
  اميرفيض -زندگي نامه استاد امير
  

برابر ميشود در خانواده ای  ٢۴۶۴ترسايی که با سال ايرانی  ١٩٢۵خورشيدی برابر با  ١٣٠۴در سال 
  مذھبی در تھران دنيا آمد. 

  
بسيار مشکل است از ثروت « :نوشته است، آمده» وکيل دربارخاطرات و ماجرا ھای «در کتابی که زير نام 

=  ١٩٨٩=  ١٣۶٨سال قبل (کتاب در آبان ماه  ۶٠صحبت کنم، زيرا قضيه مربوط می شود به خانواده ام 
نوشته شده است)، در آن سالھا حتا تا ده سال بعد اگر کسی دست تکدی پيش ديگران دراز نمی کرد  ٢۵٢٨

  . »مستغنی شناخته ميشد
  

مندی باشد، مردم با لباس ساده آنروز ھا اتومبيل ووسايل تجملی چندانی نبود که عالمت تشخص و ثروت
حرکت ميکردند، ھمه پياده ميرفتند، چون فواصل بسيار کوتاه بود و شھر ھا از چند خيابان بسيار خلوت و 

  کوتاه و کوچه ھای پيچ در پيچ تشکيل شده بود. 
  

و کرد  سالگی در آن خانه زندگی ٧استاد اميرفيض درخانه ای در آب منگل در خيابان ری زاده شد. تا سن 
تا آن سن خاطره ای در کتاب خودش ننوشته است. بجز آنکه خواھر بزرگش روزی اورا با چادر نماز به 

  ستون ايوان خانه بسته بود و مفصل با ترکه ای که از درخت خانه چيده بود اورا کتک می زند.
  

از تعصبش کاسته  از خواھر ديگر می نويسند خيلی ماليم است ولی بقدری مذھبی است که در تمام عمر
با اين خواھر استاد اميرفيض  نشده است. پس از شورش برای مسجد محل خياطی وياری ميکرده است. 

بيش از ده سال گفتگو نکرده بود تا اينکه مادر در بيمارستان در تخت نزع قرار داشت و از بيمارستان زنگ 
دلم برای او خيلی تنگ شده ولی «است  نوشته». امير با مادرت حرف بزن« :زده و به برادرش گفته بود

  ».اين دل تنگی يک طرفه است... تعصب نمی گذارد برادر کافرش را دوست داشته باشد
  

خواھر کوچکتری ھم دارند که طبق نوشته ھای کتاب خودشان از خواھر بزرگتر ماليم تر واز خواھر ديگر 
  آيد. غير مذھبی تر است و در واقع روشنفکر خانواده به حساب می

  
مادرشان از خانواده ھای روحانيون يزد است و بر  می نويسند.» شيرعلی«ايشان نام پدر بزرگشان را 

ھرقدر که به تحصيل  مسايل دينی احاطه کامل و روشنی داشتند.  پدر به فرايض دينی خيلی پايبند بود.
  فرزندان بی توجه نبود ھمانقدر به انجام فرايض دينی آنھا دقت ميکرد. 

  
پدرم به مفھوم امروز عياش نبود ... مانند تمام مردان «ايشان در کتاب خود از پدرشان اينطور می نويسند: 

آن زمان اخالق تندی داشت و ھيچ نسبت به فرزندان و حتا خانواده اش مھربان نبود واگر ھم بود نشان 
  ».نميداد

  
ھمه آنھا حوض و آب انبار بود... در داخل  آنروز ھا استخر نبود آب تصفيه شده و لوله کشی ھم نبود بجای

حوض رخت آب می کشيدند، ظروف خوراک را می شتند، آفتابه پر ميکردند، واز ھمين آب دست و صورت 
خواھر وبرادر خانواده  ٩می شستند ووضو می گرفتند و بچه ھا در ھمين حوض ھا شنا ياد ميگرفتند. گاھی 

  دند.اميرفيض در حوض خانه شنا وبازی می کر
  

ھا را با گل و خاکستر می شستند. آب حوض ھارا  آنروز ھا پودر رختشويی و مايع ظرفشويی نبود و ظرف
  سالی يکبار عوض ميکردند. 



  
وض نداشت. غالب ـــبرای نوشيدن از آب انبار وپخت و پز استفاده ميشد که آبش چندان فرقی با آب ح

زی که آنھا را خاکشير ميخواندند جلوی شير آب انبار تنظيف خانواده ھا برای جلوگيری از کرم ھای بسيار ري
  يا تکه پارچه نازکی ميبستند. 

  
آن زمان شغلی بود بنام آب حوض کشی، برخی از آب حوض کش ھا که قدرت بدنی بيشتروتجربه ای داشتند 

  آب انبار را ھم خالی ميکردند. 
  
برميگشتيم به پدرم گفتم "آقاجون خونه ماھم  خوب يادم ھست که روزی که از خانه آقای دکتر (صامدی)«

مثل آقای دکتر يک شعله برق داشته باشيم" پدرم خيره، خيره نگاه کرد و گفت: "پسر فکر آخرتت باش، 
  ».شب اول قبر برق نيست. برق يک چيزی است که دست آدم به آن بخورد آدم را می کشد"

  
پختن شام وناھار ھم با ھيزم و غ ھای فتيله با نفت بود. آنروز ھا وسيله روشنايی ھمه خانه ھای ايران چرا

  در اجاق ھايی که در ته حياط بود انجام ميشد چه مکافاتی بود پخت و پز. 
  

کاھو را از طحافی ھا که االغی پر از کاھو و ميوه می آوردند می خريدند و کاھو را روی حوض می انداختند 
آن شسته ميشد و عصر کاھويی که به آنصورت شسته شده تا شسته شود. ھمان حوضی که ھمه چيز در 

  بود را با سرکه و انگبين (سکنجبين) می خوردند. يادش بخير... 
  

مسئولين مملکت خيلی زحمت کشيدند تا توانستند مردم را از عادت ھا وشيوه زندگانی که داشتند و به آن 
ش ميداد باز دارند، و چيزی که خيروصالح خوی گرفته بودند و مذھبشان ھم آن عادت ھارا پسنديده نماي

  مردم بود را جايگزين کنند. 
  

وقتی آب لوله کشی آمد، مردم تا مدتی مقاومت ميکردند و آب لوله کشی را نپذيرفتند تا آنکه دولت اعالم 
د تا کرد ديگر آب جوی برای انبار ھا فراھم نخواھد بود، آخوند ھا شايع کرده بودند آب را در لوله کرده ان

  با شاه و دولت نتوان مخالفت کرد. 
  

يض استاد امير فپس از مدتی مردم نسبت به آب لوله کشی و تصفيه شده که امالح داشت شکايت ميکردند.  
آنقدر که مردم ما صاحب باد دماغ و افاده ھستند يکھزارم آن عالقمند به کار آبادانی و پيشرفت «نوشته است 
  . »کشور نيستند

  
باور کنيد مغالطه نميکنم، من قبل از اينکه نام «آمده است: » خاطرات وماجرا ھای وکيل دربار«در کتاب 

  ».پدرم را بدانم که علی اکبر است و يا نام فاميل خودم چيست نام علی، حسين، و حسن را آموختم
  

کربال و نجف و ھمينطور است مردم ايران پيش از آنکه نام شھر و استان خودشان را به درستی بدانند نام 
  سامره و مکه را می دانند. شام، 

  
 ۵٧با اين احوال مادرم در سنوات آخر عمرش روشن بينی خاصی داشت. در سال «درکتاب آمده است: 

روزی که به ديدارش رفته بودم واز سرو صدا ھا وتيراندازی ھای خيابانی ناراحت بود به من گفت: 
وب نبودند با اين شاه ھم خوب نيستند اين کارھارا انگليسی ھا می "اميرجون انگليسی ھا با پدر اين شاه خ

کنند، اين شاه، شاه خوبی است تو يک وقت توی اين کارھا نروی که خدا قھرش ميگيرد". ھيچگاه اين 
  ».روشن بينی اورا فراموش نمی کنم

  



از طرف دولت امر شد که لنگ و حوله ھای عمومی بايد جمع بشودو مشتری «کتاب آمده است:  ٣١در برگ 
بايد لنگ خودش را مصرف کند، قضيه داشت تبديل به يک جنجال بزرگی می شد، چه حرف ھا برای دولت 

  در نياوردند، بماند. 
  

ميروند آنوقت ھا حمام را برای پاک شدن شرعی برخالف اين سالھا که ايرانيان برای نظافت وسالمتی حمام 
ميرفتند و کثيف بودن از نظر مردم آن زمان، وقتی بود که انسان "جنب" باشد، اين بود که چون مسئله 

  . »جنابت به اطفال مربوط نمی شد، به حمام رفتن آنھا ھم چندان توجھی نمی شد
  
رد کالس اول دبيرستان دارالفنون بودم. روزی در اولين باری که با يک نا باوری مذھبی روبرو شدم شاگ«

حسينيه سيد ھاشم، پای منبر يک روضه خوان نشسته بودم....  که روضه خوان ضمن تعريف وقايع آنزمان 
گفت: "سرعلی روی زانوی پيغمبر بود ودرھمان حالت بخواب رفته بود و چون خورشيد داشت غروب 

مبر نميخواست با بيدار کردن علی اورا بيازارد، دست مبارکش ميگشت وپيغ ميکرد و نماز علی داشت قضا
و قبضه خورشيد را گرفت و <قژی> کشيد به طرف مغرب، پشت کوه ھا!" من از شنيدن اين را انداخت 

جريان خيلی تعجب کردم، شب از مادرم پرسيدم مگر ميشود که خورشيد را گرفت و کشيد به اينطرف و 
  فت. مادرم گفت: "ما معنای حرف آقا را نمی فھميم".آنطرف که آقا باالی منبر گ

  
معلم فارسی ما پيرمردی بود اھل آذربايجان بنام آقای منطقی، خدا بيامرزدش،  نمن قانع نشدم، در دبيرستا

مرد مھربانی بود. برای او قضيه را تعريف کردم و گفتم مادرم ميگويد که من معنای حرف آن واعظ را نمی 
يفھميد برای من بگوييد که چگونه چنين فھمم شما اگر م

  چيزی ممکن است. 
  

آقای منطقی يک نگاھی پر تعجب به من کرد و با لھجه 
آذربايجانی گفت بھتر است از خود آن روضه خوان پرسش 

  کنی. 
  

من ھمان فردا شب به حسينيه رفتم، پسر آن روضه خوان 
که عندليب سادات نام داشت، ھميشه ودرمعيت پدرش با 

غ به حسينيه ميآمد وارد حسينيه شد. او ھم مرا خوب اال
می شناخت، سالم کردم وگفتم آقای عندليب پريشب باالی 
منبر فرمودند؛ قضيه را گفتم... ھنوز حرفم تمام نشده بود 
که فرياد زد، "برو حرامزاده، نجس، تخم ميرزا علی 

   ».برو گمشو ...اکبرخان اين بابی گريھا
  
اين خاطرات مذھبی اين است که غرض از تکيه روی «

  ».بتوانم بگويم، ھمه ما در مقابل گمراھی مردم مقصريم
  

استاد اميرفيض در جوانی کوھنوردی مشتاف و حرفه ای 
بوده اند و سه بار از تيغه جنوبی و شمالی قله دماوند که 

متر) است به قله  ۵۶٧٨سومين بلند ترين قله جھان (
ھمراھان و ھسفر ھای  دماوند صعود کرده اند يکی از

  ايشان آقای گيالنپور وديگری آقای پرويزی بوده اند. 
  

آغاز کرده » نيرو وراستی«دوچرخه سواری را از باشگاه 
اند. آقای اميدوار يکی از برادران اميدوار که جھانگردان 



 ين که دست اندازيک تيم سه تنه را تشکيل داده و از راه خراب شده متفقمشھور ايرانی بودند ھمراه ايشان 
  زيادی داشت از راه اراک، مالير، پل دختر، در شش روز از تھران به اھواز پا زده اند. 

  
اگر «کتاب خود نوشته اند: استاد اميرفيض، در 

بگويم بيشتر ايام فراغت زندگی ام در کوه ھا و 
  »غارھا گذشته است عين حقيقت است

  
ايشان در دوران زندگی خود از غار ھای 

، »غار اسک«، »غار يخ مراد«، »رودافشان«
، »درفک«، »دختر«، »سپھبد خورشيد«
که غار » غار کاوات«، »کيله چرمی«، »کھک«

 »غار کرفتو«، آخری در کرمانشاه قرار دارد
  ديدن کرده و به ماجراجويی پرداخته اند. 

  
 درسفربه کردستان به اتفاق حسن بدوحی که

آن غارھم  د شد ازغارکاوات بازدي برای اولين بار
  ١ بازديد گرديد.

  
در کتاب وکيل دربار در باره سفر به غاری در 

رودخانه  سفربه انتھایمنطقه جوانرود و 
غار قوری «که ھمان  »رود بيتام« زيرزمينی

ماجرا ھای جالبی شرح داده شده   باشد،» قلعه
. روزنامه کيھان در باره اين غار خيلی غلو است

استاد در  کرده و داستانی سرھم کرده بود. 
.. از اين سفر « ورده اند:آاز جمله  گزارشی

صفحه از وضع منطقه،  ٣٠گزارش جامعی در 
علت زدوخورد ايل جوانرودی ھا با ارتش و 
ژاندارمری، خسارت ھای وارده به منطقه 

شاه و مملکت،  وفاداری ايل جوانرودی به
نيازمندی ھای اھالی، چگونگی پايان مخاصمه 
که اين قسمت از ديد ارتش به دور بود، راه پيشنھادی برای تامين امنيت منطقه وباالخره حيله ای که ما 

بستيم و کيفيت بازگشت از منطقه جوانرود را به ستاد ارتش شاھنشاھی  بکار برای عبور از پاسگاه  روانسر
ويک گزارش جغرافيايی از غار "کاوات" برای  تسليم نمودم

مسعود کيھان به نشانی ابن سينا (کتابفروشی) فرستادم و شرح 
مختصری از ماجرای اين مسافرت را با عکس در يکی از جرايد 

  » آن زمان تھران که گويا تھران مصور بود انتشار دادم
  

ی ھاستاد اميرفيض ياری وراھنمايی ھای زيادی به ارتش شاھنشا
در پيدا کردن و کشف و عالمتگذاری غارھای ايران کرده اند و 
راه ھای پنھان و متروکه بين روستا ھايی که غارھا در پشت آن 
پنھان و چه بسا محل پنھان شدن قداره بند ھا و دزدان و آدمکشان 

                                      
 سال قبل است که با چسب به يک آلبوم چسابنده شده بود که بزحمت زياد آنھا را جدا کردم.   ٦٤عکسھا مال « -١ 

ن سالھا نه عکسربرداری زياد رونق داشت ونه تکنيک ودوربين ھای خوب جريان داشت واساسا آ عکسھا خيلی محو وتاريک است در
   »برخی زير نويس عکس ھا با استفاده از خاطره نوشته شده و ممکن است کامل نباشد .بودنميل به عکس ھم چندان 



ا و بی باکی ھای ژاندارمری گزارش کرده اند از جمله سفر، ايشان رشادت ھبوده اند را به مقامات ارتش و 
، »غار کنه شم شم«، »غار کيله چرمی«، »غار سيدان«، »غار پلنگاب«بی نظيری انجام داده اند. از جمله 

(نگاره سمت چپ)، که در اين غار آخری که درنزديکی ايستگاه راه آھن » غار ھامپئول«  ،»غارخرقان«
بيشتر دارد جنازه ای نيمه متالشی شده پيدا  متر يا ٧تبريز قرار دارد و دھانه ای بزرگ و چاھی به ژرفای 

غار نياسر «کرده اند، 
غار دربند «، »کاشان
» غارشاکين«، »سمنان

غار «(نزديک قزوين)، 
بين راه شيراز » شاپور

بوشھر، که مجسمه به 
بزرگ شاھپور اول در 

نه آن است شھرت دھا
بين المللی داردو 
زمانيکه استاد اميرفيض 

يدن از آن غار (دوبار) د
کرده اند مجسمه شاپور 

متر  ٧اول که بيش از 
بلندی آن است به 
صورت رقت باری روی 

زمين افتاده بود که در پی نامه نگاری ھا با سازمان تربيت بدنی و وزارت فرھنگ و ھنر و کمک باستان 
 نامه يک، که حتا نامش در سياحت »غار چپخلی«شناسان و متخصصين موزه برپا شده است (نگاره باال). 

غيرايرانی آمده و مردم بدون پيگری آن غار را خطرناک و بی انتھا ميدانند و داستان ھای ترسناکی تعريف 
ميکنند، را پس از مشکل راه کاويده و از آب بسيار سرد و زالل غار گذشته وبه سنگ بزرگی که دھانه غار 

نامه به فرمانداری اراک،  بوده است. با نوشتن جا انتھای غاررا می پوشاند رسيده و آنرا دور زده اند و ھمان
اداره جغرافيايی ارتش و ديگر مسئوالن داستان بی سروته آن سياح خارجی را بی اعتبار کرده و راستی را 

شھرت داشت چند » غار چپخلی«ھم مانند » آب ترش قزوينغار«در بی پايان بودن غار ثابت کرده اند. 
مترمربعی بيش نبوده  ١٠٠وھرگز باز نگشته اند، معلوم شد که يک حفره به آن وارد شده » سلدات روسی«

انتھای آن به فضای ، معلوم کرده اند و داستان دروغ اينکه به درياچه مازندران ميرسد بی اساس بوده است
  و ارزش بازديد چندانی ھم ندارد.  نه به درياچه مازندران در شمال ايران شوديباز م ؛ باز
  

در کنار غارھای ياد شده باال، غار ھای ديگری مورد بازديد استاد اميرفيض قرار گرفته اند که ھرکدام با 
ماجرا ھای خطرناک وبياد ماندنی ھمراه بوده وھربار برخی از داستان سرايی ھای اھالی محل يا بيگانه 

  از جمله آنھا:  ھايی که به کشور ما آمده و گزارش سفر نوشته اند را بی ارزش کرده است.
  
است که ھردو در دھانه و انتھا به وسيله برکه ای بھم چسبيده اند » غارکون کبوتر«و » م کون ماالنغار«
غار جدا از ھم نيستند. از يکی بودن اين غارھا نقشه برداری و عکس برداری  برخالف گزارش ھای پيشين و

  کشور داده شده است. شده و گزارش الزم به مقامات محلی و موسسه جغرافيايی 
  

جالب است و استاد اميرفيض آنرا در آخر بخش غارگردی کتاب خود » رخ بوالخقغار «داستان حمله به 
آورده اند. اين غار در سر راه قزوين (آب گرم) به ھمدان قرار دارد. ھمسفر اول ايشان شادروان آقای محسن 

نبوده » فرخ بوالخ«را به غاری فرستاده اند که غار  جلوه بوده است. در سفر اول اھالی محل ايشان وھمراه
در  بوده است. غار استخوان خزيده پيموده ميشود و پر از استخوان حيوان ھا است. » استخوان«و غار 

وبرف ھمه جا را گرفته است و با خريد قدری کافور از  دبازگشت از غار استخوان ھوا يخبندان و سر
قنديل يخی که آنجا بوده وارد می کنند و در قھوه خانه با سوزاندن کافور روستای سرراه قدری کافور به 



دعای «داخل يخ که ديده نمی شد مردم حاضر در قھوه خانه را متعجب می کنند. قھوه چی اصرار درفراگيری 
  با رسيدن کاميون که وسيله برگشت بوده قھوه چی ھمچنان در حيرت ميماند.  داشته ولی» سوزاندن يخ

  
داستان تمام شدن باطری ھای چراغ قوه ھا و گم شدن در غار بجای خود، وپيدا کردن راه با خاموشی ھمه 
چراغ قوه ھا برای استفاده از نور ضعيف يک چراغ قوه و ھوشياری وتجربه استاد اميرفيض تيم گمشده در 

غار برای انبار کردن غار ھم بجای خود و گزارش وضعيت غار به ارتش شاھنشاھی در باره وضعيت ويژه 
  مھمات برای مواقع ضروری ھم بجای خود. 

ھمين گزارش به ارتش موجب شده است 
تا استاد اميرفيض که در آن زمان جوان 
دانشجويی بوده اند به ستاد ارتش 
فراخوانده شوند در اين ديدار با تيمسار 

تيمسار شرح مفصلی از  ،رزم آرا
 »غار قرخ بوالخ«غارگردی خود در 

اده اند و چون غارگردی تيمسار اتفاقی د
بوده است توجه الزم آنھم سی سال پيش 
نکرده بودند. در اين ديدار اميرفيض 

مورد تفقد تيمسار قرار گرفته  ؛جوان
وسفارش کرده اند چون عالقه شما 
جوانان به کشور و امنيت جای خرسندی 
دارد بھتر است ھربار برای غارگردی 

اد ارتش باشد تا ميرويد با ھمآھنگی ست
ياری ھای امنيتی   ھمکاری الزم از جمله

فراھم شود. دليل آن گزارش ھای ملی 
ميھنی استاد اميرفيض جوان به مقامات 
نظامی و ستاد جغرافيايی کشور بوده 

  است. 
  

  آمده است: » خاطرات وماجراھای وکيل دربار«درھمان کتاب 
  
از ھريک از غارھايی که ديدم شرح نسبتا مفصلی شامل، کروکی داخل غار، راه رسيدن به دھانه، موقعيت «

غار، روستا ھای اطراف غار، وضع اھالی روستا، ميزبانی آنان، فواصل، اختالفات محلی، عقايد وباورھای 
اميد اينکه روزی از آنھا در اھالی نسبت به آن غار وديگر اطالعاتی که بدست ميآوردم تھيه ميکردم و به 

کتاب خاطرات خود استفاده کنم، آنھارا 
  بايگانی ميکردم. 

  
اين اطالعات ضميمه مقدار بسياری 
عکس ھای جالب که از آن برنامه ھا 
فراھم شده بود، ھمه در دفتر وکالت من 
نگھداری ميشد که تمامی آنھا توسط 
رژيم اسالمی حاکم بر ايران مصادره 

انم اين اوراق وخاطرات گرديد. نميد
شخصی من به شيعيان علی و مومنين 
اسالمی چه سودی داشت که با آن ولع 
  ».و شتاب ھمه را چپاول وغارت کردند



  
بين کوھنوردان اصطالحی بود که ميگفتند "فالنی تخمش را در کوه گذاشته اند" يعنی بچه کوھستان ... «

که ازدواج کردم  ١٣٣٩مل داشت. می توانم بگويم در سال من مصداق کا هاست، حقيقتا اين اصطالح در بار
   » يک جمعه نبود به کوه نزنم...

  

  برفراز قله ها ... كوهنوردي
  
قادر نيستم از عالقه و «

پيوستگی روحی ام به 
کوھستان ھا تصويری با قلم 
ترسيم کنم که حق مطلب ولو 

  اندکی ادا شده باشد... 
  

ھراس و وحشت در سخت 
ترين معابر سنگی برمن 

  استياليی نداشت... 
  

انسان درکوھستان احساس 
دوستی و ھمجواری با عظمت 

می کند و وابھت سنگی ووقار 
  متقابال  مناعت طبع و روح بلند يافته و سخت کوش می شود... 

  
 –وبار يکبار نا موفق)، تخت سليمانقللی که در ايران مورد بازديد من قرار گرفت عبارت است از: علم کوه (د

دفعات بسيار، که آخرين بار به اتفاق ھمسرم انجام شد،  -سه بار، توچال –دوبار، دماوند -سه بار، شاه البرز
  » چھل نابالغان، اشتران کوه، سھند و سبالن، ... شرح آن صعود ھا اين دفتر را خيلی مفصل ميکند...

  اين نوشته ببنيد). (برخی نگاره ھای بيشتر را در آخر
  

  اميرفيض وبختيار 
  

  کتاب خاطرات و ماجرا ھای وکيل دربار، آمده است:  ١٣٣در برگ 
  
در خاطرات کوه نوردی صحبت از لشگر گارد شاھنشاھی که رياست ستاد آنرا تيمور بختيار داشت شد. «

  ت که دو خاطره از آن ايام نقل کنم. سبدني
  

  : خاطره اول

  
درھمان سالھايی که تظاھرات توده ای ھا وبرخورد آنھا با پان ايرانيست ھا درخيابان ھای تھران به اوج 
خود رسيده بود، روزی تيمور بختيار که نميدانم در آن زمان سرھنگ يا سرتيب بود به من گفت؛ اسباب 

ه ای ھا مخالفند وبجای تعجب و زحمت من اين است که پان ايرانيست ھا و سومکايی ھا با اينکه با تود
کنند، آيا شماميتوانيد بين آنھا حداقل بنند در خيابان ھا باھم زدو خورد مکاينکه متفقا عليه توده ای ھا اقدام 

  اين توافق را بوجود بياوريد که با يکديگر گالويز نشوند؟ 
  



زاده بتنھايی داشتيم  گفتم سعی ميکنم، از ھمان روز شروع کردم در دوسه جلسه که با آقای فروھر ومنشی
  قرار شد ک جلسه ای مشترکا در منزل منشی زاده تشکيل و اتخاذ تصميم بشود. 

  
نشی زاده، با ــصبح يکی از روزھا بنا بر قرار قبلی به اتفاق آقای فروھر به منزل منشی زاده رفتيم، م
شده است از ما  صبحانه ای متشکل از ماھی دودی خام و گوشتی که خود او گفت، گوشت خرس دودی

  پذيرايی کرد، اين صبحانه عجيب، انگيزه ای نداشت مگر ايجاد جنبه ھای روانی خاص. 
  

باری توافق شد که پان ايرانيست ھا و سومکايی ھا در مقابل يکديگر در مبارزات و تظاھرات خيابانی قرار 
  نگيرند و متقابال عليه توده ای ھا عمل کنند. 

  
و پان ايرانيست ھا در جنوب و سومکای ھا  معمول توده ای ھا در اطراف سينما ھما،فردای ھمانروز طبق 

نه تنھا سومکايی ھا با پان ايرانيست ھا گالويز  اينبار برخالل انتظار توده ھا ولی در شمال سينما جمع شدند،
د ه آنھا وارد نمودننشدند، بلکه متفقا عليه توده ای ھا دست به کار شدند و چنان ضربه غيرقابل انتظاری ب

  دانستند به کجا فرار کنند.  که ابدا نمی
  

عين جريان را به بختيار تلفن کردم، با تشکر بسيار گفت، "خبردارم" و اضافه کرد که: "قرار است اوايل 
، من تعدادی از گروھبانھا را با لباس غير نظامی دغروب امروز توده ای ھا به محل حزب سومکا حمله کنن

  ميفرستم، جريان را به منشی زاده بگوييد که غافل نماند"  برای کمک
  

ھمان ھم شد، اوايل غروب توده ای ھا از دو طرف خيابان خانقاه که محل حزب در آن خيابان بود به حزب 
حمله کردند، افراد حزب از باالی ديوار که قبال سنگر بندی کرده بودند با پرتاب سنگ و آجر وديگر افراد 

  ل در ورودی به توده ای ھا خدمت جانانه ای کردند. حزب درمقاب
  

  
  
  

  خاطره ديگر: 
  

امرداد، روزی در خيابان سعدی يک جيپ فرمانداری نظامی کنار من توقف کرد، سرنشين آن  ٢٨بعد از 
"امير بيا باالکه قضيه خوش مزه ای اتفاق افتاده  :سروان مولوی بود که درکنار راننده نشسته بود. گفت

به شماست" خودش پشت فرمان نشست و راننده را به عقب جيپ روانه کرد و گفت: "ديروز در  مربوط
دفتر تيمسار بختيار با حضور او به صورتی از توده ای ھا که يک شبکه مخفی ويک انبار اسناد و اسلحه 

گير دست ، يکباره تيمسار بختيار با ديدن صورت اسامیزير پله ھای ساختمان داشتند رسيدگی ميکرديم



شدگان، با عصبانيت مخصوص گفت: <اين ھم اميرفيض، که من به او اطمينان داشتم بيشرف سرپرست يک 
  شبکه مخفی حزب توده از آب در آمد> و با نگاھی به من گفت: <بگوبيارندش تو>".

  
مولوی اضافه کرد: "اميرنميدانی چه حالی شدم، ميدانستم که تيمسار در حالت عصبانيت زنده ات نخواھد 
گذاشت، در نھايت ناراحتی دستور تيمسار را اجرا کردم، ولی بعد از چند دقيقه اميرفيضی وارد شد که يک 

  م خيلی خوشحال شد". ساله بود؛ ھمه ما يک نفس راحتی کشيديم، خود تيمسار ھ ٣٠ترک زبان  حدود 
  

امرداد يعنی برقراری حکومت نظامی، من ديگر با تيمور بختيار ھيچگونه مالقات و يا تماسی  ٢٨از بعد از 
  ».نداشتم اال موردی که الزم شد نامه ای برای ايشان بنويسم

  

  فرزنداني كه اسب بودند
  

اين عنوان بخشی است که استاد اميرفيض به بخش 
» بھرام«و » سام«اسبی که بنام اسب سواری و دو 

. ويژه شده است در کسوت فرزندان خود داشته اند
  ماجراھای اين بخش بسيار جالب و خواندنی است.

  
يکی از اسب ھای ايشان به دليل اينکه طنابی که به 
پای اسب ميپيچد و اسب تالش ميکند تا خودرا از 
طناب رھا سازد به پای اسب زخم می زند و در اثر بی 
مباالتی و جھالت مھتر اسب و رفتاری که برای پای 
قاطر خوب بوده با اسب انجام ميشود پای اسب اندازه 

  متکا ورم وچرک ميکند. 
  

چون زخم ژرف بوده است ديگر اسب تحمل سواری 
ھای سنگين را نمی کرد و ناچار بود با اسب ديگری 
جايگزين شود. يافتن اسب جايگزين مدتی به درازا 

باالخره شخصی اسبی از روستا ھای اطراف ميکشد و
  مريوان پيدا ميکند تا جای اسب از کار افتاده را بگيرد. 

  
(اسب باال تنھا يک نگاره است  را برداشت» سام«اصيل وخوب جايگزين ميشود نام چه زيبا اسبی از نژاد 

  :و آنطور که در کتاب آمده است اسب استاد اميرفيض نيست)
  

دان من قرارگرفت.... اسب اصيل که مدتی با سوارش کار کرد، از حرکت و فشار بدن و در رديف فرزن«... 
پای سوار ميفھمد که سوار چه ميخواھد و ھيچ نيازی به مھميز و شالق و کشيدن دسته جلو ندارد.... سام 

  » حقيقتا به اين مرتبه از شعور و تشخيص رسيده بود....
  

بوده اند که پس از تصاحب دفتر و اموال ديگر اسب در سفر يران استاد اميرفيض ناچار در بيرون از ا
ھايشان ھم از سوی جماعت شيعه اسالمی تصاحب ميشود و چنان رفتاری با اسب ھا می کنند که آن اسبان 

مھتر کردند که دوستی از ايران به ايشان  بدون بی نوا را به گناه طاغوتی بودن صاحبش گرسنه و تشنه و
   نوشته بود: 

  
شناخت، تمام استخوان ھای  یامير، روزگاری برسر اسب ھا آورده اند که اگر آنھا را ببينی ھرگز نخواھ«

  ».آنھا قابل شمارش است، پا ھای آنھا خراب و کج شده و سم ھا ترک ھای بزرگ برداشته



  

  ماجرا هاي موتور سواري 
  

مورد عالقه استاد اميرفيض قرار ميگيرد.  موتور سواری تريل و تلایر در رديف ورزش ھای ١٣۵٢از سال 
  فر ھای پر ماجرای ايشان با موتور به: س

 دوبار به قله توچال. -
چندين بار به درياچه تار و موج در اطراف  -

 دماوند.
يکبار از طريق فشم، گردنه خاتون بارگاه، الر، به  -

   بابلسر.
 نور، کجور  مازندران. هچندين بار از بابلسر ب -
يکبار از گردنه کندوان به آزادبر و طالقان و  -

 قزوين. 
 (نگاره سمت چپ) يکبار تا حوالی قله درفک -
يکبار از طريق بلور، سفيدآب، بلده، نور وکجور،  -

 مالکاله به شھسوار.
 يکبار از دليجان (راه فيروزکوه) به آب اسک (راه ھراز). -
 نمک قم به ده باقرآباد. يکبار از طريق ده پيشوا (ورامين) از سمت شرق درياچه -
 يکبار از گرمسار با گذشتن از کوير گرمسار به مرنجان چشمه و تپه گل کاشان و آوان. -
 دارد. یکيلومتری بين سمنان و يزد شرحی شنيدن ۶٠٠يکبار از کوير  -
  

  
که  ؛يکی از ھمسفر ھای استاد اميرفيض در سفر کوير (اين نگاره از تارنمايی در باره امير تيمورشاھی

  .برداشته شده است) ميکردسن باال موتور سواری  تا
  

ساخته می شد نمونه موتوری  ١٩٨٢تا  ١٩۶٢که بين سال  برگ پس از اينموتور نشان داده شده در 
با آن به ھمراه موتور سوار و آموزگار موتور سواری ) ١٩٧٨( ١٣۵۶در سال  است که استاد اميرفيض

و  به قله کلک چال بوده است  )موتور زرد رنگ (نگاره زير ٣۵٠ که ھمراه ايشان با موتور ترايال
  رفته اند. توچال

  
استاد اميرفيض در برنامه ھای موتور سواری به ھمراه واالگھر شھرام پھلوی نيز بوده اند که به درياچه 

  تار رفته اند. واالگھر موضوع صعود با موتور را در  



  
  

ان وــتن ديگر عن حضور شاھنشاه و تيمسار نصيری و چند
کرده اند که برای اثبات موضوع استاد اميرفيض عکس 

در پی صعود اول سوخته بود ومجبور شده اند ھايی را که 
ارائه داده اند تا رفع  بخاطر عکس دوباره صعود کنند را

شبه بشود. البته در اين نوشته از ھيچ يک از نگاره ھای 
آلبوم خصوصی استاد اميرفيض استفاده نشده است زيرا در 

اشخاص ديگری که نميدانستم تمايل به ھا برخی از نگاره 
انتشار آن دارند يا خير بوده اند و اخالق نگارش اين اجازه 

  را نمی داد.
  

ر با موتور و دو گروه فيلم بردار از گرمسار به کاشان و دور ماجرای سف
در کناره درياچه نمک بين قم  ی ھازدن کاروانسرای شاه عباسی بسيار ديدن
نمک درياچه نمک (کناره) که  یو کاشان و گرمسار و راندن موتور رو

چندين برگ از کتاب را بخود ويژه گردانيده بسيار جذاب و سرگرم کننده 
رتاسر خط ھای کتاب انگار فيلم سينمايی تعريف ميکند که اگر کسی است. س

دانش کوير، درياچه نمک، موتورسواری و فيلمبرداری و خطر کردن را 
  نداشته باشد تجربه ای است بسيار جالب. 

  
  نوشته شده است:  ١٧١در برگ 

  
واره از وطن ميگردم تا از ای خدای من، ای کاش ميدانستم من ديگر آن مناطق وطنم را نخواھم ديد و آ«

درھمان کوه ھای سرگردان (منطقه ای درون درياچه نمک، در برخی  یه اثتو استغاثه ميکردم که مرا با حاد
نقشه ھا جزيره سرگردان آمده)، مدفون ساز. ای خدای من، من اين کوير ھا، آن کوه ھا آن غارھا و دشتھای 

اين عشق را تو دروجود من بنا کردی تو مرا مانوس طبيعت وطنم را دوست دارم و به آنھا عشق ميورزم، 
د                                                                                          َ ساختی، معشوق مرا به من بازگردان، با ھويت ايرانی اش به من مرحمت کن... معشوق مرا از اسارت د  

ای خدای من، من از  صفتان تازی مسلک رھا ساز و مرا اليق پوسيدن و ذره شدن در خاک ايران ساز....
  »رم از ھمه چيزش متنفرم، از مردمش از طبيعتش با آنھمه زيبايی... ديار بيگانگان نفرت دا

  
اينگونه نوشته تا پاراگرافی بلند در برگی پسين ادامه دارد و مو بر اندام ھر ميھن پرستی راست ميکند عرق 

  ملی و عشق به ميھن را در ذرات وجود انسان زنده ميکند... 
  

رش دوبار با موتور از راه گذر از کوه ھای شمال ايران و راه استاد اميرفيض در سالھای آخر پيش از شو
دره الر و کجور به شھسوار و شمال ايران سفر کرده اند که در کتاب نامه ای به خط خوش يکی از 

  موتورسواران ھمراه ھست که بسيار خواندنی و دلچسب است. 
  

ورزش اسکی روی آب ھم يکی ديگر از سرگرمی ھای خانواده استاد اميرفيض بوده است. ولی از زمانی 
  که به کانادا آمده اند ديگر فرصت کوھنوردی و موتور سواری و اسب سواری دست نداده است. 

  

  كاسبي ها
  

چوبی که خياط ھا (خواھرشان  یشاگرد دبستان اميرمعزی بودند که از روی قالب کمر ھادر دوران دبستان 
خياطی ميکرد) دورآن پارچه ميدوختند و کمربند درست ميکردند به ساخت و فروش قالب کمربند سپس قالب 



کيف دستی خانم ھا و برج ايفل و چيز ھای ديگر وفروش آن به دکمه فروشی ھا پول در آورده اند. نخستين 
  الب کمر بند بوده است. دانه ق ٢٠پولی که گيرشان آمده پنج لایر برای 

  
ی و تبديل فنر راز پسرعمه شان که بعد ھا مھندس و مديرکل برق راه آھن شده بودند با ساختن کوره آھنگ

ھای درشکه ھا به کارد پولی در می آورند که ھيچگاه مغازه دار ھا نخريدند ولی کوھنوردان و دوستان 
  مشتری ھای ايشان بودند 

  
لوده از کوره آھنگری به کارگاه باسلق سازی مبدل شد زيرا دود آھنگری اھالی سپس ھمان زيرزمين دود آ

خانه را ناراحت ميکرد.  البته باسلق ھا تا گرم بود خوب و قابل خوردن بود ولی زمانی که سرد ميشد مانند 
  چماق سفت ميشد که فروش نميرفت. 

  
  و فروخته اند.ده کوله پشتی کوھنوردی درست کر ٧٠-۶٠ رسپس با چرخ خياطی خواھ

  
از بازار کھنه ھای کمپ آمريکايی ھا در اميرآباد، قمقمه، گتر، پتو و پوتين خريده وبه ھمراه کوله پشتی ھا 

در بين اين کاالھا کيسه خواب بوده است که فروشنده اصلی  فروخته ميشد که کار درآمد دار ديگری بود.
  است. » کفن آمريکايی«گمان ميکرده 

  
تاد اميرفيض در جوانی کار در فروشگاه مواد شيميايی و دفع آفات گياھی بوده که آن مغازه شغل ديگر اس
  که کمتر کسی قيمت حصير را پرسيده و بدون خريد رفته است.  نيز ميفروخت  حصير پادری

  
مدتی ھم با دوست ديگری که قوری چينی ميفروخت و در داالن حاجب الدوله قرار داشت در فروش قوری 

  بوده اند.  فعال
  

واروبار فروشی باز ـــــدر پی آن درخيابان سعدی نزديک خانه شان به ھمراه سه تن ديگر از دوستان خ
کرده اند. اين زمانی است که در سال نخست دانشکده مشغول آموزش ھستند.  کسانی که با خيابان سعدی 

  دوران امتحان ھا آنجا را تعطيل می کردند. را بياد بياورند.  در» توشه«آشنايی دارند شايد تابلو فروشگاه 

  خيابان سعدی



  
سانتيمتری ميداد رقيب ميکی ماست بود که متعلق به خانم  ١٢در ظرف ھای » توشه«ماستی که فروشگاه 

  . و با دراختيار داشتن گاوداری و کارخانه ماست سازی آماده ميشد فخرالدوله بود
  

  مغازه به بلور فروشی تبديل شده ولی باز ھم نتيجه بدرد خوری نداشته است.  ،به دليل کار زيادپس از آن 
  

پس از مدتی در سفری که استاد در جوانی به آلمان داشته اند نمايندگی ساخت وفروش کراوات ھای نايلونی 
ده وکه نياز به گره زدن ھم نداشته را بدست می آورند و مشتری دائم و پرسود ايشان فروشگاه فردوسی ب

است که با تغيير سياست ومدير فروشگاه فردوسی اين کار ھم تعطيل می شود. کارخانه کراوات سازی به 
کارگاه پالستيک سازی و اسباب بازی پالستيکی شد که آنھم در اثر به ميدان آمدن رقيب بزرگی مانند القانيان 

  (پالسکو) به تعطيلی کشيده شد. 
  

ميکنند با ھمکاری دوستی و اين آلمانی کارت بازرگانی بدست آورده و  با آشنايی که با يک آلمانی پيدا
مشغول وارد کردن نوعی کارت تبريک که زمانی که باز ميشد سبد گلی را باز ميکرد و بوی گلھای درون 
سبد را ميداد شدند که مشتری مھم اين واردات بازھم فروشگاه فردوسی ويک شرکت ديگر بود. سود فراوانی 

اين  ».به چندين برابر قيمت که خودمان کمی شرمنده ميشديم«ه ترتيبی که در کتاب نوشته شده ميداد ب
  بود.» گرگ«شرکت نامش 

  
در دوران کار آموزی وکالت و دوران وکالت باراھنمايی وسفارش شخصی که کارمند کوچک يک اداره دولتی 

ل تفکيک که شناسايی ميشد را با موکلين بود وارد خريد وفروش زمين و امالک شدند و ھر زمين خوب و قاب
و ھمگی در خريد آن سھيم می شدند. شخصی بعدا باب آشنايی را باز کرده بود که  ندخود درميان ميگذاشت

بدون درزدن ھربامداد منتظر ميماند تا استاد برای رفتن به دفتر وکالت بيرون بيايند و ميگفت، يک زمين 
را فروختم » زمين نديده«حضر امضا کنيد و چندی پس از آن می آمد که برای شما خريدم برويد م» نديده«

برويد امضا کنيد. اينکار بسيار سود آور بود.  به توصيه استاد اميرفيض دوستانشان از اين زمين ھا بسيار 
ده بود، زمان خريد زمين ھا ھربار گفته رخريد و فروش کردند. يکی از آنان با وجود اينکه سود سرشاری ب

  ».ديوانگی است، کسی زمينی را نديده ونميداند قبله اش کدام سمت است را بخرد«بود: 
  

کارھايی که شرح آن رفت در ھيچ زمانی ادامه تحصيل چه در دبستان، دبيرستان، دانشگاه را تعطيل ويا 
  خراب نکرد.

  

  پايه هايي كه سازنده بود
  

   :استاد اميرفيض، در خاطراتشان نوشته اند
  
سال سوم دبيرستان دارالفنون را که تمام کردم وارد دبيرستان دارايی شدم. فارغ التحصيالن آن دبيرستان «

فوری جذب وزارت دارايی می شدند.  درس ھای اين دبيرستان مختصری از سال اول دانشکده حقوق بود، 
  ». بعالوه دفترداری و حسابداری می آموخت

  
استاد در اين دبيرستان عمال زير نظر استادی که به سال سوم درس ميداد درس سال دومی ھارا ميدادند. در 
اين مدرسه با وجود اينکه درس ورزش نبود يک پارالل نصب و زنگ ھای تفريح بچه ھا تمرين ورزش 

  پارالل ميکردند و آخر ھفته ھا ھم ترتيب کوھنوردی داده ميشد. 
  



 کارھای دفتر داری دوبل و ؛د رشته حسابداری (آقای دکتر حسين پيرنيا) که شرکتی داشتبه طوريکه استا
تومان  ۴٠حساب شرکت خودشان را به بھترين شاگرد آن دبيرستان يعنی استاد اميرفيض داده بود و ماھانه 

  لایر) حقوق دريافت ميکردند.  ۴٠٠(
  

تی تاسيس کردند درحاليکه استاد شاگرد سال اول يکی دوسال بعد که آقای محسن قراگوزلو و خانمشان شرک
دانشکده حقوق بودند کارھای شرکت آقای قراگوزلو و ھمسرشان را انجام ميدادند. آقای قراگوزلو آن زمان 

  رييس تشريفات دربار بودند.
  

ی آقا گويا آقای حسين عالء شوھر خواھر آقای قراگوزلو يا برعکس؛ باھم فاميل بودند. از اين رو گاھی که
عالء به منزل آقای قراگوزلو می آمدند واستاد اميرفيض دانشجو ھم برای کار ھای دفتر و حساب حضور 

  ھم انجام ميشد.  وزير دربار داشت برخی کارھای مربوط به آقای عالء
  

روزی درحاليکه آقايان عالء و آقای قراگوزلو از کاری که روزنامه حزب توده کرده و مخارج سفر ملکه 
ا در سفر خارج را به فرانسه منتشر کرده بود عصبانی بودند قرار کردند تا صورت حساب ھا زير نظر ثري

  استاد اميرفيض (دانشجو) قرار بگيرد تا از درز مطالب جلوگيری شود و ھمينطور ھم شد. 
  

م کار اميرفيض دانشجو تا سال دوم کار آموزی وکالتش کارمند وزارت دارايی بود و ھنگامی که سال دو
  آموزی را ميگذراند از خدمت دروزارت دارايی استعفا داد. 

  
از آن پس چون قابليت وکالتی استاد اميرفيض مورد تاييد وپذيرش آقايان فرمانفرماييان و پيرنيا و قراگوزلو 

  بود اين خانواده ھا و از جمله وابستگان از جمله موکلين ايشان قرار گرفتند. 
  

وابسته به خانواده آقای قراگوزلو بود که استاد با کسانی که با کارھای اقتصادی در ھنگام کار در شرکت 
يکی از اين شخصيت ھا آقای مھدی بوشھری که بعد ھا ھمسر بزرگ سروکار داشته اند آشنا ميشوند. 

سال تمام کارھای حقوقی و ثبت شرکت و  ٢۵واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی می شوند می باشد. مدت 
  ترتيبی انجام می شد که سبب دعوا و اختالف نشود. غيره به 

  
) وکيل آن سازمان ١٩٧٩( ١٣۵٧استاد اميرفيض از سال تاسيس سازمان راديو تلويزيون ملی ايران تا سال 

بوده اند.  بموازات اين وکالت وکيل سازمان جشن ھنر شيراز که زير نظر ورياست عاليه علياحضرت شھبانو 
  د. فرح بود، نيز بوده ان

  
خاطره ای در کتاب خاطرات وماجرا ھای وکيل دربار در باره آقای مھدی بوشھری فرزند سناتور بوشھری 
ھست که بسيار خواندنی است يک مامور وزارت دارايی که از ھمکالس ھا و ھم دوره ھای استاد اميرفيض 

ميکند. اصرار و » پول«است برای بازرسی به دفتر آقای بوشھری ميآيد و از آقای اميرفيض درخواست 
انکار استاد اميرفيض نتيجه نميدھد با اصرار مامور به ديدن آقای بوشھری به اتاق ايشان ميرود و ميگويد 
اگر اين پول را که رييس من خواست را ندھيد، رييس او که مديرکل وزارت دارايی است عصبانی ميشود 

نی و ميخواھند که با آقای امينی که آن موقع ومارا اخراج ميکنند. آقای بوشھری از اين موضوع عصبا
نخست وزير يا وزير دارايی بودند تلفنی صحبت کنند و کارمند رشوه گيرنده را تنبيه کنند. باالخره موضوع 
با وساطت استاد اميرفيض فيصله پيدا ميکند. گرچه کارمند از تنبيھی که نشده بسيار راضی ميرود، چندی 

تی بسيار سنگينی که توسط ھمان کارمند تنظيم شده بود می آيد که سه سال در پس از آن پيش آگھی ماليا
کميسيون ھای اداری جريان پيدا ميکند وباالخره با درايت استاد اميرفيض درحاليکه بسيار غيرمنصفانه بوده 

  است به اقساط پرداخت ميشود. 
  



اين نمونه ای از رفتار ناشايست برخی از مردم ايران است که گناه نکرده را متوجه مقام ھای باالی کشور 
  ميگردانيدند تا درآمد نامشروع خودرا پوشش بدھند.

  
آقای مھدی بوشھری ميخواست ھرچه در فرانسه ديده بود در ايران ھم پياده بشود و پيشرفت ايران به 

رييس  ١٩٧٣ – ١٩۶٨امان نداد. آقای بوشھری در بين سال ھای  ١٩٧٩ورش فرانسه نزديک بشود که ش
خانه ايران در خيابان شانزه ليزه بودند و انصافا خانه ای که در چندين دھنه دوطبقه در مشھورترين خيابان 

  دنيا ساخته شده ھمانند جواھر جلوه ميکند.
  

کتر سياسی است که برای نخستين بار دفاع از حقوقدان مورد نظر ما شادروان ديکی از استادان راھنمای 
پرونده ای کيفری در دادگاه را به کارآموز حقوقی خود ميدھد و با دفاعی که صورت ميگيرد موکل تبرئه 

 -بدنبال کار ھای حقوقی«ميشود. در پياده روی که عصر آنروز  انجام می شد دکتر سياسی توصيه کرده اند 
  .»يفری نان و آبی نداردتجاری برويد که وکالت امور ک

  
خاطرات و برخورد با ماجرا ھايی در دوران وکالت استاد در دادگاه ھای ايران درکتاب ايشان بسيار، بسيار 

ھست که ھمانند فيلم ھای سينمايی بسيار » اعتماد يکطرفه«آموزنده و خواندنی است. چندين داستان در باره 
اعتماد يک پديده «که اين است: نوشته اند » اعتماد يک طرفه«جذاب نوشته شده است. جمله ای در باب 

بنيادی نيست، پديده ايجادی است که بنا به اعتباراتی به وجود می آيد و بنا به مالحظاتی ھم زايل ميگردد. 
مالحظاتی که اعتماد را از ميان ميبرد کم نيستند. اما به نظر ميرسند که مسايل مادی قوی ترين عاملی است 

  زل کند. که ميتواند اساس اعتماد را متزل
  

عدم اعتماد اگر دوطرفه باشد ھيچ اشکالی بوجود نمی آورد، اشکال آنجا پيدا ميشود که يک طرف درک بی 
  اعتمادی طرف خودرا نمی کند. 

  
از آنجا که قاعده ای درميان نيست که بوسيله آن درجه اعتماد ويا فقدان آنرا مرتبا در افراد اندازه گرفت، 

  رعايت اصول استفاده کرد و آنرا بکار برد؛ يعنی: لذا بايد از قاعده توجه و
  

 .الت، اختيارات کلی و نا محدود مصلحت نيستکدر تفويض و -١
 چيزی نخوانده امضا نگردد. -٢
آن  همفاصا حساب دادن به وکيل، گزارش کار وکالت وکيل خواسته شود ومفاصا حساب عطف ب -٣

 گزارش داده شود.
 وکالت وکيل مدت داشته باشد. -۴
ارزش داری است احتياط بر آن است که حق اخذ ثمن معامله اگر موضوع وکالت معامالت غيرمنقول  -۵

 به وکيل داده نشود. 
 مفاصا حساب با ذکر موارد امضا شود. -۶
و سندی که گويای  ذھرگاه ملک يا مال ويا اوراق وغيره به کسی امانت داده ميشود، وجود کاغ -٧

عدم اعتماد فيمابين نيست. عدم وجود سند، تنھا اين امکان را مطلب باشد الزم است. اين امر دليل 
به عمل نزديک نمی کند که امانت گيرنده اسباب دردسر امانت دھنده بشود بلکه دردسر احتمالی 

 »برای امانت دار نيز ھست چه از باب اتالف و چه اجرت المثل.
  

  وشته اند اين است: ن ٢٢۵يکی از خاطراتی که استاد اميرفيض در کتاب خود در برگ 
  
خانمی در رديف موکلين من قرار گرفت که خانه ای به سازمان امنيت تھران اجاره داده بود. سه سال بود «

رناکی است، بھتر است ھمان اجاره طکه قصد تخليه آنرا داشت ولی می ترسيد و به او گفته بودند که کار خ
  را بگيرد و سروصدايی راه نياندازد. 



  
  ه معرفی يکی از دوستانش که موکله من بودند به دفتر اينجانب معرفی شد. اين خانم ب

  
من طبق رويه معمول، اظھار نامه ای برای سازمان امنيت تھران فرستادم. پس از چندی، روزی يکنفر که 

ا بود ناگر اشتباه نکنم آقای ثابتی بودند بدون تعيين وقت قبلی به دفتر اينجانت که آن زمان در خيابان آپادا
اين اظھار نامه و تخليه خانه مذاکره کرديم. ايشان ابتدا پيشنھاد کردند که به مبلغ اجاره  هآمدند و در بار

افزوده شود و چون رضايت ندادم و خواستار تخليه شدم، تقاضای مھلت مورد نظرشان را کردند تا سازمان، 
  خانه را تخليه و تحويل دھد. 

  
طرح دعوا چندين برابر مھلت زمان ميگرفت و علی القاعده ھم بايد برای تخليه با مھلت موافقت کردم زيرا 

  به مستاجر مھلت داد. 
  

دو سه ھفته قبل از پايان مھلت، موکل اطالع داد که سازمان شروع به تخليه خانه کرده است وچون تقاضا 
  . تر خانه تحويل ايشان گرديدداشت که در تحويل خانه و امضای صورتمجلس تنھا نباشد، به اتفاق کارمند دف

  
روزی که موکله برای تشکر از پايان وکالت به دفتر مراجعه کرد، ضمن صحبت گفت: "حقيقت اينکه وقتی 
که به شما وکالت دادم پشيمان شدم، بس که دوستانم مرا از عاقبت کار ترساندند. حتی تصميم گرفتم  تا مدتی 

زی ھم که شما جريان مذاکره با سازمان امنيت را برای تخليه خانه که دعوا ادامه دارد در ايران نباشم. رو
روزھاست که سروقت من بيايند.... ايکاش سه سال قبل اقدام کرده اطالع داديد بيشتر ترسيدم و گفتم ھمين 

  » بودم، حداقل يکصد ھزار تومان ضرر وسواس و ترس بيخودی من شد"
  

خواننده گرامی مالحظه ميکند که چطور مردم را از سازمان و تشکل ھای اداری کشور ترسانده بودند در 
  صورتيکه سيستم اداری و مراجع ووزارت خانه ھا بيشتر رعايت حقوق و حق مردم و قانون را ميکردند. 

خواسته اند قانون را زير اگر خاطرات را در جزييات در کتاب مطالعه کنيد خواھيد ديد چطور مردم عادی ھم 
  پا بگذارند ھم حقوق ديگران را و ھم حقوق وکيل وموکل را ھم دين و مذھب را. خواندنی است. 

  
  ».حق برتر است و ھيچ چيزی بر آن غلبه ندارد، ناظر به موقعی است که محق برای حق خود اقدام کند«
  

سيدگی به مشکل ھای مالياتی شرکت ھايی تقريبا بيست برگ به فعاليت ھای حقوقی، بازرسی شرکت ھا، ر
که بيشتر صاحبان آنان سھام خودرا بصورت امانی بنام استاد اميرفيض کرده بودند تا بتوانند سھام شرکت 

رمورد خواندنی و ــــته باشند (دو شرکت رقيب ھواپيمايی ووو)، اختصاص دارد که ھشديگری را ھم دا
  است. تجربه ای نه تنھا حقوقی بلکه اخالقی 

  

  چگونه وكيل واالحضرت شاهدخت اشرف پهلوي شدند
  

سازی  ه آقای مھدی بوشھری وکيل خودرا برای بررسی شرکتی که ميخواست در شمال ايران ويالروزی ک
بکند به کاخ سعد آبد دعوت کرده بودند اتفاق ديدار با واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی در دفتر آقای 

  مھدی بوشھری رخ داده است. 
  

 يرفيض معرفیــــاز سوی واالحضرت دوستان و آشيانانی برای رسيدگی به امور حقوقی به دفتر استاد ام
  شده اند که اغلب ادعا داشته اند واالحضرت نيز ازشرکاء شرکت ھستند. ولی استاد اميرفيض نوشته اند: 

  
خزر را در بابلسر ميساخت، باکمال صداقت ميتوانم بگويم که به غير از شرکت آبادانی جزاير که شھرک «

ھيچگاه واالحضرت شخصا يا با رابطه راجع به تشکيل شرکتی ويا مشارکت خودشان در آن، اينجانب را 



. ... ميتوانم صادقانه بگويم که دوستان و آشنايان واالحضرت طرف مشورت ويا مامور انجام آن قرار ندادند
يی که متنضمن منافع اقتصادی برای خودشان و نيز کشور بودند که با مراجعه به واالحضرت و ارائه طرح ھا

و اجتماع ھم بود واالحضرت را عالقمند به موضوع مينمودند و به اين عالقمندی، عنوان مشارکت و ذينفع 
  ».بودن واالحضرت را در شرکت ميدادند

  
واالحضرت تا آنجا که مقدورشان بود، برای رفع گرفتاری و يا موفقيت کسانی که به ايشان مراجعه «.... 

ميکردند کمک ميکردند، حال اگر آن شخص اين توجھات را به حساب مشارکت واالحضرت منظور ميکرد 
  » مسئله مربوط به اخالق و شرافت خودش ميشد.

  

  رييس دفتري كه وزير عوض ميكند
   

نام داشت. شايع بود که آنقدر اين خانم نفوذ » .. واالحضرت يک رييس دفتر ويژه داشتند که خانم "نورا«.
  دارد که با يک تلفن وزير عوض ميکند.

  
از نفوذ ايشان ھمين که؛ عرض کنم، خواھر ايشان خانه ای داشت که به اجاره داده بود و خودش خانه 

  کوچکتری را اجاره کرده بود. 
  

صاحب خانه به خانه اش نياز داشت و خواھر خانم نورا را سخت تحت فشار گذاشته بود که خانه را تخليه 
کند. خواھر خانم نورا به توصيه خواھرش (خانم نورا) به من وکالت داد تا به وسيله دادگاه خانه ايشان 

ده بودم و با ھمه عالقه ای که خانم تخليه شود. با آنکه قانون به جانب او بود، دو سال و اندی به دنبال پرون
نورا بکار خواھرش داشت حتا نتوانست يک وقت نزديکی برای پرونده خواھرش بگيرد، تا چه رسد به 

  وزير عوض کردن. 
  

 »مقصود اين است که حقيقت آنچه که بود با شايعاتی که وجود داشت فاصله ای چون آسمان و زمين بود
  کتاب). ٢۴٧و  ٢۴۶(برگ 

  
) بوده است که در پی تلفن واالگھر ١٩٨٠( ١٣۵٩ديداری که با واالحضرت رخ داده است در سال  آخرين

  آزاده شفيق انجام شده و پس از احوالپرسی و تجديد ديدار ديگر ھرگز تکرار نشده است. 
  

  چگونگي آشنايي با واالحضرت غالمرضا پهلوي
  

بی ارتباط با سازمان تربيت بدنی  نبودند و اغلب استاد اميرفيض به دليل عالقه ای که به ورزش داشتند 
معرفی نامه ھايی برای سفر ھای غارگردی و کوھنوردی را از آن سازمان دريافت ميکردند. دانشجوی 
دانشکده حقوق بودند که درخواست ميکنند بدون دريافت مزدی به کارھای حسابرسی و حقوقی سازمان 

تيمسار ايزدپناه، تيمسار دفتری و سپس تيمسار امجدی آشنا ميکند. که ياری کنند. اين داوطلبی ايشان را با 
در ديداری تيمساردفتری متوجه ميشود ايشان بدون دريافت حقوق کار ميکنند و دستور ميدھند درخواست 

  حقوق کنند و می پذيرند. 
  

دخواھی به دفتر مراتبی در رابطه با زمين روبروی استاديوم امجديه مطرح بوده است که صاحب زمين دا
واالحضرت شاپور غالمرضا پھلوی ميدھد (واالحضرت رياست عاليه کميته المپيک بودند)، ھنوز در سال 

) پروانه وکالت استاد صادرنشده بود و بصورت کارآموز کار می کردند، و به اتفاق مديرکل ١٩۶٠( ١٣٣٩
  سازمان تربيت بدنی به حضور واالحضرت برای عرض گزارش ميرسند. 

  



در پيگيری پرونده حقوقی استاد اميرفيض، بار ديگری حضور واالحضرت رسيده اند. در پايان آن جلسه از 
استاد اميرفيض خواسته شده تا بمانند و خصوصی با واالحضرت گفتگو می کنند. موضوع کوھنوردی و 

و غارنوردی پيش می آيد ولی از ھمان زمان عمال مشاورت حقوقی دفتر واالحضرت شاھپور غالمرضا  رشکا
  به استاد اميرفيض واگذار ميشود. 

  
نخستين وکالتنامه را واالحضرت با دقت بسيار زيادی با پرسش ھای حقوقی دقيق در رابطه با اختالف با 

رق خوزستان به پايتخت بودند و به زمينی که شرکت برق که طبق قانون موظف به نصب ورساندن ب
زمانی که کار به خوبی انجامی  واالحضرت در نزديکی شھر ری داشتند تجاوز شده بود امضا می کنند. 

ميشود با وجود اينکه واالحضرت مشغول خوردن ناھار بوده اند از استاد اميرفيض ميخواھند خودرا به کاخ 
اله استاد اميرفيض  را که طبق تعرفه آيين نامه وکالت تعيين شده بود را برسانند وھمانجا نخستين حق الوک

  با رقم کسری آن بدون معطلی پرداخت می کنند. 
  

  اعمال نفوذ واالحضرت ها
  

آنقدر تبليغ ضد حقيقت آنھم در تمام موارد و شئون شده است که حتا با گذشت سالھا و افشای واقعيت ھا، 
  اثر آن تبليغات زايل شدنی نيست. 

  
به مردم تلقين شده بود که واالحضرت ھا در انجام ھرکار خالف قانون آزاد و مختارند ومانعی درکارشان 

  دارند.  یرو نھی قانون اعتناينيست، نه ماليات می دھند و نه به ام
  

  که عرض آن بی مناسبت نيست.  آوری ميشود ياد در کتابدر رابطه با باور ھای کاذب مردم موردی 
  
ھمان ماه ھای اولی که به لندن آمده بودم درمحفلی که اگر اشتباه نکنم آقای جھانبانی ھم بودند، شخصی «

ای آقا نميدانيد چه «ان سلطنت شاھنشاه آريامھر گفت: که اورا نمی شناختم ضمن صحبت و انتقاد از زم
اوضاعی بود، کاشت ترياک ممنوع بود اگر يک زارع کرمانی که آبا واجدادش ترياک کار بودند، يک بوته 
خشخاش می کاشت، به صالبه کشيده می شد اماتمام ترياک ھای صادراتی ايران بطور قاچاق در ھزاران 

  رضا در کرمان کاشته ميشد و صادر ميگرديد.ھکتار اراضی واالحضرت غالم
  

من از شنيدن اين سخن خيلی تعجب کردم گفتم تا آنجا که من مطمئن ھستم واالحضرت غالمرضا حتا يک 
متر زمين در استان کرمان ويا بلوچستان وفارس و خوزستان ندارند وھيچگونه فعاليت کشاورزی و يا 

  ن است درھزاران ھکتار اراضی کرمان کشت ترياک کنند؟؟ صنعتی ھم در آن مناطق ندارند چگونه ممک
  

ايشان سالھا وکيل واالحضرت بوده اند شخص بی «دراين ضمن آقای جھانبانی مرا معرفی کرد و گفت 
  »اطالعی نيست.

  
طرف معطل نکرد و گفت معلوم است که وکيل از ايشان دفاع می کند ھمه اھل کرمان ميدانند که ايشان 

  سالھاست که کشتزار ھای وسيع ترياک کاری در کرمان دارد. 
  

صحبت برسراعمال نفوذ برای کاری ھای اداری بود، برخی از افراد چنين تصور می کنند که واالحضرت ھا 
  فی الفور انجام می شد وکارھای اداريشان با يک تلفن انجام ميگرفت.  ھرکاری که ميخواستند

  
چنين چيزی ابدا حقيقت ندارد، اين چنين تصوری بيشتر جنبه روانی دارد تا حقيقت و چون اين اشخاص از 

  متن قضايا دور ھستند شايد حق داشته باشند چنين تصوری را بنمايند. 



  
ور اين اشخاص را ثابت ميکند عرض کنم خيلی مفصل می شود. اگر اگر بخواھم ھمه مواردی که خالف تص

  صحبتی ھم ميکنم از باب کلی است.
  

اگر واالحضرتی به يک رييس اداره مراجعه می کردند آن رييس اداره فی الفور مطلب را به وزير وزارتخانه 
  ميرساند وگزارش می کرد اين امر به دو دليل صورت می گرفت: 

  
ارمند به وزير بفھماند که با واالحضرت در تماس است و در نتيجه برای خود ايجاد اعتبار يکی اينکه آن ک

  کند.
  

ديگراينکه چون به اعتبار سلسله مراتب اداری، رييس يا مديرکل درجريان امر قرارميگرفت پس چه بھتر 
  بود که خود آن رييس مطلب را به اطالع وزير برساند.

  
آز آنجا که طبق دستور صادره ازوزارت دربار کليه تقاضاھای واالحضرت ھااز وزارت خانه ھا بوسيله وزير 
دربار ويا وزراء باستحضار شاھنشاه ايران ميرسيد، لذا وزير مربوطه شخصا ويا بوسيله نخست وزير ويا 

لی مواقع براحتی حل و وزير دربار موضوع را به عرض ميرساند و درنتيجه يک کار ساده اداری که خي
فصل می شد، روی روتينی قرار ميگرفت که اجازه شاھنشاه را برای موافقت ميخواست وغالبا چنان مشکالتی 

  روی ميداد که اصل مسئله بکلی منتفی ميشد. 
  

جريانی که عرض شد، درحالی مصداق ميافت که کارمندی که کار به او ارجاع ميشد تا گزارشی برای وزير 
د اھل انتظار مادی نبود ولی اگر بود، چون ميدانست که انتظار او از طرف واالحضرت ھا برآورده تھيه کن

نمی شود چنان مشکل تراشی ميکرد که بايد از قيد طرح مسئله گذشت و گزارش را چنان تھيه ميکرد که 
  نرفته به پيش وزير سرنوشت آن معلوم بود. 

  
از موقع استفاده کرده و حل پاره ای از مشکالت خودرا ميخواست، اما اگر کارمند اھل انتظار مادی نبود، 

مثال فرزندش به سربازی نرود، محل خدمت ھمسرش از شھرستان به تھران منتقل گردد، به فالن پست خالی 
  انتصاب پيدا کند و امثال آن و درحقيقت انجام کار را گرو تقاضای خود ميگرفت.

  
محدود دارد گاه چنان بظاھر کوچک وپيش پا افتاده است که آن کارمند اين قبيل تقاضاھا که دامنه ای نا

متقاضی ويا ھر شخص ديگری می پنداشت که کوچکترين اشاره واالحضرت ھا آن کار انجام شدنی است، و 
چون حقيقتا اين طور نبود واالحضرت  نمی توانست آن کار را انجام بدھد، آن کارمند تصور ميکرد که قصد 

  او نيست.  ھمراھی با
  

کارمند خوب و منزھی بود، عکس العمل او را در عدم پيشرفت کار نميتوان مالحظه  ؛ھرقدر ھم که کارمند
نکرد.  من حتا به موردی ھم رسيدم که کارمندی تقاضا داشت که واالحضرت به معلم فرزند آن کارمند تلفن 

  ) کند که نمره تجديدی اورا به نمره قابل قبول تبديل نمايد (!
  

البته اين تقاضا در مورد پرونده ای نبود که متعلق به واالحضرت باشد متعلق به موکل ديگری بود که آن 
  کارمند ميدانست من وکيل واالحضرت ھستم.

  
قبال در اين دفتر عرض کردم که کارمندی از اداره ماليات بر شرکت ھا برای رسيدگی به حساب ھای شرکت 

ھرچه ميخواھد به او بدھيد «بود و انتظار مادی داشت و آقای عالء فرمودند:  توسعه اقتصادی مراجعه کرده
آن مرد محترم، دقيقا مسئله ای که تجربه به من آموخته » ولی بگوييد از خودتان می دھيد وقراگزلو نميداند

مورد  بود، خوب ميدانست که اگر کار در ھمان مراحل پايين حل نشود، اسباب زحمت خواھد شد. چنانکه در



پرونده شرکت تزيين وآقای دکتر مھدی بوشھری، بعلت کنار نيامدن با آن کارمند، گزارش داد که آن ھمه به 
  زحمت افتادم. 

  
کارمندی که عادت کرد يک چيزی کم يا زياد از ارباب رجوع بگيرد تا کاراورا راه بياندازد، اگر موردی پيش 

او نرسد، از نظر روانی، آن کارمند تصور می کند که به  بيايد که بعلت موقعيت ارباب رجوع چيزی بدست
حق او تجاوز شده است الجرم در مقام مقاومت برمی آيد و اين مقاومت ھمان است که دست به مشکل 

  تراشی می زند. 
  

در دستگاه ھای اداری کارھا يی براحتی برای افراد عادی انجام می شد که يک صدم آنھا برای واالحضرت 
  شدنی نبود.  ھا انجام

  
بھترين نفوذ در دستگاه ھای اداری حتا در خارجه، رفاقت، سابقه عمل و راه آمدن با کارمندان است. کارمند 
ميتواند سنگی بياندازد که وزير وحتا تصويبنامه دولت ھم نتواند آنرا بردارد. ادارات را کارمندان می چرخانند 

د که وزير جرات اجازه اقدام آنرا ندارد و ھمان کارمند گزارش نه مديرکل ووزير، کارمند گزارشی تھيه می کن
  رات عدم امضای آنرا نداشته باشد.... ميتواند تھيه کند که وزير ج

  
... واالحضرت ھايی که من افتخار خدمت وکالتی آنان را داشتم در کار ھای اداری ھيچ نفوذی نداشتند. 

  ، خود ايشان ھم به اين امر واقف بودند. واالحضرت غالمرضا که حقيقتا نفوذشان صفر بود
  

  . »... واالحضرت ھا نفوذ اجتماعی داشتند ولی در کارھای اداری کاربری ونفوذ نداشتند..
  

  كاميون واالحضرت 1000سرنوشت 
  

  اين مورد سالھا پيش در سنگر ھا آمده و در آدرس اينترنتی:
http://1400years.org/AmirFeyz/ValahazratCamions.jpg  سال که  ١۴٠٠در سايت

  به استاد اميرفيض ويژه شده است گنجانده شده است. 
  

اظھار تمايل کردند تا صورتی در کتاب اشاره شده است که آقای وزير دربار (نام وزير دربار مشخص نشده)، 
از شرکت ھايی که واالحضرت ھا از طريق دفتر حقوقی استاد اميرفيض ثبت کرده اند را به عرض شاھنشاه 

  آريامھر برسانند. 
  

اين گزارش از دفتر ھای منظم و مرتب دفترحقوقی در کمترين مدتی قابل استخراج بود. گزارش به شرفعرض 
اس ھمين گزارش بوده است که شاھنشاه در يک سخنرانی فرموده بودند با وجود رسيده بود و احتماال بر اس

بيش از بيست ھزار شرکت ثبت شده شمار شرکت ھايی که به واالحضرت ھا اختصاص دارد از شمار انگشتان 
  خارج نيست. 

  
 استاد اميرفيض، وکالت، واالحضرت شاھپور غالمرضا، واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی، واالحضرت

شھرام پھلوی نيا و وکالت جشن ھنر شيراز را که رياست عاليه آن با علياحضرت شھناز پھلوی، واالگھر 
  شھبانو فرح بود را به عھده داشته اند. 

  
اشتاپوس «کارکنان انجمن اسالمی بانک ملی ليستی با عنوان  ١٩٧٩) ۵٧سالھا پس از آن درپی شورش (

 ٢٠١۵ساسان کمالی کارمند سازمان راديو وتلويزيون در سال منتشر کرده بود که آقای » پا ١٠٠جغد 
مدعی شده است آن ليست را ايشان تنظيم وروانه کرده بوده است. در آن ليست ھرجا رياست افتخاری بنياد 



يا سازمان ورزشی و موسسه ھای خيريه، و غيرانتفاعی با يکی از خاندان پھلوی بوده به عنوان شرکت 
  ارائه شده است.  در آن ليست تجارتی

  
نکته قابل يادآوری آن است که اگر تنھا يک يا دو؛ سه سھم صوری ھم از سوی سرمايه گذاران اصلی 
شرکت ھا بنام واالحضرت ھا صادر شده است و ھرگز سود سھام صوری ھم پرداخت نشده است بنام شرکت 

  وتجارت واالحضرت ھا عنوان شده بود. 
  

رضا شاه قيد شده و شرکتی که متعلق به ايشان بوده ھم به » نوه«صورت به » آتابای«در آن ليست نام 
  حساب خاندان پھلوی گذاشته شده است. 

  
شرکت به صورتی که در باال  ٢٧شرکت تنھا  ١٩۴شرکت را ليست کرده است و از بين  ١٩۴آن ليست 

اين واقعيت برای ھر عاقلی «اشاره رفت تنھا به دليل داشتن چند سھم کال بنام واالحضرت ھا قيد شده است. 
شرکت سھيم  ٩٧تن از خاندان پھلوی (نسبی و سببی) در  ٢٧قابل تميز است که خيلی فرق است بين آنکه 

باشند، با اين ادعا وشايعه که تمامی شرکت ھای بزرگ متعلق به واالحضرت ھاست و ھمچنين تفاوت 
  ».ھزار شرکت ثبت شده ٢٢شرکت با  ٩٧آشکاری است بين 

  
در سالھای شکوفايی ايران، ھمانطور که در ھيچ کشوری منع قانونی برای سرمايه گذاری نيست، در قوانين 

  مدنی ايران ھيچگونه منعی برای ھيچکس برای سرمايه گذاری وجود نداشت. 
  

موجود است. پاسخ به  ٢٨٩تا  ٢٨٠ليست بسيار کمرنگ و ناخوانايی در کتاب وکيل دربار در برگ ھای 
تاريخ ليست ھای اين چنينی را اشخاصی که آنرا تھيه ويا مدعی تھيه آن شده اند که در نتيجه؛ بسياری از 

  بايستی بدھند. را  صاحبان آن شرکت ھارا در مقابل تير مرگ واعدام رژيم سفاک اسالمی گذاشته است
  

کسانی که پيش از شورش، يک واالحضرت ميگفتند و ھزار واالحضرت فخر ميفروختند و يک يا دو سھم 
صوری بنام واالحضرت را نوشته اند برای اينکه بتوانند پاسخ مالھای غاصب را بدھند تا از خشم آنان 

  مصون باشند تھيه و ايز به گربه گم کرده اند. 
  

کارگاه و کارخانه ھای گوناگون و منظم چوب و نئوپان » سيد بود«تاب در باره شخصی که ک ٢٩٢در برگ 
  و مبل سازی داشت نوشته شده. 

  
قعا فوق العاده بود. دفاترش را من ديدم. امرا دعوت کرد از کارخانه اش ديدن کنم. نظم ومديريت او و«

دارم، ميبينی بزرگترين کارخانه ھارا دارم روزی در اتاق دفترش به من گفت: "اميرفيض خان، من ھمه چيز
ھمه اش را با ھمت بازو و کار بدست آوردم. اگر نگويم ده برابر ميتوانم بگويم چندين برابر واالگھر ثروت 
دارم، من يک چيز کم دارم شخصيت و احترام است. اينرا تو ميتوانی برايم با مشارکت واالگھر درست کنی. 

م ميخورم که ھيچ مزاحمتی، تقاضايی، ورفت و آمدی، برای ايشان نداشته باشم قول شرف ميدھم به جدم قس
  ». فقط اسم ايشان روی من وشرکتم باشد کافی است"

  
درجه چرخيد و ھرکدام از آنان که ميخواستند زمين،  ١٨٠به ميزان  ۵٧ھمين گونه رفتار ھا پس از شورش 

ھم به نام ـــبخرند يا به زور ميخواستند يک س خانه، يا ملک و آبادی شان را يکی از واالحضرت ھا
ا بکنند گفته اند، به زور ساواک، وکيل واالحضرت ھا، واالحضرت ھا ملک و زمين مرا از ھواالحضرت 

  دستم ربودند. 
  



دنيا ميخواست تا ايران از اوج شکوفايی و پيشرفت و رفاه به ذلت وخواری کشانده شود، ميخواست که رژيم 
ھنشاھی را بردارند و نکبت اسالمی را جانشين کنند، بسياری خودی ھا که حتا به صندوقخانه ساله شا ٢۵٠٠

  را ببار آوردند. » نکبت«ھا دسترسی داشتند با بيگانه ھا ھمصدا شدند و اين 
  

ھمان کسانی که نرفتند پژوھش کنند چطور خمينی در ماه ديده ميشود از خود نپرسيدند چطور می شود از 
رکت و ھزاران کارخانه ومزرعه و مرتع ھمه متعلق به واالحضرت ھا باشد! حرف آخوند را ھزار ش ٢٢

  . ؛ عقل را بکار نبستندپذيرفتند
  

ولی در روز ھای آخر در  مسئول بودند؛ قانون بود و مجری قانون دولت ھا بودند، نخست وزير ووزيرانش
چين آمريکا و انگليس و روس » تاينه من«ميدان  دولت ھا مردی نبود تا قانون را اجرا کند و ھمانند رخداد
داشتند. نخست وزيرانی که ھم ميخواستند از آخور را رو سياه بکند. شاه مسئوليت اجرايی نداشت، دولت ھا 

بخورند ھم از توبره  ھم نخست وزير قانونی باشند و ھم نخست وزير رژيم اسالمی و جمھوری که بيگانه 
  د، ھم ارتشيان را داشته باشند ھم توده ای و مال را مارا به خاک سياه نشاندند. برای ايران تدارک ديده بو

  
اگر واالحضرتی فعاليت تجاری نميکرد شايعه ميکردند که از بودجه کشور می خورد، اگر فعاليت ميکرد متھم 

ای ديگر  بود. اگر در ايران سرمايه گذاری نمی کرد و در کشور بيگانه سرمايه گذاری ميکرد ھم شايعه
  برايشان می ساختند. 

  
اين شايعه سازان ضد شاھنشاھی و ضد پيشرفت و آبادانی کشور حتا قتل تختی؛ صمد بھرنگی، محمد مسعود، 
ھژير و رزم آرا  و کسروی را به دولت شاھنشاھی به واالحضرت ھا و به شاھنشاه و رضا شاه بزرگ نسبت 

  دادند. 
  

نقش واسطه در سرمايه گذاری » اميرفيض«آمده است که » پا ١٠٠اشتاپوس جغد «در ھمان ليست 
حتا دريافت مزد   واالحضرت ھا داشته. وکيل برای ھمين است و وکيل وواسطه بودن در کاری جرم نيست.

برای کار وکالت وواسطه گری ھم جرم نيست ولی طبق نوشته استاد اميرفيض که با سوگند ھمراه است 
ودن و معرفی زمين ومشورت دادن دريافت نکرده اند مگر کار وکالت و بازرسی ايشان ديناری بابت واسطه ب

  دفاتر که تخصص ايشان بوده است.
  

بکار ميبرند) به يکی از نزديکان استاد اميرفيض گفته  شورشيانيک مسئول کميته انقالب (واژه ای که خود
از اين باالتر از طاغوت  «فته است: گ» آری«در پاسخ » اميرفيض وکيل واالحضرت ھا بوده يا نبوده«است: 

  ».دفاع کرده، برو خدا را شکر کن که در دسترس نبوده واال حکم اسالم و قرآن در باره اش اجرا می شد
  

جنگيده اند در رژيم بعدی » اسالم«برای  حضراتآيا سربازانی که در دوران رژيم اسالمی به اصطالح 
بايستی اعدام بشوند؟؟ آيا سربازانی که در دوران ھيتلر يا صدام حسين در خدمت ارتش آن نظام بوده اند 

گير می  سالشان ھم گذشته را ٩٠ھمه محکوم به اعدام ھستند؟؟ گرچه ھرجا ھر کشوری افسران نازی که 
  يھود آنرا طلب ميکند.  آورند به محاکمه می کشند. چون نھضت

  
  نوشته اند:  ٢٩٨استاد اميرفيض درکتاب در برگ 

  
من کسی نيستم که با جو حرکت کنم، گوسفندی نبوده و نيستم که با گله ای که نمی داند به کجا ميرود، «... 

بوده بروم. در زندگی ورزشی ام بمناسبت روحيه ام و در زندگی کاری ام به اعتبار حرفه ام ھميشه ھادی 
  ».ام نه دنباله رو

  



من شرم دارم که بخواھم با اين سطور متزلزل در مقابل اتھامات واھی رژيم غاصب ايران که ھستی «...
مادی و معنوی مرا غارت اسالمی کرده است از خودم دفاع کنم.  اساسا من کسی نيستم که دفاع از خودم 

از خودش باشد بايد از جزء و کل مسايلی باشد که با الزم باشد. دفاع من و ھر ايرانی اصيل قبل از اينکه 
  ».وطن و ھويت او پيوند دارد

  
اتھام واقعی من از ديد شيعيان دد صفت حاکم بر کشور، شاھدوستی و وطن پرستی، و نفرت روز افزون «... 

  » از تازی پرستی و فلسفه آنان است...
  

اميرفيض به پاس زحمت ھا و ميھن پرستی ايشان با احترام و ارادت ھميشگی به استاد اين زندگی نامه 
  درزنده بودن ايشان تنظيم شده است. 

  
در کتاب ايشان نبود ولی برای روشن شدن و  برخی يی که در اينجا استفاده شده است نگاره ھا (عکس)

ه ک تادنگاره ھای مربوط به آلبوم شخصی اس جلوه الزم برای نوشته از آرشيو ھا به اينجا آورده شده است.
استاد اميرفيض ھنگام دادن نگاره  در برگ ھای پسين آمده است. تصميم گرفتند به اين نوشته اضافه شود

سال قبل است که با چسب به يک آلبوم چسابنده شده بود که بزحمت زياد  ٦٤عکسھا مال «ھا فرمودند: 
  آنھا را جدا کردم.

   
برداری زياد رونق داشت ونه تکنيک ودوربين ھای ن سالھا نه عکسرآ عکسھا خيلی محو وتاريک است در

    .»بودنخوب جريان داشت واساسا ميل به عکس ھم چندان 
  

  پيروزی و سربلندی ھر ميھن پرستی در حد استاد اميرفيض آرزوست.
  
  ک-ح

  )١٣٩۴( ٢۵۵۴ آذر ١۶ مه شيد (دوشنبه)
   ٢٠١۵ دسامبر ٧برابر با 

آماده شد، وپس از چند باز بينی استاد اميرفيض وانتظار برای دريافت نگاره  ٢٠١۵نوامبر  ٧[اين مھم در 
    برای پخش آماده شد] ٢٠١۵ھای سياه وسفيد از آلبوم شخصی استاد اميرفيض تا ھفتم دسامبر 

  
  
  
  
  
  
  



  

   



  



   



  



  
  



 
   


