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 مردي كه ميتوانست بزرگ مردي براي ايران باشد  

ناله ھا، قلبھای   ھمراه خبربسيارجانفرسای درگذشت واالحضرت شاھپورعليرضا پھلوی، بسياری اشکھا،
ديدم برخی ميگفتند <ديگر ھمه چيزتمام شد> دراين حد اميد    شکسته ورنجورو سرشار ازياس ونااميدی

ازشادروان کارسياسی مشھود نبود گرچه مشھود نبودن دليل وجود نداشتن     .به شادروان قابل تصورنبود

  .ولی ھرحال اينطور نمايان بود   نيست

آرشيو مبارزه نشان ميدھد که چند بارسلطنت طلبان دراين مسيرفکری قرارگرفتند که خالء فرماندھی 
وقطب مقدم را ازشادروان بخواھند. زمينه اين ساختارفکری ازآنجا بظھور آمد که علياحضرت مبارزه 

درسالھای اول مبارزه درمصاحبه ای اظھارنظر فرمودند که <عليرضا صالحيت بيشتری برای سلطنت 
 دارد تارضا>

 ند.يکبارھم اعليحضرت درمصاحبه ای واالحضرت شاھپور عليرضاپھلوی راوليعھد معرفی فرمود

ويا ناکار شود انسان بطور   ازآنجا که طبيعت انسان پيوسته بااميد است، ھرگاه پايگاه اميد مضمحل
نزديکترين پايگاه متوسل ميشود (يکی ازشعرا اين اصل طبيعی رابه اين صورت بيان کرده   طبيعی به

  است)

  زرحمت گشايد درديگري       خدا گرزحكمت ببندد دري

اعتبارنظرات علياحضرت واعليحضرت نسبت به    نااميدی ازاعليحضرت بهسلطنت طلبان بمناسبت 
  شادروان واالحضرت عليرضا، به پايگاه اميدی فکرميکردند که آن واالحضرت عليرضاپھلوی بود.

يکی ايران ياران دررابطه با نااميدی   فکرمزبور طرفداران بيشر وجدی يافت  ١٣۶۵درسالھای 
  سنگر فرستادازاعليحضرت اين بيت رابرای 

  که يکی زين ھمه ياران بمن اين بيت نوشت          بگــــــو ای ھموطن من به شه پاک سرشت

  دراين پــــــرنده دگرھـــــــمت پريـــدن نيست          شکستن قفس اين دوست سخت بيھوده است

  منعکس کردم ونوشتم:  ٣٠۵بنده مطلب آن ايران ياررادرسنگرشماره

ايرآن که نوع نازيبا و ماللت بارآنرايک مجله آلمانی ازقول علياحضرت فرح پھلوی نقل اين سخنھا ونظ«
  کرده برسرپاره ای اززبانھا افتاده وقدری از آنھاھم بمااعالم شده است.

ِ               يارب به حق  حقيقت روامدان   کاين گفته ھابحقيقت شود عيان                        

است ازسرخيرخواھی ھم باشد، سراسر فساد ومفسده است، شرو نابسامانی است، اين سخنھا که ممکن 
صغرا وکبرايش مذموم ومسموم است، مقتضايش معدوم واسبابش مفقود است، پايه اش برناشکيبائی 

  ھست نميشود  نميشود، ھمچنانکه نيست،  حقيقتوخيال، ھيچگاه    وخيال است
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  است واين دوبيت ھم شاھد مقصود:مصلحت درروشنگوئی نيست. ھمين قدرکفايت 

لم نصرت ماھست ھمين شاه که ھست   نکته ای ھست دراين گفته ما ھوش که ھست           َ                              ع 

  مانـــــيست ولــــــی نــــيست که ھست هست            مشـــــکلی ھست عظيما ولی نتوان گفت

عمل ميکرد. و لی اميدچيزی                                               ِ              سنگر ھمواره بعلت موانع حقوقی، به صورت بازدارنده  گرايش مزبور 
  نيست که به اثرات توسل نادرست وبی فايده بيانديشد.

  کردم که باشادروان باتلفن تماس بگيرم.  برای ثبت درتاريخ اين اشاره بجاست که اين سرباز دوبارتالش

يکبار بمنظور توضيح وجلب توجه به لزوم تجديد نظردرعضويت خودشان دريک سازمان بود وبارديکر 
ھمين اواخر که نامه ای به ايشان نوشتم وخواستم مطمئن شوم که نامه به رويت رسيده است در

که متاسفانه ھردوبارمصداق اين شد که <ره ندادند به مقصود که   ودراطراف آن نامه توضيحاتی بدھم
  مقصود نھان بود>

ادرغم وانده خودشان راتسليت وتقاضادارم مر  به ھمه ايرانيان اين ضايعه دردناک وفراموش نشدنی
  شريک سازند

 اميرفيض                                                                        

=============  

 

  جناب استاد... من در اين راه در مقام شاگردی ھمراه و ھمفکرم... 

  درد بسيار است. غم سنگين است؛ تحمل رواست.. 

  ارادتمند 

  ک-ح

 


