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اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺣﺰب ﺗﻮده و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮوه
 ۵۳ﻧﻔـﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ در ﮐـﺮج در ۱۰۲ﺳـﺎﻟﮕﯽ در اﺛـﺮ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ رﯾﻮی و ﮐﻬﻠﻮت ﺳﻦ درﮔﺬﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﻞ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ،آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه » ﮔﺮوه  ۵۳ﻧﻔﺮ « درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی داﺧﻠﯽ دﮐﺘﺮ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ
ﺳﻦ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ رﯾﻮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺮج ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺒﺢ
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۹آﺑﺎن درﮔﺬﺷﺘﻪ .ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ او اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روز ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای در  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ  ۱۲۹۵ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۱۳در داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داد .اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ۵۳ﻧﻔﺮ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۱۳۱۶ﮔﺮوه ۵۳
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻣﺮام اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
 ۵۳ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻪای ،ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۲۰ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.
اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای در ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۲۱ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ درآﻣﺪ و
دﺑﯿﺮی را آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۳۳۲ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده درآﻣﺪ ﮐﻪ
ﻏﺎﻟﺐ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ آن از ﮔﺮوه  ۵۳ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای در ﮐﺎدر
ﺣﺰب ﺗﻮده ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ادارهﮐﻨﻨﺪه روزﻧﺎﻣﻪ »رﻫﺒﺮ ارﮔﺎن« ﺣﺰب ﺗﻮده ﻫﻢ
ﺑﻮد .در ﻣﺮداد  ۱۳۲۵از ﻃﺮف ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﯾﺮان در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﭘﺮاگ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در اﯾﻦ
دوران ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﻤﻮد .دﯾﺪار ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻﻫﻮﺗﯽ از ﺧﺎﻃﺮات
ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اوﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ .ﺷﺮح اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات در ﮐﺘﺎب ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺮآﺷﻮب«
از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎ و آﺛﺎر ﺧﺎﻣﻪای آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻣﻪای در ﯾﮑﯽ از
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی »ﻋﺼﺮ ﭘﻨﭽﺸﻨﺒﻪ« ﺑﺨﺎرا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»در ﺑﻠﮕﺮاد ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺎرﺷﺎل ﺗﯿﺘﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻗﺼﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻪ رﺳﯿﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻦ داده ﺷﻮد .در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺸﺎورز دﯾﺪار ﮐﺮدم و او
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻻﻫﻮﺗﯽ را داد .ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ از ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد .از ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎ اﻣﯿﺪ رﻓﺘﻨﺪ ﻋﺪه ﮐﻤﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روسﻫﺎ ﺑﻮد و
در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ روسﻫﺎ ﺑﻪ او داده ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در اوﻟﯿﻦ
دﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﻪ وﯾﻼﯾﯽ در
ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮوﯾﻢ و رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﻨﻈﻮرش ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن
دور از ﭼﺸﻢ ﭘﻠﯿﺲ و ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮد .ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ
آﻣﺪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ او ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮد.
ﻣﯽﮔﻔﺖ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺧﺮوج ﻧﻤﯽدﻫﺪ )…( ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ از
ﻣﺴﮑﻮ ،ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺧﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺗﺎ از
ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﺴﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺮدم«.
دﮐﺘﺮ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﺗﻮده در دی  ۱۳۲۶ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮﻟﻠﯽ
و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺣﺰب ﺗﻮده اﻧﺸﻌﺎب ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ رﯾﺎﺿﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان روی
آورد.
ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ
از ﻫﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد روزﻧﺎﻣﻪ »ﺟﻬﺎن ﻣﺎ« و »ﺣﺠﺎر« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ
از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ
ﺧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ رﻓﺖ و در رﺷﺘﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮاﯾﺒﻮرگ ﺳﻮﺋﯿﺲ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﻪ او در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﺪادﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻣﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺮد .او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﻣﺎﺋﻮ« ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ او ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻣﻪای ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺘﺎبﻫﺎی »ﭼﻬﺎر ﭼﻬﺮه :ﻧﯿﻤﺎ

ﯾﻮﺷﯿﺞ ،ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ و ذﺑﯿﺢ ﺑﻬﺮوز« ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب »اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ« ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ» .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« و
»ﻣﺤﻨﺖآﺑﺎد» از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر اوﺳﺖ.
ﺧﺎﻣﻪای ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .او
درﺑﺎره آن ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﺗﺎ  ۱۳۲۵را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺬراﻧﺪم.
ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً روزﻫﺎ در ﮐﺎﻓﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻮد و ﺳﺮﺷﺐ ﻫﻢ در ﮐﺎﻓﻪ
رﺳﺘﻮران ﮐﻨﺘﯿﻨﺎﻧﺘﺎل ﮐﻪ درﺳﺖ روﺑﻪروی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن
ﻣﻮﻗﻊﻫﺎ ﻧﺰد ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺻﺒﺤﯽ ﻣﻬﺘﺪی ،ﺧﺎﻧﻠﺮی و ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮراﯾﯽ
ﺑﻮد .رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ و اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .آﻗﺎ ﺑﺰرگ و ﭼﻮﺑﮏ ،رﺿﻮی
ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻮد ﻣﯽآﻣﺪ .و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ .ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن ﻫﺪاﯾﺖ را ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪم .اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﻪ ﺧﻮدش داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻃﻨﺰ و ﻣﺘﻠﮏ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼ ً ﺧﻮدش ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﻪ را ﻣﺠﺬوب ﻣﯽﮐﺮد و دﯾﮕﺮان واﻗﻌﺎً رﻧﮕﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﻀﻮر او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ«.
رﻓﺎﻗﺖ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن
»ﻣﺤﻨﺖآﺑﺎد« را ﺑﻪ او ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد .ﺧﺎﻣﻪای درﺑﺎره آلاﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»او ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی و ﺳﺮی ﭘﺮ ﺳﻮدا داﺷﺖ .او ﻋﻀﻮ ﺣﺰب
ﺗﻮده ﺷﺪ و از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﺰب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺗﻮان زﯾﺎدی
داﺷﺖ .ﻣﻦ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدادم ﺗﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻧﯿﻤﺎ ﻫﻢ او را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ
داﺷﺖ«.
ﺧﺎﻣﻪای رﻓﺎﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ داﺷﺖ:
»ﻣﻦ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۱۵در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن دﯾﺪم .ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮدم و ﻧﯿﻤﺎ دﺑﯿﺮ ادﺑﯿﺎت
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ“ .ﻓﺴﺎﻧﻪ” را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم .رواﺑﻂ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ زﯾﺎد دوام ﻧﯿﺎورد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪان اﻣﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت او ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺎﻣﻪای
ﺷﺮح اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ و دوﺳﺘﯽﻫﺎ را در ﮐﺘﺎب »ﭼﻬﺎر ﭼﻬﺮه :ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ،
ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ و ذﺑﯿﺢ ﺑﻬﺮوز« آورده اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺟﺴﺪش را ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﭙﺮﻧﺪ.
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