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امير فيض حقوقدان

با آنکه از ارادتمند خواسته شد که درباره روش سربازان آئين پادشاھی صرف وقت نکنم وبنده ھم جواب
موافق عرض کردم؛ ولی احساس تکليف که در  ٣۵سال گذشته عادت شده است ،نگذاشت در موافقتی
که داشتم پايدار بمانم و انتشار اين تحرير را از جاويد ايران تقاضا دارم؛ زيرا دفاع از حق ،مراتبی دارد
که قبول سختی ھا وناھنجاری وحتی بذل جان ومال الزمه آن است.

ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺗﺪاوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻳﺮان و ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت رﺿﺎﺷﺎه دوم ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ و
ارﺟﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ابعاد اين تجاوزمحدود به غصب و
تصرف حقوق سلطنت نيست و بازمتوجه ناديده گرفتن مواھب و آئين ھای پادشاھی باستانی ايران ھم
نميشود بلکه تجاوز تعدی حتی به خصوصيات شخصی وخانوادگی واتھامات غيراخالقی توام با بی انصافی
١
وبی وجدانی به طرفداران سلطنت نيز ازجمله آنھاست.
دراين ماجرای مفصل که ھمگان از آن آگاھند ،سلطنت طلبان من غير حق و بسيار ھم نامردانه متھم شده
اند که با کلمات رکيک ودشنام با مخالفان خود برخورد دارند ،بنده که يک ايرانی زپرتی!  ٢ھستم ھمواره
مانده بودم که من ،ناظر ورود وجريان اين اتھام نيستم و اساسا سلطنت طلبان به علت فرھنگ ايرانی
ودستآوردھای مادی ومعنوی سلطنت ايران ومتقابال اعمال پليد غاصبان کنونی ويا مخالفان نظام سلطنتی
درموقعيتی قراردارند که باب استدالل ھمراه با شھود و ناظر و نمونه ،نيازی به درشت گوئی تا چه رسد
بتوسل استفاده ازکلمات ناموزون ونامربوط ندارند.
بنده زپرتی! اين اتھامات رابرسبيل دشمنی وفقدان مراتب دفاع مخالفين ميگرفتم تا اينکه درکمال تاسف
با نمونه ای مواجه شدم که انتظار آنرا ابدا نداشتم.
ﺳﺮﺑﺎزان آﺋﻴﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ
آئين پادشاھی ايران برسه پايه تاريخی وفرھنگی کردارنيک – گفتارنيک وپندارنيک مستقراست .آئين
پادشاھی ايران باستان يعنی ادب – متانت – کرامت – عظمت – شھامت – مردم داری واقسام آن است.

 - ١آرزومندم ھرکس در آن بيرون حد اقل قادر باشد و بخواھد تا مفھوم اين يک پاراگراف را درک کند و بدون درک و رسوب و ساری
بو.دن اين درک دست به پاسخگويی و ابراز نظر ننمايد .ح-ک
 - ٢اين عنوانی است که سازمان آيين پادشاھی در نامه ای بسيار رکيک به استاد و اين ارادتمند به جناب اميرفيض داده است .ح-ک
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تندخوئی وبکاربردن الفاظ رکيک وتحقيرکردن انسانھا ازخصوصيات خلفای اسالمی است که گھگاه در
مقام پادشاه حضورعوضی خودرابنمايش گذاشته اند .اسالم است که توصيه ميکند درصورتی که نميخواھيد
به مقدسات شما بدگوئی واھانت شود به مقدسات ديگران اھانت نکنيد که مفھوم مخالف آن اين است که
اگراھميت نميدھيد که به مقدسات شما اھانت شود پروا نکنيد ازاھانت کردن به ديگران.
غرض ازاين تصديع اين خيراست که حداقل کسی بوده است که به روش و آئين مورد عمل شما خرده
اخالقی وانسانی گرفته است؛ و بگويد سربازان آئين پادشاھی يعنی کسانی که حاضرند جان وسرشان را
در راه حفظ وحراست آئين راستين پادشاھی ازدست بدھند ،نه اينکه جان وسرشان را در راه آئين خلفای
اسالمی ازدست بدھيد مطمئن باشيد که آئين اصيل پادشاھی ايران از رويه مورد عمل آقايان ناراضی و
مکدراست وچقدرآئين راستين پادشاھی ايران خوشنود وراضی خواھد شد که فرزندانش در رويه ای که
دارند تجديد نظرکنند.
بااحترام

