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 هديه تجربي حضور اعليحضرت
  ؛بااحترام واقتدا بنام ايران

 اتھد اجازه ميخوا ،ونظام برحق پادشاھی ايران تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيتاين سربازِ 
   .ام  به خاکپای اعليحضرت ھديه شود حقوقیايام فعاليت سياسی  تجربيات حاصل از

استروک ناموفقی  ناچاربه پذيرائی از ،علت انتخاب زمان تقديم اين ھديه اين است که دوسه روز قبل
  .تقديم اين ھديه را فوريت بخشيد ،شدم  وھمان جريان

ن آاگراعليحضرت درشاھراه قانون اساسی ومتمم  **

مسائل  گاه بهآ با انتخاب يک رئيس دولت وطن پرست و
ومعتقد به جريان اجرائی قانون  ئين ھای ايرانیآجھانی و
بھترين  ؛وباجرائت وصداقت حرکت بفرمايند اساسی

پادشاھان مشروطيت درتاريخ ايران وحتی کشورھای 
فرھنگی  ھای هزمين نسبيت در جھان با رعايت

   .د شدوپيشرفتھای اجتماعی خواھن

اجرائی اگراعليحضرت خدای ناخواسته به کارھای  **
جمھوری  پذيرای مقام رياست نآ از يا بدتر لوده شوند وآ

 روسای جمھوری بازھم بدترين، و ،بدترين ايران گردند
پادشاھم را ازاين  فرما  خدای ايران حفظ. خواھند شد

  .سقوط

 کارھای اجرائی را دارند  واساسا ظرفيت  زيرا اعليحضرت نه برای کاراجرائی تربيت شده اند ونه 
ن سوگند ياد آتاريخ ايران است برای پادشاھی به قراری که به  وديعه اعليحضرت ه مھمترھم از

     .فرموده اند

عامل بی اعتنائی به سوگند سلطنت و  شھره ،اعليحضرت درقضاوت مجازی مردم ،متاسفانه **

 ننگرا طور که اعليحضرت فرموده اند مردموھمانن به تداوم سلطنت کھن ايران شده اند پايان داد
  .دميباشن  ضرتحپادشاھی بوسيله اعلي ساله ايران ٣٠٠٠کردن سند مرگ  امضا

ريخی ودالئل عينی ونظری ومستندات تا مريکاآوزارت خارجه  اسنادپشتوانه  به ،ولی قضاوت حقيقی
قضاوت حقيقی  .کره دراقدامات اعليحضرت است و ن اجبارآ ازواقعيت ديگری بيان حقيقت دارد و

  :که تعقيده مند اس

مريکا درسال آکه برخاسته ازتصميم وزارت خارجه  ن براعليحضرتآخاص سياسی وتحميل  مالحظات
   .ن وتکاليف سلطنت گرديده استباآسبب اين انحرافات اعليحضرت ازسوگند نھم  ،ودهب ۵٨
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ی برشت نطور نيست که اعليحضرت به تضييقات  طرح ھنرآ ،کنونی وشرائط که وضعيت معلوم است 
که کامال  که حقيقت مانع پيش روی اعليحضرت پيشنھاد مينمايد ،بنا برھمين مشکل .بفرماينداشاره 

 تائيد و بتحرير  لت تاريخی اعليحضرت گرديده ايفای رسارشت مانع قواره طرح ھنری پ قد و در
اعتماد ونسخی به کسان مورد  حقوقی معتبر وصايا واسناد ورده شود ونسخه ای به يک واحد آ

   .جريان امرصيقل حقيقت بزندتواند به ب ن سند آده شود که اعليحضرت محرمانه سپر

ليحضرت تاريخ سياسی اع مجازی  لودگی وتيرگیآکه  درکمال تاسف بعرض پادشاھم رسانده ميشود 
  پاک شدنی نيست   ن سند تاريخی آبدون 

  سلطنت طلبان سنگره سال ٩٣سرباز                                                                  

  اميرفيض                                                                              

   

 


