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ه  ع  ر گا   A  

گا A ن    ی و

ر بار و   ا

ع زاده د ر   تاب شا
  حقوقدان –اميرفيض 

 ھنگامه ھای سی وچھارم وسی وپنجم نشان داد که کوششھا برای تفھيم لزوم حفظ اعتباراعليحضرت موثر نيفتاد  و
نميخواھم بگويم قائل به اھميت اعتباربطور کلی نبودند ولی عقيده  ،ای فروغی بودقآتحت تصدی ن زمان آبيرخانه که درد

   .دارم که عالقه به عدم توجه اعتباربه اعليحضرت مورد عملشان بود

رضا < راينکهدائرب درج درواشنگتن پست قای بختيارآت به اظھاران ھنگامه ھا معروض گشت آھمانطورکه در –بھرحال 
  >است که بيشتراعضای خانواده اوپست وخودخواه بوده اند قبول کرده

  )١٣۶۴اذرسال  ١۵مورخ  ٧٣٣برگردان شده درروزنامه ايران تايمز مصاحبه بختيارباواشنگتن پست(                    

دليل بعرض رسيد  سنگربا دو درنکه تاثير اين نقل قول آ با و ،شدتکذيب وياتوضيحی ازسوی دبيرخانه اعليحضرت داده ن
يعنی  ، شخص اعالم کنندهپست بودن بيشترافراد خانواده اعليحضرتد تاکيد قرارگرفت که ادعای اين نکته مور و

شمول پستی رابه خود به اثبات عدم  ؛که اعالم موضوع کرده اعليحضرت راھم شامل ميشود مگراينکه اعليحضرت
  ش است معانی زيرراشامل ميشود. واژه پست که فحسرسری نگيريد ت راواين توجه ھم داده شد که واژه پس برساند

ديگر مطالب وبسياری   ، غيرقابل اعتنا واعتماد و........، سفله، رذلس، بی سروپا، ولگرد،  خسيفرومايه بی اعتبار،
   .قابل مالحظه است ٢٧٩و ٢٧٨که درسنگر

م مطرح شد ھيچ  عليحضرت درمورد شورای مشورتی بشرحی که درھنگامه سی وپنجبه اتھام دروغزنی بختياربه ا
  .اعتنائی نکردند

 ادعا و ايران دبيرخانه حاضرنشد ازحق ردبه خبرواشنگتن پست دردخالت سيا درپخش تصويراعليحضرت ازتلويزيون 
  ١ )سی وپنجمين ھنگامه مشروح درقسمت دوم( مريکا استفاده کند آتوجه اتھام درقانون مطبوعات 

 با ،بود لی که برای اين برنامه تدارک شدهرايران بود وھست وعوامسياستی که بدنبال خرد کردن اعتباروشخصيت شھريا
مفتريان ميدان  اعتبارسياسی اعليحضرت وقلب دروغ واتھام راندارداطمينان ازاينکه دبيرخانه غيرت وحميت دفاع از

ازمان اطالعات سودراين راستا شخصی بنام رفيع زاده که واحد سياسی  خدمتی به بيگانه رايافتند بالمنازع برای خوش
مريکا آکتابی بنام شاھد انتشارداد نويسنده که خود راوابسته به سازمان سيای  ،مريکا مديريت ميکردآوامنيت ايران رادر

   نوشته است: استمعرفی کرده 
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رفيع زاده درتنظيم اين کتاب  >.مريکاست نه رفيع زادهآن سازمان سيای آخط اين کتاب  خط سياسی است وکارفرمای <
  وحروفچين رادارد نقش يک عمله

رفيع زاده درکتاب شاھد درحدی   .ترور شخصيت اخالقی شاھنشاه ايران است نه ترورسياسیھدف ازتنظيم کتاب شاھد 
تابای راھم شاھد آتابای پدرکامبيز آقای آ بسيارکينه توزانه ورذيالنه شاھنشاه را به ارتکاب اعمالی پليدمتھم کرده و

   .تابای استآتاب ھم درمعنا شھادت ورده وتخصيص عنوان شاھد برای کآ

  لزوم رفع اثر

ياران زحمت کشيده اند ومطالبی دربی اساسی ايران درھمان زمان انتشار، اثر سازمان سيا شاھد)دررد کتاب رفيع زاده (
روزنامه ن کتاب که به انگليسی انتشاريافته وآ اتھامات نوشته که قابل تقديروتحسين است ولی اثراين نوشته ھا کجا واثر

 صدھا ن کتاب درکتابخانه ھا دررديف کتب سياسی وتاريخی کامپيوترميشود وآکجا؟ ن اشاره کرده اند آمريکائی به ـھای 
  .....ن نيستآ ، دگر روزاثری ازسال باقی ميماند ولی نوشته ھای ما که درنشريات برون مرزی منتشرميشود

تابای است که خوشبختانه حيات دارند آقای آگاھی وشھادت آل رفيع زاده ريامھر، تنھا دليآدرمورد اتھامات به شاھنشاه 
باطل اعالم کنند واگرجديت وپشتکارالزم به دنبال اقدام  طريق دادگاه ادعای شھادت را جناب ايشان واجب است که از بر

   اعتباروتحقيق خارج سازد ...... از ايشان حرکت کند ميتواند کتاب را

 مقاله ميتوان درتعادل سطح انتشار با مقاله را و ،وکتاب راباکتاب ،باتعقيب متھم رفت که اتھام رابايد اين معمول راپذي
سپرينی است که آنچه که نشريات فارسی زبان خارج ازکشوردررد کتاب رفيع زاده نوشته اند درحکم قرص آ. پاسخ گفت

را دن غده ھمچنان اثرخوآ ی ندارد ون قرص تاثيری دررشد غده سرطانآبرای تسکين درد ميخورد درحاليکه  بيمار
  )۶۶مرداد ااول ٣٢۵مشروح درسنگر (                                                                              .ميپراکند

عالم کذب تعلق تابای تماس گرفتم وھرچه اصرارکردم حاضربه دخالت پدرشان درماجرا واآ قای کامبيرآ ناگفته نماند با
القل درکيھان لندن اعالم کنند که  درخواست کردم که مراتب را تلفنی خرين تماسآ نشدند حتی در شھادت به خودشان

  .متاسفانه بنده ازچنين تکذيبی درکيھان بی خبرم

   اعاده حيثيت ورفع اتهام ازشاهنشاه

 و به شاھنشاه رفع اثراده ميتوانستند که ازاتھام رفيع ز ،يا خانواده سلطنتی ايران خاصه اعليحضرتآکه  اين سوال مھم 
 که نقل قول از زيرا ،، پاسخ منفی استولی متاسفانه وخيلی ھم متاسفانه ،ری استآاعاده حيثيت کنند؟ ظاھرا پاسخ 

موجود  >اعالم کرده »پست« بيشترخانواده خودرا<طرف اتھام رفيع زاده قرارگرفته که اعليحضرت فرزند کسی که 
> است پستیان داده از مراتب <درجرائد ازجمله واشنگتن تايمز است وچون نسبت ناروائی که رفيع زاده به شاھنشاه اير

  .اقرارمسموع نيست انکار بعد از واعتراض به نوشته رفيع زاده قدری فکاھی خواھد بود 

   .صيت باچه عوارضی ھمراه استمالحظه ميفرمائيد بی اعتنائی به تجاوز به حيثيت واحترام ومقام وشخ

  .غيرت وحميت نيستھست ھم  درکی نيست واگر مسئله اعتبار، از خوشا به دبيرخانه اعليحضرت که

   بي اعتنائي وموت اسود 

نرا ازصفات الزم وبرجسته آ سود تعبيرشده ورويه بی اعتنائی به اتھامات وافترا وتھمت، درعرفان وتصوف به موت اَ 
دلش ازشماتت واھانت ديگران  –کلوخ انداز راپاداش ندھد  –يش بايد ازايذای خلق متاثرنشود د که دروندراويش ميدان
   .ناديده بگيرد وباچشم عفو وبخشايش درحقشان نظرکند نان راآنگيرد واعمال 

  )١۴مجلس سيزدھم تصوف  مجله وحيد شماره (                                                                             



 حقوقدان -يرفيضام -کتاب رفيع زاده - ٣۶ھنگامه  -ھنگامه ھا دررفع نقيصه ھا                                               ٣برگ   ٠۶/ ٠١/ ٢٠١٣ 

 ولی سلطنت و ،، تکزيستی وعدم مسئوليت استاعتباردرويش درھمان حد بی قيدی ،ولی درويشی باپادشاھی فرق دارد
 اگر پادشاه درويش مسلک باشد و ،اعتباری وتکليفش رسالت ومملکت داری است اعتبارش درقيودات دــــح پادشاھی

اساسا کسی که حاضربه دفاع از  ،يت ودفاع کندنميتواند ازملت وکشورحما ،شود تھمت رامثل نقل ونبات پذيرا و افترا
  .امانتی که نزد اوست نيست لياقت دفاع ازدوستان وکشورش راھم ندارد

> يعنی مالمت درشان پادشاھان نيست تاچه درويشی به سالمت به ازپادشاھی به مالمتست <سعدی بيتی دارد که گفته ا
   .رسد به اتھام وافترا وتھمت

 ، استمداد ميگيرد تامعطل ميشود وازکالم نقدرآلت ميکشد که برای بيان موضوعی به اين روشنی انسان ازخودش خجا
پای  زا نراآعتبارسلطنت راميشکنند وبعد ثابت کند که پادشاه ازھمه مخلوق بيشتربه اعتبارنيازدارد ودشمنان ابتدا ا

   .مياندازند

  :لب رابيان کرده استدادستان کل شورشيان چقدر صريح مطنگاه بفرمائيد  خوئينيھا 

  >برسيم را نھاآبی اعتبارسازيم وبعد حساب  را نھاآمابايد ابتدا ازراه تبليغات <

ايرانيان اساسا  ما گواال درفرھن ؛مريکا متولد شدآبوسيله  ۵٧تزی است که باشورش  بی اعتبارساختن پادشاهتز 
   .اوند زيرسوال نبوده استاميد به خد و ھيچگاه اعتبارشاه زيرسوال نبوده است کما اينکه اعتبار

درکشورھای ديگربه اجرا گذاشته بود   ۵٧شورش  بل از عتبارساختن شخصيت اول کشورھا راقبی ا سازمان سيا تز
را موضوع رساله دکترای سياسی خود انتخاب  روش سيا درشکستن اعتبارشخصيت ھای اول کشورھا فرند النديس دکتر

   .کرده است

 ١٩٨٢درفوريه سال  >دانش برای مردمن درمجله خارجی <آ که قسمتھائی از رشدمنتش ١٩٨٢رساله مذکور درسال 
   .بچاپ رسيده است

وگرانادا  - جامائيکا –نيکاراگوئه  –رساله مزبوردرباره روشھای انتخابی سازمان سيا درکشورھای ديگر ازجمله شيلی 
نوشته شده ودرابتدا توضيح داده است که انتخاب اين کشورھا بعنوان نمونه ازعمليات سيا بدن جھت بوده که اين 

ن کشورھا ھم ميخواستند به آ ،درتطبيق مورد باکشورمامريکا برای خود انتخاب کرده بودند (آ کشورھا راه مستقلی از
تی به خودکفائی اقتصادی ازطريق استقالل نف ،کشورما به ھمت شاھنشاه داشتچنانکه  خود کفائی اقتصادی برسند

  )ديرسمي

مريکا بوسيله روزنامه آمريکای جنوبی وحتی اياالت متحده آن رساله درکشورھای آاھميت رساله مزبور دراين است که 
   .تھدايت وراھنمائی نموده اس > راکميته جرجمريکا <آھا به چاپ رسيد ودرکميته سنای 

اين تحرير است باتفاق  شنا شديم به قسمتھائی ازرساله مزبور که دررابطه باآاکنون که به شخصيت محقق تاحدودی 
   .رجوع ميکنيم

   :مده استآدررساله دکترای فرند النديس 

وسيله اجرای  را نھاآ، نھاآکارگيری بی جنوبی ومريکاآسازمان سيا بادست انداختن برروی روزنامه ھای کشورھای 
حاديه ــک اتـــن جمله است ايجاد يآ روزنامه ھا راه ھای خاصی دارد که از . دست اندازی رویداف خود ميسازدھا

انجام تبليغات  –تغيير درشماره وقطع روزنامه  –اخراج کارمندان قديمی روزنامه ھا  –رسانه ای گروھی بين المللی 
مخالف دولت جھت جانشين ساختن دولت  شخصيت دادن به يک گروه –قتل شخصيت وزرای دولت  –اعصاب شکن 
بکارگيری تبليغات برای  –پخش اطالعات نادرست  -(درتطبيق مورد جناح اصالح طلب = جنيش سبز) کشورمورد نظر

   .نھاآداستان سازی وسعی درصحيح نشان دادن  –ايجاد اختالف درجامعه 

  راھنمائی تبليغاتی بنام روزنامه که راھنمائی ھای خودراازدفترجھانی  ٢٠٠سازمان سيا بيش از
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   World-wide propaganda guidance deskيکبارنشريه ای . اين دفترھردوھفته ، دسترسی داردميگيرند
منتشرميکندکه بکليه دفاتروايستگاه ھای اطالعاتی سيا جھت  Biweekly  propaganda guidance   :بنام
  .موزش فرستاده ميشودآ

 مريکا بنام آاولين گام سازمان سيا اين است که مديروصاحب روزنامه مورد نظرخودرابه عضويت اتحاديه مطبوعات 
Inter American press Association IAPA   روزنامه  .وردآدرمي آمريکا است که تحت نفوذ سياست

خود نوشت که يک مامورعاليرتبه سيا ازاتحاديه فوق بعنوان مرکز عمليات  ١٩٧٧دسامبر ٢۶نيويورک تايمز درشماره 
   .نام برده است محرمانه سيا

زادی نميشود آن کشوررعايت آنظررابعنوان ھدف انتخاب وبه عنوان اينکه در، کشورمورد قدم بعدی اين است که اتحاديه
  .مورد حمله قرارميدھد

 در مريکا ميگذرد حساب ميکند وآيعنی اروپا و نچه که درخارجآمحافظه کاردرجھان سوم به روی  يک روزنامه معمولی
مورد حمله قرارداد  ن کشور بينوا راآ ،وقتی اتحاديه مطبوعات جھانی منتسب به سازمان سيا ؛ھمان جھت ھا مينويسد

 نان پرآصفحات روزنامه  و ندانشته به ھمان جھت کشيده ميشوند دانسته ويا ،ن کشور مورد حمله ھمآيکباره جرائد 
. وحشت وظلم وجورمعرفی ميگردد ن کشوربه فوريت به جھنمی ازآ مصائب وبدبختی که درکشوراست و ميشود از

وسائل ارتباط جمعی نقش قابل مالحظه ای درجريان سياسی ايران ايفاکردند که < تطبيق مورد =ازکتاب پاسخ به تاريخ(
. درطی نابسامانی اوضاع ايران وسائل ارتباط متاسفانه دربسياری ازمواقع باواقع بينی وحقيقت گوئی ھمراه نبوده است

  >)وبرضد ايران بسيج کردند به بزرگ کردن وقايع وتحريف حقايق پرداختند وافکارعمومی رامتشنج جمعی عالما وعامدا

  )٢٢۶صفحه (                                                                                                                   

گھی ھای تبليغاتی سياسی خاصی اختصاص آ سازمان سيا، صفحات اول روزنامه ھای وابسته به خود رابه مقاالت و
تطبيق = به روزنامه کيھان لندن وساير ايجاد اختالف بين مردم است ( و ن کشورآلت ميدھد که ھدفش بی اعتبارکردن دو

  ٢. )مريکائی ايران وبی اعتبارساختن حکومت مالھا توجه فرمائيدآروزنامه ھا درجھت طرفداری ازجناح 

متحده کردن وايجاد ھرج ومرج است واين عمل برای اياالت  متوجه وضع اقتصادی وخراب اولين عمل سازمان سيا
 ارسال لوازم يدکی خودداری ميشود از مريکا قطع ميشود وياآناگھان کمکھای بانک عمران مثال  ،سان استآ بسيار

   .)مريکا نسبت به ايرانآتطبيق = تحريمھای خودسرانه (

، ايجاد ھرج ومرج اجتماعی است ميدانيم که درتمام کشورھا معموال حوادثی روی ميدھد که دومين عمل سازمان سيا
قلمفرسائی درباره  ولی روزنامه ھای وابسته به سازمان سيا با ،ن اشاره نميکنندآروزنامه ھا برای حفظ نظم عمومی به 

. روزنامه ھای وابسته به به گردن دولت مياندازند را قصيرھان حوادث که گرچه ممکن است حوادث طبيعی باشد ھمه تآ
 ھدف خود ميسازند واگرازاين طريق به نتيجه نرسند با و تشدد دولت رامقصر بعد با و شکاراآوسپس  هسيا ابتدا درلفاف

  درتطبيق مورد( دافراد مورد نظرشان راميکشند وبعد جانشان راميگيرن اول شخصيت فرد يا ،تھديد وايجاد محيط رعب
کردن  شخصيت واعتبارشاھنشاه راکشتند وبعد ايران رابه سقوط کشيدند واکنون ھم باخرد ابتدا ازطريق اتھامات ناروا  =

  )ورده اندآ يحضرت وتبديل ايشان به يک فردعادی عمال طرح ھنری برشت رابه اجرا درشخصيت ھويتی اعل و اعتبار
 ی ضعيف ميشود که گرفتاربی اعتباری ووقدرت سياسی وقت استدرحکم مرده  قدرت سياسی ضعيففراموش نکنيد که <

خبرواشنگتن پست  > درست جريانی کهوبی اعتباری فقط ازطريق اتھامات واھی وسکوت ساخته ميشود بی حرمتی شود
ن دراين تحريربه اشاره رفت متوجه آ اتھاماتی که بخش کوچکی از کتاب رفيع زاده عضو سيا وديگر انتشارو

  .ن ھم به اعتناء نيامدآ از ثارآد ورفع اعليحضرت گردي

  .مرده است وان اوھم خود او وھم مبارزه پير رھبری که فاقد اعتبارگشت ،اعتباروشخصيت رھبراست ،سرمايه مبارزه

                                               
مرگ اشخاصی که به  مخفی کاری ھا و جلوه ھای ديگر به ين رويه تنھا در مورد مسايل سياسی بی اعتبار کردن کشور ھا نيست، آنھا درا -  ٢

بھره می » پروپاگاندا«در انتخابات کشور ھای ديگر وحتا کشور آمريکا از اين وسيله تبليغاتی  احتمال بدست عوامل خودشان کشته شده است، يا
 ک-ح گيرند. 
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  دنباله رساله 

ن . يعنی ابتداپياده ھا ازميابازی شطرنج صورت ميگيرد ، حمله به وزيران کابينه درست مشابه حمله درازنظر استراتژی
زيدنت ، ابتدا ھيچگونه جمله مستقيمی به پربرداشته ميشوند وسپس راه را برای محاصره شاه ھموارميکنند درشيلی

نوقت آ ،اغلب مجبوربه استعفا شدند لنده نشد تاوقتی تمام وزرای کابينه وی يک به يک تحقيروبی اعتباروخانه نشين وياآ
اعتباردولت مطرح بود وپس  کسر که حمله به دولت و ۵٧وايل شورش تطبيق = درست منطبق با النده رسيد (آنوبت به 

  ٣. )شورشيان قرارگرفت کار دستور موفقيت شورشيان دراين قسمت حمله به اعتبارشاھنشاه ايران در از

ھمچنان که درمورد سه وزيردفاع افراد پس ازقتل تن نيزصورت ميگيرد  درافراطی ترين موارد قتل شخصيت برخی از
   .ته لير> انجام گرديد اورالند< و کارلوس پرانز><، يدر>رنه اشناشيلی <

مريکا آ) دقيقا سياست نھا پس ازبرکناری ومرگ ھم ادامه يافتآدرمورد سه وزيردفاع شيلی حمله به اعتباروشخصيت (
ن ھمين آنمونه زنده  ه،مورد شاھنشاه ايران که پس ازمرگ ايشان ھم اتھامات وتحقير وشکست شخصيت متوقف نشد در

   ٤. مريکاآرفيع زاده عضو سازمان سيای  کتاب شاھد اثر

  رساله  دنباله

ايجاد شايعه وتلقين اطالعات نادرست وپنھان کردن اطالعات درست يک روش معمولی  –محقق مزبور اضافه کرده است 
 رد . دراين زمينه يکی ازتحليل گران سازمان سياسياست که بوسيله جعل خبرواسناد واطالعات ساختگی صورت ميگيرد

مطالب قابل توجھی  ،حت عنوان سياست خارجی با جعل وتزويرت ٨١وريل آ ١١> مورخ Nation<مقاله ای درنشريه 
   :. اونوشته استسيا، بازھم گويائی بسياری دارد ارائه داده است که باوجود سانسور

ورد وبوسيله رسانه آبوجود مي مريکا درکشوری موجود نباشد سازمان سيا اين شرائط راآوقتی دالئل کافی جھت دخالت <
  ٥. درسراسرجھان پخش ميکند> ادارد خبرھای ساختگی دروغ رھای گروھی که در اختيار

خانه  ،گونی ھای ناخن ،نفر ١٠٠٠٠٠کشته شدن  ،بکارگرفته شد ۵٧تطبيق = دقيقا ھمين برنامه درمورد شورش (
، يکسان درجرائد ايرانی وخارجی منعکس نھاآبطری شکسته وامثال  ، شکنجه با، تعداد زندانيان سياسیسرھنگ زيبائی

اکنون ھم ھمان سياست واستراتژی موصوف مريکا به عراق گرديد وآدقيقا ھمان سياستی که منجربه حمله   –بود 
   .درجريان است ه  درسوريه دررسال

  دنباله رساله 

   :محقق مزبور نوشته است

يام قول ويل از او .مريکا تلقی نميشود برنامه عدم ثبات کشورمورد اجرای سيا قرارميگيردآدرمورد کشوری که دوست 
   :، عدم ثبات راچنين تعريف ميکندکلبی رئيس سابق سازمان سيا

را ن است آکه موجب وحدت ويکپارچگی  جامعه بايد عواملی را، يعنی اينکه بامطالعه اوضاع يک ايجاد عدم ثبات<
به جاد عدم ثبات است که درکتاب عمليات جنگ روانی اين يکی ازايجاد روشھای اي >ين بردب از را ن عواملآ دريافت و

  .)مريکاستآاين کتاب چاپ وزارت دفاع شرح زيردرج شده است (

                                               
 ک.-شوربختانه ديگر رسانه ھا و مردم ھم که متوجه نبودند در اين سيل خروشان مخرب به گرداب افتادند. ح - ٣
 ک- و مطالبی که ھنوز ھم پس از سی و سه سال ادامه دارد. حصدھا نوشته و مقاله و تارنما  - ٤
بين شورشيان مواردی که در باره تونس، مصر، ليبی و سوريه بوجود آوردند در ليبی و سوريه ومصر متوسل به وارد کردن اسلحه و توزيع  - ٥

افغانستان و عراق ھم ھمين روش دنبال ی حضور فيزيکی داشتند. در ليبی حتا ھمراه شورشيان در شناسايی و جنگ عليه نيروھای دولتدر  شدند.
 ک-می شود. ح
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 نسبت به ارتشيان مخدوش کرد و جاد اختالف بين ارتش ورھبران سياسی يک کشوربايد اعتماد رھبران راايبرای <
تطبيق = ( >ھای سياسی واجتماعی ومذھبی وقومی وعناصرديگرراعليه دولت وعليه يکديگرشورانيده ھمچنين بايد گرو

  .)شورای باصطالح ملی ايران وجلسات مکرر تجزيه طلبان درخارج ازکشور

   :گزارش مزبور بااين عبارت پرمعنا وقابل انطباق باجريان روز مبارزه ماايرانيان خاتمه يافته است

  )پايان(  .>ضعيف نمود راتشويق وحمايت ومتحد کرد ودشمنان  مريکا راآبايد رھبران سرسپرده <

  ) ۶۶حواشی رساله درسنگراول خرداد سال (                                                                                   

 مريکا واسرائيل معرفی شده اند وآ مريکائی شورش که لشگرآجزجناح  مريکا چه کسانی ھستند؟آسرسپرده رھبران 
نقدر مورد توجه آ و ميشودزندان ھای جمھوری اسالمی ضمانت ھای نقدی نيم مليون دالری داده  نھا ازآبرای نجات 

ن نوکران شناخته شده آ دفاع از در عليحضرت ھم شخصيت واعتبارخودشان راکه شخص ا دمريکا ھستنآسازمان سيای 
  )مر يکا واسرائيلآجنبش سبز= سربازان ( .بيگانه ضايع ساخته اند

دوم نه جمھوری اسالمی بلکه ؟ دررديف اول سلطنت وطرفداران سلطنت ودردرجه چه کسانی ميباشند مريکاآدشمنان 
   .فقط چند مالئی که درراس حکومت ھستند

جمھوری اسالمی نخورده اند   ھم از نراآمريکا خورده وميخورند يک ھزارم آ سلطنت وسلطنت طلبان چوبی راکه از
ن برای شکست وبه گورستان تاريخ فرستاد وامروز ھم بزرگترين مانع برای مبارزه ايرانيا مريکا ايران شاھنشاھی راآ

  ٦.نھاستآبازگشت ھويت تاريخی 

  

     

               

                                                          

 

   

                                                                                                                                              

  

                                                                  

 

                                               
شود، آنگاه که آن شخصيت در گرداب پروپاگاندای بيگانه غرق شود، فاجعه رخ داده است.  بی اعتباريک ملتی آنگاه که معتبرترين شخصيت  - ٦
  ک- ح


