ اﻧﺘﺸﺎر “ﻧﺎﻣۀ ﭘﺎرﺳﯽ” را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ،اﻧﺘﺸﺎر ” ﻧﺎﻣۀ ﭘﺎرﺳﯽ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
“ارﮔﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ”

ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

از ﻣﯿﺎن ﻫﻤۀ آﻧﭽﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ و

ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

آﻧﻬﺎ ،ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻮارۀ او ﺑﻮد در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ .ﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ
ﺟﻮاﻧﯽ اﻣﯿﺮ و ﻧﺴﻞ او ،ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم آور اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ “ﺟﻬﺎن ﺳﻮم”
ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﭽﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﻃﻨﯿﻨﯽ ﻟﺮزه اﻓﮑﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﯿﺮﻫﻢ ،ﭼﻮن ﻫﺰاران ﻫﺰار
زن و ﻣﺮد و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻒ ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮان و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻘﻼل
درﯾﻦ راه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم
ازﯾﻦ ﭘﺲ
و آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﯿﻮﺳﺖ و
ﭘﺎﯾﺪار را دو ﻧﺎم در
ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ذﻫﻨﻬﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺼﺪق و ﻣﻠﮑﯽ.
ﻣﺼﺪق ﮐﻪ آزادی ﺑﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و رﻓﺘﺎر و ﮐﺮداری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل
ﻣﺼﺪق ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮد و “ﻣﻮازﻧۀ ﻣﻨﻔﯽ” و
و روﯾﻪ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ.
ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان .اﻣﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوﻫﯽ
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺼﺪق رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ازﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﯽ

ﮔﻔﺖ ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎد ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﺷﻮق و ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ.
دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ،ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮاﻧﯽ در راه اﺳﺘﻘﻼل و آﺑﺎداﻧﯽ و
آزادی ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺮاﻓﺮازی و ﺧﺠﺴﺘﮕﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ دارد.
ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن
و روﺷﻦ
ﺟﺴﺎرت در ﻋﻤﻞ
ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﻣﻠﮑﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل در اﻧﺪﯾﺸﻪ،
ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .اﻣﯿﺮ ازﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان )ﻧﯿﺮوی
ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی او ﺑﻮد ﮐﻪ دورۀ دوم ﻣﺎﻫﻨﺎﻣۀ
ﺳﻮم( ﺑﻮد .و از ﺟﻤﻠﻪ
“ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ” )ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ( اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ )ﻓﺮوردﯾﻦ – ﺗﯿﺮ .(۱۳۳۲او در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻗﺎﻣﺖ در اروﭘﺎ،
ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮ اردوﮔﺎﻫﯽ را ﻫﺮﮔﺰ رﻫﺎ ﻧﮑﺮد:
اﻣﯿﺮ از ﺑﺎﻧﯿﺎن و ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺻﻠﯽ “ﺟﺎﻣﻌۀ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﺴﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
او
) (۱۳۳۸ﺑﻮد .و ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ “ﺟﺎﻣﻌﻪ” ﻓﻌﺎل ﺑﻮد
در اروﭘﺎ”
ﻫﻢ از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮد و ﻫﻤۀ ﺗﻮان ﺧﻮد را در
ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴـﯿﺞ ﻣـﯽ ﮐـﺮد .ﺑـﺪون او ﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻨـﺎﻣۀ
“ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ای در ﮐﺎر
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ازﯾﻦ دادﮔﺎه و از
آن اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض ﺧﺒﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﺟﺰوه ﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت
دﯾﮕﺮ.
اﻣﯿﺮ ،ﺧﻮدﺳﺮی و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺮﮐﻮب
و ﺧﻔﻘﺎن و زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺸﻢ و اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ
و ﮐﻮﺷﺶ در راه آرﻣﺎﻧﻬﺎی
از ﺗﻼش
ﺷﺪ .و ﻫﺮﮔﺰ و در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن
آزادی  ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد و دراﯾﻦ
راه ،در ﮐﻤﺎل ﯾﮑﺪﻟﯽ و ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و از
ﺳﺮ ﻋﻘﯿﺪه و اﻋﺘﻘﺎد اﻧﺠﺎم داد.
ﯾﺎدش ﺑﯿﺪار و ﭘﺎﯾﺪار.

ﻧﻌﻤﺖ آزرم؛ ﻓﺮﻫﺎد آﺳﻮر؛ ﻣﺮﯾﻢ آﺳﻮر؛ دارﯾﻮش آﺷﻮری؛ آرﻣﻦ آﺑﺪاﻟﯿﺎن؛
ﻓﺮﯾﺪون اﺣﻤﺪی؛ ﻧﺎدر اﺳﮑﻮﺋﯽ؛ اﯾﺮج اﺷﺮاﻗﯽ؛ اﺣﻤﺪ اﺷﺮف؛ رﺿﺎ اﻏﻨﻤﯽ؛
ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ اﻟﻬﯽ؛ ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی؛ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ؛ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪ؛ ﻓﯿﺮوز ﺑﺎﻗﺮزاده؛ ﻣﻬﺮان ﺑﺮاﺗﯽ؛ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻬﺎر؛ ﺳﻬﺮاب ﺑﻬﺪاد؛
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ؛ ﺗﻘﯽ ﺗﺎم؛ ﻣﻨﯿﮋه ﺗﺎم؛ ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺎذب؛ ﺑﺎﺑﮏ ﺟﺰﻧﯽ؛ ﻣﯿﻬﻦ
ﺟﺰﻧﯽ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﯽ )م.ﺳﺤﺮ(؛ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺟﻤﺎﻟﯽ؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن؛ ﻟﯿﻠﯽ
ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮادی؛ ﻧﮕﺎر ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮادی؛ ﻣﻬﺪی ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎ ﺗﻬﺮاﻧﯽ؛ اﺣﺘﺸﺎم

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ رﺳﺎ؛ ﻋﻠﯽ رﺿﻮی؛ ﻣﺤﻤﻮد رﻓﯿﻊ؛
درﺧﺸﺎﻧﯽ؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رادﻣﻨﺶ؛
ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ رﮐﻨﯽ؛ اﺣﻤﺪ رﻧﺎﺳﯽ؛ ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ؛ ﻣﺠﯿﺪ زرﺑﺨﺶ؛ ﺳﺎﻗﯽ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ؛
ﻓﺮاﻧﺴﻮاز ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ-ﺗﻮﻣﺎس؛ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ؛ ﻧﯿﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ؛ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﺳﯿّﺎح؛ ﺧﺴﺮو ﺳﯿﻒ؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ؛ اﻻﻫﻪ ﺷﮑﺮاﯾﯽ؛ ﺣﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ؛
ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی؛ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺮوﺟﯽ؛ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻋﻠﯽ زاده؛ آﻧﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ؛ ﺑﯿﮋن
ﻓـﺆادی؛ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗﺎﺳـﻤﯽ؛ ﺷﻬـﺮام ﻗﻨـﺒﺮی؛ ﻣﯿﻨـﻮ ﻗﻨـﺪﻫﺎرﯾﺎن؛ ﮐﯿـﺎن
ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن-ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮادی؛ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن؛ ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ؛ ﻋﻠﯽ
ﮐﺸﺘﮕﺮ؛ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﺮﯾﻤﯽ؛ ﺑﻬﺎره ﮐﺸﺎورزﺻﺪر؛ زرﯾﻮن ﮐﺸﺎورزﺻﺪر؛
ﮐﺮﯾﻢ ﻻﻫﯿﺠﯽ؛ ﻋﻠﯽ
ﻣﺎزﯾﺎر ﮐﺸﺎورزﺻﺪر؛ ﺣﺴﻦ ﮐﯿﺎن زاد؛ ﻋﻠﯽ ﮔﻮﺷﻪ؛
ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی؛ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی؛ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی؛ ﻧﻮش آذر ﻣﺠﻠﻠﯽ؛
ﻫﺎدی ﻣﺮﺗﻀﻮی؛ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻌﻮف؛ ﺑﻬﺮوز ﻣﻌﻈﻤﯽ؛ ﺷﯿﻮا ﻣﻌﯿﺮی؛ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﺮی؛
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻔﯿﺪی؛ اﻟﺒﺮز ﻣﻠﮏ؛ ﻣ َﮕﯽ ﻣﻠﮏ؛ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ؛ ﻧﯿﻮ ﻧﺎﺑﺖ ؛ ﺷﯿﺪا
ﻧﺒﻮی؛ ﻋﻠﯽ ﻧﺪﯾﻤﯽ؛ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ؛ ﻣﺤﺴﻦ ﯾﻠﻔﺎﻧﯽ.

