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 ازشاه بيك اشاره  ازما بسردويدن

  نادقوقح -ضيفريما

اعليحضرت به ظھور  اشاره ای از ،نوريزاده نويزيولتدربرنامه گفتگوی اعليحضرت رضاشاه دوم با 
البتان به انگليسی مطکه فرمودند  ،وجه بودپرت بيان اعليحضرت کوتاه و ؛رسيد که کامال بيسابقه بود

شاه را شنيدم تا به اين  فرمايشات ده بار بيشتر اين قسمت از ،اين کوچکترين ارادتمند .را بنويسيد
 بزبان انگليسی را نھاآنھم درحدی که توصيه نوشتن آدرک ومقصود برسم که توجه خاص اعليحضرت 

حاليکه خبرگزاريھای  در ،ت وموضوعات  استقاالميفرمايند متوجه کدام م نھم برای اولين بارآ
نھا آخبرھای  گاه بوده وآبنده نوعی به مسائل داخلی ايران  از دقيق تر و خارجی  خيلی بيشتر

نھا ھم بزبان انگليسی ھم بيشتر وھم آتسلط  و ازمضامين درست وکامل بھره وری بيشتری دارند
   .راحت تراست

يرات مربوط به طرح ھنری پرشت وتز گروگان سلطنت توجه درست ويا نادرست بنده به سوی  تحر
شخصيت ھای سياسی لذا جادارد که  و ؛مريکاستآن اياالت متحده آمعطوف شد که بھرحال طرف 

تحميلي بر اعليحضرت رهبرما  مريکا ھم درجريان تالش ما ايرانيان درجھت رفع تحريم ھای آ
مريکائی داشتند که آاورين ھچ  گوئی با سناتوراعليحضرت گفت ،متعاقب برنامه نوريزاده ؛قرارگيرند

    .مزبور با واقع بينی خاصی به تاثيرانحصاری نقش رھبری درسامانه ملت ايران اشاره کردند سناتور

ماده آاورين ھيچ  قای سناتورآمالحظه ميکنيد برای  زير در بنده ازفرصت استفاده کرده ونامه ای راکه
  نرا برای سناتور مزبور بھرطريق که ميتوانند  ايميل کنند آوازجاويد ايران خواھش کرده ام که 

مردان البته ميدانم که حق بود که اين نامه بوسيله يکی ازشخصيت ھای سياسی ايرانی مربوط با دولت
ياران ايران ن کمبود اساسی رابتوان با درخواست ازآاکنون فکرميکنم که شايد  .مريکا  نوشته ميشدآ

ر استفاده کرده وبا امضای چند نفره برای يا ازھمين متن حاض نامه ای وستقال که ھريک م
    .جبران نمود سناتورمزبور ارسال گردد

  باميد موفقيت     اميرفيض                                                                                 

ھنگاميکه واالحضرت  که رساله شاه وغرب بوسيله سنگرتنظيم ومنتشرشد ۵٩يادم ھست درسال 
گزارش فعاليت ھا  نسخه ای ريف فرماشدند وبا توضيحات بنده وشاھدخت اشرف پھلوی به لندن تش

چاپ  ن به انگليسی وآمريکا دستور ترجمه آواالحضرت دربرگشت به  ،رساله مزبور تقديمشان شد از
   .صادرفرمودند ار ن رسالهآبرومند آ

ادروان واالحضرت اشاره باال بدين جهت بتقديم رفت  كه شايد كساني به اقدام ش 
 شان اشرف تاسي كرده ورساله تزسلطنت گروگان را به انگليسي ترجمه وبنفع خود

  .دنبازاركتاب عرضه كن  به
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Honorable Senator Orrin Grant Hatch 
United States Of America Senator for Utah:  
 
I am proud of your sagacious knowledge of the culture and traditions of our Iranian 
nation.  
 
Since ancient times, we Iranians have always lived a life of politics with our national 
and traditional leaders who are symbols of our national identity.  
 
Regrettably, in August 1979, US State Department, by some credibility, deprived 
Iran’s legal heir to the throne, namely Reza Pahlavi, of political activity within the 
framework of his national, statutory duties.  
 
I appreciate your correct, honorable judgment that the right thing was not done in 
that year and that whatever took place was neither in line with the International 
Declaration of Human Rights, nor with the natural essence of the United States.  
 
I now request the Honorable Senator to assist in effectively lifting the unjustified 
sanction executed in form and in fact for nearly 40 years against the people’s 
traditional, familiar and expected leader who is recognized as our nation’s symbol.  
 
In reciprocity, the promise shall be made to the American Nation and the World at 
large that the consequent developments of such an action in Iran will bring about the 
pleasurable contentment of the human community.  
 
Sincerely yours  
 
A.  Amirfeiz  
Attorney at Law 
Retired 
 
 
 
 
 
P.S.  
 
Parsi Version follows 
Next page 
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چ ی آ ناب ور اورن    نا
ط س ا  م  از نگ و عا ی   عا یان ن م ماآ ر ا ر  ،ا یان از ا م   ما ا واره د ون 

ود  نار وب  ی ما  و م ماد  ی   ی و رم مر ه ا ی دا یا یات  ی و د   .رز
ف  اوت  ما  ١٩٧٩ل  ور کاوزارت خار  ی ی ، آ بارا ی رضا  ، ا ان   ی ا و ھد  و

ی  و ف می و ک وب ت چار ی  یا ت  عا وی را از ی  ھ ری م ش ر فای  توا وم سا     .ود 
ر دا  ا ت و ضاوت  م از ی ش حال  عا ده و ن سال کارآ    جام  ده ی ا  

ر وق  ی  ھا ه  ی و ص و ت اعال ی  ذا ت اخال وده ا ده     .ایاالت 
ی و  ر ی    ر و ر م  د    ما دت  سا ذل  ود   ت  وا ور  نا ناب  ون از  ا
دم  نا وآ ظار دود  ا د  واز و ه  نا ماد م ما  ده  ۴٠  ه  ذا ا  ل   ا مال   سال  ددور و   .ی 

دم  ول   ن  د  باآقابال ا د  وا یان داده  ھا کا و دام  ی کاآان ا ان آوالت   ،ی ا ن 
د  د  وا ر  ه  دی جا ب    و

رمات الزم                                                                                                                          ض  ا. با ا ر   ا
دان                                                                                                                                                 و


