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ت عامل ج

خط

خآظھارات اخير
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رای برخی عجي
 قشری وازعو
 ارضی کشور

حقيقت وم .ست
  

           ١برگ  

نقد بياني

اظهارات

 کسانی که اظ
خروش را نھاآ
شور خاصه ک

جمھوری اسال
ت جرات نکرد

خوند طآت که
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يران شاهنشاه
ه عاطفه ومهري
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وم تالش وکوش

ا کنيد وبه ھم

د وياسرکالس 
ر نھاآ مدرسه 
ين ھما ،ميخورد

  نه پته اي

ستاد را متوجه نمی

در ب ج.ا.عامل  ت

نھمآکننده باشد 

ت حقی نيست
  . اعراض را

ست که پاسدار

فکرميکرن آد 

نی شاھنشاھی

 د حب الوطن

ايران باھويتش<
ساختن مبارزه

. هويت ايزنيد
، شماكهداريد
شاه اير ي ياد

                

نت رضاشاه دو

  (پايان ) .ت

 وايران رارھا

س مانِ مند که ز
فراش ، نکنند

طيل مدرسه نم

  :يد

ينآ نيفتد هر

منظور اساگر  رد.
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خص اعراض ک

شاھنشاھی است
راميگشايد نه

ياد نکرده اس

وبه تالی فاسد

 وھويت ايران

عاشق اين بود

  

< :حت عنوان
رای بی ھويت س

يتش حرف ميز
ل درگروشاه د
وئيد زمان براي

                

 ازاعالم سلطنت

رفته است آن خ

يان بازگردانيد

شاگردان ميفھم
ترک ارسه ر

درسه بدرد تعط

ميگوي. است ه

بآكه روي 

رد توجه قرار گير
ک-وع بشود. ح

ب به اعليحضرت

ه متعلق به شخ

ايرانيان که ش
يانت درامانت ر

 ايرانی قسم ي

قرارميگرفت و

  پرسند>

 پرستی است
 

من        پيش

)تحليل مولوی

جاسازی شد تح
تالش بر قدمت

ا ميكنيد باهوي
. شماكه دلست

ميگو شمابرلب
      > ت ....

نی يکسال قبل

 سنگربه پاسخ

ران رابه ايراني

سه است که ش
دانند که اگرمدر
د ديگرزنگ مد

يهاررفته دربيان

ك         آري

ت که بايستی مور
شود تفسير موضو

نقد بيانيه منتسب

ی جايزاست که

یاريخھويت ت
، بحث خينآ زا

می حتی ھيچ

توجه ايشان ق

وازخودشان بپ

درمفھوم شاه
 .وايرانی است

ت وشھرشاه م

ت(

  

تحريری ج ٧
رده ميشود تا ق

ي ايران راصدا
طب مبارزه اس
ش.  ديگرداريد

يراني هستنه ا

يعن ۵٨ن سال

غازشد کهآش

  نيد

اير ه است که

مدرس زنگ ور
ميدھم  اين را

 اش عمل نکند
   .بآ

تدبيروکالم بکا

رزبان چنان

حقوقی مسلمی است
گان فرستاده می ش

           ٣برگ  

ت به مال وحقی

که سلطنت وھ
ی درحراست  ا

مھوری اسالم

ن مھم مورد ت

حظه صبرکنند و

 کھن ايران د
 ھويت ايران و

مسکن ياراست

هويت ايراني

رسنگرشماره
ورآير به اينجا
   .م بشود

وقتي – است
زه حضوردرقط
رابرلب سخن

، نه شاهي ونت

مائيد که ازھمان

 ايران ازھويتش

يران رارها كن

ن زمان رسيده

وآياد ليحضرت
ولی شاگردان ا
رسه به وظيفه
آبگذاردرکوزه

ترد که گويای

اش سخن بر
                    

 نکته ظريف و ح
ضی که برای ھمگ
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نسبت ،اعراض

نجاکآ لذا از ،ه
اشد لذا کوتاھی

زوابستگان جم

ت. ايکاش اين

يک لحونانی <

ستی درفرھنگ
) بيان کنندهی

ش براي سلب ه

د ١٣۵٨سال 
ن تحريآبتدای 

معلوم ايرانی ی 

هويتش ايران
دانگي درمبارز
يران داريد چر
ه دگرديراست

مالحظه ميفرم

لعنام شاه وخ

اي – خامنه اي 

نآ< :مده است
  >ه پيونديد

ی دربيانيه اعلي
و ، شده است

اگر فراش مدر
راب ند اخطارش

عرايک بيتی دا

به هوش با
                      
ال در حاشيه بسيار

پاسخ و شرح مقتض

٣ ، شنبه سه 

 –  حاشيه

فيهمتنازع 
اشخاص با

ھيچيک از

يحضرتاعل

فيلسوف يو

وطن پرست
شاھنشاھی(

سابقه تالش

ذرماه سآدر
سطری ازا
شاھنشاھی

ايران باه<
الزمه مرد
به شاه واير
فردائي كه

م –  حاشيه

فراموشی ن

خطاب به

مآدربيانيه 
بشاراسد به

ندیزمان ب
بودن تمام

و ندازدامي
که ميگويند

يکی از شع

                
جمله باال -  ١

پرسش کنيد پ
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ايران راترک مده ايم که ازماميخواھند آخيال ميکنند که مابه ميھمانی < :خوند ھا ھم متقابال گفتآيکی ازچندی بعد 
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    .ب دادن پته استآ به اين قبيل سخنان درکارزارباجمھوری اسالمی

که ما پس ازسالھا ادعای  خوندھاميرسانيم آگاھی عموم وبيشتر آنجاست که به آانيه ب افتادن پته دراين بيآروی 
برقدر دشمن  سخنان بی قدر،< گاری ھا ــــــاده انــــــن ســـخوند وجمھوری اسالمی رانميشناسيم وايآ، مبارزه
  .ھائی است که مشت خودرابازميکنيم گاف >بيافزايد

 از د  ھمين توقعات رانبو شناآنشناخت وباعقايد ومذھب او  خوند راآانسان وقتی طرفش رانشناخت ودرتطبيق مورد 
 ،مايه اعتباردادند به چنين توقعات بی ن جسلهآ در بادست زدن که ھم ن عده ایآ و رھا کند که مملکت را خوند داردآ

   .دننشو اعليحضرت دراين بيانيه   سال ١٢بعد از ،ناموجه نآ ان ميزدند تاسبب تکراراگرعقل داشتند توی سرخودش

تا به خيال به مزرعه ديگري دعوت كرد  را نهاآ ي به جاليزي حمله كرد وصاحب جاليزه خوك وحشاگرگلّ
خوكها  از دعوت سبب خالصي جاليز يا آ و ؟عقالئي استيا اين دعوت آ، رعايت دمكراسي راكرده باشد خودش 
  ؟را نميدانددم باحيا آ فرق بين خوك وحشي و بان زجالي يادليل اين است كه ؟ميشود

نقدرتوليد مثل ميکنند که ديگراثری آيا خوکھای وحشی ازانسانيت جاليزبان استقبال ميکنند وترک جاليزميکنند ويا آ
 اعليحضرت اينکهبدی نيست وباالخره روزی خوکھا ھم ازبين ميروند  کماآ يچ چيزالبته که ھ ؛باقی نماند جاليز از

  .زاد خواھد شدآجاليز) بارھا اطمينان داده اند که مطمئن باشيد که ايران (

  استراتژي صبردرمبارزه 

به اين تشخيص ميرسيم که فلسفه واستراتژی مبارزه ما  ،مورد توصيهصبرِ  یِ يرمبارزه واستراتژبانگاھی ساده به سِ 
   .برپايه صبراست

زغوره حلوا سازم> صبردرکارمبارزه سبب ميشود که جمھوری اسالمی خودش خودش رابدست  گرصبرکنی<
 خدا معلوم نيست شايد  اگرحال چقدر اين صبرطول ميکشد  !ن گرددآ وسکوالريسم جايگزين !خودش ازبين ببرد

   !زيادی نيست مدت ھم  ساله ايران ۵٠٠٠وتازه اين مدت درتاريخ سال  ۵٠٠کسال تا ازيخواھد 

بندگان خوب  يه سی ام سوره ص) قائل به مدت نشده وفقط صبرکنندگان راآرا توصيه کرده ( ن ھم که صبرآقر
  !ب تقارنی، عجزاديخواه ميدانندآ نيز صبرکنندگان خودرا  دمکرات و رمبارزه . درفلسفه صبردخوانده است

مريکا بايد درمورد ايران آ< :> گفته استجرس< مريکائی بنام کارياروسکی درمصاحبه باآ سرمفّ  را ھم يکاخي
  >سال زمان بردارد ۶٠سال ويا ۶ماه ويا ۶صبرداشته باشد واين صبرممکن  است 

  

  



 ميرفيض

شک کردن 

عنی ھمين 

ن غاصب 

 مد آخواھد 

ظر تصميم 

که بتوانند 

ين درست 
وان ايجاد 

 –  زبيگانه
دخالت به 

اگرمسئله 
ن مخالف 
بياورد که 
 يکپارچه 
نه تشکيل 
سرائيل که 
گويای اين 
ايت تسلط 

ام-انستباره خوز

ورن وخشآ در

يع  .ی مبارزين

 خواست سران

مايل بوجود نخ

تظمنی مبارزه 

    : است

  

ی نيستند کحدّ 

بروطن ما واين
ياده شده وعنو

از رتی ومادی
شويق بيگانه ب

جنگ باايران ز
براينکه ايرانيان
ن ايرانی فشارب
نيان يک ملت
 مطامع بيگانه

مريکا واسآالم 
گو وسی دارد  

نظامی ودرنھا

  (وحشی)

در ب ج.ا.عامل  ت

 به گياه وازپاد

ه است ازسوی

به د ومبارزه 

ن تمآ که ھرگز

   :کند

  مراد د اورا

يش درراستای
<.   

ن چنينآ دوم 

ه دشمن دھيم

قعيت وحم درمو
  ؟ست

ستيالی دشمن ب
ون کشورھا پي

رسد به تدارکار
تش –  بيگانه 

تجويز  –  ران 
مريکا مبنی بآ 

ه به ثروتمندان
که ايرانرست 

زی ھای مورد
  درمقابل اعال
اد ونيت فردوس

برای حمله ن ا

 >ران دورنگ

 بمناسبت اظھارات

نھا چسبندگیآ
  .کنند رھا ا

گ شدن مبارزه

ان وجود ندارد

تمايل داشتند ک

ربيان ميکرابھت

زبان معلوم شد

عنايحرفھا ھم م
شاءهللا خيرباشد

 است  که بيت

 به که کشوربه

يدانيم که مردم
ربه دشمن چيس

 درتفوق واست
قوانين مدوکثر

ه باشد تا چه ر
راده وخواست
دامه تحريم اير
خواست گواھی
ا مبنی براينکه
اد اين باورناد
ی زمينه ساز

سکوت – دن
ام برمراعولی

ست که جاده ر

ت وفاداری يار

ب به اعليحضرت

طبيعتِ ھستند
ستن که گياه ر

وسنگ مبارزه

سازی ايرا زاد

نھا تآه روقت ک

رود اين تحرير

نده داد     بی ز

، اين گونه حت
واب ديديد انشا

يافتهسی پايان

نآ ھيم      از

ند وازطرفی مي
ی ازدادن کشور

حاء موثرباشد
ھنشاھی ونيزاک

مک بھرقسم که
ت ايران به ار

وموافقت بااد ن
درخو –  مريکا
مريکاآازاست

ايجاتالش در – 
براستوربيگانه

امل بيگانه شد
شمو ،نآ نظاير
ن بھتراسآ  از

دوروئی است ،ه

نقد بيانيه منتسب

 انگل گياھی ھ
خواس زانگل ھا

   ر

موضع ترسيم

زآ دف مشخِص

يعنی ھر   است

 دارد که مقصو

 بيلی بدست بن

 بيل زدن است
خو<اندن است

معروف فردوس

رتن به کشتن د

مردم ھستند ،ز
ومراد فردوسی

ه بنحوی ازانح
می ايران شاھ

درخواست کم
زه برای نجات
ی تحريم ايران

مآ از ن پرستی
درخوا – ھستند

–ت به بيگانه
که باپول ودست

لت وعاآ – نه
نظ و ،نھاھستند

 وکشته شويم
   سازيمح

که<وروئی ھا

           ۵برگ  

  عه ايران

خوندھا مانندآ 
از قدری است

رهاي بي قدر

، ھای بی قدر

مبارزه ای باھد

پيوند خورده ر

ولوی يک بيتی

خواجه چون

 دادن عالمت
اکردن کشورما

  ن دهيم

ابيات م ضرت با

ھمه سربه سر

ميزآتاکيد   بيِت
پس مقصود و 

رعملی است که
 مجازات عموم

– يت ازبيگانه
ط ساختن مبارز
ت ازبيگانه برای
ست گواھی وطن

زاديخواه ھسآی
دادن اطالعات

جلساتی ک  از
 خواست بيگان
نآمی سربازان
زکشوربميريم

ن مسطحآجزيه

ميکشد ازاين دو

١٩/ ٠٢/ ٢٠١  

خوند درجامعآ

،امذھب شيعه
چقدرسخن بی

گ دراين گفتار

گ دراين گفتن

ن ميدھد که مب

وصبر اسالمی

وم .کنندميرھا 

که بيل بدست
اسالمی به رھا

سرتن به كشتن

سب به اعليحض

ھ

ردوسی دراين
. دشمن بدھند

ھر ،رفردوسی
ت که درقانون
   .يافته است

رخواست حمايت
 بيگانه ومنوط

درخواست - ور
درخواس – نشد 

اسالمی مردانی
–  کمک کنند 

شرکت وحمايت
بلتسليم درمقا

جمھوری اسالم
گرمادرخارج از
کشورمان وياتج

ردوسی  چه م

٣ ، شنبه سه 

آ موقعيت

دررابطه با
ست چگياه ا

فساد بزرگ

گفساد بزر

ه نشانبياني

جمھوری ا

ر ايران را

ھمانطور ک
مھوری اج

همه سربس 

بيانيه منتس

فر مخاطبِ 
کشوررابه

لق نظرمتعَ 
ھمان است
استعداد راي

بنابراين در
توسل به

درامورکشو
اتمی حل نش
جمھوری ا
به مبارزه

ش-نيستند 
ت -ددميگر

مخالفان ج
است که اگ

برکبيگانه 

بيچاره فر  

    

  

 


