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  درباره پيام اعليحضرت
  بمناسبت

  درگذشت شادروان سپهبد خسرواني
     حقوقدان -اميرفيض

  ١٣٩۴امرداد((

  پرويز خسروانی

. او ازخدمتگذاران صديق وورزش ازدريافت خبردرگشت تيمسارسپھبد پرويز خسروانی بسيارمتاثرشدم
غاز کرد ودرتمام دوران خدمت آدوست بود. خدمات ورزشی خودرابا تاسيس باشگاه دوچرخه سواران 

جامعه  توانست ورزشکاران صاحب نامی رابه و ،ورزشی درسراسرکشورنمود گسترش مراکز رسعی د
   .ورزشی ايران تحويل دھد

  .نام اوبرای ھميشه ھمراه موسسه ھای دست ساخته اش پايدارخواھد ماند

   ))رضا پھلوی

الت رفع وزن پيام ح .پيام اعليحضرت بمناسبت درگذشت تيمسارسپھبد خسروانی نه تجليل است ونه مرثيه
پيام  همد کآبود بنظرمي درپيام استفاده نشده »سپھبدتيمسار«واژه  از يکبار اگر .تکليف وگاليه رادارد

دوچرخه  وبه ورزش کارش با دوچرخه بوده و بوده وسر تسليت متوجه کسی است که دوچرخه سوار
   .سواری خدمت کرده است

معاون نخست  ،خسروانی رئيس ورزش کشور پرويز تيمسار
جودان آ از تھران ووزيردرزمان ھويدا وفرمانده کل ژاندارمری 

واقعه  خسروانی درتيمسار  ت.ھای مقرب شاھنشاه ايران بوده اس
وفاداری به  مرداد نقش موثری درا ٢٨رستاخيز  خرداد و ١۵

سوگند سربازی ونظام شاھنشاھی ايران داشت که بنده شخصا 
مرداد ناظرگزارشی بودم که او بعرض واالحضرت ا ٢٨درمورد 

   .شاھپورغالمرضا پھلوی ميرساند

منتسب به خدمات  او خدمت گذاری وصداقت ؛درپيام اعليحضرت
 ،. اين بيانشده استاسيس باشکاه دوچرخه سواران ورزشی وت

کسرحقيقت است تيمسارخسروانی درمقام رياست ورزش کشور 
به توسعه ورزش کشور خدمت کرد نه با تاسيس  )(تربيت بدنی

مرداد بود که خسروانی نام ا ٢٨ از . بعدباشگاه دو چرخه سواران
نشان دادن چنين ن سالھا جرات آشرائط کسی در کمتر به تاج تغيير داد باشگاه دوچرخه سواران را
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خسروانی تيمسار مرداد باشکاه تاج ودوستان بسيارزياد ا ٢٨ودرجريان  وفاداری به شاھنشاه را داشت 
  ١ .کمک شايانی کردند بساط غيرقانونی مصدقبه برچيدن 

درجات  تيمسارخسروانی يک ارتشی بود که درمقام ماموريت ھای نظامی خدمت ميکرد وبه اخذ مدال ھا و
   .ن جريانات ورود نداشتم درمقام شاھد وگواه وارد نميشومآ ظامی نائل گرديد بنده چون درن

جودانی شاھنشاه مرھون دوچرخه سواری آنچه ندای حقيقت است درجات نظامی ومدال ھا ومقام آولی 
   .او نبوده است

  

  

بعدازسرھنگ اولين ايرانی ( ۵٧شنائی زيادی نداشتم پس ازشورش آمن درايران با تيمسارخسروانی 
يرندگان گ خسروانی از –شناسائی کند  مرا زيرکی وپشتکار خسروانی بود که توانست باتيمسار پويا) 
  . نخستين شماره ھا بود از سنگر

  من  گواهي وشهادت 

ب نصي (رضا شاه دوم) اعليحضرت خسروانی ذاتا وقلبا شاھدوست بود باھمه بی مھری که ازتيمسار **

   .ن بودآداشت يکسره وفاداربه تداوم سلطنت وحقانيت قانون اساسی ومتمم 

                                               
 ک-)) حپدر 'تاج' پايتخت درگذشت((را ندارد در خبر خود نوشته است: » تاج«بی بی سی که معموال چشم ديدن پادشاھی و  - ١
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خسروانی تيمسار ، عيدرزمانی که شاھنشاه درقاھره دربستربيماری بودند ونيز مراسم تشي **

 صادر خسروانیتيمسار به  ک مالی ماھيانهنطور که شنيدم شاھنشاه دستوری برای کمآ حضورداشت و
  .يک يا دوماه متوقف گرديدلحاظ مبلغ شکسته شد وبعد از از ن قرارآفرمودند که بادرگذشت شاھنشاه 

. اسناد حقوقی سازمان مزبور را خسروانی به تاسيس سازمان ھواداران پادشاھی اقدام کردتيمسار  **

انی درداخل ت خاصه که دوستان فراواميد داش بنده نوشتم خسروانی به فعاليت سازمان مزبور بسيار
   .کشورھمرزم اوبودند

خسروانی حضور اعليحضرت داده تيمسار ب شرفيابی ريف فرمائی اعليحضرت به لندن ترتيھنگام تش
خسروانی غيرقابل تحمل تيمسار بيشترشخص  و سرشکستگی اين موضوع برای سازمان مزبور .نشد
   .مدآازمان بحساب ميراه فعاليت س ی بسيارجدی وحياتی در  ّ سد   برای سازمان نيز و ،بود

خسروانی که تيمسار ين ھمه . با اھواران پادشاھی ايران عمال متوقف شد نن زمان فعاليت سازماآ از
ت ت نگذاشراماليمات وتحميالت را به حساب شخص اعليحضبامن داشت ھيچگاه اين ن تماس تلفنی دائم

   .وفاداری او نسبت به پادشاه نقصان ويا ترديدی نديدم ذره ای در و

ومحول ماموريت  ینی تا دوسال قبل ھمواره درانتظار اقدام قاطع عليه جمھوری اسالمخسرواتيمسار  **

   .>ماده ام ومنتظر دستورآرھا ميگفت <به او بود وبا

 وا تيمسارخسروانی پس ازدرگذشت شاھنشاه وبرگشت به لندن بامن مالقات کرد وبا گفتگوئی که با **

 از وگاه است آن درمبارزه آت يوحساست يواھمت داشتم تشخيص دادم که خوب به مسئله تداوم سلطن
    .بفرمايند دقيقا مطلع است حضرت قبول نيابت سلطنتعليا اثرات کوشش کسانی که مايل نيستند

خسروانی درترغيب بنده برای مسافرت به قاھره وتالش برای حفظ تداوم سلطنت با تيمسار شادروان 
  .بود قبول نيابت سلطنت علياحضرت بسيار موثر

 يعنی . تيمسارخسروانی اين سرمايهباری يک نظامی وفاداری به فرمانده استشخصيت وسرمايه اعت
 او ازباب  نرا داردآحد باالئی داشت که دراين دوران وانفسا کمترکسی  شاھنشاه دررابه  غيرت وفاداری

ماه  بھمن در تشبيه امروز نيست   ،بی وفائی بود اين تشبيه ٢ ريگزار وفاداری به شاھنشاه گوھری در
جريان يافت که  ٣ )رگوھری درريگزاتحريری تحت عنوان ( ٣٧١+٣٣٢درسنگرشماره  ١١٣٨سال 

   .سال قابل مالحظه است ١۴٠٠اکنون به ھمت جاويد ايران درسايت 
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 کليک کنيد. ١به روی پيوند شماره  - ٣
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 اگركسي بتواند وفاداري خودرانسبت به ارباب مغلوب خود حفظ كند درويليام شکپير نوشته است <
ومقامي درتاريخ براي خود بدست  ه است مقهورميسازدراكه برارباب اوغلبه كرد، فاتحي حقيقت

  >وردĤمي

   .تيمسارخسروانی با چنين موقعتی ازميان مارفت

     .ردماراترک کووفاداری به سوگند سربازی  يادش بخيرونامش سربلند باد که با عشق به ايران پادشاھی

  

  

 


