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��� ���ق و آ�د��ى � ��از �.�ن آ��-,�+* آ( ��آ)�ن در ��رد دوران $#"! وز��ى دآ

�١٣٣٢�داد ٢٨  
�دان ش�:ه«ا$��7ر ��6�( اس! ک��ب � )� « *+�=��$�ش�( اس�.CD آ).Bر خ@�$?�ر ک,)( آ�ر <�

�ار داردE �,$> در ص�ر B���� )��$م داد:  . روز�H$ی ک( اJ.Eت -".�ر د�J.J�� C�L ب��$��")�: ک
�سی M.�ا ک�د: اس! �6�اوا$ی $.B دس Nی و خ�رجی --( ��ارQداخ :�R> اد� وS -� -".�رS از ا6

� -( د:  اح�� <-�د و -� DR! و �R ک�د: و TUو: -Dت خ�د  ش#�� -� س�J.J�� C�ا W.�X� Sا�- C�ا�
�: �Tش,��Y  �ی -�ش� �Z )ب را ک���دم <ن روس�� ا�C ک� �- �R و !DR » :د��$ [��J� ان�-( �Q! ا�

�\)* -( آ"�$*  آ( ه)�ز ه] �U: اى از <$,� از دا$"�C واE\.! ه� در ��رد  ا�C ک�د�� . »اس!
�وم -�د: ا���$.  

 
 Sک�د�� )- �H(� )ی را آ\��Eر وB(.داد ٢٨آ� ش�: اس! را -( ���.[ ا��Dق -� �QEی ش.�ا �١٣٣٢

 C�� Wدر <ورد: اس!  و -( <$,� ک�ی _�ش)ی درا���.^ داد: اس! ک( خ�ا$�ن اص ����� )�-( رش
�ب از ز��ن ا$��7ر ا�C ک��ب . ا$?Q."ی <ن -( QE] ا�C $��")�: -".�ر خ�ا$�$ی و دل`"[ اس!b در

�ج] و $�ش� ا�C ک��ب را ��ج�( و _�پ ک�د: و -( ٢٠٠٣در س�ل ��و: �BHا �R )س WEک)�ن ح�ا�� 
�L( آ�د: ا$� آ( ا�C ا�� خ�د �R��S اس�J@�ل ���Uی از <$"!U ان�. -�زار ا�  

 
���د ���ق � ��� ���ق(اول.C -�ر از دک�.  در-�ر: ا�C ک��ب ش).�م١٣٨٣در ��-"��ن ) $�: دک

�ی آ(Eو 
� از �� �6صQ( داش! را ٢در ه�f Wل( �,�ان 7$"�( -�د�] ا��7ن �.B و ص)�لی ج��ی آ( ح�ود ��

 !DR �7ن داد و$ C� )- : �H$> �7ن�ش  در آ)�ر ا�"M �- ،ان <��: -�د�ز��$ی آ( $��")�: ک��ب -( ا�
6�اوان آ�د: و  j.J�� ���ق ���* خ�اه� 7$"�) -�د$� و <S�E آ.B(ر -( <$,� DR! آ( در ��رد دک

آ( در-�ر: ا��7ن آ��-* ج��� -)��"� _�ن JU.�: دارد آ( ���ق ��دS اس�k)�+ی -�د: آ( ل.�E! <ن 
��D.- �,$�-ز �او ا6�L( آ�د آ( -�Sf س� خ�د در ��W آ�رش در <���=� . را دارد $��Y دو-�ر: س

� ���ق آ( روى ج�� )QH� �Q��B -( U)�ان ��د س�ل ج,��ن در B- lXUرR* از ��ح�م دک
١٩nد: اس!١�آ.)Bر ه�`).DR C! آ( او �.�ا$� آ( اح����U f: اى در .  _�پ ش�: را $�[ ک

.دول! <���=� از ا�C آ�ر خ�ش�7ن $�ی <�� ولی او ه�6ی جB $�ش�C ا�C ک��ب $�ارد  
 
 �ه��$�oرS آ( در ا�C ک��ب <��: اس! روح�$.! $YJ �,�ی در روى آ�ر <وردن و $#"! وز�

�� ش�ن دک
� رس.�ن و �Qی ���ق -�Z )- ی درQاص W��U د ولی خ��ص.�ت ذا�ی -* ��$)� ���ق��زS آ

�اس�س -�<ورد $��")�: ک��ب در .  -�د١٣٢٩ اسD)���: ٢٩ک�دن ش�ک! $D! ا��ان و ا$?l.Q در -
�ا ١٣٨٢س�ل R !(وهی از روح�$.! س�R !Dد -� وج�د �#�ل��ی آ( او از ا��ان -�زد�� �* آEو 

�ات ���ق وrج� س!ه)�ز خ��-�M ا��ش $�7$ی و��ا�.�اش! ر: <ورده�ى او -�اS ا��ا$.�ن 6R  .
� ���ق -( خ�-ی ��ی از دکEوا داش! و ]H\� )- ا$.�ن را�-,�.C دل.W <�! اs خ�.)ی خ.Q* از ا�
��6اران ا��7ن آ�ر را -( ج�+* رس�$�$� آ( �Q* آ�دن ص)\! $D! در r ی ازt\- *���د $=�د و ح

�-�ط� vJ6 ان را� -( $YJ روح�$.�ن -#��ص ش#w <�! اs آ�ش�$* دا$"�)� و س\* $��د$� ا�
�د: اس!X$ 7ی -�زىJ$ آ( ���ق در <ن �($f�@J- دم��ض . آ( -( �b �- �(�ا��7ن �* خ�اس

�وم ���C ر: <ورد ز$�Rی س�zسی اش ��RرB- ی ���ق را ازDoو آ] ل S�ورزS و ک��( $}
�د<ورS ره@� آ)�$* ج�,�رS اس�Tی <�! اs خ��)( اي  ح�ی در _)� س�ل R|ش�( -� وج�د �. ک))�
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آ( از ���ق -( $.=* ��د آ�د: ا$� �U: اى در ح��X! ا��ان روى خ�ش* -( ���ق $�7ن $�* 
-\� از ا$��7ر (�* خ�اس! ح�ود دو س�ل Y.M " ه�( ��دان ش�:"ده)� و ز��$ی آ( $��")�: ک��ب 

Y-���دد -( او رواد�� ورو)  کR�.د دو -�ر:  -( ا��ان را $�اد$�-( ا��ان -  
 

   (National Archives - kew) ?�$ی�اوان ��ج�د در ادار: -��j@r ��ارك 6
�ا6.�ن در-�ر -( س�آ�دR* ش�: rو $� ��زون ا l$�H��Qی ا$?l.Q  س�ا$�Hم �@�$ی و ه��س�ی $� �

� رس�$�ن �Z )- ح"�س و ح.��ی در YJ$ *$آ�ش� sا !�> S�ک�د��S و روح�$.! ��! ره@
*+�=�� ا$?Q."ی �L ���ق -�زS آ�د و <$,� ��ا$"�)� -( راح�ی -� ا�C ح�ک! �Qی �Q! ا��ان -<�

�وز ش�$�.M .)د آ�- S�H(صی و خTخ �.� C��ا�C <خ   S�ا�C دو ج)�ح -( ا�C ح�ک! �Qی -( ره@
� ���ق وارد ک�د$��� _( ش�اه� ح�کی از <$"! آ( �U: اB.$ S -� س�د: ل�حی -( د. دکR7( اJ$ ام

.ک�د��_.�ن ا6��د$� و <$,� از وج�د و $�Dذ <$,� -( $�� اح"�ن اس��Dد: ک�د$�  
 

�ان ?$ ��ف د�?r ج�ا -��$� و از !��Xاز ح C�آ( ���ق س\ی داش! آ( د !".$ S��د�ش^ و �
 )- !Q� از �@��ه��س! ش�ن روح�$.! -� �#�لC.D خ��Y و ح�ی دس! $�7$�: ه�S اج)@ی -�د و �

�وهی �S�L�J اس���اد داش!وس.Q( رس�$(R Sه�  . )- Sا�او -( 6,] و درك ��دم و �Eرت ا��7ن  -
. ه�ف رس�$�ن <��ل و <رزوه�S خ�دش�ن ا���ن داش! و خ�د را خ���?Bار <$,� �.�ا$"!   

 
� ���ق -�خTف ا$�}�ر در-�ر و ش�: ١٩n١ <ور�W ٢٨در ��ر�� � �lQH -( $#"! وز��ى دآ

  رأى ����W داد
� ���ق�) -( خ��ص �lQH ش�راQ� Sی ( ��: $#"! وز��ى -� �C."QH ٢٧ در ��ت دآ

��$.�S آ@.� <ن روز را ��( ه�=�رى $Bد�^ داش! و ��ا$"! آ( س�د <ور���C ش�ک! دول! -
l.Q?$ان و ا��ار ده� و -� وج�د ه�( ) ش�ک! $D! ا�E ان��Qی  ک�د: و در دس��ن �Q! ا�

!D$ دن�6��ر�,��ی ک( در Q� ���.Mی ک�R ]$وج�د <��: -�د -( ج�ا )- Y��اS دول-  
�داخ!M B.$ ح�تTاص��اى . د�?- ��|M�$ *?�او �Eا$.C ا$�#�-�ت را اصTح  آ�د و -( �rر خ"

�د: خ��� . �@�رز: -� رش�: خ�ارى و -,@�د وL\.! ادارى دول�Y ه�! ��Rش! �"R [���� �-
���د -�ون $D!« ���ق -( - $D! ا��ان در س�o ج,�$*Eا «�(M دم�6�C از ��R ^د و -� آ��- :

ا��ان و س,.] آ�دن ��دم در <ن آ�ر را -( ج�+* رس�$.� آ( -�اى اول.C -�ر از ز��$* آ( در ��ر�� 
 س�ل W@E از <ن ��ر��  وج�د داش! ��! n٠ا��ان ��ارك س�-Z )J@! دخW و خ�ج دول! از ح�ود 
� W-�E ا$�}�رى -�اى  -( �rر١٣٣١ره@�ى او ح"�ب ص�درات و واردات ا��ان در س�ل .b 

.اول.C -�ر  -( ص�رت ��از$( در <��  
  

� ���ق در داد�R: $}��* -( س( س�ل ز$�ان ��=�م ش� و ١٣٣٢ ��داد ٢٨-\� از آ�د��ى � دآ
� R|را$.�{$ ��ش را در �@\.� و ز��U ).J- . ش,�دت �.�ه� آ( ���ق در دوران ��ر��

�ار داد و -� وج�د ز����ار�Y صTح و خ�اس! �Qی وCr  را رْاس E دول! خ�د Sه� )��$�-
داش��E Cرت 6�اوان  �E$�$ی و س.�سی و وج�( -�Sf  اج���Uی -�oر آQی  دس! خ�د را از 
�وهی از �#�ل�Dن خ�د ه�! $( ��Rش!R د و��-�$ی  ک�دن ه.� 6E )- د و��($ �. �E$�ن دراز�

���R Cا:  -�  ا�C واE\.! اس! �آ( او -� ���م 6,] و درN س.�س� اش س�خ��ر ک�-.)( ه�S ���ق -,
��tد س.�سی و �|ه@ی  را داش�( و � ���JU ر و�X6ه�( ا W��س\ی �ی $��د آ( دول! اش �Eرت �

ْ -( -)�  ولی ��6��ن ک�د�� $( �),� خ�د ���ق و $Bد�=�ن  او را �6را. <$,� را دراج���ع ��و�� ده�
 Sد���� S�,س�ل Sا�- SB�ر )��$�- �- )XQ-  �$�.7د ک�R یM �.ان  را -�و$(  واه�( از ه� �Q! ا�

7�.@�$ی ش�ن از ���ق ��Hزات $��د$� و ح�ی -\tی ه� JU.�: دار$� آ(  M W.-( دل ��ی  ش�$�$�E
7�.@�$ی �Q! از ���ق ه)�ز ه]  ادا�( داردM Sی <�� ه�M.  

 
� ���ق _)� خ��ص.! -�رز و -* ��$)� داش!�:-( �rر آQ* دآ  

�رات JU.�: داش! و اوfً او �=* از �\�وJ� ن و�$�E !��=ا$* -�د آ( -( ح�د س.�س���اران ا�
�� -�د آ(J\�  

-( ه�.C دل.YJ$ W خ��Y را -( U)�ان . �Q! ج,! ه�ا�! س�$�ش! خ��Y اح�.�ج -( ول* $�ارد
خ���?Bارى �* د�� آ( -� ���م خ�Qص $.! ج,! -( اج�اء در<��ن <��ل و <رزوه�ى <$,� ز�.)( را 
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�ام �* R|اش! و رس�$( ه�ى ���U* را ص�اS . �ار آ)��"��U و ه��او -( <زاد�,�ى ش#�* اح
<زادى ا$�#�-�ت و ر�U��E !$�ن را ��7�j �ی آ�د و ح�Jق ا$"�$* ش,�و$�ان . ��دم �ی دا$"!

�ار داد: -�دE ه�ى دول! خ�د )��$����ق -( �R$( اW�U S �* آ�د آ( خ�د او و . را س�ل�ح( -
C���* .  در اج���ع -�ش)�دول�Y س��j7 س��Eد آ( و�� ���ق -�ا�] �\��� آ��اى $��$( $�: دآ-

 )$����در ز��ن آ�د�� در <���=� دا�H7$ -�د خ�$] �=* از د���Qzت ه�ى ا��ا$ی در <���=� -�oر �
��=� و ا$?l.Q در ح�ل ��ارN آ�د��+* ج,! س�$?�$* و �> *� -( او خ@� داد آ) ����ران ا�(.

��� ���ق خ�اس! آ( ه� _( زود�� .  ���ق ه"�)�$�-�دى دول! دآ�<ن خ�$] از $�: دآ
�ار ده�E ن���6�د ��M . *(��oر-BرYR را در ج j��r د و از��اف آ?Q� ق -( او��� ��$�: دآ

 �E�� ��( -�د سDR �7ن�رى آ( <ن خ�$] -( ا�o$[ ه��H\� د ول* در آ��ل���اى او M.��م 6�س- B.$
� ���ق -�( دل.�oE W خ�ج* و �76ر 6�اوان روى خ�$�اد: ش�ن -( ا��ان آ�د�� ش� و $�: دآ

!7R��* ح�ود �="�ل و $.] -\� از آ�د�� آ( �Mر-BرR] را در ز$�ان د��م . -Eد و�ا��7ن ا6�L( آ
� ���ق -� ح�ل! -�ا6�وخ�( اى ��اف و M.��م او را در��6! آ�د: -�د؟ دآ?Q� ��> )س.�م آ�M از او

را در��6! آ�د: -�د ول* $�* ��ا$"! �E$�ن را ز�� �M -?|ارد و -� �Mس� داد آ( M.��م ه�ى او 
-( خ��ص آ( �Mل ه�ى ا$?l.Q و <���=� �U: . اTUم  ح=��! $}��* ح��م خ�ن -( را: -.)�ازد

 Sار���ز��دى از ا6�اد -� $�Dذ در اج���ع و �lQH و ح�* ار�Y و روح�$.! را �� <ن ز��ن خ
.ک�د: -�د$�  

 
� ���ق ه��$�oرى آ( در آ��ب دو�.C خ��ص.! ���<��: اس! » ه�( ��دان ش�:«��ز دآ

��Jد او در اس�TJل و ����.! ارL* ا��ان -�دUن را دارد . ا> !E�.ان ل�او JU.�: داش! آ( �Q! ا�
���ق �#�ل� داش�C را-o( -� . آ( س�$�ش! خ��Y را -�ون دخ�ل! اج)@* ه� �\..C آ)�

! آ( ه��R$( ار�@�ط -��� -( �rر �M���Mى و -�ا-� و �"�وى و آ�7ره�ى د�?� $@�د -JU )=Q.�: داش
�ف اس��ار -�ش�r دو ����ق _)�ن در ا�BU Cم خ�د راس� و در ا�C را: . -� �@)�ى ح�D �)��6 ه

� ج�$* و ��ل* -�اى خ�د و خ�$�اد: اش �� o$�7ن �* ده� آ( -� ��ج( -( خ ��ار -�د آ( ��ر��اس
� ا�U C}] اس��ار �- ��U �.�$� و در ا�C را: ه] خ.B._ *Qه� را از دس! داد و زج� آ7.�<خ  

 
��ار و ش,��! او -�د آ( ح�* �Rه* از Eش#�* ���ق ا !.D.آ C��س��.C و -( C� :�.JU -�رز�

�ف �U: اى -( ل�Hج! و آ� خJQ* او �\@.� �* ش�r . ذ�D$ �- ا6.�ن�rآ).� آ( -� وج�د ا ["H� vJ6
� ���ق رو-�وى ش�: -��"�� و �76�Mرى آ)� آ( ��درش داخQ* و خ�رج* ش�: و خ�$�اد: �اش، دآ

و خ�اه�ش اش�ف و ح�ی -\tی د�?� از ش�هBاد: ه� آ( در آ�ر دول! آ�ر ش=)ی و در س.�س! 
��ار ���ق -( ح�S -�د آ( -� �)ی 6���ت -� . دخ�ل! �* آ))� -��� -( خ�رج از ا��ان �@\.� ش�$�Eا

@.�7M ش�: و Sو��د و از ش�: �.#�اس! آvJ6 )  س��U !(oQ�� در دس! رو -=.� [QU �E Y$�$�
�ه.Bک)�M !دول Sرا $?( دارد و از دخ�ل! در ���م آ�ره� !(oQام خ�د و س���Q-�J( . آ)� و اح

 *� )$�Rج�ا *-��آ�دن او -� �#�لC.D داخQ* و خ�رج* و ش�ح ش,��! ���ق خ�د -( �),��� در آ
�H(R .ان او����د آ�د: ا$� و -�آ* $�اش! ���ق JU.�: داش! آ( �Q! ا�Uا$�  و -( او ا :��BR� را -

آ( �Eرت �Q! را -( رخ �#�ل�Dن -=�7 و ا�C از راه* آ(  س��� س.�س���اران ا��ان W@E از او و 
6�)� دور اس!" خ���*"ح�ی ک"�$ی _�ن �R Y.M در -\� از او در.  

 
١٣٣٢ ��داد ٢٨و�E�� -\� از آ�د��ى  Y$�.6ا�rاى ���ق و ا�-  !Q� اى�ر$� <ور و درد$�ك و -

��j در دول! . ا��ان س�اR�(=6ی و ح�Jرت در M* داش!r ��U: ز��دى از آ�-.)( و آ"�$* آ( -( ه
� و �U: اى از <$,� ���آ�( و ش=)H( و ز$�ا$* .?�او ش�ک! و دس! داش�)� -�r )ر (QUی دس

��C ر: <ورد زح��ت . ش�$��RرB- ص! ز��$ی����ق و ه��ز��$Y -�ون از دس! دادن ه.� 6
 *(\�"!D$ !\(دن ص�6�)� آ( -�ون " �Q* آ�R ار�E  ی�.\E�� در �=��ل�� ش� و ا$?l.Q و <�

�$��اى ده,� س�ل ا�Q� �@(� C* �� را -( ��راج -@-  �(�.ه.`?�$( �Bاح�! ��ا$"  
 

� ���ق ش).�م آ( -\� از آ�د�� <$,� QU)ً� ��رد �ار�Uب و ش#�ً� از �=* از -�ز��$��Rن خ�$�اد: دآ
�(�6�R ار�E �.J��ب وش�] و �L .�$زد Y�> د: و�ا�C و�E�� در ح�ل* . خ�$( ه�ى <$,� را �bرت آ

7�( آ�دن ج� اج���ع <$,� ه.� b> ق و��� �L اح"�س�ت C��ا$?.#-  W.د آ( -( دل��ا��Dق �* ا6
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�((=- *U�6د C���آ( اش^ در او در ح�لی . اج�ز: و 6�ص�* $�اش�)� آ( -��ا$)� از خ�دش�ن آ�_=
".�� را $�-�د آ�د$�: "_Y$��7 حJQ( زد: -�د ا6�L( آ�د -\� از آ�د�� -�oر خTص(  

  
� ���ق را ح�ود _,�ر ��: -\� از �� ح".�r�6 C* وز�� ا��رخ�رج( دول! �Q*  دآ��* دآEو
آ�د�� در خ�$( اي در �,�ان M.�ا آ�د$�، او را -( ��آB ح=��! $}��* -\� از آ�د�� $Bد �.��ر 

- �J� در *+�=���.�ر و $�.�ى -�د$� و -� وج�د �"��7ران $}��* و ا�).�* ا$?Q."* و <�#
 ،�E�_ �- W@E اى او-�ش و ج�$* آ( از :�U ى�Qرا ج *�r�6 ��ح=��! $}��ی -\� از آ�د�� دآ

� �6اآ�رى و از ج�ن R|ش�?* خ�اه�ش -�$� Rآ( ا �(�_��ق و وس�+W د�?� �B,H ش�: -�د$� ا$�اخ
@$ !(oQس )$�?`.ى -�ون ه�.?�� �r�6* را _)� س�U! -\� از دس��د <$,� -�$��( داش�)� آ( دآ

-�$� سoQ)! آ( ش).�: -�د -�ادرش را M.�ا آ�د: ا$� خ�دش را -( . ��اح�E W$�$ی �=( �=( آ))�
�ادرش ا$�اخ! و -� وج�د خ�ردن -.Y از س* - Y\$ وا خ�دش را روى�M *- ی رس�$.� و$�-�ش,

�-( _��E از Lد��S آ.R�Qاو ج C��-( _��E خ�رد و . آ7L �(_ ن���� �r�6ی $.B در ا�C ج�دآ
.زخ�ی ش�  

 
��6��ن آ�د��_* خ�ب وا�E -�د$� آ( -� �Q! ا��ان _( �* آ))�- *�r�6 )د$� آ�- :�R> �,$> 

٣٣ ��س�ل( 6�دى -ی ��$)� و س��ر: اE@�ل ح�آ! �Q* ا��ان در <�)�: خ�اه� -�د آ( -� ش=�7.- *+�6
r )-د و _)� س�ل( خ�اه� -�د��Dاى ���ق ه�- *\.@r ج�$7.)ی [�<$,� $( �),� ���ق را . �ر ح

6�د f�Jی  S��دن <�)�: ا�C ح�آ! �Qی �Q! ا��ان ��! ره@- C.- از )- �واژ�Rن آ�د$� -Q=( آ�
�(  -�د$�"- B.$ *�r�6 C."ح ��� �r�6* را در 7M! دره�ى -"�( .  _�ن دآ�<$,� f�HU$( دآ

 :�Rام $��د$�داد�Uم -( ا�=�� . ه�S $}��ی  -\� از آ�د�� ���آ�( و ���� اک)�ن �* دا$.] آ( دآ
�r�6* -� وج�د زخ�,��Y آ( ه)�ز ال�.�م $.�6�( -�د و ح�ل -.��ر و ر$�Hرى آ( داش! -� وج�د 
 C�-�دن ز�� �76ر روح* 6�اوان در داد�R: از ���م س�د��اران ح=��! -\� از آ�د�� آ( -( ر�#

Y$آ( در ��ت دور: س( س�ل( خ� �$��  $�م -@D$ ^� از *��( -�د$� د�Uت آ�د آ( <$,� ح"- � آ�
 )H(=ی ش��: ک7�( و �� ح.b و �|ه[ و ���JU ا6=�ر و C��Eرت دول! ���ق <ن 6�د را -�اى داش

.آ�د: -�ش)� و �� در روز$��( اي را -"�( -�ش)�  
 

� �r�6* <زاد��وه* و ح�Jق -7� در ز��ن دآR و <زادى رس�$( ه�ى Sد�ى ه�ى ��$* ا$"�$* 6
� و -@)� ز$�ان، ش=)H( و آ7��ر <$,� -\� از آ�د�� .?- )- lzد و س�� ���ق را -�ش��ح=��! دآ

� ���ق ��و$�: دول! دآM )- )د آ( او -� ��ج��ى آ.R )H.��داخ! و س�ا$�Hم $M- آ��ل �-  
ول�* وز�� ا��رخ�رج( -�د: آ( وج�د _).C دول�* $( �),� در ��ر�� س�ا6�ازى و ا6�#�ر در د

_)� روز -\� ح�ود . ا��ان، -Q=( در �)Jo( و ح�* ���م آ�7ره�ى ج,�ن س�م -* ��$)� -�د: اس!
 !Uس�£ :�R���* آ( او ه)�ز از زخ] ١٣٣٣<-�ن ��: ١٩ سEن و�� در �^ روز خ.Q* س�د ز�"

)* ر$�Hر ر$� �* -�د و -( س#�* �* ��ا$"! روى �Mى ه�ى �DU$* ش�: اش -� �[ -�f و �
�� او را �.�-�ران آ�د$�"��- Y�خ�.  

 
 )- Y��.M C���د و <خ=$ �oE ان�� �r�6* ح�* در <ن ل�}�ت ��گ <ور ا�.�ش را از �Q! ا��دآ
 *Lو ����.! ار !Q� !.و ح�آ� !���دان و ز$�ن ا��ان ز�.C ا�C -�د آ( او -� خ�$Y از ح�

� �J$> *�r�6ر .  آ�د و ا$�}�ر دارد آ( -J.( ا��ا$.�ن ه��$)� اوW�U آ))�وY(r د�6ع�-\� از��گ دآ
  !Dج�ن $�زاد ه �Dاى ح�- Y$آ( ز �(�-( روى خ�$�اد: او �76ر روح*، ج"�* و ��ل* R|اش

$�اش! �� ز��$* آ( او و ) ش�:(��ه( اش _�ر: اى جBء ��L�Jى آ�^ و ��ح] از W��E ش�ه�ش 
(��ش  ��ا$""M�$ان خ�رج ش��.� از ا�  

 
6�ا��ش $�7$* ���ق و ه��oJرا$Y -( ��زRی  س�ژ: �^ -�زى ����� در ل)�ن -�د آ( در  :�rخ�

٢٣ �@��دان آ,)( آ�ر ا��ا$* در �@\.� <�Eى ر�TU �L( زاد: -� روى ٢٠٠n اآRه�! آ�ر �- 
̂ در �^ . اآ�ان <�� و -� اس�J@�ل 6�اوان ا��ا$.�ن از وCr را$�: رو-�و ش� �� آ�_@"$ ��¥� Cس�ل

 :�Rآ�( او در داد��� �� از <$,� ش�ه� $���Q.6 Y] ه�ى �")� از دوران ���ق و ����D$ ��.ح�ود س
� <�Eى رح��$* $¦اد R|اش�( ش�: . $}��* -�د$����� )-�H��- �� ���ق $.U )- B,�: -�ز�?�$YJ دآ

�ا. -�دRدى از ���ش���ز :�U �($م ه���� �r�6* در در ز��ن $���C� Y و ه�"�ن در آ)�ر -.�: دآ
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-( خ��ص در ز��$* آ( -�اى ���ق ش=* -�E* $��$�: -�د آ( او را در . س=�ت �b)�N ش��]
 ًTخ�اه)� آ�� *� *=�t� ز�r )- *��{$ :�Rو خ�رج* در داد *Qوه* داخ�R ر رس�$( ه�ى�tح

 *R�$م ز���Jد داش! آ( او را -( دل.W ار�=�ب -( �),� جUآ))� و ا �.J�f�r$* اش آ( ه��$� �
�@�ر �* آ))� و ���o)ً� ا�C » خ��! -( وr)Y -�د:«Uو -* ا Y$ز�-( -)� آ7.�: و ���آ�( و س

�ش ر$� 6�اوان داد و س�ا$�Hم <ن را در آ��ل �}��Q.! -� خ�د -( �Rر �U ).J- او را در )Q�"�
�د-.  

 
� در داخW ا��ان -�ا$��ازS و آ�د�� QU.( دول! �Qی -�اى -".�رS از ��دم د$.� و�U: اى خ.Qی ک�

� W-�E اج�)�ب -�د.b یQ�U ب . ���ق���ب -( » ه�( ��دان ش�:«در آb اب�oLاش�ر: -( ا
 �U�"� v.�� W.ان -( دل���6ار ش�روى در ا�r :ب ��دB6! ح�7.M )- l.Q?$و ا �=��خ��ص <�

�ان -�د$� . <زادى ه�ى ���U* در دوران ح=��! ���ق ش�: اس!?$ *-�b ان آ�7ره�ى�آ( ا�
 �U�J�6�W��U ).L اصQی � C�م  ا�H$ا�-( زود�b> )- Sش ش�روى آ��$."! خ�اه� ا6��د و س

 W._��-( اS  _�ن و�)"��ن _H� �- و j�f  د�6 vس�� �=��ک�دن <�B$,�ور ر+.l ج�,�ر ج��� <�
�.?.M �- د داش! و�J�Uا l.Q?$ى ا�Rر��\�S $#"! وز�� وE! ا$?l.Q ش� آ( -( �JU�� �E��ی اس

� ���ق را ���اوم س�ا$�Hم ا$?Q."ی ه� ��ا$"�)� دول! <���=� را ���U�J آ))� آ( دول! ��د�* دآ
�ات ��Q و 6�ا��ش . -( وس.Q( آ�د�� س�$?�ن آ))�rل آ�7ره�ى ���6 خ���Uاّ�� -\� از آ�د��، ا

: را -( <���=� و ا$?l.Q $( �),� ش�. $�7$* -�اى ا��ا$.�ن -( ��ت  سی و هD! س�ل -( -�ر <ورد
�دا$)� -Q=( <$,� در اس�@�اد ش�: $YJ ح"�سی را -�زى آ�د$�R�- Yووس�r !#� . حTدادن س �- �,$>

 �M ��وه�ى ا�).�* رژ�] ش�:  در ا��ان س�د: ���C ح�Jق ا$"�$* �Q! را ز�.$ *��سM�و �\Q.] و س
�ل و -( ���� -�د$��� ا$". R|اش�)� و س����) ه�Q� Sی �� را ک(.b ل��Uا C�ل ا�@E W-�E �.b و *$�

�ورش �JU�� و M !,آ! ج�- �M و B.#Qان -( ز�.)* ح�ص�ا��7ن -�U© ش� آ( س�ز�.C ا�
�د آ( س�ا$�Hم $( �),� ا�C ��ج  دس! .R��-ی �@��W ش�د و از <$�H ��جی -b �L اح"�س�ت

 )ً-�H� C���Q  ش�: و $�7$�ً:  <$,� �\)ی ش�:  را واژ�Rن آ�د -U�- )XQ© ش� آ( ��دم ا��ان -� داش
 Sد���Uی ا- �- ��ف د�?r از j-س� Sو ش�رو�.M Sی ه�z_ ب ��د: وBف وح�o=� از Y$�.6ا�rا

�ب و ش�ق $}� ک�د:  و ه�ً( <$,� را  $�آ�ان اج)@ی  -( ح"�ب b ن�R :د�-( ه�ً(  ���.W ک
�-( زد: ا$�L ان� ج� ز�.)( ا�C. <ورد:  _�ن -( �U :�.JU: ز��دS از ��دم  <$,� <�Rه�$( -( �Q! ا�

���د $�7ن داد$� ولی  ا�),� Uخ�.)ی ا sا !�> S�اS را -�ج�د <ورد آ(  ��دم -( روح�$.! -( ره@
�اآB.$ : B آ��ل س�ء اس��Dد: را  از روS <وردن �Q! -( <$,� ک�د$�� Y(��6�C و <6�R )- f),� او�ا

���@�$( �Wk  اش��ل س�Dرت <�Dا��U ک�ت� ١٣n٨�=� در س�ل �Eرت ه�! ��Rش�)� و سlz -� ح
 j��r ��دو$( ح=��! و ح�ی س.�س!  ا��ان $�ج�ا$��دا$( -( هR را از Y�ن خ��Dم �#�ل���

��C و . -.�ون را$�$��Eو ص�د C���S از خ���ت �Uً: ز��دS از �Mك �.R :�ا�),� ا��ان را از -,
�وم  $��د: ا$��6�ز$�ا$Y -ی رح��$( -�اS س�ل,� � C��.آ�ر<���  

 
$ S��-* ا��ا$.�ن وج�د دارددf�W د�?b �L اح"�س�ت C�اى ��ج.( ا�- B. . ت��Dر در صB(.آ
 Y-���( -�د" ه�( ��دان ش�:"اول.( آDR )آ)� آ *� Cو���ز��$! �M ل* از�E WJ$ :» در B._ �.ه

ش=ی وج�د $�ارد آ( ز$��U *R: ز��دى . »د$.� ��ز: �� از ��ر�#ی  آ( در -�ر: <ن $�ی دا$.] $."!
 �Uض  ش� و�\�اد 6�اوا$ی از  <$,� ه"�ی خ�د را ک��T از دس! ١٣٣٢ن در �.���: از ��دم ا��ا

د�=����رS  ش�: �".� س�zسی  اج���Uی و . �U: اي -( -)� آ7.�: ش�$� و -\tی را $.B ک7�)�. داد$�
���دS �.,)��ن را -�اS ه�.7(  ک���U Tض آ�دEا  . l.Q?$و ا �=��7�.@�$ی <�M )آ !".$ S��د��

� رس.�ن ا�C اه�اف داش! و ح�ی آ�ر را -( ج��ی  از ر�Z )- ح.��ی در YJ$ ] ش�:  -\� از آ�د���ژ
 S�.R :��ب ��دم ا��ان را از -,b ت ��ج�د در ��رد ک�د��  در�UTrرس�$�: -�د$� آ( -� وج�د ا

�وم آ�د: -�د$����j ش�: �r آ�د�� از C�هی  در-�ر: ا�R> و.  
 

 -\� از �^ دور: س( س�ل( در <��زش?�: ح�6( اى ش�ک! $D! در W@E از ورود -( داBM :�X7$ش=*
� در ص)��� $D! ج)�ب ا��ان -( ��ت ح�ود س( س�ل ���7ل آ�ر -�دم و R)�ان ک�رU ج�رى -(�b>

�_( در ده* . در ا�C ��ت -�اى اول.C  -�ر در-�ر: ���ق از س��� ک�رک)�ن ص)\! $D! ش).�مR
�اح�� درج)�ب ا��ان در ح�ود ز��ن آ�د�� ���ل� ش�م ول* دور ا6��د: در اس��ن آ,Q.=��( و -��

� آ�د��ى .Z�� !��داد ٢٨س�$�ش! و ETU( ش#�* ام ��ا -� آ"�$* <ش)� آ�د آ( ش���ًا ه)�ز ��
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� ���ق در د: اح�� <-�د آ( -از <خ��C خ�$(.  ز$�R* �* آ�د$�١٣٣٢� -�زداش�?�: و <را�?�: دآ
�ب �,�ان اس!١٠٠ح�ود b در ����Q.م -(  آ�H$ا�  -�ره�  -�زد�� آ�د: ام و -\� از ��ت ه� آ�ر س

� ���ق و آ�-.)( اش آ�ره�S س�خ���$ی و �,.( وس��W در آQ.)=*  را �,.( آ�د: ام آ( �ا6�#�ر دآ
�د.R ار�E :د�D��ی <��زشی ��رد اس$��� در . ج,! در��ن را�?�ن ��دم و خ���ت ا�)Lدرح�ل ح�

6��H� Cز -�اS ��ه�ار: ج,�R یM )_ ��$! س�U! ز��د ه"�.] آ( 6\�ل.! اصQی ��ن را ه�! ا�)
� <�bز ک).] �\��.س  

 
 ���ا�ی از دآr] خ��ا��?� آ�د: ام و �U: ز��دى از <$,� -DR دم د: اح�� <-�د�-� -".�رS از �
���ق �\��� آ�د: ا$� -�اى ��kل <$,� ��L.� داد: ا$� آ( _�oر �^ �6ج س�-�ز و ����ران 

� ا�).�* در د: آ{$ ��_^ <$,� اس�Xن داد: ش�: -�د و ح�ک�ت و ر6! و <�� -( �)Bل ���ق را ز�
�(�� ���ق در -.��رس��ن $�H.( در س�ل . داش��* آ( دآEو �(�DR [�ا�- �,$>١٣£n :د� درR|ش! �

�( -�د$� آ( DR vJ6 �,$> )- �7ن _=�ر آ))� _�ن�د: ا�� �- �(�او را -( د: <ورد$� و س�-�زان $�* دا$"
� �r�6* و ش,�اى او �� دآ@E در آ)�ر ��ار|?$ Y�� در ا-C -�-��( خ�ك آ))�٣٠را j@r وص..� .

�)� -\� از _)��C س�U! <�! اs ز$�H$* از را: رس.� ا��7ن -� ش,��! 6�اوان DR C� )- :دم د��
����ق او را -( ح.�ط خ�$( در آ)=.M دن��ر س�-�زان و $.�وه�ى ا�).�* را -( آ)�ر زد و -� -�W آ
� <ب آ�_=* <ورد و -�ن او را ش"! و $��ز �.! R|ارد و -\� <ن را در �^ ج\@( <ه)* آ( از ,$

 !Eد �� در و�zق $�ه�رخ�رى -( ا��$! س�rاش!  و او را در ا|R �$خ�$( ���ق <ورد Wداخ
�وه* از ١٣n٧-\� از -,�C . د�?�ى -( ج�+* آ( ���ق وص.! آ�د: -�د ا$��Jل ده)�R 

D$ �- اى از روح�$.�ن :�U *��ى -� ���ق را M.7( آ�د$� و ح,� *- ��ذ ��ز: -( �Eرت رس.�:، س
�ه�ى ش,�اى @E )- �,$> �6اران�r٣٠ � ص��( رس�$�$� و -( �Eل ا�tUى خ�$�اد: ���ق �١٣٣١.

.ج� س.�سی ج,! ا$��Jل ج"� ا��7ن -( ا-�-�- C��U�"� ) $@�د: اس!  
 

 ��وشی در ل)�ن �£٢٠٠در $�ا�@D-��اس�.CD » ه�( ��دان ش�:«��ج( ش�م آ( آ��ب  در �^ ک
��$.� ار��Jء ��6�( اس!��6�وش ���C آ��ب در - �M ان�(U )- رB(.آ . Sار���دو $"#( از <ن را خ

 l.+و ر �Q- *$�� �.$����- ��اى $#"! وز�- )�.�L آ�ام از <$,� را -� $��( اى �ک�دم  و ه
 �L.�( <ن ک��-,� آ�دم  -( U)�ان �^ ا��ا$ی در $��( ا�� آ(. ج�,�ر <���=� ج�ج -�ش 6�س��دم

 -( �rر QU)ی ١٣٣٢ ��داد ٢٨از <$,� ��L�J آ�دم آ( -( دل.W دس! داش�C ک�7رش�ن در آ�د��ى 
� ه)�ز -� وج�د ش�اه� 6�اوان  -( Rدم آ( ا��$ �L�J� �,$> رخ�اهی آ))� و از|U ان�از ��دم  ا�

�,] ��ر�#* آ( س�$�ش! وr)] را �Uض آ�د: دس! داش�C دول! ک�7رش�ن در ا�C واE\( -".�ر 
اس!، ش^ دار$� �* ��ا$)� -( �\..�U C: اى ج,! M.�ا آ�دن واW�U !.\E آ))� و -( خ��ص 

 �L�J� ( ا$� �* $�ل)� و�6�R ار�E �.Z�� !��RشBد آ�دم آ( ه)�ز �U: اى آ( ��سv ا�C آ�د��ى �
�داخ! ش�د و ازM !ا��b �,$> )- )ر ده)� آ��� �r�6* دل�H+* آ�دم آ( دس� آ"�$* ��$)� -.�: دآ

� در��6! آ�دم آ( $�ش�( -�د٢٠٠n $�ا�@� ٢٢در ��ر�� . ش�دQ- *$�� ��$#"! :"  $��( اى از د6
� آ)]" ه�( ��دان ش�:"وز�� از ��L�J� C آ�د: آ( از ش�� -�اى $��( ات و $"#( آ��ب X7� "

�ز��$! -�ش در��6! $=�دمM ��.ول* ه.� �Mس#ی از د6  
 

R  ار ه#��)7.�ن در|?$�.(- ��* آ( ک�رش آ@.Eان آ)�$* در ج,�ن -� و��_( $YJ ا�nn٩ W@E س�ل 
�ا�rرS د$.� را -( وج�د <ورد �J� W-�E�"( $."! ول* ا��ان �),� آ�7رى zا� C.د �".� اولT.� از
�-* $@�د: و ح�ی ه�.YJ$ )7 ره@�ى b رت ه�ى�E :��\�"� !E�`.ج,�ن -�د: آ( ه )Jo(� در <ن

�اى ��kل در س�ل . ا در �)Jo( اش  -�زى آ�د: اس!ر-١٢«n ).QU ان� -� tE.( �)@�ک� ��دم ا�
�ب E.�م آ�د$� و در س�ل b !ج,�ن ) »١٢٨(، )»١٩٠(دخ�ل !�"E C�آ�7رى در ا C.ان اول�ا�

ح�* -\tی اد�U �ی آ))� آ( . -�د$� آ( $���)��Rن ا$�#�-ی ��دم خ��Y را -( �Mرل��ن 6�س��د
در ا��ان -�د آ( : <$,� �.?��)�.)�$* ��ور�"�ی ا��وز: در د$.� $.B از ا��ان ش�وع ش���ج,�S  آ

�اى اول.C -�ر -( U)�ان ا-BارS ج,! ص��( -( �)��6 <ن ک�7ر - *+�=���> �L اح"�س�ت  vس�� 
 j7���6! و -( ��ر�� ا��Uل <$,� سR ار�E :د�D��ی ��رد اس��Xن ح�R�($دا�R د��اران و�س

�ب ک�-.�$� و $�اى    آ�7ره�ى b ک�س $�-�دى��6! و -R ار�E ی��ور�"� S�,وه�R و �  د�?
!6�R ت�E ن>.  

 



 7 

�-* در ا��ان -( خ��ص در M)�H: س�ل b �L ( ج�ى خ�ش -.)* اس! آ( -� وج�د اح"�س�ت_�R
��=� در س�ل ١٣٣٢ ��داد R٢٨|ش�( از ز��ن و�Eع آ�د��ى �> ).QU )ام از آ"�$* آ�X`.ه 

٢٠٠١Q?$و در ا  C+در ژو l.٢٠٠n ا$* $@�د: ا$� ولی�آ(  -( ا��Uل ��ور�"�ی دس! زد: ا$� ا�
ا�Q�"� C( خ�د ش��� $��دار ا�C واE\.! -�ش� آ( �U: ز��دى از ا��ا$.�ن -(  را: و رس] و روش 
�-* ETU( و ����W دار$� ول* در اج���ع آ)�$* ا��ان <$,� ج�أت ح�ف زدن و ا-�از b یR�$ز

� ش�: ا$� _�ن ش�ه� -�د: ا$� آ( _?�$(  ا�. �JU�� $�ار$���ب $Bد�=b )- یR-( ��ز ��اد ش��C ا6
-\tی از س�د��اران ح=��! آ)�$* ا��ان از �|ه[ ج,! رس.�ن -( اه�اف 6�E( اي خ��Y و 

�( ش�: اس! آ( در ا��ان . t@E( آ�دن �Eرت س�ءاس��Dد: آ�د: ا$�DR ��ه�`).C در ه�.C راس
�-* آ( U ف آ�7ره�ىTخ��ا�rرS دوران ش=��6+* اسTم را �},� ا6�#�ر و س�-S�(Q خ�د -zا�

 -\� از �.Tد -( ٣٢»�.�ا$)� از <ن -( U)�ان  $.�وى ا6�اد ��\�[ �^ د�C ج��� آ( در س�ل 
�ا�rرS س�س�$.�ن را $�-�د آ�د$� ��د �* آ))� و�U: ز��دS از zک�7رش�ن ش@.#�ن زد$� و ا�

��JU از س"! ش�ن C.(`ا$.,� ه��دf�W د�?� . � آ,)( 6�ه)?ی و ح�ی �|ه@.�7ن -�آی $�ار$�ا�
�دد، ز��$* آ( ا��ان -�س��ن، ��$�ن و روم -� R *� �- C,ب -( دوران -".�ر آ�b )- ا$.�ن�����W ا�

�(��ی در آ)�ر ه] داش"�Bاود: و ج) و ه��-\tی JU.�: دار$� آ( ا�M C.�$�ه�ى ��ر�#* . ه] �
� �D.� -�ش� و -( ار�@��rت و _)� هBارس�ل( -�ون ش^ �* ��ا?��=� ��$� در را�B$ی و درك -,

�?�ه�C.-�� *6 S �� ح�* در ا�C دوران آ�^ آ))�DR.  
 

6�ا رس.�: اس! آ( . -( ه� ح�ل S��اى �U: ز��دى از �� در ه� ج�S ج,�ن آ( ه"�.] ز��ن د�?-
�S آ).R�Qه����ن ج�@��ار اشX� از ���- )��-( ه�ى R|شH� د: از�D��( ا$� . .]-� اسDR jح )-  )_ �R

�ار -( ���E -( R)�: و U|رخ�اهی » در -Y7# ل|�* اس! آ( در ا$��Jم $."!«آ( Eدا$"! آ(  ا ���-
 ©U�- ه� و�X- ن���ژ��ان و �L�� ش�ن ا$�از اش�@�ه����ن ه] _).C  �* ��ا$� از کYX�7 و -

��Xم و اس��ارS روا-C.- v ا$"�$,� ش�د�� $( �),� از -�خ�رد -� ح�ک! در ا�. -,@�د و اس."� C
�ارR S|ش�( �.=�ه� -XQ(  در ��ت f�r$ی �* ��ا$� دل#�رS ه� را ر�6 ک�د:  و X� W+�"�

 Sم  زخ] ه��.��U�- W-�J©  ال�  Sد س�ز���Uم -� ا�H$ا�$�راح�ی ه� را -��ور ز��ن ک�هY ده� و س
- [.=�� )$���R�)� از �.�ن آ"�$* آ( . #�7ک,)( ش�د و روا-C.-��.6 v را در ��.oی ح")( و دوس

ش,��! -Y7#  دار$� ا��ا$.�ن -� 6�ه) آ,C اه�را�Bدا�ی ج��?�هی -Q)� دار$� و ش=* $."! آ( 
�ور -� درس�ی و ص�اY.M �M  !E �.?|ار$� و -( اذ�Uن واE\.! ده�ن b رت و�E ک"�$ی آ( از �")�

�$�.H�� W-�E �(��7R ی�  .  
 
 

او �e . ا(�dر$ اى 'ى ���5� '�ددآ�� �a"� ���ق در دوران %��` 
 ��دم -در hن دوران. ا��iا��ر6 را '� !�ز$ درhورد و د��� را �gض آ�د

�� ا3��jر �h ان�kو ره �د��m�� ��(ط  د��� ���` را ز���� ��oدر ا
  ���h �ً"م ه�qا��) �r5ا� �qg و  �5�0 '� او را دا1kو ���ح �t�51h

 '� حv آ� ���ق �u!� -�د (�ز��ه"�rر6  �د�� �� او را واژ�4ن و ��'
.'�د آ� و��د ش %�اب را '�اى '�%�اه�ن ا��ا�)��w;� 7 آ�د$ '�د  

yار��ار '�دش را �4ا�� و راه` را �����.  
 

 
:'�ا6 �"�س '� د �� ��� ��ر و ا'�از ��g�$ در '�ر$ ا�7 ���!� '� ا�"�> ز�� �"�س '� ���4�  
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