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ر   ھادت  
  حقوقدان -امير فيض

  ٢۵۴٩ –امرداد  ٨) ناهيد شيد(آدينه 

   ٢٠١٠جوالی  ٣٠

  

به حضور  ١٣۵٨بمناسبت سالگرد درگذشت شاهنشاه ايران بجا می بينم نامه ای که در بيست و پنجم آبان ماه سال 
  . ياد بود تقديم ايرانياران گرامی گرددشاهنشاه ايران تقديم داشتم ودرهمان تاريخ در سنگر شماره ششم درج گرديد برسم 

  

  شاه ایــــــرانـنــشاه
اعليحضرتا رسالت شاهنشاهی وتعهد شاهنشاهان ايران تنها حراست از ملت ايران و ميراث های کهن ملی ما نبوده است 

نچه بر ملت واقعی ايران تا رفتار اقليتی نادان از اين قوم خدای ناکرده تکدر خاطر اعليحضرت را به ديار بی اعتنايی به آ
  . وکشور ما ميگذرد رهنمون باشد

فکری و سنتی و به اعتبار  یملت ها منبعث از نسلی محدود به زمان هستند و تصميم يک قوم به دور از انديشه ها
  .تعصبات وکوته فکری ها اتخاذ می گردد، نوعی تحميل عقيدتی است که به قلم کشيده شده است

مت ايران است که هزاران سال بوده و بايد باشدواين ملت است که ظانی از وحدت و استقالل و عمياق شاه و ملت، نگهب
  . کشورش فدا شود نه کشور ايران فدای اراده قومی سفاک خاين بايد برای رهايی

اعليحضرتا ما به يقين آگاهيم که جنگ بزرگ غرب صنعتی عليه شاه ايران به عساکری غالمان قشريون مذهبی بود که 
ای اين چنين نکبت بار به کشور ما تحميل نموده است و نيز به يقين دريافته ايم که شاهنشاه که هدف اين تهاجم  هنتيج

محروميت از حداقل آزادی بيان و کنترل ارايه افکار و اراده خود  ردی وفغير انسانی غرب صنعتی بوده اند در انزوای 
  . قرار دارند

سکوت شاهنشاه که اثرات همين محروميت هاست سبب تعابيری نا صحيح از باب رها کردن ايران و آن تکليف ها و 
  .تعهدات ملی و ميهنی که در خون اعليحضرت رسوب عميق ارثی دارد گرديده است

ختم شاهنشاهی ايران به اعليحضرت که افتخارات بس درخشانی به کشور ايران ونظام شاهنشاهی اين سکوت تجسم 
  . شبهه خوفناکی می سازد که تاريخ را به نفرين و فغان می کشاند ايران ارزانی فرموده ايد

توان و شهيد اين سکوت ها انتظار پر هيجان نيروهايی را که زنده اند تا بجنگند و ايران را از اسارت مال ها برهانند نا
  . خواهند ساخت و بر ساحت مقدس اميد بازيابی وطن، درونمايی از ابهام وياس نشان داده است
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ای های کشور ما تاييد و تاکيد تاريخی بسيار دارد شخصيت اعليحضرتا نقش شخصيت در سازندگی وافتخارات با ويرانگر
ما از فرماندهی . ها بوده اند که به فرماندهی ايران پيروزی های بس درخشانی بيادگار در تاريخ کشور ما باقی گذارده اند

  . نيستيمشاهنشاه در لحظات پر خطر ايران فرمان ها داريم و پيروزی های بسيار که هيچ فرمانی دگر را پذيرا 

وطن است تکليفی وتکلفی دارد که در هر شرايطی حداقل آن  ِ  افتخارآن اعليحضرت به شاهنشاهی ايران که سربازی
  . عرضه اداره وفرماندهی وفرمان نجات کشور است

ود را برای اعليحضرتا، سربازان وطن ما با افتخار وانتظار به دقايقی از تاريخ می نگرند که فرمان، فرمانروای بزرگ خ
  . عهد و پيمانی غرور آميز دريافت دارند یايفا

تا به جنگيم و کشته شويم انتقام گيريم و نقش ننگينی که اين دوران  ايفای وظيفه سربازیفرمان  –ما فرمان ميخواهيم 
  . کوتاه نکبت بار، بر تاريخ پرافتخار کشور ما کشيده است با خون و شرف خود پاک سازيم

  . يده ارتش شاهنشاهی ايران را می شنويم که فرمان ميدهند، انتقام، انتقام، جنگ، جنگهرماندهان شما فرياد ف

نمی توانيم بنگريم اين حقارت و ننگ را که اينچنين مارا می ما  –جنگی بزرگ تا برهانيم ايران را  -ما ميخواهيم بچنگيم
  . خورد و نابود می سازد

بما  - فرمان تو بزرگ فرمانده بحق دانيم استدعا کنيم ايران را رها نکنيع مطاعا مط م واعليحضرتا سالها سربازي
فرمان بده، فرمانی بزرگ وتاريخی تا اعتالی شاهنشاهی و نجات ايران را بتو تقديم داريم و  -سربازان فرمانده باش

  . بشارت نابودی دشمنان ايران را به ملت با مليت ايران

ن، ميخوانند شاهنشاه فرمانده ايران را ما و همه آن ها که به ايران می انديشند و ميليون ها وطنپرست نگران تباهی ايرا
تا با پيوند خود با اراده اعليحضرت فرمانده بزدايند ننگهايی را که برادران نادم و گمراه آنان  ،که شايد دريابند، آنها را

  . دبرتاريخ پرافتخار ايران زده ان

  ما سربازان ايرانيم اگر امروز برای ايران نميريم، فردا از غم ايران می ميريم

  به اميد جنگيدن با فرمان شاه برای نجات ايران

  ميهن پرستان ايران

پس از درگذشت شاهنشاه ايران، نامه مزبور با تغييراتی الزم و توضيحات شفاهی در قاهره در حضور علياحضرت 
االحضرت وليعهد تکاليف فرماندهی مبارزه و سياق مسلط آن در وز ادای سوگند سلطنت به وسيله معروض گشت و پس ا

قانون اساسی که به تبعيت از سنت دوهزارو پانصد ساله ايرانيان مقرر شده به کرات و نوبت سی ساله بعرض 
  . لی از وجه و توجه گرديداعليحضرت رضا شاه دوم رسانده شد، که خا

همچنان که سی سال است می سوزد، دارد می سوزد، وبازهم خواهد سوخت و جز پادزهری که سنت ايرانی  اکنون ايران
آنرا بپا داشته  از پشتوانه های تاريخی وفرهنگی وايمان واعتقاد های ژرف ملی قوام يافته است خاموش کننده آن آتش 

  . ونجات دهند ايران نيست

راه تنها يکی است و آن راهی است که مردان ايران . بيشتر و بيشتر بسوزاندهرراهی گمگشتگی است تازمان ايران را 
درطول قرن ها با قلم جان کشيده اند وبا خون شرافت خود آنرا محافظت کرده اند و قانون اساسی مشروطيت آنرا منظم و 

  . نسخه کار و تکليف پادشاه را در هر زمان معين کرده است

  . تا عيان بينند که جز حق هرچه بينند باطل است    شم حقشناسان ذکر و فکر حق شناسان چيست چ


