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  بياد تيمسارشادروان سپهبد

  پرويز خسرواني
احترام به ايشان به تاريخ گواھی وشھادت  با ،با عرض تاسف ازدرگذشت تيمسارخسروانی

   :ميدھم که

خرين دقايق حيات به سوگند سربازی ووفاداری به تداوم سلطنت وقانون اساسی آ تيمسارتا
   .است مراتب اين گواھی درسنگرھا بمناسبت ھا متذکرشده . ومشروطيت اعتقاد راسخ داشت

 بتاريخ مبارزه گواھی ميدھم که تيمسارخسروانی تنھا کسی بود که مرابرای ترغيب به سفر
امال وک ،ای قبول نيابت سلطنت ازسوی علياحضرت شھبانو ترغيب کردبه قاھره وتالش بر

براين درک مھم تسلط داشت که قصور درقبول نيابت سلطنت واجد چه مشکالت عظيمی 
   .خواھد شد

   .روحش شاد که ھمواره مترصد مبارزه اساسی وقبول ماموريت ھای سخت بود    

   اميرفيض                                                                                       

 سپھبد پرويز خسروانی درگذشت

وارد دانشکده افسری شده و در  ١٣١٩متولد شد. او در سال  ١٣٠١سپھبد پرويز خسروانی در سال 
به  ١٣۴٣است. در سال امرداد بوده ٢٨زمان سرگردی از ھمرزمان تيمسار زاھدی در رستاخيز 

ٔ           فرماندھی ناحيه  ژاندارمری ٔ       استان مرکزی (به مرکزيت شھر تھران) رسيد و بعدھا در کابينه  ھويدا               به                                                         
با  ١٣۵١رسيد و در سال  وزيری و سرپرستی سازمان تربيت بدنیمدت پنج سال به معاونت نخست

 .بازنشسته گرديد درجه سپھبدی

وی سومين رئيس سازمان تربيت بدنی که با حضورش رقابت ھاي آسيايي را تجربه کرد بود. پرويز 
را به عنوان وزير کار و معتمد ، برادرش عطاءهللا خسرواني ۴٨و  ۴٢خسروانی که در سال ھاي 

به رياست سازمان تربيت بدني رسيد. در سال  ١٣۴۶اميرعباس ھويدا نخست وزير وقت داشت در سال 
شرکت کرد و  بانکوک ١٩٧٠ھای آسيايی سال بعد از دوران رياست او ايران در بازی ٣يعني  ١٣۴٩

  .خود به جاي گذاشت برنز کارنامه قابل توجھي را از ٨نقره و  ٧مدال طال،  ٩با 

(باشگاه                                                    ٔ                         خسروانی عالوه بر مناصب دولتی، مؤسس و رئيس ھيأت مديره  سازمان فرھنگی ورزشی تاج
 صاحب بولينگ عبده در خيابان شميران فعلی) نيز بود. به ھمين لحاظ ھمواره با علی عبده استقالل

 .رقابت داشت و مدير باشگاه پرسپوليس (خيابان شريعتی فعلی) 
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بود. برادر  و ھمفکران دکتر محمد مصدق از نمايندگان مجلس شورای ملی ر وی شھاب خسروانیبراد
ھای کار و بود و ھمزمان در راس وزارتخانه دبير کل حزب ايران نوين ديگر وی عطاءهللا خسروانی

 کشور قرار داشت.

فيلم و  در گذشته است.  او که ميتواند عنوان پدر ورزش ايران ناميده شود در روزھای گذشته در لندن
  نگاره ھايی از تيمسار به خبری که به من رسيد اضافه شده است.

  ھمسر او ھمواره در کنار تيمسار خسروانی بود.

  در اين سوگ با خانواده خسروانی و تمامی دوستان و آشنايان ايشان ھمدردی ميکند. 
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https://www.youtube.com/watch?v=anBSQgL0vhw  

 


