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شتباه من اين بو
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ع شخصی نيست
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ی بيعت وتجديد
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را بديل جمھوری
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اتی قائل نيستيد

ست کهن بوده ا
ان جنبش سبز ا

نفرموھدايت  ،
؟خنگوئی بدھند

آ مثال تشبيھی
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گونه به اعليحض
اروافتاده معقول
قرن درمقام اج
شده است قبول
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حبه بافيگارودرس

وجود کشوردگر

زيرفقط  ميتواند

ک جريان ھويتی

                  
کيد دارند که در خ
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چراھربار از ست،
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به کننده ميگوي
ھم اعتبارمبارزا

اعليحضرت اين
يرسد مقصودشا

نه دربياناتشان
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بايک ،ق مورد
ھيد که برای نج

گرفتارايران چگ
ی ازمردم گرفتا

ق ٢۵ مظھريت 
ران پاسداری ش
؟راجدی گرفت

ش

انقالب مشر روز
يرانيان قدردانی

ير رگرھم بيت ز

نآ

 استقبال وتبعيت
ضرت بشمارنمير

ضرت درمصاحب

ينکه وضع مو

نی وھماھنگی ف

ضرت نماد يک

                  
حضرت ھمواره تاک
وريت را تا به رسيد
فه را معين کرده اس
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> ويا ميکنم

 در  بدھيد و
وقعيت  يک 

ت نه اينکه  

ين روزھای 
ده اند مردم 

دراختيار ق 

ست نداشتيد 

طنت وناجی 
ھم منوط به 

ت را چگونه 

ستار نمونه 
 ،خوبی است

نابرتقاضای 
ضورداشتند 
فری نوشته 
 يس جمھور

  مقاومت و

  ليبی که در

جنگنده ھای 
 ٨٠،٠٠٠ه 

   مند است 
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ی ام استفاده نم

وکشوررانجات
 بينيد که  درمو

ل مسئوليت است

لت خاصه  دراي
اره قاطع فرمود
برای طی طريق

  

ن وسيله رادوس

رت درمقام سلط
رباره ايران راھ

ن بااعليحضرت

ش ميکشد وخواس
مثال خ .ورندآي

 ازقدرت نبودبن
رساحل عاج حض
ی به دادگاه کيف
 فرانسه ھم رئي

ده وفاقد قدرت

راجرای الگوی
    

ز جپروا ٨٠٠
د ايران بهرمور
ايرانی نيازم ۵٠

رت در سال مسيحی

ن ازھويت نھادی
 

استفاده کنيد و ،
خودرامقيد می

زادی درقبولآت 

ی رستگاری مل
ن اشاآق بودن 

حان شده ای را
   

نآنيدوسپس اگر

و اعليحضرگار
ط فکرکردن در

خن گفتنگونه س

پيشه کيفری را
رامثال مي >نو

ضربه کنارگيری
مان ملل که در
ھوروقت نامه ای

نيروی نظامی 
   .ته است

ت جمھوری بود
  . شد

در ،الزم ميشود
.ی داشته باشيم

٠پس از  ،المی
الگوی ليبی در

٠،٠٠٠حد اقل 
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منی ازاينکه <
   .تاريخ نيست

«  

نين است ھم چ
م بفرمائيد واگرخ

ردانگی ورعايت

اختيارشان برای
 نارسا وناموفق
 که خودروامتح
.ه مقصود برسد

صد نجات برسان

درمصاحبه بافيگ
می افتد که شرط

اين گشرمساری 

ی بوسيله دادگاه
لوران باکين<ج

خورد ولی حاض
 فرانسه وسازم

جمھرئيس  تارا
،محاکمه نيست

رسی پايان نيافت

ای مقام رياست
 او بکارگرفته

ی دريد اوست ال
عيت ايران وليبی

ی اسالباجمھور
ته شد اجرای ا

وکشتار ح  ليبی

نقدی براولين م    

سخنانی ،ی است
ت که پذيرای تس

«يد

«

بحق و دانستيد
ه سلطنت اعالم

انصاف ومريقه

سنت ايرانی درا
هئی که بارھا ب
ت که شخصی
وتيغ بخواھد به

ايران رابه مقص

که د ،نی نيست
 چنان روزی م

حرفش  رابزند ش

اکمه خامنه ایح
شده ساحل عاج
عاج شکست خ
روھای نظامی
چون الحسن وات
برای تحقيق وم
  که  ھنوز دادر

ی که سابقا دارا
برای دستگيری

امنيتی ومذھبی و
تطبيقی به موقع

يرقابل مقايسه ب
قذافی کشت يبی،

رات بنيادی به ل

                     

ن جريان ھويتی
غييرموضوع اس

فرمودي ١٣۶٢

 نجات ايران ميد
دتان رانسبت به

نوقتآ ،ه باشيد

طري، اين طريق

ملت وھويت وس
سل به بھانه ھائ

ن استآ ھمانند
صحرای پرخارو

استفاده کنيد ای

ً که ابدا  پذيرفتن        
ونی وسنتی به

خاکسترميشود ح

ضرت درباره مح
 جمھوربرکنارش
خابات ساحل ع

نير ،ساحل عاج
وچ ورادستگير

مکان مناسبی ب
مللی تحويل داد

ک فردیيری ي
سه بنظامی فران

درتھای نظامی و
ر گرديده، نگاه ت

قدرت نظامی غي
وويرانی کامل لي
 وده برابرخسار

                    

عليحضرت ھمان
نھا تغآ> وامثال

بھمن سال  ٢٢

تنھا وسيله نرا
منويات خود ،ن

ؤليت قرارداشته

ا 

ای که ايران وم
 برگيرند وتوس
بير اعليحضرت
دون پاپوش درص

وميراث تاريخی
   .ست

              ه ايرانم سوگند
ن موقعيت قانو

.   

 ساکت بماند خ

ع طرح اعليحض
رت ھم رئيس

شده عاج درانتخ
 جمھور وقت س
 لوران باکينو او
می ساحل عاج

ه کيفری بين الم

که برای دستگي
قوای نتی بوده

ه ای که ھمه قد
يحضرت منظور

يون جمعيت وقد
اھالی ليبی وو ۵

نگنده ھای ناتو

     ٣گبر٠٩/ ٠١

اسی دربيان اع
>رھبری نميکنم

٢درپيام  -ضرتا

نآ پادشاھی کهد
مجلس موسسان
ادی بدون مسؤ

ضرت ازوسيله ا
 قرارداده  روی

اين تدب .د دھند
ھا کندوباپای بد

فرموده ايد 

و يگانه وسيله 
با اعليحضرت اس

 به ،ست نيست
ت ميفرمايند واين
گی مردم ميدانند

ش اتش ميگيرد
   .کند

  مه خامنه اي

موضوع به کننده
شود واعليحضر
 جمھوربرکنارش
 واتارا رئيس
ان محل اقامت
ه دستگاه قضائی
شده رابه دادگاه

نکآ ، باميگريم
ت نظامی وامنيت

ستگيری خامنه
اعليويس طرح 

لييم ٨باجمعيت 
۵٠٠٠٠کشتار 

ويران کننده جن
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چترسيا
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  ديكتاتور بزرگ

مواجه  ميزاعليحضرتآکه باپاسخ منطقی وتحسين  ھرريامآمصاحبه کننده باطرح سوالی درباره ايام سلطنت شاھنشاه 
  ملت ايران عليه ديکتاتوربزرگ قيام کرد> ۵٧برداشت سطحی ميرسد که <درسال به اين  ميشود

نقدر سطحی وطوطی وارباشد که متاسفانه تصوری آتصورنميکردم کسی که افتخارمصاحبه بااعليحضرت راپيدا کرده 
   .نادرست بود

مساری راچگونه ميتوانيم تحمل کنيم    اباجامه ترديد قابل طرح بگيريم درمقابل اين پرسش احساس شرادعای ايشان راگر 
به ھمه مواھب رفاھی وپيشرفت رسيده بود ودرجه رشد سياسی واستقالل  ۵٧ملتی که به ادعای مصاحبه کننده درسال 

ن دستاورد ھای رفاھی واجتماعی رافدای قيام عليه شاه آبحدی جوشان بود که ھمه  او زادیآفکری وتشخيص مراتب 
واليت فقيه وسلب حق حاکميت رابپذيرند  !مملکت کرد چگونه ميشود که ھمان مردم پس از پيروزی بر ديکتاتوربزرگ

  ٢  ؟؟وبه قانون اساسی جمھوری اسالمی رای بدھند

ارائه گردد الجرم بھتراست به نظر محققين  ۵٧ئی برای انگيزه شورش که پاسخ مناسب عقال داين تعارض اجازه نميدھ
شھادت شھود ومواضع عينی ايران واسناد سياسی مربوط به  ،خارجی وداخلی وشھادت سران کشورھا رجوع کنيم

  :خرين سالھای سلطنت شاھنشاه ايران نشان ميدھد کهآ

نقش شاه ايران  –ردن واقعی تاسيسات ومنابع نفی کشور ملی ک –سياست مستقل نفتی ايران بوسيله شاھنشاه ايران 
باالرفتن  –گسترش نفوذ ايران درخليج فارس وکشورھای ساحلی  –حرکت سريع ايران بسوی صنعتی شدن  –دراوپک 

مبارزه پنھانی بين  - ی خودفشارشرکتھای نفتی به دولتھاوسطح زندگی از يکطرف وازطرف ديگر،  ٣مد سرانه آدر
  و..... مريکا ازايران آکا برای بيرون کردن مريآانگليس و

ازتحقيقات محقيقين  مختصرشده(لمان گرديد آمريکا وانگليس وفرانسه وآبوسيله کشورھای ۵٧ سبب ايجاد شورش 
  )ايرانی وخارجی

   گديكتاتور بزرعنوان 

فيلمی ببازارفيلم  درسالھای گذشته يک ،> رادربحث سياسی ميشنومتاتور بزرگکعنوان ديبرای اولين باراست که <
قصد مصاحبه کنند از عبارت ديکتاتوربزرگ  ياآمد به کارگردانی چارلی چاپلين  که نام فيلم ديکتاتوربزرگ بود  آسينمائی 

  ؟تحقير شاھنشاه ايران بوده است

                                               
که مورد ادعای گفتگو کننده است چطور بھينه را » ده بودرشد فکری رسي«پرسشی بسيار بجاست... اگر مردم ايران به آن  - ٢

 ک-ت می کند؟؟  حرا گذاشته است که از موی سرش تا به ميان پای او حکوم» کثافتی«برداشته وبجای آن 

ر سال پنجاه در متوسط درآمد سرانه از رتبه  ايران از نظر که آشکار می سازد آمار صندوق بين المللی پولذرا به گنگاھی  - ٣
 .سقوط کرده است ٢٠١٠درسال  ٨٩به رتبه ١٩٧٩

تحميل » اھرم ھای بين المللی«در خاورميانه آنھم از سوی  ١٩٧٩از سال  خواھی »دموکراسی«دروغين  شورش ھايی که با نام  روند
رژيم چون ) دچار شورش تحميلی شده است. ی ھم داشته (مصردرصد ٢٫٥شده است نشان از آن دارد که ھر کشوری رشد اقتصادی 

در نظر گرفته » فعال«جمھوری اسالمی نه تنھا رشد اقتصادی نداشته بلکه پس روی ھم کرده است لذا برنامه براندازی برای اين رژيم 
به اينسو  ١٩٧٩عامل سنجش ميزان تفاوت طبقاتی اليه ھای جامعه از  (Gini Coefficient)ھمين رابطه ضريب جينی در  است. نشده
- ح ميرفت تا فاصله طبقاتی مردم به حد اقل برسد. ١٩٧٩درصد افزايش داشته، فقر مفرط به کشورحاکم شده است. در پيش از سال  ٣٠
  ک
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ه مجلس ب ،قانونی اين است که درشرائط غيرعادی کشور  ،ديکتاتوری بردونوع است يکی قانونی وديگری غيرقانونی
يک شخصی اختيارات نامحدود برای مدتی کوتاه ميدھد که شرائط عادی رابه کشورباز گرداند سابقه اين عمل به 

ماھه دکترمصدق است ازمصاديق نزديک به  ۶نمونه اجرائی درکشورخودمان اختيارات  ،جمھوری رم باستان ميرسد
   .مورد است

 امی وياحزبی است قانونی وجود ندارد که قدرت فرمانفرمائیی نظن غالباکودتاآغيرقانونی که منشاء  ديکتاتوریدر
   .نرا زيرپاميگذاردآ،  ديکتاتور رامحدود کند واگرھم قانونی وجود داشته باشدديکتاتور 

  !بنظر ميرسد که ادعای مصاحبه کننده برموردی است که شاھنشاه ايران قانون اساسی را زيرپاگذاشته است

ادعای خود رابادليل ھمراه ميکند وانسان عامی وجاھل فقط ادعا ميکند  برای اينکه مصاحبه  يک انسان فھميده ھمواره
کننده محترم درصف انسان ھای فھميده و منصف جائی پيدا کنند  بايد ادعای خودشان رابادليل ونمونه ھای مستند که 

   .شاھنشاه ايران قانون اساسی رازيرپاگذاشته اند ارائه دھند

      

 


