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�! ز(�ن 0ودش، ��-�ر ,ذار�ر "ود» )()�ري« %$و#"�"!  �↙��� ! از ا3زاب 
 

✍ �م 0ر(! �6 
 

�"زه (�دان �Bران، �A %$و<"�"� و?ود دا)ت <7 �(�د ?�"ش ($� و (ر<ز ار�"�ط  ١٣٣٠در اوا�ل دھ7  � 7Dدر (�ط ��)(
�� و6ت "ود��� .ا�G�ف و ��روھ�ی 

 
�وران ھ�ی )Bر �Bران "7 3��ب (� آ�د. ا�ن %$و<"�"� را (3(د3�ن )()�ری دا ���ر <رده "ود <�J� 7 از 6د�(� �ر�ن ر

�وران و Gرف Kذا �<��Nت 0Mت Kذاھ�ی آن "7 3دی "ود <7 ()�ر��ن ��Lت ھ� در Gف (� (��د�د �� �و"ت ورود آ�B� "7 دا0ل ر
 ."ر�د

 
�ورا�� <JL 7س "زر,� از (Gدق �0�ت وز�ر (3"وب  ���K 7ذا 0وردن در ر"Qب "ود و د�دن (رد ($� اG� ر د�وار آن"

��ر، �"�$و، در)ت ھ�Jل و -رو�(�دی <7 Rل، 0وش ر���7 "ود و (دام (� ,Nت: » B6ر(�ن 6ر7S ($�«,را، (��ن Rم ,ر�آرزو « �
�» دارم <A� 7 روز آزادی ($ت ا�ران را ""��م و "(�رم!����ت آن دوران، �وM �Lز و �N�0ر ���� "رای �0$� از ?وا��ن اھل 

3�وب (� )د  ھم). 
 

��دش  ��(3(د 3�ن )()�ري �واد 0وا�دن و �و)�ن �دا)ت و در #ود#! )�,رد B6وه 0��7 3�ج ا�(��Lل #ر�م آ"�دي "ود #7 ا
�ت )د و در ?وا�!، "ر�0 روزھ� "رای )��دن �طق ����ت 76UL دا)ت. ھ(�ن ا(ر، ز(��7 ��ز 6UL(�دي (3(د 3�ن "7 ��� 7"

�� <)ور "7 (?$س (� رRت. در ھ(�ن ز(�ن "ود <7 از ��0�ن و DL��د ($� د<�ر (3(د (Gدق 0و)ش آ(د �(���د,�ن و ا0"�ر ���
 .و در �$A ھواداران او در آ(د

 
�� )()�ری و (Gدق "�X,رRت؛ "طور�7J او را"ط (��ن (Gدق و ا�G�ف �Bران )د. "� )روع ?�"ش ($� )دن �Nت،  ��دو

از (Gدق "��Z <رد. �3ر�م Rروش �Nت ا�ران، دوQت (Gدق را در ���Y�ی (��Q 6رار داد و )()�ری "�زار �Bران را در 3(��ت 
 ٣٠٠"رای ��(�ن ھز��7 ھ�ی اداره (($Jت، (?"ور "R 7روش اوراق 6ر7S <رد، )()�ری در ا6دا(� ?وا�(ردا�7 و وطن 0واھ��7 

6رار داد �� "7 اRراد ���ز(�د و » "��A "�(7«ا0���ر ھزار �و(�ن از اوراق 6ر7S دوQت را �J?� 0ر�د و �A (�$�ون �و(�ن ھم در 
�3ت R)�ر وام اLط� <�د. 

 
�J�ن  ��3�ن )()�ری ��J از ��Jو<�ران "��م و ا�وه �0�و�(�دان GLر 0ودش "ود. Rرز�دی �دا)ت و �(�م -رو�� <7 "� ا

��ر <)ور <رد. "رای آزادی "���ری )و�� و ظرR)و�� �7�B <رده "ود را Gرف آزادی و �ر"$�دی ا�ران و رR\ 3وا]Z (ردم Rر,
�� و6ت، و-�R �J$) 7Dراھم <رد، ھز��7 ��G3ل �^دادی از دا�)?و��ن "� "S�Lت را�����(�ن <رد و در (?(وع   از ز�دا���ن 

�وم دارا�� اش را و6ف ا(ور �0ر�7 <رد A�. 
 

ردار ا�را��، "7 0�طر 3(��ت از (Gدق، ز�ر ، ا�ن �Mر (رد وطن دو�ت و ��A <١٣٣٢(رداد  ٢٨در ��BQ�ی "^د از <و��ی  �
�� و ا(���� 6رار ,رRت. �^دادی از او"�ش J3و(�� "7 0��7 و %$و<"�"� )()�ری ھ?وم "رد�د. )�)7 ھ� را ���R)�رھ�ی )د�د 

��د و ��"$وی آ�را <�د�د �� ��(� از )()�ری "��6 �(��د�J(. 
 

� �$L 7> وادارش <�د ���(�م �Uش J3و(ت ا�ن "ود  ����7 (Gدق %�زی "Yو�د. )()�ری در Lوض، آ�ت a <�)��� و �(�م <
�ش در داد,�ه ,Nت: ��L�Rن د�رز�ش 6رار داد و در ?ر��(ن "� �)�م و?ود، L�(ق «G) 7" 7> cدق (Mت <رده "ود�د را (ورد 
��ر (وی (Gدق ا�ت A� دایR مQ�) ن و�م و ?��و (د�� "7 ?ز�ره 0�رک اc». ا�ن (رِد "زرگ و وطن Mر�ت و (ردم دو�ت ھ

 .در,ذ)ت ١٣۴٠"رای (ردم 0�رک <�رآRر��� <رد و در��ل   �"^�د )د. در ھ(�ن 3�ل ��ا(�د �)د؛ )روع "7 �وادآ(وزی <رد و
 

�� وطن دو�ت  ٨(رگ 3�ج 3�ن )()�ری آ�Bم  ������ل "^د از ��D3رھ� و �ر<وب ھ�ی ��)� از <ود��، "رای ��روھ�ی 
ا (� )��0ت، ��,وار و Kم ا��Yز "ود. د<�ر (Gدق <7 در �"^�د "7 �ر (� "رد، "� )��دن 0"ر (رگ ا�ن ا�ران و ھر <�� <7 او ر

��ن "�ر�از 0"ر در,ذ)ت راد(رد وطن « اط7�LU ای را "� د�ت 0ط 0ودش G�در <رد و �و)ت:   ��ر وR�دار 0ود، "رای �0
�م از BLده �Y�رش ا�ن �طور "رآ�مMر�ت و آن �0ر ��Jو<�ر، آ6�ی )()�ری آ�Dدر (��-ر )دم <7 ��وا�اد�ب "رو(�د در   .«�

��ده (ردی <R 7را0وا�ت ِز ا�"وه Lوام / A�Q در ?(\ 0واGش، �0ن از (3(دت ا�ت«�وگ او �رود: ...» 
 

�$زم ھ�h در?7 ��از دا�ش �� (�Gب   ای  Mد�ده ای (-ل 3�ج (3(د 3�ن )()�ری -�"ت <رد <A)> 7 "7 وطن و (ردم وطن، (
�ت و ?�(^7، ��-�را�!   و (D�م ���ت. (� �وان���3�! "دون �وان 0وا�دن و �و)�ن و "� �B6 Aوه 0��7 <و%A، در LرGت 

�� 6�در "7 آن در?7 از ا-ر ,ذاری �"�)�د���  .,ذا)ت <7 دھB� �L 7"0$(� و 3زب و ,روه 
 



� ��وان )()�ری را K�رت <رد�د، ھ�h ��م و ا-ری ���ت ا(� "^د از ا(روز، از %�6و<)�ن و او"�ش ا?�ر )ده J3و(ت <7 ر
�وارن و %$و<"�"� "� �Lوان ���س » )()�ری«(رگ )()�ری، "� ا��#7 از او ھ�R hرز�دي �(��د، Gدھ� ر��در �را�ر <)ور 

 )د �� ��م او را ?�ودا�7 <��د. ��دش ,را(! "�د
 
 


