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ه  ع  ر گا   A  
گا A   ن 

  حقوقدان - اميرفيض

باالی پيام عالمت سلطنتی   ،پيام نوروزی  اعليحضرت خطاب به ملت ايران منتشر گرديد ١٣۶١بمنا سبت فروردين سال 
اين پيام درسنگر ھفتم فروردين  .است >پيام نوروزی اعليحضرت رضاشاه دوم شھريارايرانايران وعنوان پيام <

  .درج است ١١٠ سنگرشماره

. ميباشدشده  نسبتا مفصل وتوام باھمراھی وھمدردی باملت وافسوس ازبالی عظيمی که به کشورما تحميل ی، پيامپيام
   .که بامسائل مبتالبه امروز کشوما نزديک است به اتفاق ميخوانيم ن پيام عباراتیآاز

****  

، .....ھرگونه تصوری دراين باره که قدرتھای بزرگ وکوچک خارجی به ابتکارخودشان برای نجات ما کاری کنند««
تصوری پوچ وغيرمنطقی است  پرچم نجات ايران فقط بايد بدست خود ملت ايران افراشته شود وخورشيد پيروزی فقط 

  »».طلوع کند .. بايد از افق ايران

****  

، براثر شرائط خاص سوق الجيشی واقتصادی خود درمرکزثقل مبارزه ای پنھانی ولی دامنه داروھمه امروز کشورما««
حد ه بمن وتو اگر جانبه ميان قدرتھای مختلف قرارگرفته است  که ھرکدام تنھا درفکر تامين منافع خارجی خودھستند و

   ...نھا بنفع ما نباشدآيند که ھيچکدام از آشيارنباشيم ممکن است ديگران درصدد اجرای طرحھائی براعال ھ

تصميم تزلزل ناپذيرھمه بايد اين باشد ومسلما ھم ھست که دربرابرھرگونه توطئه ای عليه حاکميت وتماميت ارضی ايران 
چ قدرتی غيراز خودملت ايران  سرنوشت مارا تعيين نھايت قدرت ايستادگی کنيم وبطور يقين اجازه نخواھيم داد که ھي با
   ....»»کند

****  

ھائی ميفرستم که ھدف مبارزه خودرادفاع از ارزشھای اصيل جاودانی فرھنگ ملی  ن گروهآبخصوص درود گرمی به ««
   .»»يخ ضامن بقای ملت مابوده استقرارداده واز شعائر ھزران ساله ای پاسداری ميکنند که ھمه طول تار

****  

 ماھستيم که چه درمقابل  پدرانمان وچه دربرابر فرزندانمان مسئوليت  نگاھبانی سرزمين مقدس خود و پاسداری  از««
اسخگوی  اين رسالت پميراث پرافتخارمليت وفرھنگ ايرانی رابرعھده داريم وبايد درھرموقعيت وتحت ھرشرائطی 

  .»»باشيم

****  
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گا A  
 نبرد درراه حق راباخته ايماگرنسبت به ادای حق شرم کنيم ،.   
 تسليم به شرم دربيان حق، خود، شتابی است برای فروپاشی حق.   

پيام به خودی خود امواجی است که درفضای اليتناھی زمان گم ميشود  گيران.وراست برای پيام آ، افکارپيام پيام سياسی
  .ولی وقتی پيام بامبانی معنوی ويامادی پيوست شد موثرميگردد

وانتظارات وديگرمسائلی که برمظاھرمادی  يندهآو گذشته                                       ِ فکری ضعيف وغريبه است وباپيوستن بتصاوير   درخالء ،پيام
  .ومعنوی استواراست  اقتدارمی يابد

  .                      ِ                                        ن است که امکان مقابله   باپنداشتھا وعطش شنونده رادربرداشته باشدآقدرت نفوذی ھرييامی در

 خاطره ھا وديگرفنومن ھائی که از منشائی مطمئن نيرو ، اقتدار،احساس است که باانرژی عاطفه، بمنزله موتوری پيام
ايمان شنونده رابرای  ،کم بھره باشدن آ اشته باشد ويا ازن مبانی انرژی رادرخود ندآيافته باشد بحرکت درميايد  پيام اگر 

، به فريبگران ودشمنان حقيقت پادشاھی برای ممانعت از تسليم ايمان. ازھمين روست که پذيرا نميگردد مد گفتنآخوش 
  .زل ونا مطمئن  نشان دھندبقطع مبانی نيروبخش پيام ميپردازند  وپيام راچنان مينويسند تا منشاء پيام رامتزل پيام پادشاه

پادشاھی کلی  اعليحضرت دراين پيام درسيمای يک فرد عادی ودرجائی از باب نماينده ملت سخن رانده اند  درحاليکه
ن کل است بکالمی ديگر  پادشاه نماينده ملت نيزھست ولی ھرنماينده ملتی پادشاه آجزئی از گی ملت نيزاست که نمايند

  نيست .......

وپيام جوابگوی  وقعيت يک ناراضی سخن فرموده اند تادرموضع سلطنت ........رايران بيشتر درمشھريا ،راين پيامد
   .التھاب منتظرين پيام نيست

  :فرمودند حضرت  درپيام نوروزی سال قبلاعلي

انگان طر تامين اغراض خصوصی خود شان وچه درراه خدمت ببگارم تاوقتی عوامل مخرب وضد ملی بخايقين د««
، پيوستگی ما ضامن ھمه ن بکاھند وياميان مافاصله بياندازندآنتوانند اين پيوستگی شماومراازميان بردارند  وياازقدرت 

   ..»»پيروزی ھای ملی خواھد بود

احتمالی که شھريارايران درسال گذشته از حضور  ھمان عوامل مخرب،  از اعليحضرت اجازه ميخواھيم بعرض برسانيم
کنون بخاطر تامين ھدفھای سياسی شخصی ودرراه ماموريتھای خاص بيگانگان نگرانی فرموده اند  ھم ا نان احساسآ

اضافه مينمائيم   ن پادشاه باملت خود ھستند وبصداقتآباتمام قدرت ولی مکارانه درتالش ازبين بردن رابطه پيوستگی 
ھم نابکارانه فاصله ناخوشايندی بين شاه وملت بوجود نجا کارساز شده که ھم ازقدرت سلطنت کاسته وآ ين توطئه تاکه ا
  ن شھريار ارائه ميدھند اين خود فريب ديگراست ......آ، به ورده اند واگر خالف اين حقيقتآ

راسته آچنان با ظاھری  ،،  فريبفريب وقتی بسوی انسان ميايد حتما بالباس دوست وزيرچتراعتماد ميايد –اعليحضرتا  
 ھيچ چيز ايران رابه زانو نکشيد جز فريب سياسی که بر .است که انسان حقيقت رافريب وفريب راحقيقت ميپندارد

   .ن فريب رابه شاھنشاه تحميل نکرد جز معتمدين! شاھنشاهآشاھنشاه ايران وارد شد ..... وھيچکس ھم 

  پايان اين تحريرباعبارت زيرھمراه است 

  کوچکترين  معتقد به رژيم سلطنتی ايران توجه شھرياررابه اين  نکته معطوف ميدارد که:
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،  نمود عظمت ،ودرافکارن است  که اين نام دردلھا آننده ، نام شــــــاه برپاکرستاخيزی که درايران قائم بحق وانتظاراست
ازحق نه، بايد شرمساربود ونه دراستفاده  م که دردفاعامنيت ورفاه ويکپارچگی  کشوراست واين حقيقتی است قابل احترا

  ن محدوديتی قائل شدآاز

  ون ھم اھنگ نباشد نجات ايران ھرگزممکن نباشدآدرميان نباشد واگر مبارزه بانام شاه  اگر

  نآبه اميد ادامه پايان  ھشتمين ھنگامه                                                                           

 


