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  حقوقدان - اميرفيض

نويدی نمايان ازتصميم راسخ معظم له به ايفای رسالت قانونی وتاريخی  ،درمصاحبه بافيگارو بيانات شھريارايران
فرمان  بس وسيع وباورھمگانی برآن آمد که شھريارايران به صدور سلطنت رابه ھمراه داشت وبھمين دليل انتظارات

ودوران سردرگمی ورويش مبارزه، به  ،تشکيل دولت درتبعيد وياحد اقل انتخاب شخص مسئولی مبادرت خواھند فرمود
   .فرماندھی وتشکيالتی مبدل خواھد شد

ياسی دانستند ودر انتظاربودند که فرمان بعدی شاه مردم درواقع بيانات پادشاه خود رافرمان پايان ترديدھا وبازی ھای س
رزو داشتند بين خود به گفتگو گذاشتند آنچه درآکه مردم . ھمين ھا دليل بود نان پايان دھدآساله  ۴ یبه بی تکيف

   .وخبرھای تشکيل دولت وشورای نظامی برسرزبانھا افتاد

مد آم ومضامين بسيارارزنده ای برخورداراست ولی پی > گرچه از مفاھيسخنی باھم ميھنانمبيانات شھريارايران <
ن مصاحبه ايجاد آن اميدھاراکه به اعتبارآمصاحبه شھريارايران بامجله فيگارو محسوب نميشود وبھمين سبب نتوانست 

   .شده بود زنده سازد

اين است که دستھائی ن آنھايک چيز مشھوداست وآبرداشت مردم ازبيانات شھريارايران گوناگون است ومتاسفانه درھمه 
توانسته است شھريارايران راازايفای رسالتی که قانون اساسی مشروطه ومنش ايرانی وسنت پادشاھی برعھده ايشان 

ست بازدارند ومبارزه برای نجات ايران واستقراررژيم پادشاھی را ھمچنان بی فرمانده وبی نظم ودرھم نگاه دارند نھاده ا
...........  

مادگی ايشان برای آنکه آاست ومھمتر نمايان ،نچه برايران ميگذردآارايران غمخوارگی باملت وتالم ازبيانات شھري
ِ                      دمی رابه اوج واالئی سرشت پاک  ايرانيت شھريارايران آ، احساس نھم بسان ديگرھموطنانآجانفشانی درراه نجات ايران                            

نبرد رھائی ايران کافی نيست وازھمه  ی ميدان. سخنان شاه گرچه درسی است برای ماايرانيان ولی براميکشاند
مبارزه بعلت ناھماھنگی  ،سال مبارزه ۴وھمين امرسبب شده است که درطول  مھمتراينکه ازمنش ايرانی به دوراست

   .بامنش ايرانی به جائی نرسيده است

 واوفرماندھان ومسئولين را                                                                    َ َ         منش ايرانی اينست که ايرانی پادشاھش رادرقلب سپاه جای دھد وازاوفرمان ن ب رد بگيرد
شاه به سلطنت بپردازد ودادرس مردم از زورگويان باشد   انتخاب نمايد وپس از پيروزی براھريمن ودشمنان کشور،

   .يعنی درست ھمان چيزی که قانون اساسی مشروطه دررسالت پادشاه نھاده است
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امــــــــا اسفا که اين چترگشوده نيست ومردمی که اززيرچترمالھاميگريزند  تادرزيرچترسلطنت قرارگيرند وبرای رھائی 
   .، برخالف انتظارشان چترگشوده ای نمی بينندوطن خود مبارزه کنند

  اين کوچک وبی اھميت نيست که شھريارايران مردم رابه زيرسلطنت فراخوانند ولی چتری درکارنباشد ............

 ياآ، شھريارايران حسن نيت دارند که مبارزين رابه اتحاد ويگانگی دعوت ميفرمايند ولی مردم ھم حق دارند پرسش کنند
که شھريارايران  ،ود وھم معنای اين دعوت رادرک ميکنند کافی نيستنسال دعوت ازکسانی که ھم گوششان ميش دو

   ؟پاسخ اين دعوت رامنفی تلقی فرمايند

مدعوينی که ن دعوتھا تکرارخواھد شد ومردم بايد ناظربی اعتنائی وبلکه توطئه ودسيسه ھای تاچند سال ديگراي ياآ
  ؟ھرگزبه اين دعوتھا اعتنائی ندارند باشند

مردم وقتی ميبينند که سه ماه ازپيام ودعوت شھريارايران برای اجتماع زيرچترسياسی سلطنت مييگذرد وتاکنون راه 
، درگيرودارھيجانی عظيم وافکاری تند وباورنکردنی فرومی افتند ودراين موقعيت تين چترمعلوم نشده اسپيوستن به ا

  د ............ننان بياندزآد ونيم نگاھی به مشاورين شاه ونقش ند پژوھشگری منصف باشنورنميتوانآرنج 

  اعليحضرتا 

. فرماندھی که اصالت فرماندھی ، به انتطارمردم برفرمادھی شاه تحول اميد بدھيدچترسياسی وتاريخی سلطنت رابگشائيد
   .ن پيروان خود ساخته استآرابياد نياورد شکست وبدبختی رااز خود

ن شھريارکه دست قانونی ومشروعيت تاريخی سلطنت است بردوش ايران آاين چتربايد گشوده شود وپرچم مبارزه بدست 
بگيرد وتوده ھای وسيع مردم با الھام ازفرمان پناھان وايران مداران شايسته ووطن پرستی نھاده گردد تاکارمبارزه جان 

   .يران ممکن گردديند وامرنجات اآخب شاه به ھيجان درتفرماندھان من و

ب  –اعليحضرتا  س  َ   نيل به مراد مردم وشاه برح   َ از ( ھيچ وپوچ است  ،فکروھمت است وھمت مردم بدون ھمت شاه                        

  )١۵۶شماره  ١٣۶٢فرورين سال   ٢١سنگر

   نآبه اميد ادامه  –پايان ھفدھمين ھنگامه                                                                                   

 


