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  حقوقدان - اميرفيض

ذربايجان آذر روزتاريخی نجات آ ٢١شايع شد  که بمناسبت سالگرد  ١٣۶٠ذرسال آ ٢١حدود يکھفته قبل از سالگرد 
ن پيام تصميمات حقوقی وتشکيالتی الزم برای نجات ايران رارسما اعالم خواھند آودر ،اعليحضرت پيامی خواھند فرستاد

  .واميد ھمگانی نسبت به پيام مزبور بودميتوان گفت که تقريبا اين باور .فرمود

 ۶٠سال  آذر  ٢١درھمان روز   ٢١ گداشت روز اعليحضرت رضاشاه دوم بمناسبت بزر پيامپيام باعالمت سلطنتی بنام <
يرانيان برای به انتظارامتاسفانه  پيام  ثبت است  ٩٨ره رديف ابشم ١٣۶٠ذرماه سال آ ٢٧که درسنگر منتشرگرديد

راستگی آ ،ذربايجانآرتش برای نجات آ. پيام درراه تجليل ازن اشاره ای نداشتآتکليف مبارزه خاصه امر فرماندھی 
    .اصی داردخ

****  

ھا برای جداکردن سلطنت از ،  ارتش وملت ايران ازھم جدانيستند ھمه تالشامروز برای ھمه روشن است که سلطنت
است که سلطنت متعلق به تمامی ملت برای ھرايرانی روشن گرديده زيرا اکنون  تانديشه ملت ايران بی اثرمانده اس

  .است ن وظيفه فرد فرد ايرانيانآقومی  که حفظ وحراست  و ، ميراثی است ملیاست

****  

. تجربه سه سال گذشته نشان رمان ھا ومنافع مشترک تمام ملت استآی ونقطه تالقی ل،  تفاھم م،  کانون وحدتسلطنت
شت به مشروطيتی است که سنتھای ديرين ميھن واصل مشارکت گست که راه نجات ونوسازی ايران دربازا داده

          .زادی رافراھم ميسازدآبان تلفيق شده وامکان پيشرفت وسازندگی توام آدرچھارچوب ، درحکومت

ن  گاپ A  
 پژوھش درواقع تفسيرپيام درمجرای قانون اساسی وسنت و صفحه سنگر پياده شد ۴که در ، پژوھشی الزم داشتپيام

ذربايجان شناخته ميشوند، يادی آشاه که ناجی ھمراه بود که از نام شاھن پيام باکمبودی عيان ،ايرانيان بود فرھنگ ما
  .ن پژوھش پياده شدآالجرم  توجه زير در نشده بود

  ذربايجان آمعجزه نجات 

ذر معجزه ای بود که باپيوند شاه وملت آ ٢١<  :وميگويد ذربايجان به معجزه تعبيرشدهآدرپيام نجات  -١
ينده نيز آزادی وتجديد عظمت ايران بوده ودرآل وپيونديکه طی قرون متمادی ضامن بقای استقال ميسرگرديد،
  خواھد بود>
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ای فرمان واجرشخص شاھنشاه  یاحساس مسئوليت وايفای رسالت تاريخ ،،  قاطعيتذربايجان ثمره تصميمآنجات <
ذربايجان رفته آ، الھام يافته از ملت درموقعيت فرماندھی برارتش شاھنشای ايران       ِ مظھريت   تاريخ بوده است که بصورت

ذربايجان به معجزه درست نيست واز اھميت اين بارزه تاريخی ميکاھد  خاصه که آتشبيه نجات  به ايران بازگشت داد  را
   »>زادی ايران بوده استآقالل وپيوند شاه وملت طی قرنھای متمادی ضامن بقای است«پيام خود تائيد کرده است که 

  بنابراين نھادی که سالھا وجود داشته وضامن استقالل کشوربوه است  نميتواند معجزه تلقی گردد

روبرای نجات فقيد دراعزام نيھيچ تاريخی نيست که از نقش قاطع وتصميم استوارومقاومت سرسختانه شاھنشاه  -٢
ذربايجان ازايران قلم وزبان ميچرخانند  نتوانسته اند آاه جدائی نھا که دررآذربايجان سخن نگفته باشد حتی آ

  ذربايجان به ا يران ناديده بگيرند .........آمظھريت شاه رادرجوش دادن دوباره 

نجا آ ،حقيقت تاريخ اين است که نام قھرمانان خودرادرميان داشته باشد رستاخيزھای تاريخی برای نجات ملتمان
ن رويداد ھا ھرگز ادای دين تاريخ آ. ياد از وقايع بدون ياد سکانداران ن ھمراه باشدآبانام رستاگران درخشندگی  دارد که 

  نيست ونوشته وبيان رامديون  اصالت ميسازد .......

  دفتر پادشاه   -٣

زاد بدست آازار ـــام رااز بــــايم ومتن پيت نداشته ــــ) از دفترپادشاه دريافذرماهآ ٢۵يحضرت راتااين تاريخ (لما پيام اع
ن واين ميرساند که مسئولين توزيع آگاھند نه از متن آنجاکه ميدانيم بسياری از ايرانيان نيز ازصدور پيام آورده ايم وتاآ

   ١.ن رعايت سپرده اندآپيام پادشاه به اين وظيفه ملی خودشان نه خوب عمل کرده اند ونه به اھميت 

يادی پخش شود وبرای ھمه روزنامه ھاوسازمان ھامستقيما بانامه شماره پياميکه ميبايد درسطح وسيع وتعداد بسيارز
،  نميبايستی اين چنين محدود نگردند دفترشاه فرستاده شود وروزنامه ھای خارجی نيز از اين روش مستثنی   ِ دار  

  ی ھا شود وکھترانه چاپ وتوزيع گرددو محدويت نسخ توزيع شده درچنان حدی باشدکه موجب سوء تفاھمات وحساب بند

،  اينچنين روابط عمومی ترتيبی نيست که دربردارنده شأن سلطنت ايران باشد اين کارفقط کمی صميميت، فی الجمله
  .نھاآاحساس مسئوليت ودقت وسرعت الزم دارد  به  اميد ايجاد 

انجام  بوسيله پست کامپيوتر نبود وماشين فتوکپی ھم دردسترس ھمگان نبود وارتباطات ١٣۶٠دران سالھای  – حاشيه

  پايان حاشيه .ميگرفت

 ن آپايان پنجمين ھنگامه  به اميد ادامه                                                                                

                                               
ی ھنوز ھم با وجود پيشرف ھای بسياری که در امر اينترنت و تکنولوژی ھا توزيع پديد آمده است اين نقيصه به قوت خود باقی است وبا گرفتار-  ١

 ک-ھای گوناگون ھمراه می باشد. ح


