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  تاباي آقاي ضياء آايران يارگرامي  
  نادقوقح -ضيفريما

افتخارتقديم اين رزوھای ميھنی آاغتنام فرصتی است که بعد ازسالھا ھمراه با   ؛احترام و درود با
   .عريضه فراھم گشته است

اين سوال منطقی وپرجاذبه  را با  نجلسآيادم ھست  دومين کسی که درمصاحبه مديران جرايد لوس 
يا اعليحضرت محظوراتی درراه آسوال کرديد که  و حضرتعالی بوديد ؛اعليحضرت درميان گذاشت

 اگر ما بچه نيستيم وفعاليت ھای سياسی خودشان دارند وحتی اين عبارت را ھم بکاربرديد <
  .)کمک ازحافظه( >با مادرميان بگذارنديحضرت محظوراتی دارند بايداعل

 متوجه مقصد مشترکمان که برای اطالع ايرانيان خوشحالم که حضرتعالی پس ازمالحظه تحريرِ 
شده ايد  وبيشتر مزيد تشکرو امتنان است  ،شکوفائی مبارزه اساسی برای نجات ايران است پشتوانه 

  .اسی اعليحضرت  گرديده ايدکه خواستارسند تحريم سي

بتنظيم  وشاھدتز سلطنت گروگان وتحريرات بسياری که ھمراه استدالل وسندسرکاربه رجوع  ھدايت 
 کار ممکن است برای سرکارکه مجرب در ؛گان محترم شده استمده ومفتخربه تقديم حضور خوانندآ

ازمنبع يق ھستيد ومرد تحقيق سياسی ھستيد چندان ضرورت نداشته باشد  چراکه شما خود مرد تحق
   .گوشواره ھای تحقيقازاصلی تحقيق بھره مند ميشود نه 

مريکا را که منبع وماخذ اصلی تز سلطنت آبنابراين اجازه ميخواھم که اصل سند وزارت خارجه 
حضرتعالی ودوستانتان  گروگان وتحريم سياسی اعليحضرت است تقديم دارم ومنتظر اقدامات فراگير

  .باشيم

مريکا ازجمله کتاب جلد اول تاششم  صفحه آ، فقط چشمھا دراسناد سفارت مزبورباعنوان محرمانه سند
 مريکاستآوزارت خارجه  قای ھنری پرشت رئيس قسمت ايران درـ. سند به امضای ھشتم درج است

مرداد ا ١١با  برابر ١٩٧٩ن دوم اوت آمريکا درتھران است وتاريخ صدور آب نامه سفارت وخطا
  ١٣۵٨.سال 

   )که ازسند مزبور استخراج شده است(  فصل توضيح موقعيت ما به ايرانيان

اگرشاه ادعای خانوادگی خودرا درمورد تاج وتخت پس بگيرد درتشريح موضع ما  به «
اختفا با  بپذيرد ليکن ميتوان در را اين کار . بعيد است اوايرانی ھا کمک بزرگی است

 نراآباوی درميان گذاشت  تا اگرشاه  ريه راتوسل به واسطه ھای مورد اعتماد اين نظ
 .برای تغيير روش خود سرزنش کند مريکا راآنپذيرفت  بداند که نبايد دولت 

با ايرانيھا درميان  را نگرفت ما بايد صريحا طرزفکرخود ساگرشاه اداعای خودراپ
 را قانون اساسی ايران ادعای خانوادگی شاهمابايد علنا اعالم داريم که روند   ،بگذاريم

تفھيم کنيم  مورد تاج وتخت مردود شمرده است  ودراختفاء بايد به شاه ودوستانش در
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مخالف با سياستھای مرسوم درمورد  مريکا وآکه اقدامات ضد انقالبی مخالف با قانون 
  .مريکا را تحمل نخواھيم کردآ فعاليت ھای سياسی اشخاص دارای رواديد موقت در

  پايان سند)(                                                                                                      

کاش اين اقبال رابه ارادتمند ارزانی ميداشتيد که درخواست کنم تزسلطنت گروگان را مفتخربه  ای
گاھی عمومی ازتحريم سياسی اعليحضرت  ـجھت  در راراده ميھنی سرکا امعان نظرنموده و

  .مستقرگردد

  رزوی پيروزی آبا احترام و                                                                                

  


