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از .ن آ *+,-آ) آ(ن در رد دوران  !"#$وزى دآ  ق و آدى
٢٨داد ١٣٣٢
ا7$ر  )6اﺱ! کب »ه) دان ﺵ$ «:ﺵ) اﺱ CD.آ(B.ر ﺥ@?$ر ک )(,آر >=*+
روز B )$در ﺹر >E ,$ار دارد :("$ .کب J.J CLت ."-ر دJ.Eی ک) اH$م داد:
) ار6 Nاوا$ی  B.$دﺱﺱی .Mا کد :اﺱ!  -و."- - Sر Sاز ا6اد > :RداﺥQی و ﺥرﺝی !DRو  Rکد :و TUو- :ا- Cا W.X SاJ.J Cت ﺥد ﺵ - #ﺱ )- Dد :اﺡ >-د و -
 !DRو  - Rدم >ن روﺱ ا Cکب را ک) T :Zﺵ Y,ی -ﺵ »  !Q )-اان $ [Jد:
اﺱ!« )- *(\ .آ" *$آ) ه(ز ه[  :Uاى از > ,$از دا C"$وا !.\Eه در رد ا Cکد
وم -د :ا.$
آB(.ر و\Eی را آ) ( )- Hکد٢٨ Sداد  ١٣٣٢ﺵ :اﺱ! را  ]. )-اDق QE -ی ﺵ.ا
) رﺵ)  در >ورد :اﺱ! و  ,$> )-کی _ﺵ(ی درا ^.داد :اﺱ! ک) ﺥا$ن اﺹC Wا".Q?$ی >ن  [QE )-ا."- :("$ Cر ﺥا$$ی و دﻝ`"] اﺱ! .از زن ا7$ر ا Cکب در bب
در ﺱل  ٢٠٠٣ک(ن ﺡا WEﺱ) RوBH :ا ﺝ[ و $ﺵ ا Cکب را ﺝ) و _پ کد :و )-
زار اان  )LUآد :ا $آ) ا Cا ﺥد  SRاﺱ@Jل Uی از >.!"$اوﻝ- C.ر از دک د ق ) :$دک ق( در "-ن  ١٣٨٣در-ر :ا Cکب ﺵ(.م.
وEی آ)
در هf Wﻝ) ,ان - )"7$د[ ا7ن  B.و ﺹ(ﻝی ﺝی آ) ﺡود  ٢از  6ﺹ )Qداﺵ! را
) 7$ Cن داد و  : !DRز$ی آ)  :("$کب  )-اان >- :د"M - ،ش در آ(ر ا7ن >H$- )"7$د $و > SEآB(.ر  !DR ,$> )-آ) در رد دک ق 6 j.Jاوان آد :و * ﺥاه
آ) در-ر :ا7ن آ *-ﺝ _ "(-ن  :.JUدارد آ) ق د Sاﺱ+(kی -د :آ) ﻝ> !E.ن
را دارد  Y$دو-ر :ﺱ ز .D.- ,$-او ا )6Lآد آ)  Sf-ﺱ ﺥد در  Wآرش در >=
B- lXUر *Rاز ﺡم دک ق آ) روى ﺝ(U )- B )QH Qان د ﺱل ﺝ,ن در
_ ١٩n١پ ﺵ :را  ]$کد :اﺱ! .آB(.ر ه`( !DR C.آ) او .ا $آ) اﺡ :U fاى در
دوﻝ! >= از ا Cآر ﺥﺵ7ن $ی > وﻝی او ه6ی ﺝ$ Bﺵ Cا Cکب $ارد.
هo$ر Sآ) در ا Cکب > :اﺱ! روﺡ, YJ$ !.$ی در روى آر >وردن و  !"#$وز
ﺵن دک
ق -ز Sآد وﻝی ﺥﺹ.ت ذای  ($ *-ق  WUاﺹQی در  Z )-رﺱ.ن و Qی
کدن ﺵک!  !D$اان و ا l.Q?$در  ٢٩اﺱ- ١٣٢٩ :(Dد- .اﺱس >-ورد  :("$کب در
ﺱل  ١٣٨٢وEی آ) او از اان -زد * آد  -وﺝد #ﻝR !Dوهی از روﺡ !.$ﺱ(! Rا
ه(ز ﺥrات ق و Rا.اﺵ! ر> :وردهى او -ا Sاا.$ن 6اش $7$ی و -Mﺝ ﺱ!.
 C.,دﻝ !> W.ا sﺥ(.ی ﺥ *Q.از اا.$ن را  ]H\ )-وا داﺵ! وEی از دک ق  )-ﺥ-ید =$د و ﺡ* t\-ی از 6rاران ا7ن آر را  )-ﺝ *+رﺱ $$آ)  *Qآدن ﺹ(\!  !D$در
اان را - vJ6ط  YJ$ )-روﺡ.$ن #-ص ﺵ !> w#ا sآﺵ *$دا ("$و ﺱ\* $د$
آ)  )-دم  ($f@J-آ) ق در >ن 7J$ی -زى X$د :اﺱ! .ا7ن * ﺥاﺱ( b -ض
ورز Sو ک)  S{$و آ[ ﻝDoی ق را از B-ر CRر> :ورد زR$ی ﺱzﺱی اش وم
ک(( .ﺡی در _( ﺱل |Rﺵ)  -وﺝد د>ور Sره@ آ( *$ﺝ,ر SاﺱTی >! ا sﺥ() اي
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آ) از ق  *=.$ )-د آد :ا :U $اى در ﺡ !Xاان روى ﺥﺵ*  )-ق 7$ن *$
ده( و ز$ی آ)  :("$کب "ه) دان ﺵ * ":ﺥاﺱ! ﺡود دو ﺱل  \-) Y.Mاز ا7$ر
ک )- (Y-اان R-دد  )-او رواد ورود دو -ر )- :اان را $اد.$
 j@rارك 6اوان ﺝد در ادار$?- :ی )(National Archives - kew
Qی ا l.Q?$ﺱاH$م @$ی و هﺱی  l$H $و  $زون اrا.6ن در-ر  )-ﺱآد *Rﺵ:
و روﺡ ! !.$ره@ !> Sا sآﺵ YJ$ *$ﺡ"س و ﺡ.ی در  Z )-رﺱ$ن کدS
>= -*+ا".Q?$ی  Lق -ز Sآد و > ,$ا )- ("$راﺡی  -ا Cﺡک! Qی  !Qاان
ا Cدو ﺝ(ح  )-ا Cﺡک! Qی  )-ره@.M Sوز ﺵ .$ا> Cﺥ . CﺥTﺹی و ﺥ(- SHد آ)
دک ق وارد کد .$ا )_ Rﺵاه ﺡکی از > !"$آ)  :Uا - B.$ Sﺱد :ﻝﺡی  )-دام )7J$
کد_.ن ا6د $و > ,$از وﺝد و D$ذ > $ )- ,$اﺡ"ن اﺱDد :کد.$
ﺵ^ و د !".$ Sآ) ق ﺱ\ی داﺵ! آ) د Cاز ﺡ !Xﺝا  $-و از rف د? ?$ان
هﺱ! ﺵن روﺡ# - !.$ﻝ C.Dﺥ Yو ﺡی دﺱ!  :$7$ه Sاﺝ(@ی -د و @ از )- !Q
وﺱ )Q.رﺱ )$هR Sوهی  SLJاﺱاد داﺵ! .او  [,6 )-و درك دم و Eرت ا7ن -ا)- S
هف رﺱ$ن >ل و >رزوه Sﺥدﺵن ان داﺵ! و ﺥد را ﺥ?Bار >. ,$ا.!"$
در ر > ٢٨ور !"#$ )- lQH ١٩n١ Wوزى دآ ق -ﺥTف ا{$ر در-ر و ﺵ:
رأى  Wداد
دآ ق در ت  !"#$ :٢٧وزى  )- ) C."QH -ﺥص  lQHﺵراQ Sی (
ه=رى B$د^ داﺵ! و ا !"$آ) ﺱد >ور Cﺵک! دوﻝ!  S.$-آ@> .ن روز را )
ﺵک!  !D$اان و اQ (l.Q?$ی کد :و در دﺱن  !Qاان Eار ده و  -وﺝد ه)
6Rر,ی ک) در Q .Mی کدن - !D$ا Sدوﻝ )- Yوﺝد >- :د  )-ﺝا]$
د?اﺹTﺡت M B.$داﺥ! .او Eا C.$ا-#$ت را اﺹTح آد و r )-ر ﺥ"?* - |M$اى
@رز - :رﺵ :ﺥارى و @,-د و !.\Lادارى دوﻝ Yه! Rﺵ! "R [ - .د :ﺥ
 !D$اان در ﺱ oﺝ -*$,ق » )-اEد -ون - :(M «!D$د و  -آ^  C6Rاز دم
اان و ﺱ [.,آدن دم در >ن آر را  )-ﺝ *+رﺱ .$آ) -اى اوﻝ- C.ر از ز *$آ) در ر
اان ارك ﺱ !@Z )J-دﺥ Wو ﺥج دوﻝ! از ﺡود  n٠ﺱل  W@Eاز >ن ر وﺝد داﺵ! !
ره@ى او ﺡ"ب ﺹدرات و واردات اان در ﺱل r )- ١٣٣١ر  W-E .bا{$رى -اى
اوﻝ- C.ر  )-ﺹرت از )$در >.
\ از آدى  ٢٨داد  ١٣٣٢دآ ق در داد )- *{$ :Rﺱ) ﺱل ز$ان =م ﺵ وU ).Jش را در @\ .و ز |R {$را ..$ر ﺵ,دت .ه آ) ق در دورانزار YﺹTح و ﺥاﺱ! Qی و Crرا راْس  )$-ه Sدوﻝ! ﺥد Eار داد و  -وﺝد
داﺵE Cرت 6اوان $$Eی و ﺱ.ﺱی و وﺝ)  Sf-اﺝUی o-ر آQی دﺱ! ﺥد را از
$Eن دراز ($د و $-E )-ی کدن ه6 .د و Rوهی از #ﻝDن ﺥد ه! R )$ﺵ!.
ﺱﺥر ک )(.-ه Sق R C,-ا - :ا Cوا !.\Eاﺱ! آ) او  -م  [,6و در Nﺱ.ﺱ اش
ﺱ\ی ی $د آ) دوﻝ! اش Eرت  Wه) اX6ر و t JUد ﺱ.ﺱی و |ه@ی را داﺵ) و
> ,$را دراﺝع و ده .وﻝی 6ن کد  ,( )$ﺥد ق و B$د=ن او را 6راْ (- )-
ک )$- - )XQ- $.7ر- SBا Sﺱﻝ S,د !Q Sاان را -و )$واه) از هM .ی Rد
$$Eی ﺵ  )-دﻝ$@.7M W.ی ﺵن از ق Hزات $د $و ﺡی t\-ی ه  :.JUدار $آ)
Mی > ه$@.7M Sی  !Qاز ق ه(ز ه[ ادا) دارد.
) rر آ *Qدآ ق _( ﺥﺹ- !.رز و  ($ *-داﺵ!: fاو =* از \ود ﺱ.ﺱاران اا- *$د آ)  )-ﺡ=! $Eن و Jرات  :.JUداﺵ! و
او ً
\- Jد آ)
 !Qﺝ !,ها! ﺱ$ﺵ! ﺥ Yاﺡ.ج  )-وﻝ* $ارد )- .ه C.دﻝ YJ$ W.ﺥ Yرا (U )-ان
ﺥ?Bارى * د آ)  -م ﺥQص  !.$ﺝ )- !,اﺝاء در>ن >ل و >رزوهى > ,$ز )(.را
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" Uو هار آ( .او > )-زاد,ى ﺵ *#اﺡام * |Rاﺵ! و رﺱ )$هى  *Uرا ﺹاS
دم ی دا> .!"$زادى ا-#$ت و ر$E !Uن را  j7ی آد و ﺡJق ا *$"$ﺵ,و$ان
را ﺱﻝﺡ)  )$-هى دوﻝ! ﺥد Eار داد- :د .ق  )$R )-ا * WU Sآد آ) ﺥد او و
دوﻝ Yﺱ j7ﺱ Cدر اﺝع -ﺵ(- .اى  :$ )$$دآ ق -ا[ \ آد آ) و*E
در زن آد در >= دا- H7$د ﺥ *= [$از دQzت هى اا$ی در >= o-ر )$
) او ﺥ@ داد آ) ران ا( => *.و ا l.Q?$در ﺡل ار Nآد *+ﺝ !,ﺱ *$?$و-$دى دوﻝ! دآ ق ه"(> .ن ﺥ [$از  :$دآ ق ﺥاﺱ! آ) ه _) زود
MرB-ر YRرا در ﺝن Eار ده :$ .دآ ق  )-او ?Qاف آد و از 6 jrد *(o
- B.$اى او .Mم 6ﺱد وﻝ* در آل \ ]Hهo$رى آ) >ن ﺥ )- [$ا7ن - )DRد ﺱ E
آد ﺵ و  :$دآ ق  )-دﻝ oE W.ﺥﺝ* و 76ر 6اوان روى ﺥ$اد :ﺵن  )-اان
 .!7Rا7ن ا )6Lآد و *Eﺡود ="ل و  \- [.$از آد آ) MرB-ر [Rرا در ز$ان دماز او Mﺱ.م آ) > ?Qاف و .Mم او را در !6آد- :د؟ دآ ق  -ﺡﻝ! -ا6وﺥ) اى
Mﺱ داد آ) .Mم هى او را در !6آد- :د وﻝ*  *$ا$E !"$ن را ز |?- Mارد و -
اTUم ﺡ=!  *{$ﺡم ﺥن  )-را(.- :ازد )- .ﺥص آ) Mل هى ا l.Q?$و >= :U
زدى از ا6اد D$ -ذ در اﺝع و  lQHو ﺡ* ار Yو روﺡ !.$را  >ن زن ﺥارS
کد- :د.$
دو C.ﺥﺹ !.ز دآ ق هo$رى آ) در آب »ه) دان ﺵ :> «:اﺱ!
اJUد او در اﺱTJل و  !.ار *Lاان -د .او  :.JUداﺵ! آ)  !Qاان ﻝ> !E.ن را دارد
آ) ﺱ$ﺵ! ﺥ Yرا -ون دﺥﻝ! اﺝ(@* ه \ C..آ( .ق #ﻝ داﺵ Cرا- )o-
آ7رهى د? @$د  :.JU )=Q-داﺵ! آ) ه )$Rار@ط r )- -ر MMى و -ا -و "وى و
 @(ى ﺡ 6( Dه دو rف اﺱار -ﺵ .ق _(ن در اBU Cم ﺥد راﺱ و در ا Cرا:اﺱار -د آ) ر 7$ن * ده آ)  -ﺝ)  )-ﺥ oﺝ *$و ﻝ* -اى ﺥد و ﺥ$اد :اش 
>ﺥ  - Uا [{U Cاﺱار  $و در ا Cرا :ه[ ﺥB._ *Q.ه را از دﺱ! داد و زﺝ آ..7
ﺱ C.و - C :.JU )-رز Cآ !.D.ﺵ *#ق اEار و ﺵ !,او -د آ) ﺡ* Rه* از
rف  :Uاى  )-ﻝHﺝ! و آ ﺥ *JQاو \@ * .ﺵ ["H vJ6 .آ( .آ)  -وﺝد اrا.6ن D$ -ذ
داﺥ *Qو ﺥرﺝ* ﺵ :و ﺥ$اد :اش ،دآ ق رو-وى ﺵ "- :و 76Mرى آ( آ) درش
و ﺥاهش اﺵف و ﺡی t\-ی د? از ﺵهBاد :ه آ) در آر دوﻝ! آر ﺵ=(ی و در ﺱ.ﺱ!
دﺥﻝ! * آ((  )- -ﺥرج از اان @\ .ﺵ .$اEار ق  )-ﺡ- Sد آ) ( -ی 6ت -
 Uدر دﺱ! رو -و Sﺵ :و =. [QU E Y$$@.7Mد و از ﺵ#. :اﺱ! آ)  vJ6ﺱ!(oQ
آ( و اﺡام ﺥد و ﺱ !(oQرا  )?$دارد و از دﺥﻝ! در م آره Sدوﻝ! MهB.ک()Q-J .
آدن او # -ﻝ C.Dداﺥ *Qو ﺥرﺝ* و ﺵح ﺵ !,ق ﺥد  ,( )-در آ *-ﺝا* )$R
 .H(Rق  :.JUداﺵ! آ)  !Qاان او را  :BR-ا $و  )-او اUد آد :ا $و -آ* $اﺵ!
آ) Eرت  !Qرا  )-رخ #ﻝDن  7=-و ا Cاز راه* آ) ﺱ ﺱ.ﺱاران اان  W@Eاز او و
ﺡی ک"$ی _ن "ﺥ*" در  \-از او در  (6R Y.Mدور اﺱ!.
و \- Eاز آدى  ٢٨داد - ١٣٣٢اى ق و اrا Y$.6ر> $ور و درد$ك و -اى !Q
اان ﺱاR(=6ی و ﺡJرت در  *Mداﺵ! :U .زدى از آ )(.-و آ" *$آ)  )-ه  jrدر دوﻝ!
او ﺵک! و دﺱ! داﺵ( r )-ر (QUی دﺱ? .و  :Uاى از > ,$آ) و ﺵ=( )Hو ز$ا*$
ﺵ- .$ون از دﺱ! دادن ه6 .ﺹ! ز$ی B-ر CRر> :ورد زﺡت ق و هزY$
\(* " *Qآدن ﺹ(\!  "!D$ﻝ ﺵ و ا l.Q?$و >= در .\Eی Eار  (6Rآ) -ون
هB )$?`.اﺡ! ا- ("$اى ده ,ﺱل ا  *Q @( Cرا  )-راج .$@-
ﺵ ً#از =* از -زR$ن ﺥ$اد :دآ ق ﺵ(.م آ)  \-از آد > ً(QU ,$رد ارUب و
Lب وﺵ[ و E .Jار  .(6Rﺥ )$هى > ,$را bرت آد :و > Yزد .$ا Cو Eدر ﺡﻝ*
اDق * ا6د آ)  )-دﻝ- W.ا C#.?$اﺡ"ﺱت  Lق و > )7bآدن ﺝ اﺝع > ,$ه.
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اﺝز :و 6ﺹ* $اﺵ( آ) -ا ($از ﺥدﺵن آ_= Cد .((=- *U6او در ﺡﻝی آ) اﺵ^ در
_ Y$7ﺡ )JQزد- :د ا )6Lآد  \-از آد o-ر ﺥTﺹ) " :را -$د آد."$
و *Eدآ ﺡ" *r6 C.وز ارﺥرﺝ) دوﻝ!  *Qدآ ق را ﺡود _,ر  \- :از
آد در ﺥ )$اي در ,ان .Mا آد ،$او را  )-آ Bﺡ=!  \- *{$از آد B$د .ر
.#ر و .$ى -د $و  -وﺝد "7ران  *{$و ا( *.ا *".Q?$و >= *+در Jﺡ=! {$ی  \-از آد دآ  *r6را ﺝQى  :Uاى او-ش و ﺝ *$آ) از ،E_ - W@E
_ق و وﺱ W+د?  B,Hﺵ- :د $ا$اﺥ( آ) ا6 Rاآرى و از ﺝن |Rﺵ?* ﺥاهش $-
ﺱ@$ !(oQد > )$- ,$داﺵ( آ) دآ  *r6را _( ﺱ \- !Uاز دﺱ?.ى -ون ه)$?`.
اﺡ$$E Wی =) =) آ(( $- .ﺱ !(oQآ) ﺵ(- :.د -ادرش را .Mا آد :ا $ﺥدش را )-
ﺵ$-,ی رﺱ .$و M *-وا ﺥدش را روى - Y\$ادرش ا$اﺥ! و  -وﺝد ﺥردن  Y.-از ﺱ*
 E_ )-Lاز آ C7او ﺝ S.RQآد .دآ r6ی  B.$در ا Cﺝن _(  E_ )-Lﺥرد و
زﺥی ﺵ.
6ن آد_* ﺥب وا- Eد $آ)  !Q -اان _) * آ((- :R> ,$> -د $آ) *r6
٣٣ﺱﻝ) 6دى -ی  ($و ﺱر :ا@Eل ﺡآ!  *Qاان در >( :ﺥاه -د آ)  -ﺵ=7.- *+6
) rر ﺡ[ ﺝ(.7$ی - *\.@rاى ق هDد و _( ﺱﻝ) ﺥاه -د ,( )$ ,$> .ق راواژRن آد )=Q- $آ  )-از - C.-دن >( :ا Cﺡآ! Qی  !Qاان ! ره@6 Sد Jfی
_ن دآ ﺡ"- )"- B.$ *r6 C.د )$fHU ,$> .$دآ  *r6را در  !7Mدرهى )"-
داد :Rه{$ Sی  \-از آد آ) و =م  )-اUام $د  .$اک(ن * دا [.$آ) دآ
 - *r6وﺝد زﺥ Y,آ) ه(ز اﻝ.م - )6.$د و ﺡل .-ر و رH$رى آ) داﺵ!  -وﺝد
دن ز 76ر روﺡ* 6اوان در داد :Rاز م ﺱداران ﺡ=!  \-از آد آ)  )-رC#ﺥ Y$آ - )"-د $دUت آد آ) > ,$ﺡ* از ^ $ D$م  $@-آ) در ت دور :ﺱ) ﺱﻝ)
Eرت دوﻝ! ق >ن 6د را -اى داﺵ Cا=6ر و  JUو |ه] و  :.bک )7و  ﺡی ﺵ=()H
آد- :ﺵ( و  در روز )$اي را - )"-ﺵ(.
دآ > *r6زادى هى  *$ا6 *$"$د Sو >زادى رﺱ )$هى Rوه* و ﺡJق  7-در زن
ﺡ=! دآ ق را -ﺵد و ﺱ .?- )- lzو  (@-ز$ان ،ﺵ=( )Hو آ7ر > \- ,$از آد
Mداﺥ! و ﺱاH$م .R )H.$ى آد آ) او  -ﺝ) M )-و :$دوﻝ! دآ ق  - -آل
ﺱا6ازى و ا#6ر در دوﻝ* وز ارﺥرﺝ) -د :آ) وﺝد _( C.دوﻝ*  ,( )$در ر
اان )=Q- ،در ( )Joو ﺡ* م آ7رهى ﺝ,ن ﺱم - ($ *-د :اﺱ! (_ .روز  \-ﺡود
ﺱ £ !Uﺱ->١٩ :Rن  ١٣٣٣ :در ^ روز ﺥ *Q.ﺱد ز"ن و *Eآ) او ه(ز از زﺥ[
هى  *$DUﺵ :اش  f- ] -و (* رH$ر ر- * $د و  )-ﺱ * *#ا !"$روى Mى
ﺥ "- Yاو را -.ران آد.$
دآ  *r6ﺡ* در >ن ﻝ{ت گ >ور ا.ش را از  !Qاان =$ oEد و >ﺥ)- Y.M C
دان و ز$ن اان ز C.ا- Cد آ) او  -ﺥ Y$از ﺡ! و ﺡآ !Q !.و  !.ار*L
و Y(rد6ع آد و ا{$ر دارد آ)  ).J-اا.$ن ه ($او WUآ(( \- .ازگ دآ J$> *r6ر
) روى ﺥ$اد :او 76ر روﺡ* ،ﺝ"* و ﻝ* |Rاﺵ( آ) ز- Y$اى ﺡ Dﺝن $زاد ه!Dه) اش _ر :اى ﺝBء LJى آ^ و ﺡ[ از  WEﺵهش )ﺵ$ (:اﺵ!  ز *$آ) او و
"Mش ا ("$از اان ﺥرج ﺵ.$
ﺥ6 :rاش  *$7$ق و هoJرا )- Y$زRی ﺱژ- ^ :زى  در ﻝ(ن -د آ) در
 ٢٣اآ@  - ٢٠٠nه! آرRدان آ )(,آر اا *$در @\E> .ى ر )TU Lزاد - :روى
اآان > و  -اﺱ@Jل 6اوان اا.$ن از و Crرا :$رو-و ﺵ .در ^ ﺱﻝ @"$ ¥ Cآ_^
ﺡود ﺱ D$ .از > ,$ﺵه  [Q.6 Y$هى "( از دوران ق و  آ) او در داد:R
- *{$د YJ$ .$دآ ق - :,U )- B.$ز? E>  )-H-ى رﺡ¦$ *$اد |Rاﺵ) ﺵ:
-د .در زن  C Y$و ه"م ه :U ($زدى از ﺵRان در آ(ر  :.-دآ  *r6در
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ﺱ=ت  N(bﺵ[ )- .ﺥص در ز *$آ) -اى ق ﺵ=* - :$$ *E-د آ) او را در
T
ﺡtر رﺱ )$هى Rوه* داﺥ *Qو ﺥرﺝ* در دادr )- *{$ :Rز  * *=tﺥاه( آ ً
 .Jآ(( و اJUد داﺵ! آ) او را  )-دﻝ W.ار=ب  ,( )-ﺝم ز *$fr *R$اش آ) ه$
»ﺥ!  )-و- Y(rد (- )- «:آ :.7و آ) و ﺱز Y$و  *-ا@Uر * آ(( و  ً(oاC
" )Qاو را در U ).J-ش ر6 $اوان داد و ﺱاH$م >ن را در آل { - !.Qﺥد R )-ر
د.اى ."-ر Sاز دم د .$و :Uاى ﺥQ.ی ک در داﺥ Wاان -ا$از Sو آد  ).QUدوﻝ! Qیق QUی  W-E .bاﺝ(ب -د .در آب »ه) دان ﺵ «:اﺵر )- :اoLاب bب )-
ﺥص >= و ا !67.M )- l.Q?$ﺡBب د6r :ار ﺵروى در اان  )-دﻝU" v. W.
>زادى هى  *Uدر دوران ﺡ=! ق ﺵ :اﺱ! .آ7رهى ?$ *-bان -د $آ) اان
) زودb> )- Sش ﺵروى آ !".$ﺥاه ا6د و ﺱاH$م ا WU ).L6 CاﺹQی UJکدن >,$Bور ر l.+ﺝ,ر ﺝ >= ﺱ6 vد  jfو  )-H -ا_ Sن و("ن __W.
 !"#$وز و !Eا l.Q?$ﺵ آ) E JU )-ی اﺱ\رRى ا l.Q?$اJUد داﺵ! و S.?.M -
اوم ﺱاH$م ا".Q?$ی ه ا ("$دوﻝ! >= را  UJآ(( آ) دوﻝ! د* دآ ق را
) وﺱ )Q.آد ﺱ?$ن آ(( .اّ  \-از آد ،اUل آ7رهى  6ﺥrات  Qو 6اش- *$7$اى اا.$ن  )-ت ﺱی و ه !Dﺱل - )-ر >ورد => .و ا ,( )$ l.Q?$ﺵ :را )-
r !#ووﺱR- Yدا ,$> )=Q- ($در اﺱ@اد ﺵ YJ$ :ﺡ"ﺱی را -زى آد - ,$> .$دادن ﺱTح
و \ [.Qو ﺱMﺱ* .$وهى ا( *.رژ[ ﺵ :در اان ﺱد C :ﺡJق ا !Q *$"$را ز M
|Rاﺵ( و ﺱ) هQ Sی  را ک(ل و -  )-د .$ا CاUل  .bا *$"$و @E W-E .bل
ا7ن  ©U-ﺵ آ) ﺱز C.اان  )-ز *(.ﺡﺹ B.#Qو - Mآ! ﺝM !,ورش  JUو
اﺡ"ﺱت -b Lی @ Wﺵد و از > H$ﺝی .R-د آ) ﺱاH$م  ,( )$ا Cج دﺱ!
(\ ,$> :ً $7$ی ﺵ :را واژRن آد  ©U- )XQ-ﺵ آ) دم اان  -داﺵ Q )ً -H Cﺵ :و
اrا Y$.6از =oف وﺡBب د :و _zی ه.M Sو ﺵرو Sﺱ j-از rف د? - -ی اUدS
) ه ً)  W.کدR :ن bب و ﺵق  {$کد :و ه ً) > ,$را $آان اﺝ(@ی  )-ﺡ"ب>ورد_ :ن  :U :.JU )-زد Sاز دم >R> ,$ه !Q )- )$اان  )-Lزد :ا .$ا Cﺝ ز)(.
ا Sرا -ﺝد >ورد آ) دم  )-روﺡ )- !.$ره@ !> Sا sﺥ(.ی اUد 7$ن داد $وﻝی ا(,
 B.$آل ﺱء اﺱDد :را از رو> Sوردن  ,$> )- !Qکد :$ا( ,او C6R )- fو > Y(6اآB
Eرت ه! Rﺵ( و ﺱ - lzﺡکت Uا Wk )$@Dاﺵل ﺱDرت >= در ﺱل ١٣n٨
م #ﻝDن ﺥ Yرا از Rدو )$ﺡ=! و ﺡی ﺱ.ﺱ! اان $ﺝا$دا )- )$ه jr
.ون را .$$ا( ,اان را از  S.R :,-از ﺥت  :ً Uزد Sاز Mك  Cو ﺹد CEوآر>6 Cز$ا- Y$ی رﺡ- )$ا Sﺱﻝ ,وم $د :ا.$
د Wfد?- B.$ Sاى ﺝ ).ا Cاﺡ"ﺱت  *-b Lاا.$ن وﺝد دارد .آB(.ر در ﺹDت
اوﻝ ).آ" Y-ه) دان ﺵE WJ$ ":ﻝ* از Mز !$و * Cآ( آ) - )DRد» :ه B._ .در
د .$ز  :از ر#ی آ) در -ر> :ن $ی دا .«!".$ [.$ﺵ=ی وﺝد $ارد آ) ز :U *R$زدى
از دم اان در U ١٣٣٢ :.ض ﺵ و\اد 6اوا$ی از > ,$ه"ی ﺥد را ک Tاز دﺱ!
داد :U .$اي  (- )-آ :.7ﺵ $و t\-ی را  B.$ک .(7د=ر Sﺵ ." :ﺱzﺱی اﺝUی و
اEد(,. Sن را -ا Sه )7.کU Tض آد .د !".$ Sآ) $@.7Mی >= و اl.Q?$
از رژ[ ﺵ \- :از آد  YJ$ﺡ.ی در  Z )-رﺱ.ن ا Cاهاف داﺵ! و ﺡی آر را  )-ﺝی
رﺱ- :$د $آ)  -وﺝد اUTrت ﺝد در رد کد در bب دم اان را از S.R :,-
و >Rهی در-ر :ا Cآد از  jrﺵ :وم آد- :د.$
 W@Eاز ورود  )-داBM :X7$ﺵ=*  \-از ^ دور :ﺱ) ﺱﻝ) در >زﺵ? :ﺡ )6اى ﺵک!  !D$در
>bﺝرى (U )-ان کر Rدر ﺹ(  !D$ﺝ(ب اان  )-ت ﺡود ﺱ) ﺱل 7ل آر -دم و
در ا Cت -اى اوﻝ- C.ر در-ر :ق از ﺱ کرک(ن ﺹ(\!  !D$ﺵ(.م )_R .در ده*
دور ا6د :در اﺱن آ )=.Q,و -اﺡ درﺝ(ب اان در ﺡود زن آد ﻝ ﺵم وﻝ*
ﺱ$ﺵ! و  )ETUﺵ *#ام ا  -آ"> *$ﺵ( آد آ) ﺵًا ه(ز !  .Zآدى ٢٨داد
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 ١٣٣٢ز * *R$آد .$از >ﺥ Cﺥ- -)$زداﺵ? :و >را? :دآ ق در د :اﺡ >-د آ)
ﺡود  ١٠٠آ Q.در bب ,ان اﺱ! -ره -زد آد :ام و  \-از ت ه آر ﺱاH$م )-
ا#6ر دآ ق و آ )(.-اش آره Sﺱﺥ$ی و  ).,وﺱ Wدر آ *=(.Qرا  ).,آد :ام آ)
ﺝ !,درن را?ن دم و ﺥت ا($ی >زﺵی رد اﺱDدE :ار .Rد .درﺡل ﺡ Lدر
Mی H C6Rز -ا Sهار :ﺝ !,ا( !$ﺱ !Uزد ه" [.آ) \6ﻝ !.اﺹQی ن را ه _)
ﺱ\ >bز ک(. [.
 ."-ر Sاز دم د :اﺡ >-د  ?DRآد :ام و  :Uزدى از >- ,$ا[ ﺥrای از دآق \ آد :ا- $اى kل > .L ,$داد :ا $آ) _oر ^ 6ج ﺱ-ز و ران
ا( *.در د :آ_^ > ,$اﺱXن داد :ﺵ- :د و ﺡکت و ر !6و > B( )-ل ق را ز {$
داﺵ(- ,$> .ا[  (DRو *Eآ) دآ ق در .-رﺱن  ).H$در ﺱل  ١٣£nدر|Rﺵ! د:
او را  )-د> :ورد $و ﺱ-زان  *$دا - ("$د :ا7ن _=ر آ(( _ن - )DR vJ6 ,$> )-د $آ)
او را  j@rوﺹ|?$ Y.ار در آ(ر  @Eدآ  *r6و ﺵ,اى  .٣٠در ا )-- C-ﺥك آ((.
دم د \- (DR C )- :از _( Cﺱ !> !Uا sز *$H$از را :رﺱ .ا7ن  -ﺵ6 !,اوان
ﺱ-زان و .$وهى ا( *.را  )-آ(ر زد و  W- -آدن =.Mق او را  )-ﺡ.ط ﺥ )$در آ(ر
> ,$ب آ_=* >ورد و -ن او را ﺵ"! و $ز |R !.ارد و > \-ن را در ^ ﺝ\@) >ه(* آ) از
داﺥ Wﺥ )$ق >ورد|R $اﺵ! و او را در اrق $هرﺥرى  )-ا !$ﺱzد  در و!E
د?ى  )-ﺝ *+آ) ق وﺹ !.آد- :د اJ$ل ده( \- .از R ١٣n٧ C,-وه* از
روﺡ.$ن D$ -ذ زE )- :رت رﺱ ،:.ﺱ , *-ى  -ق را  )7.Mآد $و ﺡ*  :Uاى از
6rاران >@E )- ,$هى ﺵ,اى  ١٣٣١ .٣٠ﺹ) رﺱ $$و E )-ل اtUى ﺥ$اد :ق
ﺝ ﺱ.ﺱی ﺝ !,اJ$ل ﺝ" ا7ن  )-ا@$ U" )-- C-د :اﺱ!.
در $ا@  ٢٠٠£در ^ کD-وﺵی در ﻝ(ن ﺝ) ﺵم آ) آب »ه) دان ﺵ «:اﺱCD.
آB(.ر (U )-ان 6 Mوش  Cآب در  .$-ارJء  )6اﺱ! .دو  )#"$از >ن را ﺥارS
کدم و ه آام از > ,$را  )$ -اى - ).Lاى  !"#$وز  Q- *$ .$-و رl.+
ﺝ,ر >= ﺝج -ش 6ﺱدم .در  )$ا آ) > ).Lن ک ,-آدم (U )-ان ^ اا$ی
از > LJ ,$آدم آ)  )-دﻝ W.دﺱ! داﺵ Cک7رﺵن در آدى  ٢٨داد r )- ١٣٣٢ر (QUی
از دم اان |Uرﺥاهی آ(( و از >$ LJ ,$دم آ) ا Rه(ز  -وﺝد ﺵاه 6اوان )-
دﺱ! داﺵ Cدوﻝ! ک7رﺵن در ا Cوا."- )\Eر  [,ر *#آ) ﺱ$ﺵ! و [(rرا Uض آد:
اﺱ! ،ﺵ^ دار * $ا :U C..\ )- ($اى ﺝ.M !,ا آدن وا WU !.\Eآ(( و  )-ﺥص
RﺵBد آدم آ) ه(ز  :Uاى آ) ﺱ vا Cآدى ! E .Zار  )6Rا$ * $ﻝ( و LJ
آدم آ) دﺱر ده( آ) b ,$> )-ا! Mداﺥ! ﺵد و از آ" :.- ($ *$دآ  *r6دﻝ*+H
ﺵد .در ر $ ٢٢ا@  )$ ٢٠٠nاى از د Q- *$ 6در !6آدم آ) $ﺵ) -د!"#$ ":
وز از  LJ Cآد :آ) از ﺵ -اى  )$ات و  )#"$آب "ه) دان ﺵ X7 ":آ(["
وﻝ* هM .ﺱ#ی از دM 6ز- !$ش در=$ !6دم.
 YJ$ )_Rاان آ( *$در ﺝ,ن  -و *Eآ) کرش آ@|?$.(- .ار ه.7(#ن در  nn٩ﺱل W@E
از T.د " .اوﻝ C.اzاrر Sد .$را  )-وﺝد >ورد  !".$ )"J W-Eوﻝ* اان ( ,آ7رى
در >ن ( )Joﺝ,ن -د :آ) هE :\" !E`.رت هى @$ *-bد :و ﺡی ه YJ$ )7.ره@ى
را در ( )Joاش -زى آد :اﺱ!- .اى kل در ﺱل @( ).tE - ١٢«nک دم اان ).QU
دﺥﻝ! bب .Eم آد $و در ﺱل )« (١٢٨«) ،(١٩٠اان اوﻝ C.آ7رى در ا !"E Cﺝ,ن
د $آ) R($ن ا-#$ی دم ﺥ Yرا M )-رﻝن 6ﺱد .ﺡ* t\-ی اد Uی آ(( آ)ﺝ S,آ( *$ور"ی اوز :در د B.$ .$از اان ﺵوع ﺵ :(?. ,$>.در اان -د آ)
ﺱ vاﺡ"ﺱت - *+=> Lاى اوﻝ- C.ر (U )-ان اB-ار Sﺝ !,ﺹ) > 6( )-ن ک7ر
ﺱداران و RداR($ن ﺡXی رد اﺱDدE :ار  !6Rو  )-ر اUل > ,$ﺱj7
د? و Rوه S,ور"ی Eار  !6Rو -کس -$دى bب ک $.-و $اى آ7رهى
>ن Eت .!6R

6

 )_Rﺝى ﺥش  *(.-اﺱ! آ)  -وﺝد اﺡ"ﺱت  *-b Lدر اان  )-ﺥص در  :H(Mﺱل
|Rﺵ) از زن وEع آدى  ٢٨داد  ١٣٣٢هX`.ام از آ" *$آ)  => ).QUدر ﺱل
 ٢٠٠١و در ا l.Q?$در ژو٢٠٠n C+آ)  )-اUل ور"ی دﺱ! زد :ا $اا@$ *$د :ا $وﻝی
ا )Q" Cﺥد ﺵ $دار ا Cوا- !.\Eﺵ آ)  :Uزدى از اا.$ن  )-را :و رﺱ[ و روش
زR$ی  )ETU *-bو  Wدار $وﻝ* در اﺝع آ( *$اان > ,$ﺝأت ﺡف زدن و ا-از
$ JUار .$ا Cا6اد ﺵ  )-زRی b )-ب B$د= ﺵ :ا_ $ن ﺵه -د :ا $آ) _?)$
\tی از ﺱداران ﺡ=! آ( *$اان از |ه] ﺝ !,رﺱ.ن  )-اهاف  )E6اي ﺥ Yو )t@Eآدن Eرت ﺱءاﺱDد :آد :ا .$ه`( C.در ه C.راﺱ  )DRﺵ :اﺱ! آ) در اان
ﺥTف آ7رهى  *-Uآ) اzاrر Sدوران ﺵ= *+6اﺱTم را { ,ا#6ر و ﺱ S(Q-ﺥد.ا ($از >ن (U )-ان .$وى ا6اد \] ^ د Cﺝ آ) در ﺱل  \- «٣٢از T.د )-
ک7رﺵن ﺵ@#.ن زد $و اzاrر Sﺱﺱ.$ن را -$د آد $د * آ(( و :Uزد Sاز
اا ,.$ه`( C.از ﺱ"! ﺵن  JUآ6 )(,ه(?ی و ﺡی |ه@7.ن -آی $ار .$د Wfد?
 Wاا.$ن b )-ب  )-دوران ."-ر آR * - C,دد ،ز *$آ) اان -ﺱن$ ،ن و روم -
ه[ اود :و ﺝ( و ه"Bی در آ(ر ه[ داﺵ(t\- .ی  :.JUدار $آ) ا$.M Cهى ر*#
_( هBارﺱﻝ) -ون ﺵ^ * ا $در را$Bی و درك - .D ?= ,-ﺵ و  )-ار@rت و
?DRه  C.- *6 Sﺡ* در ا Cدوران آ^ آ((.
) ه ﺡل- .اى  :Uزدى از  در ه ﺝ Sﺝ,ن آ) ه" [.زن د?6 Sا رﺱ :.اﺱ! آ) اﺱDد :از  )-Hهى |Rﺵ)  -از Xار اﺵ@هن ﺝ S.RQآ( )- )_ R .[.ﺡ )DR jا$آ) »در  Y7#-ﻝ|* اﺱ! آ) در اJ$م  - «!".$دا !"$آ) اEار  :(R )- E )-و |Uرﺥاهی
از اﺵ@هن ه[ _( * C.ا $از ک YX7و -ان و  Lﺵن ا$ژن X-ه و ©U-
@,د و اﺱXم و اﺱار Sروا C.- v-ا ,$"$ﺵد .ﺡک! در ا ,( )$ ." Cاز -ﺥرد -"X W+ار|R Sﺵ) =.ه  )XQ-در ت $frی * ا $دﻝ#ر Sه را ر 6کد :و
$راﺡی ه را -ور زن که Yده و ﺱاH$م  -اUد ﺱز ©U- W-J Sاﻝ.م زﺥ[ هS
ک )(,ﺵد و روا C.-.6 v-را در o.ی ﺡ"() و دوﺱ (R .7#- [.= )$از .ن آ" *$آ)
ﺵ Y7#- !,دار $اا.$ن 6 -ه( آ C,اهراBدای ﺝ?هی  (Q-دار $و ﺵ=*  !".$آ)
ک"$ی آ) از "( Eرت و bور  -درﺱی و ﺹا|?. Y.M M !Eار $و  )-اذUن وا !.\Eدهن
ی .$.H W-E (7R

دآ   "aق در دوران  `%ا)dر $اى 'ﻯ ' 5د .او e
اiار 6را ' !ز $درhورد و د را gض آد .در hن دوران -دم
در ا  oط د ` را ز( mد و رهkان  hاj3ر
 t51hو  ﺡ ' 0kاو را دا 51و  qgا) r5اqم ه" ً h
ه"rر 6د  او را واژ4ن و 'د )ز  ' -ﺡ vآ  ق !u
'د آ ود ش %اب را 'اى ' %اهن اا( w; 7آد' $د.

دش را 4ا و راه` را  ار ' ار.y
'ا" 6س ' د   ر و ا'از  $ gدر 'ر $ا ' ! 7ا"< ز "س ' : 4
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