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شنا وتاريخی خودشان متکی ھستند واين آبه رھبری  ايرانيان  که ن بود فرھنگی ايرانيادرناشناختی ازتربيت سياسی و
 الجرم اسرائيل فعاليت خودش رادرراه استفاده وجذب قدرت مزبور بکار ،رھبری کسی جزاعليحضرت رضاپھلوی نيست

  .بصورت مصاحبه تلويزيونی کانال دھم اسرائيل به ايرانيان نشان داد نراآبست ونتيجه 

  ت پرده این نمایش چیست پش

ِ  عتبارروابط وپاسداری شاه ازمواھب  اسرائيل خيلی خوب ميداند که گرايش سنتی وتاريخی ملت ايران به پادشاه به ا عادت                               
ملی خودشان ميدانند  بنابراين  حميت غيرت و ،، وطن پرستیشرافت ، پادشاه رامظھرفرھنگ ايرانيان است وايرانيان و
 نھا به مقام ومنزلت حساس مظھريت اعتناء ننمايد  شرافت وحيثيت ملی بجای خود ميماند وبطورقھری وآپادشاه  اگر

اسرائيل ميداند وتاريخ ماراخوانده است که پادشاھانی که  ،طبيعی گسيختگی وبی مھری بين شاه ومردم بوجود ميايد
ن شاه طھماسب است که برای به آسلطنت رانيافته اند نمونه برجسته  کمک بيگانه سلطنت کنند وقار خواسته اند به

    .سلطنت رسيدن حمايت روسيه رابرتافت

> پرستی به مبارزه اعليحضرت وسلطنت طلبان منزوی وبی اعتبارساختن اسرائيلنک بيگانه <                َ ھدف اسرائيل در ا  
مريکا ازھمان آمردم ايران است يعنی دقيقا ھمان چيزی که  وبريدگی  ط بدگمانیاعليحضرت وقرارداد ايشان درمنتھای خ

اين خواست  ،يان تداوم سلطنت ايران شدزايران خواستارپابعدازخروج شاھنشاه ا ،وبااصرار ۵٧سالھای قبل از شورش 
به اسرائيل دشمن قسم خورده ايران  اعليحضرتعمل ميپوشاند ھمين گرايش وتوسل مريکا رابھترين چيزی که جامه آ

  .است

) لوبرانی( قایآاينجا اجازه ميخواھم جمله ای راازبيانات اعليحضرت درمصاحبه مزبوربياورم که دقيقا منطبق بابرنامه 
    .مسن ترين مشاورمقامات نظامی وسياسی اسرائيل دررابطه باايران است

اين روزھا نشانی ھای < :استريت جورنال پس ازمعرفی لوبرانی نوشتقای چالز روبينسون رئيس دفتر روزنامه وال آ
 :لوبرانی معتقد است >سرائيل به سمت ديدگاه ھای لوبرانی درحرکت استی ديده ميشود که نظام سياسی ونظامی انده از
او   >می استرزه باجمھوری ا سالبھترين راه برای مبا ،، نه حمله نظامیحمايت اسرائيل ازجنبش اعتراضی مردم<

 جمله ای که درمصاحبهشبيه ومعادل  >ازجمھوری اسالمی سبب ميشود را حمايت مردمحمله نظامی < :اضافه کرده است
  )٢٠١٠/٣/١٠( وال استريت جورنال                    .اعليحضرت بکاررفته است

  اما پاسخ سردستی 

   نگرانی سایت های جنبش سبز -۱

 باتلويزيون اسرائيل سبب نگرانی جنبش سبز شده است وارد است زيرا حضوربه اينکه مصاحبه رضاپھلوی  ادعای
نھم آسياسی اعليحضرت ودرخواستھای ايشان ازاسرائيل تقريبا ھمان است که عوامل جنبش سبز از اسرائيل دارند وبه 

 مکاری جنبش سبز بابرموضع ھ                      ِ مده که اين رقابت وارد  آکمک مالی و..)  بنابراين يک حالت رقابت بوجود رسيده اند (
مد به بازار کھنه ميشود دل آ. اصطالح نوکه اسرائيل است وبالطبع سبب رنجش ونگرانی سايت ھای جنبش سبزميگردد

  .زارآ

  شجاعانهحرکت  -۲

نھا باشد نيازبه شجاعت دارد آوطن واخالق وامثال  ،،  شرافت ملی، باورھای عامه، سنتحرکتھائی که برخالف قانون
درنفس  ،عملن آشجاعت  .الزم ندارد پشتيبانی ميکنند  شجاعت فردی نراآه قانونی است وسنت وباورھای عامه نچآواال 
درخواست ازاسرائيل دائربه کمک مالی وتکنيکی وغيره وترتيب دادن   ن است اماآکالمی ديگرملت پشتيبان ست وبعمل ا
    .چون ازشرافت ملی پشتيبانی نميشود نيازبه شجاعت دارد ،لشگر
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  برتری برجمهوری اسالمی  -۳

برتری جمھوری اسالمی راکه به مدد کمک  بطور قطعست که ايستادن اسرائيل درکنارملت ايران امری ا<مدعی شده که 
  ھای روسيه وچين وکره شمالی پيدا کرده به نفع ملت ايران تغييرخواھد داد>

   ايشان راھدايت کنند ،ع> استفاده شده  بايد  کودکانور قطبطچون اين ادعا خيلی کودکانه است خاصه که ازعبارت <

  اپوزیسیون انحالل طلب   -۴

ی گرچه محتوای منتشر وکاالھای تازه ای عرضه کنند گھی ھای جديدآھمانطورکه صاحبان مغازه ھا سعی ميکنند که 
ھمين قسم  رھبرھمن وبی سازمامبارزه بی سروته وبی اعتقاد وبی  ،گردد تازه  جلب مشتری، تاسبب يکی است کاالھا

    .است وشامورتی بازان به ميدان ميايند

   .انحالل يک عنوان حقوقی وقانونی است که متوجه شخصيت ھای حقوقی اعم ازخصوصی ويادولتی است

نمونه انحالل  ،ن شخصيت منحل ميشوندآ ،انحالل خصوصی مانند شرکت ھا وبنيادھا که بموجب قانون تجارت واساسنامه
   .ميتوان درتصميم مجلس موسسان برای انحالل سلسله وحکومت قاجار گرفت را حکومت ھا

ن شخصيت آينکه اساسا ديگربه اعم ازدولتی وخصوصی به دو علت ممکن است يکی ا یانحالل شخصيت ھای حقوق
   .صدق نميکند وجامعه به حکومت نيازدارد حقوقی نيازی نباشد  که اين مورد نسبت به انحالل حکومتھا

تامين کند دراين حال  ان شخصيت حقوقی وياحکومت کارسازنيست ونميتواند منافع جامعه رآمورد دوم وقتی است که 
ينکه حکومت منحل گردد  اصالح ميگردد نه ا تعويض و شخصيت ھا ودست اندرکاران حکومت واسناد حقوقی حکومت

   .ت اصالح ميشودحکوم  ،يعنی درحقيقت

شده اند  نجا که اصالح طلبان جمھوری اسالمی به بدنامی شديد ووابستگی به بيگانه ووطن فروشی متھم ومعروفآاز
   .اله ميباشند بفکراستفاده ازواژه انحالل طلب افتاده اندحضراتی که ازھمان فرقه ض

ه زيرکشيدن وسرنگون ساختن تماميت براندازی يک اصطالح سياسی است که به روشی اطالق ميگردد که باھدف ب
 ن راآساطت پرھيز ميکند نمونه ميز ووآحکومت به حرکت درميايد وازمذاکره وتقسيم قدرت گفتگووروش ھای مسالمت 

   .نسبت به رژيم سلطنت مشروطه ايران دانست )١٩٧٩( ١٣۵٧وان شورش ميت

وتفاوت  ل براندازی حکومتھا متفاوت استبنابراين ھرقدر که انحالل طلبی صيغه نزديکی بااصالح طلبی دارد بکلی بافص
عمده بين  انحالل وبراندازی اين است که درانحالل کليه اقدامات شخصيت حقوقی منحل شده ويا حکومت، تازمان انحالل 

فرق ديگراين است که انحالل يک اقدام قانونی بقوت واعتبارقانونی باقی است ولی دربراندازی اين حکم جاری نيست 
   .ازبه قانون دارد ولی براندازی نه قانونی است ونه نيازبه قانون دارداست لذا ني

  اپوزیسیون جمهوری اسالمی

اپوزيسيون درفرھنگ مبارزه سياسی به کليه سازمان ھا وافرادی اطالق ميشود که باحکومت حاکم درکشورمخالفند  
بنابراين اپوزيسيون جمھوری اسالمی قابل تفکيک به انحالل طلب واصالح طلب وبراندازطلب نيست وتفکيک 

 .اپوزيسيون، ازسرنادانی وياخود بزرگ بينی است

  

 


