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ه  ع  ر گا    A  
   

  حقوقدان - اميرفيض

اين مسئله برای خودمن  ،ن کارمی ايستدآدرست از ادامه اطمينان شروع ميکند ولی باتذکری اميد و با گاه انسان کاری را
چه «« عالقمندانه ايشان کهمقابل پرسش ايک شخصيت محترم درگفتگو بودم درروزی که ب .دررابطه بامبارزه روی داد

که دارم  روقت گيربزرگی را دردستروجزواتی که گھگاه بتحرير مياورم کاانتشارسنگ وضيح دادم که در  کنارت »»ميکنم
   .يم تاريخ مبارزه سياسی ايرانيان برونمرزی استتنظ

تقادی خودتان ميجنگيد شما داريد در جبھه مبارزه اع««: زنده است چنين بود سخنان ايشان که ھنوز درحافظه ام
درحدخودتان فرمانده ھستيد يک فرمانده ھرقدر ضعيف وياپرقدرت باشد اوقاتش را صرف تاريخ ووقايع نگاری  وبھرحال

غفلت از مسائل روز به مبارزه لطمه ميزند  شما قلم بدستان  ،جنگ نميکند اين کارازکارھای بعد از پايان جنگ است
  شويدشبيخون پاسداربازاز تعرض ومدافع سنگرھای اعتقادی باشيد وجناح ھای مبارزه رامبارزه رامصون بايدھستيد که 

به بايد ھمه امکانات ونيروھای شما ھا ،قدرت سلطنت رنج ميبريد تی که داديد احساس کردم که از خالءدر توضيحا شما
  »»جبران اين نقيصه صرف شود نه تاريخ نويسی مبارزه..........

 ،ساله سنگرکه درتمام طول مبارزه سی وچند  گاھی ودانائی به من دادآ قبولی توام با رلندن انجام شدگفتگو که د اين
قرار اينجانب  و قاعده ھرم مبارزه سنگر ،ت وتداوم قانون اساسینھمواره مرعی وتالش درپاسداری از مشروعيت سلط

   .داشته است

بجا يافتم که تالشھائی که  وراه تحصيل موفقيت راھموارميسازند ندهيآنجا که گذشته ورويدادھا،  تجربياتی ھستند که آاز 
شده  به ان رسانده  شکه الزم بوده بعرض درھرموردیو ضروررت به رسالت ووظائف قانونی  دررابطه باتوجه اعليحض

ن است  آن نقيصه ای که سالھاست مبارزه گرفتار ن کوششھا ميتواند به جبران ھماآ که ان ھم برسداستحضار ايراني
   .کمک باشد

             بوسيله اسکنن به اينترنت آمشکلی که دراين راه يافتم يکی کھنگی وفرسودگی نوشته ھای سنگراست که  انتقال 
راه است که يقين دارم عالقه ايرانياران به حضور محصول خوبی ندارد وديگراينکه نوشته ھا باتفصيالت وتوضحياتی ھم

لذا اين راه انديشه شد که از ھرتحريری که دررابطه با خالء قدرت سلطنت مطلبی بعرض    ،دران مفصل  معمول نيست
ن آورده شود وراھنمائی شود کسانی که عالقمند تحقيق بيشتر درآاعليحضرت رسيده  است عباراتی چند دراين مجموعه 

    .ھستند به ماخذ رجوع فرمانيد موضوع

دراين ورده ميشود گرفته شده ازسنگرھاست ومکاتبات مستقيم وبيشتر باعنوان محرمانه آنچه دراين مجموعه آ  حاشيه

  پايان حاشيه   .مجموعه حضور ندارند

  يكمين  هنگامه
تاريخی بود که واال حضرت وليعھد لتھابی بود زيرا مصادف باروزھای سخت وپرا ١٣۵٩بانماه سال آروزھای اول ماه 

  . فعاليتھائی بود که اين امر تحقق نيابد متاسفانه  ھلوی قانونا بايد اعالم سلطنت ميفرمودند ورضاپ

شماره  بانماه آن درسنگرھشتم آباری دراواخرمھرماه ھمان سال يادنامه ای تنظيم وحضوروليعھد تقديم گرديد که متن 
  .درج گرديد ۵٠
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که روزی < ميشود عنوان اين تحرير درھمان سنگرصفحه ای مراتبی  انتخاب شده که گزارش  ٩ازاين يادنامه مفصل 
                     >درتمنايش بوديم ھست

****  

  امهـــــاد نيـ

ست عالم پادشاھی اعليحضرت رضا پھلوی برايران وملت ايران بخشيده ااين يادنامه رابمناسبت يادگاه پرفروغی که ا
وبعظمت اثربخشی ونفوذ اقرانی اين اقتدار سنتی وملی درحفظ موھبت سلطنت راميشناسند  نھا ئی کهآتقديم ميکنم به 

   ،گاھندآوبقائ وحدت مليت واستقالل وسرافرازی ملت 

  اشغال شده رسيده اند  رزه برای رھائی ملت وايرانوعاليترين ھدف اتکائی مبا، باوردارند ببزرگترين خواسته نان کهآبه 

  ابيک مفھوم ميدانندتقديم ميکنند وايران وپادشاھی ر ، ر استين ايمان واعتقاد، به پادشاه احترام وبه سلطنتنان کهآبه 

اسخ ر ايفای اين تکليف ملی وميھنی دانند وباتمام قدرت بهقوق سلطنت راحق مسلم خود مي، حراست از حوبه انان که
   .پيمانند

،  ملی باشد فردائی نزديک  که ازمن نام ونشانی نيست اين سخنھا توانسته باشد درساختمان پايگاھی بس عميق ووسيع
   .يدآومردمی برای پادشاھی ايران چون ذره ای بکار

  :هدف اين است كه

لودگی وباورھای تلقينی توده ھابدور سازم  ومغز ھارااز ھمه آاز ھرگونه  را وطهفلسفه رستگاری قانونی اساسی مشر
  تصورات ودرک ھای منافی باحقانيت نظام پادشاھی ووارستگی قانون اساسی برای رستگاری ملت ايران بزدايم 

  :راهمان اين است كه

، برای اعتقادمان ، برای اعتقادمان انتقاد کنيمان بجنگيم، برای اعتقادم، برای اعتقادمان بگوئيماعتقادمان بنويسيم برای
   چراکه: ، برای اعتقادمان فرياد کنيم وبرای اعتقادمان مبارزه کنيمھدايت کنيم

نرامستحکمترين سنگر مبارزه برای نجات ايران پادشاھی آاعتقاد راکل حيات فکری وراه رستگاری ملت خود ميدانيم و
  شناخته ايم .........

زمان وموقعيتی که  ، بيداری خاصی رابه اعتبارنآ،  وظائفی برما وارد ميسازد که بموازات اين رويداد  تاريخی بزرگ
   .داريم ظاھرميسازد

ان تد ازقانون اساسی مشروطه ھمواره رسوب ذھنی ام بوده است بيا م تانقطه نظرھای الزمی که باالھامددراين سند قاص
  **                                       ورم ........آ

دانيم بايد بدانيم که ورمينراسبب حيات ملی ووحدت جامعه واستقالل کشآلی                       ّ اعتقادتقديم ميکنيم وتج   ما که بموھبت سلطنت
داخلی اين قطعه ازھمان يادنامه است زيرعنوان (نھا يادھای زيرين است آ،  ارکانی دارد که مھمترين رمانآتحقق اين 

  >يادھای تکليف ما<

پادشاه راطرف توقع وانتظارمادی ملت قرارندھيم ودرنتيجه مسئوليتی که متوجه دولت ومسئولين کشوراست  -١
  .بسوی شاه روانه نسازيم

پادشاه راز تعھدات حکومتی ونابسامانيھا واشتباه کاری ھا که خاص ھرحرکت اجتماعی واقتصادی واصوال  -٢
   .نگاه داريمتصميم گيری است بدور
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فرينی وعشق به قدرت حکومتی ميگردد، ضربه ھولناک ديگری است که آفردپرستی که سبب نوعی قدرت  -٣
   .يدآباچھره درمان ناپذيری وگسترش بی حرمتی برتارک سلطنت فرود مي

فرين آھر. معنويت سلطنت خود، مق ملی ماست بافرد پرستی وقدرت زائی کاذب تفاوت داردداشتن پادشاه که عشدوست 
، چون رابطه معنويت پيامبران باامت ھا ھرگز لوده نگرددآودوستی زاست واگربه حريمش تجاوزنشود وباقدرت حکومتی 

   .ضعيف وناتوان نميشود

پادشاھی وسلطنت رابايد ازروی عقل ودليل ومنطق دوست بداريم واحساس ملی رابرای ريشه دادن به اين  -۴
نکه احساسات عمومی رادرمواقع مورد نياز حکومتی به سوی پادشاه آ احترام وعشق سنتی بکارگيريم نه

بکشيم  وسبب گرديم که اثرات منفی ناشيه ازاقتدارحکومتی ضربه ھای ھولناکی بررابطه معنويت بين شاه 
  .ورد وبی اعتقادی راجانشين اعتقاد ومھربه شاه نمايدآوملت وارد 

ويت سلطنت حفاظت ميکنيم بايدبااحساس وعرق ملی خودمان ھمچنانکه باقدرت وتفکروانديشه ازحريم معن -۵
  گاھی وبيداری درجھت حقوق ملت است بيفزائيم آبراقتدارمعنويت سلطنت که نظارت معنوی برقوای ثاثه کشورو

، احترام وايمان بنظام پادشاھی برای رفاه ملت ن اعتقاداتآ،  فدائی اعتقادات خودباشيم که فدائی شاه نباشيم -۶
   .زادی ايران استآتقالل وواس

ن بکوشيم والياف اين رابطه آئم وگسترش عميق اباتمام قوا به حفظ رابطه معنويت بين پادشاه وملت وتقويت د -٧
قشريون مذھبی از يکسو وجھالت وبی عالقگی وبی تفاوتی ھا از سوی ديگر ضعيف  راکه دراثرتجاوزات

   .يوند ابدی دھيموناتوان گرديده است بااعتماد واطمينان ملی پ
بنام  ،،  انتقام نگيريم ودروغ نگوئيمدم نکشيمآ،  ،  مجازات نکنيم، زندان نکنيمبنام پادشاه خشونت نکنيم -٨

   .زادی ننمائيمآ،  تفتيش عقيده نکنيم وسلب ،  محروميت ندھيمپادشاه تبعيض نکنيم

اده ملت است انجام گيرد طبلی که قانون مينوازد اصال صدا ھمه اينھا وھرچيزکه جامعه الزم دارد بايد بنام قانون که ار 
  .امااشاره شاه صدای ناقوس جھانی رادارد ندارد 

. مردمی که ورندآدرراس حکومتھا ملتھا قراردارند وملتھا حکومت ھارابوجود مي< :لرد ھاليفاکس انگيسی ميگويد
،  نان اطالق ميشود اماپادشاھی که ملتش راازدست ميدھدآبرپادشاه خود راازدست ميدھند بازھم مردم ھستند وکلمه مردم 

   .ديگرپادشاه نيست

ورده باشم  آقدرت ورابطه معنويت پادشاه رابااين گفته ھاليفاکس بتائيد شما  ظفح اميدوارم توانسته باشم ارزش حياتی
اين موھبت الھی است بابينش ن ملت درگرو آمده وحيات اجتماعی وسياسی آوشما بسرنوشت ملتی که باپادشاھی بوجود 

  .علمی پی ببريد

   :نھاچنين استآ= ازمعنويت تعاريف بسياری شده است که ساده ترين  حاشيه

  پايان حاشيه »نباشد ن عوامل مادیآ، عشق واحترام واعتبار به قدرتی است که سبب ومسبب اعتقاد«

  پايان يکيمين ھنگامه                                                                                   

   ....به اميد ادامه ھنگامه ھا 

  

                    

  

 


