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  راھنمائی کتبی دبيرخانه اعليحضرت استبه اعتبار ،رضاپيرزاده دراين خطاب قایآصالحيت 

  اقاي رضا پيرزاده

  حقوقدان -اميرفيض

 و ،انتخابات يازدھمين دوره رياست جمھوری منتشرشده است مارآھمانطور که مستحضريد 
جمھوری بوده اند وچند مارمزبور گوياست که چند درصد واجد شرائط شرکت درانتخابات رياست آ

 ،ھا رای داده انديدادرصد ياچه تعداد درانتخابات شرکت کرده وبه چه نسبت ويا تعداد به کاند
مارگيری اعالم نشده که آولی دراين  ،مارشده که چه تعداد رای باطله به حساب رفته استآوھمچنين 

قراربود رای خودشان را به صندوق سفارتخانه  ،!رائی که ايرانيان بنا برتوصيه شورای ملیآتعداد 
   .دفترسازمان ملل متحد درايران بدھند چند درصد ويا چند نفراست يا ھا و

 اشور مورد تعھد وعالقهِ  به اعتبارشفافيتِ نجا که اظھارنظردرباره انتخابات رياست جمھوری آ از
ان ملل درتھران داده شده معلوم باشد رائی که به سفارتخانه ھا ودفترسازمآنياز قطعی دارد که تعداد 

  .لذا بنا برراھنمائی دبيرخانه اين نامه بشما ارسال گرديد

  :دالئلي كه اين تقاضا راموجه ميسازد

   :اھم دالئلی که اين تقاضاراموجه ميسازد اينھاست

ن اعالم آمتکی به  !شکاری رويدادھا درفعاليت ھای دمکراسی که فعاليت ھای شوراآاصل  -١
  .ستشده ا 

بيانيه شورا دائر به تکليف عمومی طرفداران شورا ومخالفان جمھوری اسالمی به شرکت  -٢
      .درانتخابات ورای دادن به سفارتخانه ھا ودفترسازمان ملل متحدد درتھران

   .اعليحضرت ازتوصيه شورا دائر به رجوع به سفارتخانه ھا زميآحمايت تاکيد  -٣

نکه <ايرانيان کاری نکنند تا من بگويم که چه بکنند که دوبارتاکيد بافاصله اعليحضرت به اي -۴
  .ھزينه کمتروبازده بيشتری داشته باشد>

  اعالم اعليحضرت به اينکه <ارتشيان درايران بيش ازھرکس ازمن حرف شنوی دارند> -۵

ينده شان ھستند آاعالم اينکه گروھی ازپاسداران منتظرپبوستن به ما ھستند ولی نگران  -۶
   .نھا باشدآيتواند رافع نگرانی شتی ملی مآوطرح 

شتی آبموازات اظھارات اعليحضرت درباره نگرانی سپاه پاسداران (درمصاحبه ھا) طرح  -٧
  .شورابا جمھوری اسالمی گرديدنامه  مه بيعت يملی ھم ضم

بيانات اعليحضرت درمصاحبه باکيھان لندن واميد واری به اينکه درجريان انتخابات ويا بعد   -٨
دست به اقدامات نزاعی باجمھوری اسالمی خواھد زد، قرينه ودليلی است شورای ملی ن آ

   .که شورا ادعای وجود کادرھای فعال وحاميانی را درداخل کشوردارد
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وجود دونفرازافراد سفارت جمھوری اسالمی درمديريت شورا وحضوردربيانيه که ميتواند  -٩
  .رت مشھورندنھا که بنام جنبش سبزسفاآعالمتی باشد حداقل ازطرفداران 

 ٩٠مارھای مشخص وتائيد شده وھمچين بيانات اعليحضرت که بيش ازآاظھارات و -١٠
   درصد مردم مخالف جمھوری اسالمی ميباشند

ومنتظر  فعالی تشکيل شده استاعالم اعليحضرت به اينکه درايران شبکه ھای  -١١
  .غاز اقدامات ميباشندآ دستورو

  ازداخل کشور تامين ميشود. درصد ھزينه ھای مبارزاتی من  ٩۵ اعالم اينکه  -١٢

نست که خواسته ھای اعليحضرت درسابق ھمواره بااستقبال مردم آسوابق مويد  -١٣
   .ايران روبروبوده است

 را قامنتظرچه ھستيدمااحتياج بشما داريم که بيائيد پشت ماآميھنان بمن گفتند  <ھم -١۴
ديگری نمانده> (راديو  زشما انتظارداريم واقعا کسا بگيريد ديگربيش ازاين صبرنکن ما

  صدای ايران)

   .اينھا بخش کوچکی ازداليلی  است که نشان ازوجود ايرانيان طرفداراعليحضرت است   

  بااحترام اميرفيض                                                                                       

قای رضا پيرزاده وپايگاه ھای زير باتشکر قبلی آازجاويد ايران درخواست ميشود اين نامه رابرای  
   :ايميل بفرمايند

 اعليحضرت رضاشاه دوم  -١
 دبيرخانه اعليحضرت -٢
 قای ھمايون  آتلويزيون  -٣
 اقای دھقانپور برنامه افق  -۴
 نجلس آروزنامه صبح ا يران لوس  -۵
 سايرپايگاه ھائی که الزم ميدانند -۶

                     بااحترام اميرفيض                                                                             


