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گا A ن    و
ان شاه ا    ای  شا

  حقوقدان -اميرفيض 

     ِ نبود        ِ کمبود   ،که اولين شماره سنگر منتشرگرديد کمبود بزرگی برتارک مبارزه سنگينی ميکرد ١٣۵٨از مھرماه سال 
ن تاريخ شاھنشاه ايران حيات آ. درسال ميگذرد کماکان وجوددارد ٣٢يعنی ھمان کمبودی که تاکنون که  ،مبارزهرھبری 

احساس اينکه  ،بود ن  منقطع ومفقودآروشن بود  اجرای تکليف روشن بود وبه کالمی ديگر تکليف اگر ،داشتند بنابراين
مد که آپيش  درنيويورک موقعيتی ،ع راگرفته بودطرح موضوشاھنشاه از ھمه مامکدرھستند وبحق ھم مکدرند  جرات 

غير قابل نجاکه نامه مزبورباواکنش آاز .ددتقديم گر اھنشاهنامه ای حضورش ،ن موقعيتآبود به اعتبار  ممکن
مصاحبه ی قلبی مردم ايران به سلطنت باشد (روبرو شد که ميتواند درتايئد بيانات اعليحضرت درگرايشھا ايرانيانانتظار

نست که تالش برای رفع کمبود مبارزه يعنی آيد نجا که ھنگامه مزبور موآواز   )پاری ماچ اشاره شده درھنگامه دومبا
سومين   ،ابتدا متن نامه وسپس واکنش ايرانيان ،غاز گرديد  وھمچنين ازعنايت بدورماندآمبارزه  ازچه زمانی  رھبری

  .ھنگامه راشکل ميدھد

ان شاه ا   شا
مانبوده است تا رفتارکريه اقليتی                             ِ ا حراست ازملت وميراثھای کھن  ، رسالت شاھنشاھی وتعھد شاھان ايران تنھاعليحضرتا

ِ                خدای ناکرده تکدرخاطراعليحضرت رابه ديار  بی اعتنائی به  ،نادان ازاين قوم نچه برملت واقعی ايران وکشورما ميگذرد آ                                     
  .رھنمون باشد

تبار تعصبات دوراز ريشه ھای فکری وسنتی وبه اع ملتھا منبعث ازنسلی محدود به زمان ھستند وتصميم يک قوم که به
   .وکوته فکری ھا اتخاذ ميگردد نوعی تحميل عقيدتی است که موقتا بقلم کشيده شده است

وبايد باشد واين ملت است که بايد ميثاق شاه وملت نگھبانی ازوحدت واستقالل وعظمت ايران است که ھزاران سال بوده 
   .برای رھائی کشورش فداشود نه کشورايران فدای قومی سفاک وخائن

گاھيم که جنگ بزرگ غرب صنعتی عليه شاه ايران به عساکری غالمان قشريون مذھبی بود که آمابه يقين  –اعليحضرتا 
دريافته ايم که شاھنشاه که ھدف اين تھاجم نتيجه ای اين چنين نکبت باربکشورما تحميل کرده است ونيز به يقين 

زادی بيان وکنترل ارائه افکارواراده آاند درموقعيت انزوای فردی ومحروميت از حداقل  غيرانسانی غرب صنعتی بوده
   .خود قراردارند

ن تکليفھا آتعابيری ناصحيح ازباب رھاکردن ايران و ، سببسکوت شاھنشاه که از اثرات ھمين محروميت ھاست
   .عليحضرت رسوب عميق ارثی دارد گرديده استاوتعھدات ملی وميھنی که درخون 

اعليحضرت که افتخارات بس درخشانی به کشورايران ونظام  وسيله بهتجسم ختم شاھنشاھی ايران ، اين سکوت
  .بنفرين وفغان ميکشاند ا، شبح خوفناکی ميسازد که تاريخ رفرموده اندشاھنشاھی ارزانی 
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از اسارت مالھا برھانند ناتوان وشھيد خواھد اتابجنگند وايران ر اند انتظارپرھيجان نيروھائی راکه زندهاين سکوتھا 
ِ                  ساخت وبرساحت مقدس  اميد بازيابی وطن    .،  دورنمائی از ابھام وياس نشان داده است                

 دارد شخصيت ھا،  نقش شخصيت درسازندگی وافتخارات وياويرانگری کشورماتائيد وتاکيد تاريخی بسياراعليحضرتا
. ما از فرماندھی تاريخ کشورما باقی گذارده اند رد وزيھای بس درخشانی بيادگاراند که بفرماندھی ايران پير بوده

   .فرمان ھاداريم وپيروزيھا بسيارکه ھيچ فرمانی دگرراپذيرانيستيم شاھنشاه درلحظات پرخطرايران

عرضه ، نآدارد که درھرشرائطی حداقل  تکليف وتکلفی استايران که سربازی وطن  ن اعليحضرت بشاھنشاھیآافتخار 
   .اراده وفرماندھی وفرمان نجات کشوراست

 بدقايقی از تاريخ مينگرند که فرمان فرمانروای بزرگ خودرابرای ايفای عھد ،، سربازان وطن باافتخاروانتظاراعليحضرتا
   .ميزدريافت دارندآپيمانی غرور و

گيريم ونقش ننگينی که دراين دوران  انتقام ،رمان ايفای وظيفه سربازی تابجنگيم وکشته شويمف ،مـــــا فرمان ميخواھيم
مـــــا فرياد فرماندھان شھيد ه است باخون وشرف خود پاک سازيم کوتاه نکبت باربرتاريخ پرافتخارکشورمان کشيده شد

  .وجنگ،  جنگ ارتش شاھنشاھی ايران رامی شنويم که فرمان ميدھند  انتقام انتقام

. مانميتوانيم بنگريم اين حقارت وننگ راکه اينچنين ايران را تابرھانيم گ،  جنگيدنی بزرـــــا ميخواھيم بجنگيمم
   .ماراميخورد ونابود ميسازد

ما ، ب،  ايران رارھانکن، بحق دانيم که تنھا استدعا کنيمسالھا سال سربازيم ومطاعا مطيع توبزرگ فرماده ،اعليحضرتا
،  فرمان بده فرمانی بزرگ وتاريخی تااعتالی شاھنشاھی ونجات ايران رابتو تقديم کنيم وبشارت سربازان فرمانده باش

   .ان ايران رابه ملت بامليت ايراندی دشمنوناب

نده ،  صداميکنند شاھنشاه فرماليون ھا وطن پرست نگران تباھی ايرانينھا که به ايران مييانديشند ومۀمـــــا  وھمه 
نان آ، بزدايند ننگھائی راکه برادران نادم وگمراه نھاراتاباپيوند جان خود بااراده اعليحضرت فرماندهآايران راکه دريابد 

  يران ميميريم.امروز برای رھائی ايران نميريم،  فردا از غم ارگمـــــا سربازان ايرانيم ابرتاريخ پرافتخارايران  زده اند 

   .به اميد جنگيدن بافرماندھی شاه برای نجات ايران

  ميھن پرستان ايــــــران                                                                  

  )١٣۵٨بانماه آ بيست وپنجم ۶زسنگرشمارهگرفته شده ا(   

                                                             ****  

برای ھمکاران مورد وثوقم درتھران  ن نامهآاز نسخه ھائی، ابتدا نامه بعنوان شاھنشاه ھمزمان باتنطيم نامه وارسال
ن درايران از مصونيت بيشتر برخوردارگردد  آتا پخش  سنگرمنتقل شد ن نامه بهآابل فرستادم ويک ماه ونيم بعد، وز
  شھرستان ھا درميدان مبارزه حضور داشتندتھران و وذدرن سالھا ھمکاران بسيارفعال ومبارزانی جدی ومتھور وبانفآدر

ی که عنوان تصفيه کانون وکال از وکالی قديم ،ولی درخارج کشورمحسوب ميشدم نھاآ که بنده ھم کوچکترين ھمکار
 نا خوند ھای فيضيه قم به کانون وکال ونيز گذشت زمان وياس وآيافته بودند از طرف مالھا وورود  را وکالی زمان شاه

که عيان  ھمه چيز راتغيير داد اميدی مردم به خصوص منورين جامعه از مبارزه جدی واساسی عليه رژيم غاصب
  .الزم ندارد یومحسوس است وذکر

ن آھمکارانم درتھران وشھرستان ھا دررابطه  بابازتا ب نامه شاھنشاه به من رسيد سبب شد که فشرده  نامه ھائی که از
  .ورده ميشودآاينجا  ن به آنيز قسمتی از اکنون د وپياده ش ۵٨سال  ذرماه آمورخ دوم  ،٧درسنگرشماره 
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شاه ب   شا   باز 
به شاھنشاه درابعاد وسيع وباورنکردنی از طرف گروھھا وميھن پرستان ايران تحت ھرنام ونشانی درسطح نامه ای 

   .استايران تکثيروتوزيع گريده 

نامه رايکی از  .ی بلند ميخوانند واشک ميريزندمردم بلوچ، اين نامه رادرمعابرواجتماعات شھروديارخود باصدا
 با ن ديار شاھدوست راآ، قلب واستخوان مردم نآن دياربزبان محلی بلوچ برروی نوار ضبط کرده که صدای آسنگرھای 

  .پادشاھمان بيا به ديارما>درد ميشکافد وسوراخ ميکند بلوچی ھای باغيرت که اين نواررامی شنوند ميگويند < غم و

. مقاديربسياری دست مده وھرکس دارد به کسی نميدھدآبصورت اکسيری دراين نامه برای مردم بخصوص شھرستان ھا 
نراميخواند اشک ميريزد بھيجان  آھرايرانی وطن پرستی که  ،دردست مردم است ،ھزاران فتوکپی وچاپ شده ،نويس شده

تگاه ھای چاپ وزيراکس > درتھران باھمه کنترلی که روی دسکه پادشاھمان راچنينيم اينيم خداياماچرا< :يد وميگويدآمي
نمونه ھائی ديده شده که مزين به تمثال  ،،  متن نامه به تعداد غيرقابل تصوری درميان مردم ديده ميشودوجوددارد

ماشين تحريروکاربن  تکثير شده است نمونه ديگری ديده  با  ونيز نمونه ھائی مالحظه شد که ،کوچک شاھنشاه است
  - قافله دل ھمره اوست      صد سفرکرده که نآ< ؛ن نوشته شدهآيده ودرباالی شده که باقلم وخط خوب تکثيرگرد
   >ھرکجاھست خدايا به سالمت دارش

دربين ھمين مردمی که ھرروز درخيابان ھا معرکه خمينی رادارند صحبت ازنامه به شاھنشاه ھم ھست وبی ترديد  
   .دمھا يک نسخه يافت ميشودآدرجيب اغلب از ھمين 

رزن وھرديار وشھرمردم سراغ نامه شاھنشاه راميگيرند  باھيجانی باورنکردنی تمام قشرھای جامعه حتی درھرکوی وب
 مد صدورفرمان شاھنشاه برای نجات ايران ميدانند وآنراپيش درآمالھا وقشريون مذھبی ازاين نامه صحبت ميکنند و

  )٧( از صفحه اول ھمان سنگرشماره     ...........نرادارندآمعتقدند  که اين نامه مقدمه طوفانی است که ھميشه انتظار 

                           

وم  دا ی و ون اسا ع  و شاه    نآ ید شا
نراپاسخی آفرمودند که باحسن نيت ميتوان  یدريک مصاحبه مطبوعاتی مطالب ۵٨شاھنشاه ايران درروزھای پايانی سال 

قديمی حضورشان شناخت  والزم ساخت که نامه ديگری درارتباط با بياناتی که فرموده اند تقديم حضورشان کلی به نامه ت

تاكيد شاهنشاه برتداوم  در اھميت اين نامه ،ميخوانيم ٢۵شماره  ١٣۵٩خرداد  ١۵سنگر از شود باھم نامه مزبوررا
    .طلبان قرارگرفتکه ازھمان تاريخ تزوفلسفه مبارزه سلطنت  مشروعيت قانون اساسي است

ان شاه ا     دوم  شا
   .رزويش بوديمآغازی است از راستين سخنانی که ماه ھادرآبرانتظارواميدمان فروآمد  پادشاھمان که بيانات
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،  ھولناک وحشتی داز بزرگ فرمانده خو تجسم خالی بودن سنگرميھن پرستان مدافع قانون اساسی مشروطه سلطنتی
  .ی وکھن ما به حاکميت ابدی ميکشيدبود که تاريکترين غمھای تاريخ رابرتارک افتخارات مل

، دشاھمان تمنا داشتيم اکنون بارسوبی عميق ووثوقی وسيعانرااز پآ، که باوروتائيد فرينآاين اعتقاد بزرگ وشکوه 
خردادا قابل  ١۵تاريخ  ٢۵سه صفحه است درسنگرشماره  مشروح نامه که( فرييد ........آدرخون وقلبمان توان ھا 

  )مالحظه است

   .نامه مزبور بااين استدعا خاتمه يافته است

ميخواھيم وطلب توجه وعنايت داريم تا اجازه فرمايند کنگره ای از مدافعين قانون اساسی درحضور  مــــا از پادشاھمان
ِ                غازھا وپايان ساز  ھمه نارسائيھا آ  ھمه ،  قاطعانه تصميمی که رساگرن اعليحضرت تشکيل گردد وباطرح مسائل ايرانآ                

                                                             پايان نامه     . باشد اتخاذ گردد

ی ون اسا وم  دا    
ريح وقاطع برموضع پادشاھی معظم له رابه حقيقت معنا بايد وتاکيد ص شاھنشاه درمصاحبه مطبوعاتی ازبياناتسنگر

   .ن دانستآاعالم تداوم قانون اساسی مشروطه سلطنتی ايران ومتمم 

قانون اساسی مشروطه سلطنتی ،  ھادی بود که ھرگونه وحدت زدائی حاميان وطرفداران يرانفرمايشات شاھنشاه ا
انون اساسی ونظام شاھنشاھی ايمان واعتقاد واستواری فکری دارند ھا وسازمان ھاکه باھدف قه روگمحکوم بوده وھمه 

ت از قانون  اساسی ومتمم واحترام به اصل فرماندھی پادشاه ايران برقوه مجريه بايد دريک جھت مبارزاتی يعنی اطاع
  )قابل مالحظه است ١٣۵٩سال  خرداد  ١۵شرح واستدالل  درھمان سنگر (      .وقوای نظامی کشور قرارگيرند

شاه وی شا   صدی  از 
 ته بود مطالبی شنيدم که بھتراستشباسپھبد پرويز خسروانی که از ديدارشاھنشاه بازگ درمالقاتی ۵٩دراوايل تيرماه سال 

   .بخوانيم ١٣۵٩تيرماه سال  ١٧از سنگر فوق العاده   باتفاقنرا آدريافت از

شاه وی شا   صدی از 
دانستيم که انديشه ھای پادشاھمان برای رستگاری ملی ودرجھت استدعای ملت ايران فراآمده وفرمان تاريخ رابرای 

برملت ، قاطعانه پاسخ خواھند فرمودسخن پادشاه زمان نميشناسد ونگاه پادشاه ايفای رسالت ملی ورھبری ملت
  :وکشورش پايان ندارد وبيانات شاھنشاه که فرمود اند
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ھای« وا ه باید  م وویپ ی  ت شا خا و بار رم  از ز دا ن    ن عادت  ا
ه  ی دھم مادا خ   ود پا نآدم  ن ا ود ده  شا ور   د ھما ری دار یاز  ر   ھا

واھم و  ھده  ری را   »ه ر

  ايرانيان ميگردد ........   ِ، ، ايرانبارديگرتکرار خواھد شد وايران ١٣۴١اين سخن پادشاه درسال 

  )نآ، به اميد ادامه ( پايان سومين ھنگامه                                                                                  

  

  

  

                

           

 


