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ه  ع  ر گا   A  
فدھم گا  A  

ت اول ) س  )  

رت  رضاشاه دوم وروزی اع   ایپم 
ان   یارا

  )شمسی ١٣۶٢اول فروردين ماه (

   حقوقدان - اميرفيض

 انتشار )١٩٨٣=٢۵٢٢( ١٣۶٢مناسبت نوروز سال باعالمت سلطنتی بورده شدآاعليحضرت باھمان عنوان که پيام 
   .ن درسنگرھفتم فرورين ھمان سال درج استآکه متن  يافت

ايران رااز بيگانگان ««:  که تاکيد براين سنت ايرانی استروح ھرايرانی است  ن پيام که ثبت درفکروآجمله ای از
   »»ومظاھر بيگانگان وجباران پاک کنيم

رمسائل اساسی راباھم ميھنان عزيز درميان ينده وبزودی درگفتارديگآدر «پيام مختصراست ودرپايان وعده داده شده که 
              »خواھم گذاشت

****  

   :زيرعنوان  ندتداشاعليحضرت باھم ميھنان سخنی  ،چندروز پس از انتشارپيام نوروزی اعليحضرت

   .مت سلطنتی ايران> ھمراه بودباعال که )بنام خداونام ميھن( با شعار –< سخنی باھم ميھنانم 

   .درج است ١٣۶٢فروردين سال  ٢١صفحه سنگراست که کال درسنگر ٧ پيام مزبور مفصل ودرحد

  ن پيامآجمالت انتخابی از

   ..... ايران نگاه درمقام وارث پادشاهيآ وزادی ودموکراسی آسپس يک معتقد به اصول  ینخست بعنوان يک ايران 

نھا درسنگرھای فاصله بين آامينی متوجه شد وبخشی ازشخص که به منشورجبھه نجات وپس از انتقاداتی  -  حاشيه

علی امينی  برای اولين بار از اعليحضرت بعنوان  ،تشکيل جبھه نجات وتامصاحبه اعليحضرت درفيگارو منعکس است
نجاکه آشد ودوم ازن ستيزه جوئی عقب نشينی کرده باآاوال قدری از مدعی سلطنت يادکرد واين بدان جھت بود که

عالقمندان به موضوع موضوع رھبری وفرماندھی شاه وحتی تشکيل دولت بفرمان شاه  گفتارزنده سياسی روزبود (
ظاھرصالح وباطن خالف                     ِ ) امينی بااين تخصيص  دولت درتبعيد مراجعه نمايند ۶٢فروردين سال  ١۴ميتوانند به سنگر
   ؛خواست گفته باشد
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ايشان وارث ومدعی  ،نميتواند رھبری مندرج درقانون اساسی بنمايد ،وظايف سلطنت عمل کندمدعی سلطنت نميتواند ب
  )پايان حاشيهسلطنت است نه متصدی مقام سلطنت (

> دربيان اعليحضرت ناشی ازھمان تسليم به خواست وانتظار امينی است که نگاه درمقام وارث پادشاهيآعبارت <

    .) عمل ميکردطرح ھنری برشتيکا (مرآبعامليت وزارت امورخارجه 

****  

گوش جھانيان رنجديده وطنم ب کوشش من دردوسال واندی که مسئوليت خود راپذيرفته ام ازسوئی رساندن صدای مردم«
وده که مارادرنجات ايران ياری وردن اوضاع واحوالی بآوافشای ستمی بوده که برشمارفته وازسوئی ديگرکمک به پيش 

   .»دھد

****  

  :کارھا بايد بامتانت وھوشياری انجام شود وبامشارکت ھموطنان به مسيری می افتاد که«

  »وزی مردم ما تمام شوديان به استقالل وحاکميت ملی وبھربه دورازھرگونه دخالت بيگانگان باشد مسيری که درپا 

****  

مصاحبه  -( توصيه وسماجت بختيار »از بستگان وخويشانم بريدم وھستی خودراوقف خدمت به ايران وايرانی کردم«
  بختيار)

****  

  خواھران وبرادران عزيزم «

سال تجربه تلخ گذشته بيش ازبيش متوجه وجود وتاثيرنقش من  ۴براثر ...... امروز که دانسته ام شماباپيشرفت حوادث

اختيارتصاحب پس از پيروزی ورسيدن به فردای روشن  شده ايد وظيفه خود ميدانم ......... بعنوان وارث پادشاهي
  »...... راي شما ميگذارمآميراث خودرابعهده 

نھا بکل درفرھنگ سياسی وحقوقی ايران بی سابقه آوامثال الحات وارث پادشاھی وياتصاحب ميراث خود ط=  اص حاشيه

درتمام کشورھای سلطنتی جھان  هد واين قاعدرا سلطنت راارثيه وميراث نميشناسامفھوم است زيرای ملت ايران نوب
ه شافرمودند < اشاره  تاريخی فرانسه به اين عبارت اعليحضرت دريکی ازسخنرانيھای خودشان درفرانسه ،معمول است
وميراث  رث  ِ وا   ی است که بادرگذشت شاه به وليعھد منتقل ميگردد> يعنی سلطنت يک قدرت ونھادپادشاهدمرد زنده با

   )پايان حاشيه(  .نيست

پياده شد که   >منش ايرانیزير عنوان <١٣۶٢فرورين سال   ٢١>  تحليلی درسنگرسخنی باھم ميھنانمدررابطه باپيام <
  :ورده ميشودآن تحليل به اينجا آقسمتھائی از

  منش ايـــــــراني
فرد  ،، جوھری دروجود فرد، اجتماعی واقتصادی درحيات يک ملت، تاريخیجغرافيائی، ، دينیورد بنياد ھای فرھنگیآره 
  .يل ميدھداتشکن ملت رآورد که منش آن ملت بوجود ميآ
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> اگرمنش ملی رابتوان ازملتی جداساخت ديگرچيزی بنام ملت وجود نخواھد ،  طبيعت يک ملت استمنش ملت ھا<
ان سروکار دارد بايد برپايه منش ايرانی ، ھرتصميم گيری که باملت اير، ودرمفھوم عام کلمهاجتماعی . ھرتحولداشت

  مستقرباشد .......

، ، درمسائل اجتماعیداشترمستحکم وپايداربايد شرائط جوی ووضع طبيعی محيط رادرنظ ھمچنان که درايجاد بنائی
ن کارھاراپايه گذاری کرد.......نيروی جاذبه منش ايرانی به آسياسی واقتصادی نيزبايد منش ايرانی راشناخت وبراساس 

   .ھای کرامتی داشته باشد شنا وفضيلتآنی ن اھرم برای منش ايراآنکه آھيچ اھرمی کشيده نميشود اال  سوی

  منش ايراني وفرماندهي شاه

سمانی وماموريتی الھی برای تمشيت امورايرانيان وحفظ مرز وبوم وبيرون راندن آرسالت  ، پادشاھی رامنش ايرانی
   .وردن اھريمنان ميشناسدآمتجاوزين واز پادر

، ، تربيت ايرانياننيانا، فرھنگ وادبيات ايرتشت)زر( ؟ پاسخش رابايد دردين ايرانياناينکه چرامنش ايرانی چنين است
اقتداربود وھست که اسالم نيز راھی  . اين ريشه چنان تنومند وبانھا يافتآداب ورسوم ايرانيان وباالخره ايرانی بودن آ

 وورد آن نيافت وسلطنت راعطيه وموھبت الھی واطاعت ازشاھان رادرحکم اطاعت ازخداوند ورسول آجزتکريم وعزت 

   ،  چه فرمان شاهچوفرمان يزدان    ؛نرا چنين بيان کردآن ھمان است که فردوسی آ

، ملجاء فرماندھی         ِ ، باقدرت  ، خيرخواهچنان متجلی گرديده که ايرانيان شاه راانسانی واال ،منش ايرانی دراين جايگاه
يشان به سوی شاه باشد ودرمقابل شاه ، پناھگاه درماندگان ورافع درماندگی مردمان بدانند وھمواره نظرھادادرسی

   .قرن بوده اند ٢۵احساس فروتنی کنند ودرامور، اوراچاره جوی مطلق بشناسند وچنان باشندکه 

   :تفسيری دارد که باتفاق ميخوانيمزحکما يکی ا

تيزی، سنان ، تيغ زندفتابآنجا که آ. درخشنده ماند ومردم به چراغھای افروختهفتاب آپادشاه به < ر  ِ     شعله  چراغ س   َ        ِ  نکند و    
ِ         مقابل نور  ذاتی او در   >، باز سپارد، نورمستعار        

اينکه مالحظه ميشود که ھرکمبود ونارسائی رادرايران پادشاھی به شاھنشاه متوجه ميساختند وعليرغم صراحت قانون 
که ھمين منش ايرانی است ، ريشه اش درمردم شاه راطرف مطالبه قرارميدادند ،اساس مشروطه درعدم مسئوليت شاه

   .قدرتی مطلقه وحکميتی عام درد

گاه آتاامنيت وکار،  ناخود  گرفتارھربليه ای گردند، ازکم فروشی ونايابی وگرانی نان                              ِمنش ايرانی اين است که اگرمردم  
ياه دارند ــــــسی ـــ. عده ای که حرمت رانگھدارنيستند ودلراملجاءوپناھگاه خود ميشناسندو نظربه سوی شاه دارند وا

رادارند. اين  ، اميد چاره جوئی ازپادشاهشاه رامسئول ميشناسند وگروھی که حرمت شاه رابجامياورند الفور فی
  باورعمومی از ازمنه قديم تابه امروز ھمچنان باقی است .......

ينکه مردم بين برای اداب ورسوم وسنتھاتدوين ميگردد اما آراست است که قانون باتوجه به منش ايرانی وبارعايت با 
   .ھنگی ايجاد کنند نياز به زمان استآقانون با منش وباورخود ھم

  :وده ميشودآدو نمونه 

درويشی راديدم چند نان خريده بود ومرتبابه شاه سال قبل نوشته است < ٩٠اعتماد السلطنه درشرح وقايع  -١
چارک نان ازوزن نانی که خريدم به من  اگراين مملکت صاحب داشت نانوا يکفحش ميداد سبب پرسيدم  گفت <

  >کم نميداد
طرز فکردرويش بی سواد راعينا ميتوانيد درافکاريکی ازمدعيان رھبری  ١٣۶١سال بعد يعنی درسال  ٩٠ -٢

ن رھبرقتلی راکه بوسيله راننده يکی ازمديران ساواک درخيابان جردن اتفاق افتاد متوجه آ ؛امروز بيابيد



 حقوقدان - اميرفيض -ھنگامه ھفدھم - ھنگامه ھا دررفع نقيصه ھا     ۴ برگ٠٣/ ٠١/ ٢٠١٢ 

ن درويش بين عمل نانوا باشاه فرقی نميگذاشت اين خان زاده تبعه آرد يعنی ھمانطور که شاھنشاه ايران اعالم ک
   .فرانسه ھم فرقی بين عمل يک راننده باشاه قائل نبود

 با اينکه مالحظه شده وزراء باھمه صراحت قانون اساسی درعدم مسئوليت شاه معھذا به نظر شاه متلجی ميشدند و
   .د ميداندتند علت ھمان منش ايرانی است که شاه رافرمانده خوگزارش شرفعرضی جرات کارمی ياف

  .، ناجی برای نجات ازگمگشتگی ونابرابری وپناھگاه خود ميداند، پادشاه را پدروفرمانده خود ميداندمنش ايرانی

ِ                              ، رابطه انتظاری  نشی ازمنش ايرانی فروميريزد وحال اگر پادشاه به اين منش ايرانی التفات ودل ندھد انتظارات واميد               
، مده استآنراشناخته وفرودآنھا برميخيزد  نميتواند درجايگاه سلطنت  که ھمواره آھائی که ازسوی مردم به اعتبارمنش 

   .يد ودرنتيجه سرگردان وھيچ ميشودآفرود 

به ابعاد نگرانی ھائی  ميتوان به اتفاق صوف به اين تحريرمنتقل شداکنون که باختصاربخشی از منش ايرانی از سنگرمو
   .ست نگاه کردکه درابطه باقطع منش ايرانی دربيانات اعليحضرت حضوريافته ا

   به اميد ادامه -ھنگامهھفدھمين       (ادامه دارد)                          

    

   

                                                

        

  

     

 


