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سالمی اول بايد از جمھوری اسالمی بخواھند ھمانطورھم مدعيان غاصب بودن جمھوری ا ،خلع يد ازغاصب رابخواھند
براندازی  وسپس وارد فاز د که اين مھم درسالھای گذشته بوسيله اعليحضرت اعالم گرديدکه ترک تصرف غاصبانه کن

  .بشوند

بنابراين ناگفته پيداست که مقوله  ،يدن حق به صاحب حق ومتصرف قبلی استسر ،ناشی ازغصبمفھوم ازبراندازی 
کسی  ،ن استآمانند  ،منافات دارد درمثللی درجايگاه غاصب با ادعای  ھمه پرسی مزبور يعنی جايگزينی متصرف اص

حق  ياآد که نصرف خانه خود ازھمسايگان پرسش کبجای ت ،غصب شده بعد از خلع يد ازغاصبست خانه اش که مدعی ا
الت ااحو را دارد ياخير البته برای کسانی که رژيم سلطنت مشروطه ايران راغاصب ميشناختند ودر تصرف درخانه

   .جمھوری اسالمی حرف دارند خواست ھمه پرسی مسموع است

ست که اجازه فرمائيد بابی ميلی ھمراه باتاسف اين حقيقت ناخوشايند بازگوشود که حساسيت موضوع چنان ا -  حاشيه

ميبرد وتاچه رسد به اصراردراجرا زيرا حقانيت تداوم مشروعيت سلطنت رازيرسوال  ،ھمين صبحت ھای ھمه پرسی
شبھه ازحق به حساب  ن نوعی رفعآرسی واظھارورضايت به > وھمه پحق استواروقانونی فارغ از شبھه وترديد است<

  ميايد ( پايان حاشيه )

  پنجم  همه پرسي براي تعيين رژيم

  د نپشتيبانی ميک نراآ ،است ودرکالمی ديگر نص ثابت وکھن فرھنگی عرض وارائه دليل شد که استقالل ازقوانين بنيادی 

   .عرض شد که رعايت حقوق بشر ناشی ازعھدنامه ھای بين المللی ومنشورسازمان ملل متحد است

  ساله  ٧٠ن است باعمرآ عرض شد که جدائی دين ازحکومت متکی به سابقه اجرائی قانون اساسی ومتمم

   .باھمه پرسی منافات دارد ،عرض شد که براندازی جمھوری اسالمی به عبارت غصب

که  حقوقی وتاريخی وھويتی ھمه پرسی نسبت به رژيم سلطنتی چيست ن تحرير جسارتا سوال ميکند که مبانی اکنون اي
باصطالح قانون اساسی جمھوری  اساسی ومتمم وياقايان ازکدام قانون آ؟ واين خواسته ن اعتقاد بسته ايدآشما به 

  ؟ساله سلطنت ايران وحتی روال سلطنت درکشورھای پادشاھی جھان نشئت يافته است ٢۵٠٠اسالمی وياسنت 

وجدان سياسی  حکمِ  ،ودرنھايت ، پس نظراست، که نداردحقوقی وسنتی وشرعی نداردحِل اگراين چنين خواسته ای مِ 
نرا آتوانائی حفظ حقانيت تداوم نظام سلطنت مشروطه رانداشته باشيم نبايد  حقانيت ومشروعيت  جزاين نيست که اگرما

   .به اعتبارنظروتصديق ھای خودمان متزلزل سازيم

  خواسته مشخص وقانوني ومشروع

 انون اساسی در متمم ق با اين حقيقت ھمراه خواھيم شد که حراست تام وتمام ازاستقالل وتماميت ارضی ،بانيم نگاه فکری
ھمچنين سکوالريسم درتداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت ايران بدون  ،وظائف پادشاه قرارگرفته استرديف در

ونيز اعالميه جھانی حقوق بشردرحدی که بتصديق وقبول سازمان  ،تـــــاعتراضی جاری بوده اس ھيچگونه منازعه ويا
   .است ملل متحد رسيده درتنظيم متمم قانون اساسی رعايت شده

يعنی حقيقتی که اسناد است رژيم سلطنتی  قايان محترم برپايه غصبۀمھمتراينکه فلسفه سياسی ومبارزاتی  و
   .اصالت غصبيت رابه اثبات رسانيده است ،بسيارمحکم

که نھم  براندازی رژيم غاصب جمھوری اسالمی است آ ،ی بريک اصلرمان واقعی واصيل مبارزه ھمه ما متکآلذا  
  .استقرارتداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم ونظام سلطنت مشروطه ميباشدن آحاصل 

   .> مصداق ماست که برماستب درکوزه وگردجھان گرديدنآ< 
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  فضاحت ورسوائي 

 ن بيشترنيست که انسان سی وچند سال آاين عقيده ھمراه باشند که فضاھت ورسوائی از اميدوارم سلطنت طلبان محترم با
   .ست خورده ای پند وتجربه الزم رانياموزدزمون نامناسب وشکآ از

> اين ادعای مقرون به حقيقت ايرانيان نميدانند که چه رژيمی ميخواھند<  :مريکائی گفتآچندسال قبل  < گری سيک > 
ھم ھست  زيرا گروھھای وابسته به جبھه که قاعدتا  »یگجبھه ھماھن«که اھانتی جامع ھم ھست متاسفانه دقيقا الگوی 

برای رسيدن  وازھمه پرسی که چه رژيمی راميخواھند دنميدانن ؛وھستند جستگان وفرھيختگان سياسی ھم باشندبايد بر
 .کمک ميخواھند به اين دانائی 

> بعداز سی وچندسال .......اينھا نميدانند چه ميخواھنددرسی وچند سال قبل دکتر صديقی دررابطه باتظاھرات گفته بود <
تغييری نکرده واينان ھنوزھم نميدانند که چه  اش  نشان داد که شعورودرک سياسی »گیجبھه ھماھن«ن تاريخ آاز

   .ميخواھند

 را >الغريق ويتشبث بکل حشيشکه <ورده ـان حالتی رابوجود قايان محترم به نجات ايرآدقيقا معلوم است که عالقه 
   .نديعنی بھرچيزی که نام نجات ايران راداشته باشند کشيده ميشو داعی ميکندت

تمثيلی دراين مورد دارد که نميتواند درعشق به نجات ايران ملحوظ نظرقرارنگيرد   ( لرمانتوف ) يکی ازمحققين خارجی
 کنند ماربه سمت خاک ميرود و رھا را نھاآارابه ای اگربه يک مار، يک خرچنگ ويک مرغابی بسته شود وميگويد <

  >سمان معلق ميماندآسمان پروازميکند وخرچنگ به سوی دريا  ودرنتيجه ارابه  درزمين وآغابی به سمت مر

  ذرخشی )آ( دکتر         پايدار؟ دولت ناچيست دانی   بند وبست چند تن ناسازگار                  

ن رغبت آقايان محترم به ادامه آان دراول راه مانده واکنون ھم نيعنی راھی که سی وچند سال است مبارزه رفته وھمچ
   .يافته اند

  جبهه هماهنگي وگنگره هماهنگي  

زير کتل خود  درگذشته ھارسم براين بود ھردسته ای که درمراسم عزاداری امامان دسته ھای بيشتری راجمع ميکرد و
 . حاليه ھم وضع فرق نکرده وھرگروه که اسما گروھای بيشتری رالق ميگرفتن تعآ، طاق شال عزاداری به وردآدرمي

منظورھای خاص ترتيب داده استفاده خواھد کرد دراين برای اين منظور و مريکاآدھد از بودجه مخصوصی که بصورت 
 درحاليکه ممکن است قصد واراده درمشارکت چنين خيانتی را ،سازمان ھا وافرادی عامل ومھره اند بسا مقوله چه

  .نداشته باشند

دربعد  در کاخ سفيد ،سازمان وگروه سياسی ٣۵به اتکاء  عضويت    ١٣٨۶درسال ھانی فقای نصراصآيادتان ھست که 
ه بنا براعالم کنگر؟  (کرد کا شرکتمريآمعاون سياسی وزارت خارجه  قای برنرآباحضور  ٢٠٠۶جوالی  ٢٠ظھر از

  :شناشويمآباخواسته ھای ايشان   )ايرانيانھمبستگی 

 فريقای جنوبی کرد ماآزاد به فعالين شوروی ولھستان وآپيروان دمکراسی نيازدارند به ھمان کمکی که دنيای  -١
مک قوی ومستمربرای پيروان دمکراسی وماھمچنين نيازداريم به حد اکثرفشار به جمھوری داريم به ک نياز

   .اسالمی
زاد سازی زندانيان آتمام امکانات ووسائل ممکنه بايد بکارگرفته شود برای فشاربه جمھوری اسالمی برای  -٢

   )ی اقتصادی يکطرفهيعنی تحريم ھاايران ( اتوقف معامالت ب ھمچنين فشاربه کمپانی ھابرای ،سياسی
 )ايرانيان کنگره ھمبستگی  ٨۵اطالعيه اول امرداد ماه سال (
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فريقای جنوبی جای آکشورھای شوروی ولھستان و الگوی ،رويداد ھای ليبی وسوريهباتشکيل جبھه ھماھنگی والبته 
    .فعالين سوريه وليبی خواھند داد به الگوی شان رادخو

قای نصراصفھانی  بعد از اظھارنظر وشرط خانم کلينتون آش نفرمائيد که  دکان جديد  خوانند گان محترم اين تحرير فرامو
  .افتتاح شد  ؛دائر به کمک  متقاضيان کمک

 سازمان وحزب و ٣۵قای نصراصفھانی آبنابراعالم  ٨۶درحاليکه درسال  نده نفھيمدم وانتظارتفھيم دارمب  -  حاشيه 

جبھه ھماھنگی «ه ھمبستگی ايرانيان راتشکيل داده اند چگونه باورھای سياسی گوناگون کنگر باگروه سياسی 
سازمان باعقايد مختلف درماه قبل  درکنگره ھمبستگی ادغام وھمبسته شده اند  ٢۴ادعا از که بنابر »ھمبستگی ايرانيان

  گروه تقليل يافته است (پايان حاشيه ) ٢۴سازمان وگروه باشند به  ۶٩بجای اينکه 

  ه پرسي هدف نهائي  ازبازار هم

  ايران ياران گرامی 

ھدف نھائی درتمام برنامه ھای مربوط به ھمه پرسی که سعی ميشود بامشارکت سلطنت طلبان جريان يابد فقط اين است 
يد تاحرف آکه تداوم حقانيت سلطنت ايران باموافقت اعليحضرت يعنی متصدی سلطنت وھمياری سلطنت طلبان به اجرا در

    .نباشد آنوحديثی بعد 

 ،باھمه پرسی  ،ايتالياقای دوگاسپری نخست وزيروقت آساله ايتالياست که بابرنامه  ١٠٠٠سابقه اين کارمتوجه سلطنت 
 قای نصر اصفھانی که روزی وزيرآعجيب تصادف روزگاراست!! که نقش  .رابه جمھوری تبدليل ساخت ايتاليای سلطنتی

  .پری ھماھنگ وتشابه جدی داردسلطنت مشروطه ايران بوده است بابرنامه اجراشده دگاس

عالقمندان به نقش دوگاسپری درتبديل سلطنت ايتاليا به جمھوری ازطريق ھمه پرسی، درصورت تمايل ميتوانند ازجاويد (
  )نرابنمايندآ ايران درخواست انتشار

  رزوی ايران افتاده استآ، انتظاروتوفيق ھمه ما درعدم موفقيت ومشارکت دراين مسيرخائنانه

  اميرفيض   –بااحترام حضورسروران                                                                                   

  

                                                                                

  

  

   

  

    

     

 


