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ه  ع  گا   A  
گا  A ن    ھاردھ

د     ١٣۶١اذزماه سال  ٢١نا  سال
  حقوقدان - اميرفيض

غاز سومين سال اعالم سلطنت، شکوفائی آھفته پرانتظاری بود خاصه که پيام شھريارايران بمناسبت  ،ھفته گذشته
   .انتظارراحق ساخته بود

احساس ميکند مثل ، احساس تنھائی وبی کسی ميکند، می پوکد و فروميريزد خودش ،شھيد ميشودانسان وقتی انتظارش 
  ، زبانش شل ميگردد، فکرش به بيماری وسواس وخيال مبتال ميشود و........،  قلبش کند ميشوداينکه زيادی است

يم ويقين داشتيم که اين روزتاريخی که بحق پيام شھريارايران بود از استقبال حاضرومشتاق ،آذر ٢١از ھفته ھا قبل از
دارد بيش از سال گذ شته مورد توجه وگراميداشت شھريارايران قرارخواھد  باخود کشورما را درخشان ترين افتخارات

   .گرفت

ن روز که يادگاھی عظيم وفراموش نشدنی از نقش شاه وارتش شاھنشاھی آ ان بمناسبتمتاسفانه از سوی شھريارايراما
  شد...........ـــــ، پيامی داده نذربايجان وجلوگيری از تجزيه ايران استآان درراه نجات مردم اير

ن آالزم ساخت که عريضه ای حضورشھريارايران تقديم گردد که اشاراتی از ،واژگونی اميد وانتظاروگذشت چند روزی
   .سھم اين ھنگامه است ،نامه

  ار ايران شهري

د رسا ضار پادشاه  اراده  ا ی آ ، ا ر ل از روز ج وم  دم  یار دآ  ٢١ن  ه با خاذرف صدوریا ی ا م  ص رت  د     ،  اع    .وده ا
ن   ت  ن س ندا د ن وا شاور نا  ا ان  یارا د   قدرآ داده ا ا اد ن روز  ی ا ند، ایپ ق ما ان و ت  ا د ن راه  ندا دا سلما ا  ،

د وده ا پ ن راهرا ت  ا ھان  ن پ ندا ت و ل ا ت ،،      .راه 
ذربايجان بنام يک افسانه يادکرده  آدرنجات ازتالشھای شاھنشاه وارتش  ۵۶صفحه  بختيار درکتاب يکرنگی اش -حاشيه

براين اشاره به اصالحات شاھنشاه وارتش رانداشت بنا                 ِ نيست بختيار تحمل   ذربايجان قائلآوھيچ سھمی برای شاه درنجات 
  )پايان حاشيهکه بوده است    ( وخواست ذر  توسط شھريارايران راهآ ٢١بخوبی روشن است که ترک تجليل از 
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  خطاب به مشاوران وانديشمندان شهريارايران

اعالم موجوديت کرده  غاز شده وفرقه دمکراتآذربايجان وکردستان آد که بارديگرنغمه تجزيه طلبی مگرنميداني شما،
  ........ذربايجان راديده است آوکمونيست سرخ خواب بلعيدن 

د که دراين روزھاست که ميتوان مستند وسربلند سخن گفت وسپاس ملت رابه جانبازان ارتش مگرنميداني ،شما
   .ريامھر بزرگ فرمانده نيروھای مسلح ايران شاھنشاھی تقديم کردآذربايجان وبه شاھنشاه آفداکار ، به مردم شاھنشاھی

د وچه بارزه ای رانصيب مبارزه ای دانسته اند که زی راعايد شاه وملت ومملکت ميدانيپادشاه چه چي از سکوت ،شما
  .فقط  ميتواند باالھام از ناسيوناليسم ايرانی جان بگيرد

   .درست درجھتی است که مخالفين سلطنت می انديشند عی داريد که  انديشه شماچه دفا ،شما

، ذربايجان نقشی داشتندآبه اينکه اگرشاھنشاه وارتش شاھنشاھی درنجات  ،گروھی خام فکر     ِ فکری      ِ وھم           َ درمقابل ت   ،شما
  ؟ديرفت  چه پاسخی دارعنايت وتجليل شھريارايران قرارميگمزبور مورد        ِ يادگاه  

ماده ايم با انديشمندان سلطنت نسبت به استراتژی مبارزه بحث آتی اعالم ميکنيم که چرا وق
پاسخی  ن سلطنت کمک ميکنندنھاراقانع سازيم که دانسته ويا ندانسته به دشمناآکنيم و
حساس برھيچکس  روزھاین دراين آثارشوم آ! که د ويکباره چنين دسته گلیننميدھ

  د؟پوشيده نيست ميکارن

، بوظيفه وتکليف قانونی که نياز مبارزه که ھيچگاه احساس مسئوليت نميکنيدقايان آما وای برش
نمی کسی شمارا، شاه ھستيدد که مقرب دل خوش داري ،ل شما قرارداده  توجھی نمی نما ييددرمقاب
سلطنت  ، بامخالفين، پس جوابگونيستيد،  سمت قانونی نداريد، از انتقاد درامان ھستيد، پسدشناس

وباالخره  دتيريامھريسم نيسآد چون از سلطنت طلبان ميگريزي !،،  چون وحدت گراھستيدميسازيد
  .يد حضرات گربه مرتضی علی ھستندآھروضعی پيش 

  ای ايرانی که وطنت دراسارت است وخودت دربدری 

. اين اولين وآخرين سالح وفالح ، آبرويت استفاده کن، ھستی اتاز قدرت کھن ريشه دارسلطنت، برای نجات وطنت
، ھمچنان اسيرودرمانده ای . ترديد نکن که ھرگز وباھيچ سالحی جز قدرت گسترده سلطنت ن مسلح نشویآتوست  اگربا

   .نميتوانی به وطنت برسی

 انزوا ، اينان که سلطنت رادرمحاصره ونبايد پادشاه مطرح باشد وبخيتار) یمينن اقايآ - وزتوضيح امراينان که ميگويند (
، اينان که نميگذارند ، اينان که باالفاظ ميانخالی شھريارايران راازرسالتی که قانونا بعھده دارند بازداشته اندقرارداده اند

ميخواھند تراخلع سالح کنند وباسالح ھيچ وپوچ ترامسلح  ، شھريارايران بافرمان خود مبارزه مرگ گرفته رانجات دھند
ز توبگيرند ا نراھمه ملت ميدانند وبانام وسيره وتباران آشنا ھستندآسالحی که کاربرد  ميخواھند اين سالح قاطع، ،سازند

   .وملت رادرمنجالب فقر، وتوراباعشق به وطن درگورسرد فروکنند

 ، باھمه ثروتی که اگر داری به فقر وآشنانشویش روی خودداری باجان ودل اگربااين حقايقی که پي  -  اي ايراني

نچنان موريانه واروجودت راخواھد خورد که پاره ای ازغم بی انتھا آ، پريشانی خواھی افتاد وفراق کسان وعزيزانت
   .مرگ پناه ميبری ،  درآرزوئی که ھرگز تحقق نخواھد يافت بهوطن داریباھمه انتظارواميدی که ببازگشت  ،گردی
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غافلی که چه سرنوشت شومی   ،ن مرگ راعزيز وگرامی خواھيم داشتآداريم که از نکبت  روزگاری درپيش 
  درانتظارماست .........

،  ، اسيرتوھم وخياليم، دلخوش به اخباريم، غرق دراميديم، سرگرم مبارزه ايموارگی روزھای شعف استآسال  ۴اين 
. اول ،  نميدانيم که اينھا ھمه يکباره وياکم کم فروکش ميکند. نميدانيم که اينھا دوام داشتنی نيستوفردائيمفاتح امروز 
سال  ۴ياھای دلفريب واميد ساز که جای رؤ ،ه مان ميميرد ودرنھايتحوصل ، بعد،، سپس تنفرساز ميشويمبی اثرميشويم
   ١. ميجوشد ،نده سياهيآ، واقعيت ھای دردناک ووحشت از مونس مابوده

 ، يکباره موجودی بی حاصل وغرق درياس وميشويم سياست ومبارزه منجرزا ،نوشت منخواھي ،نخواھيم خواندديگر
 حرمان ميشويم درخالئی مرگبارفروميرويم وياد ايران وروزھای ايران ودوستان ايران وترس ازمرگ درديارغربت و

، چون ويک شعاررادائم رد که لحظه ای ازوحشت درامان نخواھيم بودوآروزھای فقر وپيری چنان ھجوم خواھد 
  >ايرانی بايد درايران زندگی کند  درايران کسب وکارکند ودرايران بميردديوانگان زمزمه ميکنيم که <

  اي ايراني 

 ت بخاطروطنت ون بيدارشو وباتمام قدرآ، تجسم کن وازوحشت نھارافراموش نکنآ ،اين حقايق زندگی فردای ھمه ماست
، اين اين صداھای مخالف سلطنت راخفه کن وطن راميجويد، بخود بيا قل خودت وفرزندت وجنازه ات که خاکحدا يا

، اين نغمه ھای شومی که در لباس سلطنت خواھی راه زوال منھدم سازرا دامھای فريبی که برای سلطنت گسترده اند 
 با يد وآکه ايفای رسالتی که شھريارايران بعھده دارند از قوه به فعل در ،، درنطفه بکوب ومبارزه کنسلطنت رامی پيمايد

   .، مبارزه را از مرگ  حتمی نجات دھدصدور فرمان ونظارت عاليه

ھمه موجب اطمينان  ،ستنچه که بنام مبارزه ميبينی ھمه دکان اآو ستباشرمساری ميگويم  که مبارزه درحال مرگ ا
، شرف توست  ، سرنوشت توستنچه که ھرگز مطرح نيست وطن توستآت برای خود است ونچه مشھوداسآ ،دشمن است

   .ن کمين کرده اندآکه ھمه راھمين رھبران پرمدعا يکباره فنا کردند وامروز به فنای بقايای 

قاطع  يفای رسالتی که برعھده دارد وبرميثاق سوگندی که ياد فرموده سالحا اواجب مطلق است که سلطنت بايد ب اين
از ( >ند وپوک ميسازداری ا ز سالحھای تيز وکوبنده را کزمان بسي. چه سخت است اين گفتنھا که <وبرنده ای باشد

  )١٣۶١مھرماه  ١٢سنگر 

    آن پايان چھاردھيمن  ھنگامه به اميد ادامه                                                                   

  

  

                     

 

                                               
نوشته شده  شھريار ايران ويژهدفتر در به آقايان )١٩٨٢اکتبر  ۴ =١٣۶١( ه اينھا در ھمان سال ھای نخست مبارزهتوجه دارند ک- ١

 ک-حاست. نوشته ھای امروز نيست... ولی انگار تازه است.. 


