
 
 

 

 

 

وگنیویچی یمیترید وبینسکیلیآقای  جناب تریش ،ادر  وسیھر راسیونفدمحترم  سفیر  

 ایھ قشھن رد نانکھچست.ا وردهخ یوندپ یرانزمینا رھنگو ف اریخت اب یرانا ھب سالما رودو زا بلق رنھاو ق ازب یرد زا ازندرانم ریاید
.یکنیدم شاھدهم انیخوارزمشاھو عباسیانو اسانیانس ات خامنشیانھ مانز زا یرز اریخیت  

و  یاهس ریاید ات لگاو ودخانھر متدادا رد ربغ زو ا رالا ریاچھد ات ازندرانم ریاید رقش زا  الس ۸۰۰۱ زا یشب رایب یرانا رزھایم
.اشتندد دامھا ونانی ات ریاد ینا مالیش واحلس  

 ود ینب ار شتیرانیو ک گازو فتن انندم یرزمینیز نابعم زا رفینط ساویم ستفادهو ا  ازندرانم ریاید قوقیح ضعیتو ۹۲۱۱ اددرارق
.مودن عیینت رفینط وافقت اب ار وسیالیستیس ورویش ماھیرج تحادو ا یرانا ادشاھیپ شورک  

 لتم  رادهو ا یلم الفخ رب عاھدهم ینا ینکھا ھب وجھت او ب مودن واھدخ عیینت ار ازندرانم ریاید ضعیتو ھک دیدیج عاھدهم اب یوندپ رد
 مھورج ییسر وتینپ الدیمیرو قایا نابج ھب یا امھن تریشارد یرانیانا لیم گیتمبسھ یشودم حمیلت یرانیانا ھب شارف رایطش حتو ت یرانا
 شاھدهم یوستپ ھب مھنا ینا رد یمیلا اتش سکرینا ھک ۰۱۹۲ پتامبرس ۴ اریخت رد یمیلا کی وسیلھب جنابعالیو وسیھر دراسیونف حترمم
رستادیم.ف یکنیدم  

د.ش رستادهف ارخت مانھ رد یزن مھوریج یاستر فترد جملھو من تریشا ولتید اجعمر ھب عتراضیا امھن ینا ونوشتر  
ردیم.ک ریافتد ایگانیب مارهش ھمراب ام امھن ریافتد رب بنیم اییدیھت تریشا مھوریج یاستر فترد زا ۰۱۹۲ پتامبرس ۸۱ وزر رد  
 صورتب یرانا یندها کومتح وسطت زادا یرانا یندها رد نا سخف در یرانا ردمم ادهو ار راردادق ینا ھب یرانیانا عتراضا رتیبت دینب
و  ایگانیب تریشا مھوریج یاستر فترد رشیوا رد دش واھدخ کیھت نا ھب سنادا زا کیی نوانع ھب ھک سمیر ندس کی عنوانو ب کتوبم
ست.ا وجودم  
  
  الجنابع
 ماش فترد رد قتو عیینت اب ات یکنیمم رخواستد حترمانھم ماش زا ذال تسا ردهنک ریافتد ماش زا وابیج مروزا ات ام روهگ ھک نجاا زا

ازیم.س گاها دیدج راردادق ارهب رد یرانا لتم اقعیو واضعم زا ار ماش و مودهن قدیمت ماش ھب ار امھن ینا ضوراح  
 

.ستیمھ القاتم  کی قتو رایب  ۰۱۹۲ کتبرا ۵۱ ات ماش ثبتم اسخپ نتظارا رد  
 

   
حتراما اب  

تریشا یرانیانا لیم مبستگیھ رفط زا  

  اللیج جیدم

خنگوس  

۰۱۹۲ پتامبرس ۵۲  
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