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  مدعي موجود ادعا موهوم
  قاي دكترنصراحمديآادعاي 

  حقوقدان -اميرفيض

قای نصراحمدی که اعليحضرت ومشاورينشان را دعوت به آدرتحرير قبل اشاره ای وجود داشت به نامه 
ن آبھتراست اولويتی به  فکرميکنم .تی موکول شدآبه تحريرات نامه  ن آتوجه به  که ،مناظره کرده اند
شايسته  ی برای تحريرات شده است.تکه متاسفانه عاد نگيرد د که پشت گوش تحريرات قرارنامه داده شو
   .اول به متن دعوت نامه ايشان رجوع شود مورد است که

 شاھزاده گرامی، جناب آقای رضا پھلوی((

. بی )١( ھر انسانی، پيش از آلوده شدن وجدانش ، با راستی و مھر در پيوند است
و  )٣( بوديد  کارشما با مھر و راستی در  ١٩٩٧پيش از ژوئن   ،)٢( گمان آگاھم

رزوی ميھنی، آ، تا به )۴(من ھم ، با جان و روان دست برادری و پيمان با شما دادم 
، )۵( تاريخی، ملی و فرھنگی خود، که شما از خوش شانسی يا بد حادثه نماد آن بوديد

آن سوی مرگ، بر پيمان و مھر  برسم. دشمن به خون من تشنه، ھم می داند که من تا
و راستی ھستم. درست ، دو دھه ای است که شما را در ھيچ راستای ميھنی نمی يابم 
و ملتی ھم سرگشته است و در بود جکومتی اھريمنی زنده مرگی می کند. از اين روی، 

، شما و ھمه مشاورانتان را )۶( ميھن و انسانيت به حرمت مھر، راستی، پيمان،
به مناظره در پيشگاه عام و ھمگان، فرا می خوانم تا ملتی اسير دونان و در ھمزمان، 

خندق طرابلس به کار گل واداشته، با خويشتن خويش کنار آيد. يک نسل رفت، نسل 
بر کار، در بند، نسلی پس از آن، در دو فرھنگی و بيگانه با خويش، شما ھم دھه ای 

داريد، ھر کس ھم که توانسته است پادشاه بيش از نيم سده رامی گذرانيد، عمر نوح ن
اين من، يک تن  ).٧(اگر چه شما بھيچ روی تربيت شده اين کار نيستی  شده است،

 از شمار مردم ميھنم و اين شما با ھر منشی.

رسانه تلويزيونی در ھر مکان با گزينش خود شما و تعيين زمان آن نيز، با خود شما 
  است.

با نژاد آريا، يونان، عرب، مغول و تاتار و... روشن نبود  مردم،  آگاه باشيد، تکليف
  ميھن، دشوارنمی بود. شما ھم بر تر از آنان نيستيد.  و گرنه رستگاری

           دکتر نصر احمدی

  بنيانگذار و رھبر نظام پارلمانی 

  دبير کل جبھه رھايی و باز سازی ايران.

١۶٫٠٧٫٢٠١٧ ((  
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  دريافتها

 نراآ قای نصراحمدی)آ( انسان به اين سادگی نيست که مدعیال من با اعآ مسئله  وجدان وارتباط ) ١(
زيربنای ادعا نامه خود ساخته است وبقول گوته <مردعمل وجدان ندارد، تنھا مردانديشه است 

نجا که مسئله مزبور امری فلسفی ومتضمن نظرات گوناگون آ . ازکه ازوجدان صحبت ميکند>
   .ن کافی استآير دارد ھمانقدر اشاره به است وارتباط کمتری با اين تحر

دليل اصالت ادعا  ،زيربنای ادعا نامه ايشان قرارگرفتهدرحدی که  نھم آمدعی،  گاه بودمِ آادعای   ) ٢(
  .ومصداق ھمان بقال وماست ترش است نيست 

  ب ورنگ توآای تازه گل، نه گرم جھان ديده ای نه سرد        نوعی نما که کم  نشود 

  بودنادعاي دركار

نھم درحد آاست،  بود مبھم کاربا مھروراستی در  ١٩٩٧ژوئن ادعای اينکه رضاپھلوی پيش از ) ٣(
يا سياسی آ ،مورد ادعای مدعی ن کارآ و  کار معلوم نيست که چيست زيرا مقصود از ابطال 

به رای عمومی آ يا و  ؟براساس کدام قانون ويا سنتسياسی بوده  اگر بوده يا غيرسياسی و
 راستی با حسن نيت و ن دقيقی)آ(به  ١٩٩٧محول شده که ايشان تا ژوئن سال ی رضا پھلو
  ؟ن پس نبوده اندآ از بوده اند و ن کارآمتصدی 

   رضا پهلوي فاقد مشروعيت است 

که بتوان  ،تی تداوم رژيم سلطنتی ايران نميداندرضاپھلوی را پايه مشروعي ،نجاست که مدعیآلم ومھم مس
پاسخ  درمقاله ای در  ٢٠١۶تاريخ دھم ژوئن سال  ايشان دانست زيرا مدعی در را متوجه توقع مزبور
  ١قای مصطفی لو نوشته است:آگرامی  به ايرانيار

قانون اساسی مشروطه يکی ازفاسد ترين قوانين اساسی بشری است>  بنابراين بنظر مدعی رضا <
اساسا قانونی که  و  ساسی بشری استپھلوی نميتواند مظھر ونماد قانونی باشد که فاسد ترين قوانين ا

   .فاسد ترين قانون اساسی جھان باشد نميتواند مظھرونماد قانونی باشد

   :مدعی درھمان اليحه مورد اشاره نوشته است

ھمين دليل ملت چه با اراده ملت ميداند به  مملکت را ناشی ازقانون اساسی مشروطه قوای  ٢۶<اصل 
مد ومرگ برشاه گفت وشاه ھم با بيان صدای آن به خيابان آ رد وغيرتحريک بيگانه چه باخجنون ويا 

  .انقالب را شنيدم مشروطه منسوخ وباطل شد>

                                               
دليل انتقاد ار عملکرد ھای آقای دکتر نصر اصفھانی (با آقای  بهآقای مصطفی لو، در مسير مبارزه به يکباره  -١

به فحاشی افتاد و بد ترين فحاشی ھارا به استاد اميرفيض و اينجانب روا داشت که نصر احمدی اشتباه نشود) 
  ک-کم نظير بوده است. ح
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به اينکه چه با جنون ويا تحريک بيگانه  دائر  ۵٧مدعی نسبت به ماھيت شورش = اظھارات  حاشيه
ميشود به تحريرات ايشان حواله داده  ؛بعيد ومستھجن است واجد اصالت است ازيک حقوقدان بسيار

 ،کسی نشنيده بودم تھور از <عدم مشروعت  جمھوری اسالمی> تاکنون چنين ادعائی با اين فصاحت!! و
بطن جامعه عليه رژيم سلطنتی بپا خاست ولی کسی را  از ۵٧بسياری مدعی بوده وھستند که شورش 

اين مردمان سست عنصر که به  از ،دلم گرفت خيلی  نديده ام نادانی  از ساآگرفتار چنين برداشت معجزه 
  (پايان حاشيه)    .اصل عدم مداخله کشورھا درامرحاکميتی ملت ھا بی اھيمت است

  شخصيت رضا پهلوي ازديد مدعي 

کسی نيست، شخصيتی نيست که پايگاه حقوقی وملی داشته رضا پھلوی  بنابراين درديد حقوقی مدعی
   .رمخالفت با جمھوری اسالمی  ازحقوق او شناخته شودباشد که صالحيت قانونی برای کارھای سياسی د

 رد (کمپين بازگشت شاھزاده) نوشته مدعی شده که  در قای نصراحمدی درمقاله ای که درآمدعی يعنی 
 و سال ۶۵نھم باالی آ نفر ١٧واشنگتن  پس ازتبليغات وسيع در زنيمرو ھفتم ماه می ساعت دو بعد از

به ھواخواھی رضا پھلوی برنخاست فرانسه ھيچکس  در سال و ٧۵سن ميانگين  نفر ٨٠نجلس آلوس  در
را  کسی او نھائی ھم که شرکت کرده بودند کارکنان تلويزيون ھا وراديو ھا بودند، طرفداری ندارد وآ و

  .... جدی نميگيرد وھيج اعتباری ندارد الخ

شده ای نيست که کسی به  بنابراين با استدالل وبرداشت مدعی رضا پھلوی حتی يک فردعادی شناخته
  .دعوت او لبيک بگويد

اميد داناست با  اقتباس از ،نچه که مدعی درباره بی اعتباری وتنھائی ونداشتن طرفدار نوشتهآ= حاشيه 

بنويسد <رضاپھلوی  کامل کند و اميد دانا را حيا نبوده که اقتباس از بی شرم و نقدرآاين تفاوت که مدعی 
  .>ی ندارد جز سرخودرابه ديواربکوبدا ھيچ طرفداری ندارد چاره

لذا مدعی با اين احواالت سياسی واعتقادی چگونه خودرا درجايگاه مدعی حقی قرارميدھد که خود مدعی 
   .ن حق باشدآنميتواند خواھان 

مسلط  رای مردم برکشور با جمھوری اسالمی واجد مشروعيت است و ،توضيح اينکه بنا براعالم مدعی
براين موضوع اجازه نميدھد که مدعی درتالش مخالفت با رژيمی باشد که بارای مردم  لذا باور ،است

وجدان ملی  وجدان ملی ايشان که متاثر از ،نجا که مدعی اشاره به وجدان ميکندآ ،مده استآ روی کار
نوع  نھم ازآابتالی به جنون اسالمی  مجرای  تحريک بيگانه و از ن وجدان ملی !!آ مردم ايران است که 

اجازه نميدھد که با جمھوری اسالمی چنين وجدانی  ؛ساخته است ت کنونی ايران را استوارتشيع  حکوم
  !!. اين مخالفت يعنی مخالفت وبا وجدان عمومیمخالفت کند

  وردĤدست

مشخص  کارتحت عنوان عليرغم توضيح باال روشن نشد که ھمکاری ادعائی مدعی با رضا پھلوی که 
که نميتواند شناخته شود، اتفاقا دامنه  ، کارسياسیتوضيحی که داده شد بنابرده است. ده ازچه بابت بوش
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ومعموال کاری  ھم ميشود، شمول دارداتھام کيفری  موری که ذکرش مايه فساد وا معنای کار به خيلی از
 احشه ھا،و ف جيب برھا ودزدان  ن استفاده ميشود وآکاربرای  نامِ  شود فقط از شکارآ را که نميخواھند

  .(فالنی رفته دنبال کار)اين واژه استفاده ميکنند  غالبا از

  فرض قائم به حكم

اين صورت به چه دليلی مدعی  در !مبارزاتی برای نجات ايران باشد کاربنظر مدعی  کارفرض ميکنيم که 
ت که وليعھد نظامی اس ھمه مھمتر از روی رضا پھلوی که نه طرفداری دارد! ونه مشروعيتی دارد و

 و ؟!حساب کرده است ،تائيد شاھنشاه ايران مختومه وسرنگون شده است بقول مدعی با قيام مردم و
بايد با باوری که مدعی نسبت به اصالت ومشروعيت! جمھوری اسالمی دارد به اين اقدامات  اساسا چرا

  ؟يا اگر کسی ازھمکاری با اودست بکشد سزاوارسرزنش استآ و ضد ملی مبادرت بکند

  يمان با رضا پهلوي  پ

  .دادم> جان ودل دست برادری وپيمان بارضاپھلوی<با :مدعی نوشته است  ) ۴(

نھا برپايه آثاری است که مھمترين آ دست برادری وپيمان با اشخاص که درمعنا ھمان بيعت است متاثر از
ر ويا پيمان کسی که رازدا و ؛نھا مترتب استآوامثال نگھداری  رو سِّ ولينعمتی  امانت وحق شناسی و

يد که با تحقير طرف ويا طرح سواالت ويا استفاده آبرادری با کسی دارد نميتواند درجھت  اقداماتی بر
رازداری ودرمجموع پيمان وفاداری با طرف تحصيل کرده  ازمعلوماتی که ازطريق برادری ونزديکی و

اصطالح  .دی ويا معنوی شودزيان ما يا است  برای خود ايجاد مرتبه ومنفعت وبرای طرف موجب خفت و
کسب اطالعات  رازداری و و  سکرتر که به معنای منشی است مشتق ازھمين فلسه امانت داری کالم

   .است

  ٢(نراقی)؛ نکه  زخود بی خبراست آم      باخبرنيست مگر د ديگردَ زَ ھرکه شد محرم اسرار، نَ 

ھمين است  بلک ميل وتھديد وارعابدرھمه کشورھای دنيا به مسئله مزبور توجه خاص ميشود قانون 
 ن اطالعات درآ از به اطالعاتی ميرسند ودوستی واعتماد که افراد به مالحظه امکانات ناشيه ازاعتبار

(برديا  - )(احمد علی انصاری - )ويکی ليکس( ميکنند طرف استفاده  ويا باج ستانی وارعابتھديد  مسير
  .نمونه ھای دم دست است بسياری ديگر ) وپارس

   سم حضرت عباس ق

راستی  ن سوی مرگ درپيمان ومھرآه ھم ميداند که من تا دشمِن به خونم تشن< :عی نوشته استمد
کنم يا دم خروس را  ھمين نامه مدعی نشان ميدھد که  باور عباس را تقيقا مصداق قسم حضر> دھستم

ه تنھا شکسته است شکسته است ونرا چه ساده با ولينعمت خودش  خوداست نميگويد وپيمان راستی ر
   .گاھی ھاھم که دارد نشسته استآ که دربرج انتقام وسوء استفاده از

                                               
  ک-ح – )ظفاح( .دنامب راکنا رد ،تسنادن راک نيا هک نآو          دنامب راي مرح رد ،لد مرحم دشه کرھ -٢
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 liaM kcalBبلك ميل 

بلک ميل واستفاده مدعی ازمراتب دوستی  برنامه مدعی برای پرسش وپاسخ ازاعليحضرت چيزی جز
   :حافظ بيتی دارد که وصف الحال مدعی است وھم پيمانی با رضا پھلوی نيست 

  نزاع توبا پره دارچيست ،ه چه داند فلک خموش        ای مدعیراز درون پرد

، نماد ملی تنھا وبی کس است رضا پھلوی مدعی اع مدعی با رضاپھلوی که به باورنز ،مقصود اين است
، صالحيت اقتباس ازکلکسيون فحش اميد دانا)، به ايران ھم پشت کرده (وھويتی او نيز قالبی والکی است
که  دمرگ ايشان ھم ھست ديگرچه لزومی دار منتظرمدعی  نيستند و وتربيت شده برای پادشاھی ھم
  ؟ن سماجتآ نھم باآ؟ طرف گفتگو ومناظره قرارگيرد

ساله ايرانی برای رضا پھلوی قائل شده است   ٢۵٠٠مدعی حتی موقعيت نماد ملی که ھويت   ) ۵(
ن بنام آ از ن قلم قلع وقمع بکشد به سخره گرفته وآ وحتی اميد دانا ھم نتوانست ويا نخواست بر

. چنين برداشت بدور ازتاريخ وفرھنگ ايرانی را ازھيچکس تاکنون بد حادثه ياد کرده است
  .دمنشنيده بو

  پشت به ميهن كرده 

به مناظره اين رو ی ميھنی نمی بينم .... ازدھه درھيچ راستا دو شمارا در< :مدعی نوشته است  ) ۶(
  .>متوسل شده ام

 ميليون ايرانی در ،؟ ميليوندارد وجود داردنچه ارتباطی بين مناظره با کسی که درراستای ميھنی قرار
ن اصول درموقعيت افراد آ ميھنی چه اصولی دارد که ميتوان از اصال راستای !ندارند راستای ميھنی قرار

به عقيده مدعی ازبد حادثه وارد  د ملی بودن اوھم دارد ونما طرفدار وانگھی کسی که نه  ؟قضاوت کرد
 ؟نقدر مھم است که نيازبه مناظره داشته باشدآمانند زلزله که ازبد حادثه بوقوع ميپوندد) چرا شده است (

ن ميليون ھا ايرانی بی اعتنای به سرنوشت کشور ھمينقدر ھيجان دارد؟ گمان آبرای ھمه يا مدعی آ
 فصل دوم کتاب  ايش گش کرد  که ورود مدعی يا نميتوان تصورآاينجاست که انسان بفکرمی افتد . نميکنم

   .ن استآنامه ھشدار وتبعات منحوس 

  مقصود ازمناظره

. علمای منطق برای مناظره شرائطی استورفع ابھامات  کشف راه حل ،مقصود ازمناظره وگفت وشنود
قصد تحصيل موقعيت برای خود  –ری نداشته باشند يقصد مچ گ ،جمله اينکه طرفين از ؛قائل شده اند

 –نھا نباشد آ، رابطه خادم ومخدومی بين قصد محکوميت برای طرف را نداشته باشند –نداشته باشند 
شيوه ( اعتبارطرفين نباشد کسر و برنامه پرسش وپاسخ برای تحقير –پرسش وپاسخ بقصد تھديد نباشد 

باالخره  و )وھست ن بودآمترصد بکاربردن  ؛ینيسح دمحم ديس و روآ رخف سابع و ای که اميد دانا
  وووووو  .موضوع گفت وشنود معلوم ومشخص بوده وکلی نباشد



 حقوقدان -اميرفيض -ادعای آقای دکتر نصر احمدی -مدعی موجود، ادعا موھوم                  ٨از  ۶برگ   ٢٠١٧/٠٧/٢٣، يكشنبه=شيد مھر

، ھل من ، منم حريف يک لشگر، يکه تازیماھيت مناظره مورد درخواست مدعی متوقف برمچ گيری
   .ردنکشی درمقابل حق استوگ مبارز

  غفلت اند طاعت سلطان وحق گردن کشی است

ع ابھامات نيست زيرا نشان ميدھد درخواست مناظره مدعی درجھت کشف راه حل ورف ؛مضافا به اينکه
نطور که آ و برادری با رضا پھلوی کرده است راه حل مناظره يکطرفه فسخ پيمان که قبل ازاستفاده از

    .نه رفع ابھامات  يندآويش کنارباخويشتن خن است که مردم ايران آ، مناظره برای دش نوشته استخو

 کرخودشان بف به رضا پھلوی عبث وبيھوده است وبايد يعنی مردم ايران با مناظره مزبور دريابند که اميد
   .وراه حل ھای ديگری باشند

ھی مشروطه ايران باقيام مردم پايان يافته ورضا پھلوی ھم نه درحاليکه مدعی اعتقاد دارد که نظام پادشا
بايد درجستجوی ھدف  و داين مناظره نميتواند  مردم رابه خويشتن بياور ،طرفداری لياقتی دارد ونه

  .ديگری برای مدعی بود

   فرض ديگر

 زيراھرگز اين کارصورت نخواھد گرفت ( ،فرض کنيم که مدعی به تشکيل وترتيب مناظره موفق شد
 زيرنام  نامه ھشدار واين کوشش درسطح وسيعی ازجانب گروھی درلباس سلطنت طلبی  معامل بيناست

نھايت  در و) زمايش گذاشته اندآنرا به آاکنون بارديگر به طريق ديگری  و انجام گرفت وتوفيقی نيافتند
؟ وب بعد که چیخ ،زايل شد ؛مدعی اند برای رضا پھلوی پايداراست ازايرانيان برخیاعتباری که  و

مناظره درانتخابات نمونه نکه درمناظره موفق بوده اند ميگروند (آمعموال دراين موارد توده مردم به 
اين مورد درحالی است که طرفين ھريک موقعيتی ممتاز دربين مردم داشته باشند درحاليکه بنظر  )است

نچه که ميل دارد آخودش  ؟مناظره دارد ، مدعی چه نيازی بهمدعی رضاپھلوی ھيچ طرفداری ندارد  خوب
مانعی برای فعاليت اوست که او ميخواھد با مناظره اين مانع  !!يا رضا پھلوی بی کس وکارآ ،رھبری کند
  .مسلم است که خير ؟را بردارد

اين تحرير نتوانست کاشف اين ابھام باشد  درحاليکه مدعی است  رضا پھلوی دو دھه است که درراستای 
( اقتباس ازکلکسيون اتھامات به اعليحضرت که رضا پھلوی پشت به ميھن کرده) چطور  ميھنی نيست

وچه انگيزه ای سبب شده که بعد ازدودھه درخواست مناظره نمايد ايا دشواراست که اين ھجوم تازه را 
  دنباله ھمان نامه ھشداريافت 

  هركس توانسته پادشاه شده  ) 7(

بکلی مايوس  مرا> ينده ھرکس که توانسته پادشاه شده استآدرکه <ھفتم ادعا نامه مدعی مبنی براين فراز
  ؟>عاقالن رابا سفيھان فصل الفت کی بود<ومغبون ازتنطيم اين تحرير ساخت 

ينده ايران را وضع غيرعادی واغتشاشات داخلی ودسته آايشان دليل اقدام به تنظيم قانون اساسی برای 
د صدھا منظور داشته مبنای تصميم به را درتعدا نھاآکه مدعی ی ی بعد ازسقوط  جمھوری اسالمبندی ھا
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چگونه ممکن است يک جامعه شناس که به احواالت وفرھنگ ايرانی  ؛تنظيم قانون اساسی دانسته است
 کشور ووحدت ملی خاصه درمقابل ھرج ومرج دررامش آ وجود پاشاه را که سکان امنيت وشناست آ

منور وخيرخواه جامعه  اين حاصل يک فکر ،انسته است بگذارددرحق وعھده ھرکسی که تو ار ،است
ين موردی نمونه مشخص چنامش موقتی است <رآايرانی نيست بلکه ترشحات کينه توزی ونقار وداروی 

  .>اميد دانا ست

 ادعانامه مدعی) نميتواند در زا( ، ملی وفرھنگی خود ميداند>رزوی ميھنیآتداوم سلطنت را < مدعی که
خن نبود که عارفان قدرس< وبقول بيھقی ،وپادشاھی چنين انديشه ناموزونی را رسم کند مورد سلطنت

  .>ن باشدآ دلی بر

، اينکه ما تالش کنيم که رضاپھلوی که پايگاه ملی ومشروعيتی وقانونی برای حفظ تداوم سلطنت دارند
ادشاھان سازنده ايران تخمه پ ، ازشخصيت جھانی شناخته شده دارند ،قطب اميد مردم ايران ھستند شنا وآ

 مريکا وعوامل اطالعاتی دولت فرانسه وسيا نجات بدھيم دشوارترآچنگ سياست تحريم  را از ،ھستند
وبقول معرف سرکه نقد را  >ھرکس ھم که توانست شاه شده است<مدعی برويم که  است تا بسراغ تز

نظام پادشاھی  حقوقی به مبانی. اساسا يک حقوقدان که ی نسيه ای برويمابگذاريم وبه سراع حلو کنار
  لقی را ميپراکند؟؟ چنين تخم ناسالم وچرا گاه است آخاصه ايران 

  زاده ماآ زاد شود رھبرآن مقصد عالی که نجات وطن است      نتوانيم رسيد تا که آمابه 

  مدعي خطاب است 

ن آ مقابله با ،شف علتن رجوع کند بدون کآرويدادی که مواجه ميشود بايد به علت  ھر گاه باآانسان 
کشيده اند  کنار ۶٠سوگند سلطنت وبيانات سالھای دھه  . تشخيص اينکه اعليحضرت ازممکن نيست

ه ماه ژوئن سال ــــــب تغيير رويه اعليحضرت را ،ن نيست واينکه مدعیآ مطلب جدی است که ترديدی در
   .ی نداردتعلق داده با اسناد سياسی مبارزه خاصه فصل بيانات اعليحضرت ھماھنگ ١٩٩٧

وھل  قبل ازاينکه مدعی به اين تھديد ھا وبقولی منم بازی ھا  ؛ميدارد ررمقّ  ،حسن نيت ،مھم اين است
قطب اميد مردم ونماد ملی وتاريخی وھويتی ايرانيان را به  وسعی نمايد ،دکنت مبادرمن مبارز طلبيدن 
بيابد اعليحضرت  و ،يدآيد ھم خود مدعی برسلطنت طلبان وشا انتظارات يندِ آبر عدمِ  لتِ بع ،صفر مبدل سازد

تاريخ وروز معين عليرغم مخالفت کارتر به اتيان سوگند سلطنت وحراست ازقانون اساسی ومتمم  که در
ارادی  بيعی ويا اين انتخاب طآ وند دديگری کشيده ش به مسير ن مبادرت فرمودند چرا وچطور شد که آ

جھان حقوقی  ست که به اين واقعيت کامال استثنائی درجااين در و ،بوده استبوده ويا ازمخرج الزام 
 ،دی باشدعتقا ارادی و درک ميکند که علت تغيير رويه سياسی اعليحضرت نميتواند يک امر و ميرسد

نجا که اعليحضرت آميگردد وبازميرسد به  له طرح ھنری پرشت نمودارنجا که سروکآوميرسد به 
چارچوب تداوم سلطنت ھستند واين درست نيست يعنی  ردرگروگان سياسی وتحريم ھای فعاليت سياسی د

نکه آبا  نعمت ملی خود باشد  وزادی وليآ رھائی و اينکه بفکرمردانگی دوراست که انسان بجای  از
ن آست مريکاآحضرت يک سند قاطع ومحرمانه وزارت خارجه ميداند که طرح محروميت سياسی اعلي

  .عليحضرت بگشايدموضوع را ناديده گرفته وفصل تھاجم رابه ا
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 ،اقدام ايشان مبنی بردعوت اعليحضرت به مناظره کاری پرسابقه است ،قای مدعیآبرای استحضاربيشتر 
ت وشرمساری رفته ه اند نرسيده اند وھمه براه نداميله خودداشتوردی که درمخّ آيک ھم به دست ھيچ و
  :بقول سعدی  ؛اند

  چند بودند و بگذشتندبه پيش ازتو گردنکشان داشتند        دمی 

  ميگويد با اصرار نچه حقآ

 و ه ايدمقامات وتحصيالت عاليه رسيدملی ايرانيان به  دزيرسايه نما شما ،قای نصراحمدیآحق ميگويد 
ن حفظ آاقل د که حدن داريآبه شاھنشاھی ايران وتداوم حقوق مسلم وغيرقابل ترديدی برگردن خود نسبت 

دراين برھه زمانی  است  که بھرحال حلقه تداوم پادشاھی ميباشند که اعتبار اعليحضرت رضاشاه دوم 
      .نماد ھويت ملی ايرانيان را نمايندگی ميفرمايند

زادی آما نميتوانيم به  اگر و زاد ايشان استآاراده  ضرت  محظورات مسلمی دارند که مانع تجلیاعليح
الاقل به دسته  ،بعيت دوگانه ماھم ھستولی ھمت نيست ومشکالت تا ؛که ميتوانيم ،ايشان کمک باشيم

گرفته اند ويکسره طبل بی اعتباری اعليحضرت  شاھان پھلوی سنگر تبھکارانی که زيرنام  جانبداری از
   .ياری ندھيم را ميکوبند

قای نصراحمدی را داشتم بدون ترديد برای رفع تحريم سياسی اعليحضرت  آبنده سن وسال وموقعيت  اگر
ساله را باطل ميساختم  چه زيباست که  ۴٠خدای ايران اين طلسم  نام ايران وب به ھمت جمعی متوسل و

شاه گستاخی) علمداری ھل من مبارز طلبيدن وايجاد يک سنت ناپسند ( قای نصراحمدی بجای مناظره وآ
  .اعليحضرت برعھده گيرند سياسی ھمت عمومی را برای رفع حصر

   

   


