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  اينهم دليل ديگري برتحريم سياسي
  اعليحضرت

  نادقوقح -ضيفريما

 اعليحضرت رضا نيشابور وسايرشھرھای کشور مشھد و گرسنه مردموشورش نيازمندان  ارابطه ب در
  :فرموده اند که با تفاق ميخوانيم مارگلت ردشاه دوم بيانيه ای 

  زيزھم ميھنان ع

 .لم وبی عدالتی برمملکتظحقوقتان دراعتراض به  از ،دانائی شماست گاھی وآ فرياد حق طلبانه شما بيانگر
  .فرقه تبھکاردرمقابل اراده شما نيستوردن آراه چنين است وراھی ديگرجزسرفرود 

  رضا پھلوی                                                                                                   

تحرکی است بسيارشل وخالف بيانيه ھای ديگر  .کردن استرفع تکليف وبا ازسربازبه بسيارنزديک  ،بيانيه
سفت  تحريم سياسی اين بيانيه نشانی است ازکه الاقل جوھری دربيان واراده اعليحضرت را نشان ميدادند 

ن نامتعارف آکه ابعاد  رتضی ترامب برفعاليت اعليحمريکاآوسخت ونظارت مآبانه  دولت 
   .حريم ايام باراک واوباما ميباشدت از وبسيارھنجارشکنانه تر

 شفته کشورآوامری فلسفی است واساسا توجھی به مردم خراسان وديگرمناقق بيانيه اعليحضرت کلی 
ھمه معترضان کليه دولت ھا  ؛گرسنگان، متمرکز برموضع نيهبيا و وحتی جمھوری اسالمی ندارد

حکومتشان  مردم کشورھا که ازميتوان نسبت به تمام  وبه عبارت کلی تر اين بيانيه راوکشورھاست 
   .ی ھستند الگوئی قرارداد بدون نيازبه يک کلمه  زيادی ويا کمیناراض

ن آ که يک پند اجتماعی است که ھمگان ميتوانند از اين بيانيه را نميتوان گفت کارسياسی شايد بتوان گفت
   .گانزوم حمايت شوند ييانيه سياسی بايد نقطه زوم داشته باشد يعنی زوم محکوميت و ,استفاده کنند

  مرد بايد که گيرد اندرگوش             گرنوشته است پند برديوار

رھبری اعليحضرت  عدم تجسم موضع سلطنت و مريکا درآبنظر اين تحرير درتنظيم بيانيه مزبور سياست 
، خيلی جدی عمل ھنری پرشت) استمريکا (آت خارجه منطبق با طرح وزار کامال که برای مردم ايران 

  .است شده

ازتوبيک (نھا نميدھد واقعا جای آند وبيانيه کوچکترين پاسخی به ھخيلی عجيب است مردم شاه را ميخوا
  .خالی است )اشاره ازما بسردويدن

  فصل مقايسه 

 ناشی ازتظاھراتی  ک وقزوين اار درشھرک ھای تھران ونيزشھرھای مشھد وشيراز و ١٣٧٢درسال 
حدودی با نرا تاآکه ميتوان گروھی انجاميد دستگری  و تارد وبه کشنارضاتی ووضع اقتصاد مردم روی دا

ن سال پيامی بمناسبت آ اعليحضرت در ؛کرمانشاه مقايسه کرد و رنيشابو ،دھای مشھھای شھر شوبآ
   :مفتوح خواھد شداکنون  ن با پيام اخيرشانآد فرمودند که فصل مقايسه احوادث مزبور اير
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  ھموطنان عزيز

سخی اين شدم تنھا پگايران بشدت اندوھ کشتاربيرحمانه مردم ستمديده از
انسانی مردم  برابر خواست ھای منطقی و در رگکه رژيم فاسد وسرکوب

   .ماده دارد گلوله استآ

يد که سرکوب مسلحانه اعترض مردم مظلوم منطقه آگزارشات برمي از
 براب ورده است  درآ جنوب غربی تھران صدھا کشته ومجروح ببار

 و روز افزونگرانی  برابر در ،فساد ، غرق دردانا، نريک رژيم نااليق
مردم درمانده چه اعتراض چه بايد برابر سقوط  دائمی قدرت خريد  در

   .بکنند

ابتدائی ترين د ازيکطرف نميتوانن جمھوری اسالمی کارگردانان ورھبران
يکطرف ديگر  اما از ،واساسی ترين نيازھای مردم را تامين کنند

خويشاوندان  نه ملی به حسابھای شخصی خود وميلياردھا تومان ازخزا
  .ميريزند

 ،بندند بکار بودجه دولت رابجای اينکه درجھت مصالح ومنافع کشور
جمله ھمسايگان ايران  از کشورھای ديگر توطئه در شوبگری وآصرف 
   .ميکنند

 زمامداران جاھل ميپندارند که با تحريک قدرتھای بزرگ  ميتوانند خود
که اين سرانجام به محاصره کامل ی نمی فھمند قدرتمند قلمداد کنند ول را

ساله رژيم جمھوری اسالمی  ١۶اقتصادی ايران  خواھد انجاميد. تجربه
   .اين را کامال نشان داده است

پايداری  سياه  راھی جز روزگار ، برای پايان دادن به اينھموطنان
چگونه  ستگی وجود ندارد واين راه را ادامه دھيد وخواھيد ديدوھمب

کارخواھد  از رژيم را سرانجام سست خواھد کرد و ست سرکوبگرد
  .انداخت

ن است که بتواند اين راه رابرای زمانی درازطی کند آ ده ترازنرژيم درما
     .پيروزی ازان ماست

  یولھپ اضرخداوند نگھدارايران باد                     

 رشورشھای اھالی شھرھای ايران د دوپيامی که ازاعليحضرت بمناسبت حوادث و ؛ايران ياران گرامی
ّ مح خشونت  ابعاد سختی مردم و گستردگی يران ومردم ازچيزی ازاوضاع ا ط  مالحظه شماست مقايسه کنيدا

که  بنفع مردم بوجود نيامدهھم  رژيم کم نشده که بسيارھم افزون شده است و ناگفته پيداست که  تغييری 
سياسی شديد  تحريم تحميل ،علتاين چنين شل ونامعلوم وبی ھدف انتشاريابد بيانيه اعليحضرت 

مريکا تحميل اعليحضرت بوده است اکنون بمراتب  آاقلی که دردولتھای قبل براعليحضرت است که ھمان حد
    ١ .تشديد محروميت شده است

                                                            
 رد .تسا هتشاد روضح ترضحيلعا تياسبورد ترضحيلعا هتشذگ هينايب و دراد یمک و دودحم یاج نتشون یارب مارگلت هک مينک یمن شومارف - ١
 ک-ح .دنرادن یسرتسد ناشدوخ تياسبو هب ینيعمان ليلد هچ هب  ترضحيلعا رضاح لاح
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   ؟شورش مشهد موثراست ياآ

اظھارنظری نسبت  ٣٣٢+١٩١که محوريت اين تحرير را داشت  درسنگر ٧۴درجريان شورش ھای سال 
   .زشامل استين راسال مزبور شده است که عينا درمورد شورشھای اخيرھای  به شورش

يدار نخواھد بود زيرا با وعده ی ورفاھی است اين قبيل شورشھا پاشورش شھرھای ايران شورش اقتصاد
شورشھای سالھای  واين نسخه ای بود که درمبارزه خواھند کشيد نھا مردم دست ازآانجام سريع  ھا  و

   .سته شده استگذشته بکارب

شورشھای رفاھی ضربه ای که  درپشت شورش ھای اقتصادی نباشداگرفعاليت ھای سياسی وضد رژيم 
زيرا فعاليت ھای  ؛نھم درحدی که جبران پذيرنيستآبه فعاليت ھای سياسی ضد رژيم ميزند بسيارباالست 

سی عليه جمھوری اسالمی فعاليت ھای سيا ،به حساب اپوزيسيون گذاشته ميشودنھا آوشکست  گاننگرس
ن آ د وبرد کننھا درايران پيش بينی ميشود دقيقا رصآبايد دقيقا ھرنوع شورش ھای رفاھی که ازدياد 

  .رھبری نمايند نراآ و استوار

به معنای دعوت ھمان شعار ما نان ميخواھيم  ،ھرقيام ونھضت ملی ازسوی محرومان جامعه شروع ميشود
مفھومش صدا  . ھمه شعارھائی که درتظاھرات اخير داده شده  معنا  ورھبرملی برای سرپرستی قيام است

ميز نشده آادھای دعوت ن فريآ پيام اعليحضرت ھيچ اعتنائی نسبت به که ديديد در ،ه استزکردن رھبرمبار
   :خطاب به ايرانيان داشتند که يادم ھست درسالھای نخست مبارزه اعليحضرت بيانی عمومی و .است

  ))هروقت شما بگوئيد قانون اساسي من دركنارشما خواهم بود((

به اين مھم  اکنون که مردم بانام ونشان اعليحضرت را خطاب ميکنند چرابايد حتی دربيانيه اشاره ای 
   >نشود

نچه که قدرت محرکه قيام  آ سياسی وشورشھائ رفاھی که درمسيرکارسياسی قرارميگيرند یاھدرقيام 
شنا آمورد  رھبری مصمم و ودوم داشتناول اعتقاد راسخ به حقانيت مبارزه   ؛است دوچيز ؛منظور ميشود

   .مردم وانتظار باور هب

   .نھاستآ نع استفاده اعليحضرت ازت ماشنھا ھمان است که طرح ھنری پرآ و

   :مده استآدراسناد مبارزه 

ميگويد  پاسخ  در خبرنکار  >مردم درخيابانھا ھستند< :ميگوينددِرژنو  اعليحضرت به خبرنگارسی ان ان 
    .ندارند بجائی نميرساند چون رھبر را نھاآ ولی اين چيزھا 

  )٣٣٢+۴۶۴رسنگرمشروح د(                                                                               

که بدون اين مھم راه رھائی  زادی اوباشآ مريکا وتحريم سياسی وآايرانی بفکر رھائی پادشاھت ازگروگان 
  .ايران گشوده نخواھد بود

  


