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لایر غالمرضا آريا باقری؛ سياوش آذری و مسعود صدر است انتن، آقاي چندنامه به  چنداين رويه 
  . ھمه را ميخوانيم:محمدی، سعيد بھبھانی را دارد

  ايرانيارگرامی 

  ريا باقریآجناب سرھنگ 

  حقوقدان -اميرفيض

  

نظام سلطنت  دفاع از رسانه ای حضرتعالی را  سنگری دراينکه پايگاه  مفتخرم از  ؛با احترام 
جريان رويدادی که حداقل موجب تالم  ن رسانه درآاحساس تکليف ميشود که  ؛مشروطه ايران ميدانم

  .قرارگيرد وجدان مشترکمان است 

اتھامات سنگينی را متوجه علياحضرت  ،درفيس بوک خودش ،ور که معروف حضورھستآقای فخرآ
بوده است واضافه  ۵٧مدعی است که علياحضرت نقش اساسی وعامل اصلی شورش  ته وشھبانو ساخ

را تھديد  کرده که چون قصد افشا کردن موضوع را داشته به تحريک وسفارش فرح پھلوی عده ای او
ھمين مقوله مدعی شده که رژيم سلطنت مشروطه ايران رژيمی  در کرده که افشاگری را متوقف کند و

   .است مافيائی بوده

   .احساس وظيفه شد که رسانه حضرتعالی درجريان امر واقدامات الزم قرارداشته باشد

  رزوی پيروزی  آبا احترام و                                                             

 ===================  

  ايرانيارگرامی 

  آقای سياوش آذری 

  حقوقدان -اميرفيض

  

يد مراتب ارادت وبا تشکر ازحمايتی که ازحقانيت رژيم سلطنت مشروطه ايران با احترام  وتجد
  ميفرمائيد  به آگاھی ميرساند: 

آقای فخرآور درفيس بوک خودش فصل مبسوط واتھام جديدی را عليه علياحضرت شھبانو گشوده و 
ئی کرده داشته اند واضافه گو ۵٧اينطور مدعی شده که علياحضرت نقش برجسته واساسی درشورش 

که چون او يعنی فخرآور خواسته مطلب را آشکار کند به دستور علياحضرت عده ای موجبات تھديد 
او را فراھم کرده اند تا سکوت کند  و در ھمين مقوله است که فخرآور رژيم سلطنت مشروطه را نظام 

  مافيائی ناميده است. 

داريد بتکليف مبارزاتی واعتقاد خود وھمراھان مراتب با ستحضاررسيد که با استفاده ازامکاناتی که 
  فکری  اقدام فرمايئد  باتشکر ازقبول اين درخواست.
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 =======  

  تلويزيون پارس 
  قای مسعود صدرآايرانيارگرامی 

  حقوقدان -اميرفيض

  

اتھام سنگين وغيرقابل باوری متوجه علياحضرت شھبانو شده است که  ورآقای فخرآدرفيس بوک 
  نميدانم برای حضرتعالی فرصت آگاھی از آن بوده است يا خير.   

معرفی  ۵٧آنطور که نقل قول شده است ايشان در آن برنامه علياحضرت را عامل موثر برای شورش 
از سوی کسانی به امرعلياحضرت کرده است ومدعی است که چون قصد آشکاری موضوع را داشته 

مورد تھديد قرارگرفته است، و از اين باب نتيجه گرفته که رژيم سلطنتی ايران يک رژيم مافيائی بوده 
  است. 

کتاب  نغرض ازتصديع آن است که چون حضرتعالی درمورد اتھام ممانعت علياحضرت از خواند
موضوع معروض گشت تا اگراحساس تکليفی  ،فخرآور درقضيه دخالت و آن اتھام را محکوم کرده ايد

  ھست مستحضر شده باشيد.

   با احترام                                                                        

 ====  

  تلويزيون ميھن 

  قای سعيد بھبھانی آيارگرامی ايران

  نحقوقدا -اميرفيض

   .اجازه داد که اين تصديع فراھم شود ،ديک واحترام عامی که ارزانی حضرتعالی استزاعتقادات ن

نقشی اساسی  ۵٧علياحضرت شھبانو را متھم ساخته که درشورش  ور درفيس بوک خودشآقای فخرآ
ور اضافه کرده که چون درصدد فاش کردن ابعاد اين دخالت وھمکاری  که آوکارساز داشته اند وفخر

 به اعتبارمورد تھديد کسانی بتوصيه شھبانو قرارگرفته اند ودرنھايت  درکتابشان ھم ذکرشده  داشته 
   .اين اتھام نتيجه گرفته اند که رژيم سلطنت  مشروطه ايران رژيم مافيائی بوده است

گواه نفی  ۵٧اھی ھای وسيع حضرتعالی نسبت به شورش آگمراتب به استحضاررسيد تا چنانچه 
   .برای رفع ابھام وکمک به حقيقت  اقدام الزم را معمول داريد  ،وراستآقای فخرآادعای 

   با احترام وارزوی پيروزی                                                     
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  يارگرامی ايران

  قای غالمرضا محمدی آ

  حقوقدان -اميرفيض

موجب ھدايت ارادتمند شد   ،احترام فوق العاده ای که برای برنامه رسانه ای حضرتعالی منظوراست
   .يارگرامی را با تاسف خودم شريک سازمن ايرانآ تا

ه جرا متو ۵٧ور درفيس بوک خودشان اتھام ھمکاری وداشتن نقش اساسی درشورش آقای فخرآ
وانتشارداده اند که علياحضرت برای جلوگيری ازفاش کردن مراتب مشارکت  علياحضرت کرده اند

ور بوسيله آکه مدعی است درکتاب خودش ھم ذکرشده متوسل به تھديد فخر ۵٧ايشان درشورش
   .درنھايت رژيم سلطنت مشروطه ايران را رژيم مافيائی لقب داده استافرادی شده اند و

اتھام مزبور رفع  از مراتب به استحضاررسيد تا درصورت اشتراک درتاسف بنحوی که مناسب ميدانيد
   .بفرمائيد اثر

  ا تشکرازتوجھی که خواھيد  فرمود ب

  

   


