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ؽیَع ٍیزٍط کزًٍا تِ ؽیَُ هتفاٍتی تزگشار ؽذ، در ایي دٍرُ تزای  تأثیز تحتعیشدّویي دٍرُ حزاج تْزاى 

هیلیارد ٍ ًْصذ ٍ  87 ٍ رکَردارائِ ؽذًذ فزٍػ  تزایآثار ٌّز هذرى ٍ هعاصز ایزاى در کٌار ّن  تار اٍلیي

در عال کزًٍا تَاًغت هارکت ٌّزّای تْزاى  حزاج تٌذ کِ ًؾاى دادگذاؽ جای تِهاى را تَ هیلیَى ٍدٍ چْل

 .دارد ًگِتجغوی ایزاى را سًذُ 

اثز تاالتز اس یک هیلیارد تَهاى  22 درهجوَعٌّزهٌذ تِ خزیذاراى پیؾٌْاد ؽذ کِ  96اثز اس  111در ایي دٍرُ 

اثز  11 هیلیَى تَهاى ٍ 511تا  111اثز تیي  57 ،ىهیلیَى تا یک هیلیارد تَها 511یي اثز ت 19 چکؼ خَرد،

 ًیش فزٍختِ ًؾذًذ. هٌصَر لٌذریش اثز اس یک هیلیَى تَهاى تِ فزٍػ رعیذًذ ٍ 111 سیز

اثز تاالتز اس یک هیلیارد تَهاى تزآٍرد ؽذُ تَد ٍلی در ًْایت  16 در عیشدّویي دٍرُ حزاج تْزاى لیوت پایِ

رٍدی،  ، حغیي سًذٍُلیپزٍیش تٌاآیذیي آغذاؽلَ،  کِ آثار ٌّزهٌذاًی اس جولِ؛ اثز در حزاج هیلیاردی ؽذًذ 22

عْزاب عپْزی، پزٍیش ، صاسُ تثاتثاییالؽایی، رضا درخؾاًی، فزیذُ هٌیز فزهاًفزهاییاى، ، هحوذ احصایی

، رضا درخؾاًی، ٍاحذ خاکذاى، هارکَ گزیگَریاى، ؽْزیار کالًتزی، هغعَد عزتؾاّی، هحغي ٍسیزی همذم

 ای، تیوَ ًاصزی، هٌَچْز یکتایی ٍ فزیذُ الؽایی احوذی، صادق تثزیشی، اتَالماعن ععیذی، ًصزاهلل افجِ

 تَدًذ. 

پیؾیي  رکَرداس آیذیي آغذاؽلَ اعت کِ « خاطزات اهیذ»تا عٌَاى  اثزیػ ایي دٍرُ ًیش در اختیار رکَرد فزٍ

 هیلیارد تَهاًی ؽکغت. رکَرد فزٍػ حزاج در طَل دٍاسدُ دٍرُ 12در طَل دٍاسدُ دٍرُ را تا فزٍػ  حزاج

 تَد.هیلیَى تَهاى در دٍرُ ًْن  111هیلیارد ٍ  5عْزاب عپْزی تا فزٍػ  اثزی اس تِ هتعلكگذؽتِ 

 711هیلیارد ٍ  6رکَرد تعذی عیشدّویي دٍرُ حزاج را تا فزٍػ « اعتاد ٍ ؽاگزد»تا هجغوِ پزٍیش تٌاٍلی 

تِ فزٍػ  رٍدی ًیش حغیي سًذُ« دی اُیَ-دی جی آ -ای یجدی »تاتلَ هیلیَى تَهاًی تِ دعت آٍرد. عپظ 

هیلیَى  911هیلیارد ٍ  5 رلن یرٍ تذٍى عٌَاى اس هحوذ احصایی اثزیهیلیَى تَهاًی رعیذ.  311هیلیارد ٍ  6

تعذی  ّای هیلیَى تَهاًی در رتثِ 611هیلیارد ٍ  3تذٍى عٌَاى اس هٌیز فزهاًفزهاییاى تا فزٍػ  یاثز ٍ تَهاى

 .ٌذلزار گزفت

تاتلَی هیلیَى تَهاى،  811فزیذُ الؽایی رٍی رلن دٍ هیلیارد ٍ اس  )ًمؾِ ایزاى( تاتلَیی تذٍى عٌَاى

هیلیَى تَهاى ٍ هجغوِ صاسُ تثاتثایی تا  611اس رضا درخؾاًی رٍی رلن دٍ هیلیارد ٍ « عَاراى صثحگاُ»

هیلیَى تَهاى چکؼ خَردًذ.  111د ٍ رٍی رلن دٍ هیلیار« گزدم تا پیذا کٌن هی لذر آىکجاعت؟ »عٌَاى 

عْزاب عپْزی، پزٍیش کالًتزی، هغعَد عزتؾاّی، هحغي ٍسیزی اثز دیگز اس ٌّزهٌذاًی:  14ّوچٌیي 
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، رضا درخؾاًی، ٍاحذ خاکذاى، هارکَ گزیگَریاى، ؽْزیار احوذی، صادق تثزیشی، اتَالماعن ععیذی، همذم

ّویي حزاج در فْزعت آثار هیلیاردی عیشدای، تیوَ ًاصزی، هٌَچْز یکتایی ٍ فزیذُ الؽایی  ًصزاهلل افجِ

 تْزاى لزار گزفتٌذ.

کٌذ ٍ آثارؽاى را در کٌار  جذیذ را تِ خزیذاراى پیؾٌْاد هی چٌذیي ٌّزهٌذ ، آثارّز دٍرُحزاج تْزاى در 

ای را  راُ ٍرٍد ٌّزهٌذاى تاسُ تزتیة یيا تِسًذ ٍ  دارًذ، چکؼ هی ای ؽذُ یتتثثٌّزهٌذاًی کِ هارکت ٌّزی 

 کٌذ. تِ تاسار ٌّز جْاى ّوَار هی

کوتز ٌّزهٌذ تزای ًخغتیي تار آثارؽاى تِ حزاج تْزاى هعزفی ؽذًذ کِ ٌّزهٌذاى  9در ایي دٍرُ 

الذیي هؾوَلی، هحوذرضا هٌشُ، تیوَ ًاصزی،  علی خغزٍی، هحغي کیاًی، جالل؛ ّغتٌذ یا ؽذُ ؽٌاختِ

رٍیذاد هعتثز ٍ فزٍػ آثارؽاى را در یک کِ  کیَهزث ّارپا، داٍر یَعفی جَاد ًَتْار، حویذ ّادی ًضاد،

 کٌٌذ. رعوی تزای ًخغتیي تار تجزتِ هی

 ٌّزهٌذاى اًمالب ٍ دفاع همذط گذؽتِ هیشتاى آثاری اس یّا دٍرُعیشدّویي دٍرُ حزاج تْزاى ًیش ّوچَى 

عکغی اس عولیات ٍالفجز دفاع همذط اس ععیذ صادلی، عکاط  ،رٍ ؽذ تا اعتمثال خَتی رٍتِتَد کِ 

)تاس ایي چِ ؽَرػ  «8عاؽَرا »اثزی تا عٌَاى هیلیَى تَهاى ٍ  111 لیوت جٌگ تحویلی تِ ؽذُ ؽٌاختِ

 .هیلیَى تَهاى تِ فزٍػ رعیذ 191 یوتتالاس صادق تیزافکي  اعت(

اثز  111اس هیاى  درهجوَعٍ  تز عْذُ داؽتحزاج تْزاى را حغیي پاکذل  عیشدّویياجزای هزاعن 

اثز چکؼ خَرد. پاکذل در هزاعن حزاج تْزاى اس  119 ٍ عکاط، عاس هجغوٌِّزهٌذ ًماػ،  96اس  ؽذُ عزضِ

ّای تْذاؽتی ًاؽی اس کزًٍا هجثَر ؽذًذ  اصحاب رعاًِ تؾکز کزد کِ در ایي دٍرُ تِ دلیل رعایت پزٍتکل

 اس راُ دٍر گشارػ هزاعن را تْیِ کٌٌذ.

 ٍجَد یيتااتزًٍذ اها  ؽذُ یتتثثدٌّذ کِ عزاغ آثار ٌّزهٌذاى  تیؾتز خزیذاراى آثار ٌّزی تزجیح هی اگزچِ

کِ  کٌذ هیرا ًیش تِ خزیذاراى پیؾٌْاد  آًاىحزاج تْزاى در راعتای تَجِ تِ هارکت ٌّزهٌذاى جَاى، آثار 

تزیي ٌّزهٌذ حاضز در  ، جَاى1364عادل یًَغی، ٌّزهٌذ هتَلذ  عال دارد. 35 ّا در ایي حزاج آى یيتز جَاى

در ایي دٍرُ اس حزاج  )در لیذ حیات( تزیي ٌّزهٌذ حاضز ، هغي1314ٌّزهٌذ هتَلذ حزاج ٍ اتَالماعن ععیذی، 

 تَد.

اثز  11 اثز تاتلَ ًماؽی، 96اثز عزضِ ؽذ کِ اس ایي تعذاد  111گفتٌی اعت در ایي دٍرُ اس حزاج تْزاى 

 اثز عکظ تَدًذ. 4هجغوِ ٍ 


