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  حقوقدان -اميرفيض

  ن عهد كه بستيمآهستيم بر

سوی رئيس شورای  بيانيه ای از -،سوشيتد پرسآدرجريان تنظيم قسمت دوم نقد مصاحبه اعليحضرت با 
سوشيتد پرس به آحبه ادامه نقد مصا مقدم بر دن اجازه ميدھآشد که اولويت توجه به تجزيه طلبان قرائت 

شورای ملی عالمت  ن عھد که بستيم> وآشعار<ھستييم بر شود بيانيه مزبور که زير هن بيانيه پرداختآ
منتشرشده حاوی تصديق نگران کننده ای است که درقسمت اول بصورت صدا (ويدئو ھمراه ندارد) ايران 

  :ه ميشودوردآسوشيتد پرس بازگوشده بود که عينا به اينجا آنقد مصاحبه 

 سياسی       شکار مفھومی اين مصاحبه با مصاحبه ھای سابق وحتی موضع آنخستين برداشت، تفاوت 
شناخته شده اعليحضرت است که درنگاه سالم وابتدائی، اين نسخه خواندنی است که مانند سابق پاپيچ 

   .قيد وبند شورای تجزيه طلبان نبوده اند در زاد وآانتخابات 

 داشت دل خوش کننده نميتواند جدی تلقی شود زيرا مواردی بوده است که اعليحضرتھرچند اين بر
بابياناتی به موضع قانونی وھويتی خودرشان التفات پيدا کرده بودند ولی بھرعلت با واکنشھائی مواجه 

  نالين)آوبه سرخط قبلی خود عقب نشينی فرموده اند (ازجمله مصاحبه فوکس 

  سوشيتد پرس)آ(گرفته شده ازقسمت اول تحرير نقد مصاحبه                                                  

                                                                    نگراني موجه

تحرير ازواکنش کسانی که ماموريت دارند  اعليحضرت  قسمت اول ھمانطور که مالحظه ميفرمائيد نگرانی
(طرح ھنری پرشت) کامال بجا  بيابان سردرگمی نگھدارند پيروانشان را در نقطه صفر و در را ھمچنان

س کشيدن ھم به چشمی مراقب طعمه خود ھستند مجال يک نفَ  باد که ھمواره چھارآوسگھای نازی   بود
ز رو ۴ از بفاصله کمتر د وناوم سلطنت ندادبه طرفداران تدب خنک آاعليحضرت ويا نوشيدن يک قطره 
نطور که گفته شده مورد استقبال آسوشيتد پرس (آد وارکننده مصاحبه امي با صدوربيانيه ای اثرات مثبت و

  .برباد دادند را )قرارگرفته ی خارجی بسياری ازخبرگذاری ھا

شنا شدم آقای مھدی ميم که اولين باربود با برنامه ايشان اتفاقی آجوانی بنام  درسايت <سرزمين شاھان>
سوشيتد پرس مرا دوباره آاميد ازمبارزه شده بودم ولی مصاحبه شاھزاده با  گفت <من واقعا ناديدم که 
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برداشت  نقدر تحت تاثيربيانات اعليحضرت درمصاحبه مزبور قرارگرفت که اينطورآ اميد وار زنده کرد> و
ه اند ن مصاحبه جانبداری خودشان را ازپادشاھی پارلمانی اعالم فرمودآ کرد که اعليحضرت در

   .(درمصاحبه مزبور چنين مطلبی نبوده است)

 ووعالمت شورا  >ن عھد که بستيمآھستيم بر<با استفاده ازشعار  که گويا به صورت پالتاک بوده بيانيه
وحفظ  ن شوراآ از فاصله فکری اعليحضرت که تصور ئيس شورای تجزيه طلبان نشان دادبعنوان ر

 مزبور رده ازشعاوبا استفا بوده است  تصوری باطل ليف ايشان درتک وانتخاب راه حقِ استقالل سياسی 
اصالح  ه رامدآترلزل ھای افکاری که نسبت به موضع سياسی اعليحضرت بوجود  اجرای اين برنامه، و

وبه ھواداران تدوام  ،سوشيتد پرس بکشندآضمنی خط بطالن برمفاھيم با ارزش مصاحبه  بطور کرده و
  .>انده ايدسلطنت گفته باشند <کورخو

  صداي انقالب شما راشنيدم 

شنائی آکه برايم  اصال با تن صدای ھميشگی ايشان  ن صدای اعليحضرت درقرائت بيانيه مورد بحثتُ 
ن کامال احساس غريبی آن نسبت به آحدی که درابتدای شنيدن  در ؛داشت تفاوت روحی وجدی دارد کامال

ن نطق (صدای انقالب شما راشنيدم) آبيانات اعليحضرت ياد پايان وحتی قبل ازبه پايان رسيدن  داشتم  در
  .بيان ايشان کارخودرا کرد اراده ايشان بھرصورتی بود، ميل وشاھنشاه افتادم که برخالف 

 زادی وآعالمت مشخصه تلقينی واجباری بيانيه مورد بحث ھمين است که محال است انسان درحالت 
    .رگونی معنائی وحتی عبارتی دراظھاراتش بوجود بيايدروز اين چنين دگ ۴ از طبيعی ظرف  کمتر

  چندمين بار

است که ھرگاه اعليحضرت دررابطه با  ارزه ما نشان ميدھد که اين چندمين بارسابقه واسناد سياسی مب
نبوده بيانات ن آرد ومحکوميت  بدون واکنش در  ،بيان مطلبی کرده اند شانت سياسی واقعی خودالتماي
 راستای حفظ تداوم سلطنت کامال دان معناست که سياست تحميل تحريم فعاليت سياسی دراين ب و ،است

  .وھشيارند بشدت بيدار نآ براعليحضرت مسلط است ومامورين بيگانه درحفظ وحراست از ھنوزھم

  مواردي ازبيانيه مزبور

  هستيم بران عهد كه بستيم-1

که اعليحضرت ائيد واستواری عھدی است . ظاھرش تطن زھرمار وبا ظاھرش شيرين  ،اين شعار **
موردبحث  با تاريخ وملت ايران برقرارساختند ولی بيانيه  ،سوگند خود به پشتوانه ۵٩بان سال آدرنھم 

ن با آعھد مورد بيان اعليحضرت را متوجه ھمان قطعنامه کذانی شورای تجزيه طلبان ميداند وروی 
داری به قطعنامه شورای تجزيه طلبان تاکيد گذارده اند بلکه توضيحاتی که داده اند نه تنھا به ابعاد وفا

  .اولين باراست که پس ازمدتھا ازقطعنامه شورا بنام  منشور ياد فرموده اندبرای 
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ن شورا وفاداراست وديگرنيازی به آکسيکه بنام رئيس شورا بيانيه ای ميدھد معلوم است که به  **
م است> يعنی اگروفادارنبود که رئيس شورا نبود. ساخت اين زيرا <مستتردرحک ؛باال نيست ساختن شعار

بی سابقه دقيقا برای محکم کاری پيوند وفاداری اعليحضرت با شورای تجزيه طلبان ونيز واکنش  شعار
  .خ>ھمان <بيال يعنی  ببخشيد  ،زننده به برداشت ھای سلطنت طلبان بوده است

  قطعنامه، نه منشور

بزنند ولی  جا سعی کردند که قطعنامه را بجای منشوراوايل  وراچی ھايادمان نرفته است که ش **
واژه قطعنامه  واژه قطعنامه استفاده فرمودند و اعليحضرت اولين کسی بودند که بجای واژه منشور از

درتحريرات سابقه  .-کامال معلوم است منشور تفاوت قطعنامه و- شناسنامه شورای تجزيه طلبان .شد
  .گذاشته شد ن بود که واژه شورا به کنارآشاره شده است وبعد ازن اآمشروحا به 

  توصيه ها  -2

بی اعتنائی شورای تجزيه طلبان به اھانت ھا واتھامات نادرست  ،ميدانيد که يکی ازاعتراضات تحريرات
    :رذيالنه گروھی به اعليحضرت است بسيار و

ن بی رگی وبی غيرتی شورای تجزيه  طلبان يبيانيه ای که بقرائت اعليحضرت رسانده شده است پاسخ ا
جه نکنيد وصفوف خود را نھا توآران نباشيد وبه من وديگ نگران تخريب کاردرعبارت زير داده شده  <

  .>محکم کنيد

ريامھرھم ھمين بود ودرکناب پاسخ به تاريخ زيان اين سياست که  آتوصيه ای که سياق اخالق شاھنشاه 
   .است مد نظرشاھنشاه بدور نمانده نيست از ايرانيان ھمراه  فرھنگ و اصال با اخالق وخلق وخوی

ه وطبيعی است وازحقوق موضوعه نيک اصل نھادي ،که مورد احترام مردم است ،دوم اينکه مقدسات 
حق  ،ن منع کندآ رعايت وحمايت از از ازخود ساقط کند ويا ديگران رانرا آنيست که شخص بتواند 

ن اتھامات نفرمايند ولی پاسدارای ازحق ويا آت که خودشان اعتنائی به اعليحضرت درھمين حد اس
    .ی، حق عموم است واسقاط کردنی نيستاحترامات وتقدسات مل

که مورد  مظھراستقالل وتماميت ارضی واميد ملت ايران  نماد ھويت تاريخی، اينکه کسانی به نماد ملی،
نامش ھيچ  ،بنمايد ومردم ساکت بمانند ھای مستمر نچنان اھانت ھا وفحاشیآ ،تائيد خودشان ھم ھست

ن آاھانت وزشت گوئی به نماد ملی يک ملت اھانت وتحقير وفحاشی به  ،نيست ملی بی غيرتی چيزی جز
. اين وھرچه بدان متعلق است دفاع کند ن آ غيرت ملی يعنی ھمين که انسان ازملتش ونماد ؛ملت است

 ونماد ملی وفرھنگی ملتی ودرمقام تصدی سلطنت  ا جناب وخيلی معنا دار است که انسان شخصی ر
خرھرچيزی حدی دارد وکسی ويا آ ؛بداند وبعد به فحش وفضاحت واتھامات وحشتناک  بکشدوليعھد 

  .خط انسانيت بنمايند از کسانی بايد اشخاص را متوجه عبور

ناحيه گروھی  م کردن عملی ازبه معنای ابرازخشونت ويا به دادگاه رفتن نيست، محکو ،واکنش نشان دادن
  .غيرت وتعصب ملی واعتقاد سياسی وعنايت جامعه به اخالق استرشد و نشانی از
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وامانده منتظر ھش  <خر: اين توصيه دربيانيه ھمان است که ميگويند ؛ميتوان با نارضايتی تمام بگويم
ی تجزيه طلبان با اتکای که شورا انگيزه ھای مھم تدارک اين بيانيه ھمين بوده است يکی از و است>

   .قدری پائين بکشد را به ھمين بيانات اعليحضرت کاله بی غيرتی خود

  شوراي تجزيه طلبان تاكيد بر  -توصيه دوم

اين است که دربيانيه  توصيه دوم که عقيده دارم بيانيه حاضر تنھا برای به جريان افتادن اين توصيه بوده
   .مده استآ

ائيکه  درمنشوراين شورا ھستيد، محکم برويد جلووھيچ بيمی نداشته باشيد گرباورمند به خواسته ھ<ا
   .>ھستممن ھمچنان پشتيبان اين برنامه   که کسانی ميتوانند مانعی بشوند

  طعنامه شورای تجزيه طلبان ن با قآسوشيتد پرس گفته شده ومفھوم آنچه درمصاحبه آيعنی
   .سياق ناسخ ومنسوخ، منسوخه استمنافات ويا ايجاد گفتگو ميکند مرخص است وبه 

 مورد  يعنی مسئله تجزيه کشور که اين روزھا مسئله روز ونگران کننده ای است ھمچنان باور
مصاحبه  نجا که درآلذا  و ،باورمندان به قطعنامه شورای تجزيه طلبان است احترام اعليحضرت و

بيگانه تاکيد شده  گرفتن ازسوشيتد پرس بر استقالل وتماميت ارضی کشور درراستای کمک آبا 
  .اين بيانيه منسوخه است با

  شوشيتد پرس بصورت قائمه اصلی بنا شده بود شرط حفظ استقالل آيکی ازمواردی که درمصاحبه
قطعنامه منافات دارد  ١١با ماده  بيگانگان بود که اين امر وتماميت ارضی درمورد اخذ کمک از
   .م بخشيده استرا تحکي ١١موقعيت ماده  ،يه طلبانوبيانيه با تاکيد برقطعنامه شورای تجز

   نقد بيانيه اعليحضرت

   سوشيتدپرسآسلب اعتبارازمصاحبه  **

سوشيتد آبيانات اعليحضرت درمصاحبه  از بظاھرسلب اعتبار ،(گفتار) اولين ضايعه محسوس دراين بيانيه
توان نمي ھنگ نيست وآھم رس سوشيتد پآبا مصاحبه  که است  بيانيه از مراتبی برخوردار ؛پرس است

کامال جاسازی بشود  اين تحرير در اين مسئله که شايد مھم ھم باشد نميتواند .را دريک رديف قرارداد نھاآ
ناسخ  لذا ورود به مراتب متضاد و ؛جريان است در سوشيتد پرس کامال نقد نشده وآزيرا ھنوز مصاحبه 

سوشيتد آکامل مصاحبه  به نقد تمام و موکول شود ن با اين بيانيه درست نيست وبھتراستآومنسوخ 
  .باشد به مواردی اشاره خواھد شد نجا که ممکنآتحرير سردرگم نماند تا  که،اما معھذا برای اين ؛پرس

  تاكيد برمبارزه بي خشونت 
 ازخيلی مھم ن بيانيه تحت عنوان آ در اصرارشده و ن خيلی توجه وآازمراتبی که دراين بيانيه روی  **
  ت:مده اسآمورد  دربيانيه  ت که درايناس ميزآتاکيد برعدم برخورد خشونت  ،ن ياد گرديدهآ
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يک جوری بخواھد به جامعه  و که بخواھد بخصوص درارتباط باشخص خودم  استفاده کند ھرجريانی<
  .>وموضع من نيستميز) اين بسيارمھم است که اين موضوع مورد تائيد آبقبوالند (لزوم مبارزه خشونت 

بدور ازخشونت  ميز وآالبته به شھادت اسناد مبارزه ھمواره اعليحضرت خواستارمبارزه مسالمت  **
بوده اند. عقيده دارم که ايشان دقيقا ميدانند که چنين مبارزه ای با موقعيت جمھوری اسالمی متناقض 

نھا شروع آذاريد اول ولی بگ ،<البته مبارزه بدون خشونت نميشود :کما اينکه درسابق فرموده اند است
غاصب ايران تاکنون خشونت را  کنند> که ھمان موقع درتحريری عرض شد بنظراعليحضرت حاکمان

  وع نکرده اند؟شر

  علت تمزكز فكرايشان 

 به مناسبت نگرانی ھا از مبارزه دارد عمر که ريشه ای تقريبا برابر باطله ين فکرتمرکز ايشان روی ا
 يد وآمبارزات سياسی ممکن است پيش  انقالبات و است که معموال در امات جنايات عليه بشريتاتھ

 و شودی انتقامی ازسوی مبارزين جاری گردد که درحد جنايات عليه بشريت تلق و اقدامات خشونت بار
 .متوجه رھبرعمليات ميشودبقاعده حقوق بين الملل جنايات عليه بشريت  اين مورد اتھامات ناشيه از در

 .ت نيستند کسانی ھم که مدعی رھبری مبارزه ھستند به اين موضوع حساس توجه دارندتنھا اعليحضر
(تحرير  سران شورای تجزيه طلبان  از ؛قای سعيد جباریآنالين با آرمصاحبه کيھان حتی يادم ھست که د

    .روی مسئله مزبور توقف زيادی کرد ھم  ايشان  )٢٠١۶دوم اکتبر

 ھمينکه کسی قبل از ی ھا ھمواره يکطرفه است ونميشود باورکرده پيش گيراينگوننخست اينکه  **
نمونه   ن عمل کافی  خواھد بود.آ، برای برائت ازن عمل اعالم کندآنسبت به  را وقوع عملی، اکراه خود

 -حقوق بشر –درباره مسائل جنگی  کنوانسيون ھای بين المللی  ئیکشورھا ؛ھای بسياری دردست است
 وخودرا بصورت بين المللی  الح ھای شميائی را امضا کرده اند يعنی اکراه ومخالفتاستفاده ازس اسرا و
جمھوری  .قرارگرفته اند (سوريه) متخلف شمار کشورھای اشته اند معھذا می بينيم که دراعالم دقانونی 

منه ه خاـــک تا آنجا بوده خلفــمتاسالمی کنوانسيون ھای حقوق بشری را امضا کرده است ولی معھذا 
  .ای مورد تعقيب اعليحضرت درسازمان ملل قرارگرفت

اعليحضرت با عنوان رياست شورا ويا يک فردعادی بھرحال مصونيت مورد نظررانميتوانند درباره  **
  .دناحتماالت ناشيه ازمبارزه عليه جمھوری اسالمی  داشته باش

 تعرضات احتمالی مينمايد قرار ازتنھا راه وچيزی که اعليحضرت را مصون  ،رويدادھا دست افراد نيست 
گرفتن درموضع حقوقی است که متمم قانون اساسی برای ايشان مقرر ساخته است  که فرماندھان مبارزه 

قوانين وکنوانسيون ھای بين  يا اقدامات مخالف بشريت و نھا خودداری ازآرا تعيين ميکنند ودرحکم 
  .المللی را  تصريح مينمايند

  شمول ناحق
ميز مبرا ساخته آنه تنھا خودشان را ازفعاليت ھای خشونت  ،اعليحضرت بشرح پيش مالحظه دربيانات

اند بلکه اين محدوديت ناحق رابه ھمه جريانات مبارزه عليه جمھوری اسالمی ھم شمول داده اند. اين 
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 ،اتھاماتوحتی يا ايجاد محروميت برای سازمانھای مبارزاتی که حاضرند با قبول مصائب مبارزه  توصيه و
   .باشند بکلی ناروا ونادرست است یکارگشای مبارزه وازاسباب پيروز

اعليحضرت خودشان درھمين بيانيه بطورضمنی قبول فرموده اند که <اين فکرکه رژيم اصالح شود   
اينھا دارند ايران  ورژيم بدست خودش اصالح شود وبشکل معجره اين کارھا صورت گيرد ممکن نيست و

   .ب ايران ميفرمايندآکنند> بعد ھم اشاراتی به اوضاع را منھدم مي

گاھی درستی که اعليحضرت ازموقعيت جمھوری اسالمی دارند وسی وچند سال است که آخوب با اين 
را ميکشند چرا اقدامات متناسب را که برخی ازسازمان ھای سلطنت طلب دنبال  نھاآکشيدن  کنار انتظار

اين تحرير نميگويد که سازمانھائی ھستند  ؟،ن بيانيه قرارگرفته استميکنند مورد نفی اعليحضرت دراي
 وذخيره  الاقل بفکرکه مراتب يک مبارزه اساسی وجدی را عليه جمھوری اسالمی تدارک ميبينند ولی 

   .با جمھوری اسالمی ھستند درمبارزه  روحيه مبارزه اساسی وعملیزنده نگھداشتن 

ای شما او بگيريد محال است که پ نرا ازآد بدندان گرفته  اگربخواھييک سگی که يک قطعه استخوانی را 
خوند ھاست بدون آچطورميتوان يک کشوررا باھمه منابع ثروت که درحيطه اقتدارغارت  ،را نگيرد

   .مدآنھا به اين مھم نائل آاقدامات موثر برای قطع قدرت 

سالمی را داشته اند نه تنھا کمک بلکه اعليحضرت ھيچگاه به سازمانھائی که قصد براندازی جمھوری ا
راه براندازی جمھوری اسالمی  فعاليت در نھا حتی ازآيا اين کافی نيست که اکنون آعنايتی ھم نداشته اند 
قصد  مبارزه سياسی که با . درمنع شده اندباشد  ميز برکنارآاقدامات خشونت  که بالطبع نميتواند از

را محکوم کرد ولی ميتوان حالت انتقامی ويا سبعيت را محکوم کرد  براندازی توام است نميتوان خشونت
   .يدآوخشونت باھدف پايان دادن به خشونت ورعايت نصفت به اجرا در

وضعيت  ،ھرکه حرف مراگوش نميکند بامن نيستن بيان سابقه که آ اين بيانات اعليحضرت درکنار
زيرسوال نزديک به  را اسالمی تالش دارندوری سازمان ھای سلطنت طلبی که درراستای براندازی جمھ

  .انھدام ميبرد

 ١١به اعتبارماده  شورا نآاعليحضرت بعنوان يک فردايرانی رياست شورائی را دارند که مشروعيت  
محدويت  اين حد و مده است وآحد ايشان ھمان است که درشرح وظائف رئيس شورا   ؛سوال است زير

مقيد مانھائی که باھدف حفظ تداوم سلطنت سازماندھی وفعاليت ميکنند ان اجازه نميدھد که استراتژی ساز
   .به توصيه ھای ايشان باشد

  جهات افتراق 

سوشيتد پرس با بيانيه مورد بحث  تکيه آمشخص ترين جھات افتراق بين بيانات اعليحضرت درمصاحبه 
جمھوری اسالمی است  رروی تغييرات اساسی د، د پرستسوشيآايستادگی کامل اعليحضرت درمصاحبه  و

ت عمومی اعتصابا ن،آاستراتژی  و ؛ب گره خورده استن به فراخوان انقالآکه طريق دسترسی به 
راه مزبور اتکا داشته که  نقدر برآسوشيتد پرس آبيانات اعليحضرت درمصاحبه  ؛کارگران معرفی گرديده

به  تحريرات نقد مصاحبه  اول ھم مقرر کرده اند که درقسمت نراآشرائط  ،نآضمن انحصاری دانستن 
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تھديد جمھوری اسالمی به  ن شراط خودداری کشورھای غربی ازآ ن پرداخته شده که يکی ازآشرح 
   .اقدامات نظامی است

نای مصاحبه محسوب زيرب سوشيتدپرس منظور وآھمه موضوعاتی که درمصاحبه  به اخير،بيانيه  ولی در
اين بارزه ، نآجمله لزوم اعتصابات عمومی  وبجای  از و ،استفسخ وبطالن کشيده شده قلم رفع و ،ميشد

بايد  مريکا نسبت به دمشق وتھران روشن نيست وآعرضه شده که <وضع جھان بخصوص دولت فعلی 
اکنون بايد با ترتيب دادن تيم ھای مجھزواستفاده  و< ،منتظر روشن شدن مسائل جھانی شد

يم که اداره ايران بعدازسقوط جمھوری  بوسيله ازمطلعين وکارشناسان به جھانيان نشان دھ
  (تمام نقل قولھای دراين تحرير به مضمون است) >ما ممکن است

درپايان جنگ عراق وايران  قای ترامپ بی سابقه نيستآمريکای آتعليق مبارزه اعليحضرت به تصميم 
    :اعليحضرت درمصاحبه ای فرمودند

ن علت بود که آن گونه که ضرورت داشت گام برنداشتيم به آ<اگرما درپيکارخود عليه جمھوری اسالمی 
 اما امروز ھمه ما ميتوانيم باخيال راحت به ايفای رسالت ملی و ،تاکنون ميھن ما درجنگ  بابيگانه بود

  .)۶٧تاريخی خود بپردازيم> (سال 

گ عراق بود. مبارزه ما ھمانجا بود که ازقبل ازجن دسال ميگذر ٢٩ازپايان جنگ عراق وايران حدود 
نچه مانع بود واکنون ھم ھست  سياست تحميل تحريم مبارزه اعليحضرت آاين تحرير قاطعانه ميگويد <

  .>برای نجات کشور است

  سابقه تكليف

مد که اين موضوع آھنگاميکه به دستور اعليحضرت دربيانيه ايشان بشرح (خط تاکيدی) رسيدم يادم 
   .من برسآتوانستم به سابقه  ،سابقه دارد

  :پيام خودشان به ملت ايران فرمودندبود که اعليحضرت در ١٣۶٣درسال 

دست کم بگيرد.  را ھم ذخيره کاردانی ھيچکس نبايد قدرت ما و ھم سرمايه داريم، ھم نيروی کار ما<
  >ازباالترين توانائی ھا برخورداريم ه پس ازسرنگونی جمھوری اسالمی چماچه درمرحله مبارزه و

**  

ن را داريم که آدرا برروی اين اصل متمرکز ساخته ايم تابه جھانيان تفھيم کنيم که توانائی ماقوای خو<
   >اوضاع را درايران عوض کنيم  وميخواھيم ھموطنانم بدانند که ماموفق خواھيم شد

   ۶٣ذرماه سال آمصاحبه بابی بی سی                                                                              
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  برداشت  
سال قبل اعليحضرت به جھانيان وملت ايران اطمينان دادند که ازنيروھای  ٣٢مالحظه ميفرمائيد که 

مد برای براندازی جمھوری اسالمی واداره ايران پس ازجمھوری اسالمی کامال برخورداريم وھم آکار
  وض کنيم ......سرمايه کافی داريم وھم نيروی انسانی که اوضاع ايران را ع

   .يزی نداريم وبايد ازصفرشروع کنيمچھيچ امروز اين است که مامنتسب به اعليحضرت  ولی مفھوم بيانيه

باشند که به خارجيان وملت ايران درگذشته چه قول  ن حد فراموشکارآقابل قبول نيست که اعليحضرت در
 اينچنين احساس عجز وناتوانی وشروع ازن آواطمينان ھائی داده اند ومحال است بيانيه ای بدھند که در

  .صفر رابه اطالع جھانيان وملت ايران برسانند

نچه که اعليحضرت ازباب آ سال قبل ھنوز طرح ھنری پرشت درجريان اجراقرارنگرفته بود و٣٢در
 سير ،فرموده اند عين واقعيت است ولی با ورود اجرای طرح ھنری پرشت ۶٣موقعيت مبارزه درسال 

   .عليحضرت متوقف گرديد وتابه امروز ھم ادامه داردمبارزه ا

    ناتمـــــام

   

  

  

    

  

  

  

  

 


