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مدکه شکسپير نمايشنامه ای دارد آمد يادم آبه ميان » انتخاب زمان«زمانيکه برای اولين بار نام کتاب اعليحضرت بنام 
  انتخاب بدر سرگذشت پادشاهی بود که بمناسبت  نمايشنامه مزبو> شاه لير<  بنام

 نکه مفتخربه خواندن  کتاب انتخاب زمان اعليحضرتآپس از. تلخ وتوام باپريشانی داشته است ،روزگاری بسيارناموفق
اعليحضرت از انتخابی که خودشان فرموده بودند  صحبت  ،شدم  در اولين پاسخ  اعليحضرت به سوال مصاحبه کننده

يعنی ايشان بين هويت نهادی خودشان  وبی ن سرباز انتخاب ايشان رابد وبسيارنادرست وزيان بخش يافتم  کردند  اي
  بی هويتی رابرگزيده اند ،هويتی

  اميدوارم که عذرتقصيرقابل پذيرش باشد . اين سرباز اين انتخاب ايشان رابفال بــــد گرفتم

ت ه  ا رای ھ ر  ید   ر پذ   ذر

 انتخاب بد بيشترين حساسيت است که مالحظه داريد اين تحريربه تجزيه وتحليل اين کافی اين انتخاب بددراهميت 
  رامنظورداشته است

  معرفي كتاب

منظم  بيک زادهقاآکتاب بوسيله . يحضرت رضاپهلویبين ميشل تبمن واعلل گفتگوئی است مفصانخاب زمان کتاب 
کتاب مزبور برگردان اززبان فرانسه به فارسی . حضرت انتشاريافته استفصل ازسوی دبيرخانه اعلي ١٢درو) ويرايش (

  .قرارگرفته استاست واز طريق کتاب وانتشارات پارس دردسترس عالقمندان 

به پدران ومادرانی  -خدمت به ايران رانيافتند فرصت به نسلهای قربانی شده که - کتاب تقديم شده است به همه همميهنان
زادی آبه همه کسانيکه برای  - به سربازانيکه ازتماميت ارضی ميهن دفاع کرده اند - ران کوشيده اندکه درراه پيشرفت اي

  –پيکارند ودمکراسی وحقوق بشر در

  .تقديم گرديده است انقالب رفتند اما امروز از کرده خويش پشيمانندخوشبينانه به استقبال همچنين کتاب به کسانی که 

                        تيراژ كتاب

 شخصيتی که درمصاحبه بامجلهتيراژ کتاب رابطه مسلم باموضوع کتاب وبيشترشخصيت ومقام نويسنده رادارد 
مده است نميبايد آسال گذشته ۴مليون  پيام روی سايت ايشان ظرف  ٧٠يند که ااعالم ميفرم» پوليتيک انترنا سيونال«

فالن تعداد نيست ميدانم که مصداق باالی گود نشستن نکوهش فاهم نشود نميگويم چرا ت  ءسو.باشد  ١۵٠٠تيراژ کتابش 
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فرد «به پيش بيايد درحاليکه  ها فيدارد ولی ميگويم که چه لزومی داشته که تيراز کتاب ذکر بشود وپای حرف وحر
درشرائطی که دوست دشمن به  .نوشته است که رضاپهلوی تنها فردی است که ازاحترام زيادی برخورداراست» هاليدی

درحاليکه  يک مليون ودويست هزار سلطنت  )راديو صدای ايران( اذعان دارند درمبارزهايشان واالئی وارجحيت حضور
واين بيت کفاف اشتهای شيفتگان نيست  ) کتاب ژتيرا(اين لقمه کوچک ) اعليحضرت(وراست طلب حداقل درخارج ازکش

  :را پذيراميگردد

  قدرخود ميبری  وزحمت ميهمان داری       اينهمه ميهمان  ويک طشتک برنج    

       مصاحبه كننده كيست؟

کتاب است ولی ازنظر محتوا کتاب شناخته نميشود بلکه مصاحبه ، ازنظر فرم) انتخاب زمان(نخست اين توجه بجاست که 
حضرت اعلي مصاحبه وگفتگوی احمد احرارباحاصل ) يندهآگذشته و(که زيرعنوان مانند کتاب قبلی اعليحضرت  ، است
   .بود

بخوبی فهميده ميشودکه اوال مصاحبه سطر سوالی که مطرح کرده مصاحبه کننده از نظر سابقه معرفی نشده ولی ازاولين 
ايشان دراولين سوال خود  ،ونهاد پادشاهی ايران کامال بيگانه استفرهنگ ايرانی وفلسفه  با کننده بيطرف نيست وثانيا

   :ميگويد

باپيروزی انقالب اسالمی وتسلط مذهبيون بنياد گرابه رهبری روح اهللا خمينی  ٧٩ غاز سالآنهاد پادشاهی ايران در«
   ».برايران واژ گون شد

چنانکه مالحظه ميفرمائيد مصاحبه کننده  نهاد پادشاهی راهمانند يک ساختمانی گرفته که وقتی سيل ويا زلزله ای ميايد 
ئين های آگاهی از تاريخ ايران  وفرهنگ وآبه کننده حتی کوچکترين معلوم ميشود که مصاح  ن ساختمان واژگون ميشودآ

   .کاهی هارانداشتآعقيد ه دارم اگر فرانسوی بامطالعه وتحصيل کرده هم بود چنين نا .ملی ما ندارد

بادی آيحيای دولت ، سال قبل ٨۵يعنی  ،که مسئله انتقال سلطنت به رضاخان بعدا رضاشاه کبير مطرح بود ١٣٠۴درسال 
گاه بوده که گفته است بايد بين اساس سلطنت  وسلسله قاجار واحمد شاه آتفاوت نهاد سلطنت وپادشاهی باپادشاه وقت ب

   .قائل به تفاوت شد

متاسفانه اعليحضرت که خود بصيرت جامعی دراحواالت تاريخی وهويتی ماايرانيان دارند به اين ادعای ناموجه وبل 
  .فرمودند که هم مصاحبه کننده حريم  خود رابشناسد وهم در پی سند گيری نباشدشده مصاحبه کننده پاسخی ن حساب

  اولين سوال

  .که شايسته نقد ميباشداست  اين سوال دررديف پرسشها بااهميت

                                                                          ُ        تصويرفعاليت های شمامشهود واميدوارکننده بود سی سال بعد ازانقالب همچنان شاهد ا فت های  ١٩٨۶درسال «
  »؟هايتان کجا دچار خطا شده ايد درارزيابی ،يم هستيمفعاليتهای مخالفان رژ

  پاسخ اعليحضرت

الطم ايران است وپرانتز ساده ای است که بسرعت بسته تغاز متوجه نبوديم که انقالب پديده ای موقتی درتاريخ پرآمادر«
شتی نه گرنوع بازوه ازميان رفت ١٩٧٩وبه بيانی روشن  نظامی که پدرم مظهرونماينده اش بود درسال ميشد نيست 

   »امکان پذيراست  نه مطلوب
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  حاشيه  

  ،جمالت به بيان ديگر.  جمله نامتجانس وناباب است ومعلوم نيست چرابکارگرفته شده است )خرآ به بيانی ديگر تا(جمله 
کالمی ديگر بايد ن بنمايد ودر آن برای اين  بکارگرفته ميشود که بيان قبلی راساده ورفع ابهام ازآبه کالمی ديگر وامثال 

موضوع اصلی وعبارت بکاربرده شده دربيان ديگر رابطه موضوعی سطحی وجود داشته باشد ازباب مثال  بين
رابطه موضوعی » نرادرجامعه ايران دست کم گرفته بوديمآماقدرت تشيع ورهبری «اگرعبارت به بيانی روشن چنين بود 

سمان افتاد آکلنگ از (حاضر جمله به بيانی روشن تر مصداق  دروضع  وروشن ترشدن مقصود گوينده موجود ميگرديد
  ميگردد) .........ونشکست است و

بکارگرفته شده بلکه بکارگرفته شده تابه  ،مده نه برای روشن ترشدن پرانتزآ» به بيانی روشنتر«عبارتی که زيرعنوان 
  [!]گرديدن آه جمهوری اسالمی جايگزين ن مشروعيت سبب پايان دادن به نظامی شد کآمشروعيتی بدهد که  ۵٧شورش 

ن استفاده کرده آکالم خود ازهنگی وموازنه مفهومی بين عبارت به بيانی ديگر با عبارتی که مصاحبه کننده دراولين آهم 
مذهبيون بنيادگرابه رهبری روح  اهللا  باپيروزی انقالب اسالمی وتسلط ١٩٧٩غاز سال آنهاد پادشاهی در«که چنين است 

  .بسيار تفکروتامل پذيراست »برايران واژگون شد خمينی

  تامل پذيري درمسير نقل روايت

مده که معلوم نيست آحاصل گفتگوئی است که بزبان فرانسه انجام شده بعدا بصورت نوشته در، »انتخاب زمان«کتاب 
جمه شده که باز ن متن به فارسی ترآسپس   ،دراين مسيرچقدر امانت داری شده ويادرحب وبغض اغماض شده يانشده

امانتداری درلفاف «فتهای معمول مصون مانده وسپس به ويراستاری رفته که خود عمال آمعلوم نيست که تاچه اندازه از 
اعليحضرت به  ويراستاراين کتاب بسياردشوار بوده است زيرامعلوم قضيه اين است که پاسخهای کار» امانت نداری است

شناهستيم  واينجاست که آاعليحضرت به موضوعات  پاسخهای با مده وماآدرکتاب سواالت درهمان اختصاری نبوده که 
  .نها  باچه مشکالتی روبروبوده استآکامال قابل درک است که ويراستاربرای خال صه کردن 

   .اين مختصربدان سبب الزم  شد که درمطالعه اين  کتاب اصل تامل پذيری وتفکررابرحرکت بامتن مقدم بدانيم

  2حاشيه   

  نگشت روي خطاوخطاكارا

                                                                                            ُ            آنچه در سوال مصاحبه کننده بيسابقه است قضاوت سوال کننده نسبت بوجود خطا درمبارزه است يعنی بين ا  فت مبارزه 
وخطاهائی که ازناحيه اعليحضرت  صورت گرفته قائل به ارتباط گرديده است وهمانطورکه استحضارداريد چنين سوالی 

سقوط زاين نظر قابل توجه است که سلطنت طلبان سالهاست که بوجود اين رابطه يعنی بيسابقه بوده است  اين پرسش  ا
نرامطرح کرده اند واين اولين  باراست که آکه متوجه اعليحضرت است پی برده اند وبارهاوبارهاهم  مبارزه باخطاهائی

  .فت مبارزه اعتراف ميفرمايندُ  اعليحضرت به خطای خودشان نسبت به ا

  رت رجوع ميكنيمبه پاسخ اعليحض

  »نها دی ام جداکردمازهويت رابعنوان مخالف جمهوری اسالمی  من درواقع فعاليتم«   :ميفرمايند

که فرهنگ ومنش وسنت ايرانی محول  ن اشاره فرمودند همان رسالت تاريخی وهويتی استآهويتی را که اعليحضرت به 
 اعتماد و -وفاداری ،ن هويتآه نموده است وبه پشتوانه مدون ونهادين را نآ کرده وقانون اساسی اعليحضرت
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موقعيت رهبری سنتی  –اميد مردم  –فرمانبرداری  –الوهيت  –احترام  –روح اطاعت  - فداکاری-  -  اعتبارعمومی
ع ساخته است  کسی که اين موهبت  های ملی والهی وقانونی راسرمايه فعاليت اعليحضرت درهمه حال وهمه وض

دم بی هويتی درمقابل يک آچگونه ممکن است يک  ،از خودش جداکند که ديگر چيزی نيست را نهاآو راداشته باشد
دشواراست که نام ترک هويتی راکه اعليحضرت عنوان فرموده   ،اژدهائی که به هويت تشيع مسلح است ايستادگی کند

سال است ادامه دارد  ٣٠ت موردی که خطا ويا اشتباه کوتاه مدت است  ازتوجهات خيرخواهان محروم اس. اند خطا گرفت
شايد . ن نام خطا دادآشده تصورنميکنم بتوان به  اصرارن درراه نجات ايران آوبارها وبه حفظ هويت نهادی واستفاده از 

   .وجه کنيمتبجاباشد بجای اينکه بار وموضع حقوقی خطا رادراين معرکه بشناسيم به علت بروز اين خطا

  علت بروز خطا

  :د بتوان علت بروز خطا راچنين پنداشتتصورميشو

 گاهی های حقوقی وتاريخی وفرهنگ ماآتجربه سياسی و يت ودرچنان موقع اعليحضرت درسالهای نخست مبارزه
 آن ن اشخاص که درصدرآرات ومشاورت اشخاص قرارگرفتند که متاسفانه  ظايرانيان نبودند وبطور طبيعی درمسيرن

استفاده کند بدون  سلطنت د وتصورميکرد که ميتواند ازپشتوانه های هويت نهادیبو مخالف سلطنت بختيار قرارداشت
نيازی نيست که شهودی برای تاثيرکالم مهتران درکهتران . اينکه پادشاه درموضع سنتی وقانونی  خود قرارداشته باشد

  :ورد ه شود  حکيم مولوی ميگويدآ

  گله را ،وپانز نی چ چنانکه نوا       اشارت اهل نظر کافی است  عوام را

طرف وبصيرت اعليحضرت   يک گترين اشکال تداوم اشتباه ازرباری نظريه ای که عرض شد خالی از اشکال نيست وبز
  .ستتذکر مکررمحترمانه به ايشان انها آمد هردوی آازطرف ديگر وسر، نسبت به گذشته

ن                           ِ وتذکر خيرخواهان به خطا بود  صل خطاتوضيح اينکه خطا ويااشتباه ناشی از تشخيص نادرست است که زمان وحا
اقانی اشاره ی دراين باب دارد که ميگويد  خ ،ن با اصالح استآکاروياراه وانديشه  از اسباب توقف خطا وجاييگزينی 

سی سال درپهنه بيحاصلی وتذکرات  مقاومت يعنی دشواروغيرمعمول است که    »دانی که خطاکردی ديگرنکنی دائم«
  .ن دادآهم عنوان خطا به اصرار درحفظ خطاباز

  پرانتز

که تصورميکردند خودش بسته خواهد شد تشيبه  ن به پرانتزیآودستاورد منحوس  ۵٧درتوضيح اعليحضرت شورش  
هيچ پرانتزی خود بخود بسته نخواهد شد پرانتز رابايد بست وگرنه موضوع ادامه خواهد يافت اعليحضرت   شده است

نميتوانستند هم بکنند زيرا بدون هويت نهادی يعنی سلطنت نميشود  ،رموثری نفرمودندبرای بستن اين پرانتز خبيث کا
هويت  است  که  ،دم بی هويت  وجودی باطله استآيتی ايران واساسا درجامعه هون جنگيد آباهويت اسالمی نوع تشيع 

نکه مردم اوراتحويل بگيرند نسب مده است کسانيکه ادعای سلطنت داشتند برای ايآدرتاريخ ايران  اشخاص راجلب ميکند
برای اينکه از هويت  نهادی  ) ٣٢٣+٣٣٢سنگر ( ميرساندند به يکی ازشاهان سابق  که شهرت واعتباری داشتها خودر

  .ياميراث سلطنت پشتوانه داشته باشند

مشروعيت  اگر«: س عصرحاضر نظريه ای دارد که ميتواند اين تحريررامقتدرسازد ميگويدجامعه شنا» ماکس وبرو«
تائيد پذيرنباشد وی نيازبه نيروی ديگری دارد که ) درتطبيق مورد –هويت نهادی (حکومتی بوسيله پيوندهای موروثی 

وجيه المله ساخته ومشروعيت حکومت خودرا مورد تائيد مردم قرادهد بديهی است هيچ عاملی از اين  ن خودراآبوسيله 
  .»حکومت رابه مردم تحميل کند وحاکم بی اصل ونسبی کمک  لحاظ بيش از نيروی مذهب نميتواند به چنين



   - حواشی بر کتاب انتخاب زمان

 ۵  برگ    ۵
 

 اعم از قبل ويا بعد از واقعيت  درتاريخ ايرانست  اين از باال نآتوضيح اينکه جامعه ايران وتشکل وحرکت اجتماعی 
داشته که دارای هويت  نهادی يعنی هويت اکتسابی ازطرف خداوند  مقصود ازباال کسی است اسالم بخوبی مشهود است

  .باشد

يت   بحکومت برسد مگراينکه از مذهب کسب مشروعيت وهو دميخواهد گفته باشد انسانی که هويت ندارد نميتوانويبرو  
ميکند وميخواهد درميدان  رها نراآعظيم  تاريخی داشته و بدهيم باکسی که هويت نهادیکند حال اين قاعده راتطبيق 

ورنده آيحضرت بوجود اعلالبتکه که دراين جريان د هويت  ملی اش مبارزه کنران وطن بدون استفاده از گمبارزه بااشغال
  .سی سال هرروز بيشتر متن گيرميشودکه نميشود هيچ پرانتزی رابست واين پرانتز تبديل ميشود به متنی   ،ن هستندآ

ده کند فان استآواست  ازاجازه ميخواهم دراينجا يک پرانتزی باز شود وعرض شود  انسان وقتی ازهويتش جدا شد ويانخ
بهترين سياست اين است «: سا ل ميفرمايند ٢٨تبديل ميشود به يک انسان بی تفاوت وبی اراده که ازباب نمونه بعد از 
بهمن  ٢٢کيهان لندن –ژورنال  تتريسوال ا(» که دست بکاری نزنيم ومنتظرباشيم تارژيم  ازدرون متالشی شود

ا تصورميفرمودند که خودش بسته شود ودانستند که تصورشان درست نبوده اکنون  ن روزهآيعنی پرانتزی که )  ١٣٨٨
  .انتظاربسته شدن پرانتز را بوسيله خودپرانتز دارند هم باز

  :بازهم فرموده اند

ی است منظورم  از برکناری برانداز ميهنان  برکناری اين رژيم افراطی خدمت به هم هباورمن اين است  که بهترين را«
االس دمصاحبه باروزنامه ( »اينان داد که بدون خونريزی صحنه سياست ايران را ترک کنند رابه ين مهلتبايد ا نيست

  )٧٩خرداد  سال ٨٠۶مورنيينگ استار کيهان 

  وعده غيرممكن

 ادمجد پاسخ به همان اولين سوال رجريان ن تکيه واميد بسته اند دآاست برسال  ٢۶حضرت موضوعی راکه حدود ياعل
  .است> زاديخواه درراه پيکاربارژيم حاکم آی همکاری وهمراهی تمام نيروها< وعده  نآورده اند وآبه ميان 

بهتراست   توند که بدون توسل به هويت نهادی يعنی موهبت سلطنت تمام اين اميد هاواهی اسبرای اينکه قانع بش
  :دوشاهد خارجی احضار به شهادت شوند

  تايمزنيويورك  شاهد اول

   :نوشت ٢٠٠٠درسال » لن اسکيولينوآ«گزارشگر روزنامه نيويورک تايمز درمقاله ای بقلم 

  »به اتفاق خوانده ولی توفيقی نداشته استسال بارها ايرانيان را ٢٠رضاپهلوی دراين «

نهادی خودشان هيچ موفقيتی حتی ای اين واقعيت است  که اعليحضرت درموقعيت  کنارگذاردن هويت اين شهادت گوي
  .د دعوت  ايرانيان به اتفا ق نداشته انددرح

  مردم= شاهد دوم مجله پيپل 

پهلوی بعنوان يک پادشاه ميتواند همه مخالفان « اينطور گزارش کرده که حبه بااعليحضرتپل پس از مصاــهفته نامه  پي
  ١٣٨٠بهمن  سنگر .»ورد وباهم متحد سازدآنظام جمهوری اسالمی رادرزيريک پرچم گرد 

ن شهادت آاهميت  شهادت اين شاهد دراين است که اوپس از گفتگوی بااعليحضرت چنين شهادتی راداه است که مفهوم 
  .سلطنت امکان دارد الغير وری ايرانيان  فقط زير چترهويتآاين است  که گرد



   - حواشی بر کتاب انتخاب زمان

 ۶  برگ    ۶
 

  گواهي اين سرباز 

  :مفتخربه تقديم ميگردديندگان آفرصت  حاصله استفاده وگواهی زيررابرای اين سرباز از

ثری درنجات  ايران يعنی موقعيت وتصدی سلطنت  قادر به انجام هيچ عمل مثبت ومو ،نهادی اعليحضرت بدون هويت
عدم . د شدوعالوه براين براحتی وسيله سوء استفاده ديگران اعم از ايرانيان وخارجيان قرار خواهند گرفتنخواهن
وعدم امکان از اين بابت است  که اعليحضرت   .عدم امکان است که به جهت ،اعليحضرت نه ازباب عدم عالقه موفقيت

برای اينکه اين گواهی بدون دليل نباشد  تقديم    .ن موقعيت قبول امکانات نميکندآدرموقعيتی خودشان راقرارداده اند که 
  :الزم ميدانمدليل را

  ل ــيـــدل 

  :مده استآه نفسال قبل انتشاريا ٢٠يعنی  ١٣۶٨ماده درسال  ١۴دربيانيه معروف اعليحضرت  که در

  »ماده بوجوبيايد ١۴بايد منتظربود که بزودی تشکيالت جديدی باپشتيبانی خود من ازمعتقدان به اصول «

خرين آبارهاوبارها اعليحضرت عالقه ومشارکت خودشان رابرای تشکيالتی که  مبارزه راسامان بدهد ابراز داشته اند که 
درتحريرقبل مورد بحث قرارگرفت وحتی درهمين  کتاب انتخاب زمان درهمين مصاحبه باراديو صدای ايران بود که  نآ

ناظريم  که هيچگاه اين   اما  .ن اعالم داشته اندآنيز تشکيل چنين سازمانی وتعهد خودشان رانسبت به  قوام پذيری 
وده زيرا عدم نميتوان گفت  که عدم عالقه اعليحضرت سبب ب. مدآمقصود مبارک از قوه به فعل درنيامده ودرهم نخواهد 

که فشاروخواسته ايرانيان راهم دقيقااحساس  اعلييحضرت ميخواهند خاصه ،وتجديد خواسته است عالقه مانع تکرار
   .ميفرمايند

عدم حضورايشان درميدان  جاذبه هويت نهادی است  به کالمی عمل بشود وارد اين خواسته که ،نچه که مانع استآولی 
 ل باقيمانده درآ حرف وايده نراداده اند وهنوز به صورت يکآسال است وعده  ٢٠رت ن  چيزی  که اعليحضآديگر 

  .حرف  فرهنگ وسنت وتاريخ  ماست اين حرف بنده نيست فرادعادیصالحيت  دارنده هويت نهادی است  نه ا

  حکايت  همه هست ،اين حکايت       ت من نيست    حکاي ،اين حکايت

 ن روی برتافت قوه جاذبه ای ندارد  که بتواندآبود ويا بود ولی از» ميراث الهی سلطنت«ويت نهادی کسی که فاقد ه
باالخره همين است واکنون هم وقت  اين طبيعت مردم ماست حال بداست ياخوب خواستهای فراگير راجامه  عمل بپوشاند

فردوسی بزرگ  » ميدانندخداوند درروی زمين پادشاهان راامنای« ن نيست حالت وباورهای اصيل مردم ماآاصالح 
  .»که شاه است ودرارج پيغمبراست« :ميگويد

 ن همه موانع رابرطرف و اهدافآفراگير هويت نهادی است که اين موقعيت های انحصاری رابوجود مياورد که جاذبه 
ناديده بگيرد که متاسفانه گرفته اند  کسی که هويت نهادی راکه تاريخ قانون به اومحول کرده  راسهل الوصول ميسازد

  ؟خودراخلع سالح وخلع جاذبه  کرده واين کجا وامين خدا درروی زمين بودن کجا

  باخطاپيشروي 

انچه  که دراين انتخاب بد ونامبارک  يعنی ترک هويت نهادی از طرف ايشان سبب دلهره و پريشانی ما سلطنت طلبان 
ن آشان است  که سلطنت طلبان  درترک هويت نهادی سلطنت وفراموش کردن اصراروابرام مکرروانتظارعاجل اياست 

البته نه بااين صراحت که بنده جسارتا عرض کردم بلکه بااين بيان که  تاهنگام .  درشرائط کنونی تاسی برايشان کنند
اسی خود قراردهند    خرخواسته های سيآهويت نهادی ايران راسلطنت طلبان دررديف  همه پرسی برای تعيين رژيم کشور



   - حواشی بر کتاب انتخاب زمان

 ٧  برگ    ٧
 

» يمهرچه من ميگو«قفل  ن  عقايد سياسی بازادی خواهی ايشان اينچنين اصراری چرا؟ وقفل کردآبا ان روحيه  نميدانم
به کرات جانبداری خودشان رااز جمهوری  شکاراست که ايشانآالبته  اين تاسف  ؟زاديخواهی داردآچه مناسبتی با 

  :ارزه فرموده انددرعبارت زيرثبت تاريخ مب

  »اگردرهمه پرسی رژيم کشورجمهوری بشود من به نوددرصد خواسته هايم رسيده ام«

 و دارسلطنت است هيچ بيانی قاطع وموثرترازاين اعالم هويت مخالف که نقطه جمهوری حقانيت تصورنميکنم درجهت
  .متصدی سلطنت باشد

  بودنعالم ووجاهل 

گاه نيست واز انهابرای رفع مشکالت آشهرت وامکانات واسبابی که دارد  –موقعيتی که دارد  يک وقت کسی به اهميت 
ن بنام آن اين است که اعليحضرت دقيقابه سرمايه ای که ازآولی صورت  مقابل  ،خودش وبستگانش استفاده نميکنند

اند هويت نهادی خودشان  به که نميتوانستند وحق نداشته  وحتی مستحضرند گاهندآيادفرموده اند > هويت ملی<
نداشتنم که   من چنين حقی«: ورده اندآکتابشان درعبارت زير  ١۵را درصفحه  ايشان اين حقيقت مسلم کناربگذارند

انسان محقق را سرگردان ميسازد ونميتواند عامل جهل رادراين معادله  که اين هاست »شاهی قطع کنمادپيوندم رابانهاد پ
  .دمنظوردار

  دليل ضعيف براي برائت

  .ورده اندآمبارزه  فت ُ ا   دليلی برای پديده جمهوری اسالمینسبت ب را عدم توجه خودشان اعليحضرت کهداشتيد مالحظه 

ط ضعيف وخوشبينانه ايشان وبيشتر نزديکان ايشان ومسلما بانگاهی بقدرت وفراگيری شورش استآعدم توجه ويانبود 
من «اوبود که گفت  مرتبا وعده سقوط جمهوری اسالمی راسه ماه به سه ماه تجديد ميکرد شاپوربختياربوده است که

ساله نميتواند  ٧٠خمينی رابه ايران بگيرم ولی  اينکاررانکردم تاثابت شود که يک پيرمرد  مدنآميتوانستم  جلوی 
  ».انقالب  کند

  تاريخ    بهبراي شهادت 

وسابقه عمل  گاه بودند وشيوه عمل خمينی وياران اوراميديدندآلسفه اسالم وتشيع بسياری از ايرانيان که به ف ۵٨درسال 
من باورم نميشود که  يقين داشتند که اين جريان پرانتزی نيست که بسته شودمنطبق ميديدند  اورا درتاريخ اسالم

وردند چنين آاران ايران نچه که شورشيان برشاهنشاه ايران وخدمتگذآنچه که درايران روی ميدادو آ اعليحضرت با
يقين دارم که اين برداشت  نادرست   ،باوری داشتند که جمهوری اسالمی پرانتزی است که خود بخود بزودی بسته ميشود

ن نشان از موخره ای آايشان ناشی ازهمان تلقينات بختيار وايادی اوبوده است واال مقدمات وجريان شورش ورهبری 
   .ت ميکردن وحشآازتجسم  ميداد که عقل

به مالحظاتی  ن مقاله سه صفحهآدر "هنوز ملت نميداند"مقاله ای درسنگر منتشرشد زير عنوان  ۵٩ درتيرماه سال
ن مقاله بعنوان شاهد موضوع آچند سطری از  اسالمی تحميل مردم وکشورخواهد ساخت اختصاص يافت که حکومت

  ورده شود شايد بجاباشد آ

هنوز  .؟ واسالم حکومتی کدام استا ميگويم که ملت ايران  هنوز نميداند که حکومت اسالمی چيستبه حقيقت به شم
  .نميداند قدرت اختناق واعصاب شکنی اسالم حکومتی چيست



   - حواشی بر کتاب انتخاب زمان

 ٨  برگ    ٨
 

از نوشيدن يک  هنوز نميداند که کشتن صد هاهزارنفردرراه توفيق اسالم  حکومتی  برای يک مالی متعصب متشيع
   .يفه وتکليف اسالم  حکومتی استترويک وظ سانآب آجرعه 

  .هنوز نميدانند که کشتن همه عالم باستثنای تعدادی مالی متعصب متشيع  يک تکليف  اسالم حکومتی است 

  .حکومتی استاسالم  هنوز نميدانند که تمکين فکری واعتقادی تمام انسان های عالم به عقايد مالهای شيعه يک تکليف

  .يک تکليف حکومتی است) درصورت عدم قبول اسالم(مسيح وموسی  ،روان بوداهنوز نميدانند  غارت تمام پي

  .يک تکليف اسالم حکومتی استپژوهی زادگی وبيگانکی بادانش آ هنوز نميدانند قهرابدی با

  .سال قبل يک تکليف اسالم حکومتی است ١۴٠٠هنوز نميدانند برگشت جامعه به 

  .کهن ملی ميراثهای فرهنگی يک  تکليف حکومتی است وتاريخثارباستانی آهنوز نميدانند محو تمام 

بودا ومسيح وموسی ، اديان ودختران پيروان هنوز نميدانند برده ساختن تمام زنان مردان وتجاوزبه تمام زنان
  .يک حق اسالم حکومتی است» درصورت عدم پرداخت جزيه ياقبول اسالم«

تکليف اسالم   زاد انسان هايکآونابود کردن هرفکروانديشه هنوز نميدانند قدرت تفتيش عقيده وشستشودادن مغز 
   .حکومتی است

اسالم حکومتی  تاکنون نرسيده است وهنوزقيافه زشت وکريه زهراين  اسالم حکومتی برمردم وملت ما هنوز نميدانند که
ربانه اسالم حکومتی است مه نشان داده نشده است واينها که ميبينيد دل انسانهارابه خون ميکشد  تبسم های به جامعه ما

نها هنوز دست آ حکومتی بحساب نميايد اين  جنايات که اين مالهای حاکم ميکنند  حتی اشاره ای هم درراه اسالم
  .هنوز فرصت ميخواهند - هنوز محکم نشده اند   –بکارنشده اند 

 را ماه اسالم ١٧ ، صبرنميکند ماه ١٧تاقيافه واقعی اسالم  حکومتی راارائه دهند وگرنه اين ابليس متشيع متعصب 
اکنون که به حکومت  سال  صبروتوطئه ونوحه خوانی کرده ١٣٧٠مالی متعصب متشيع کهتعطيل وغمزده نميکند 

به خون خواهد کرد تامسلمانی رااشاعه  دنياراغرق  .دم خواهد کشت تاعدالت  اسالمی رانشان بدهدآرسيده يک ايران 
قهروجنک برتمام ايران وجهان مستولی خواهد شد تااقتصاد اسالمی جلوه گرشود قحطی و> صدور انقالب اسالمی<دهد 

ورد ونامش  آغارت سراسری ايران وجهان غيراسالمی راحجت وواجب خواهد ساخت تاعساکراسالمی بوجود  –
  . .....يعنی همان  غروات که درصدراسالم به غارت ايران کمربست> اسالم پاسداران< رابگذارد 

دم آ -نراحجاب اسالمی ميگذارندآنام  زادی زنان حمله ميکنندآبه  -  ن واسالم خشونت ميکنند وفريب ميزنندآنام قرب
ويران ميکنند نامش  - غارت ميکنند نامش رامصادره اسالمی ميگذارند –يگذارند ميکشند نامش راعدالت اسالمی م

انتقام ميکشند نامش رامحاکمه   –ش را تاديب اسالمی ميگذارند زندانی وشکنجه ميکنند نام –راسنت اسالمی ميگذارند 
 بفقر و اقتصاد اسالمی ميگذارند ميهن پرستان  رابيکار ااسالمی ميگذارند انسان هارابيکارومفلوک ميکنند نامش ر

  ....سالمی ميگذارندتصفيه اسالمی ميگذارند حق حاکميت راغصب ونامش راحکومت  ا ميکشند نامش را

گواهی يادمان باشد که درشرفيابی حضورعلياحضرت درقاهره درست بعد از درگذشت شاهنشاه   براه استفاده ازاين
   -مده بود بعرضشان رسيدآنچه که درتحريرسنگر موصوف آمشروح  ومفصل 

  

  


