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گا  A    ه ع    ر
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  حقوقدان  - اميرفيض

رضا پھلوی شھريارايران منتسب به اعليحضرت رضاشاه دوم  با امضای < پيامی  ١٣۶٠مرداد ماه سال ايکشنبه  پنجم 
اطالعيه دفترمخصوص اعليحضرت رضاپھلوی پادشاه ن، اطالعيه ای  باعنوان <آانتشاريافت که ضميمه  >قاھره –

درج   ٨١شماره  ١٣۶٠مردادماه سال اام ونيزاطالعيه دفتر در سنگرفوق العاده پنجم مشروح پي ديده ميشد   >ايران
   .شده است

زاد سازی ايران باشد ديده نميشد آدرپيام اعليحضرت به ملت ايران چيزيکه انتظارملت ايران ويانياز مبارزه برای 
 و سومين ھنگامه رجوع شود) بهريامھردرجريان بود (آھنشاه خرين روزھای  حيات شاآوباتوجه به اقداماتی که در

پيام اعليحضرت که درواقع  ، درتالشھائی که درقاھره برای قبول نيابت سلطنت علياحضرت معمول گرديد وناکام ماند
قبول تصدی ،  موازنه حقوقی بارسالت واولين پيامی بود که بعد از اعالم وسوگند سلطنت خطاب به ملت ايران ميفرمودند

، جوابگوی اميد وانتظارمبارزه نبود  واين کمبود ھيجان ونگرانی ھائی رابوجود پيام ،ديده نميشد ودريک کالم سلطنت
  .اين عبارت پايان يافته بود يام باپخاصه که  وردآ

ضان< بارک ر ی ماه  ن روز ا و جادارد  ند  ر ت و پر یان وط ا ه ا فاق ھ ت، با م وآدعا   عالم د ند  ه  روان سمان ب ید وھ شاه  آن شا
ند آ ن جان با راه  ن بالی ھا   ان را ازا ی ا د ر و دا م واز  مود  ما ئ     >رگ 

  ھم باادبيات معمول سنگر انتشاريافت ٨١اين بود که ھنگامه زير تقديم دفتر مخصوص ودر فوق العاده سنگرشماره 

****  

، ولی فقط نگـــــــاه چشمان ودل شاھمان بسوی ايرانمان ،يمان به سوی ايرانمان، چشمانمان به سوی شاھماندلھا««
  ، راستی چرا؟فقط دعا

درتارک مقدس  ،تش عشق به ايران است وميخواھد بفرمان تاريخ رسالت خويش راايفاکندآچراشاه که شکوھی عظيم از 
  ؟قرارندارد مبارزه

  ؟ز متناسب بادشمن اشغالگرايران نيستگچرامارش استراتژی شاه بسوی ايران کند است وھر

، به  آه ونگاه ودعا راسته ومزين گرددآھی شاه واحساسات ناسيوناليستی وشرف ملی دبايد به زيور فرمان هچرا مبارزه ک
  ؟مجھزشده است

  ؟چنين نيست ،ی اين مانعتوفرمان عقل است که مانعی درکاراست براس ،  ندای دل ،  الھام استراستاين باو
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  شاھی درايران اصل سلطنت وپاد کاستی اعتقادات مشاورين شاه به -١
  ؟سلطنت ناسازگاری دارد ديد  جتماعی وسياسی که باتفکروتربيت خاص مشاورين شاه درمکتبھای ا -٢
  ؟شنائی به روحيه ملتآحال وعدم نھا ازمردم چه درگذشته وآفاصله داشتن  -٣
  ؟ردميشتر رابطه معنويت شاه ومکم اعتقادی مشاورين بتکليف ملی وبی ايمانی بلزوم تقويت ھرچه ب -۴
  ؟غاز مبارزهآجھل مشاورين به ارزش نيروھای طرفدارسلطنت  درسطح وعمق جامعه ودرنتيجه وحشت از  -۵
  ؟نھا بسرنوشت وتوکلی بودنآی فکری نديشه ھای تقديری مشاورين ووابستگا -۶
وبی اعتقاد   چخود ھيميز وتوخالی برای بازگردانيدن سلطنت به ايران از اشخاصی که آقبول وعده ھای فريب  -٧

  ؟ويا معتقد به تصميم گيری غرب اند  به سلطنت

. ،  درافكارعامه كسي قوي است كه حمله ميكند نه دعا، پيرو وعاشق قدرتندمردم ايران -اعليحضرتا  

 ،  اسلحه بی بو وسمان بلند کردنآ، به اميد تقديروسرنوشت نشستن ودست تضرع ودعا به شکايت بسوی خدابردن
   .صيتی است که ھرگز پرتوئی برای نجات ازاين گمگشتگی ھارابھمراه نداردخا

ابد زيرا دستھای ماحرکتی برای نجات ت، خدا ازما روی برمييقين ھنگاميکه دستھايمان رابسوی خداوند بلند ميکنيمه ب
   .وطنمان تاکنون نداشته است

رفت وچه موقعيتھای واحساساتی که بھيچ  که ھدرچه فرصتھائی نخواھيد روزی که مورخين بنويسند < - اعليحضرتا
  گرفته شد

   »»رزوی مبارزه به رھبری شاه برای نجات ايرانآبا                                                                       

 ايجاب ميکند تان آکه اھميت  رفتبتحريردر سنگرھنگامه ای  ،غاز دومين سال اعالم سلطنت اعليحضرتآبمناسبت 
  .شنا خواھيم شدآن درپايان تحرير آبااھميت    ھنگامه ھا قرارگيرد دررديف

****  

  ادانسته ه
ان ،  اعليحضرت رضاپھلوی پادشاه ايرکرده است از خبرگزاريھای خارجی خبرگرفتيم که دفترشھريارايران اعالم

  .ست پيامی نخواھند فرستادغاز دومين سال سلطنت که مصادف بازاد روز معظم له اآبمناسبت 

 نجاست که دفترخود متوجه عمق انتظارمردم به پيام شاه بوده است وميدانسته که ازآاھميت اين اعالميه دفترپادشاه از 
  سخنان شاه ھستند.....رقبل مردم درانتظا ماه ھا

اشاره به معتقدان به رژيم شاھنشاھی نيست   ،ميگوئيم . مردم کهگفتنی نيست که انتظارمردم از سخنان شاه چيست
   .دوست ودشمن شاه وشاھنشاھی مردمند

اين مرکزيت خواستند وميخواھند بدانند که داشتند ودارند که ايران دارد. ميدوستان شاھنشاه وشاه ازپيام شاه انتظاری 
فريندگی وحدت فرماندھی آتوانا و  ملی است ويگانه بازوی  روشقدرت معنوی سنتی که ريشه ھمه مقاومتھا وجوش وخ

   .واجرائی نجات ايران است چه موقعيتی راانتخاب فرموده اند

ھی وعشق به شاه دشمنان شاھنشاھی ايران که بيش از دوستداران رژيم شاھنشاھی به عمق وگستردگی ريشه شاھنشا
نشست قدرت شيطانی خودراھمين اعتقاد مردم به شاھنشاھی ايران واميد به شاه مانع  درجامعه ايران واقفند وتنھا

قوه  از ياآ،  نھا بودهآاين نيروی  پرخطری که ھميشه درطول  قرون واعصارسد راه موجوديت ، ميخواھند بدانند، ميدانند
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ردازند وھنوز ميتوانند از فراموشی وگمگشتگی که بسامان دادن خود بپ رصت دارندنھا فآمد وياھنوز آبفعل درخواھد 
  د قدرت معنوی سلطنت بکارگيرند؟حافظه مردم استفاده کرده وزمان را بصورت تبری برای تراشيدن پايه ھای تنومن

از دانسته ھا تھی  ازھم بپاشد وکارزار ، بسيار دانسته ھا. اين دانسته ھا اگرنيايدری ھمه درانتظار اين دانسته ھايندآ
  گردد وبرچنين کارزاری نوراميد وپيروزی نتابد....

 بحثی زيرعنوان سلطنت ومبارزه درھمان سنگر پياده شد که رابطه قاطع مبارزه وسلطنت را ،دانسته ھا رضميمه  تحري
   .ن مقاله بانوشته زيرپايان يافته استآخرآتوضيح داده است وچند سطر 

  ن مبارزه پادشاه راچه تكليف است دراي 

   .روح سوگند مقرر درقانون اساسی مشروطه که پادشاه اتيان فرموده اند ھمان تکليف پادشاه است

وقتی  –وقتی قبول داريم که پادشاه  حافظ حقوق ملت است  –وقتی قبول داريم که قانون اساسی مشروطه مقدس است 
وقتی قبول داريم که ايران دراشغال مشتی مالی بيگانه باايران  –ح ايران است قبول داريم که شاه فرمانده نيروھای مسل

وقتی قبول داريم که سلطنت از افتخارات ورکن  –برای حيات وممات ملت ووطن است  پيکاروقتی قبول داريم که  –است 
وحق وتکليف است که  ، پس بايد باسربلندی ازاين بارزه کھن سنتی والھی دفاع کرداساسی وحدت ونجات ايران است

پادشاه درراس ھمه اين حقوق وانتظارات ملت  استوار وراسخ ايمان به ايستد وفرمان براند که اين از اعال حقوق شاه 

  >هنگامي كه ملت درمانده وبيچاره شود فقط شاه به فرياد رسي شايسته باشداست که <

رزه شاه ازقلبھا بيرون ميجھد وبصورت نيروی عظيم ھنگ مباآری برترين نيروھا، نيروی پادشاھی است که فقط با آ
  د وازبن ميکند  اين است که ميگوئيم : بـــراميروھا اجرائی چون سيلی خروشان ھمه ی خس وخاشاک 

م شاه م شاهط  ط  گاه وآه ،   ط  ورت  را  ،.  
  ن     آپايان چھارمين ھنگامه به اميد ادامه                                                                                        

  

  

  

                                                     

       

   

                                                


