
  ايران ياران گرامی؛ 
  

من خواهيد ديد يک برگ از تاريخ مبارزات  اين قلمی هاینوشته بسيار پر اهميت و گرانی را که در پيوست 
  . حتما آنرا بخوانيد. ميهن پرستانه است

  
ولی پيش از اينکه به هر تصميمی برسيد و پيش از اينکه نويسنده نوشتار تاريخی زير که خود شخصی 

يخته و آشنا به امور حقوقی و سياسی است و سال ها در کنار بهترين خاندان سلطنتی زيسته است دانشمند، فره
، اين سرباز و موی خويش را در تداوم سلطنت و بقای ايران سفيد کرده است به هر تصميمی قاطع برسد

ميهن پرستی  کمال خضوع و ، و درآن خيل سربازان فرهيخته در پيشگاه اجازه می خواهد مطالبی راکوچک 
  . بيان کند

  
    . اين وظيفه همه ما است

  
  

  خود شکن آينــه شکستن خطـاست    آينه چون نقش تو بنــــمــود راســت
  که گويد بدان چــاه در راه  توســت    به نزد من آنکس نکوخواه توســــت 
  هنر داند از جاهلی عـــيب خويـــش    هر آنکس که عيبش نگويند پيـــــش

                ِِ               هر آنـچ ازتو آ  يـد بچشمش نکوست    شنو سيرت خود که دوست ز دشمن 
  که داروی تـلخش بـــود ســـودمنــد    وبال است دادن بـــه رنجور قــنـــــد
  شــفـا بايـــــدت داروی تلــــخ نوش    چه خوش گفت آن مـرد دارو فروش

  
  

ه و تکيده است علت را خودش درنوشته مدتی طوالنی گفتگو کردم ايشان بسيار زنجيد" سنگر"من با نويسنده 
   .است بيان داشتهخويش شرح داده و به حق جانانه و از نظر حقوقی با ظرافت ويژه ای 

  
   ...ولی

  
و تقاضا دارم با نگارش  درميان می گذارمرا با شما هم درخواست من از حضور ايشان استدعا کردم؛ و اين 

را از راهی که انتخاب کرده نه بخاطر  »سنگر«تا نويسنده های خود و حمايت های خودبه من ياری دهيد 
  : نوشتم )٢٠٠٤( ٢٥٤٣نهم مهرماه  زيرا همانطور که در. منصرف کنيم »ايران«فقط به خاطر " کسی"
  
 بزودی شر و اوضاع جهانی رات در منطقهيبدنبال تغي. از ميباشدسروز ها و ماه های آينده بسيار تاريخ  «

  .شدماليان کنده خواهد 
  

...  
مجاهد و عده ای که  ، توده ای و ملی مذهبی و ضد ملی ها با کمکآيا اجازه خواهيم داد تا باز هم کمونيست

  خود و ميهنشان را فروخته اند به ادارات و به سازمان ها ريخته آنها را تصاحب کنند؟
  
ای ريختن برنامه های منظم و وظيفه داريم در روز ها و ماه هائی که در پيش رو داريم با جديت تمام بر ام

پيش بينی های از خروج يک اجنبی از در و ورود اجانب ديگر از پنجره پشتی  تنعو برای مماحساب شده 
  .يما نجام ده راجدی و الزم 

....  



تا کی ميخواهيم نسبت بهم بيگانه بمانيم و با بيگانگان از يک کاسه آش بخوريم؟ شرم بر ما باد اگر نتوانيم 
يهنمان را خودمان بدون کمک و ياری اجانب، انگليسی، اروپائی آمريکائی، عرب تازی و يا فراماسونی نجات م

  .نجام برسانيمبا
....  

مردم اگر برخيزند و راه خود را انتخاب کنند بطور يقين از ساير . تنها راهی که ميماند بر پا خيزی مردم است
آنوقت اين حضرات که مثل مگسان دور شيرينی کمين پول را ارگان های داخل نيز به آنها ياری خواهد رسيد 

  .ميکشند با شکست کلی طرح توطئه ای که در نظرخودشان در خفا به انجام ميرسانند مواجه خواهند شد
....  

چندی است در شهر های ايران شورش و جنبش ضد آخوندی شروع شده و امروز آموزگاران ندای اعتصاب را 
  .ين حرکت ادامه يابد بزودی مردم داخل ايران ابتکار عمل را در دست خواهند گرفتساز کرده اند واگر ا

....  
کسانی که درگذشته وابستگی خود را به بيگانه ثابت کرده اند، کسانی که در مقام های حساس کشوری بودند و 

وجودداشتن شغل  در اثرهمکاری آشکار و سکوت آنها پديده ای بنام نهضت خمينی شکل گرفت،  افرادی که با
های حساس به کشور، مردم و شاه خيانت کردند تا دست نشاندگانی بنام واليت فقيه در ايران بوجود آيد همراه 

  . نام دارد برسند" ايران"شده اند تا به سرابی که 
  

ان نهيب دوباره ببازد همين بهتر که اين ماليان اجنبی بمانند و بخورند الاقل بخودم" مردم"اگر قرار است که 
  !!!!چه اينانی که کمين گرفته اند با چراغ می آيند. دوباره نخواهيم زد و به مردممان دروغ دوباره نگفته ايم

  
. يد هيچ اشتباهی  قابل پذيرش نيست و هيچ زد و بند سياسی هم قابل قبول نمی باشدآزمانيکه صحبت از ايران پيش می 

  . ين از هر نوع که باشد بر مال خواهد شدسکوت و حرکت های پنهانی و موذيانه و دروغ
....  

است و آنچه بدست نخواهد آمد " ايران"فردا اگر اين بادمجان های دور قاب به قدرت برسند آنچه نخواهد ماند 
حتی اگر پادشاهی پارلمانی برقرار شود وشاهزاده رضا پهلوی در آن شرکت داشته . آزادی و دموکراسی است

بهيچوجه ضعيف نيست، در آن صورت اين دسيسه بازان با تبديل مقام پادشاهی به يک باشد، که احتمال آن 
اين طرح . سمبل نخواهند گذاشت که امور کشور بصورت دموکراسی و در سايه يک آزادی ملی اداره شود

تخاب توطئه ای است که بيگانيان در زمان قاجارو پس از نهضت مشروطه مورد بهره برداری قرار دادند و با ان
  .آدم های خود مجلس را در اختيار گرفتند و شاه و مردم را بازی دادند

  
  .ای هم ميهن بيدار شو، نگرانم که تو و من بازهم بايد يکبار ديگر فرياد بکشيم

  
  » .از ماست که بر ماست

  
نی که در ای کسا تکرار می کنم،  اين را سه سال پيش نگاشتم وامروز باز فرياد می زنم و التماس می کنم،

که می آيند و " اشخاصی"فکر کنيد فقط به ايران فکر کنيد نه به  ايرانخطوط مقدم هستيد يکبار، فقط يکبار به 
  . ميروند

  
نه صالح است و نه زمان آن است که بخواهيم کسانی را مثل مدير  ماندن در اين روزگار ديگردر نگاه من  
شان در طول سالها با راهنمائی ها و نگارش های خود بسياری را از ميان مبارزان از دست بدهيم اي" سنگر"

از طرفداران ادامه سلطنت و تداوم مشروعيت سلطنت را تشويق کرده است يک تنه و با درايت در اين راه رفته 
ترک "ميدانم که ايشان . در سنی نيستند که ما چنين جسارتی به ايشان کرده باشيم که ميدان را خالی کنند. است
آنهم " سنگر"بلکه باز هم از روی فرهيختگی و افتادگی و سنگينی سرشان به اين راه توقف " ارکه نمی کنندمت

  . پای پياده می روند
  

  . داديمزيباترين سالهای زندگی مان را در منجالب غير قابل تحمل و اصالح امروز ايران از دست ما 



نبايستی ما را بخاطر " ای از سوی شاهزاده باشدتشر ويا اشاره "هرگز ناماليماتی اين چنين حتا اگر 
هائی را بر ما روا ميدارند و آنرا " تشر"زيرا هرروزه فرزندان ما اين چنين  . از ميان بردارد" ايــــــــران"

  ... بجان می خريم
  

  .ولی باز هم در دل ما جا دارند. يک لحظه به باغمان می کشند يک لحظه ما را به سوی چراغ می کشند
  

و جای  شان .را از مديرفرهيخته آن درخواست کنيم" سنگر"گرامی مرا ياری دهيد تا رای ادامه  ميهمانهم 
خالی " مطبوعات يا رسانه های گروهی"چنين نشريه سنگينی در ميان ورق پاره هائی به اصطالح  وزين اين

ها ی خود محکم بنشينيد و " گرسن"را خالی کنيم همه در " سنگر"خواهد بود اين زمان آن هنگام نيست که 
  .را بخواهيد" سنگر"ادامه راه 

   
  .ما در اين برحه از زمان به يک نشريه چنين وزين نياز مبرم داريم

داريم اين " سنگر"نداريم ولی " هوپ هوپ نامه"نداريم؛ ما امروز " صور اسرافيل"و " حبل المتين"ما امروز 
  .سنگررا از دست ندهيد

    
د و هرقدر هم مچاله و زير پا لهش کند نهر قدر هم به کشور ما، به ايران صدمه بزنقام و هر کس در هر م

، انسان ا دوست داريم و چون به آن عشق می ورزيم هرگز از ارزش آن کاسته نمی شودايران ربازهم چون ما 
ای فساد را که گندابه همواره در تالش هستيم شر جرثومه ه ها در هر مقامی می آيند و ميروند ما تا زنده ايم

  . داران خراب کنيم" سنگر"ها را بر سر " سنگر"بکنيم، شايسته نيست به اين سرزمين آورده اند را 
  

  .يکبار ديگر مرا ياری دهيد
  
  ک-ح
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  ١٣٨۶آذر ماه 
  

  ايرانيار گرامی 
   خانم/ آقای

  
در اليحه ای که اين سرباز مفتخر به تقديم حضور اعليحضرت گرديد، مصلحت در توقف سنگر و عدم انتشار 

  .آن پياده شده است
   

اعليحضرت، اقتدای سنگر را به مصلحت توقف سنگر  ورضاميدوارم حضرتعالی با مالحظه اليحه تقديمی ح
  . بپذيريد

  
سنگر هرکاری که در حدش بوده و بضاعت علمی و دانش حقوقی و سياسی او مجاز ميداشته برای اعاده 

وفاداری به تداوم سلطنت و استفاده از آن برای نجات کشور را با همت و حمايت بيدريغ  داعليحضرت به سوگن
، فاصله چاست ولی کوچکترين تاثير در اعليحضرت و سياق عمل وکارشان نداشته است که هيشما انجام داده 

ايشان را با سلطنت و استفاده از آن برای نجات کشور بيشتر و عميقتر ساخته است و اين درست بر خالف 
پياده " منشور ما"زير عنوان  ۵٩سال  همهرما ٢۵مورخ  ۴۶هدف و منظور انتشار سنگر است که در شماره 

  . شده است
  

اميدوارم شما، ايران يار گرامی با قبول تشکرات ميهن پرستانه سنگر از حمايتی که از انتشار سنگر سال های 
  سال فرموده ايد از مصلحت انديشی سنگر در راه حفظ اعتبار سلطنت استقبال بفرمائيد

  
  سنگر –با احترام و آرزوی پيروزی                             

  



  ١٣٨۶آذر ماه 
  

  : پيشگاه اعليحضرت رضا شاه دوم
  

  : با احترام و توقير باستحضار اعليحضرت رضا شاه دوم می رساند
  

نا ماليمات سنگين و نگرانی های آزار دهنده از روندی که بر تداوم سلطنت ومشروعيت آن بوسيله اعليحضرت 
آن در راه نجات ايران و توجه خاص اعليحضرت به  ميرود و بی اعتنائی عاليجاه به حقوق سلطنت واستفاده از

مواردی که ضديت آشکار با سنت مشروطيت ايران آئين ومنش ايرانی دارد وگرايش به نظريه های بی پايه و 
غير قابل آشنا برای ملت ايران و تاريخ و درنهايت تبديل مبارزه اساسی و منطقی به سرگرمی و اتالف وقت 

مسيری قرار داد که الزم شد در راه دفاع از اعتقاد به حقانيت سلطنت و حفظ جايگاه سنگر را بطور قهری در 
قانونی اعليحضرت به تحريرات و تقريراتی متوسل شود که فرهنگ ايرانی؛  اعتقاد قلبی اين سرباز وسنت و 

  . ادب ايرانی به پادشاه آنرا مالمت بار توصيف کرده است
  

وهمچنين ايجاد تکليف برای » موضع مشخص ايشان از سوی ايرانيانتعين «اظهار عالقه اعليحضرت به 
ايشان را متقاعد سازند که راه صحيحی نميروند و امثال آن سنگر را به صحنه بی "ايرانی مبتنی بر اينکه 

پروائی در بيان صريح و تشريح مواقع انتخابی اعليحضرت در قالب اعتراضات و انتقاداد نسبت به عملکرد 
  . تشويق کرد اعليحضرت

  
  . سنگر، دقيقا خود را در گيروافتاده دردو موقعيت خاص می يابد

  
ادامه دفاع ازحقانيت تداوم سلطنت وبازگشت اعليحضرت به جايگاه مشروع وقانونی سوگند و استفاده  –يکم 

رت از ه اعليحضاز آن برای نجات کشور اين روش که تاکنون ادامه داشته معارض با خواست و روندی است ک
اين تعارض آشکار  و دو دستاورد نا مطلوب برای سنگر بيادگار گذاشته است و . آن استقبال می فرمايند 

نخست رنجش اعليحضرت از انتشار سنگر و اتهام اينکه سنگر مانع همبستگی است و باطرح مسئله . ميگذارد
سالهای قبل در مصاحبه با  توصيه اعليحضرت در. تداوم سلطنت و پيگيری آن مزاحم وحدت نيرو هاست

  . شاهدی از رنجش اعليحضرت و مزاحمت سنگر است" سنگر را نخوانيد"مطبوعات لس آنجلس مبنی بر اينکه 
  

که برای سنگر بسيار با اهميت است، اعتراضات سنگر به شاه حالت مخالفت و دشمنی سنگر را با شاه و  - دوم
اصيل حکم آنرا به ثبت تاريخ داده است که سنگر بسيار  سلطنت بتصوير ميآورد که فرهنگ باور ايرانيان

  . نگران چنين رسوب تصوری است
  



جائی برای استيضاح و  »چو فرمان يزدان چو فرمان شاه«احترام به شاه در قاموس ايرانيان صدر است 
  . اعتراض و اتهام به شاه باز نگذاشته است

ان که از مرز باور فرهنگی ما ايرانيان قدری گذشت به حتی امير کبير، خيرخواه بزرگ شاه و شاهنشاهی اير
  . شاه وقت تذکراتی خير خواهانه داد به دشمنی با شاه متهم گرديد

  
ادامه اين مسير سنگر با آنکه هيچ تاثيری در تحوالت فکری وراه و روش اعليحضرت نداشته وندارد يک اثر 

نگر در فرهنگ پادشاهی ايران پياده کرده و سنگر بسيار سوئی هم رسوب خواهد داشت و آن بدعتی است که س
ضاح و حتا توجه اتهام به شاه معرفی ميگردد و عمل سنگر که بهرحال متصدی باز گشای فصل اعتراض، استي

آن يک حقوقدان حقوق سياسی و وفا دار به سلطنت و تداوم آن بشمار می رود، نظريه استيضاح و اعتراض به 
سته است و الجرم اين امر نسخه ای خواهد شد که فلسفه سلطنت و عدم مسئوليت آن شاه و سلطنت را مجاز دان

خدشه دار و جوازی گردد برای وفاداران به شاه و سلطنت که گهگاه آنرا مصرف و کم کم بصورت طيفی 
  . گسترده همراه با سوء استفاده بجريان افتد

  
شه ای از تاريخ مبارزه سنگر ثبت خواهد شد، به سنگر اميدوار است، اين اليه اعتراضی که باالخره در گو

توهمات و برداشت های نادرستی که از مقاالت اعتراضی و انتقادی سنگر نسبت به اعليحضرت درفرهنگ 
  . سياسی سلطنت طلبان نشط کرده است، توضيحی عادالنه و قابل قبول باشد

  
سوگند سلطنت و تداوم مشروعيت سلطنت سکوت سنگر به آنچه که اعليحضرت برخالف قانون اساسی و  - دوم

پای می فشارندکه اين مسير بمناسبت تعهد ورابطه سنگر با عتقاد سياسی اش و در مجموع وفاداری به سلطنت 
تضادی آشکار دارد و کاری است در خور مردم فرصت طلب که برای جريان روز ساز می نوازند وعقيده ندارم 

  . ا چند هموطن بتوان ضابطه کهن تاريخی تداوم سلطنت را فدا ساختکه برای کسب محبت و رفع رنجش يک ي
  

راه انحصاری که اجبارا به سنگر تحميل می گردد خروج سنگر از مبارزه رها ساختن تصدی سنگر و توقف آن 
  . می باشد

  
ناظر بر  اقتدا به اين طريقه انحصاری و نا محمود بدان جهت مقبول شد که از ديدگاه علم حقوق، مسئوليت ها

ضور در معرکه واختيار رافع مسئوليت است و ح ،چنانکه عدم حضور در معرکه جرم و خيانت .حد دخالت است
سکوت، واجد نوعی مسئوليت،  و حضور در معرکه و تشويق عمل جرم وحقانيت دادن وتائيد وحمايت از عمل 

  .ت در جرم و اتهام محسوب استعاونمجرمانه ، حد اعالی م
  

اعليحضرت تصميم اين سرباز را که بهر حال ميتواند رفع مزاحمت هائی هر چند اندک محسوب گردد، اميدوارم 
  . مغتنم وآنرا مجاز دانند

  
يحضرت سالمتی و توفيق در حراست از پايگاه سلطنت در تاريخ ايران وتداوم لموقع را مناسب دانسته برای اع

  . مشروعيت آنرا آرزو دارم
  

  ی پيروزی با احترام و آرزو    
  سنگر     

  
    


