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مصاحبه  نزديک به بسيار ،مفھوم، نه، منطوقباب  ازاعليحضرت  اين مھم که بيانه اخير از با استحظار
پاکسازی  اقل دراميد وارکننده ای است که اين جبھه جديد حد سوشيتد پرس است واين نشانآان با ايش

اجازه ميخواھد اين تحرير مفتخربه ارايه نقد کوتاھی نسبت به بيانيه  ؛نادرستی ھا موفق گردد برخی از
  .گردد

  سرتعظيم

رژيم برای  يا بجای نظام و فرقهزعنوان اسال گذشته  ٣٨طول  در بيانيه اعليحضرت برای اولين بار در
گی وسياسی مھمی است ارمغان فرھن ،اين توجه .ی حاکم وجمھوری اسالمی استفاده شده استخوندھاآ

. اين نعمت درسالھا اوليه مبارزه گھگاھی بنام که اعليحضرت ارزانی  مبارزه سياسی ايرانيان کرده اند
له بنام ذيکم خاموش شد ومتاسفانه اين فرقه ر ،فرقه خمينی شنيده ميشد ولی اين صدای حق ودرست کم

اين بيانيه يک اعالم اکنون گرفت  وی جمھوری اسالمی ويا رژيم اسالمی درفرھنگ سياسی مبارزه جا
ازاين پس جمھوری  خاتمه ميدھد و نايرانيا اکه بيک اشتباه بزرگ درفرھنگ سياسی م تاريخی است

   اسالمی بنام واقعی فرقه شناخته شود

   مھم را  گفت  ی وشاد باش که گفتی اينشادز                                    

  چرا فرقه 

ی تشکيل شده است  يک ماما ١٢جمھوری اسالمی بنا براصل اول قانون اساسی که برمبنای حقوق شيعه 
   .را بانام ومشخصات معرفی کرده است نھاآکه دائرالمعارف شيعه  المی فرقه اس ٩٨ازتعداد  ،فرقه است

   .ھم اين قبيل فرق وجود دارند و يھوديت رق مختلفی شکل يافته است درمسيحيتتنھا در اسالم نيست که فِ 

 ١٩٧٠رد گيری کرد ودرسال  ١٩٣٠اوج رواج فرقه وفرقه گرائی را درمسيحيت ميتوان درسالھای 
ھديه بعنوان ن آوسکوالريسم ازبغل  ا مسير ضد فرقه گرائی را انتخاب ن کشورھآتحوالت اجتماعی 

ولی متاسفانه تحوالت ضد فرقه گرائی به کشورما راھی نيافت ومسئله  گشت پديدار جوامع بشری اروپا 
را  اموزش وپرورش ملت مآ فرقه گرائی اساس وريشه ای يافت که تمامی تاروپود اقتصاد وسياست و

  .دارد درخود پيچيد که ھنوز ھم پيچيده 
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يک فرقه است که اين  ،ارکان اجتماعی وسياسی کشورما چنگ افکنده شيعه که مانند اختاپوس برتمام
می پرستند ولی ھيچ فرقه ای مسلمان شناخته  را دييز ھمانند فرقه يزيدی که  فرقه امامان را ميپرستند

دسته  ،ن  دستهآکه قر  ستا يه دوازدھم سوره شوراآ يونس ويات دھم سوره آ اين مھم بنابر ونميشود 
  .نرا کجروی دانسته استآ شدن مسلمانان را محکوم و

 بنابر دومذھب  طريقه ای است که افرااست  سمانیآ، به قانون الھی اطالق ميشود که دارای کتاب دين
 و بسيار ،ين است که دين يکی است وفرق ازدينا دارند فعلی را انجام ميدھند اعتقادی که به افراد ديگر

  ١. ن مسلما روبرو با سقوط خواھد بودآوشت ينده سرنآ در

  كالتها  مذهب و

ولی درھيچ  که درکشورھای خارجی شھره ھستند نزديکی بسياری است  (Colt) وکالتھابين مذھب 
  ٢   .کشوری ديده نشده که کالتھا به حکومت رسيده باشند که درايران رسيده اند

شناخته شده  پيش ممتاز از اساس فعاليت فرقه دستورات ثابت و ازخصوصات فرقه اين است که شالوده و
ھنگ وھم شکل است که آ. پوشش ھمه عبارت سنت ائمه رعايت ميگرددر شيعه  بکه دقيقا د  افراد است

خصوصيات  مائی مردم يکی ديگر ازن ملبس ميسازند، ادعای تعلق حق فرمانفرآرا به  اھل فرقه خود
  .ن پای ميفشاردآ است  که ميدانيد فلسفه تشيع بر فرقه

 دست دارند و برمردم) را در مقصودش حکومتيک رازاين است که ماليان دوسوم حکومت واقعی (<
   >.نھا کل حکومت را حق خود ميدانندآر اينکه گدي زرا

  )٢٠٢ساله و کشف االسرارخمينی ١٠٠٠کتاب اسرار(                                                         

 شايد  ؛با مرجع تقليد اعظم است خرآجمله تشيع حرف  فرق از در ن زده است وآقر را خرآدراسالم حرف 
 فرقه . رھبرکه خامنه ای بخواھد با دادن دستخطی ازماليات معاف ميگردد بسياری ندانند که ھرکس را

فرقه تبھکارغاصب ايران سيد علی خامنه ای است مسلط برھمه جانھا واموال اعضای فرقه است   که در
   .ن درفرقه تشيع استآواين احکام دراسالم نيست تنھا جريان 

  معيارهاي دوگانه دين ومذهب  

رق اسالمی  که درعبارت درست اسالم وفِ سمت اين تحرير متوجه معيارھای دوگانه ومتضاد دين ومذھب 
فرقه به حکومت جمھوری اسالمی  توجه اعليحضرت به تخصيص واژه  باشد نيست بلکه اثبات واھميت

                                               
١- years.org/PDF&Show/MoghadamehibarMazhabshieh.pdf1400http://    در اين

 ک-باال اشاره شده آشنا ميشويد. ح آدرس با فرق اسالمی و با آيه ھای قرآن که در بند
 

مجاھدين خلق را که گروھی مارکسيسيت لنينيست اسالمی ھستند و (سرخ وسياه) را بھم آميخته اند جايگزين اگر  - ٢
  ک-کالت (فرقه) ای خواھند بود که در ايران به حکومت خواھند رسيد. حرژيم اسالمی بکنند دومين گروه 
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نميکنم که جای بحثی الزم  تصور ،ستن اآيات قرآيعنی  ،ايشان نص نظر است که چون مستند اظھار
   .باشد

  امــــا مفهوم بيانيه

ا ب ، منقبض ازپيامی ھم ھست که درکشتدرعين اينکه بسيارگيج کننده اسمفھوم بيانيه اعليحضرت 
   :مده استآنجاست که دربيانيه آمقصود  .ن وارد ساختآبر شنونده است ونميتوان تصوير عام وقاطعی

  شمائيد كابوس ضحاك زمانه 

 شمائيدباقرخان  ، ستارخان وشمائيد، مازيارشمائيدرش و بابک آ ،کاوه شمائيد و، فريدون درايران امروز
، شمائيد، درژرفای تباھی ايران درفش کاويانی شمائيدسلحشوران رھائی ايران ازظلمت فرقه تبھکار –

  ...........شمائيد نوروايمان  شمائيدخورشيد، سيمرغ فراخ بال  و شير

 از راوکھن ديدارمان  زنيدب به خود وبه نسل وبه ميھن خود دست رد به سينه اين فرقه تبھکار باور با
رزوی ديرينه من آپيروزی وسرفرازی شما   باشيدھنگ رھائی ايران آوپيش دھيدنجات  پرتگاه انحطاط 

   .است

  بصيرت به مرده دادن 

اعليحضرت خوب  ؛يه ياس خواندن ويا بصيرت به مرده دادن استآابن قسمت ازبيانيه اعليحضرت نوعی 
وبيشتر ميدانند وتائيد ھم کرده اند ميدانند که تحوالت سياسی واجتماعی ايران بدون رھبری ممکن نيست 

يا  پيامھا و ازھيچيک  در .تاريخی وفرھنگی جان وپايداری گرفته است ضوابط جوھر از ،که اين رھبری
را متوجه خودشان  ازمبارزه عليه جمھوری اسالمی  گيریه بيانيه ھای سابق اعليحضرت  نقش کنار

تاکيد  ؟دربيانيه چه ميتوان التفات داشت اين بيانِ  يا ازآ ؛ن پای فشرده اندآ نساخته اند که دراين بيانيه بر
سياسی  امور مداخله در از يشان تابرا اين روزھا  در محظورات سياسی وشدت تحميل تحريم ھای سياسی

  يا بی عالقگی بنجات ايران؟  خاصه عليه جمھوری اسالمی اجتناب بفرمايند

اين است که سلطنت  توجه به دومی نيست  والّبِد از نشانی از ،نآ مقدمه بيانيه وعبارات بکاررفته در 
 ،شده اند يند که چرا وچه محظوری ھست که اعليحضرت ناچارآطلبان خودشان درمقام تحقيق وتفحص بر

ياسی اعليحضرت مطرح اين روزھا که مسئله تحريم س نھم درآيه ياس را دربيانيه خودشان آاين چنين 
  .ورنداست  بيا

> امروز بود من درميان شما خواھمميفرمودند < ، اعليحضرت که ھموارهيدآگنجد درعقل نمی درفھم نمی 
ھائی نری اين درست است که اعليحضرت بتآ. ملت ايران را دراين بيانيه به ھوای خودشان رھا بفرمايند

 دون حضوردرستی ھای کھن است که ملت ھم ب اينھم از نميتوانند کاری برای نجات ايران انجام بدھند و
   .يد ونه وارد صحنه ميشودآاعلحضرت نه کاری ازدستش برمي
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  برداشت 

ن دقت دارد آياران گرامی اجازه ميخواھم بعنوان يک سربازی که دائما به جبھه مبارزه وپشت ايران از
   .گاھی ھمگان برساندآبرداشت خودرا به 

 فشار و محظوراعالمي كه دربيانيه اعليحضرت مورد اعتراض قرارگرفته ناشي ازيك 
را درشرائطي معرفي كند كه فقط دعا ميكند ومرثيه  سياسي تحميلي است كه انسان خود

عوارض تحميالت سياسي طرح هنري پرشت برشخص  از ميخواند واين نيست مگر
   .نمادملي كشورما يعني رضاشاه دوم

  دارما ھمه خوابيم ودشمنان بيدار     کی شويم ما زخواب خود بي

  

 


