
 
 

  
اه           اراي شاهنش ديريت اصولي و آ ازنده و م بي شك نوشتن در مورد ابعاد وسيع و همه جانبة خدمات س

ادين و صرف          و                   فقيد ايران، نيازمند انجام مطالعات بني ن ميسر نيست جز در پرت اد است و اي  وقت زي
ه وجود نيروي انساني متعهد و وطن پرست و درصدي       ل نمي شود      .  امكانات اولي ن دلي ا اي ه دست   ام آ

يم             ين روزي سكوت آن ل                . روي دست گذاشته و به اميد چن ي خويش در مقاب ه از هويت مل ر ماست آ ب
يم  اع آن اني دف اي جه ه ه ة توطئ زي  . هم لما چي د، مس ينه اش را بگيرن ي و پيش ت مل ي هوي ر از ملت اگ

ه ايست آ    . نخواهد داشت تا به آن ببالد و براي دفاع از آن سينه سپر آند   ر    و اين زخم آهن رن ب ع ق ه رب
پيكرة تاريخ تمدن شكوهمند ايران نواخته شده تا جايي آه به جاي افتخار بر پيشينة تاريخي خود، آن را              
ا الگو                  ا از م ه دني ان رفت آ ي متوسل شديم و يادم ي و غرب ه اسطوره هاي عرب رديم و ب ننگ تلقي آ

ا آن عظمتش                      وق بشر ب ل و حق د سنگ لوحة         گرفت و متمدن شد و يادمان رفت سازمان مل وز مري  هن
وي      انيادمان رفت پادشاه . ترك خوردة منشور عدالت آورش بزرگ است      ار پهل ران ي ران ساز و اي  اي

د            دون       . به قامت خود بر خاستند و ايرانستاني را دوباره ايران آردن ه سرمان زد ب ي ب ه طلب هوس تجزي
ه          آنكه بدانيم آنگاه تكليف زوجي آه يكي گيلكي و ديگري خوزستانيست             د ب چه ميشود و آدام مرز را باي

ك آشور                  تهرانيآيا ميشود مرد    . عنوان آشور خود برگزيند    د و اهل ي ه بدان  همسر آذري خود را بيگان
د و اهل آشوري ديگر                   دوست آُ . ديگر ه خطاب آن واي واي  . رد شما بايد هموطن تهراني اش را بيگان
ر. واي ازي آ ه  وپاآس ران را تجزي ة اي ه آوچ ه ب د آوچ رزن و در وجب . دباي وي و ب ر آ چون در ه

ار                      وجب اين خاك، اهالي شهرهاي مختلف با دين ها و گويش هاي مختلف و فرهنگ متفاوتشان در آن
د       رده ان دگي آ ران زن رچم اي واي پ ت ل الها تح م س د     . ه رده ان مت آ م قس ا ه ان را ب ب نانش روز . ش

د  آودآانشان را به خانة همسايه سپرده اند و آسوده به سر آار      ه ان دا      .  خويش رفت ا و شب هاي يل د ه عي
د                ته ان فره نشس ك س ر سر ي م ب ده و حاال              . در آنار ه م تپي راي ه وده و قلبشان ب م ب غم و شاديشان از ه

وع  ا را تن رچم ه رد و پ دا آ د ج ا را باي د مرزه د و بگوين ا ميانشان فاصله اندازن د ت ده ان چالشگران آم
ه                 حال تكليف اين همه وابستگي چه م      . بخشيد ده از خود بيگان ك ع يشود؟ آيا بايد به خاطر هوا و هوس ي

ه و نخواهيم گذاشت                    لما ن اد رود؟ مس ر ب ر ب روش حقي ران است            . و وطن ف ا اي ا، اينج انم ه ان و خ . آقاي
آشوري آه اقوام مختلف آن چنان در هم تنيده و پيوند خورده اند آه به ياري اهوراي پاك هيچ قدرتي و               

ي نخو        د           هيچ دسيسة ضد مل دا آن م ج ا را از ه د توانست آنه زرگ        . اه ود، غول هاي ب ه اگر شدني ب آ
  . سياست دنيا توانسته بودند

ان            گوشت و پوست و استخوان مرد     . جنگ هشت ساله را خميني اداره نكرد       ر زم ه جب ه ب ود آ م ايران ب
د              . به پاي وجب به وجب خاك ايران ايستاد        د و نخواهن د جنگي تاد و خواهن الزم شود، دوباره خواهند ايس

گذاشت هيچ خائني به هوس چند روزي قدرت پوشالي و مشتي دالر بيشتر گوشه اي از اين پيكرة واحد       
د    آي دنيا، مادران ايران زمين همة بچه         . را تجزيه آند   در جنگ هشت   . هايشان را يكسان دوست دارن



ا، بچه هاي شمال را                   وبي ه ل جن ة منجي د و در زلزل ان بودن وب را ميزب ا بچه هاي جن . ساله شمالي ه
ا              راز آذري ه ا، هم تاني ه د و       . آردها هم صحبت سيستاني هايند و سيس ا همدلن ه خراساني ه ا ب وچ ه بل

ه             چهار گوشة ايران به هم    . عشاير با اصفهاني ها    د خورده آ ان پيون راي       و به مرآز چن م ب تصورش ه
نديده ايد شب آريسمس چگونه مسلمان ها به محلة جلفا مي روند و شب نوروز ارامنه                . شما محال است  

ر                               د، پ ان و اصفهان بزني زد و آرم اه هاي ي ه خانق د سري ب به محله هاي مسلمان نشين؟ فرصت آردي
  . است از غير زرتشتي ها

ه ن       اه                           همه با هم ب اني، شاهنش وران جنگ دوم جه ه در آ اني آ م زم اد مي آوري ه ي ان ب ي بودنم ام ايران
ل                    آريامهر آشور ويران و از هم پاشيدة ايران را در اختيار گرفت و مردانه با سياست و درايت در مقاب

ه وطن فروشان خودفروش              _چرچيل، استالين و روزولت   _غول هاي سياست روز    ه ب تاد و قاطعان  ايس
ا نسلي   . شدار داد آه اگر دستم را قطع آنند سند جدايي آذربايجان را امضا نخواهم آرد       چنين ه  و اينك م

ان را                    د وجودم د بن آه اين ابرمرد را نديده ايم و نديده شيفته اش شده ايم و مريد مرام آريايي اش، اگر بن
ازه                 نخواهيم داد نسل امروز      پاره پاره آنند، نخواهيم گذاشت ذره اي از خاك ميهنمان جا بجا شود و اج

ردد               ان      . ايران چون نسل انقالب آرده، شرمسار تاريخ و وجدان و شرف و انسانيت گ ا جوان اها، م پادش
ينه و قطره                 امروز به عوض نسل ديروز، با روح پاك و آذراهورايي شما پيمان مي بنديم تا نفسي در س

تاد ود ايس ه قامت خ ه ب ادام آ ان باقيست و م اي خوني در رگ هايم ان ه داف و آرم ه اي اه م، دقيق ه اي
ينيم   اي ننش اني هست، از پ ا ج تالي آن ت راي اع اييم و ب وش ننم ما را فرام دس ش ران، در . مق ده اي پاين

زدي اعليحضرت      رة اي اد ف اد نم رار ب ران، برق ان اي يد نش ير و خورش ه رنگ ش رچم س اد پ زاز ب اهت
وي هميشه         شهريار رضا، جاويد و تندرست باد يگانه مادر تاجدار           رح پهل ايران، علياحضرت شهبانو ف

 .به اميد پيروزي نور بر تاريكي و غلبة ايمان بر رژيم فاشيستي ماليان. جاويدان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
به نام نامي اهورامزدا، به نام يگانة يكتا وآفريدگار 
بيتا،  به نام عشق، ميهن، آزادي، به نام اعليحضرت مهايون 
آورش رضـا شاه بزرگ، به نام بزرگ شهـبانوي عزيز و  بنده 
نواز ايران شهبانو فرح لوي و به نام نامي اعليحضرت 

لبهاي مهيشه مهايون مـحمـدرضـا شـاه فقيد، بزرگ پادشـاه ق
 عاشق آريايي 

وظيفة پادشاه صحبت آردن با اين و آن و راضي آردن گروه 
ات سياسي و براي خوش آمد دل اين و آن، درد و ه جها و دست

در . دل آردن و مصاحبه با راديو تلويزيون و مطبوعات نيست
آشور ما پادشاهي، مسبل احتاد اقوام خمتلف و قبيله هاي 

و فرهنگ هاي متفاوت، در زير ساية پراآنده با گويش ها 
هيچگاه مرسوم . محايت مردي است، آه پدر ملت نام دارد

نبوده آه پادشاهي، مستقيما برنامه و راه آار خود را از 
پشت تريبون هاي آزاد، براي مهگان اعالم منايد، آه اين ديگر 

 ساعت روز بيكار 24در ضمن هيچ پادشاهي . برنامه منيشود
و . ند مدام سواالت دوست و دمشن را پاسخ دهدنيست آه بتوا

اصال از نظر امنييت هم درست نيست پادشاه آشوري مثل ايران، 
آم در اين شرايط حساس، مرتب در انظار عمومي ظاهر شود و 

 .با مردم ديدار مستقيم داشته باشد
! متفكران روشنفكر خيانت پيشه! آقايان ، ببخشيد_ خامنها

 چه آرديد وچه سوغاتي براي نسل سوختة مشا براي آشور خود
ايران به ارمغان آورديد آه از رضاشاه دوم، اين ابرمرد 
دلريي آه جز جفا وستم از مردمان نديده است، ايراد 

در تلويزيواي آنطرف . آمي شرم وحيا هم خوب است. ميگرييد
آب ، آقايان متفكر آه اصال امثال ما مردم را داخل آدم 

.  مهيشه ميگويند خداي ناآرده سلطنت طلبحساب منيكنند،
اي آدمك . انگار آنطرف آب اين وطن فروشيها زياد باب شده

مشا از  بردن پاآرتين اصطالح اصيل آشور ! هاي حقريتر از حقري
خود آه بيش از هفت هزار سال قدمت و حرمت دارد شرم 
داريد، اما خيلي راحت افتخار ميكنيد آه طرفدار مصدق 



اين تفاله هاي پسماندة تاريخ هستيد؟ ... نني و ومارآس ول
اگر معين متدن پشت آردن به تاريخ وهويت وپيشينة خود است، 
من وامثال من افتخار ميكنيم آه بي متدن ترين مردمان 

براي اطالع مشا مجهوري خواهان  ميگومي آه  اگر . باشيم
ميرتسم از آنچه . خنواستيد زمحت آمدن تا ايران رانكشيد

بينيد سر خورده شويد و بقية ساهلاي عمر پر برآت مي
منظور من ( وجوانيتان خداي ناآرده بيخود وبيجهت حرام شود

 آه استاد آقاي مدني اين جوان حسرت به دل استامثال 
 وآقاي داريوش مهايون آه خيانت و رنگ به رنگ شدن مي باشند

 ).مهة هسيت اش از دولت سر پادشاه فقيد ما مي باشد
ينجا به بعد، سخنم با طرفداران پادشاهي است، ما از ا

براي آشور خود چه آرده امي؟ آدام قدم مثبت را برداشته 
آه فقيد امي؟ روزيكه بنا بود اعليحضرت مهايون حممد رضا شاه 

جامن فداي مزار خاموش ايشان باد، با هليكوپرت بر فراز 
ت و هتران پرواز فرمايند تا ببينند حرف مردم ناسپاس چيس

چه مي گويند، ما طرفداران پادشاهي آجا بودمي آه بريون 
نيامدمي و شعار جاويد شاه سر ندادمي، تا باريكه هاي جوي 
انقالب به سيل موج درياي ما به قول خودمان اآثريت خاموش، 

 هنوز  آه ويل نعمت خود را دلگرم آنيم، شايدتا. حمو شود
 ،مشت وطن فروشآساني هستند آه به ايشان وفادارند و يك 

ما آه مي دانستيم .  ميليوني قالب نكند40خود را جاي ملت 
 درصد 75پادشاه عزيزمان بارها و بارها فرموده اند اگر 
 چرا با .مردم، من را خنواهند، از قدرت آنار خواهم رفت

 اين مهه ادعا، عكسش را ثابت نكردمي؟
 ما چرا روزيكه ايشان براي مهيشه ايران را ترك فرمودند،

مردم به فرودگاه نرفتيم و به ايشان وفاداري خود را ثابت 
نكردمي؟ ما آجا بودمي؟ آيا مني توانستيم مهاهنگ و منسجم به 
فرودگاه برومي و به پادشاه خود نشان دهيم هنوز هستيم، 

آيا صدا و سيماي ميهين ما، . و به ايشان وفادارمي! زنده امي
خواست منايد آا هم براي مني توانست از طرفداران پادشاه در

جلوگريي از فروپاشي آشور خود، يك روز زمحت تظاهرات به خود 
 پادشاه خود رفته، به ايشان پيشگاهدهند يا دسته مجعي به 

مگر پادشاه ما در آخرين سخنراني تارخيي . دست ياري دهند
 55خود ازما مردم به اصطالح وطن پرست، در حفظ دستاوردهاي 

ان لوي طلب ياري نفرمودند؟ چه جوابي به سال حكوت درخش
زمانيكه رضاشاه بزرگ ايران را ترك مي ايشان دادمي؟ 



فرمودند مردم ايران، ما چه آردمي؟ چرا به ايستگاه راه 
آهين آه به مهت ايشان براي آسايش ما ساخته شده بود، 
نرفتيم و پشتيباني خودمان را از پادشامهان به دنيا نشان 

 در آن روز هم پدر ايران نوين و پسر جوان ايشان ندادمي؟
 انگليس اگر خود ما مني خواستيم، چه . را تنها گذاشتيم

آاره بود آه براي ما تصميم بگريد؟ دنيا به تاريخ ما توهني 
پادشاهان ما را با پليدترين نام ها خطاب . آرد، خنديدمي

هويت . امتمان خواندند، افتخار آردمي. آردند، خومشان آمد
به قول خودمان، گذشته ها . ما را دزديدند، صلوات فرستادمي

سرنوشت يك . گذشته، سه نسل هم فدا شد، جتربه به دست آوردمي
 .مملكت، فداي سياسي بازي هاي گروه هاي سياسي

اما امروز چرا از ترس عده اي انگشت مشار خمالف پادشاهي، 
خود آوتاه بايد از خواسته هاي ! دوباره ما اآثريت خاموش

آمده، تا جاييكه در راهپيمايي ها تصاوير و فرامني پادشاه 
آنار بگذارمي، آم در آشورهاي آزاد آه احدي را راخود 

 ياراي خمالفت با ارادة ملي ما نيست؟ 
من و مشا آه سنگ شاهنامه را به سينه ميزنيم، آيا فقط ياد             

نگـني  گرفته امي با قصه هاي شاهنامه خواب شـبانه مـان را ر            
پس چرا از آن تـاريخ را منـي آمـوزمي؟ آـدام يـك از                آنيم؟  

پادشاهان ما خود مستقيما وارد عمل شده انـد و ايـران را             
 هزار  7000از چنگ شب اهرميين آزاد آرده اند آه حاال بعد از            

وظيفـة پادشـاه    . سال تاريخ باستاني، اين دومني بار باشـد       
وظيفة . ارزه است بلكه رهربي وهدايت مب   . ايران مبارزه نيست  

 طرفدار تـاريخ    ماالبته اگر   _ من ومشاي طرفدار ايشان است      
حرمي پادشاهي مقدس تـر     . آه مبارزه آنيم  _ .ماصيل خود باشي  

از آن است آه خبواهد وارد دنياي آلـودة سياسـت و مبـارزه              
ايشان دسـتور ميدهنـد و مـن ومشـا اگـر            . واين حرفها بشود  

ــون    ــدون چ ــد ب ــيم باي ــادق باش ــا ص ــت  واقع ــرا اطاع  وچ
 خـدا بيـامرز هـم       اعليحضرت رضا شاه و حممد رضا شـاه       .آنيم

آه االن ديگر وقت اين حرفها      . زيادي انسان و فداآار بودند    
 .گذشته

حاال ديگر هر آسي از هر جا سر . عجب بازي مضحكي شده(
. درآورده ميخواهد به خانوادة پادشاهي ايران ايراد بگريد

 آه خائن تر باشد بيشرت حمبوب شايد در فرهنگ مدرن ما هر آس
 ) .ومورد احرتام است



اگر واقعا به آنچه مي گوييم، اعتقاد دارمي، يك نفر، يك 
گروه يا يك تعداد وطن پرست مجع شومي و مهان شجاعيت را به 

 آاوة آهنگر  و يابه جا آورد رحيمي  شادروانخرج دهيم آه
 . اجنام داد

 بود، اما پادشاه آاوة آهنگر آغازگر مبارزه عليه ضحاك
رستم آسيكه . بلكه سرباز و فدايي پادشاه خود بود. نبود

محاسه ساز تاريخ باستاني ماست، مگر جز يك لوان بود؟ 
آدام يك از ما مي توانيم آاوه يا رستم باشيم يا حداقل 
آمي جسارت آا را داشته باشيم؟ مسلم است آه تاريخ حمتاج 

آدام يك از ما .  مي خواهدتكرار است و هر قيامي جرقه اي
شجاعت زدن جرقة اول را دارمي؟ ما تنها زماني مي توانيم 
از پادشاه جوان خود، تقاضاي بيش از اين داشته باشيم آه 
از ميان خودمان آاوة آهنگر يا رستمي به پا خيزد و 
آغازگر اين مبارزة ميهين شود و اگر مني توانيم، هبرت است 

 اندازي، مطيع فرامني پادشاه خود ساآت مبانيم و بدون سنگ
پادشاهي آه متام جواني و زندگي اش را براي آزادي . باشيم

 . ايران خود فدا منوده 
ما آه از اجنام اولني دستور پادشامهان آه مهان احتاد ملي و 
نافرماني مدني است، ربع قرن است عاجز مانده امي، چگونه 

ود به دست خود خود را مستحق جنات از آتشي بدانيم آه خ
افروختيم و حيت شعله هاي آن را، گريبانگري ناجيان مهيشگي 

يكبار براي مهيشه اگر واقعا در گفتار . خود نيز منوده امي
خود صداقت دارمي، آردار پيشكش مان، بدون بغض و آينه نسبت 
به ويل نعمتان واقعي خود، به ايران فكر آنيم، مهه به 

ايران بار ديگر از سر رمحت به شايد خداي . ايران فكر آنيم
اين خاك پريشان و داغدار، نظري از سر مهر افكند و به 
پرتو وجود پادشاه جوان و جوان خبت ما اعليحضرت مهايون 
آورش رضا شاه بزرگ و به واسطة محايت معنوي مادر گرانقدر 
ايشان، علياحضرت شهبانو فرح لوي و به دم مسيحايي و 

ر تاجدارمان، اعليحضرت مهايون حممد رضا دعاي خري روح پاك پد
 .، فرة ايزدي خود را به ما بازگرداند شاه آريامهر

پاينده ايران، در اهتزاز پرچم سه رنگ شري وخورشيد نشـان            
ايــران، جاويــد و پايــدار يگانــه مــادر تاجــدار ايــران، 
علياحضرت شهبانو فـرح لـوي، پاينـده منـاد فـرة ايـزدي،              

 اعليحضرت شهريار رضا
 



 


