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  1362بان ماه سال آپيام نهم 

  نكات برجسته ازپيام شهريارايران بمناسبت  سومين سال اعالم سلطنت
   حقوقدان -اميرفيض

که پابه بيست سال عمرخود ميگذاشتم بااتکاء به خدای بزرگ وھمت ملت  ١٣۵٩بان ماه آ، درروز نھم سه سال پيش«
انسبت به مسؤليتی که تاريخ برعھده گاھی وتعھد خودرآ، ايران واعتقاد به قانون اساسی دربرابرپرچم ايران وقران کريم

نجات کشور وتحقق اراده ملی واستقرارقانون دست دردست  ام گذاشته است اعالم کردم وازشما خواستم که درراه
  ».يکديگر بگذاريم

***  

من دراين مبارزه تاريخی به شما تکيه ميکنم که دست خدابا شماست و ازتمام ھواھای جوانی وخصوصی وشخصی «
تاريخ از. اين را ن ميکوشمآ. پيوسته درحفظ يشناسمچشم پوشيده ام وجزتکيه گاه اصلی پادشاه يعنی اراده ملت چيزی نم

  ».موخته ام که درعمرخود ناظرآن بوده امآحوادثی و

***  

که مسؤلييت  مرداد گرديد استوارترشد سه سال پيشاپيوند وپيمان من وشما باحرکت شورانگيزی که درروزچھاردھم «
 زدنيان روآ. صدائی شنيده نميشد ،اناخل ايران جز نعره ستمگران وناله بيگناھازد ،تاريخی خود رابعھده گرفتم

  ».ورد وراه اصلی خود رابازيابدآيران بتواند ازنوسردرباورنميکرد که ملت ا

***  

ی ما مبارزان ملی رادرپيشبينروی آوردن شمابه نھاد ھای تاريخی وفرھنگی ايران ومشروطه پادشاھی واقع بينی «
 وردن تکليف خود از شما الھام ميگيرم. به خداوند وآ. دربجا وحقوق شماراميشناسم امن تعھد خودر .حوادث نشان داد

. رضی کشورھستم. پايبند به حفظ استقالل وتماميت  ازادی وحاکميت ملی معتقدمآ. به ايران واراده ملت ايران تکيه دارم
  »حقوق قانونی تمام مردم وعدالت اجتماعی  راالزم ميدانم ......توجه به 

***  

کرده اند بايد  کشورراحفظنھائی که به ضرورت شغلی خود انجام وظيفه واساس آ، حقوق بابرقراری امنيت وقانون«
ھای نظام غاصب امروز کارميکند اگربه مردم به  . ھرکس ازبيم يااجباربرای گذران  زندگی درسازمانمحفوظ بماند

  »حقوقی مساوی باديگران خواھدداشت ،پيوندد

***  
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