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  درابطه براي رفع ترديد

  با پشت جبهه سلطنت گروگان
  حقوقدان -اميرفيض

وجود  ن برآبه جاويد ايران رسيده که شمول ايميلی ت پشت جبھه سلطنت گروگان دررابطه با تحريرا
نقل قولی  ،قديمی دررابطه با سنگراست مبارزين بسيار معترض که خانمی از ؛ترديدی بکلی نادرست است

 یرورده است که درمورد تحميل تحريم فعاليت سياسی اعليحضرت که بصورت طرح ھنآاين ارادتمند  از
ايرانيان ساکت باشند تا اعليحضرت خودشان ايدببراينکه <مبنی ، بنقل قولی ازبنده پرشت مطرح شده است

  ١. متوسل شده اند >اقدام کنند

پشت جبھه ھشتم تحريرتحرير حاشيه ای بر در ،برداشت سرکارخانم بکلی نادرست وحتی برعکس است
   :گفته شده ٢٠١٧/٠٣/٠٧بتاريخ   

رفع تحريم تحميلی وزارت خارجه  ھيچوجه درطرحکه اعليحضرت باھميت موضوع مزبور توصيه ميکند <
    .مريکا مشارکت نداشته باشندآ

اعالميه خانه وخالف ن وزارتآمريکا خالف حقوق وسيطره آزارت خارجه زيرا درست است که عمل و
 منابع حقوقی است ولی بھرحال يک سمت وسوی اين تجاوزبه حقوق سياسی و و جھانی حقوق بشر

ئی به عدم وجود محظورات سياسی  ليحضرت درمصاحبه ھانجا که اعآشخصی اعليحضرت است واز
اين محروميت وتحميل تحريم سياسی  سال است  که اعتراضی نسبت به ٣٧اشاراتی داشته اند وھمچنين 

زيرا مسئله به رضايت ضمنی ؛ نفرموده اند  حضورشان دراين طرح سبب تضعيف طرح ميگردد
    .اعليحضرت ربط خواھد يافت

ن چيزی است که بسياربعيد بنظر آحضرت دخالت درموضوع نفرمايند تحصييل حاصل ھمينقدرکه اعلي
  .>ميرسد

 اقدام برای رفع تحريم سياسی تحميل شده براعليحضرت و ؛درتحرير بعدی که خظاب به ھمان خانم است
رسانه ھای   تدارندگان امکانا ازمان ھا ومتوجه س ،خاندان سلطنتی وعموم ايرانيان مخالف سلطنت

نان درجھت حمايت وپشتيانی آثال بنده به تبعيت ازاقدام ان وامبعد سلطنت طلب شده و دخبری پيشنھا
   .قرارگيريم

                                               
اگر از دست من ناراحت شويد و مرا لعن کنيد و بفرماييد مگر دکتر نفرمودند ای که نوشته اند اين است: ((جمله  - ١

 ک-ح ))سا کت باشيم بايد اعالحضرت اقدام کنند.؟
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 ه شودخواست کسی که درحالت گروگان ومحروميت ازفعاليت سياسی است اساسا قابل قبول نيست که از
   .اقدامی برای رھائی خودش بشود مکه خودش پيشگا

ه ايشان ويا ديگران کارمثبتی برای نجات ايران نکرده اند  سال است ک ٣٨برداشت سرکارخانم به اينکه 
 زيرا کسانی از درست نيست ،به حساب  توصيه ديگران گذاشته شود احتماال اين عدم اقدام مساعد را و

که مانع اقدامات ميھن پرستانه ايرانيان برای بگيريم  زمره کسانی قرار در ،ممکن است جمله اين ارادتمند
جات ايران که نسرکارخانم مطمئن باشند که کسانی ھمانند ايشان نيزوارم اميد .منجات کشور شده اي
   .نيز وجود دارند نان است آفعاليتھای  محورو  رزوآپادشاھی بزرگترين 

خستين مطرح شد ی است که درسنگرھای ھمان سالھای نتکرارخواھش ،مسئله ای که جای تکراردارد
نرا نداريد اين آنچه شما اعتقاد داريد وفرصت پياده کردن آبدانيد که واينکه اينجانب را کارگری فکری <

   .>نرا منظم کرده وبه اطراف ميپراکندآکارگر 

بنطر ونوشته ھای اينجانب تاسی اجرائی بنابراين ھيچ الزامی برای سرکارخانم ويا ديگران نيست که 
برای نجات کشوروخودش الزم  نراآ نظام بی فرماندھی  ھرکس ھراقدامی که قادراست و در ،داشته باشند

                            .ميداند  حالت تکليف اخالقی پيدا ميکند

    با احترام  

 


