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  ضميمه  دررابطه باافق ايران
  اميرابراهيمي آقايبراي 

  

  حقوقدان -اميرفيض

 ازتھران ايميلی به جاويد ايران فرستاده وچندی قبل ناميده  »کاوه ميھن پرست« اياری که خودرايران
   :نوشته است

 زا را عادی نيست وبجای اينکه خودقا درک نکند که يک شھرونديپھلوی عمتازمانی که شاھزاده رضا <
د راه بجائی کنبا ايران فروشان وحتی تجزيه طلبان  گفتگو  ،دافتخارکن اننآبه  و پدربرزگش جدا کند و پدر

  نخواھيم برد>

 ی وازھويت مل مريکا که سخت ماموريت جداسازی اعليحضرت راآبدنيست بدانيد که عوامل وابسته به 
  ؛ايرانی گوميدانند که درفرھن خود دارند یتاريخ

  >بهنگام بروزمشكالت ودشواريها همه چشمها بسوي شاه است<

   )سيسرون و نيز مصدق درنامه به شاه(                                                                           

  .فکرميکنند وچه مينويسند وچه تالشی دارند، چه کاوه آقایوبيان حقيقت ازسوی ل نوشته درمقاب

، نقشی را ، مادامی که رضا پھلوی طرفداران خودرا ازپادشاھی خود نوميد نکنددرک من اين است((
   )اسماعيل نوری عال(                                                                   ))نميتواند اجرابکند.....

گيری او وقطع ازسلطنت ه استعفا وکنار ،تاوقتی شاه استعفا ندھد  تشويش واضظراب باقی است<<
  )۵٧بازرگان ششم اسفند (                                               >>رامش انقالب باشدآميتواند سبب 

 اميرابراھيمی گذاشتهغالمعلی  آقایتداوم سلطنت رضا پھلوی درمقابل  مريکا نسبت بهآسياست اکنون 
   :ن درميان گذاشتبا ايشا خرراآتوان حرف تا بميشود 

   :چنين است ١٩٧٩مريکا درتاريخ دوم اوت آطرح ھنری برشت ازشخصيت ھای شورای امنيت ملی 

درتشريح موضع ما به ايرانيھا  ......... اگرشاه ادعای خانوادگی خودرادرمورد تاج وتخت پس بگيرد((
. بعيد است او اين کاررابکند ليکن ميتوان درخفا با توسل به واسطه ھای مورد اعتماد گی استکمک بزر

روش  برای تغيير امريکا رآنرا نپذيرد بداند که نبايد دولت آتا اگرشاه  ،ا باوی درميان گذاشتاين نظريه ر
   .خود سرزنش کند

ھا ايراني بايد صريحا طرزفکرخودمان رابااگرشاه ادعای خانوادگی خودرادرمورد تاج وتخت پس نگرفت ما
درميان بگذاريم واعالم داريم که روند قانون اساسی ايران ادعای خانوادگی شاه رادرمورد تاج وتخت 
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مردود شمرده است ودرخفا به شاه  ودوستانش بايد تفھيم کنيم که اقدامات ضد انقالبی  مخالف با قانون 
ت موق درمورد فعاليت ھای سياسی اشخاص دارای رواديد ھای مرسوم ھای باسياست مريکا ومخالفتآ
  اسناد سفارت امريکا جلد اول تاششم)(                                       ))کرد مريکا را تحمل نخواھيمآ در

 زارت خارجهنگ نھاوندی برای انجام ماموريت وشخص ھوش = بنابرنوشته کتاب نھاوندی  حاشيه

خانه را به زارتن وآبه مکزيک رفته وپيام مزبوروابالغ طرح  بعنوان واسطه مورد اطمينان ،مريکاآ
اعالم خودش ( ،شاھنششاه ايران ابالغ کرده وخود اوھم ازھمان زمان ديگرسلطنت طلب نبوده است

  پايان حاشيه)                          (     ١ )درکتابش

  كشف معلوم 

کسانی که به قطع تدوام سلطنت ميکوشند  سيم که کوشش درکنارمالحظات باال براحتی به اين معلوم مير
   .عمل ميکنند ؛مريکا ميگويدآکه ھرچه  رباتھای تيراتداز)( تيراندازنی ھستند

اشاره  ھمانند تفنگ ھرچه را ،نھا عمل ميکنندآدرايران روشنفکرانی وجود دارند که ھرچه ما ميگوئيم <

  ) کيھان لندنمريکاآمشاورملی امنيت (                                                .>کنيم  نشانه ميگيرند

  اميرابراھيمی  آقای پايانی باسخن 

                                                                      .قرارنگيريدن رباتی اخواسته دررديف تيراندازنا  سعی کنيد

         

  

   

   

                                               

 

  

                                               
ز جمله ابيگانه را آقای دکتر ھوشنگ نھاوندی در گفتگويی تلفنی چندسال پيش به روشنی و با افتخار، عضويت در فراماسونی  - ١

  ک-سال موجود است. ح ١۴٠٠ايت سی نوشته شد که در افتخارات خود دانستند که در پی گزارش آن به استاد اميرفيض مطلب
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