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  حقوقدان - اميرفيض

جامه  ،اعليحضرت بوديم  که خوشبختانه انتظارغاز سومين سال اعالم سلطنت آ بتپيام شھريارايران بمناسھمه درانتظار
   :، باعنوان زير انتشاريافتعمل يافت وپيام

  غاز سومين سال اعالم سلطنتآپيام اعليحضرت رضاشاه دوم شهريارايران بمناسبت  

  1361بانماه آنهم 

   :شروع شده است عبارت ذيل باام درحد سه ونيم صفحه سنگراست وپي

  رعھده من گذاشته شده بود پذيرفتم،  درچنيين روزی مسئوليتی راکه بموجب قانون اساسی ايران بدوسال پيش

سال از سلطه اين رژيم مرگ و وحشت ميگذرد ولی قطعا اين مدت کافی بوده تا ماھيت چنين رژيمی  ۴اکنون نزديک   _
  .راچنانکه بايد بشناسيد

رد فرد وھويت ملی وميراث پرافتخار فرھنگی بعھده ھمه ماست وف يرانا ، پاسداری از موجوديتيخ_ امروز به حکم تار
من اين مسئوليت رابرای ھرايرانی بدون استثناء والبته قبل از ھمه برای خودم بدون  .ما دراين مورد مسئوليت داريم

  .توجه به اختالف سليقه ھای سياسی واجتماعی افراد قائلم 

ترام _  من به ھرعقيده ومرامی که درچھارچوب قانون اساسی مشروطه ايران درراه مصالح مملکت بکوشد اح
  رم.......ميگذا

بااستفاده از ھمه امکانات  ،، مبارزه بااين رژيم ستمگروناصالح_ توجه داشته باشيم که مھمترين وظيفه ھرايرانی واقعی
بود  مدرکنارشما خواھن روزمن درداخل خاک وطن آ. روز سرنوشت درپيش است ومسلم است که دروھمه نيروھاست

......  

  )١٣۶١ابانماه  ١٢متن کامل پيام درسنگر(                                                              

  پژ وهشي درپيام شهريارايران 

  وورده ميشودآن آ،  پژوھشی درپيام شھريارايران معمول گشت که اشاراتی ازبه تبعيت رسم  سنگر

****  

 نراآاست که شھريارايران  تاکيد قبول مسئوليت سلطنت وپذيرش راه مبارزه ،بارز ترين مبانی اعتقادی پادشاه دراين پيام
  .محکم واستوارساخته اند برمحوروظيفه مقدس ملی،

  کوشايند،  درراه مصالح مملکت احترام عقايدی است که درچارچوب قانون اساسی مشروطه، هجايگاه ديگرسخن پادشا
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  مسئوليت سلطنت  –يكم 

) از سوی سنگرانتشاريافت ١٣۶١سالبانماه امسال(آ> که بمناسبت روزھای چھارم ونھم سلطنت ومسئوليتدررساله <
  است ...........مده آميدان رساله اجازه ميداد ازمسئوليت سلطنت سخن  نجاکهآتا 

 گاھی براين آ. شھريارايران با ، مسئوليت ھم ندارديفی ندارد،  کسيکه وظيفه وتکل،  فرع بروظيفه استمسئوليت
   .حقيقت است که از مسئوليت خود بانام وظيفه مقدس ملی ياد فرموده اند

سوگند سلطنت متمم قانون اساسی مذکورشده است.  ٣٩مقرردراصل ابعاد مسئوليت شھريارايران ھمان است که درسوگند
است  رت وشھادت خداوند برقرارگرديدهاقی است که بين پادشاه باملت ايران وبانظاکه بوسيله اعليحضرت اتيان شده ميث

........  

  :شھريارايران بااعالم مراتب زير

  ٣٩قبول سلطنت واتيان سوگند مقرر دراصل  

  غاصب شناختن رژيم جمھوری اسالمی  

  وابسته دانستن جمھوری اسالمی به بيگانگان  

 عنوان يک وظيفه ملی شناخت مسئوليت خود ب  

 ست وقف وجود خويش درراه انجام مسئوليتی که قانون اساسی برعھده ايشان نھاده ا  

  و براين اساس اعتقادی به تداوم رژيم پادشاھی وفلسفه قانون اساسی مشروطه ايران تاکيد قاطع فرموده اند
   :است که فرموده اند

من بھرعقيده وھرمرامی که درچھارچوب قانون اساسی مشروطه ايران درراه مصالح مملکت بکوشد احترام ««  
  »»ميگذارم

****  

  فرزندان ايران 

نروز من درداخل خاک وطن آروز سرنوشت درپيش است ومسلم است که در«« 
  »»ود وھمگی پرچم مبارزه راھمراه يکديگر به دوش خواھيم داشتخواھم بدرکنارشما

  اهــــش                                                                                                        

****  

نرابه تمنای دل درافق روشن آشاه رامجسم سازد وشکوه وجلوه  قدرت تفکر، به انسان امکان ميدھد که تحقق بيانات 
   .ايران ازھم اکنون تماشاکند

است که دررستاخيزی بزرگ پرچم شکوھمند ايران پادشاھی برفراز الشه دريده شده حکومت  وه چه پرجالل شادی بخش
کنده از مھربه شاه وايران دردريائی از ھيجان وشوربی آليون ھا قلب يريارايران درميان ميد وشھآاسالمی باھتزاز در

   .ازناپاکان ودشمنان بپردازندمانند قدم بخاک وطن بگذارند ودوش به دوش ملت بامليت ايران به تطھير خاک وطن 

  .گردديران باز،  تاکه ا. اين چنين بايد بگردداين تخيل نيست فرمان تاريخ است
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. حکم نظم ،  نھاده شودبايد پرچم مبارزه بدست پادشاه که دست ابدی ايران است به دوش ايران پناھان وايران مداران
که مشروعيتش از قانون اساسی وقدرتش متجلی از قدرت  ،فرمانده مبارزين بافرمان يکست که ونظام مبارزه اين ا

  .معنوی سلطنت است بادشمن وطن بجنگد

رام وابراز تکليف آشوبگری آ ،، ارائه احساس وعشق وياکينه ونفرت است،  مبارز نيستاگرفاقد اين نظم بود ، مبارزه
  فردی است که جانش کوتاه وعمرش بی دوام است ........

    َ     ام ا شکال مبارزه  درتم ،ن مبارزه استآميعادی باملت نھاده اند که يگانه اسباب انجام  ،اعليحضرت دراين پيام پرمفھوم 
   .وجبھه ھا وباھمه امکانات واستفاده از قدرتھا

؟ کدام قدرت انتظارملت است شنای ملت ايران است جز پادشاھیآ؟ کدام قدرت کدام قدرت برترازقدرت پادشاھی است
  ؟اال رژيم پادشاھی ت؟ کدام قدرت حق اسجزپادشاھی

  .ئي بخش رابااين قدرت مسلح سازندميخواهيم كه بافرمان خود مبارزه رها شهريارايراناز

****  

ھرنوع تالشی برای رھائی ، ، فراموش نکن کهای ايرانی که ميخواھی برای وطنت بجنگی
، بايد برای سرکوبی مالھا ،، برای سازندگی ايران فردابرای وحدت نيروھا ،ايران ما

ملی ماايرانيان است بناشود وگرنه فروميريزد چنانکه  بانيروومالتی که برخاسته ازعادت
   .مدن فروريخته استآيکی پس از ديگری به مجرد بوجود 

ابدا وطنی باقی نخواھد  ،، وابدا،  ھيچ اميدی، ھيج آبروئی،  ھيچ شرافتی،  ھيچ مبارزه ای،  ھيچ سازمانیھيچ وحدتی
ن نھاده است برميثاق قانون اساسی آکه قرنھا گامھای استواری براگرقدرت سنتی پادشاھی درزمينه ھای معنوی  ،ماند

   .غازنکندآ،  حرکت متھورانه خود رامشروطه محکم ومصمم

   .عزيز ايران چشم دوخته ايم ، يک ناجی سنتی وبه يکبه يک نام، قدرت ملی ما چنين است که به يکعادت 

   ؟؟سال برسد ۴٠سال و ١۴سال کنونی به  ۴؟  منتظريم که دمنتظر چه ھستند وھستيم که اين تمنا رابعمل مفتخرسازن 

  ن)آ( پايان سيزدھمين ھنگامه به اميد ادامه                                                                   

   

       

 


