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 موضوع پشت جبهه سلطنت گروگان
پرسش و پاسخی بين اين بانوی بسيار مبارز و اليکه کوتاه برای آگاھی ھمگان تنظيم شد. درح اين

  رفيض بوده است. استاد امي

  بھتر يافتن سرنخ از پايين به باال نگاه کنيد: برای 

  

   ث  ايران يارگرامی  سرکار خانم م

  موضوع پشت جبھه سلطنت گروگان 

 نظردفاع ازحق ورفع ابھامات موثر تجربه نشان داده است که کارھای سياسی انفرادی ممکن است از
سلطنت پشت جبھه  بھمين دليل در ،ورد مورد انتظاراسآباشد ولی درمسيرکارھای اجرائی فاقد دست

وھله  در ؛که متضمن تحريم سياسی اعليحضرت استرشت پطرح ھنری  از رفع اثر ،ھشتمگروگان بخش 
عامل  برکت و و دبيرخانه بی خير ازازسرناچاری  قای ترامپ وسپس آديک ويا مشاور ايرانيان نز اول از

شگام حرکت سياسی يپ يين پادشاھی سه فروزه راآمد که سازمان آيادم   .اجرائی طرح خواسته شده است
. بدين ترتيب روشن است که ه دوم استضرورت پابرجائی نھاد پادشاھی فروزخود قرارداده است که  

زيرا  ،ميان بردارد زبور تکليف مسلم دارد که تضييقات ايجاد شده برحقانيت تداوم سلطنت را ازسازمان م
   .ن سازمان ممکن نيستآفروزش فروزه مورد نظر  ،با بودن اين تحميل تحريم

مالزمه  نراآ وبنابراين سازمان مزبور وھمه سازمانھائی که به حقانيت تداوم سلطنت اعتقاد راسخ دارند  
حق قانونی وملی وتاريخی دارند که نسبت به رفع  ، تکليف وميدادندسياسی تاريخی ملت ايران با  حقوق 

   .مريکا اقدام کنندآحصرسياسی اعليحضرت ازسوی وزارت خارجه 

است که بھتراست  بشرح تحرير پشت جبھه ھشتم ابتدا انجام اين فريضه ملی را ازايرانيان تصوربراين 
سايرين  بنده و و ھمانند سرکار یی سلطنت طلب خواست وسپس افرادان ھاقای ترامپ وسازمآنزديک به 

  .که مبارزه صورت شخصی نداشته باشدنھا پشتيبانی کنيم آاقدامات  از

  با احترام اميرفيض       

   ک -قای حآ

  با درود

ا از زمان رياست جمھوری جيمی کارتر نسبت به سلطنت در ايران با ماموران قسم کوزارتخارجه امري
ن زمان ھم تجربيات ما حاکی است که ماموران آمتاسفانه از  خورده خود مشغول ويرانی ايران ھستند.
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افل از حال و روز کودکان غ نبی وجزمانی و اجرای فرامين ا یريز و درشت مشغول ھمان کمک رسانی ھا
   و ملت ايرانند.

   ک-قای حآ

انعت لف به انجام دين ملی و فرھنگ ميھنم ميدانم و ھيچ بھانه يی ھم جز مرگ ممکھمواره خود را م 
با نظر ارشادی دکتر امير فيض باشد وامکان دسترسی به  نرا ندارد. چون اين معضل بايد و قطعاآاز 

در رفع ابھامات و  تنھا شانس و توفيق بزرگی  ھمواره  نيست خوشبختانه وجود شما ريسايشان ھم م
به ثمر  عتواض اين مھم ھا را بی دريغ و در نھايتو  ھنمايی دکتر اميرفيض بوده ابھره مندی از ر

    ميرسانيد که مزيد نھايت امتنان و سپاس است.

اجازه ميخواھم استدعا نمايم از دکترامير فيض نظر بخواھيد صالح ميدانند اين اليحه پشت جبھه سلطنت  
از طرف خودم و استدعای  گانهساعته سفارشی به اضافه نامه يی جدا ١٠را با پست  -ھشتم-گروگان 

از کاخ د ھنری پرشت که مسلما با نظر تام و تمام دکتر امير فيض خواھد بود از پيشنھا برای رفع اثر
  چه ميفرمايند؟ اقدام نمايم.سفيد درخواست و 

          ھمواره سپاس بيکرانم نثارتان و زحماتتان اکر چه جبران ناپذير است ولی نھايت قدر دانم. 

    با احترام

   ث  م

م نويسنده نامه محفوظ است ولی ھم به استاد اميرفيض و ھم اين کمترين شناخته شده نادرحاليکه (
  ک)-ميباشد. ح

  

 


