
 حقوقدان

ت وشرکت 
موزوکالتی آ

رفتم به اين 

 که درکتاب 

 دانستم که 
ته ھائی که 
اھرات ھايد 

  .ه شد

اعالميه نگر
درھايد ن ار

 ١٣۵٨سال 

يحه مفصل 

مورد توجه 

منتشرميشد 
 يررفته ذکر

شماره  ٨٢

رساله ھای 
ش وارسال 

اين روال   .

 ی وتئوری،

راھبری من 

ح -اميرفيض -سنگر

  

گذراندن تعطيال
آرفتروکالتم وکا

موز به لندن رآر

است یفترفصل

م دريافت داشتم
کردم ونوشتن 

تم تھيه ودرتظا
برومندانهآنظم و

خست انتشارسن
دکترميرميرنی و

 درارديبھشت س

اين الي توزيع (

نھم بسيارمه آ

تنظيم وم  يکبار
بتحري ٣٣٢ره  

۴نگرمجموعا  
   

تشار سنگر ور
ھم پخشن ابرايگ

.ھزينه ميگرديد

ه حرفی وفلسفی

به مديريت ور 

ش فعاليت نشريه س

ر سنگ
   .تقديم است

لندن که برای گ
دفن ام  کارمند

   .ت

 به منشی وکار

موز ومنشی دف

وھمکارانمن اگ
نايشرش وشور

وبه امانت گرفت
 وفعاليت من من

 درسال ھای نخ
يک ايران –انا 

يد> يادکرد  که

وخارجن اراير

سطين> بود که

ھفته ای صفحه
درسنگرشمار ن 

  .زارش گردد

سن، منتشرگرديد
.ت بااين توضيح

ھزينه انت رديد.
تامين وب رانيان

ن جلوه تامين ھ
  .سنگرقطع شد

عملی است نه ه

,را بنابرسابقه

گزارش 

نشريه
برون مرزی تق

ترک کردند از ل
بازگشتمن اه اير

صلحت نميساخت

 بود وسفارش

مآ کميته به کار
  .واندنی باشد

دفترم وبستگ ن
ز مخالفت باشور
 ايرانی داشت و

رسيدن ام ازاير

وھمچنينآن  از
ھه فاجب –ميد
را بشناسين اير

وسيعی د سطح

دراستعمارفلسن

ص ٢٠وگاھی تا
آنبه  وطهت مرب

ر پيوست اين گز

زاد مآايران يه
انتشاريافت ١٣

کانادا منتقل گر
ت  ازطرف اير

قای محسنآويژه
تامين ھزينه سن

همرد مبارز ،مي

ورد زيرآ کانادا

 

عاليت ن
نامبارزه ايراني

راتن اھنشاه اير
س رفته بودم به

مصن ام رادراير

نھا نزديکآات

 زدن مامورين
 شايد روزی خو

ابوسيله کارمند
 نوشتن وابراز
رکھنه که يک
فارش داده بودم

گرديد ولی قبل
ام –ن اايرآن سا

انقالب اي بنام <

بود که درس ۵٧

ناايرديگری <

صفحه و ١٢در
مشکالتون يگا

سنگرن ای ازھم

نشريآن  بعد از
٨۶ذرماه سال آ

د وسپس به ک
ب  ودربقيه مد

وبون اک ايراني
درن ا مشارکتش

يبقه دوستی دار

مد مرابهآاھد

رش فع
ی برای تاريخ م

 روزی که شاھ
انگليسوزه به

ردند که حضورم

يحی که محاکما
   .برگردم

روکالت وسيلی
نوشته شده که

بن ای که ازتھر
يشد شروع به
حريرکيفی بسيار
 کوچکی که سف

منتشرگ ١٣۵٨
بھه ميھن پرس

نھاآز مھمترين

٧اھيت شورش

ود )ظيم گرديد

صفحه وبقيه د
زينه وپخش راي
ت که نسخه ای

راروپا بود  که
ذآ ١۵سالمی تا

دن منتشرميشد
نجانبل توسط اي

ميشد باکمک چاپ
قای جلوه مآريخ

سال است ساب

ت عملی درخوا

گزار
ه سنگر گزارشی

درست ١٣٠۴
رو ١٠سواری

کرن اسائلی رابي

الزم وتنظيم لواي
بآن وزی به اير

ره وغارت دفتر
ن »ی وکيل دربار

وخبرھائی ۵٧ش 
ست که تصورمي
بايک ماشين تح
ا ماشين تحرير

رمھرماه سال
جمله جباری از

ازن اشد که ميتو

حقيق درباره ما

تنظن اايرن است

١٢گرکمتراز
وتامين ھزسنگر

 است وبھتراست

شريه فارسی در
سقاله سياسی وا

درلند ١٠٠ره 
دن دردوماه اول

که درتورنتو چ 
تارآن  يافت واز

۶٠ن جلوه که

 مبارزه بصورت
   .گاه بودآ

  ١برگ  ٢٠/ ٠٣

  حقوقدان - ض
ييت ھای نشريه

۴يرفيض متولد 
س اسب  برنامه

کم مسنزدين ار

انجام اموری ال
پس از چند روه

ومصادرن ا جري
رات وماجراھای

پس از شورش
اسآن مھم تراز

ادست وسپس ب
ميکردم تابخش

شماره سنکر د
امی استتابه اس

لندن پخش ميش

گريد واولين تح

ميھن پرس جبھه

   .رفت

شماره سنگ ١٠
س تشار کيفيت ان

اضافه کارین

سنگر اولين نش
مق ٢۵٠٠ک به

ه سنگر تاشمار
ات سنگر درلند

١٠٠شماره  از
ادامه ٣٣٢ ره

قای محسنآ =

بتصور اينکه
آيات کوھستانی 

 ٣/ ٢٠١٢

اميرفيض
از فعالي

  
من امي
دريک

وھمکار
  

پس از
اميد که

  
مفصل

خاطر«
  

يکماه پ
قضيه م
ابتدا با
پارک ب

  
اولين ش
ھائی ب
پارک ل

منتشرگ

بنام جب

قرارگر
  

حدود 
وچون
آنمجدد 

  
نشريه

با نزديک
  
نشريه 

انتشارا
ميشد 

شمار تا
  

حاشيه
ناايش

درعملي



 حقوقدان

 ايران پرچم 
قتی اوضاع 

 .تندکت داش
نکته گفتنی 
ھائی که به 

آن ين دليل 
   . نيست

رد نمود  را 
اشعاری که 

ھزارو ايت 
 تابه امروز 
  نوشته  را
ره گيری از 

ند ماه اسف 

   الزم است 
اعالميه ای 

 ختصری از

  ، م پادشاھی

 ما اسيرمال 

ح -اميرفيض -سنگر

وپيداری کرد خر
ولی وق  ،ص يابد

شارسنگرمشارک
اين ن .عيين شد

گروديگر فعاليتھ
واي، خص معينی

ه کمک خارجی

نھاآ ، پيشنھاد
وبغيراز ا ،ست

    .انيست

که دارای سا 
تاريخآن د واز

 ترتيب که من
با بھرب کرده و
١٨(ھد تاکنون 

سبی اين گزارش
  ۴۶درشماره 

 به اتفاق به مخ

  يدھم 

نظام ، ميگذاريم

فرھنگ ملت م

   .دساکت گرد

  ست

ش فعاليت نشريه س

د مايلی تورنتوخ
تخصيص  ايرانر

انتشکه درھزينه
دالرتع  ١٨يکا 

 انتشارات سنگ
ه بنده  وياشخ
بچوجه نيازی به

وجود نکرد وبا
نوشته شده ا »
درسنگرھان اگر

نايارايرانی از
نيت دعوت کرد
شارمييابد. بدين
يترگذاری ومرتب

ميدھن اسال نش

برای تکميل نس
سنگرد  شاه دوم،

رزه سنگراست

ی شاه راخبرميد

ما نم  ، ی گردد

مانميگذاريم  ،د

  .نه گردد

رام وسآ ، رملت

 تکليف ملی ماس

گزارش 

درصد ،بودآن ات
رای عمليات در

  

 ارسال گرديد ک
مريآای کانادا و

ب ورساله ھای
بوده است نهن

وبھبی بوده اند

ی تجاری قبول
»عبدالرحمن«ر

ای ازديگمقاله

شد که يکیيب
ستفاده از اينترن

ال> مرتبا انتشس
ستون بندی وتي

س١۴٠٠سايت 
.   

بآن به ی اشاره
ضا شار حضرت

وخط مشی مبار

  ـــــا

ز مبارزه برھبری

قشری ايران  ،

دای مذھب گردد

اشغال بيگانه ، ن
  اريم:
فرياد وقھر  ،يم

بودی قشريون

 

 وزمين وساخت
برن ايت پارتيزب

 .ت مايوس شد

رای مشترکينی
وبرا ٢٢سيا آو

تبسال سنگروک
نايارايرانزطرف

جمھوری اسالمی

گھیآ گرھيچگون
کنفربانام مستعار
م ھيچ نوشته ويا

 وفرصتی نصي
اسبه  سنگررات

س ١۴٠٠يت <
سآماده می کند،

نطورکه سآند و
.منتشرشده است

 سنگراست ولی
الم سلطنت اعليح

اعتقاد سياسی و

شور مـــــن

غازآ  ،  ميدھيم
 

باستانی ايران 

  ريم:
زادی ماملت فدآ

  .ھی گردد
 ونميگذاريم: م
آنزادمآ ايرانم

خواھيم ونميگذ
 شود. نميگذاري

 ماست        ناب

مل برجنگلمشت
محلی برای ترب
کاغذ بازی است

برسنگرفقط  ١
شترکين اروپا و
ھای انتشاروارس
ه خواھد شد از
 مبارزه عليه ج

ين بود که سنگ
کيگرھا بوسيله
ھ ،پيروز است

متوقف نشد ،
www(  است
درساين داحقوق

برای اينترنت آ
ايميل ميکندن ار

قی اميرفيض من

اد سياسیواعتق
عنی قبل از اعال

کننده ان اکه بي

نــم

نويد انتظاررا
 م ونميگذاريم:

نميگذاريم  ، د

يگيريم ونميگذا
زآ ما نميگذارم

ا فدای حرف وا
ت ياری ميگيريم

نميگذاريم  ، ردد
استعانت ميخن ام

ھرگز فراموش

فرياد ملت   ، م

ايکری که م ١۴
مآن ب نمود که

ه فقط نوشتن وک

١٣۶۶ماه سال
ماه برای مش  ۶

يه ھزينه ھگرکل
ش اشاره گزار

ده تحمل ھزينه

سنگريکی اي ی
قاالت کليه سنگر

تعاری بنام مس

،نشريه زتوقف
.1400years
رنام اميرفيض ح

نراآن اتم وايش
برای ايرانيار» 

ر تحقيقی وحقوق

  سياسي سنگر
 مشی مبارزه و

يع ١٣۵٩ سال 

انتشارداد ک » ما

 

ناپاي  ، ميدھيم
يخ شتاب ميدھيم

تازی گردد ران 
   

ی ملت کمک مي
دربند مال گردد.
 غروروسنت ما
ازاد فکری ملت

گرن آفقيرووير
اروح انتقام ملتم

ھ ، مان آعزيزن 

انتقام  ، انتقام

  ٢برگ  ٢٠/ ٠٣

۴٠٠يک قطعه 
تيربلند نصبيک

 راچنين ديد که

بانمآ زتاريخ او
۶ست برای ھر

تاتوقف سنگ که
دراينآن ئی از
مادآ آن ه ايراني

خصات انحصار
ينکه تمامی مق

يارايران به يک 

 سنگر پس از
s.orgصدسال (

 ھای سنگرزير
ميکنم وميفرست

»جاويد ايران«
تحرير  ٣١٨) 

بارزه واعتقاد س
سنگرھا گويای

مھرماه ٢۵خ 

منشورم«ن اعنو

  .ه ميکنيم

 ماست آن از 
  راه ماست 
  ھبرماست 

راست وعده م 
به حرکت تاري 

اير  ، پادشاھی
.توده گردد و ر

ازاحساسات ملی
د  طويله گردد،

ما نميگذاريم 
آزاد منشی آ از

ف  ،بادآمترقی و
ز غرورملی ور

نآج ، مان آمير
   ميگوئيم:

 ٣/ ٢٠١٢

آنايش
راه بري
مبارزه

  
باری از
يادم ھس
است که
بخشھائ
است که

 
از مشخ
اي ديگر

متعلق ب
  

مبارزه
چھارص

شتهنو
تنظيم م
«ايميل 
١٣٩٠

  

خط مب
گرچه س
درتاريخ

تحت ع

نگاهآن 

ايران 
ملت بر
شاه رھ
،مــــــا
،مـــــا

ايران 
جمھور
ـا امـــــ
ط ايران
، گردد

مــــــا ا
ايران 

مـــــا از
خون ام
مـــــــا



 حقوقدان -اميرفيض -گزارش فعاليت نشريه سنگر     ٣برگ  ٢٠/ ٠٣/ ٢٠١٢ 

   .ميکنيمن اونظام پادشاھی رانميخواھيم وبدرک واصلش ايران مــــــا روحانی وقشری بی اعتناء به مليت 
خون ن آذيرقلوب ملت به بزرگی پايدارميسازيم ودستدرجايگاه نعمت پ نراآمقام محترم وواالی اسالم راميشاسيم و ، مــــــا

مالھا ن آھرخشونت وخونخواری کوبيده است باخون بی کر          ُ پاک اسالم م  ن آلوده به جنايت وخشونت مال راکه بردامآ
  *شستشو ميدھيم 

رابه  آن فحات قردمکشی ھای قرن قرارگرفته وصآکريم که بدست جنايتکارانه مالھا مستند بزرگترين  آن يات قرآ ، مــــــا
  خونين نموده باخون جگرروحانی ومال پاک ميکنيم .....* ايرانن آخون ميھن پرست

  

ومقاالت سنگر مويد اين تجديد  >توضيحات باعالمت * مورد تجديد نظرقرارگرفته ورساله <نيروی بازدارند – حاشيه

  حاشيه )آن نظراست   ( پاي
  

ن ااستحمارملت برای مال پايبه  بازميکنيم وبرای ابد به اين طريقآن ملتمن آبمـــــــا، افسار تعبد وتقليد راازفکروز
   .ميدھيم

يادگاه ابدی اين قوم ويژه جنايت آن دريائی ازخون مالبسازد که شکل وبوی بدھيبت ايران که درکوير ايرانافتخاربرملت 
  باشد.
  .ران اوعرب گراين اکرراوبه داررسوائی ميکشيم عرب فآن محکوم ميکنيم عرب زادگ ، مــــا
  .عراق ران اومداحن ابننگ ميزنيم خدمتگذار راو ايرانمحکوم ميکنيم حمله عراق به   ، مـــــا

  
  درراه اعتقاد وبه اتکاء اراده شما: ، مـــــا
 ايران زادی وحريت زينت بخشش ميکنيم وشکوه وعظمتی که شايسته آرابازميستانيم وبازش ميسازيم وبه فروغ  ايران

  .ش خواھيم ساختملت است دوباره نصيبو
  

  پادشاه راامضا ميکنيم برھبری   ،ايراننجات ن اپيمن اافتخارميکنيم وباخون خودم ايران مــــــا به فرزندی وسربازی 
اه پرفرغ نگيم ورھبری پادشاه رايگانه تابشگميج ،زادی وسرافرازیآبه  ايران مـــــا درراه اعتقاد بحقانيت سلطنت وملت 

   .ين مبارزه ورستاخيرملی ميشناسيما
  

   .ما تضمين ميکنيم که بجنگيم ومبارزه کنيم وھمين شرط پيروزی ماست  ،مـــــــا ھرگز نميگوئيم که پيروزميشويم
 افتخاراتش رابه او، راميرھانيم ايرانوملت  ايران  ،چراگاه وجوالنگاه قشريون مذھبی گرددايران  ،نميگذاريم  ، مــــــا
  سوده وراحت ميخوابيم که:آبرای ابد ن ايسپاريم ودرزيرخاک مقدس وطنمم باز
  

  رديم وايراني            گفتن كه ما م ن اميتون ابدين س
<تنھا ياربرای ديار>  مقاله مزبور اختصاص به آن سنگر که منشورما پياده شده است  تحريری است باعنون ادرھم

   .ورده شود بنظراضافه کاری نيستآتحريربه اينجا آن سطری از موقعيت شاه دررھبری مبارزه وجامعه ايرانی دارد  چند
وريم  خواھيم ديد که عدم نموداری مبارزه تنھا بعلت آماه گذشته رابه دقت بنگاه  ١٨......  اگرشناسنامه مبارزاتی اين 

يه ميھن عدم حضورفرماندھی ورھبری برای مبارزه است واگرمنطق عقل گرايانه وروحآن يک کمبود اساسی است و
آن  شويم دانسته ايم کهن ارابياری دعوت کنيم وباراستی پيوند وياحقيقت ھمداستآن پرستانه وفرھنگ کھن خودم

حيات ملی آن باشد که درطول قرنھا نگھب ايرانفرماندھی درھيچ شرائطی نميتواند جزاقتدارکھن ملی وسنتی پادشاھی 
به اعتبارقدرت معنويت واجرائی چون  ، که براين کشورواردشدهواستقالل کشوربوده ودرمقابل ھمه مشکالت ومصائبی 

مابوده است ايستادگی وفداکاری کرده  ايران نھا نابودی کامل ملت وآھمه مصائب که کوچکترين آن کوھی دافع اثرگذاری 
  است ...........

   .رھبری است ميدھد که شايستهن ااست که تاريخ نشن اما اين قدرت فرمادھی راداريم . اين قدرت ھم
   .است اقتدارملی ووحدت ملی وعظمت ايراناين قدرت ضامن  ، است ايران اين قدرت پاک وپرغرور، ياور 

   .وپرشورودريائی ازاحساس استن ااين قدرت عزيز وفارغ ازھرگونه اتھام است. اين قدرت جو
   .است ايران ح ملت اين قدرت جايگاھش  دردل ورو  ، است ايران اين قدرت يادگارروزھای پرشکوه 
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 ايران است. ھرکس که به ايران گانه رھبرمبارزه نجات بخش ، ياين قدرت  ،است ايران ن ااين قدرت  پادشاه جو
  رھبری پادشاه افتخارومباھات کند ..........ه ميتالشد بايد ب ايران ميانديشد وبرای نجات 

مانعی  ، تنھا اين نيست که  تنھا وبی کس است ،استن اگردوسرن ويال ،است وھرکس که دراين راه نيستايران اين راه 
 .است ايرانشک نيست که دشمن دوست نمای  ، است اگرقشری نيست ايراننکه مانع نجات آاست.  ايرانبرای نجات 
...............    

  انتشارات سنگر
درنشريه سنگرنبود. آن مد که جای آانتشارات سنگر متوجه موضوعاتی است که دررابطه بامبارزه پيش مي

موضوعات مزبور گاه الزم ميساخت که به مقاماتی نامه ای ارسال گردد ويا طرحی تھيه وبه اجرا گذاشته شود ويا 
   .موضوع اختصاص يابدآن رساله وياکتاب وجزوه ای به 

  .موارد نيز گزارش راشامل ميشودآن ت  اشاره به نجا که انتشارات سنگر از سنگرجدانيسآاز  

  مات  سنگراعال 
مريکائی روزھای اول انتخاب آھای ن ادررابطه باگروگ ايران مريکا به آھنگاميکه صحبت از حمله احتمالی  -١

 ايران > که حمله به ايرانن ا<جبھه ميھن پرست و فرستاده شدن اسرزبانھا افتاد نامه ای برای ايشآن قای ريگآ
   .رامحکوم وتقبيح ميکرد

ومالھا متقابال درخواست محاکمه  رفتن اھابه تھرن ازادی گروگآبرای   مللن اموقعی که دبيرکل سازم -٢
ملل ن ا> و به سازم ايرانن املل ارسال شد <جبھه ميھن پرستن اشاھنشاه رامطرح کردند  نامه ای به سازم

  .ملل متحد استن اقانونی نيست وخارج ازحيطه اقتدارسازمن اتوجه داده شد  که درخواست شورشي
برای آن برومندانه تنظيم ونسخه انگيسی آبصورت جزوه ای مجلد و ١٣۵٨ماه سال  بھمن ٢٨بوردرتاريخ متن نامه مز

  .ارسال گرديدن املل ونسخ فارسی برای ايرانين اسازم
ن ابه اجراگذاشته شد که تصوير اعليحضرت رضاشاه دوم برروی اکرايران برنامه ای در ١٣۶۶درسال  -٣

 سيا انجام شده است  سنگرن اپست اعالم کرد که برنامه مزبوربوسيله سازم ديده شد واشنگتن ايرانتلويزيون 
 مکاتبات با مد خاصه که موضوع  مورد تکذيب اعليحضرت ھم قرارگرفته بود سنگرباآبه مقابله با اين اتھام بر

فی سيا درحدی که مقدورش بود اثرخبرمزبوررامنتن اواشنگتن  پست وارسال تله پست مخابره شده به سازم
 ۶۶فروردين  ١۵اقدامات درسنگرن ابرای استحضارمتن فارس وانگليسی نامه مزبور وکامل جري ،ساخت

نباشد ن اسآنجاکه شايد دسترسی به سنگرمزبوربرای خواننده اين تحرير آقابل مالحظه است واز ٣١٨شماره 
 :ورده شده  استآسنگر به اينجا آن ازھمآن متن فارسی 

  
واشنگتن پست ونيز (نسلی استاھل) گزارشگرتلويزيون  وريکه استحضارداريد روزنامهبط –سی ای ای ن اسازم«

 ۵بتاريخ ايران درتلويزيون کشور ايرانسی بی اس  اظھارداشته اند که ھزينه اجرای طرح ارائه تصويرشھريار
    .تامين شده است سيان ااز سوی سازم  ١٩٨۶سپتامبر

  
  بی اس  ادعای فوق راقويا تکذيب فرمودند. –ن سی تلويزيون ادرمصاحبه باھم ايران شھريار

  
اگرکسانی بنام اجرای ، برسانيم آن سازم آن الزم است باطالع   ،موارد باالبراساس 

کالھبرداری ن انآنکه عمل آ پولی دريافت کرده باشند باآن سازمآن برنامه فوق الذکراز
اين عمل متوجه مبارزه  گنننکه آمعھذا برای   ، ميگرددآن سازمآن بوده که مربوط به 

اشخاص راموجھا اعالم آن به پرداختی مبلغ آن سازمآن نباشد  تقاضادارد آن سلطنت طلب
تاديه گردد تاننگ اين اتھام پليد ازمبارزه آن سازمآن مبلغ ازسوی ما به آن دارند تا 

  پاک گردد آن سلطنت طلب
سيا ن اخواھد بود که سازمن آروز بمنزله  ١۵ظرف  بديھی است عدم پاسخ به اين تقاضا

   .ھيچگونه دخالتی دراجرای طرح مزبورنداشته است
  » سنگر – ايران ن ابااحترام  سرباز                                                   
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ريسک بزرگ دست زديم آن ازاتھام وننگ توسل به بيگانه وحشت داشتيم که به آن نروزھا چقدرماسلطنت طلبآ(
  کاريھا روبروی اين اتھام سنگين ايستاده ايم) فانه امروز بواسطه ندانممتاس

  طرحهاي سنگر  
               ميثاق داد خواهي  .1

بی دليل وغارتھای خودسرانه و دنيا ھيچ توجه واعتنائی به جنايات ومحاکمات ۵٨روزھا يعنی سال آن در 
يت حقوق بشرشنيده نميشد وعلت ھم معلوم بود نداشت وکوچکترين صدائی ازباب عدم رعاايران  ۵٧ن اشورشي

دراين  ،نيز جناح انگليسی شورش مسلط بودند و يادی اوآوآن گمريکائی شورش مشتمل بربازرآ زيرا که جناح
ورقه بزرگی بود آن به اجرا گذارده شد و ۵٨درتاريخ اسفندماه نشورداد خواھی> به ابتکارسنگرمشرائط طرح <

  جھانی حقوق بشرحاوی مطالب زيربود:آن تحد ورونوشت به سازمملل مآن خطاب به سازم که
                                           

  منشور دادخوهي«

اعتقادات روشن واستوارما امضاکنندگانی است که  ، اعالميه ای که تقديم ميشود 
اق نرادرجامعه بشری درميثآبحاکميت عدالت ومحکوميت ظلم رجاء واثق داشته وبقای 

   .وتعھد خود ميدانيم
  ميکنيم ما اعالم

  .غارت وانتقام حاکم برسرنوشت کشورماست، خشونت ، جنايت ، ايران درکشورما  
محاکمات واعدامھا که بدون داشتن حق دفاع وانتخاب وکيل ودسترسی به اسناد دفاع 

وارد ساخته وعدالت  انجام ميگيرد سنگين ترين ضربات رابه قضاوت وانصاف بشری 
  .راشھيد ونابود ميسازد

  
حکومت وسيع وگسترده ای يافته که درحمايت بيدريغ ، يک رکن اقتصادیآن غارت، بعنو
  .مظھربی اعتنادی به امنيت وحقوق فردی واجتماعی است رژيم حاکم،

دارد ن اميزی جريآثارعتيقه وھنری وباستانی کشورکه درمعياربزرگ ورقابت آغارت 
   .راثھای ملی وھنری کشورماستابداعی جديد برای تاراج مي

ّ                       باتھامات واھی وتکراری برای گسترش جو  خشونت  وتمکين به ظلم  آن کشتاربی گناھ                                    
   .کنده از وحشت ونفرت عمومی استآسازنده فضای  ،وستم

خود باسرنوشت نامعلوم وبالتکليف خود ن امحروم ازديدارعزيز، یدھھاھزارايران
   .وحی وجسمی قراردارندشکنجه ر دربدترين شرائطی درعذاب و
بی اعتنائی به حقوق  و ميزآگيری وعمليات قھرن اباگروگآن شرف وحيثيت ملی ايراني

رمسئول ستخوش ھوی وھوس مسئولين وافراد غيومصونيت سياسی وبين المللی د
انسانی شريک ومتھم  گناه بزرگ ضد بابی گناھی تمام دراينن اقرارگرفته وملت اير

   .گرديده است
تاسف وتاثری شگرف به ملت ومردم ماوارد ساخته که غضب وخشم  تی ھا،اين زش

ميز فوق تحمل آردناک وتنفرھای د عرضه نمايش اين المن اامک ،فزاينده نظام حاکم
   .انميدھدبشری ر

جھانی درحراست ازعدالت وحقوق ن اسازمآن واحترام نسبت به  گاھیآاعتقاد و با ،ما
اسير مصرانه ميخواھيم که بااقدامات خالف مردمی  ھمه انسانھای محروم و       ِ انسانی  

که ھرروز بنوعی به خشونت خود می افزايد، رسيدگی سريع بعمل  ايران رژيم حاکم بر
  )۶۶سال  ٣١٨( مشروح درسنگر      » ايد

  
امه مزبوراين يافتم ارسال گرديد  متن ن نراآسنگرھمراه نامه ای که خوشبخبتانه نمونه ای ازآن اين ورقه ھا برای گيرندگ

   :چنين است
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طرحی است عمومی وجھانی برای اعالم مظالم ، دوست عزيزم . منشوردادخواھی که پيوست تقديم است«
کمک کنيد تااين دادخواھی از طرف  دميانديشي ھان اوانس ايران حاکم است  شماکه به  ايران وستمھائی که در

دراين کمک مردمی وانسانی بتعداد  ت ميکنند امضاشود. شماانسانھا وايرانيانی که نظام حاکم رامحکوم به خشون
 ارائه دھيد وپس ازن اخودتن ابرای امضا به دوست را نھاآازاين ورقه ھاچاپ کنيد وسپس ھمه ن اخودت        ِ مورد نظر  

برسد ن اتکميل امضا  که انشاء هللا کوشش شما سبب خواھد شد که تعداد زيادی ازاين ورقه ھا به امضای ايراني
دقت فرمائيد که درمقابل   ،درپاريس پست فرمائيد  B.P 437-75830 PARIS CEDEX 17دوق پستی   بصن

رانتظارکمک بااحترام ود.     درفرم فقط امضا شود وضرورتی به ذکرنام ونام فاميل نيستھشماره ھای گذاشته شد
   .»شما وھمه انسانھا

  منشور پيروزي         .2
شفته ای بود. برخی آروزھای بسيارسخت و ١٣۵٩ماه سال روز نھم دیربا ريامھآدرفاصله درگذشت شاھنشاه 

 درتاريخ نھم اسفند قبول سلطنت نفرمايند و خبرھای رسيده ونيز قرائن حکايت ازاين داشت که ممکن است وليعھد
ليعھد نھا که به اثرات تداوم سلطنت ونيز عدم قبول سلطنت ازسوی وآميکرد  برای ن انرابيآنقيض  برخی خبرھا
 از سنگرھا برخی از هتوصيف ناپذيرب نگرانی وتشويشھایآن قطراتی از ،وربودآروزھاخيلی دلھره آنواقف بودند 

يعنی آن زمآن در ،شھريورمقاله <جاويد گسسته واقتدارسست> نشت کرده است ٢٣مورخ  ٣۶جمله سنگرشماره 
 منشورآن اين نيت که  با راارائه داد سنگرطرح منشورپيروزی ،زمراجعت ازقاھرهپس ا ١٣۵٩مھرماه سال  در

ترغيب وليعھد به قبول طرح وسيله ای باشد برای آن  ال تاشده بصورت طوماری برای وليعھد ھمايونی ارس امضا
ن امقيم انگستن ااين منشورھمانند منشوردادخواھی فقط برای ايراني ،سلطنت ومانعی باشد برای رد احتمالی سلطنت

  .مريکاآنه وفرانسه ارسال گرديد 
   

است وبرای تسھيل خواننده اين تحرير قابل مالحظه  ٣١٨درسنگرآن ضاشده ونسخه امپيروزی وفرم متن منشور
   .ورده ميشودآربه اينجا سنگن اتن منشورپيروزی ازھمم

                                            

  منشورپيروزي«

ھستيم خواستھای اعتقادی خود راباامضای  ايرانبه نظام پادشاھی  واحترام  ايران راسته به مھرآما انسانھا که  
   .ميکنيمن ااين طوماربي

  
تنھا ھسته حيات بخش پيروزی مبارزه برای نجات ، است که تداوم وحاکميت معنوی سلطنتآن مابرن انگاه ايم
 ، ھيچ تالشی دارای اثراست وتا پادشاه باتاج معنويت ملی به پرچمداری اين مبارزه مقدس مفتخرنگردند ايران

   .بخشی ونمود مبارزه نخواھد بود
  

 غرور که نميتواند با، نوعی بی مھری به ملت وبی اعتنائی به سرنوشت کشوراست ،باورداريم که سکوت سلطنت
   .ھماھنگ باشدن اخواھی ومردم داری پادشاه جو ايران 

  
واستقرارفلسفه  ايرانگ رھائی ملت ونجات چشم اميد داريم که منشورولوای پادشاه پيشاپيش مبارزات ستر

رسالت بزرگی راکه ملت ن اغاز به حرکت نمايد وبدين سآرستگاری قانون اساسی باقدرت معنوی ومتھورانه خود 
   .نھاده است باسرافرازی وافتخاربتحقق گرايد ايران برعھده پادشاه  ايران تاريخ ديرنده  و
  

پھلوی درموقعيت يک فرمانده معنوی مبارزات ملت  رضا الحضرت واليتعھدما به حق خواستاريم که ازھم اکنون وا
است اراده ن اپادشاه جوآن باقاطعيت که زائيده روح ومسئوليت  ، نابآرھبری وبا جلوس به سلطنت درروز نھم  را

پيروزی طرح ن ا(مشروح جري   پادشاھی اعالم فرمايند  ايرانوچاره سازبرای نجات ن ابرمبارزه بی ام را خود
  )٣١٨درسنگر
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 طرح تصوير .3

داده شود که تحولی ن اداخل کشورميرسيد الزم ساخت که جنب وجوشی نشن ايار خبرھائی که از ١٣۶٣درسال 
  . باشد برسکوتی که حاکم برمبارزه ماشده بود

 شماره سنگر درن ابآبمناسبت نھم  نابضميمه پيامش ايرانتصويرشھريار ،سال ناماه ھمن ابآبدين جھت درپيام نھم 
  تصوير باقطع کوچکتری بازيرنويس زيرن اھم ،نآپخش گرديد وبموازات  ٢٢۵

  

*********************************  
  اتفاق کنيد تارژيم وحشی غاصب  ،شاه  راياری کنيد ، زير نويس تصوير:         ای مردم

   بدانيد که ھيچ چيزرا ، شاه حق است ، ردمای م رابه زيربکشيم     
  است ايران خداوند ياور شھريار               برحق غلبه نيست     

   
  .سنگر ارسال گرديدن ايار ايرانورده شده برای آدرزيرآن ھمراه نامه ای که متن 

  
  ١٣۶٣بانماه آ ١٢                     يارگرامی                                ايران «

 ايران مقيم ن انھارابه نشانی ايرانيآتقديم است. استدعاداريم  ايرانده قطعه تمثال شھريار
   .پست فرمائيد (ھرنشانی يک عکس)
مشکل نيست. ضرورتی به ذکرنام گيرنده نميباشد. خانه ھای ن اچندن ادانستن نشانی ايراني

ايرانيانی زيست ميکنند که  ،وکوچهن اھرخيابشماره دارد ودرھرخانه ای درن اشھرھای اير
کارساز خواھد بود. ازشماره رديف  اثرخدمت شما ، چه مخالف وياموافق سلطنت باشند

، ادارات ،استفاده کنيد. تصاويررابه کالنتری ھا ايرانخانه ھا درخيابانھای شھرھای 
پمپھای  ، ا،  ھتلھاميھمانخانه ھ  ،بنکاه ھای مسافربری ، بانکھا ، شھرداريھا ،شرکتھا
مساجد, کارخانه ھا وبسياری محل ھای عمومی ديگرميتوانيد  ، مدارس  ،مغازه ھا ، بنزين

   .براحتی پست کنيد
روانه  ايران ھزارقطعه تمثال شھريار ٣٠ن ايارايرانمطمئن باشيد که به ھمت شماوساير

  خواھد شد  ايرانشھرھای 
  پيروزی رزویآبااحترام                              

  سنگر – ايران ن اسرباز

  طرح اعالم عام        .4
شاھنشاھی با ھدف تبديل رژيم قانونی سلطنتی به جمھوری اسالمی وويرانه  ايران درامورن امسئله مداخله بيگانگ

 سنگردالئل واسناد و نسخه است سبب شد که درچندحقوق بين الملل که ازمصاديق مخالف بان اکردن کشورم
 مورد بحث و انتشاريافته بود  ۵٧درتدارک شورش آن انگلست و مريکاآدررابطه بادخالت   ١٣۶۶اسال اقاريری که ت

اعالم محکوميت اين طرح  گذاشته شودن انھاده شد درجريآن  بر »اعالم عام«نقد قرارگيرد  وسپس طرحی که نام 
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نرابه آورقه وتکثير، آن باامضای درخواست شده بود که ن ابود وازايراني ١٣۵٧کشورھای مداخله کننده درشورش 
  )۶۶خرخرداد ماه است (يعنی سال آبه سنگرآن وری امضا وارسال آمدت جمع ن ا. پايسنگرعودت دھند

  
 سنگربه اينجان ادرج است يک پارگراف ازطرح مزبورازھم ١٣۶۶فروردين  ١۵مشروح طرح اعالم عام درسنگر

   .م عام استورده ميشود که بازگوکننده ھدف نھائی ازطرح اعالآ
  

ن اسياسی او به محاکمه کشيده شوند ودادستن ارتروديگرھمکاراک، <نبايد انتظارداشته باشيم که بااجرای طرح اعالم عام
کشورگشوده شود ولی بايد آن اين قانون شکنی آشکاررامورد رسيدگی قراردھدوپرونده عظيمی درتاريخ قضائی  ،مريکاآ

مريکا باطرح مزبوربرخورد آمسئول وشخصيتھای سياسی ورسانه ھای گروھی  داشت که بھرطريقی که مقامات يقين
ورد وکوس آببارخواھد ن اومبارزه سلطنت طلب ايران کنند،  نتايج بسياری درجھت حقانيت ومشروعيت رژيم سلطنتی 
  )٧سنگر صفحه آن (ھم  رسوائی وتحميلی رژيم جمھوری اسالمی رابيشترخواھد نواخت>  

  
   .صفحه  انتشاريافت ١٢ در ٣٢٧ گزارش طرح اعالم عام درسنگر ١٣۶۶سال ن اھريورھمدرتاريخ دھم ش

  
دوم اقدامات ن اوری امضا وجريآجمع ن اپاي مراتب اجرای طرح تان ااست يک جرين اگزارش مزبورمشتمل بردوجري

   .اجرای طرح استن اوری امضا تاپايآجمع ن اانجام شده ازپاي
  

ه برای جلب ھمکاری جرائد ايرانی خارج ازکشورو درخواست ھمکاری از شورای مشروطه  اول  ازتالشھائی کن ادرجري
نھا صحبت شده وھمچنين از توضيحاتی درمورد آھای مبارزاتی ومبارزين انفرادی ومتن نامه ھای سنگربه ن اسازم و

   .طرح ازسنگرخواسته شده بود وھمچنين  از کارشکنی ھائی که صورت گرفت
  

   :راتب زير مطرح شده استدوم من ادرجري
  

  تعداد  برگهاي امضاشده 
برگ  ٨۵٢ نھا برابرباآتيرماه دقيقا شمارش وتعداد  ١۵تعداد اوراق امضا شده اعالم عام که به سنگررسيده تاتاريخ 

  .رددگامضا اعالم مي ٩٨٧٩متضمن 
  

    مارمنطقه اي  امضاها آ–ماري آمالحظات 
 و خرآررديف دامضا رديف اول وکاستاريکا بايک برگ ويک امضا  ٣١۴۶برگ و ٢٩٠مريکا باآمارمنطقه ای آدر
  خرآيک برگ ودوامضا  با وژرامضا اول ون ١۵٧٢برگ و ١٣١ استراليا اول با ، اروپا واستراليا در

   .سنگرمشروح استن اھم ۶ھا وافراد درصفحه ن اامارھای شخصيتی مشتمل برسازم
  

  اقدامات اجرائي 
 پا ويک اندازه نبود ناچاراز ارو مريکا وکانادا بابرگھای رسيده از اروپا واسترالياآالم عام ازقطع واندازه برگھای اع

نسخه فتوکپی وبصورت  ٢۵٧١٠که مجموعا  نسخه فتوکپی شد ٣٠از ھريک  و ديداستراليا بوسيله فتوکيی کوچک گر
 رای جلوگيری از قطورشدن اوراق دوب  .قابل مالحظه است ۶سنگر صفحه ن ادوجلد درھمن آ کتاب مجلد شد تصوير دو
ماده ارسال آجلد مشتمل برجلد اول ودوم  ۶٠کيلو  نصاب پستی شد ومجموعا  ۵/٢ چاپ شد  معھذا وزن ھرجلد کتاب رو

  سنکردرج است)ن اھم  ٧مجلدات درصفحه  ۶٠پستی برای مراجع مورد نظرگرديد (تصويرمجموعه 
  

  مراجع گيرنده اعالم عام ها 
 -۴ ايران کميسيون تحقيق ارسال اسلحه به  -٣ملل متحد ن اسازم-٢مريکا  آياالت متحده کل اآن دادست -١

کشورامضا کننده عھدنامه  ١٩برای  - ۶مريکا  آکنگره  - ۵ونيکاراگوئه  ايران کميسيون رسيدگی به مسئله 
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لت مريکا امضاشده دخاآکشورازجمله  ١٩توضيح  اينکه عھدنامه ھلسينکی که بوسيله    ،ھلسينکی
درامورکشورھارابھرنحو که باشد ممنوع ساخته است (اسامی کشورھای امضاکننده عھدنامه مزبور که 

برای روزنامه ، روزنامه واشنگتن پست-٧ درج است) ٩سنگر صفحه آن اعالم عام بوده اند درھمآن گيرندگ
جعی که گيرنده اعالم عام ملل وديگرمران امزبور عالوه بردوجلد اعالم عام فتوکپی نامه ھائی که برای سازم

مريکا درتاريخ سی ام جوالی  آکتابخانه کنگره ، ايرانمريکا قسمت آکتابخانه کنگره - ٨. بودند نيزضميمه بود
تقاضای يک جلد رساله <اسالم نيروی بازدارنده>  ايران ن اسربازضمن نامه ای خطاب به سنگر ١٩٨٧

دارند دوجلد اعالم عام ورونوشت نامه ھائی که به مراجع ضمن ارسال رساله نيروی باز ،رانمود درپاسخ نامه
نسخه دوجلدی  ٣٠از  شاھنشاھی ايران وزارت خارجه  -٩. گيرنده اعالم عام ارسال شده بود  فرستاده شد

رمحفوظ خواھد بود تاتشکيل دولت گنسخه به مراجع ذکرشده ونسخه سی ام دردفترسن ٢٩اعالم عام 
  .شاھنشاھی گردد ايران زارت خارجه که تسليم و ايران شاھنشاھی 

  

  توضيحات وابسته 
ليسی ھمراه شده که حاوی توضيح الزم ميباشد  متن نامه گبرای کليه مراجع گيرنده بسته ھای اعالم عام نامه ای به ان

  درج است آن سنگر بضميمه متن فارسی ن اھای مزبوربطورجداگانه درھم
فارشی برای مراجع فرستاده شده وقبوض سفارشی ھريک بطورجداگانه بسته ھای اعالم عام بوسيله پست س –دوم 
   .سنگر گذاشته شده استآن در

   .قابل مالحظه استدراين متن                ِ سنگرمورد اشاره  ن ادرھمآن توضيحات جامع نسبت به طرح ومراتب وابسته به  –سوم 
  

  طرح پشتيباني  -5
بوسيله ايران وسايرشھرھای ن ای عراق به تھراعليحضرت  بمناسبت تھاجم موشکی وھوائ ۶۶دراسفندماه سال 

ملل خواستند که نسبت به قطع حمالت مزبور ازبذل تالش کوتاھی ن ادبيرکل سازمن اقای کوفی عنآتلگرافی از 
بضميمه فرم خاصی که  ١١+٣٣٢بشماره  فوق العاده ای  ايرانيارميز شھرآسنگربمناسبت اقدام تحسين .  نکنند
ھادرخواست کرد ن اانتشارداد وازسازم ، ملل متحدن ابود به دبيرکل سازم راف شھريارايرانپشتيبانی ازتلگ نمودار

  .وری امضا تالش ميھن پرستانه بفرمايندآکه درتکثيرفرمھا وجمع 
  

پياده شده که برای  ۶٧مورخ اول تيرماه  ١٨+٣٣٢گزارش اجرائی طرح پشتيبانی  بطورمشروح ومصوردرسنگر
  .گزارش بجاستآن الب اشاره ای به مط ، سھولت

   
 نھا ازآساعت ودومين  ٧٢مريکا بفاصله زمانی آر> مقيم  –قای <علی آاولين فرم امضاشده طرح پشتيبانی ازسوی «

فرم بوسيله پست فوری مزبور  ١۶نايت) به سنگررسيد ومجموعا  ور                                      ُ طرف تيمسار<شين> بفاصله کوتاھی باپست (ا  
وبه  ومجلد شده  بسته بندی، ساخت که فرمھا به محض وصول به سنگر دريافت گرديد فوريت طرح پشتيبانی الزم

برگ   ١٩٢٨خرداد تعدادا  ١۵روز دوشنبه ن اوبھمين ترتيب ھم اقدام شد.  توضيح اينکه  تاپاي ملل ارسال گرددن اسازم
   .مجلد برنگھای مختلف ميشد ١٢امضا به سنگررسيد  که مجموعا مشتمل بر ٢۵۶۵٠مشتمل بر

  
 تاريخ ارسال ھريک ازمجلدات وتعداد برگھای وامضا ووزن پستی و ی،سنگرگزارش اجرائی طرح پشتيبان  ٧درصفحه 

 ملل متحدن اپی قبوض پست سفارشی به سازمکسنگرفتون اھم ٨ودرصفحه ملل متحد ن اتاريخ ارسال سفارشی به سازم
   .جلد گذارده شده است ١٢ تصويرمجموع و
  

توضيحات  –مارشخصيتی آ -توضيح درباره فرمھا–مالحظات منطقه ای  –ماری آمشروح گزارش مشتمل برمالحضات 
 وانتقاداتی که نسبت به طرح مزبورشده است در آنگزارش مالی وھزينه اجرای طرح بصورت ريز واسناد  –وابسته 

   .سنگردرج استن اھم
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  ملل متحد ن اواكنش سازم 
نامه  درصفحه آن داد که فتوکيی  ھای پستی پاسخ اميدوارکننده ای ھريک از نامه ھای ھمراه بسته ملل متحد بهآن سازم
  .ردرج گرديده استگسنن اھم ١١

  

ماده ارسال ومراتب ھم به دبيرخانه اعالم گرديد وچون پاسخی آجلدی ازطرح پشتبانی برای دبيرخانه  ١٢= يک  حاشيه

  (پايا ن حاشيه) تا توقف سنگرنگھداری شدن اھمچن دريافت نشد
  
  

  صيل طرح ا -6
 وبالتکليفی حاکم برمبارزه ماعليه جمھوری اسالمی وعدم ايفای تعھدات سلطتنت از جانب رضاشاه دوم نابسامانی

   .گرديمآن الزم ساخت که طرحی برای حرکت مبارزه تدوين وخواستار اجرای 
عرفی شده م ٣٣٢+٢۵بشماره  ۶٧شھريورماه سال  ٢٢طرح اصيل  پيشنھاد تشکيل دولت موقت است که درسنگر  

   .سرفصلھای زيراست است با
  

  معرفی طرح اصيل (دولت موقت)  –نخست 
  .کيفيت حقوقی اجرای طرح اصيل درشرائط حاضر-دوم  

   .دفاع ازمشروعيت وقانونی بودن طرح اصيل –سوم 
   .مادگی سنگردراجرای طرحآون اچھارم تکليف سلطنت طلب

  قابل مطالعه است  ٣٣٢+٣٢و  ٣٣٢+٣٠شماره ھای اختصاص يافت که ب یبھريک از موضوعات باال سنگر
  د.ورم که گويائی بسياری راباخود دارآسنگربه اينجا مين امادگی سنگر، بخشی  ازھمآون ادررابطه باتکليف سلطنت طلب

  

  نايارايراناليحه اي  به «
 قلبی ونويات محضرغيرت بوطن خواھی، عزت وشوکت سلطنت واحترام به مزا خواھش اين است که اين اليحه را

اعتقاد به ، ناھا فردی به دور، وعيار رزوھای خود بدانيد ويقين داشته باشيد که اين اليحه ازشبھات ورضا جوئیآ
 و حقانيت سلطنت ومشروعيت ودوام سلطنت اعليحضرت رضاشاه دوم است واگرغيراين باشد اين سربازبه خفت نام

  صف گردد .....مستحق ومت ، استيالی نفرين وطن
  

  گرمی ن ايارايران
است باستحضارشمارسيد شما کامال ايران اصول کلی طرح اصيل که طرح نجات مبارزه و
 است. سنگرچهن اواساسا درحال نزع وپاي احساس ميکنيد که مبارزه درشرائط بسياربد

  گاھيد ..........................آبگويد که شمابيش ازھرچه گفته شود 
  
گروھی  ، راميرقصانندآن  پيست رقص شده است گروھی ديگرمبارزه ما ھمانند آن ميد

خود ميرقصند ولی نميدانند که ميرقصند وگروھی ھم ميرقصند ولی تصورميکنند که اين 
اعضای بدن است برای  ھستند که ميرقصند. رقص ازنظرفلسفی ارائه حرکات ون اخودش

آن ای خوشايند ديگرما جزحرکاتی که بر. اگرخوب دقت کنيد مبارزه ناخوشايند ديگر
   .ناوطرف توجه قرارگرفتن رقاص نيست. وای که چه سرنوشت شومی داريم مارقاص

  
خود مسئوليم. نميتوانيم ن انزدوجد ، نزد قطب مقدس ، ايران بدانيم که ھمه ما نزد 

دليل برائت داشته باشيم. بايد  ، ساله خود برفوت وقت وسقوط مبارزه ١٠نظاره  درمقابل
   .وردآه مبارزه رابه حرکت درکاری کرد ک
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اگرطرح اصيل  .اين سرباز (سنگر) بامطالعات کافی اشکال عدم حرکت مبارزه رايافته است
نراھم دانسته آ استخراج وارائه ميدھد مانع اجرائیآن متمم  راازاحکام قانون اساسی و

   .قناعت نکرده است تحرير است وبراحتی از موضوع نگذشته وبصرف حرف و
موانع رابرداريم وطرح اصيل درموقعيت اجرائی آن زمانی است که بايد به اتفاق  اکنون

ماد گی آ قرارگيرد .قسمتی ازاين مھم برعھده شماوپاره ای ھم اگراجازه بفرمائيد در
   .سنگرباشد

  
  
  
  نچه برعھده شماست آ
 نظرکافی بخوانيد. درصورتی که نيازبه توضيح ويان اطرح اصيل رابادقت وامع -اول 

راه  نراآو اگرطرح راپذيرفتيد مباھی به توضيح بنمائيد را استفھامی وجودداشت سنگر
نچه آومبارزه دانستيد که اميدوارم چنين خواھد بود خود را موظف به اجرای  ايران نجات 

دراين مورد محدود است به ن اراکه درتعھد شما قرارخواھد گرفت بدانيد  تعھد سلطنت طلب
   .درکمال عالقه وصميمتآن ارائه ميدھد واجرای  گرقبول طرحھائی که سن

  
ماده آسنگردرجھت رفع موانع برای اجرای طرح اصيل توسط اعليحضرت طرحھائی  –دوم 

 نھا بتواند موانع رابرطرف وکاری راکه بايد سالھاآکرده است که تصورميکند که  اجرای 
  ورد .............آقبل ميشد به مرحله عمل در

  
ماھه  ۶اختياری، برای اجرای طرحھائی که تنظيم کرده اختيارميخواھدسنگر –سوم 

آن که طرحھائی راکه سنگرتقديم ميکند دراجرای ن اميخواھد بااين شرط وتعھد سلطنت طلب
  گفتگوپيش نيايد .......

ازسوی اعليحضرت است آن طرحھا فقط وفقط دراجرای طرح اصيل ورفع موانع اجرائی 
..........  

ھا طوری است که قابل اعالم قبلی نيست وبه تناسبی که طرح باموانع برخورد کيفيت طرح
  ............ ميکند اجرا وياطرح مقابل ارائه ميگردد

  
رسانه ھای  –درتفويض اختياروبذل اعتماد به سنگر، جرائد سلطنت طلب  –چھارم 

داشت  منفردين تمامی مقام حضوروتعھد خواھند ھای سلطنت طلب ون اگروھی وسازم
.......  

  
تفويض اختياربه سنگرواجرای طرحھای سنگر، ھيچگونه تعھد مالی ايجاد نخواھد  -پنجم

عادت آن ھا به مصرف ن احدی است که خود سازم کرد واگرھم احتماال الزم بشود در
   .دارند

  
 ندارد امان اسنگرھيج اصراری درتفويض اختيارواعتماد ازسوی سلطنت طلب –ششم 

مادگی سنگررادارند که طرح اصيل راازقوه آکسانی  دارد. اگر ايراننجات اصرارحتمی در
آن تمام وجود به  با سنگراولين کسی خواھد بود که درکمال صداقت و ، وردآبه فعل در

شخص تفويض اختيارمينمايد واگرکسی طرح اصيل رامردود ميداند وطرحی که متضمن 
ارائه ميدھد که اليق  ضاشاه دوم استوسلطنت ر آن اساسی ومتمم تداوم سلطنت وقانون

طرح خواھدرفت آن م تعھد وتکليفی برای انجا ھر بار زير دفاع باشد، درکمال ميل سنگر
ئيم آ ايد درزمره مردمی بشماربنآن سلطنت طلب طرح اصيل نخواھد داشت. ما واصراری در
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ھرتعھد  بولکه برتری حقانيت رژيم شاھنشاھی ونجات وطن راتنھا باکالم بخواھيم وازق
   .گ وبحق ترديد کنيمربزن ارمآوتکليفی درراه تحقق اين 

  
القوه وبيسابقه کاری ب ،سنگرواين سرباز معترف است که درخواست چنين اختياری –ھفتم 

احتياط بيش ازحد رادرتمام مراحل  که  ،اعتباری حاکم برمبارزه بین ااست ودراين بحر
   .ل وسواس روبرو خواھند بودبامشکن اسلطنت طلب ،مبارزه تاکيد دارد

  
علم  به اين واقعيت ھم ھست که  ممکن است پيشگامی سنگردراجرای  ،گاھیآدرکناراين 
   ...........جرائد ورسانه ھای گروھی سلطنت طلب نباشند خوشايند برخی از، طرح اصيل

  
ولی سنگرعليرغم اين صراحت لھجه باخضوع تمام استدعای ميھن پرستانه دارد که 

ماھه به سنگرازتاريخی که   ۶وحالت مبارزه باتفويض اختيارن اناسبت حساسيت زمبم
دھند تامبارزه وطرح اصيل ن اسنگراعالم ميدارد موافقت فرمايند وبدين ترتيب اجازه وامک

ربفرمائيد گيا بذل اختيارواعتماد به سن ،درموقعيت اجرائی قرارگيرد ودرعبارت ساده
ماده است تاموانع راازپيش اجرای طرح اصيل آبه شخصی که وياباافتخاروکمال عالقمندی 

  بردارد  تفويض اختيارخواھد شد .........
  
  

  اليحه اي به حضورپادشاه
اليق شور وبحث  نراآنظرمفتخرفرمائيد. ن اھمايونی استدعای ميھن پرستانه دارد که طرح اصيل رابه امع ازخاکپای

  .اظھارنظرصادقانه قراردھند طينرادرمحآشناخته مقرردارند که مشاورين 
تکليف ھمه سلطنت  ، تصويب شد وسعادتی که حق است به مبارزه ارزانی فرموديد  که اميدوارم چنين باشد آناگراجرای 

  .ميتوانندمعلوم واستدعای سنگردرتفويض اختيارھم منتفی است  واگرمشاورين نيازی به توضيح داشتند ن اطلب
   .بت رفع ابھام وسپس اتخاذ تصميم نمايندازطريق تبديل لوايح دردونو-١
  .يکی ازمشاورين باحکمی که ازاعليحضرت دارد به ھزينه سنگربه تورنتو تشريف بياورند -٢

  (علت اين استدعا مشکالت قانونی مسافرت من به خارج ازکاناداست)
  

  اعليحضرتــــــــا 
وقتی صادرخواھد ، نابرای نھائی طرح اصيل واين اليحه واليحه تقديمی حضورسلطنت طل

بسته شود عبدالرحمن   ن اشد که خدای نخواسته، پرونده مبارزه سلطنت طلب
  )٣٣٢+٢۵رگ(سن

  

  گزارش طرح اصيل 
منتشر شده است که برای کوتاھی اين گزارش تنھا به ۶٨درسنگر اول شھريورماه  گزارش طرح اصيل بطورمشروح

  .ئمی ازموضوعات گزارش باشدذکرسرفصل ھای گزارش اکتفا ميشود که ميتواندعال
  

لندن بشماره ن اگھی درکيھآفقط درسنگرمنتشرنگرديد بلکه بصورت آن نخست اين اشاره الزم است که طرح اصيل وخبر
  .بامتون زيرھم منعکس شد ٢١٨

  
نظروعنايت ملوکانه ن اشھريورماه سال جاری به امع ٢٢استدعاداردطرح اصيل درسنگر –اعليحضرت رضاشاه دوم ««
  »»تخرگرددمف

**  
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 واھميت موضوع صلح وقراردادن ازم يافت سنگر، بادرک حساسيتن اپاي ايران وکه جنگ عراق  ١٣۶٧درسال 
   .مبادرت به اقداماتی راالزم دانستآن 

کتاب ميتوانست کمکی باشد به کسانی آن که مطالب  م(سيرتجربی درقراردادھا) تدوين کردآن نخست کتابی تحت عنو
  .اد صلح باعراق ھستندکه دست اندرکارقرارد

  
   :کتاب ميخوانيم که چنين نوشته استن يانگيزه تنظيم رساله مزبورراازپشت جلد ھم

  

  انگيزه
که اين روزھادرصدرمسائل به ميھن ماقراردارد تکليف  ايرانمذاکرات صلح به عراق و
ايران ھوشياری نسبت به موازين حقوق آن مسلم ميسازدون امسلمی رابرھمه ما ايراني

اين تکليف ايجاب . مالحظه ابعاد مذاکرات وتصميمات متخذه درکميسيون صلح استو
گاھی آعثمانی سابق) (وعراق وبعضا  ايرانميکند که نسبت به روابط حقوقی دوکشور

ن ايارايرانبدين سبب الزم افتاد که رساله حاضرتنظيم وحضور، ھای بيشتری داشته باشيم
خی خود درزمينه ھای الزم برای بررسی وبرداشتھای تقديم تادرانجام وظيفه ميھنی وتاري

  ١٣۶٧ مھرماه ٢۶باشد بااحترام وارزوی پيروزی  عبدالرحمن ن اواقع بينانه دراختيارش
  

نامه ای به واليتی وزيرخارجه رژيم غاصب نوشت که نامه مزبور  سنگر،  ١٣۶٧سال ن ادرپنجم مھرماه ھم
 ١ نايايراننھا دربين آمطالبی بود که ممکن بود عراقيھا وعوامل نامه آن ھم درج شد ولی چون در٣٣٢+٢۶درسنگر

، اقداماتآن سنگرنباشد. درکنارن ادرانعکاس به سنگر سياه شد که قابل استفاده خوانندگ مطالب،آن استفاده کنند آن از
چنين  ٣٣٢+٢۴از سنگرآن مختصروعراق رامطرح ساخت که  ايران تشکيل شورای نظارت برمذاکرات صلح   سنگر
   :است

 بايد شوراي نظارت برمذاكرات صلح تشكيل شود

 اکتفا نکنيم بلکه بطور ايرانتش بس واحتماال مذاکرات صلح بين عراق وآوظيفه ھمه ماست که تنھا به نظاره کردن  
شورائی ازافراد بصيرومطلع که وابستگی به بيگانه بخصوص  ، جدی وقاطعانه بخواھيم وميخواھيم که درفترسياسی

فی الفورتشکيل دھند واين  ،ايرانراق رانداشته باشد بمنطور نظارت برمذاکرات صلح وحفظ حقوق حقه ومشروع ع
زيرنظرگرفته وبموقع  ايرانملل رادرامرصلح بين عراق ون اتمام دقايق مذاکرات ودخالت ووساطت کشورھا وسازم شورا

وياناپايداری صلح گردد اعتراض  ايران قوق حقه اظھارات وياھرعملی که ممکن است متضمن تضييع ح ، به تصميمات
  .نمايد

  
وحقوق بين الملل فاقد صالحيت اند اما اين درست است که اين شوراوھمچنين افراد خارج ازکشوراز نظرحقوق سياسی 

وجه رامت ايران رژيم غاصب ن املل ونمايندگن اسازم ، قبيل اعتراضات وھشدارھا ومقاومت ھاعالوه برايفای وظيفه ملی
   .تا حدودی به اعتدال خواھند رفت ايران ساخته ودرجانبداری ازمنافع عراق ويابی اعتنائی به منافع 

  
نيست که درجھت حفظ منافع  اميرنظام (اميرکبير) ،نماينده ای که از سوی رژيم  غاصب درمذاکرات صلح شرکت ميکند 

روم نرود. نماينده جمھوری قرارداد ارض ١٠ماده ده بگيرد وزيردستورصدراعظم وقت وشاه کشورراھم نادي ،ايران
 بيشتر رابدھد که يکروز ايرانره است که مطيع شيخی است که خودشيخ نوکربيگانه وحاضراست تمام    ُ ـــ  اسالمی يک ب

   .بماند
  

                                               
ه بختيار و برخی از گويندگان راديو تلويزيون ھا که مدتھا در عراق سر منظور نگارنده، مجاھدين خلق، کرد ھای کومله، عوامل نزديک ب - ١

 ک- کرده بودند و از آنجا برنامه ھايی پخش کرده اند. ح
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 يک اميرنظام باشيم وتشکيل چنين شورائی را ،ھمين موقعيت حساس وبدبختی بزرک است که بماحکم ميکند ھريک
جدا خواستارشويم   (مشروح  ايراندرجھت حفظ حقوق حقه ومشروع  ايرانر تمرکز فعاليتھای ناسيوناليستھای بمنظو

  )٣٣٢+٢۴درمقاله وساطت سنگرشمارره 
  

  طرح تعقيب -٨

فرصت  لمان مطرح بودآکه مسئله ترور چند ايرانی واتھام سران جمھوری اسالمی دردادگاه ميکونوس  ١٣٧۵درسال 
مريکا آماده ومستند به شھود واقرارترورعليه جمھوری اسالمی دردادگاه آمد که اتھامی سنگين وآپديد مناسب ديگری 

   :شکل گيرد  اجمال قضيه اينکه

ن که نام اصلی آمريکا ترورميشود وقاتل آبوسيله يک سياھپوست مسلمان شده تابع  ١٩٨٠قای علی طباطبائی درسال آ
ن ميگريزد وبه ايرا Dawud Salahuddin صالح الدين است با نام داوود ,David Theodore Belfield  او 

قای ديويد اتاوای خبرنگارواشنگتن پست به تھران ميرود وباقاتل طباطبائی مالقات ومصاحبه ميکند ومتن آ. ميرود
 در رابفارسی برگردان و قای دکترمسعود انصاری مصاحبهآيارگرامی وايران مصاحبه او راواشنگتن پست منتشرميکند

درج  ١٣٧۵رسی مصاحبه مزبور درسنگراول ديماه سال متن فا  .چاپ ميشود١٣٧۵بانماه سال آ ١٣بتاريخ » پر«مجله 
   .است

مريکائی قاتل طباطبائی بطور دقيق وروشن کيفيت ماموريت خودرابرای ترورعلی طباطبائی ورابطين آصالح الدين داوود 
   .ن مصاحبه بيان ميکندآماموريتی که ازسوی دفترحفاظت منافع  جمھوری اسالمی داشته است در و

دوين شده بود که باتشريک مساعی رسانه ھای گروھی وبيشتردبيرخانه موضوع تعقيب صالح طرح تعقيب براين پايه ت
خاصه ترور ايرانيان  ،ن جريان نقش جمھوری اسالمی درترورآمريکا بجريان بيفتد که درآالدين بوسيله دادستان 

ماھيت حکومت  ارزش مبارزاتی وجلب توجه جھانيان به شکارميشد واين يکی ازدستاوردھای بسيارباآبوضوح 
سالمی بود واين پرونده ميتوانست باپرونده اتھامی ميکونوس سنگينی اتھام وتبھکاری راغيرقابل تحمل برای جمھوری ا

     .جھانيان سازد واساسا پرونده متھم باپيوست سابقه براحتی درمسيرحکم قرارمييگرد

    .ن درھمان سنگر پياده شده استآورد ھای آمشروح طرح ومشکالت وره 

 مريکائی درکشوری که کشورش مدعی پرچمداری مبارزه باآيک  کوچکترين مانع حقوقی برای تعقيب طرح ديده نميشد
 مريکا اعتراف به عمل ترور وآبزرگترين روزنامه  تروراست يک ايرانی راترورکرده وبه ايران گريخته ونزد خبرنگار

مريکا يک آبوسيله پليس بين المللی وھم محاکمه اودر نآوابستگی ترور به دستورجمھوری اسالمی کرده ھم دستگيری 
  .ساده ای است امر

راديو صدای ايران وروزنامه صبح ايران وعصرامروز ارسال شد وچون  –طرح تعقيب  برای روزنامه کيھان لندن 
يکنند ضمن قای پرويز دستمالچی قدم به قدم جريان دادگاه ميکونوس رادنبال مآکيھان لندن نوشته بود که شخصی بنام 

قای دستمالچی رادرجريان طرح تعقيب بگذارند که ايشان جريان رابه دادستان پرونده آنامه ای ازکيھان لندن خواستم که 
   .ميکونوس اطالع بدھد

نجلس قرارگرفت وصبح ايران وعصرامروز آلمان سخت مورد توجه جرائد فارسی لوس آنکه جريان دادگاه ميکونوس آبا 
رائی برای استفاده ازجريان محاکمه ميکونوس راعليه جمھوری اسالمی مطرح کردند  ولی به طرح پيشنھاد تشکيل شو

   .نھا درخواست توجه شد کوچکترين توجھی نکردندآنکه کتبا ازآ تعقيب با

طرح تعقيب   داشتند ن مالحظه دائم وتوجه خاصآنکه اعليحضرت به دادگاه ميکونوس وپيشرفت آ عجيب اينجا بود که با
 از بود که سنگرضمن نامه ای زيرعنوان استدعا یاين بی توجھی درشرائط ،نگرديدگز مفتخربه توجه ايشان ھر

   :اعليحضرت رضاشاه دوم نوشت
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 حقوقدان -اميرفيض -گزارش فعاليت نشريه سنگر     ١٧برگ  ٢٠/ ٠٣/ ٢٠١٢ 

ورده شده آنقض قانون اساسی کرده اند کدام موارد است (متن نامه مزبوردرسنگرھا دوبار ايران ه مواردی که شاھنشا
  است)

  
حاضربه ارائه مورد ادعای خود ن اعدد بوده است ھيچيک ازمدعي ١٢که جمعاآن نامه ھای ارسالی به مدعين اازمي
  .دیسپھبدزاھ –مصدق  –قای نورمحمد عسگری نويسنده کتاب شاه آحتی  نشدند

  

  اتهامح طر -10
  نقض قانون اساسی مشروطيت از طرف شاھنشاهدعوت به تبديل لوايح برای اثبات ويارد اتھام 

تمامی اتھاماتی راکه مخالفين  ايران اھميت بسيارسنگين اتھام نقض قانون اساسی مشروطيت توسط شاھنشاه 
 ٢٠..... بسياری از اتھامات ازقبيل ثروت زده وميزنند تحت الشعاع قرارداده است ...ايران سلطنت به شاھنشاه 

نکه آ با گفت تنھا اتھامین ادرواقع ميتومنجرشده است ون آبه باطل بودن ادعای مدعي نھاآامثال  ميليارد دالری و
   .تش اين اتھام فزونی مييابدآن ارسيدگی به دورمانده وھمچن ٢بسياراست از محط ، حائز اھميت بسيار

  
 درسنگروياھرروزنامه ای درخارج ازآن  خودرااعالم ميدارد که از طريق تبديل لوايح وانتشار مادگیآسنگرپيشنھاد و 

 رامستدل و ايراندعوت شود که موارد اتھام نقض قانون اساسی توسط شاھنشاه  ايران به شاھنشاه ن اکشورازمفتري
لوايح پاسخگوی اين اتھام ن آن اگدنننراپاسخگوئی خواھد کرد وقضاوت خواآمشروح اعالم دارند وسنگردرتبديل اليحه 

   .است
  

 ون اادعا خواھن ئين دادرسی مدنی برای اثبات ويابطالآتبديل لوايح که پيشنھاد سنگراست نزديک ترين طريقی است که 
. بنابراين پيشنھاد سنگرتنھا بااين تغييرروبروست که بجای گفتگوھاستن اخوانده مقررکرده است وقضاوت دادگاه پاي يا
   .لوايح مالک حکم خواھد بودن اقضاوت خوانندگ ،دگاهدا
  

آن ومدافعاتی که دررد  ايران نقض قانون اساسی توسط شاھنشاه ن اسنگراين تعھد راتقديم ميدارد که تمامی ادعای مدعي
  ادعا ھا خواھد شد راچاپ وبصورت کتاب ويارساله ای دردسترس اھل تحقيق قراردھد ......

  ثبت است) ٣٣٢+۴٧٨بشماره  ١٣٨۶درسنگراول شھريورماه سال ن آ(مشروح طرح وضمائم 
  

  طرح  راهي به سوي امنيت جهاني  -11
 حقوقی داخل کشورپيشنھاد کرد که رساله مزبورن اازانتشاررساله (راھی به سوی پيروزی) يکی ازھمکار پس

   .خوبست که به انگيسی تھيه وبرای شخصيت ھای دست اندرکارمسائل جھانی فرستاده شود
مکلف ن املل متحد راداشته باشد وسازمن ااثبات اينکه جمھوری اسالمی نميتواند عضويت سازم ،موضوع رساله

 در عضويت جمھوری اسالمی را ملل نابامنشورسازمآن است تا تغييرقانون اساسی جمھوری اسالمی وتطبيق 
  .معلق سازدن اسازم

  
نھا برای آيرات الزم به انگيسی تھيه گرديد  وبرای ارسال باتغ رساله مزبور ،ھمکارحقوقیآن  به ترتيب پبشھادی

دبيرخانه اعليحضرت گفتگو شد ودبيرخانه قول داد  قبال با .گرديد نشانيھا دچارمشکل شخصيت ھای خارجی سنگر
دراختيارسنگر قرارخواھد گرفت متاسفانه به اين وعده وفانشد ومفصل موضوع که بسيارجای تاسف  که نشانی ھا
  .گرديدن ابي ١٣٨٢تيرماه سال  ١۵مورخ  ٣٣٢+٣٨٢نگرشماره است درس

  
رسانده ن احضرت کراراخواستاراين بوده اند که وضعيت جمھوری اسالمی به اطالع خارجييتاسف بيشتر ازاينکه اعل 

ملل ن اطرح راھی بسوی امنيت جھانی تشريح وثابت ميکرد که قانون اساسی جمھوری اسالمی خالف منشورسازم .شود

                                               
چون از مھبط رحم به  :         َ   َ       ِ                                                                                 محط. [ م   ح  ط ] (ع ا ) منزل . (منتھی االرب). موضع و منزل . (ناظم االطباء). جای فرودآمدن . محل فرودآمدن  - ٢

 ک- ح -رگرفته از لغت نامه دھخدا  ب  ...محط
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 ای ارسال داش

   .رخانه است

آ( (!!) بيراعظم
بااين جواب روب
 چگونه است
۶رخانه بتاريخ
(  .موجود نيست

ررسيد وگه سن
اررسانده ميشو
ه پست خانه ني

رای کثيری ازش
و سشورھای عض

فت رساله مزبو
ساله وتحقيقی ک

ت واستدالل شد
لل مکلف است

من امنشورسازم
واي  ملل گردد

د که بعد از قول
خانم وفائی عر

ھم باتغيير بن ا

وصبحن اه کيھ
نھا نيزآشدم که

که عرض شد تا

نآ فارسی لوس
نشانی کامل شخ

سا ٢۴بفاصله
شخآن برای ن ا

صيت ھای ھلند.
ر فکس کگه سن

کن قایآ نشانی
خانه ضمن نامه

رشيو دبيرآرای

قای دبيآ  که با
درکمال تعجب با
 ھمکاری دارد
ه فکسی ازدبير
گردردبيرخانه مو

ياری بهايرانله
مرمن باستحضا

<دبيرخانه که ه

 ومجلد شد وبر
کشن ام نمايندگ

يت ديگرازدرياف
تبا ازدريافت رس

 

 حقوق بشراست
مللن اقی سازم

ه مغايرتی با من
 منشورسازمان
جھت بروز کرد

خدمت خ گاميکه

ناايش  ميشود>

فن ميکنيد  >

نه  به روزنامه
درسھا شآبرای 

نچيزی است کآ 

وروزنامه ھای
يت تمام نام ون
عالوه براينکه ب

امستقيماخودش 
طبوعات وشخص

وا رابها ھای ات

ی ھای دريافتی
زبوررابه دبيرخ
يک نسخه ھم بر

خرداد  ١۴رخ 
ت شده است د
ست بادبيرخانه
ستيم> بالفاصله

دوجزوه ديگن ا

مرمن ھم بوسيل
تيم قایآشانی 

 پاسخ دبيرحانه
  سنگر)ن 

نسخه چاپ ١
نکشورھا وتمام

وچند شخصيت) 
نھا کتآنفر ١٩د 

 ١٨برگ  ٢٠/ ٠٣

عالميه جھانی
ينکه دفترحقوق
ی ودرصورتيکه
ورھماھنک با
جن ا مضاعف بد

ی نگرفتم  وھنگ

بی اعتنائیآن 

ض ھستيد چراتلف

باياس ازدبيرخان
تقاضای ياری ب

خيلی مفصل از

لندن ون اف کيھ
يا ازلندن بفوري
درالدين ديانی ع

را که جزوه ھا
گدلی نشانی مط
ر) نام شخصيت

دربين نشانیکه
سخه ازرساله مز
ی پست شود وي

گوی تلفنی مور
ن وسبحانی پست
تيمرمن سالھاس

اطالعات نيسن
اه نشانی گيرندگ

قای تيمآانی نش
م ونوشتم <نش
عی گرديد بااين

آن(از ھم نشود 

  ش اجرائي
٢٠٠اله مزبور

نآی ومطبوعات 
خست وزير وقت
 رساله شده بود

 ٣/ ٢٠١٢

حدوامت
ملل وا
بازرسی

کشوآن 
حيرت
پاسخی

که به

معترض

  
باری ب
مزبور

  
قضيه خ

  
برخالف

قای نيآ
قای بدآ

ک ندداد
گيو بگ
مستعار

  
ازانجاک
سه نس
سبحانی

  
رگفتگد

تيمرمن
قای تيآ

ناسازم
تذکرکه

  
باری ن
فرستاد
مستدع
مواجه

  

گزارش
ازرسا 

کانادائی
(نخ بلر

ارسال
  



 حقوقدان

ن ايه گيرندگ

ته شده بود 

ثابت کردن  
آن است  در

 که از تالم 
اعليحضرت 

 کنار بی در

ح -اميرفيض -سنگر

درج وبرای کلي

ود اساسی نوشت

 اعليحضرت و
عليحضرت گم ا

يارانیايرانضات 
 درفرمايشات ا

عيت رھبری 
ظارات مردم 
ست. کسيکه 
ردم فرمانده 

است که ن 
   .ست

اشتن روابط 

برای  ، ه اند
ھمترقضاوت 

تحقق  د به
ی وپيشرفت 

<راه يابن اعنو

ت يکی طرح 
جامعه بشری 
ه ميتواند نه 

ش فعاليت نشريه س

د مبود اساسی>

کمبون ازير عنو

مومی دبيرخانه
مھم درمبارزه اع
ائی از اعتراض

که رحالی است
 

   :ميخوانيم

موقعت عامه در
انتظ ،مردم نای

راعليحضرت اس
درنزد مر ، حاد

آنھمانند ، شت
وابط عمومی اس

ندا ، سوب گردد

ساختهن اخودش
واده وازھمه مھ

د تا چه رسدن
دمکراسی راری

ضه نمود که باع

من دوطرح است
 تامين انتظارج
 طرحی است که

گزارش 

<کم آن زيرعنو

منتشرشد وز ٣

جی باروابط عم
واين امرم

نمونه ھا مچين
 شده واين در
 ی انتقاد کنند>

ست که باتفاق م

  ي
قضاوتدر ، ند

شنآب ضوابط 
به ميل ونظر ل

اتح  امروز فقط

عد وکارسازنداش
ک فرمانده بارو
يحضرت بی رس

 که بنابرتمايل خ
شخصی وخانو
ن ووفادارميباش

وبرقر ايرانی

  گرسن

طرحی را عرض

ترم است متضم
 راه حلی برای

ديگری اشد و

 

ت درجزوه ای ز
  .سال گرديد

۴٩+٣٣٢ماره

صيت ھای خارج

و ھم ست ارائه
 اند نيز اشاره
س ورودربايستی

اسه اعليحضرت

كمبود اساسي
شتياقی که دارن
ی که ازچارچوب
ی خارج ومتصل
کسيکه ميگويد

     .ده است
 عمومی مستع

کاربرد يک ، بدھد
تاتالشھای اعلي

   .ست
ين محدوده ای
رشی حفظ اعتبا

فعال، ی معتقد
زادیآدرشاھراه

س  

  ي
يورک سنگر ط

   .فت

محتن ا خوانندگ
ک که ميتواند
 فاجعه مزبوربا

سنگر است –ض
رعلياحضرت ارس

بشما١٣٨٢ماه

بط عمومی شخص

اسج دبيرخانه
سھم بردهآن 

ت بايد بدون ترس

شته ای خطاب به

يرغم تمايل واش
ه اند، موقعيتی
نصوص قانونی

ک ، مدنی ميدھد
شاه فرماند عد از

ھی اگرروابط
بدن اخودش فرم

 شده وميشود ت
القمند ومسئول ا
 موفقيت درھمي
ی خيالی وبرای
 روابط عمومی

اعليحضرت د 

   تقديم شد

ركنارهمدردي
دوقلوی نيوين

انتشارياف ١٣٨

  :شده است

تخربه مالحظه
يويورکفاجعه ن ا

فوری باعاملين

 

ضکه بنام اميرفي
برخانه ودفتريد

  اسي
ديم ١۵درتاريخ

  

مقايسه روابط وه
ه 

زھرج ومرجان 
ه وبی اعتنائی

<مطبوعات     

مختصرنوش ، ر

علير –ليحضرت
رزه قرارگرفته
االخره سنت ون

نافرمانی من ام
صوال وليعھد بعد
ن چنين فرماند

ئينه به خآمقابل 
بودی که سبب

عال ،مومی اليق
ليحضرت برای
ع مسئوليت ھا

نياز به ر، ريخ
واستھای واالی

  شور
افتخارواعتذار ت

رح راه يابي در
آننفجارساختم ا

٠بانماه آ  اول 

 طرح نوشته ش

ن اليحه که مفت
ری دررابطه با
فو لزوم برخورد

 ١٩برگ  ٢٠/ ٠٣

نامه ھا کآن يه
وکتابخانه ھا ود

كمبود اسان انو
کمبود اساسی د

وبعد ادعا) ليل

 تنظيم اين جزو
ھم بوده است که
نامراتبی که نش
ومرج دبيرخانه

             نيم:

ربوجزوه مزن ا

اعل
مبار
وبا
فرم
واص
اين
درم
کمب
عم
اعل
رفع
تار
خو
کش
ا با
  

طر -12
مناسبت فاجعه
ھمدری درتاريخ

رپشت جلد اين

اين 
فور
درل

 ٣/ ٢٠١٢

متن کلي
سنگر و

  

چرا عن
جزوه ک
(اول دل

  
انگيزه
اين مھ
جزوه م
ھرج و
ميخواني

  
اودرپاي

  

2
بم
ھ
 
در
 



 حقوقدان -اميرفيض -گزارش فعاليت نشريه سنگر     ٢٠برگ  ٢٠/ ٠٣/ ٢٠١٢ 

بلکه اجرای اعالميه جھانی حقوق بشرراھم  تنھا تروريسم دولتی راريشه کن کند
  عبدالرحمن                                  فراگيرکند                                 

  

  رساله ها وجزوات 
  شاه وغرب - 1
آن وموضوع  ،تيتر داخلی داشت ۴١تنظيم شد  که  »شاه وغرب«ن ارساله ای تحت عنو ١٣۵٨ذرماه سال آدر

  .دوورده ميشآبود  پشت جلد اين رساله به اينجا  ايران مداخله کشورھای خارجی ( غرب ) عليه شاھنشاه 
  

تاريخ راروزنه ھای کوچک حقايق ميشکافد وراستين صدای انسانھا ابھامات بزرگ 
روشنگرحقايقی سترگ  ،ناھرچندکوتاه وضعيف باشد درپھنه سياه نارسائيھای زم

   .خواھد بود
 و باوريھا نا با را ايران ماکه شکوفائی اقصاد ديروز ن انسلھائی ازبرادر نازم باگذشت
نظام که سازنده آن رمزورموزتاريخ برای يابش براوراق زرين  ،بازگوميکنند ھان اداست
  .پرتالش بود کاوشھا وجستجوھا خواھند کرد و

 فريد واقليتی ازااداشت وافتخارات بپ بادی ھاابرنام مردی ميرسند که کوششھا کرد و
ن اسپاس ودرود ھا نثارجاويد رباد دادند وبرخود احسن ھا گفتندکردندوبن املتش وير

  وس ھا خواھند خورد.    نامش خواھند کرد وافس
  به اميدبيداری ملت عبدالرحمن ١٣۵٨ذرماه آدھم 

  
 ۵٧را درشورش ن ارساله مسئله دخالت وتدارک خارجيآن با عنوآن اولين رساله ای ميشد که نويسنده  رساله مزبور
  .مطرح کرد

  

نچه نوشته است ميداند ولی آنويسنده خودرامقيد به دفاع از ،است که دررسالهآن فرق بين رساله وکتاب  – توضيح

  توضيح)ن اتعھد وجودندارد  (پاين ادرتنظيم کتاب جري
  

ن ايسی ترجمه وتوسط دفترشلبه انگ رسالهن ارساله مزبوربتوجه واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی رسيد به دستورايش
  .پخش گرديد

 شاهمھای ازقبيل <غرب ويرانگر> <باجلد ھای رنگ مختلف و نان ايارايرانچندين نوبت از طرف  »شاه وغرب«رساله 
  .توزيع شدن اچاپ وبرايگ >ايران<غرب وشاه  >ايران> و<خيانت به وغرب

  

متاسفانه درتايپ نسخه اصلی اشتباھی درنام جزيره موريس افتاد که درنسخ بعدوھمچنين نسخه انگليسی به  – توضيح

    .توجه نشدآن 
 

   ايرانغارت  -2
مد  رساله مزبور باسخن آسرفصل داخلی برشته تحريروپخش در ۵۶در ايران  رساله غارت ١٣۵٨ماه  دردھم بھمن

   :تقديم شده است ايران ن ازير به ميھن پرست
افتخارات کشورش  ،ناتقديم ميکنم. تابنگرند چگونه قومی ناد ايرانن ااين رساله رابه ميھن پرست

ندگی اجتماعی واقتصادی زن اباد رابه دشوارترين دورآ ايرانوراه سازندگی کشوررانشناخت و
  سنگر              تاريخ فروبرد         

  

  سخني كوتاه 



 

 حقوقدان

سناد ومنابع 

نظم ودانش 

وارد آن  بر

وبه ن ا جھ
قديم ميشود    

 

 ، زانی داشت
 ايران  کھن 

نی است که 

تاب کن اننگ
يخی مدعی 

 بحث است  
  .ميکنيم

ح -اميرفيض -سنگر

راازالبالی اس ن

بافکری من ، يه
   .ه است
وافزونی کاست

بيانديشيم  ن

  نکنن ا وير
  ی يران

زادآوبه ملتھای 
می انديشند تق

  شده باشد  وم

بمن ايرانی ارز
جاودانی تاريخ
ساله تجسم پايان

وقضاوت خوان 
وشھادتھای تاري
وموضوع مورد
که مجددا مرورم

 دانستنيھای 

ش فعاليت نشريه س

ايرانوز وامروز 

 گری بود پرماي
ه محروم ساخته
راه باشد واگرک

ايراست  که به 

خدايا عشق من
اييک  -  ١٣۵

  

تنظيم و داخلی 
من اه مردم جھ

سال معلو ٣٢ز 

اين جسارت راب
رمانھای جآمی 

ی نيست. اين رس

ناوقی بادادست
وسنت وآن  قر
سرفصل و ٢٣٣

 گذاشته شده که

تائيد وافزايش

گزارش 

د ازگذشته ديرو

بايد انديشه ، د
ی اليق ووارسته
ھرچه بيشترھمر

کليف وتکلفھاس

 عاشقم عاشق خ
٨ماه  ھم بھمن

. قدرت اوست

سرفصل ١٨در
زادی ھمهآوبه

د ازروز يعنی بع

نچه که اآيکند.
وتجلی دائم ران

مونيست جھانی

حقو يک وکيل 
ياتآون ا وبرھ

٣ن کتاب دارای 
ه ایب بخششنام

يابا ،  گروھی

 

 که حقايقی چند
 .ترسيم کنم ن

لمی را رواباشد
خارعرضه اثری

بااختصارھ ، ع

ست بازگوی تک
 

ی مکن        
دھ               

  :ت

ی وحشت دليل

د ١٣۵٨سال د
و ،  کشورش

امرآن د حقيقت

غازبه تالش مي
ايراستقالل ، ن

 دفاعی برای کم
  .وا نياز دارد

فتگوی مجازی
من است بادليل
اينسالمی است

مقدمه اين کتاب

ض ومخالفتھای
   .وست

ششھا داشته ام
ايرانسيه روزی

ام وموقعيت عل
مراازافتخ ، اھب

زنظرگاه موضوع
   .بنگريدن

ب تفکروتعقل نيس
اھی تقديم کنيم

ه ايرانم مرامنعی
                 

 بامعنی ثبت است

براکشتن  –ست

  
دربيستم اسفند 
زادیآبه ، تش
١٣۵  

شايده است که

غآکوچکی ن اس
ايرانزادی ملت

غرب ويااليحه
است که به شنو

ل است که ازگف
نقش عبدالرحمن
رده است کامالاس
يافته است  درم

رساله بااعتراض
يتی ناچيزروبرو

 

فراکوش ،بتحقيق
ت حرکت اين س

ومقان اکه ش ه
موان آن اه نقص

ه اين رساله ازن
ناوتاسف من بد

ن رساله بازتاب
گاآ ،ناه نا اگاھ

به ، شقم عاشق
                 

زبور اين شعار ب

ساس سنت اوس

 ايرانست در

ايراننيست در
زادی ملتآ به 

۵٨م اسفند ماه

مدهآنی کوتاه سخ

انس ،  کاربزرگی
زآست که برای

 نامه ای عليه 
گويای حقايقی ا

 ت

فصل ۵شتمل بر
وکيل که درن ،ت

مينی ميکند وکر
انتشاري ١٣۵٩ 

ه اين کتاب يار
روياخشونت اقلي

 ٢١برگ  ٢٠/ ٠٣

بت ، ه اين رساله
 درجھت شناخت

تنظيم يک رساله
که  ،ی فرھيخته

شده است که ش
اپوزش عميق و

اين
وبه
عاش

   
ت جلد رساله مز

اس، برای ماندن

زوزه كمونيس -
ساله زوزه کمون

که ايراندشاه
بدالرحمن بيستم

مه اين رساله س

   كوتاه 
ست که برایا

 به رسالتی اس
ين رساله ادعا

غازی دارد وگآه

كتاب قضاوت -
اب قضاوت مش
کل گرفته است

نچه خمآست که 
ماه سال ربھمن

گاھم کهآمن 
گروھی ديگر

 ٣/ ٢٠١٢

درتھيه
موجود

  
برای تن

ذھنی و
شکوش

بااست 
 

درپشت
   

غارت ب
  

3
رس
پاد
عب
  
درمقدم

  

سخني
مشکل
احترام
م. ايدار

ھميشه

4
کتا
شک
اس
در
  



 حقوقدان -اميرفيض -گزارش فعاليت نشريه سنگر     ٢٢برگ  ٢٠/ ٠٣/ ٢٠١٢ 

يکنوع پارسائی  ،من بااين اعتقاد وتوصيه که مھارتعصبات مذھبی وقدرت تحمل عقايد مخالف
نوشته ام زيرا اين کارراگناھی درتحقير راستی وحقيقت ، است اين رساله رانوشته ام وتقوا گری
   .نفھمانيمن اخود نفھميم واگرخود ميفھميم به ديگر ،بفھمانيمن انچه بايد به ديگرآميدانم که 

اين نوشته ای که بشما تقديم ميدارم رساله ای است شتابزاده که کوتاه فرصتی بنايش رابمن 
اگر سرکشی قلم  –ت. اگردراين اثر، اغالطی يافتيد که برزحمت خواندن شماافزوده ام محول ساخ

گ منشی ربه صبوری وبز ، ديديدروائی سخن رابه دوراز انتظارخود اگرپ –رامالحظه کرديد 
   .مراببخشيدن اخودت

اعتراضات عقل گرايانه رامی پذيرم ودرکمال فروتنی اعالم ميکنم که ھيچ اصراری وتعصبی 
   .ھستمن ادرقبول مدافعاتم راندارم بلکه مشتاق نظرات وقضاوت ديگر

   .انصاف وداوری طلب مينمايم ،جويش ودقت بسيار، وازافکاربيدارشما ، جويای شمان اازديدگ
  رزوی داوری خردمندانه شما   عبدالرحمنآبا                                                     

  
خبرشدم که  ايراندرن انھا که مشترک سنگرنبودند چاپ وبخش شد ازدوستآحتی ن ابارازسوی ايرانيکتاب  قضاوت ده ھا

   .فروخته ميشودن اتوم ۵٠٠به افراد محل اعتماد بمبلغن اھم تجديد چاپ شده وبوسيله پاسدار ايرانکتاب در
  

 دناميتوآن نی است که بخشی ازکتاب) سخن اقضات (خوانندگن اقايآخرين سخن خطاب به آخراين کتاب بنام آدرفصل 
  .صفای الزم رابه اين نوشته بدھد

  
زمايشگاه فکری خود آبااعتذارازطوالنی شدن عرايضم خواھش دارم موارد تطبيقی مدافعاتم رابه  –قضات دادگاه ن اقايآ

 ايران درجامعه درصورت ادامه حيات حاکميت اسالم اجرائی  بکشيد واستوارودليرانه قاصد اين پيام واعالم باشيد که
رحم  ،زادی وانسانيتآ ، ملت ومليت ، وايرانيت ايرانتحت فرماندھی ومسئوليت اين ابليس وياھرفرد ديگری اثری از

  ..........اصالت و پيشرفت ومدنيت باقی نخواھد ماند   ،اخالق ، مردانگی ومروت ،سايش وامنيتآ ،يتلکاروفعا ،وعدالت
  
براه انداخته است عنايت بفرمائيد اگربه  ايران ن اتلخی که سيل مھيب خون ميھن پرستبه ندای تجربيات –قضات ن اقايآ

 حاکم وقوانين اجرائی ون اوعقيده نمائيد وبين ماھيت اعمال اين ناکس رای ٣اصدارن اضداسالمی بودن اعمال اين ابليس
 ، ريشه بی وطنی ، ريشه ارتجاع ، جھلريشه  ، ريشه تعصب، ريشه فساد ، حاکميتی اسالم قائل به جدائی وتفاوت بشويد

  بياری وحفاظت کرده ايد ...........آريشه خرافات وريشه عقب ماندگی را
  

 سلطنت مردمي -5

 نتنظيم اي                      ِ چاپ وپخش گرديد انگيزه   ١٣۵٩سرفصل داخلی دربيستم تيرماه سال  ۶٠مردمی با  رساله سلطنت 
 نھم ازطرف کسانی که خودراحامی و، آی مشروطه ميشدرساله نخست برداشتھای نادرستی بود که ازقانون اساس

دوم اينکه ادعای   ،راھم نميدانندن اطرفدارقانون اساسی ميدانستند  که معلوم بود که قانون اساسی کشورش
  نچه که خود ميل دارند انتظاردارند.آانتظاراتی از شاھنشاه داشتند که باز معلوم بود که ازمقام قانونی سلطنت 

  
ھای ن ات سبب شد که رساله مزبور تنظيم وبااستقبال بسياری روبروشد وچندين نوبت ازطرف سازماين مھما

  : باورنامه گذارده شده که مرور مجدد ميکنيمن ادرمقدمه اين رساله نوشته ای تحت عنو مبارزاتی تجديد چاپ گرديد 
  

وراستين  سخت باور، ايراننھا سخن ميگويم که بتداوم قانون اساسی مشروطه آبرای 
  برای بقاء واستمراراين قانون ميکوشند وميجنگند  ،خورده تاريخن امؤمنند ودراين مسيرھيج

 ايران براين مھم قاصدم واعتقاد مستحکم خود رابه شماتقديم ميکنم که اگرقانون اساسی 
   .عاليترين تجلی دمکراسی رابرای ملت خودداشته ايم ،پادشاھی کماھوحقه اجرا گردد

                                               
 ک- ح –لغت نامه دھخدا  –           َ    ِ                             اصدار. [ ا  ] (ا خ ) مراد از آن صدور وادی است - ٣
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 ، پادشاھی تقديم ميدارم ايران اورھايم رابه مدافعين قدرتمند قانون اساسی مشروطه ب اينکه 
 بيدادھای فکری براين قانون را، يند وشجاعانه وحکيمانهآبه سخن  ، دارم که بحقآن چشم 

فقط قانون اساس مشروطه ونظام  ، زمين ايران ياسای  محکوم کنند وتضمين نمايند که بر
   .ھد درخشيدخوان اشاھنشاھی اير

نھا که به ياس آنقدر مبارزه خواھيم کرد تا آميکنم  ون ااين حتم صادقم رابی باکترازھميشه بي
 ورند. باآن اپادشاھی راخود به ارمغ ايراندگرروزبشارت حيات ابدی  ،اسيرندن احرم و

   –تشکرواميد به پيروزی 
  عبدالرحمن  –شاھنشاھی  ايران سرباز کوچک 

  

 يس اباليس ابل -ابليس فقيه -6

ھمانطورکه نام رساله . فھرست موضوعی منتشرشد ٩٧حاوی  ١٣۵٩دراول خرداد ماه سال رساله ابليس فقيه   
   .بحث رساله متوجه بی اعتباری واليت فقيه است ، گوياست

  
  :حديث چنين استآن  ،درپشت جلد اين رساله حديثی نقل شده که بسياربامعنی است

  
 تگارميشويدـــمردم الاله اال هللا بگوئيد، رس                              

  عرب رابه حکومت ميرسانيد وعجم راخوارميگردانيد                               
  

  :به اين گزارش مربوط ميشودآن درمقدمه رساله <باورنامه ای> درج است که مرور 
  

  اورنــــــامهــــب
فکری بحکومت اسالمی رابه اثبات ميکشد وھمه اعتقاد ن بطال من (بخوانيد اين رساله)

   .ی مفروضات خمينی رادرتصنيف بھم بافته <تزواليت فقيه> درھم ميکوبد
برنيازات جامعه است وبرون اکمل  ،اين نحوه تفکروعوام گرائی راکه قوانين شرع

محکوم به  ، ره ساز جامعه بشری نخواھد بودقوانين ھيچ حکمی وقانونی چاآن ه رازدائ
  فاھت ميکند.س

آن قم رابه اسارت فکری محکوم ميکند وبه ذليلی ورسوائی ن اتحفه خاق ، اين رسالت
   .کمرمی بندد
قالب تنگ احکام اسالمی حکومتی رادرقلمرو نيازتکاملی جامعه سست  ،اين رساله

اسالم  ، به اسالم تھذيبین اباتقديم احترام وايم ، وشکسته ميداند وباھمين اعتقاد
 ، اراده جامه قابل تغيير ميداند ........    برای شناخت وتجلی اين رساله اباحکومتی ر

پسنده نيست که فقط نوشته ھارابخوانيد وصفحات را بانگاه ورق بزنيد  خواھش دارم 
   .دانش خود بسپاريد ودادگرانه بقضاوت بنشينيد موضوع رابه انديشه و

نظردراين رساله خواھيد آن معباتشکروسپاس از فرصتی که صرف مطالعه وا      
  فرمود

  ١٣۵٩عبدالرحمن  اول خرداد ماه                                                               
  

   .مده واينطور نوشته شده استآبميان  یباب مسئوليت خمينخرين رساله آدربخش 
خمينی ازنظرنفس اعمالی که مرتکب شده  –کند يک رھبروقتی متھم است که برخالف برنامه ھای ارائه شده اش عمل 

ازھرجھت وھربابت وارد  ايرانثاروخساراتی که برنامه ھای اوبه ملت وکشور آدرعرض يک جنايتکارقراردارد ولی 
 ساخته است اومسئوليتی ندارد. مسئوليت ھمه اين ننگھا وخيانتھا وکشتارھا وويرانی ھا وشکستھای اقتصادی رابايد در

خود ساخته سياسی پرمدعا جستجو کرد که اجازه حرکت اين افسانه تشيع حکومتی ن ات وسازشکاری رھبرنيروی شناخ
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 حيات وادامه اين قدرت ويرانگر ،تائيد کردند وباتمام قدرت واستفاده ازامکانات ايرانگاه درجامعه آناخود گاھانه وياآ را
  .تضمين وحمايت کردند را
  

   :افته استين ارساله مزبور بااين جمله پاي
تش سوختن پيشرفتھای آاز ايران، که درقلب سردملت ايران، چه دردبزرگی است درد « 

           »مأوا گرفته است ايران
  عبدالرحمن -رزوی بيداری ملت  آبا 

  خدمت ياخيانت  دكترشاپور بختيار - 7
مريکا آجرائد فرانسه ون ايندگدرباشگاه مطبوعات فرانسه مصاحبه ای داشت بانما ايران،قای بختيارپس از خروج ازآ

مصاحبه مطالبی رااظھارداشت که آن بختياردر ،) انجام شد١٣۵٩(مھرماه سال  ١٩٧٩که بتاريخ بيستم سپتامبر
  .ممکن نبودبھيچوجه تصورش 

  
نوشت   را (خدمت وياخيانت) ت وجزوهمصاحبه راالزم دانسآن جزيه تحليل نقد وت ،ناسنگردررابطه بامصاحبه ايش

که درلندن منتشرميشد بخشی ازجزوه خدمت  ايرانروزنامه پست  موضوع مصاحبه است ٢٩ه حاوی اين جزو
  <بختيار بارسوائی بزرگی دراين جزوه روبروشده است> ياخيانت رامنتشرواظھارنظرکرد که

  

  منتظرالتمجيد -8
سه گفته بود <دوسوم رانيافتم بمناسبت اينکه بختياردرمصاحبه ای درفرانآن اين جزوه که متاسفانه نسخه ای از

 .نوشته شد ١٣۵٨بھمن  ٢٣درتاريخ   نچه خمينی ميخواست من انجام دادم وانتظارتمجيد راداشتم .......> آ
انتشار جزوه ای  رباگسن .مده بود که بختياررارھبراپوزيسيون معرفی کندآکوشش بعمل  ايران درمجله اخبار          

اثبات کرد که بختيارسکه قلبی است که قابل   ١٣۵٩بيست وھفتم ارديبھشت  سرفصل درتاريخ ١۵در ، زيرنام سکه قلب
   .تحويل گرفتن نيست

  

 جزوه هيـــــچ                  -9

> مطالب دجزوه ای بنام <مبانی انديشه ھای سياسی وبرنامه ھای اجرائی بختيارمنتشرگردي ١٣۵٨دراواسط سال 
(ھيچ = يعنی سخن گفتی ولی ھيچ رارگيرد  سنگرجزوه ای زيرنام جزوه مزبور الزم ساخت که مورد نقد وبررسی ق

  .انتشار داد ١٣۵٨بتاريخ ديماه  سرفصل داخلی ١٣در  ) جزوه ھيچنگفتی
  

 خرآوصفحه  مدن خمينی رابگيرم ولی اين کاررانکردم> درپشت جلدآداشتم جلوی ن ا<من امک :نجا که بختيارگفته بودآاز
  :بختيار ثبت استجزوه مزبور اين جمله خطاب به 

  
  قای بختيارآ     
    .قشنگی تحويل چه مردم  زشتی شد ايران چه      

 ھمه ماراميدادین اداشتی که ايرانم راندھی چرادادی؟ ای کاش جن اتوکه امک
  رانميدادی  ايرانو
 

 رساله او چنين بود  -10

بمناست دومين سالگرد درگذشت  موضوع منتشروپخش گرديد اين رساله ٨٠با ١٣۶١اين رساله درپنجم مرداد ماه 
زکسی چون او پاک گشاھنشاھی که ھر سازتقديم گرديد. ايرانبزرگ شاھنشاه آن شاد ن اتنظيم وبرو ايران شاھنشاه 

  نگفت ... سربلند نزيست وسرافرازوخدمتگذارترک دنيا و
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آن اعصاروقرون به  ولدرط ايرانميدھد که ملت  ن انشن اازدين ومذھب ھمااين رساله ديدگاه ھای شاھنشاه ر
   .خود راتقديم ميداشته استن ااحترام وايم ،آنباوربسته بودودرراه تکوين 

ودود  و ورحيمن ااسالم دستورات خداوند است وخدا راعادل ومھرب معنی يافته بودند کهن ااسالم رابد ، شاھنشاه ومردم
  .ميدانستند وھرگزخدا رابه معنای قھار وانتقامجونمشناختد

  
استقالل وطن راميستايد وموھبت دين وپادشاھی  ،مليت راميگرايد معنی يافته بودند کهن ااسالم رابد ،اه ومردمشاھنش
ن اچنانکه درادبيات ماايراني، به اين پيوند وپيوستگی حيات ميبخشدن اجھن اقوام وھستی ملت رابھم تنيده وتاپاي ، ناتوام

  .اين برداشت پياده شده است
  ......ن اپادارد جھآن بدين ھردو      آن ن ياروبود دين وشاھی چوت

  
  معنی يافته بودند که:ن ااسالم رابد، شاھنشاه ومردم

است وياحشرونشری ن احکم اسالم، بدی ھا رانھی وتجاوز وخشونت راذم وآدمکشی رامنع کرده است وھرکس که مسلم
  .بااسالم دارد ازچنين اعمال تنفردارد

...............  
  معنی يافته بودند که:ن ااسالم ر ابد، ردمشاھنشاه وم

  
 وايرانی ميانديشند و ايرانپادشاه باتاج معنويت ملی ومذھب بافلسفه روحانی دريک پيوستگی ابدی به عظمت وشکوه 

يک اعتقاد ھماھنگ وطنی ن اوبی مليتی وجھدائمی خود ميدانند ودرپيکاربافقرآن آرم سربلندی وبه روزی ملت ووطن را
  ، وديگری برقلوب حکومت دارندن آ وی واحدند  واين دونيروی جسمانی وروحانی که يکی برابديک نير و

  .سازندن ارادرراه ترقی وتعالی به نيروی اخالق مسلح نموده وآھنگ حرکت راسريع وپرتون اھردوميکوشند تاجامعه اير
می بينيم که شاھنشاه حرمت دين ومذھب  ، ينيم                                      ٍ      بارقه اين اعتقادات وشناخت ازاسالم راقويا  می ب ، درفرمايشات شاھنشاه

می بينيم که اوازدين  .وخدمت درراه بزرگداشت فرائض مذھبی رارکنی برای بقای جامعه ايرانی ميدانستند ،رادرحد عالی
پايه ھای تھذيب اخالق عمومی  ، مترقيانه داشت وعقيده مند بود که بايد بابکارگيری معنويت اسالم برداشتھای ،ومذھب

  دميت راھمه گيرساخت.آاستواروتوجه به مبانی  را
  

ب وراه ترقی وشکوفائی جامعه راازخمودی آن سيرازقوانين حقوقی مدر ابتناسب نياز،جامعه ر ،می بينيم که اومصمم بود
   .فکر وارتجاع وعقب ماندگی مذھب پاکسازی کند

  
نجاکه پنداروکردار(قصد وعمل) ارزشمند ترين آيست واز       ّ    دھنده ني ت نن اکننده پندار، وکردار، نش دا َ ا   گفتار ،نجا کهآاز

ِ                      مستند ودليل دراحراز  اصالت وحقيقت است لذا برای شناخت ديدگاھھای شاھنشاه ازدين ومذھب اين رساله به دوبخش  ،                  
   .يک مسئله مھم رابه ديد پردقت شما مفتخرميرسانيمن ابه آذين ميشود ودرپاي ، اگفتارھا وکردارھ

  

  كارنكردآزمونگاهي كه 
ومالھا چه ميتوانستندبيش  نچه کرد برای اسالم ومذھب بکند؟آگرد. اوچه ميتوانست بيش ازن ااو چنين بود وچن –ری آ
نچه مال آنچه اوبرای مذھب ودين کرد بکند؟ کيست که بتواند آھمه زشتی ھا که براوکردند بکنند؟ کيست که بتواند آن  از
  اوکرد باکسی بکند؟ با

**  
  برای تصرف کامروائيھا  گزمونگاھی بزرآزندگی درس است وتجربيات بحقيقت که 

ھاخوی آن ھا  ازانسآن ھاست وانسآن انس      ِ به دار   ، آنباش که بی اعتنا نباشی ک مدارجھ
انسانی ميگيرند . گاه خوی درندگی وگاه خوی مھربانی . انکس محظوظ ومحفوظ است 

آن برگمآن رابادرندگآن زش بين انسراسرکوب کند وساآن نياميزد ودرندگآن که بادرندگ
  راازخود بزدايد .آن واين امر راممکن نشمارد وتوھم زيستی باانوحدس سوارنکند 
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اعتماد  ، آندل نبدد که اعتماد برانآن به روايا  يا ناروا ھای ماليآن روا اين باشد که انس
  داراست که گاه خفته وگاه بي  ، آنسروزبآن برافعی است باھزار

باشد ک کوبنده سرھمه انھا باشد که انھا يک جانورند باسرھای بيشمار. آن  ،ھوشمند
ممکن نبود آن خوفی که درگذشته نصور   ، يک خوف دارندآن انھا خفته وبيدارش

  الرحمندعب                                          .وياحداقل بود ولی باوری نبود
  

   نارساله هديه شاه  -11
روشن خاموش وتاريک  ايران است شبی است که  ايران شب تباھی ١٣۵٩مردادماه سالاجم درتاريخ کشورما پن

پادشاھی که  ،شب سياهآن وحدت ملی وطن مابود فروشکست وباز ايستاد ، پادشاھی که ستون فقرات شبآن شد. 
لندوباغرورزندگی درراه سعادت بتازاند وسرب ليون ايرانی رايم ٣۶يک تنه برای رفاه جامعه ايرانی ميجوشيد تا 

شب آن مرد ولی  ايرانشب به ظاھر پادشاه آن پيوست. ن اقلبش ايستاد وروحش به خدای اير، اميدش رفت، کنند
   .رد ُ م   ايرانحقيقتا 

  
ما کرامت  ايرانشھرياربرآن نھمه فرزانگی که آمد که دانه ھائی ازآن انيت چن ايران،بمناسبت سالگرد درگذشت شاھنشاه 

واقع بين وروشنفکر بنمائيم نقديم مردم  نراآگرائيده است دراين رساله گذاشته شود ون ايد گروھی ازمردمکرده وکمتربه د
بدانيم که بگوئيم   آن خودراشايسته  ،باکوچکی تمام ولی باعظمتی ازغرور ايرانيت واعتقاد به نظام پادشاھی ، نابدين س

  <پادشاھا روانت شاد>
 
سرفصل داخلی  ٨٢در ١٣۶٠مرداد ماه سال اريامھر درتاريخ اول آدرگذشت شاھنشاه اين رساله بمناسبت يکمين سال  
پھلوی دراين ن اشاھ وچون احصاء وشرح خدماتپخش شد ن اوبرايگچاپ  ايران جلد براق وعالمت سلطنتی  با

 ياد ايرانبه  ھديهن ادوپاشاه تحت عنوآن ادا نميکرد قرارفکر براين افتاد که تنھا به دوکرامت  مختصرحق مطلب را
  .شود

  
  :مده استآچه ميگوئيم آن له زيرعنودرصفحه پنجم اين رسا

 
حيات اقتصادی  دھيم که خوزستانی که امروزشاھرگن اسخن بگوئيم ونش گاين کتاب راگشوده ايم که ازخدماتی بزر

 ه ميرفت برای ابد ازکن اذربايجآوھمچنين  راه جدائی ازمام وطن به وطن بازگشتازبزرگ وطن ماست به ھمت رضاشاه 
  .پيوست ابدی شد ايران به   ،ايرانجداگردد به ھمت شاھنشاه  ايران 

  
ھلند ن اسالھا بعد درروزنامه سام لندن بنام شخصی که درھلند اقامت داشت وخودراسخنگوی ايرانين ا(رساله ھديه شاھ

  ميناميد چاپ گرديد)
  

  ملي وارتش شاهنشاهي   -12
 غاز دومين سال سلطنت اعليحضرت رضاپھلویآبمناسبت  ١٣۶٠بانماه سال آراول رساله ملی وارتش شاھنشاھی د

  ١٣۶٠ن ابآتقديم ميگردد  عبدالرحمن  اول  ايران ارتش شاھنشاھی ن اودرجه دارن ابه افسر ايران پادشاه  (دوم)
معين زاده که  ازسوی سرتيپآن وماقبل  ۶٠اين بود که درسال آن فصل داخلی تنظيم وانگيزه  ۵٨رساله مزبور در

 ذارند گبن آشاھنشاھی راازارتش ساقط ونام ملی رابرن اراداشت وھمتاھای او تالش ميشد که عنو »راآ«روزنامه 
انجام شد   ١٣۵٩ سال ٢٣شماره  ايران روحانی  درمقاله ای درپست  مھدی اولين تالش دراين راه بوسيله سپھبد

   .بد روحانی افسرارتش شاھنشاھیجالب اين بود که زيرمقاله ھم نوشته بود سپھ و
  

  :> که ميخوانيمنيست ايران بدون شاه  ايران <ن ارساله مزبور نوشته ای است زيرعنون اايدرپ 
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اين الزام تاريخ است که بايد نيروی آفرينندگی شاه درنظم پرخاشگرانه ای که برای 
  ھا باشد.ن اتدارک شده است برتارک ھمه فرم ايران رھائی ملت و

نگاه آ ، دراين رسالت تاريخی ايران است که پيشتازی ارتش شاھنشاھی  ايران حکم  اين
قھرمانانه بدرخشد که تنھا  ، برارتش ايرانممکن وپيروز سازاست که فرماندھی شھريار
اميد ھاراميسازد  ،فريندآوحدت ويگانگی مي ،اين فرماندھی است که غيرتھا راميخروشاند

   .است بپا ميدارد ايران گزررستاخيزی که سزاوارملت ب و
  عبالرحمن  –پادشاھی  ايران سرباز کوچک 

  سلطنت ومسئوليت   -13
بانماه آفصل وموضوع داخلی درنھم  ٧٢در ايران ت سالگرد اعالم سلطنت شھرياربرساله سلطنت ومسئوليت بمناس

شاه درقانون اساسی مسئوليت بطورکلی ومسئوليت ن اشنائی باارکآون ابيآن انتشاريافت وانگيزه  ١٣۶١سال 
   .تفاسيری سرزبانھا انداخته بودند ايران بتفاوت ازمسئوليت وتکاليف وتعھدات شاھنشاه ن اکه ايراني مشروطه بود 

  .زنده کننده يادھا وانتظارات واميد ھاستآن است که بازخوانی ن يارايرانرساله سخنی بان ادرپاي
   

  ؛ای ايرانياران ايرانن اای فرزند
ن اھنوزھم ايران،مريکا وانگليس وشوروی بارژيم پادشاھی آسياق دشمنی بدانيد که 

 بر وحدت آفرين وافتخارسازکه ثابت و، نھا ازاين قدرت کھن ترقيخواهآ است که بود.
زمين راپوشانيده وھمه جا  ايراننھا ازاين قدرتی که سراسر آقراراست وحشت دارند. 

  .ارندنامش ويادش باحسرت واحترام بردلھاست بيم د
  
دمھای آتا  ،وبی ثبات ومغشوش ميخواھندن اوير ايران ،اينچنينی ميخواھند ايراننھا آ

  ميخواھند بگيرند وببرند .........بمقاماتی برسانند که ھرچه  پست وبی اصل ونسب را
  

ونی بياوريم فقط اينھا زشما ميدانيد وما کوچکترازآنيم که بردانستنی ھای شما اف را اينھا
   .اموش نکنيد چونکه خود فراموشکارمم که فرورديآ را
  

   .باشيد ايران دشمن شناس ويار ، بيداروھشيارباشيد ، کمی باانصاف وحقشناس باشيد
 ايران باشيم. متحد ومتفق زيرپرچم آن رابشناسيد وباغروروسربلندی مدافع  ايرانراه 

نجات وطن  ھنگآ ايران،شاھنشاھی ونظام قانون اساسی مشروطه به رھبری شھريار
   .کنيم

  
واگذار کنيم تا درگرباره بسازند به ن اساز ايرانپاک سازيم وبه ن ارا ازدشمن ايران

 سوده وآباشد وما  ايرانعظمتی که فرامند شايستگی ملت وجالل وقدمت شاھنشاھی 
   .رام ابدی گيريمآوسنت ايرانی درخاک وطن  ايران سبک از ادای دين خود به 

  
  ساز ايران ساز وقيامی پرشکوه وبه اميد نبردی رھا

   ١٣۶١عبدالرحمن  نھم ا سفند                                                       

  اســالم وحقوق بشر  -14
داخلی تنظيم وبه بشريت تقديم گرديد. انگيزه تنظيم ن اعنو ٧٨در١٣۶٢بانماه سالآرساله اسالم وحقوق بشردر 

  :ن نوشته شده استرساله مزبور درصحفه نخست چني
  

 انگيزه
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مقابل  ، اين رساله پيرامون اسالم وحقوق بشر، سخنی کوتاه وفشرده دارد واين دوپديده اجتماعی ودينی ازجھاتی محدود
 ، يکديگرقرارگرفته اند. تادريک بحث تطبيقی وباتحليل ھريک ازاصول اعالميه جھانی حقوق بشرومقررات دين اسالم

 و توصيه ميکند که اعالميه جھانی حقوق بشرکرده است؟ راھی را ،اسالم برای سعادت ياآه اين مھم شناسائی گردد ک
  .ياراھی مختص بخود دارد واگرچنين است اين راه چه تفاوتھائی بااعالميه جھانی حقوق بشردارد

  
سخت  ۵٧شورش ن اسال سردمدارآن در انتخاب تعارض اعالميه جھانی حقوق بشربااسالم به اين سبب ضرورشد که

 در حقوق بشراست وازجمله بنی صدرکتابی نوشت ون امدعی بودند که اسالم باحقوق بشرنه اينکه تعارضی ندارد که ھم
 و بشر واساسا تفسيراسالم از است اعالميه حقوق بشرمخالف اسالم با اين باب کوشيد وزيرباراين واقعيت نميرفتند که

   .وق بشرچيز ديگری استچيزی است وتفسيراعالميه جھانی حق ،نآحقوق 
  

تائيد کرد که اسالم نميتواند رعايت اعالميه جھانی حقوق  ايران سبب شد که رژيم اسالمی غاصب ن ا= گذشت زم حاشيه

به عضويت اعالميه جھانی  ايرانکه اظھارتاسف شد ازاينکه  انجا براين حقيقت تاکيد گذاشتوحتی تابد. بنمايد را بشر
  ايان)(پ  .مده استآحقو بشردر

  
انگيزه ديگری که تنظيم رساله اسالم وحقوق بشررامشوق شد  اين بود که بتوانيم 
ازموقعيت سخت ورسواکنده ای که درمقابل بشريت داريم باخبرشويم وصادقانه بيانديشيم 

تی بيش از بيش آکه درچه منجالبی فرورفته ايم وبرای نجات راستين خود ونسلھای 
نکنيم که نسل حاضرراازمنجالب بيرون بکشيم. بايد منجالب  بکوشيم وتنھا به اين بسنده

ما خود نتوانيم ازاين منجالب به  گرچه ، فروکش نکنندآن تی درآراخشکانيد که نسلھای 
   .سالمت بيرون شويم

  
تنھا برای افزودن حسرتھا واحساس دردھا تقديم نميشود بلکه ميخواھد به  ،اين رساله

يافته است قدرت عصيانگری بيشتری ببخشد وشعله ن ارجزادی افکاآعصيانی که درراه 
به سرکشی وفراگيری  ايران ماده رابرای سوزاندن بند ھای اسارت فکری ملت آھای 
  سازد .......... وادار

  
   .يافته استن رساله مزبور باجمله زير پاي

  
  برای ايرانی بزرگ وملتی باھويت ايرانی> ، (به سوی فراری بزرگ  

  عبدالرحمن –رزوی بيداری ملت آبا                                                              
   ١٣۶٢بانماه آ                                                                       

 

  پهلوي ومشروطيتن اشاه  - 15
خلی تنظيم گرديد. انگيزه تنظيم فصل دا ٧٣پھلوی ومشروطيت درن ارساله شاھ ١٣۶٢درپنجم امرداد ماه سال 

سلطنت وبويژه بختياربه ن اازسوی مخالف بود که ايران پھلوی درمقابل مشروطيت ن ارساله مزبور قراردادن شاھ
 آن مشروطيت وحرکت اصيل وھمگانی پھلوی به ن ارساله مزبور ازخدمات زيربنائی شاھ ،افتاده بود زبانھا در

   .صحبت ودفاع شده است
  

  :مده است که به اتفاق دوباره خوانی ميکنيمآ>  ايران<يادحقيقت ن ااول رساله مطلب کوتاھی تحت عنو در صفحه 

  ايرانياد حقيقت 
  حقيقت ميلرزد ورسوا ميشود ن ماسراسرتالشھا برای کت

  سراسر بيداديھا فروميريزد وشعاع تابناک حقيقت بردلھای تاريخ ميتابد 
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 ، ی درخشيد که چون باقھر،  تابش آنراازخود براندد که گوھری درميانش مآبجامعه درمي
   .به ظلمت تباھی گرفتارشد

   .حقيقتی که برای ملتش ميخروشيد وبه راه سعادت ووطنش ميتالشيد
  .بود ايرانحقيقتی که خودرانشناسائيد وکس ندانست که اوحقيقت 

 ١٣۶٢مرداد سال اعبدالرحمن پنجم  –رزوی بيداری ملت آبا
  
  :استآن تقديم شده است که شرح زير ضميمه ن ايارايرانبه رساله مزبور  
   

   نرايا ايران قديم به ت
اثرمقدسی که نماينده يک ملت است نبايد کوچک شمرد. بايد درراه ارائه حقيقت وشناخت 

  دليربودآن 
 بر نکه بی دليل تراست باورميکنيم وآازتيرگيھای مامردم اين است که ازچيزھا  يکی

نياز به تفکروتجسس  ، ويش بنای تعصب وجھل رابپا ميداريم  وچون دليلميگزينيم وبرر
   .نرابه دوش گيريمآکارتحقيق وتطبيق  یزياد رغبت نداريم که سنگين ، عقلی دارد

 ، شفتيگيھا وبديھا سبب ميشوند که حقيقت برديده وعقل نتابد وگمراھی فکریآاين 
   .ميدانی خود نمايابد

ن اداد وبافرمن اتک را است که دلھای انباشته ازنادرستيھافضيلت ايرانی بودن چنين 
ِ                   نرازحقايق  متکی به دليل وبرھآانديشه     .انباشتن ا        

جزاين نبايد بود که بافضيلت ايرانی بودن مسلح شد  ،وسرافرازی ملت ايرانبراه 
شايعات ودشمنی ھا، به تابشگری واالئی که ذات  ، اوھامآن ودرخشانی حقيقت راازمي

   .است رسانيدآن ه وشايست
که ھرگزحقيتش راکس نشناخت درود  ريامھر)آحقيقت پاک (شاھنشاه ن آن انگرن ابه رو
  .باد

   عبدالرحمن - پادشاھی  ايران ن ارزوی پيروزی بردشمنآبا                
  

                        هنيروي باز دارند  -16

داخلی ن اعنو ١٩٣در   ١٣۶٢درامرداد ماه سال اسالم است)  (مقصود از نيرو، هرساله نيروی باز دارند
 موزش وآنسبت به فرھنگ و ،انتشاريافت موضوع اين رساله اثبات اين مھم است که اسالم نيروئی است بازدارنده

 ميھن پرستی و، تمدن وپيشرفت جامعه ، امرقضاوت انسانی وعادالنه، زاديخواھیآدمکراسی و، پرورش
   .نھاستآکشوروشاه  وامثال ارتش وفاداربه  ،ناسيوناليسم

  
   :مده  استآچنين آن درباب انگيزه تنظيم رساله  درصفحه اول 

  
گردد. اين ن ادررساله ای کوچک نماي گدراين رساله سعی شده است که واقعيتی بزر

نسبت به مالھای حاکم ويااوج گيری ن اخشم ايراني رساله برای تيزکردن آتش انتقام و
   .افسوسھا تحريرنشده است

، فقر ،خشونت ،انتقام ،آنسبب است که به شناخت ريشه اصلی که محصول ن ابدآن بنای 
   .عقب ماندگی وافسوس درافسوس است موفق شويم
دقيق ومنظم ازنقش نيروی ن انه چند ،ھدف ازتحريراين رساله اين است که تصويری کلی
   .بازدارند اسالم وتشيع درجامعه ايرانی ارائه شود

ه دحقيق اززرادخانه مدارک ومستندات بسيار،  تنھا جنبه ھائی انتخاب گرديين تادرمسير
  باشد ........ ايران وتوقف ملت  ، که روشنگرجدال  دوقوه پيشرفت
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 محترم اين تحرير،  جواز اصالت رابراين تحريرارزانی فرمايند ون ابه اميد اينکه خوانندگ
  .حقيقت رامباھی سازند ،آنتبليغ  با

  عرضه کن درھرميانی نکته ھا        بی ريا ، اصل يابین راچون سخ
  

 خرآاست که چندسطری ازن اگفتاری خطاب به ايراني ، رساله درفصل  کاميابيھا ونيروی بازدارندهن ادرپاي
  :ورده ميشودآبخش به اينجا آن 
  

 بروی کاذبی راآمذھب تشيع) يک حزب تشيع (۵٧..........درسالھای قبل ازشورش 
 نراھم ندارد ومھم قضيه ھمين است وتکليف ھرايرانی وطن پرست وآال ديگر اشت وحاد

رابرباد دھد ونگذارد که اين حزب  نھاآبروی کاذب آترقيخواه اين است که تاميتواند تتمه 
  .بروی کاذب خود فرورودآديگردرالک  بار
  

 تندی که ردوجوابھای ن ازاد انديشآ کليسا بان ازادی فکرمی بينيم که جنگ ميآدرتاريخ 
  .احترام مذاھب وکليسا راازبين برد ، بدل ميشد و
  

حزب  آن غاز کرد، تاپيروزی نھائی ونابودی کامل آ ايراناين جنگی راکه حزب تشيع 
  .دھيم  ادامه

  
احساسات  ھای فکری ون اصي   ُ ـــ  حزب تشيع نميتوانند درمقابل ع نارـــوس مذھب

  .ن ديوارشکسته فروميريزدآبروی خود راحفظ کنند واي ، ناسيوناليستی
  

تشيع برباد ميرود.  بودن حزب تشيع  ،ببريدن اازمي نراآآبروست.  ،عامل بقای حزب تشيع
سازندگی اقتصادی واجتماعی وفرھنگی منافات ودشمنی  ، باھرنوع اقدام اصالحی ايراندر

  دارد.
  

بدست ن اکھرموقعی که ام ،باد گرددآزحمت بکشيد که مملکت ساخته و ، ھرقدرکارکنيد
حزب تشيع ھمه ساخته ھارابدست  ، چه داخلی وچه خارجی ،اين نيروی بازدارند بيفتد
خون ميھن  د وبارديگر سيلميکنن اھستند وير ،ايرانن اسازندگن ااعضای خودش که ھم

  .درابراه مياندازن اپرست
  

   .ز وطن ويرانه نگرددگکنيم تاھرن اراوير يکباربرای ھميشه ويرانگر   
  

  شم بسوزاندو گرياند چشمـــــيغ درچـــــــت  خودرابه وطن بسته ھمانند دوچشم ای که
ــ ـب   ُ              ب رون از ته چشم  ،کوبکشی تيغن اھمچن  رکش اين تيغ، زقلب وطنت باتدبيــــر    َ ــ
   .دردوبيتی باال نيروی بازدارند ه اسالم وتشيع است ، تيغ

  ١٣۶۴اد عبدالرحمن            امرد ايرانرزوی بيداری ملت آبا
  

  ھرگز>) پژوھش پيرامون فيلم <بدون دخترم( باهاني درجهنم  - ١٧

موضوع پژوھش راعينا از  ،صفحه درسه بخش تنظيم گرديده است ١٨٩در ١٣٧١اين پژوھش درخرداد ماه سال 
   :وريمآبه اينجاميآن صفحه سوم 

  
 آنھرموضوعی ازجھات مختلفی ممکن است مورد نقد وبررسی قرارگيردکه مشخص ترين 

چيز وياموضوع است. نقد وارزيابی يک فيلم سينمائی ھم آن جنبه ھای مادی ومعنوی  ، جھات
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کيفيت ، نابازيکن، ھنری ،ت گوناگونی مانند تجاریمحدوه است  که ميتواند ازجھان اشامل ھم
نوروصدا ومسائل مشابه ازسوی متخصصين مورد بحث وارزيابی  ،مسائل فنی ،صحنه ھا
   .قرارگيرد

  
 فيلم نھفته است ون ايک جھت ھم متوجه فلسفه ای است که درداست ، اين جھات دررديف

دھد ن اتانشبه سراغ فلسفه فيلم ميرود  ، پژوھشگر، باگذشتن ازتمامی جنبه ھای مختلف فيلم
   .نھاآگويای چه حقايقی است وچه مسائلی رابازگوميسازد وامثال  ، فيلمن اکه محتوای داست

مد گفتگوھای موافق ومخالف نسبت به آدخترم ھرگز) به بازارنمايش ھنگاميکه فيلم (بدون 
نھا الزم شد که آيارانی جويای نظرسنگر شدند برای جوابگوئی به پرسش ايرانفيلم براه افتاد و

فيلم ديده شود لذا ازيکی ازبستگانم  خواھش کردم که فيلم رابه بيند وبعد باھم صحبت کنيم (اين 
مذھبی بعضی ن اتوسط شورشي ايران که <اين سرباز، پس ازاشغال خواھش به اين سبب بود 

ازتمايالت راازدست داده ام ازجمله رفتن به سينما وتاتروسرگرميھای مشابه ونيزورزشھای 
  کتاب صفحه اول)ن ا(ازھم مورد عالقه ام)

  
شخص گفت آن داشتم وسواالتی راکه مطرح کردم ن ادرصحبتی که پس از ديدن فيلم با ايش

شمارا راضی ن اازسوی ديگر ،تراست خودشما فيلم رابه بينيد واال جواب گفتن به سواالتبھ
   .نميکند

  
سال به سينما بروم  تانزديکی سينما که  ١٢بقول معروف کفش وکاله کردم که پس از  ، الجرم

بيرون رفته آن رفتم معلوم شد که متاسفانه فيلم ازسينماھای تورنتو وحتی شھرک ھای نزديک 
   .يدآببازار آن ويدئوی ست لذا چاره ای نبود جزاينکه صبرکنم تا ا

  
آن روزھا که بحث نسبت به ن ااين بود که تنظيم اين پژوھش باتاخيرمواجه شد ونتوانست درھم

  .فيلم داغ بود ارائه گردد
  
مريکائی آايرانی بنام دکترمحمودی بايک دخترن افيلم مزبور سرنوشت ازدواج يک جو  

يند وھنگام بازگشت آمي ايران مريکاست که دارای دختری ميشوند وبه آم بتی  درمسيحی بنا
 مريکا نميدھد وبتی خانم باآوقشری دکتر محمودی اجازه برگشت دختررابه ن آخانواده مسلم

   .ميشود ايران زحمات زياد موفق به فراراز
  

سالمی وحقوق بتی خانم دراسالم منحصرا ازجنبه ھای حقوق ا واقعی پژوھش اينجانب نسبت به اين فيليم
   .صد درصد ارزش بازگوئی داردمده  است که آکتاب توجھاتی ن انھاست. درپايآوامثال 

                 
  شرائط موفقيت وپيروزی         

  يک ملت ھشيار سازيمآن بيا تا کاراين امت بسازيم         از
  

که براومستولی شده است رھانيد رعايت فريبی  ازا ملت ر ،باسالح مذھبن ابرای اينکه بتو
   :مسائل زيرضروری است

  
اسالم رابه اسالم راستين وغيرراستين واسالم ناب محمدی وغيرناب تقسيم نکنيم  که اين  -- اول

   شتھا مانع موفقيت است. اقبيل برد
     

ن اگرچه اين روزھا خوشبختانه صحبت از اسالم راستين نيست ولی ھنوز نوشته ھای کماک
  رجوع شود ) ١٨٧( به رساله مزبور صفحه دراين ز مينه منتشرميشود ازقبيل
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ن اگاه نبوده ونيستند ودرذھن خودشآاگرکسانی درطول قرون گذشته وياحال ازماھيت اسالم 

است واين تصويرھا چه زشت ويانيکو ن آگناه ازخودش ،تصويری ازاسالم وتشيع کشيده اند
است آن است وسنت محمد وتشيع ھم قرآن نميکردد. اسالم قر موجب تغييرماھيت اسالم وتشيع

  .ھمين وھمينامام  ١٢وسنت محمد بعالوه سنت 
   

تمايزی گردد که اولی حق ودومی ناحق آن ايجاد چنن آن انبايد بين مذھب تشيع ومتولي -- دوم
آن ازترشحات  خوندآاست چراکه تشيع اصل است وشناخته شود. اگرناحق است ھردوناحق 

ترشحاتش ھم ناپاک است. تشيع است  ،ھم پاک است وناپاک شترشحات ،پاک    ِ اصل   ، ل استاص
  .خوند تشيع راآخوند توليد ميکند نه آکه 
  

مجموعه احاديث محمد  ،چيزی که ملت مارابه گمراھی وفريب بزرگ کشيده استآن  -- سوم
بياندازيم. نبايد بنويسيم که  ازاعتباری که تاکنون دارابوده اند نھاراآاست. مانبايد ن اوائمه شعي

سالح وپادزھری بسازيم تاماھيت فريب  ،احاديثن ااحاديث سست وبی اعتبارند. مابايد ازھمآن 
احاديث راکه خود شيعه ھم جز آن  کل وجزءن ادم روشن شود ومردم خودشمردم برخود مر

  حديث چيزی نيست ازاعتباربياندازند ...........
  

  بيشتر نيست و مصلحت دربازصحبت کردن 
  استن ااشارتی که دراين  گفتگو بيامد راست          به نزد مردم دانا ھزارديو

  بااحترام وارزوی پيروزی عبد الرحمن                          
 

 مريكائيآاسالم  - 18

جمع ھای مبارزاتی بدون اينکه خودرامعرفی کند ن امقاالت سنگر است يکی از سازم مريکائی مجموعه ای ازآاسالم 
جلد چاپ شده  ۵٠٠٠ريا به تعداد آن ادرچاپخانه سازمنطورکه درپشت جلد نوشته شده آه ودآوروری وبصورت مجلد درآ

   .است
  

  مريكائي آموضوع مقاالت اسالم 
  

مريکائی آکوششی بود که آن خارج ازکشور شروع شد ون امبارزه ايرانين افعاليت تازه ای درميد ١٣۶٧ازاواسط سال 
جلوه دمکراسی ومترقی شناخته شود اسالم ترسيم کنند که با  تازه ای  از ند بوسيله عوامل خود چھرهھا سعی داشت

  :دراطالعات درمصاحبه ای گفت ۵٧غاز کرد ودربھمن آن ابازرگمھدی  گرچه اين تالش را 
   

ازخلق ميگويد  ئينی است کهآدموکراتيک يعنی اسالم. اسالم  ،جمھوری دمکراتيک استن ا<اين جمھوری درواقع ھم
  )١٣۵٧=١٩٧٩  بھمن ٢٠> (اطالعات زاده مبنی بردمکراسی استآبنابراين جمھوری اسالمی يک نظام 

   
غازشد ورھبری اين برنامه برعھده حائری يزدی قرارگرفت ومحمد آ ۶٧مريکائيھا از اواسط سال آمعھذا فعاليت جدی 

 اروپا) ران ا حائری يزدی مرجع تقليد شيعييت هللاآ(ن انوحائری يزدی شد  و ع قایآدرخشش مجری برنامه ھای اجرائی 
براه انداخت   مريکن تبليغات وسيعی راآقای درخشش برای يزدی ساخت  وبرای سخنرانی حائری يزدی دردانشگاه آھم 

  .بردپی ن اوگسترش تبليغات مزبور ميتوشيخ ساخته بود به عمق آن که از عناوينی که برای 
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دکترای الھيات  – حائری يزدی مجتھد طراز اول قای ايت هللاآالع  ميرسا ند که به اط ايران معلمين جامعه  - العيهاط(

ن اميشيگ –جرج تاون  –ن ااستاد فلسفه وادبيات دردانشگاه تھر –دکترای فلسفه ازدانشگاه تورنتو  –ن اازدانشگاه تھر
   )حاضرين پاسخ خواھند داد....... مريکن سخنرانی وسپس به سواالتآدردانشگاه  ،تورنتو ومک کيل –
  
قای کريم سروش  (نام آوقلم ن ااز دھ مکرد که امروز درست وتمان اسخنرانی مسائلی راعنوآن قای حائری يزدی درآ

 قای سروش متصدی جاآيعنی ن اچنانکه بعداز درگذشت حائری ايش ،اصلی عبدالحسين دباغ است) ميخوانيم وميشنويم
  .مريکائی شدآت برای نظرات حائری يعنی اسالم انداختن وايجاد حقاني

  
  .مريکائی حائری تنظيم شده استآداخلی است که دررد تز اسالم ن اعنو ٨٧رساله مزبوردارای 

  

  عشقبازي هاي شاه - 19
<تاسياھی دردام شاه> ازسوی مرکزترجمه ونشرکتاب وابسته به وزارت اطالعات ن اکتابی تحت عنو ١٣٧۶درسال 

ن اشرشد که موضوع کتاب <خاطرات پروين غفاری بود که بوسيله يکی ازخدمه ومزدورجمھوری اسالمی منت
  .جمھوری اسالمی نوشته شده است

  

نجلس تشريف  دارند  آاست که درلوس  (روشندل) سرکارخانم پروين غفاریزکتاب به غيراآن پروين غفاری در – توضيح

  .توضيحن اپاي
   
وديگرشخصيت ھای خانواده سلطنتی نسبت داده شده است که فقط ميتواند کتاب نسبتھا واعمالی به شاھنشاه آن در

به  ،باشد. ازيک اشارهن ايعنی يک قشری مسلم  ،وياعمله فسادن انامرد وناد ،کذاب ،بی انصاف، دم بی حيثيتآکاريک 
  زاده شفيق!.........>آ <عشقبازی ورابطه نامشروع مدام باخواھرزاده خود رسيدن اميتون اسآکل 
  

کتاب عشقبازی  ،نھمه دروغ وفضاحت ساکت ماندآنميشد درمقابل  ،نياز به جواب داشت  »اسياھی دردام شاهت«کتاب 
ماخذ  ٢۴٨صفحه وحاوی  ٢٠٠کتاب دارای  ناي  .پخش شدن اتنظيم وبرايگ ١٣٧٨ماه سال  ھای شاه درتاريخ بھمن

  .بی اعتباری کتاب جمھوری اسالمی است>دھنده اصالت تحقيق ون ا<اشاره به مآخذ تحقيق نش .است  یتحقيق
  

  سگهاي هـــار  -20
 ازسوی سنگرمنتشرگرديد حاوی تصوير ١٣۶٣بھمن سال  ٢٢که در ھار جزوه کم قطری است جزوه سگھای

ابياتی  جزوه مزبوربامقدمه ای شروع وبا سال شناخته ودر صحنه بودندآن  تی است که تاگروھی ازمالھای حکوم
ن اجزوه رابه زمن امقدمه رابه اتفاق ميخوانيم وابيات پاي  .يافته استن ارسال داشت پايکه يک ايرانی به سنگرا

  .ديگرموکول ميکنم
  

    ايراناصحاب حقيقی  – ايران ن افرزند
<ھاريت> جلوه گرساخت. دراين تشبيه چه جای  ذات روحانيت رادرمعنای ۵٧فاجعه سال 
   .ترديد است

  
 ذارند وميگن اايشپدرالی  ران انھا دمھايشآيافيه است زمانی که بيماری ھاری سگھا شدت ن

مساعد نبود  ن انيزوقتی شرايط برای ھاريش مالھا .انظارمخفی ميکنند درکوچه وکناراز را خود
شتند ولی ذکشيدند وازکوچه وپس کوچه بی سروصدا ميگن ارابرسرھايشن اتقيه کردند وعباش

ن انماين اھار،  خوی ھاريش بروزکرد وذاتش سگھاین اھمن ابس ،وقتی اوضاع رامناسب ديدند
  .بود دريدندن اھرچه درپيش رويش ، گشت وچنانکه ميدانيد وناظربوديد
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د که محورمصاحبه قمی نائی کلی باموضوع جزوه پاسخ نامه توضيح داده ميشوشآبرای 
شاخص است قرارداشت يکی اينکه دولت ھا مکلفند که  ازموارد ديگربرسه موردی که 

دوم مدعی است که وطن پرستی خوبست بشرطی که  –دستورات مراجع تقليد راعمل کنند 
 ايران  ی سنگينی به شاھنشاهبرای حفظ تشيع باشد سوم اينکه اتھامات ناروا

  ١٣۶٠ارديبھشت ٢۵عبدالرحمن  بتاريخ  –ن ارزوی غرور ملی ايرانيآبا ميزند...........
  

  خجزاي آ  - 22
داد که نميتوانست بدون جواب وتجزيه وتحليل باشد  وحکم شرعیروح هللا خمينی چند فقره فتوا ١٣۶٠دراوايل سال 

وغرض ازانتخاب <آخ> اين بود که  ،تحت نام <آخ> انتشارداد جزوه ای ١٣۶٠سنگردرتاريخ دھم مھرماه سال 
  .قت حکومت اسالمی ندارنداخ ھم درمقابل فشار وتضييآايرانيھا حق گفتن  

 
  .فتاوی قابل حدس باشدن اکه حکايت جزوه مزبور ازھمميشود ورده ميشود  وتصورآاوی به اينجا فتآن  چند فقره از

  
ازحزب ودولت جمھوری اسالمی انتقاد کند  ،مکتبین اسلمانھرکس ازروی قصد ازم - فتوای يکم

  .کافر وملکش رابايد به ورثه بدھند وخودش راھم بکشند
  

نکه آکسانی مسخره ميکنند. مکتبی يعنی اسالمی.  ،وقتی گفته ميشود مکتبی  - فتوای دوم  
طری است مرتد ف ،شخص اگرمتعمد باشدآن اسالم رامسخره ميکند.  ،مسخره ميکند اسالمی را

  .وزنش حرام است ومالش ھم بايد به ورثه داده شود وخودش ھم بايد مقتول شود
  

که مردم رابه کوچه وبازارکشاندند واين اسالم بود که مردم  نداين روحانيون بود -فتوای سوم  
بکشاند  واال نه يک جبھه ای ونه يک حزبی ونه ھيچ گروھی نميتوانست مردمرا رابه کشتن داد

  .شھيد شوند داوطلب دنبال مرگ بروند و بطوريکه
  

کناربروند، رژيم جمھوری اسالمی  ايراناگر روحانييت شيعه از صحنه حکومت  -  فتوای چھارم
اينھا کناربروند شما ھيج کاره ايد. چنانکه شما ازاول ھم ھيچکاره بوديد.  اگر سقوط خواھد کرد و
  .وردندآن اتوی ميد را اينھا ھستند که شما

  
اسالم وقدراين روحانيون رابدانيد. مردم مطلع نيستند ونميفھمند که اگراين طايفه  - پنجم فتوای

   .ماند سال اسم ورسمی ازاسالم نخواھد ۵٠راکناربگذارند بعد از
          

بترسيد ازروزی که اين مردم بفھمند که درباطن شما چيست ويک انفجارحاصل  - ششم فتوای 
روز ديگرقضيه اين آن ممکن است خدای نخواسته بازپيدا بشود و روز بترسيد کهآن بشود. از

  نيست که برگردم
 عبدالرحمن آن رزو ی رھائی ازاھريمنآبا                                  

  

 مالهاي ميانه رو  -23

طرحی درمورد کشورما باامضای  ، بخش خاورميانه ، مرکزمطالعات استراتژيک دانشگاه جرج تاون ١٣۶٣درسال 
گردرتاريخ دھم ن. سدادانتشار ١٩٨۴اوت  ٢٣شيرين ھانترمعاون بخش مزبور درنيويورک تايمزمورخ  خانم

. اجمال طرح دريک جمله اين بود که طرح جواب منفی دادآن به  ٢١٧درشماره  ۶٣سال ن اشھريورماه ھم
ثابت  ايراناز خمينی يک  نھا سرمايه گذاری کند  تابعدآتقويت وروی  ايراندر مريکا بايد مال ھای ميانه روراآ<

  >يدآبوجود 
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مقاله  شخصيتھائی ازسنگر خواستند که مقاله مزبور بصورت جزوه ای به انگليسی ترجمه تابرای آن بعد ازانتشار
  .مريکا ارسال گرديدآوشخصيت ھای سياسی آن نيويورک تايمز ودانشگاه جرج تاو

   
  .سنگرھم ارسال داشتن اوبرای کليه گيرندگن انرابا تغييرات الزم به انگليسی برگردآکه سنگرھم 

   

  پيروزي تاريخي  - 24
 و ايران منافع برای حفظ  ايرانپيروزی تاريخی مجموعه مقاالتی است که سنگر دررابطه بااقدامات شاھنشاه 

 ت واداين رساله که مستند به اسناد ومدارک وشھ .ھای پشت سرھم انتشارداده درشمار ايران استقالل نفتی 
 ايران بوسيله جاويد آن بارششم  .چاپ شده استن اباربصورت مجلد ازسوی ايراني ۶ات متقن است تاکنون مالحظ

مجموعه پيروزی آن در  .منتقل گرديده است) سال ( اميرفيض ١۴٠٠حات به سايت صفحه بندی وباتصاوير وتوضي
رابطه باخودداری ازسياست استقالل نفتی در ايران فورد ونيکسون به شاھنشاه ن اقايآتاريخی از متن التيماتوم ھای 

   ٤.  ريامھرمطلع ميشويمآپاسخ حکيمانه ودليرانه شاھنشاه  و
  

 جزوه معرفت                  -25

راکه بنام <ناگفته ھای شنيدنی> انتشاردادند برای ن ادوجلد کتاب خودش ١٣٨۴درسال ن اتيمسار علی اکبرفرازي
  .شدندآن سنگر ارسال وضمن نامه ای خواستارنقد 

   
که قابل نقد نيست وقسمت دوم که انگيزه نقد کتاب است ن اکتاب شامل  دوقسمت است يک قسمت معرفی شخصيت خودش

  .است هاعتقاد سياسی تيمساراست که کتاب رانقد پذيرساخت
  :ودراين باره نوشته استاصالت انقالبی داده است  ١٣۵٧دررديف گروھی است که به شورش آن ايش
  
نارسائی ھا واعمال سياست ھای نادرست که دربعضی اززمينه ھا اعم ازسياسی واقتصادی وبويژه نوسازی  به دليل«

خونديسم وبرقراری جمھوری آريشه ھای انقالب  مد که آبشخوارآگسترده ای بوجود  ینارضايت، کشوراعمال ميشد
  .»گرديد ايران در ١٩٧٩اسالمی درسال 

   
وانتظام دادن به  ايراندرامورن امداخله خارجيمنکر ١٣۶۶ازسال ن اتيمسار فرازي

نارضايتی مردم  نراآعلت  ١٣۵٧اصيل دانستن شورش  جمھوری اسالمی است وبا
انقالب مردمی نشناخته  را ۵٧شورش ن افقط درکتابشن اگفتنی است که ايش ،دانسته است

تز  از زني ١٣٧٧بانماه سال آمھرماه وششم وھفتم  ١٣ايراناند بلکه درروزنامه صبح 
  .دفاع کرده است  ۵٧درشورش ن اعدم مداخله خارجي

   
اه م بھمن ١۵بالجواب نمانده ودرمورخ  ايران درصبح ن اتوضيح اينکه مقاالت ايش

  .نھا داده شده استآپاسخ الزم به  ١٣٧٧
  

 .قائل ومدافع حقانيت سلطنت نيست واعليحضرت راشاھزاده خطاب ميکند، تيمسار
 ، زيسيونوپو) درتفسيرگروھھای شکست خورده ا٨٨ ودرجائی ازکتابش (صفحه

شاھزاده ن انھا با عنوآاعليحضرت رادررديف رجوی وگنجی ومدنی وحکمت وامثال 
  .قرارداده است

   
  ................... ازقطب زاده وشريعتمداری تجليل کرده استن افرازي

  ١٣٨۴چھارم ديماه  با احترام وارزوی پيروزی سنگر                                

                                               
٤ - http://1400years.org/Books/PirouziTarikhi.pdf  ک-ح –نيد پيروزی تاريخی را با کليک در اينجا بخوا 
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 ربات هاي تيرانداز  -26

انتشارداد که روزنامه  »رضاپھلوی«ن اسرگشاده ای بعنو          ِ نامه مفصل   ريانپورآتيمسار اميرھوشنگ   ١٣٨٠درسال 
  .نامه نقش موثری داشتندآن وعصرامروز درفراگيری  ايران صبح 

   
ورده شده آه مشت ازخرواراست به اينجا که نمونآن موضوع داخلی بود که چند تائی از ١٠متضمن آن نامه ايش

  :است
  
  .سلسله پھلوی راازسلطنت خلع کردند ايران مردم  ۵٨رضاپھلوی شاه نيست ومطابق رفراندم سال  -١
 .اصال اورانميشناسند ايران مليون مردم  ٧٠ونه درصد از ٩٩رضاپھلوی ھيچ گونه محبوبيتی ندارو  -٢
بزرگ بين که قانون اساسی رابه يکی ازعقب افتاده ترين قوانين خودسر وخود ،فرزند پدری است خود کامه -٣

  .مبدل نموده استن ااساسی جھ
.............  

  
متن   .پاسخ استداللی داده شده استن ادراين جزوه که از نظرمحتوا ميتواند رساله شناخته شود به يکايک ادعاھای ايش

  .درج است ٢٠بطورکامل درصفحه آن نامه ايش
   

 ريامهرآقريرات شاهنشاه خرين تآ  -27

کاظم مرادی ھمراه نامه  گرابوسيله سرھنن انوار راديوئی خودش ١٣٨٠درپنجم امرداد سال ن اتيمسار سپھبد آگھي
خرين کتاب شاھنشاه فقيد آ، کتاب پاسخ به تاريخ، نامه توضيح داده شده بود کهآن رفرستادند  درگای به سن

چندی بعد اين کتاب به فارسی ترجمه ومورد  ،فرانسه انتشاريافتن ادرمکزيک  نوشته شده. نخستين باربه زب
  قرارگرفت.ن افارسی زبن اخوانندگن ااستقبال فراو

تاب خود ــخرين روزھای زندگی درقاھره برکآميرسانم متنی است که پادشاه فقيد درن انچه که امروز به استحضارتآ«
نجا که من اطالع دارم  تاکنون به فارسی ترجمه نشده است آتاب تاافزوده اند ودرچاپ انگليسی انتشاريافت. اين فصل ک

  »١٣٨٠پنجم امرداد  ن اگھيآنراباستحضارميرسانم                                         سپھبد آواينک فصل ھائی از
  

بی آپياده وبصورت جزوه ای باجلد ن اگھيآريامھر ازنوارسخنرانی تيمسار آخرين تقريرات شاھنشاه آ
  بافھرست مندرجات  زيرانتشاريافت: رنگ

   
    .ايرانعلت سقوط ن ريامھردربيآآخرين بيانات شاھنشاه  -١
 .حواشی  تحقيق -٢
 .تعدد کتاب پاسخ به تاريخ -٣
 .کتاب پاسخ به تاريخ اصيل وکامل تاکنون به فارسی ترجمه نشده ا ست  -۴
 .ازچيزھائی که درکتاب پاسخ به تاريخ اصيل ھست -۵
  شماتيم براستی که سزاوار -۶

      ١٣٨٠امرداد   ١۵عبد الرحمن                                                                               
                                                                                                                           

 رشيو سنگرآدرخواست  تحويل  

بشرحی که درسنگرھا ذکرشده, مصلحت مبارزه درتوقف اجباری سنگر قرارگرفت واينجانب  ١٣٨۶اواخرسال 
ذخائر بعرض اعليحضرت بمنظورکسب تکليف نسبت به مراتب  ٨۶ماه سال بھمن ١۵ضمن اليحه ای بتاريخ 

  .سنگررسيد که متن اليحه برای تکميل اين گزارش ارائه ميشود
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  يحضرت رضاشاه دومپيشگاه اعل
گزارش حاضررابرای کسب تکيف  ،سعادت وپيروزی برای اعليحضرت رزویآبااحترام و
  .تقديم ميدارم

   
باتوقف قھری نشريه سنگر،  تصفيه امورسنگرالزم وضروری است. تصفيه امورمالی 
سنگرنيازی به کسب تکليف واجازه نداشت چراکه وجوھی که درحساب بانکی سنگربود 

کسانی بود که يابمنظورکمک مالی به سنگر پرداختھائی کرده بودند وياپيش متعلق به 
ينده بود. امرتصفيه امورمالی سنگر الزم آمشارکت درھزينه انتشارسنگربرای  یپرداختھا

بوسيله چک بانکی ازحساب سنگر عودت داده شد وچکھائی ن اناساخت که پرداختھای 
  .فرستاده شدنھا آن اچکھا به صاحبعين   ،که به حساب سنگرمنظورنگرديده بود

  
 اما تصفيه اموراداری واسنادی سنگربه سادگی امورمالی نيست ونياز به کسب اجازه و

  :تعيين تکليف ازسوی اعليحضرت دارد. زيرا
  
درحال حاضرچه ازنظرقانونی وحقوقی (تداوم مشروعيت سلطنت وقانون اساسی)  -١

ی بطور اسمی وتصوری شخص  وچه ازنظرعرف وباورھای فرھنگی مردم وچه حت
رشيو آاعليحضرت تنھا رکن شناخته شده مبارزه ھستند ولذا تعيين تکليف 

   .استن اسنگرباايش
 ، ھای سياسی وحتی اداری وکشورین اروش معمول براين پايه است که درسازم -٢

عضوی که متصدی کاری است بھنگام بازنشستگی ويااخراج ويابھرعلتی و حتی 
به تشخيص خود ن اميگردد تاسازمن اکارمند تحويل سازمآن  ابوابجمعی  ، فوت

افراد آن تعيين تکليف نمايد. درکالم نتيجه ای ابوابجمعی   ،برای اسناد واموال
  .صورت امانت دارد

رشيو سنگر، ابوابجمعی آوموقعيتی داشته ودارد  سنگردرراستای مبارزه، چنين
  .ختيارمبارزه قرارگيردبايد درا مبارزه است که بعلت توقف قھری سنگر،

رشيو آھرچند قاطعانه عقيده دارم که مبارزه ای وجود ندارتا قادربه استفاده از
ھرقدرمحکم باشد رفع تکليف ازامانت داری مبارزه  ،سنگرباشد ولی اين عقيده

   .رانميکند
نھا اشاره خواھد آدرھمين گزارش بطورفشرده به کم وکيف  رشيو سنگر کهآاسناد   -٣

ن ايارايرانازسوی  ،ھم درگزارش فعاليت ھای سنگر مسطورگرديدآن ازشد وبخشی 
حفظ تداوم سلطنت دراختيارسنگرقرارداده  و يه جمھوری اسالمیلبه نيت مبارزه ع

شده وچنين قصد ونيتی بسيارمحترم است واين احترام واعتماد ايجاب ميکند که برای 
 از رکنی به غير ،ط کنونیاسناد ومدارک تعيين تکليف گردد وبنظرسنگردرشرائ آن

  .رشيو سنگر وجودنداردآاعليحضرت برای تعيين تکليف 
                                          

 رشيو سنگرآ

 ايران سال فعاليت انتشاراتی درراه نجات  ٢٨درطول ن ايارايرانسنگر، به ھمت 
نه تنھا غنی وبلکه  نراآن ايارايرانرشيوی پربارشده است که برخی ازآدارای شاھنشاھی 

  .غنی ترين ميدانند
  

  :رشيو سنگرباستحضاررساند ميشودآاکنون گزارش مختصری ازکيفيت 
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جلد شده (جلد معمول کتابخانه  ٢١٩٠لندن ازشماره اول تاشماره ن امجموعه کيھ -١
ھای عمومی برای سھولت دسترسی به مطالب وشماره ھا) به انضمام ليست 

راستای مبارزه وھدف سنگرقابل بھره  ردن اای کيھموضوعات مھمی که درشماره ھ
برداری بوده است. يعنی بامراجعه به ليست مزبور که خود کالسورسنگينی است 

   .يافتن موضوع مورد نظررادرمجموعه کيھن ابراحتی ميتو
تورنتو ھديه  تلندن به انضمام دوره کامل سنگرھا به کتابخانه ربان ااين دوره کيھ

ه اعليحضرت ماده گرديد برای مالحظآ ی مزبورکه برای حملشد تصويربسته ھا
   .گرديده است ضميمه اين اليحه 

 Donation باتشکر دونيشن٢٠١١نوامبر ١٨کتابخانه تورنتو ضمن نامه شماره 
  رااعالم کرد

کاستت است.  ٨٢٠چھارکارتن بزرگ مملو ازکاست ھای راديوئی است که مشتمل بر -٢
 مريکا وآو ايرانھای اعليحضرت باراديو صدای کاستھا مجموعه ای ازمصاحبه 

 خذ تحقيقات ونھا مآآکه اظھارات وھمچنين مصاحبه ھای افراداست  رسانه ھا ديگر
است. کاستھای مزبور بدون  بدرمبارزه عليه رژيم غاص شواھد وقابل استفاده

تی نھا استفاده تحقيقاآبرخی از از وسنگر ،به سنگراستن ايارايراناستثناء ارسالی 
 ارسال داشته است.ن ايارايراننرا تکثيروبرای آکرده ويا 

ارسال  از نھا تشکرکرده ودرخواست نموده کهآشاھدند که سنگرکتبا ازن ايارايران
   .کاست مصاحبه ھا وبرنامه ھای راديوئی وتلويزيزونی خودداری فرمايند

ی عکس برداری وضميمه اليحه تقديم کاست ھای مزبور بصورت انبوھ
   .اعيحضرت شده استحضور

 يک کارتن بزرگ ويديوازمراسم وبرنامه ھای مصاحبه ھای تلويزيونی ايرانی و -٣
بوده ودرراه مبارزه وتحقيق واستناد  ايران خارجی ومسائلی است که مربوط به 

   .مطلب بسيارقابل استفاده است
پرونده تحقيقاتی که ھرپرونده مربوط به موضوع خاصی است  ٣٠٠حدود  -۴

(سياسی ومذھبی) ميباشد که ھريک  ايرانعات ھم بدون استثناء مربوط به وموضو
  .پرونده ھا خود مستقال موضوع يک کتاب ويارساله استآن از

شامل اطالعات ومعلوماتی است پروند مکانبات اشخاص باسنگراست که عموما  ۴۵٠ -۵
مين کننده امنيت به سنگرداده اند  وياسوابقی ازافراد ارائه شده که تان ايارايرانکه 

محرمانه به ن ااطالعاتی که افراد بعنو –توضيح اينکه   .سنگربوده است
سنگرارسال داشته بودند دررديف اين پرونده ھانيست وھمانطور که دريکی 

عات محرمانه به يارانی که اطالايرانازسنگرھای گذشته اعالم گرديد بنابرتقاضای 
نھاھم که درخواست استرداد آارسال گرديد ون ابرايش نانآل پرونده سنگرداده بودند ک

   .نھا بکل ازبين رفته استآرانکردند پرونده ن امدارک خودش
مريکا اعالم ونسخه آکه به دادستانی  ۵٧درتدارک شورش ن اپرونده مداخله خارجي  -۶

نکی باموضوع يکشورامضاکننده عھدنامه ھلس ١٩به وزارت امورخارجه آن ای از
    .رشيو سنگربايکانی استآدرآن رکشور ارسال ويک نسخه ازعدم مداخله درامو

   .بيشتری نسبت به مورد شده استن اتوضيح اينکه درگزارش فعاليت سنگر، گفتم
نجلس درھمين موضوع آنيز درلوس ن اھنچيآقای جالل آن اتوضيح اينکه شادرو

اد که مشتمل نرابه سنگر ارسال  داشته بودند. اين اسنآاقداماتی کرده بود که سوابق 
  .کارتن است ضميمه است ٣بر

 است که ازکتابھای مورد تحقيق در چھارده کالسورقطورخالصه مطالب مھمی -٧
کتابخانه ھا يادداشت برداری شده واين کالسورھا به ھمراه پرونده ھای تحقيقاتی يار 

   .ياورسنگر بوده است و
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 ايران  –حرکت  –عدام ا – ايرانپست  –زاد آ ايراندوره کامل روزنامه ھای  -٨
 - نھضت بختيار –ن اوجھ ايران  –جبھه نجات  –پرديس  -  تريبيون (کامل نيست)

قای آ ايرانشھر –(کامل نيست)  ايران پيام  –نيوز ن ااير –سام  -گام   –ن ابدژ - راآ
نھضت رنجبين وبسياری ازجرائد ايرانی خارج  -  ۵٧ايرانشھر قبل ازشورش  –شفا 
ک رکارتن بز  ١٢گام تعطيل شده اند که در بغيرازن آناھمگی  کشورکه امروز از

اين نشريات تنھا نگھداری نشده بلکه بموقع خوانده ومسائل  –نگھداری شده است 
   .عالمت گذاری وبرخی استنساخ وبايگانی شده استآن مھم وقابل استفاده 

، اتی که بسيارنجلس درباره مسائل مبارزآبريده مقاالت روزنامه ھای فارسی لوس  -٩
اين بريده ھا تفکيک ، به شناخت فعاليت ھای مبارزاتی کمک موثربود بسيار

   .موضوعی شده ودرفاليل ھای مربوطه بايگانی شده  است
بی ن اياری که چون درسال گذشته درگذشته ذکرنامشايرانھمين جا الزم است از 

ی شنائآکه بامن ھيچ پازارگاد بودند مھندس منصورن اايش نام برده شود اشکال است
سال بطور مرتب ھرھفته يک  ١۶به مدت قبلی نداشتند وھيچگاه ھم ھمديگررانديديم 

نجلس برای سنگرميفرستادند  آازبريده مطالب روزنامه ھای لوس  گبسته بزر
بی بتصور نميکنم اين قبيل ھمکاری ھا وتحمل مخارج وصرف وقت عامل وس

   .شدجزعالقه به مبارزه وپيروزی داشته با
که  ايران سی مربوط به –بی  –ازخبرھای برجسته وتفاسيراستثنائی  بی  يک کارتن - ١٠

درشورش ن ادرراستای مبارزه وتحقيق عليه جمھوری اسالمی واثبات مداخله خارجي
   .بسيارقابل استفاده است ۵٧

اين  –مجموعه کارتھای تمايل دريافت سنگروپاکتھا سنگرھای برگشت شده  - ١١
به مبارزه وپيروزی ن ارينه ونشانه ای است ازعالقمندی واميد ايرانيمجموعه ق

  .نھا ازمبارزه درسالھای بعدآدرسالھای نخست ونااميدی ورويگردانی 
پرونده ھای مالی ساليانه سنگر که کمک ھای اشخاص وھزينه ھای سنگرباقبوض  - ١٢

   .مربوطه که بطورمنظم ومرتب نگاھداری شده است
 یمستند عليه جمھوری اسالم ھوائی که مطالبش ميتوانست ن اازکيھشماره ھائی  - ١٣

  .قرارگيرد  که باعالمت قرمزعالمت گذاری شده است
فوريت افتاده ودرسنگرھا  مقاالت وموضوعات ماشين شده برای چاپ درسنگرکه از - ١۴

  .چاپ نشده يک کارتن بزرگ
 به سنگرن ايارايرانسيله کتب بدون استثناء بوآن کتابخانه مفصل سنگرکه تمامی  - ١۵

اھداء شده  که ازمآخذ معتبرتحقيقات سنگراست که به  کتابخانه تورنتو اھداء خواھد 
   .شد

يک پرونده قطورازبريده مقاالت روزنامه ھای خارجی که مطالب قابل استفاده ای  - ١٧
   .ديروز نوشته اند ايران امروز و ايراندرباره  

    

  چگونگي تحويلوتحول 
 بوسيله سنگر رشيو سنگربصورت تفکيکآسناد ومدارک وپرونده ھای کليه ا -١

 ٨٠تا  ٧٠درکارتن ھا جاداده خواھد شد تصورميشود که برای اين کاربه حدود 
   .مينمايد نراآکارتن نيازباشد که سنگرتقبل 

ھا ازدفترسنگربعھده تحويل گيرنده خواھد بود که ازسوی  ھزينه انتقال کارتن -٢
   .معرفی ميشونداعليحضرت کتبا 

  

  استدعاي ازاعليحضرت 
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رشيو سنگرقبول موضع آنسبت به اسناد  ، بنابرمراتب باال از اعليحضرت استدعا دارد
  شود رامضارشيو سنگآنده ای صورت مجلس تحويل فرموده واجازه فرمايند بامعرفی نماي

 موافقت و زا را بھمن ماه سال جاری سنگرن اايچنانچه تاپ داعليحضرت اجازه ميخواھ از
سنگربه رسم معمول به  ،نمايندنرشيو سنگر مطلع آانتخاب نماينده ای جھت تحويل 

  ت کل خواھد رفيريسا
  سنگر –بااحترام وتقديم مراتب ارادت                                    

  

 پاسخ درخواست ازاعليحضرت 

  .رفت  recycle رشيو سنگر تدريجا به ريسايکلآ ، ناگفته پيداست
                                                                       
  می يابدن اپاي ١٣٩٠اسفندماه سال  ٢۵گزارش فعاليت سنگر دراينجا وبتاريخ  

  
   نويسد قلم من که  ، تاعمرچه خواھد                                 

  
    بااحترام اميرفيض                                                                      
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