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١  

  حقوقدان -اميرفيض

    ... قایآ ايران يارگرامی

ِ        ممھور به م ھرايران يارگرامی را باتشکر،ن ايرانی آپيام نوروز   . برمن تکليفمفتخر به دريافت گرديدم          
پيشکش شادباشھای نوروزی به ايرانياران پيشگام  ردکه  بود

محرومم زيرا نميتوانم  اين افتخار باشم ولی سالھاست که از
   .باحقيقت تام وصفای باطن محصل اين افتخارباشم

، شادی اھستتاعز ،عزای وطن عزای يکسال وچندسال نيست
ين است، گحاليکه غم انسان نميتواند در. چه جای وجود است

باشد وشادباشھای قلبی خودش  ، شادوطنش اسيروچنين است
نھم نه شان دوست است آکه عزيران تقديم کند مگرازکاری ظاھری وتصنعی تبعيت نمايد  را به ياران و

   .ونه رضايت قلب

ا ر ھا ن شادیآکنم ش براستی ھرقدر ميخواھم خودم را حاضرکنم که شادباشھائی رابه سرورانم پيشک
   .کرد ش. چيزی که نيست چگونه ميتوان تقديمنمی يابم

، نااميدی ، ياس وحرمانرجوع کنيد (خطاب به ھموندان شورای ملی!!) به ھمين پيام نوروزی اعليحضرت
ميبرد دراين حالت شادی کجا قراردارد که بتوان ارمغان ديگران  ، انسان رابه دريای غم فرووشکست

  .کرد

  ن دل وجان شاد بسيارکم است آدر  م استـــندوه وغا درکشورما که مھد                  

  م سراسرھمه است ـــــوين خانه غ  ايران چويکی خانه وجای ھمه است                  

  اين است که عيش ونوش اين خانه تمام      ازبھريکی نيست برای ھمه است                   

خ رخورتارياست بايد با عظمتی ھرچه وسيعتروجاللی که داين جشنھای نوروزی که حق  وافتخارايرانی 
   .نجات ايران ازاھريمنان غاصب واستقراررژيم پادشاھی برپا شودقدمت ايران است پس از و

 ، مراسم تاويل سال نو را درمقابل پرچم ايران پادشاھی واکنون برای حفظ تداوم سنت باستانی نوروز
   .سارت ايران وسلطنت برگذارکنيمرام وھمراه باغم اآتمثال شاھان پھلوی 

                                               
  ک-ر زير بخوانيد= حنامه سراسر پر از ميھن پرستی اين ايرانيار را د - ١
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دشاھی پا ، ھنگاميکه ايران ازاستقالل وميراثھای کھن فرھنگی وطن ما ، پاسدارانبياد بياوريم که پدران ما
مردانگی  جشن وسروربرخود راحرام واليق نميدانستند وحکيم فردوسی اين سنت اخالقی و دتھی بو

   .ماايرانيان را چنين سروده است

  د کردنھا ھمه ياــــــنبشت وسخ  نامه سوی برادر به درد کیــــــي

  نه ھنگام پيروزی وفرھی است  که اين خانه ازپادشاھی تھی است

   رزوی پيروزیآبااحترام و                                                                           

  

از ميان آنھمه نوشته و شادباش، اين يکی را که از دل برآمده والجرم بردل می نشيند نميتوان از ليست 
 پنھان کرد. 

 پيروزی شما ھمرزم و ھممين و ايرانيار گرامی را از دل می خواھم. 

  بخوانيد و تا آخر بخوانيد. 

  سپاس و درود 

  ک-ح

 

From: F M  [mailto: .com]  

Sent: 19 March, 2015 3:04 PM 

To: JavidiranPeymanMeli 

Subject:  

 استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اميرفيض

 ھم ميھن ارجمند جناب آقای ح ک

 با ادب و بھترين آرزوھا.

کوتاه زمانی ديگر ھمگی در ھر کجای گيتی که ھستيم در پيروی از آئين و آداب ايرانيان به خوشامد 
جسته نوروز از راه ميرسد خواھيم شتافت تا فرا رسيدن نوروز و آغاز گوئی سال نوين که به ھمراه خ

سال نوين را خوش آمد بگوئيم. بنام يک ايرانی و ھم وطن صميمانه از درگاه آفريدگار يکتا و توانا آرزو 
  دارم سال در راه ، سرشار از تندرستی و پيروزی و شادمانی برای شما و خانواده گرامی باشد. 

ی به روان پاک و ايران ساز بزرگ شاھنشاھان ايرانزمين اعليحضرت رضا شاه کبير و با درود قلب
اعليحضرت محمدرضاشاه پھلوی آريامھر شاھنشاه ايران و يکايک جان باختگان ميھن، و با به ياد داشتن 

 نانکه اکثريت ملت ايران نا آگاھانه و ناسپاسانه از بيگانگان و مزدوران تعليم ديده آ١٣۵٧فريب ملی
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خورد و فاجعه تلخی که نصيمان شد که حاصل آن پيروزی طرح ھای خائنانه اجنبی و دستياران اجنبی و 
بی توجه به ھشدارھای شاھنشاھمان و   رفتن شاھنشاه از ايرانی که خود ساخته و پرداخته بود گرديد تا

ی خود و بلندگوھای قدرتمند      ً                                                               دقيقا  آنگونه که اجنبی طرح ريزی کرده بود و از طريق مزدوران ايرانی نما
خويش ميگفت و تحريک ميکرد، با دستان ايرانی نما ھا و پشتيبانی اجنبی ، نظام پرافتخار شاھنشاھی 
سرزمينمان را برچيده و بجايش يک سيستم عاريتی و بی ھويت و بی پايه و بی اساس را که ھرگز در 

رزش ھای اصيل ايرانی ديده نميشد و نميشود انديشه آن و دست اندرکاران آن کوچکترين نشانه ای از ا
و به عبارت ديگر ميھن و ميھن پرستی در قاموسشان جايگاھی نداشته و ندارد را بر سرزمينمان و 
سرنوشتمان بنشانيم. طوريکه حتی وقتی در پيکار ميھنی و جنگ خانمانسوزی که رژيم عراق با حمايت 

از کرد و ھزاران ھزار از فرزندان ما را به خاک و خون و پشتيبانی طراحان فريب ملی عليه ايران آغ
کشيده و ميليون ھای ديگر را به معلوليت و ناتوانی جسمی و حتی روانی گرفتار نمود، اما مالھا و 
مکالھای آدمخوار حاکم در نھايت وقاحت و بی شرمی و در اوج بی شرافتی و با استفاده از بلندگوھای 

دفاع از ميھن جانفشانی ميکردند بعنوان "سربازان اسالم" و انگيزه آنان را خود، جوانان ما را که در 
"دفاع از اسالم" يعنی دفاع از دين و آئينی که آبا و اجداد ھمان مھاجم عراقی به ميھنمان، ساخته و به 
 یزور شمشير بر ما تحميل کرده بودند ميخواند و يا مزورانه خليج ھميشه پارس ما را نيز با نام جعل

"خليج اسالمی" ميناميد زيرا ھمانگونه که اشارت شد ھويت ايرانی در قاموس قداره بندان و آدمخواران 
ايگاھی نداشته و جغارتگران و بی شرفانی که با فريب ملی بر سرنوشت ما حاکم شده بودند ھيچ    و

ند بودند و ھنوز ھم ھست ندارد. اينان در پی تثبيت سيستم بيابانگردان و راھزنان ھزار و پانصد سال قبل
که ھمان روزگاران نيز دمار از ملت و مملکتمان درآوردند و کتابخانه ھا و افتخاراتمان را به آتش کشيدند 

  و نشان ايرانی را نيز ممنوع کرده بودند.  و سوزانيدند و حتی نام

اجتماعی که  ھريک به سھم خويش و ھر يک در جايگاه١٣۵٧الجرم، اگر نپذيريم که در آغاز فاجعه
و به فراخور تعھدات ميھنی خود در انجام وظايف سستی و نابخردی نموده ايم و اگر نپذيريم که    داشتيم

حتی در طول سی و اندی سال سياه رفته بر ميھن و ملت ايران چه در درون مرزھا و چه در بيرون، 
ی پايه و بی مايه مانند ھريک به شکلی با سکوت خويش و يا با پيروی از واژه ھای فريبنده و ب

"دموکراسی" و "فدراليته" و "حقوق بشر" و "آزادی زنان" و صدھا واژه و ايسم رنگارنگ ديگر که 
حتی در سرزمين مبدعان و مبلغان آن نيز در زمان الزم زير چکمه سربازان و پليس خودشان له و نابود 

در آرزوی آنچه از دست داديم خواھيم  ميشود، و به ھويت اصيل خودمان بازنگرديم بی ترديد ھمچنان
  يکان در ياس و نوميدی چه در درون و چه در بيرون ميھنمان بر خاک خواھيم خفت.  ،سوخت و يکان

اما افسوس که ما سی و اندی سال است چه در درون و چه در برون مرزھای ميھنمان و با ھر انگيزه 
ھای فريبنده ھستيم و بجای ھمبستگی و اتحاد به که داريم ھمچنان اسير تارھای عنکبوتی ھمين سراب 

دور ويژگی ھائی که ھزاران سال پيش خود ساخته و خود داشته ايم و بر آن اساس نيز ھزاران سال 
پاينده و برقرار بوده ايم و دفاع از ھويت اصبل ايرانی و ھمه آن افتخارات و آزادگی ھا که ھزاران سال 

شاھی ميھنمان توليدشده و بکار ھم گرفته شده بود اما ما ھنوز در است در بطن نظام پرافتخار شاھن
البالی تارھای عنکبوتی واژه ھای فريبنده غرب ويرانگر و شرق غارتگر ميلوليم و دست و پا ميزنيم و 
خود را ھم برترين و بھترين ميناميم که بازھم دقيقا پيروی نا آگاھانه ويا با تاثر بايد گفت پيروی مغرضانه 

  ادامه ھمان طرح ايران ويرانگر اجنبی است و بس و نام ديگری نميتوان بر آن نھاد.  از
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زيرا ملتی که بعد از تحمل سی و اندی سال تحقير و توھين و بی ھويتی و آوارگی ھم در درون ميھن 
خودش و ھم در بيرون آن، ھنوز اندر خم يک کوچه است و بجای شناسائی و بھره گيری از داشته ھای 

ويت اصيل خود که در ھزاران سال قبل و بسی پيش از شکل گيری تمدن ھای غرب ويرانگر، بيانگر ھ
فدراليته و غيره و   آزادی و جايگاه بانوان و  اوج انسانيت و نوع دوستی و دموکراسی و حقوق بشر و

آن جايگاه بوده است که نمونه بارز    غيره که مدعای امروزين تئوريسين ھای غرب ويرانگر ميباشد،
پوراندخت ھا و آذرميدخت ھا و يا کردار شھنشاه کورش ھخامنشی مورد اعتراف و قبول جھانيان ميباشد، 
اما سردمداران نوکر اجنبی و بيگانه پرست جمھوری اسالمی اشغالگر ايرانزمين با استفاده از نابسامانی 

را در البالی تارھای کشنده واژه ھای و تاثيرات مسموم تبليغات مھلک اربابانش که تالش دارند ايرانی 
فريبنده اسير بدارند ، تا ميتواند ھم نوا با اجنبی ، ھويت ايرانی را که به استناد ھزاران ھزار سند و 
مدرک و مستند تاريخی فقط در نظام شاھنشاھی ايران نھفته است ، کم اھميت جلوه داده ويا درحاليکه 

نزمين را پذيرفته و به حقيقت آن اعتراف دارند اما قدراه بندان جھانيان شکوه و عظمت شاھنشاھی ايرا
                                                                        ً                          و غارتگران حاکم، بنام ايرانی در ميھنمان آن را به تمسخر گرفته ويا اساسا  دروغ و افسانه ميپندارند. 

بايد فرياد زد اگر ما ملت ايران فارغ از ھمه تبليغات زھرآگين و فريبنده دشمنان ميھنمان چه اين است که 
در درون و چه در برون مرزھايمان، به ھويت و اصالت ملی و تاريخی خود بازگرديم، اگر به اساس 
شاھنشاھی ايرانی که خود ساخته و در ھزاران سال بعدی پرداخته بوديم و يکی از برترين نمودھای 

رايگان  ھمبستگی ملی و نگھدارنده مليت و مملکتمان بوده است که با فريب و طرح بيگانه آن را به
باخته ايم، بازگرديم، بی ترديد خواھيم ديد که ھزاران سال قبل از بدنيا آمدن سازندگان سراب ھای ياد 
شده و به نسبت زمان و ساير ملل جھان ما ايرانيان در اوج آزادگی و آزادی و آزاديخواھی ميزيستيم و 

حتی در    شھنشاھان ما حقيقت آن رارا از نشانه ھای بارز شھروندان ايرانزمين ميدانستيم و    آزادگی
سرزمين ھای شکست خوردگان در جنگ ھا نيز گسترش ميدادند تا نام ايران و ايرانی آنگونه که بايد در 

    تاريخ جاودان گردد که گرديد.

خون و خفقان و اعدام اميد آنکه در اين نوروز خجسته برای يکبار ھم شده بعد از سی و اندی سال تحمل 
و زندان و شکنجه و آوارگی و بی ھويتی که رژيم جنايتکار اسالمی بر ھمه ما ملت ايران چه در درون 

ھمه باھم و ھمانند ھر ايرانی پاک نھاد و راستين از درگاه  و چه در برون مرزھا تحميل نموده است
اره يم تا در سال نوين برای بازپس گرفتن و دوبآفريدگار يکتا و توانا آرزو کنيم و با يکديگر پيمان بربند

برپا نمودن نظام افتخار آفرين شاھنشاھی ايرانزمين که به شھادت تاريخ، يگانه نگھدار و نگھبان 
افتخارات ھزاران ساله ايران و ھويت ايرانی بوده است و نيز، با عبرت گرفتن از اينھمه تلخکامی ھا و 

ويتی حاصل از تسلط و ترکتازی مشتی خون ريز و آدمخوار و دستار به سرافکندگی ھا که در نتيجه بی ھ
فارغ از تاثيرات زھرآگين تالشھای نابخرادانه و سر و مکالی بی وطن بر ميھنمان روا شده است و 

دست در دست و شانه به شانه يکديگر چه در درون و چه در برون    مغرضانه بيگانگان و مزدورانشان،
در ھر شرايط که ھستيم به انگيزه و به ھدف بازپس گيری آنچه به رايگان باخته ايم مرزھای ميھنمان و 

يعنی نظام شاھنشاھی ايرانزمين بپا خيزيم و با بازپس گرفتن ھويت اصيل تاريخی و ايرانی خود و برقراری 
نی بوده دوباره نظام شاھنشاھی ھزاران ساله ايران که يگانه نگھبان و نگھدار افتخارات و ھويت ايرا

ميھنمان را آنگونه که شايسته و بايسته ايران و ايرانی ھست با عبرت تلخی که از تاريکی ھای    است،
سی و اندی سال رفته بر ميھنمان گرفته ايم و ميگيريم، با توانمندی خويش ميھنمان را دوباره بسازيم و 



 حقوقدان -اميرفيض -داده اند ايرانياری که پيام نوروزی                                            ۵از  ۵برگ  ٢٠١۵/٠٣/١٩(پنجشنبه) اومزدشيد 

و از آن پس  شاه بزرگ بود برسانيم دوباره آن را به قله ھای افتخار که آرزوی شاھنشاه آريامھر و رضا
سرلوح عبرت خود و نسل ھای بعدی برای نگھبانی    تا جھان باقيست سی و اندی سال سياه رفته بر ما را

از ميھن و تنھا نشانه و يگانه راز بقا و افتخار ميھنمان که بی ترديد نظام پرافتخار شاھنشاھی ايران 
   است و بس قرار دھيم. 

  د بر ملت ايران و بر ھمگان فرخنده با نوروز بر شما و

 

 


