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ﺳﺎﻟ د اﻋﻼم ﺳ ﺖ رﺿﺎﺷﺎه دوم
ﯾﺎد ﻮدی ﻢ اﻧ ﺰ
اميرفي -حقوقدان
در  ٣٨سال گذشته افتخار داشتم که ھرساله روزھای نھم آبان را که زاد روز اعليحضرت رضا شاه
دوم و روز تاريخی اعالم سلطنت اعليحضرت است ،را با دلی شاد وپراميد شاد باش بگويم شادباش
امسال آن رونق ھرسال را ندارد ،فاقد آن اصالتی است که بايد باشد ،رنگ بوی وشوق ھمه ساله را
ندارد ،از خودم خجالت ميکشم که ازعنوان شادباش استفاده کنم ،گوئی که شاد باش ھم مايل نيست
که برزبان ودل من جا بگيرد.
چه جای شادباش وداشتن دل خوش است که پادشاه ما دراسارت وگروگان خارجی است ،از فعاليت
سياسی درجھت اعتقادی که بر تارک ھويت ملی ما منقوش است محروم و ممنوع اند و ما يتيم و
بی کس ،بی سر ،نزديک به  ۴٠سال است سرگردانيم.
>ﻋﺬر ﺗﻘﺼﻴﺮ زﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﻔﺘﻦ ﻧﺘــــﻮان< ،سستی کرديم ،اکنون ھم سستيم درک اين ضايعه را
نداريم .ضايعه ای که نزديک فاجعه است ،دردی است که مارابه نابودی سوق ميدھد .اين درد را ھمه
ما تا مغز واستخوانمان ميکشيم ولی فکردرمان نيستيم .آه که چقدرکوشش شد وتوسل شد ،کس به
اھميت اين ضايعه وقوف نيافت واگرھم يافت نگران سياست آمريکا گامی برای الاقل سبک کردن بار
تحريم سياسی اعليحضرت برنداشت؛ اين است که ما ھمچنان دراول اين کار مانده ايم.
جه جای سربلندی است که امسال سی وھفتمين سالی است که وليعھد ايران اتيان سوگند سلطنت
فرموده اند ولی  ٣٨سال است يعنی از يکسال قبل ازاتيان سوگند سلطنت ،در تحريم سياسی وزارت
خارجه آمريکا قرارگرفته وھمراه نھاد سلطنت به گروگان رفته اند.
آيا ميدانيد که اين گروگان وتحريم اعليحضرت طوالنی ترين تحريم وگروگان تاريخ بشريت است آنھم
از جانب کشوری که مدعی آزادی ھای حقوق بشری است؟
چه درد وفالکتی ازاين مھمترکه ما ايرانيان درک معنا نميکنيم وبه اين مھم اشتغال فکری نداريم که
سرما دراسارت است واول ازھمه تکليف ما رھائی سراست.
ِ
دراوايل سالھای مبارزه آن زمان که پول ايران چنان بی اعتبار نشده بود دريکی ازمقاالت سنگر
نوشته شد> :ای مردم ايران بدانيد اگر قيمت نان سنگک به  ١٠٠٠تومان برسد عده ای که دارا
ھستند ميخرند وميخورند وکسانی که ندارند واکثريت ملت را تشکيل ميدھند از گرسنگی خواھند مرد
و ھرگز قيام بينوايان وگرسنگان صورت نخواھد گرفت؛ زيرا ملت ايران فرد پرست است و بدون رھبر
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آشنا و سنتی قدمی برنميدارد ،برعکس آنھم ھمينطور است ،مردم اگر رفاه داشته تحصيل مجانی
داشته کار ودرآمد وسفره پرنان داشته باشند که داشتند؛ ولی يک رھبر مذھبی قاطع وجدی مردم را
به قيام دعوت کند مردم ھرچه دارند برباد ميدھند .اين فرھنگ ماست.
حکيم مولوی ميگويد:
اگـــــردرجمع ما رھبر نباشد

ھـــــمه کــــــارھا باشد معطل

اصل لشگربی گمان رھبربود

قوم بی رھبرتن بی جان بود

آھای مردم ايران ،اعليحضرت رضاشاه دوم در گروگان بيگانه است ,در تحريم سياسی وزارت خارجه
بيگانه است؛ اکنون ھم اين کنترل بيشتر ازسابق شده است ،تا اين وضع ادامه دارد ھيچ حرکت اساسی
وقيام جدی برای براندازی جمھوری اسالمی ممکن نيست.
فرياد بسی کردم و فرياد رسی نيست

گوياکه دراين گنبد فيروزه کسی نيست

