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�� ����� ��دن� :!� ��� و ��ر�

�0 �و�ط ��ن �8�8 �:�(دی 5ر$��  ده 8ود ، از �ر��پ در�5ھ3، »  ر0ت �/ت ا�ران و ا�,#�س«ر(�!)#وی در &#�� ����ش $�#م 
��<ن در  ��ل  )ر $:�ل ھ���د .  ١۵ر�Aس  )ر3��8 در�8ره �:داد و �@ل ��<�)�ی ����� �3 !ر�د و ا� �ن !��= �3 دھد؛ 

ر آن �وا@3 ھ�وز ������3 ا@داث � ده ا�ت. در ر(� �ه در�8ره �����ھ�ی &�وب  )ر �3 !ر��د و در�5ھ3 !��= �3 دھد �0 د
 �Mدر �3  ود. ��د ��Lوب” ����� ��دن“ھ��ن !ر�ش و !��= ا�ت �0 د��ور ا@داث ������3 در ����8ن ا���ل 8زاز (�و<وی) 

ز، �ر��پ در�5ھ3 ��ن �8�8 �:�(دی را �8 �#/ن ا@(�ر 0رده و در @(ور �#ط�ن @�ن ��ن، ر�Aس 0ل  )ری ��@�� ا���ل 8زا
��ه ������3 در ����8ن ا���ل 8زاز ا@داث �0د. آ�)� �8 ا�/�ق �8 ����8ن ا���ل 8زاز �3 رو�د  �8٣ او ���ور�ت �3 دھد �0 در �دت 

3 ����� ا�د، �3 ���8د و �3 !��د�د و � ����و �������3 را �0 ��:#ق �P 3&�@ �8(3 ���3 8وده و �0ر5ران 8رای ا@داث ���$ر
 .�و��ن 8رای ����� ��دن ا&�ره �3 ��0د ٨٠ در ازای !ردا�ت ��ھ3

 
 

8رای ا�ن ����� �:�3 ����� ��دن �3 آور�د و ����� ��دن در �وUد �Tرر، �:�3   ا��8ب و ا��S�S �����ی !ری (�0 �:ط�ل  ده 8ود)
د. 8)�ی 8#�ت ا$���ح �3  و (Richard Talmadge) و $�#�3 از ر���رد ��<��ج �M٢د<3 و �8 در&�  ٣٢٢و �8  ١٣١٠در ��ل 

�و��ن $روش  ��۶٠  a۵٠ 8ود. روزھ�ی ���ت از $�#�)�ی ����� ��دن ا���8Tل � �,�ری �3  د؛  38  ٣و  ٢، �����١ ��دن 
 .دا ت

���L اول: در �را�ر ����8ن �و<وی (از ری �� �5رک) $Tط ����� ��دن 8ود �0 8:دھ� ����� آرش ��ز در (#d  ��ل cر38 
 .د�)�رراه �و<وی ��8  

����� ��دن �3L از او<�ن �����ھ�ی رو�8ز و ��3����8 ا�ران 8ود �0 $�#�)�ی �ود را در �@وط�  ��<3 ����� ��دن و در ھوای 
 .آزاد !�ش �3 0رد

��زی �0 اھ�<P 3د�م �و<وی در�8ره ����� ��دن ا �ره �3 0رد�د ؛ �و(وع �����ی ��3����8 آن 8ود و ا����L�   3���� �L دوم: �(��
�واب   � اظ)�ر �3 0رد�د ؛آ�) dPدای آن را �3  ��د�د و ھم  8)� در �وM ون ھم روز�د��<وگ ���م $�#�)� را �8 ��طر دار�د ، 

�ون در ! ت �8م �3 �وا�8د�د) و د��<وگ $�#�)� 3�ii  ���8 آ�)� 8ود). 
 

 ����� ��دن و �j د��� ��طره
�د�ر 0ل وPت ، ��راث $رھ�,3 ا���ن �)ران 8رای @/ظ ����� ��دن د��ور داد !رو�ده �U �8 ����� 3�8Sوان او<�ن  ١٣٨٢در ��ل 

U �8#ت �طر $رور�زی، �8 �&وز وزارت ار �د �8 طور دا��3 ����� در k و Pد��3 �ر�ن �����ی �)ران آ��ده  ود ا��
��ل  3�����٧٣ در �ظرآ�8د ھ �,رد ا���Tل ��$ت و ����� ��دن 8رای ھ�� � 8:د از �:ط�ل و و���ل آن �8 � ١٣٨٣ارد�8) ت ��ل 

����ش $�#م ، 8رای ھ�� � �:ط�ل  د. ����� ��د�3 �0 �طر $رور�زی آن را �)د�د �3 0رد! �د�3 �8 �@ل $روش <وازم ���� و 
، j���n! ر �8 �@ل $ر�وش $رش �8د�ل  د و در�)��ت �8 رای ����0ون �د�3 �0ر�5ه �و<�د ا<j و &�رو و $روش آن و ا�ن اوا

 .د��ور ��ر�8ش �Mدر  د ١٣٩٢در ��ل  �8۵د 
 
 

ا@�د ��&د&��:3 ، ر�Aس ����0ون $رھ�,3  ورای  )ر وPت �0 ھم ا�0ون ر���ت  ورا را U �8)ده دارد در M@ن  ورا و در 
��ران و �����  ٨۶&#�� ���Mص 8ود&�  )ر در 8)�ن  ����k.!!!! ��دن 8ود �0 او<3 ا�&�م  د و دو�3 �وا���ر �و��زی 

 ((��د
��<3T و ھ�راھU 3#3 ا80ر  )��زی و ر(�P#3 ظ#3 در ��ل   ���L �وم: q ه  ١٣١٧!رو�ز ا�ران !ور �8 روح�� j� �8 �دت

 ١٣١۴ل در ��” �ر�ر“�8 ��م ” �0دی ا�وان“��0رت �و��3T در ��<ن ����� ��دن 8ر5زار �3 0رد�د. � )ور�ر�ن �0دی 5روه 
 .در ��<ن ����� ��دن 8ر روی M@�� ر$ت

 
 

 :� �ھ�ری �0 ����� ��دن !��وP �ن 8ود
اsMر �8��ره (�LUس ، �8ز�,ر ، �0ر5ردان و او<�ن �LUس �����ی ا�ران) ��و<د ���� رو8رو�3 ����� ��دن و آب $روش ����� 

 !��<,3 ٧در �ن 
 ی�@�د U#3 $رد�ن (�8ز�,ر و 0 �3 �5ر) ��و<د ����8ن ر

 دار�وش ا�دزاده (�8ز�,ر ���Aر و �����) ��و<د ����8ن ری
 �@�د U#3 &:/ری �0ر5ردان ���Aر ��و<د ����8ن �و<وی

8Uدا<ر@�م &:/ری (����8,زار ا�� �رات ا��ر �80ر) �3 5و��د او 8رای د�دن $�#م �و�� دiن در ����� ��دن ر$�� 8ود �U �0 ق 
 !د��ر 8#�ط $روش ! ت �5 �  د

 .�8 ��م ا���Tم ر�واک در ����� ��دن د�د ����P١٣۴١ن (آر �و دار �����ی ا�ران) او<�ن $�#م ز�د35 �ود را در ��ل ا@�د &ور
ا@�در(� درو�ش �و���ده و �0ر5ردان ، 8�� ا���زاده �@�3 ، �د�ر ��Uل ���� ����� ، U(و ھ�Aت �و�س �وزه �����ی وPت و 

 (k ش را در ھ��ن ����� ��دن �8 ����ش 5ذا تاو<�ن $�#�ش را در ا��&� د�د و او<�ن��#$. 
ا0ران را ����ش �3 داد �ورد   ����� ��دن �8 �و&� �8 �@ل وPوع و ��Pت ارزان آن و �8 �و&� �8 ا���L $�#�)�ی د�ت دوم و �وم

�3 آ�د�د و در �����  �8Tو<�ت ا$راد 0م درآ�د و !���ن د�ت &��:� 8ود و ا�ن ا$راد ھم �8 ھ��ن �j8 و ���ق �ود �8 ����� ��دن
 ر$��ر �3 0رد�د ، ر$��رھ��3 �0 در ھ�u 0&� ��3 �وان ��$ت: ��د ��Lوب

 !«8ر !در و ��درش <:�ت �0 ��,�ر و �!ق L8 د«�و �� 8ود؛ » ا��:��ل د�����ت ���وع«روی د�وار ����� ��دن �8 &�ی  (١


