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خطاط مشھور که روی جلد کتاب  لایرنقاش يکی  .بودند مبارزانی معتقد وسلطنت طلب حيدری خود وبرادرش
 فعال سياسی و بنام علی حيدری شھرت داشت برادر او که  ،خاطرات وماجرھای وکيل دربار خط اوست

ن آر درفعاليت ھای سياسی ومبارزاتی بود که گروھی راھم سرپرستی ميکرد ويا عضو گاه وحاضآمبارزی 
   .بود که درايران فعاليت داشتند

ماس تلفنی  قای جلوه تآبا  وبويژه بود ینگروسسنگردرکانادا باسنگرتماس سالھای حضورِ حيدری در يارايران
   .خلوصی  خاص داشت و

وطرح پشتيبانی از اعليحضرت بمناسبت نامه به سازمان ملل متحد مشارکت حيدری دربرنامه طرح اعالم عام 
   .انتشاريافته است ۶٧جدی داشت که گزارش اجرائی طرحھای مزبور درسنگرھای سال 

 ايشان افتخارحضور وحفاظت از رنيابه کاليف نطورکه خود حيدری ميگفت ھنگام تشريف فرمائی اعليحضرتآ
   بعھده داشته اند. دارا بوده اند وگاھی ھم رانندگی ايشان را اعليحضرت را

 ی توام باکقلبا ارادت وکوچ ،ايشان حيدری حقيقتا اعليحضرت رادوست داشت صرفنظراز موقعيت سياسیِ 
  .دصفای دل اوازکلمات بی غشش فرياد ميکر .احترام خاصی رابرای اعليحضرت قائل بود

 وديگر ماخذ مطرح ميسازد  و سنگر از ومطالبی را ن صحبتآ گفت که برنامه راديوئی دارد که درحيدری مي
   .ميخواست ھائی نه گاه کمکھا وبقول خودش اجازتدرھمين زمي

   .حيدری با ارادتمند تماس تلفنی گرفت مثل ھميشه بامحبت وگرم احوالپرسی کرد ،درحدود دوياسه ماه قبل

 شايد ھم نخواست من راھم شريک غم و نکردوياسالمتی خودش  درمانیاشاره ای به ناراحتی ھای ھيچ 
   .که اشک دلش پنھان شدنی نبود بربادرفته است ناليد وناليد ی کهواميدھايولی تابخواھيد ازمبارزه  دردش کند

وصله کنم اورا اکامال احساس کردم که غرور مبارزه اش شکسته شده نخواستم براه ريا غرورشکسته اور
   .شايد اين بيت نظامی وصف الحال ھمه ماباشد .اين دردی است فراگيريافتم چراکه د ھمدر

  اين نامه که ھست چون پرندی       ازغم زده ای به دردمندی

  ازبين مارفت اعتقادی راسخ به حقانيت تداوم سلطنت ايران بااد وسربلند که روحش ش
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