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قای آبرنامه 
 ن بدترآ واز

مچنان فعال 

 غگو منفور
 بينی ھای 

ازتعليق نقد 

نه  شما ،ی
، گاندی وی
توچه  - ن  

من ؟ ھستی

 کرارکرد ھر

شده است تا 

  به نامم و
 سد من اگر
يت سياسی 

، مھاتما شم

اميرفيض -رام مشيری

ی ارسال نواربر
سخت استوغ 

انه دورغگو ھم

 ومذموم ودروغ
ميدانداری وکج

نشانی باشد ا ر

ه نسبتی باگاندی
مردم زندانی شو
 ياد بگيرپدرجان
ردی که گاندی 

ديگرش تک ھای

د که موردی ش
   .ده کند

وباتوجه  بزنيم
 درايران ميشنا

اين مز ياآسند 
نلسون ماندالباش

ليچار گويی بھر   

 

  ليحضرت

  روغ آزماي

ص می يافت ولی
 زيرا تحمل درو
ی است که کارخا

ئين ھا زشتآو
وت درمقابل م

ھميت اين تحرير

شمارا چه ،ست
دقيقه برای م ١
يک چيزی ؟ود
کرشما چه  – 
  

نابين صحبت ھ

 چه فرموده اند
اعليحضرت پياد

ک صدا حرف
من راھرکس .م

خط من راميشناس
ھستم ميتوانم ن 

                     

 م مشيري

انالين بااعل

 به كه باشد در

حضرت تخصيص
موکول ساخت 
صی از رسوائی

ت درھمه کيش و
شياردرمقام سکو

ه شده باشد واھ
   .ست

  زاده شده ام>

وئی ھا ازکجاس
١٠شماحاضری 

دی مثل شما بو
ه چيز نميگويد
>)پوزخند تمام

 چندين باردربين

يم اعليحضرت
ھلوی وازجمله 

يکيم که ميخواھ
يم اين نقش برآ

ن سوی خآردم
ن رھبری ملی

             

گوئي  بهرا

ه فوكوس ا

ه زجاي    ازان

بااعليحلمان آس
رصت ديگری م
دروغگو وخالص

نھاستآوامثال 
ی بيدار وھشھا

ريرگفته اين تح
رائی برخوردارا

  

 کنم من چنين ز

  :گفت

بی اين گنده گو
 درزندان بود ش

گاند  است کجا
 بازميشود ھمه

باتحقيروپ( .....

شيری است که

ه باتفاق به بيني
ش راباسلطنت پھ

ضافه ميکنند ک
م قطعا ازايفای
يران بگيريد مر
س بگيرم اما من

     

ليچار گ

مصاحبهسبت

كه باشد بريده

مصاحبه فوکوس
رابه فر ن قرارآ

زاد بودن دا درآ

، جعل کالمريف
جدان انسان ھا

  .خت تر دارد

 که سبب تنظيم
زه ازاھميت بسر

   مشيري

:رت شروع شد

 نميتوانم تحمل

 بااعليحضرت 

مردحساب – ام
سال ٢٨ال ماند

ھم خوب چيزی
رواره کهآ –ن

... جوک است

صحبت ھای مش
  

عوت ميکنم که
 شخصی خودش

 شورای ملی اض
ميتوانمکه دارم

شماره ای رادراي
ت شاھی ر اپس

بمناسب

زباني ك

ضربايد به نقد م
آ ،ه جاويد ايران

زيرا  ،غگوست

تحر ، قلب واقع
ميشود ولی وج
ھايت عظيم وسخ

 بتصديع رفت ک
عد مبارزکه دربُ 

چارگوئي هاي

  

عبارشيری بااين

غ ميگويند من

ه فوکوس الين

المن ماند ام،
م ،را ماندال ونه
خجالت ھ –گو 

پسرجانه است 
ج  داراين حرفھا

ه کرديد عينا ازص
 .واضافی راری

م اين تحريرراد
شمنی ومخالفت ش

درباره وضيح
ربه بين المللی ک
باموبايل خود ش
 نميخواھم تخت

  )مستند
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  قوقدانح - ض

تحريرحاض ،رار
بوسيله مشيری

سخ گذاردن دروغ
   .بود

،که شامل افترا
ضوب شناخته م
گو مسئوليتی نھ

ن جھتآمه ازد
به اعليحضرت ک

ليچ  ــــا بعد

 اقای بھرام مش

 بنام مردم دروغ

رابطه بامصاحبه

ويد من گاندی 
ن راميشناسی و

نقدر دروغ نگآ
 به گاندی شبيه

خندهکردم ری

ی راکه مالحظه
تکر ھائی ليچار

 خواننده محترم
ی عقده ھای دش

بھنگام تو ضرت
ه سياسيم وتجر
ا خواھش کنم ب

؟ من کهست ني
پايان م(       ..

 ٧/ ٢٠١٢

اميرفيض

طبق قر
بھرام م

ی پاسب
خواھد

دروغ ک
مغض و

دروغگ

اين مقد
مصاحب

وامــ

برنامه

وقتی<

بعد درر

ميگو<
خودتان
؟شدی
چيزت
تاجگزا

تیاعبار
ل با بار

اکنون
مشيری

اعليحض
سرمايه

شما از
باالئی
.گاندی
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من ميتوانم 

 کنکور  در

سان ديگری 

 را گی خود
 مديل ميتوان

ق قتح که تا

من  فته اند

خت خواھند 
اين عمل رد 

 مگر دندار 

 که ازدروغ 
 کثيری نيز 

که ی ميشود 

اگرتاکنون 

 بت است و
حتی حکيم  

لوی متوجه 
 نان درآگاه 

ن آ تکذيب 

راده فکری 
طوراصولی 
س کنيم که 

   .ويم

ميکنيم ويا 

سان ازھمه 

اميرفيض -رام مشيری

مکسی بگويد <

ويد من ميتوانم
   ميکند؟

کس ومقايسه با 

مادآنی عده ای 
اسباب تبد از را

وعواملی است ک

 که ايشان گف

روزی برتخ ياآ 
سمان فاصله دار
 چنين عملی را

ت مدعی ميشود
ت دارد ومسلما

وبعد ھم مدعی 
 

ومصاحبمنشينی 
،ل متنفی است

تدالل حکيم مولو
ک کنند که جايگ

راتشويق به ھا

ار عيارذھنيت و
نداشته باشيم بط

اگراحساس ،ستا
شود موفق بشو

ادهن استفآاز 

که انسبب  است 

ليچار گويی بھر   

يا اگرکآ؟  است 

؟ اگرکسی بگوت
دانشگاه معرفی

مورد رسيدگی 

برای ساختمان 
نرآتمان وھزينه 

   .ف چيست

وط به شرايط و

استخراج کرده

ت وحتی اينکه
سآ > اززمين تا

س دل وجرئت

نوقتآميگويد و
قه ای که دردست
.بلکه به کرات
 >ع مردم است

ار وھمطه با ک
 مردم وشاه بکل
ته نظريه واست
ن نميتوانند درک

نھآ ،نھا باشاهآ 

بيان کننده مع 
وررادرخودمان ن
کليد توانمندی ا
وجباتش فراھم ش

ماھستيم که يا

عتماد بنفس سبب
  .يت برسد

                     

، من گاندی ام

انجام داده است
ول شده کنکورد

،ناتائط وامکا

،ثالش اين است
ط وکيفيت ساختم
 صالحيت طرف

ن منوآوقطعيت

  

حضرت چنين ا

عليحضرت نيست
>اجگزاری کردم

ه است وھيچکس

اراميچارگوئی ھ
سان ازروی ورقه

نھم نه يکباربآو
ا ندارم موضوع

 شخصی دررابط
له شخصی بين
ی ميداند که البت
ين چنين بيماران
ه شخصی بين

،توانستن ،ست
تی درانجام امو
م امورمقدمه وک
 کارھرقدرکه مو

 

ت است واين م

د ميگردد اعخو
کند تا به موفقيت

             

شم> به معنای

ن کارراآشخص
ب خودش راقبو

نی است که شر

مث ،فراھم گردد
 دارد که شرائط

د کهد سوال کن

قطعی نيست  و

.اضرباش است

زمصاحبه اعليح

تاجگذاری ازاع
تاا عبارت <ھا ب

ه دردست گوينده

ولي واين دروغ
ميخواھد که انس
و  عبارت بکند
قاآرگرفته تااين

ست که مسئله
ست فصل مسئله
شاه کامال منتفی

اي ، بزرگ بينی
ظن وجود مسئله

ستن توانستن اس
گراحساس توانا
توانائی درانجام

نآدر ه بتوانيم

 :ی چنين است

رحال استراحت
<  

سبب اتکای به خ
استفاده ک د اکثر

     

، گاندی باششم

ن شآ است که
ن داو طلبآت که

ن زمانیآوتحقق

کرده اند  ف را ر
حق ،مادگیآه

ساختمان ميتواند

> يک امرق انم

دماتی  ويک حا

ه کرديد که از

سخنی درباره ت
ده است که اينھ
کهرامانت است
   .نداشته باشد

ه ميکندرد ونگا
 خيلی وقاحت م
چشم مردم قلب
س ازکورش کبير

ست ازاينجھت اس
اس مقامی خاص

ھم به مقام پادش
ه بيماری خود
ب ميشود که ظ

   > ام

خواس .ت است
ما اگ .ھاست ت

. احساس تشويم
م محال است که

دارد که تاحدودی

ا ھست ولی در
>گھش ميداريم

، سنفس ميشود
خود حد ی ھای

نلسون ماندالباش

> معنايش اين
عنايش اين است

مادگی است  وآ 

ن کارآگی انجام
خص اعالم کننده

وھم صاحب سد 

ميتوا ست که <

ط يک اعالم مقد

شيری مالحظه
 

کجا س ث درھيچ
مردم موکول شد

، خيانت درست
ی وبی شرمی ن

ه رادردست دار
دروغگوئی ھا

وانده اند توی چ
خصی باھيچکس

شنيده نشده اس
يرانيان پادشاه م
وحسد مردم راھ

بتال بهسانھای م
مين اشکال سبب

    )ی

گاندي< جعل 

عامل موفقيت ن
جام اموروخواست
س ناتوانی ميش
ام کاری نيستيم

 باب گفته ای د

روجود ھمه ما
حت وخمودی نگ

 سبب اعتماد بن
وراه ھا وتوانائی
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ميتوانم ن< رت

>مارراانجام بدھ
مع اه قبول شوم

ميتوانم> اعالم

ادگمآاھم اعالم 
ھم شخ .ميکنند

ام عمل قراردھد

برای اين اسال

وانم > فقط< ميت

رگوئی ھای مش
 .گذاری کردم>

احبه مورد بحث
به نظرم  ياخير

تزوير درکالم اس
وبيمی ازرسوائی

ی ورقه مصاحبه
اين قبيل د ،ست

ن مصاحبه راخو
گونه مسئله شخ

عا ازھيچکس ش
نگ ما اير فرھ

 فصل رشک و
سالم است نه انس

وھم ،ع کجاست
پايان زيرگوشی(

ح بيشتر درباره

ذھنيت انسان -
انسان درانج

گرفتاراحساس
به ا نجا قادر

 از حکما دراين

رت وتوانائی در
ن درحال استراح

 که عرض شد
ت واستعدادھا و
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عبار ياآ

فالن کا
دانشگا

من م<

نھاآ که
اعالم م
به انجا

اين مثا

نيابد <

درليچار
<تاجگذ

درمصا
نشست
جعل وت
ترس و

مشيری
اس بيزار
نآمتن 

ھيچگ<

اين ادع
چون در
مولوی
افراد س
اجتماع
(بنمايد 

ضيحتو

١-

يکی  

قدر<  
ھمچنان

ذھنيت
امکانات
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تکای بنفس 

 است ديده 
 يا  گاندی و

من گاندی <
ست که قابل 

ی سوق ھائ

جائب خلقت 
  ھم نيستند 
ت وپا ھم با 

نھا که آتی 

 تازه مدعی 

رھائی دارند 

ی تاسی به 
و د نزديک 

اعليحضرت 

خودشان که 

من  کجا و<

 افراد   کور

م شاه شوم 
  شاه ايرانم 

اميرفيض -رام مشيری

بوده است  ات  

يک صدا بودن
اند که مانند ده

ضرت نه اينکه <
نيس ی موضوع

 مصرف واژه 

واين خود ازعج
ی وباورھا مثل
ھا چشم که دست
شخص است حت

عل کرده است 

ياعادات وياباور

ممکن نيست ولی
 وامکانات درحد

ا و نه تنھابود 

گوی مبارزه خ

م کرده اندعال

ی وانتقام ھای

  > ده شديد

ده باشم تابتوانم
قانون اساسی ش

ليچار گويی بھر   

ميتوانم»«يت 

  ئی رسيده اند

ع مصاحبه که ي
شان احساس کرد
دربيان اعليحض

اين ،شدن نيست
وزبان رابه زد 

مثل ھم نيستند و
که ازنظراخالقی
ل  نداريم نه تنھ
رده که فالن ش

 اعليحضرت جع
  کند>

ن افراد رفتاروي

ل افراد شدن م
ط زمان ومکان

ری ازخشونت ب

نراتمجيد والگآو

ن اآوقراردادن 

ورزی منی وکين

نشينی او برگزيد

ه اين سن رسيد
بنابه ق  گفت که

                     

ای بنفس وذھني

ھمت بلند به جائ

 انجام موضوع
الزم رادرخودش

منظور د ،قعيت
متوجه گاندی ش
راناشنوا ميساز

وان وگياھان مث
زنظرفيزيکی بلک
درت ويک شکل
دردنيا ادعا نکر

 ام> را برای
وغ ھم لعنت ميک

ران است وھمين

مثل  ،دن نيست
توجه به شرائط

مت منفی ودور

سياسی اشاره و

ررسيدن والگو

راره ھای دشمن

مصرشمابه جان

ما،  ميبايستی به
بنابراين ميتوان

             

انھا اتکآوفقيت

روزگار      ازھ

س وذھنيت برای
اند توانائی الوده
اين است واق .د

شان بھيچوجه م
گوش شنوا ر و

م ازانسان وحيو
نه تنھا از ھم ل

ک اندازه ويک قد
 که ھيچکس د

دیمن گانرت <
حتی درو غگورا

ورد تاسی ديگر
   .ست

نھا شدآای مثل
بلکه بات ،نھاآن

 معتقد به مقاوم
   .تدا کرده اند

ندی درمباره س

وانستن خودراد

ست که فقط شر

«  

شت پدرتان درم

قانون اساسی م
بھی يادميکردم

     

 اند سرمايه مو

   :د

د دارکه مردان ر

اعتماد بنفس ،
ن اشاره فرمودآ

ورندآزه بوجود
مفھوم بيان ايش
و حقيقت راکور

   وزترکند

ھيچ چيزی اعم
م دنيا دونفرمثل
حتی دوچشم يک
مين دليل است

.   

چگونه اين عبار
دروغل کسی <

اتی دارند که مو
نيس ديگران نآه

ن افراد به معنا
نھم نه به عينآ

کهست ارزه او
بارزه گاندی اقتد

نيربه نقش گاند
   .ه اند

 اعليحضرت تو

روغی عظيم اس

»اسي من شاهم

مدتی بعدازدرگذش

رگزارشد طبق قا
م سوگند پادشاھ

 بزرگ رسيده

گفته اند ست که

ھمت بلند

ت که اشاره شد
آيارھائی که به
دائی رادرمبارز

> ونه ممنطوق
ودشمنی چشم ح
ودشمنی را تيز

ست که دردنيا ھ
 ميليارد ھا مرد
ه ھريک ازما حت

بھم. روبروست
ال روح رادارند

ی ليچارگوی چگ
بيزاراست  بقول

د بشرخصوصيا
د احترام وعالقه

نآوصيات خوب
نآد ممکن است

اندی کيفيت مبا
ن شيوه مبآ به 

ھای سابقشان ن
ت است قرارداده

صيات گاندی که

عل درکالم ودر
   .ھم ميسازد

وجب قانون اسا

کوتاه مميکند <

  :ين است

ن زادروزمن بر
مجلس ايران ھم
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فقيت که به مو

ت ھمان ھمت اس

ات اعليحضرت
به اعتبارمعي و

بتوانند يک صد
 ادبيات کالم <
اشد ولی کينه و
که بتواند کينه و

ثابت شده اس -
است دربين
هعجيب اينک

اين تفاوت ر
ادعای ارتحا

قایآاين ست ي ن
ست که ازدروغ ب

برخی ازافراد -
که ابدا مورد

به عمل وخصو
خوب ويابد افراد

  .بودن

وصيات گازخص
ياری ازرھبران

ضرت درگفتارھ
 بدورازخشونت

به اين خصوص
  ؟> کجاام

عالم مشيری جع
نرافراھآ حرکت 

بمو« - ن ليچار

به کننده سوال م

عليحضرت چني

راسم دربيستمين
عد ميبايست درم
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کسانی

وذھنيت

دربيانا 
ميشود
ماندال ب

نه >ام
فھم نبا
ميدھد ک

٢-

معلوم 
ھم ھس

٣-

تاسی ب
عمل خ
نسبی ب

يکی از
که بسي

اعليحض
مبارزه

تاسی ب
گاندی ا

اين اع
امکان

دومين

مصاحب

پاسخ ا
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دقت دربيانات اعليحضرت نشان ميدھد که ايشان نقل قول ازقانون اساسی ميفرمايند وبه کالمی ديگرتشريح وتفھيم قانون 
 من شاه ھستم، چنين گفته که مده استآن قانون آنچه که درآ> يعنی ساسینون اميتوان گفت که بنابه قاعبارت < .ميکنند

   :رادربيتی چنين نوشته استناقل ندارد چنانکه حکيمی اين ضابطه حقوقی نقل قول وياتشريح نظرات ديگران توجھی به 

  وگرخطا معذوراستحکايتی که کس ازقول ديگران گويد       اگرصواب بود 

 سانی که بيانات اعليحضرت رادنبال ميکنند شاھدند که ايشان سالھاست قانون اساسی مشروطيت راناديده گرفته اند وک
واتفاقا اين ھمان مسئله مھمی است که شاخص مبارزه سياسی سلطنت طلبان  نراکرده اندآترک رسالت سلطنت وتصدی 

  .است

ھن گداخته ازکوره آقانون اساسی ميکند يک مرتبه مثل متن  زبدون اينکه درک کند که اعليحضرت نقل قول ا مشيری
ھنی تعطيل آچماق  با نراآتو  گيک قانون اساسی بودکه پدربزر ،مرد حسابیکدام قانون اساسی < درميايد وفرياد ميکند

ی رابه مده قانون اساسآ. يک شاھی خنده داراست –برمبنای قانون اساسی شاه ايران ھستم  ؟چه قانون اساسی ،کرد
چکاره  قاآ. ھيچ موقع معلوم نشد که اين »مطابق قانون اساسی من شاھم«يد مده وميگوآ قاآزباله دانی انداخته حال 

   >.........يک وقت ميگويد من شاھم  –من يک وقت شھروند ھستم  –است 

   :يندکه بالفاصله اعليحضرت درپاسخ به سوال بعدی ميفرما مالت بی منطق مشيری درحالی استاين ح

يران درروستاھا ھنوزمن راوليعھد مينامند اما ھميشه به ھوادارانم ميگويم من ر ابايد فقط يک فردی به بينيد که برای ا
ھيچکس نميداند که چند درصد مردم  ،روزی برتخت خواھم نششت به اراده مردم وابسته است ياآمبارزه ميکند اينکه 

   .درانتخابات به نفع سلطنت رای خواھند داد

اين قسمت ازمصاحبه رابخواند دقيقا درک ميکند که مقصود اعليحضرت ازپاسخ به پرسش اول تشريح قانون ھرکس 
برخالف قانون اساسی وسنت مشروطيت تداوم ايشان  زيرا ،اساسی بوده نه تشريح موقعيت حقوقی سلطنت خودشان

   .نرابه ا نتخابات موکول فرموده اندآسلطنت  رامنقطع وجريان 

 وضوح وروشنی رادرمصاحبه درک نکرده يا عمق کينه ورزی ودشمنی وماموريت ھای خاص مجال فکر نييا مشيری اآ
  کردن وفھميدن رابه اونميدھد؟

  به مملكت خدمت  –ليچارگوئي سوم 

  :؟ اعليحضرت ميفرمايندرزو داريد روزی تاج شاھی رابرسربگذاريدآدرپاسخ به اين پرسش که 

  »نچه دراختياردارم به کشورم خدمت کنم......آی ازاين بھترنيست که باھمه صد البته اصوال برای من چيز«

نکه قله مرتفعی رافتح کرده يک نفس راحتی آمشيری به محض اينکه به کلمه خدمت به کشور ميرسد درست ھمانند 
   :وميگويدميکشد وفريادميکند 

ين بود که دردرباربنشيند ان کاری کند کارش ااگرقراراست که پادشاه بشوی قرارنبود ايش –تومگربيکاری خدمت کنی <
کی ازشما خواسته است  –نجا بنشيند وقوانين را امضا کند آوکاره ای نباشد وکارش اين بود که مثل دفاتراسناد رسمی 

؟ ن چيستآشاه که ميخواھد خدمت کند معنای  اگرميخواھيد ديکتاتوری راه بياندازيد راستش رابگوئيد  –که خدمت کنيد 
؟ شما تخصصت چيست که ميخواھی خدمت کنی –شاه که خدمت کند ارتش يک طرفش  است وساواک ھم يک طرفش 

اين حرفھا بوی بدی  )ھيچ چيزنيستیمريکائيھا (آبقول  ؟چی بلدی –؟ سنت ھم که ازخلبانی گذشته است خلبان ھستی
  >........ميدھد  اينھا حرفھائی است برای ترصد ديکتاتوری سوم پھلوی ھاست 

  توضيح الزم

  خدمت به کشور يعنی چه؟
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 شخص ديگراستبردن ازفرمانوخدمت اگربه مردم باشد  به معنای نوکری وزيردست مردم کارکردن واطاعت کردن 
يعنی وظائفی که قانون اساسی کشور  ،خدمت به مملکت ،از دستورات قانونی دولتخدمت به دولت يعنی اطاعت کردن 

   .ن اشخاص، پادشاه ودولت استآ، مقررکرده است که درقانون اساسی مشروطيت ايرانبرای افراد خاصی 

 ادعاھای ناموجه وبی ترتيب وخودسرانه مشيری را ،وظايف پادشاه را قانون اساسی مشروطيت دقيقا احصاء کرده است
سنت تاريخی وفرھنگی ايران  ن دانست زيراآقانون اساسی مشروطيت ايران ومتمم گاھی اوبه آميتوان به حساب عدم 

 نقدر مھم وآاعم ازوظائف پادشاه ميدانسته است واھميت اين تکليف  خدمت به کشورراقبل از مشروطيت  حتی ازقرنھا
   .بوده است که درمتمم قانون اساسی متکی به سوگند شده است  واال

اخالق ومردانگی ايرانی رابکل  ،اخالق ايرانی است که کينه ودشمنیرض کينه ايشان  بای مشيری حاصل تعااين گفته ھا
   .بی شرافتی ونامردی بنمايش درمياورد نراآپايمال ميکند وجای 

ف گاه نيست بلکه به وظايآتشبيه مقام سلطنت به سردفتراسناد رسمی ھم نشان داد که ايشان نه تنھا به قانون اساسی 
رسمی ھم وارد نيست  متصديان دفاتراسناد رسمی ھم تابع نظم ومقررات قانونی ھستند وماشين امضا سردفتراسناد 

   .نھاستآوتکاليف مشخصی برعھده  نيستند

   :اضافه کرده استمشيری  

  ..><اگرمن جای اين مرد بودم وحسن نظرداشتم ميگفتم

نچه دراختياردارم آی ازاين بھترنيست که باھمه مقصود او  پاسخ  اعليحضرت است مبنی براينکه صد البته برای من چيز
  .به کشورم کمک کنم

   .، برای وحدت کشورھست ومن اميد وارم بتوانم روزی اين نقش رابازی کنمالبته پادشاه قانونی برای نگھداشت

است  نآمدعی  نچه که مشيریآاين تحريرتقاضای ممارست وقضاوت دارم که دربيانات اعليحضرت و از خواننده محترم
      ؟چه تفاوت وتعارض مفھومی وجود دارد که اين ھتاکی ھا وتحقيرھا وليچارگوئی ھارامجازسازد

يت ت و خودبزرگ بينی است که مانع است انسان ازطريق منطق وحکمت وعقل عرضه مطالب کند  بيماری منّ بيماری منيّ 
   .خودنماستميگويد ھرچه من ميگويم درست است حتی دربکاربردن واژه ھا اين منيت 

  ليچارگوئي چهارم

   .......>مردحسابی ميگوئی من گاندی ام  –اين اعليحضرت ھمايونی دروجناتشان ھنوز احوال دمکراتيک من نديدم <

 ضمير خداوند است که ازتنھا  نجا رسيده که خودراخداميداند زيرا بنابرعقيده فقھاآحد بيماری ومنيت خواھی مشيری به 
ا قدری کمک ميکند به حقايقی که مکشوف نيست  ولی  –ان  –اختراع دی دردنيای علمی امروز   ،گاه استآھمه مردم 

 بھمين اعتبار، تشخيص ميدھند رنھا راکه دمکرات ھستند ياخيآ لضميرمافی ا ،قای مشيری کسی است که ازوجنات افرادآ
  !!ليحضرت نديده استاست که احوال دمکراتيک دروجنات اع

، ، عصبانيتن دررخساره شخص نمودارميگردد حدس زد مانند ترس ووحشتآثاری که عالمت حضورآاز وجنات ميتوان 
بودن يانبودن  نھا وابدا نميتوان ازرخساره مردم به باورھا واعتقادات خاصه مسئله دمکراتيکآ، شجاعت وامثال نااميدی

   .بينی است گثاربيماری منيت وخود بزرآاينھا ھمه  ،اعالم کند نھم درحدی که به عامهآگاه شد آ

که بايد اشخاص خرتوچکاره ھستی آ ،که ايشان بکاربرده است عالمت مشخصه بيماری منيت اوست مـــــنھمان واژه 
يرازعبارت بشمار چند بار باتحق  ؟اين غرور وخود بزرگ بينی يعنی چه؟منويات وباورھای خودشان رابه تو نشان بدھند

   .> استفاده کرده ای يک انسان سالم اينقدر درجاانداختن يک دروغ وجعل جسارت نميکند که شما ميکنيدمن گاندی ام<
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  ليچارگوئي پنجم 

  توکيستی وچکاره ای  

مشيری درراه تحقير وارضای بيماری تفرعن وخودبزرگ بينی چندين باردرھمان برنامه خود خطاب به اعليحضرت 
  چکاره ای ....> ی وتتوکيسميگويد <

سالم پادشاه ھستند تشت ودين تحميلی اوطيت وسنت مشروطيت ودين ايرانی زراعليحضرت به استناد قانون اساسی مشر
 باتحصيالت عاليه دارند  ،ميباشنداکنون ھم درخارج ازکشوريک شخصيت مشخص وشناخته شده درميدان مبارزه  و

صحبت درمسائل ايران ھستند دانشگاه ھا برای سخنرانی ازايشان دعوت شخصيت ھای سياسی خارجی طرف گفتگو و
 ھمه ايرانيان ازبزرگ وکوچک ايشان را ،بخش عظيمی ازايرانيان داخل وخارج دوستدار وطرفدارايشان ھستندميکنند 
 ط به زبانمسل ،گروھی ازايرانيان ايشان راسخنگوی فعاليت سياسی خودشان ميدانند  ،به ايشان اميد دارند، ميشناسند

 خبرنگار با یفرد ھاليدی درگفتگوي ؛ازباب نمونه ،خارجيھا روی شخصيت ايشان حساب ميکنند ،ھای خارجی ھستند
   :سوشيتد پرس گفتآ

ھره مخالفی است که ميتواند نقشی ايفاکند اونماديک جايگزينی است که به انقالب چبه اعتقاد من رضا پھلوی تنھا <
   :ھمو اضافه کرد >ورژيم کنونی وابسته نيست    ......

يادی درايران معاصربرخورداراست بقيه درکافه ھای پاريس نشسته وفقط رضاپھلوی تنھا فردی است که ازاحترام ز<
  )١٣٨٠ماه  مشروح ومناسبت درسنگر اول بھمن(  >ف ميزنندحر

   :نوشت یدررابطه بانظريه فردھاليد روزنامه شيکاگوتريبيون ھم 

گران بسياربی اھميتی درصحنه سياسی ينھارابازآتحليلگران سياسی  ،باوجود تمام اظھارنظرھای خوشبينانه مخالفان<
  .)۶٨داد خر  ٢۶ايران تايمز (       ...>ايران ميبينند 

نھم درحدی که درھمين برنامه مدعی شده ای که آبااين زبان درازی  ؟!بفرمائيد که کيستيدقای بھرام مشيری آ حال شما
  ؟؟ايد  و........ چکاره >اعليحضرت فارسی را درست  بلد نيستند<

يک امرشخصی وناشی ازعقده اين حسادت شما  ،قاجان کمتربيماری يافت ميشود که خودش بداند که بيمارروانی استآ
  ،منفجرميشويد ،ھای خودبزرگ بينی است اين حسادت شماست که نميگذارد موقعيت کسی راکه باالتراست به بينيد

 تحقير صاحب جاه و ،ن نعمت رادشمن ميداند  وتنھاآحسود که شما ھستيد ازنعمتی که ديگران دارند رنج ميبردوصاحبان 
   .بعنوان يک ھموطن بشما توصيه ميکنم تادرفرنگ ھستيد خودرامعالجه کنيد ،ماستمقام  داروی مسکن وموقتی برای ش

  .بھتراست بقيه اين تحريرپرتاسف به فرصت ديگری موکول شود


