
 :جلوگیری از خواست ملت ایران

 " ایرانزمین شاهنشاهی "

 

های جنبش  ای بر ترجمه عربی بیانیهمقدمه چند روز پیش نوشته ای بعنوان بیانیه، از جانب میرحسین موسوی به بهانه "

 انتشار یافت.  "سبز

مثال جلوگیری از دیکتاتوری علی خامنه ای و جانشینی پسر او انتشار یافته،  از آن برای  یقسمتدر این نوشتار که 

  را دیکتاتور میکند و امروز خامنه ای رهبر جمهوری اسالمیبودن آن،  " موروثی" گویی تنها مسئله جانشینی او و )

الزم که  مسائلی نهفته است(، بسته استایران که کمر به نابودی  استدمکراسی و مردمساالری نهایت در حکومتش 

 رد. به آنها اشاره کاست 

پوشند حاکمیت نام  ترین شعارها مىهایی از مشعشعچونان همیشۀ تاریخ که نیات شوم جامهمیر حسین موسوی مینویسد: " 

هاى به ستوه آمده از دیکتاتورى و  بهار عربى را به بیدارى اسالمى تغییر داد، تا حرکت معطوف به آزادى و عدالت ملت

 "عدالتى و مجالس قالبى را از حقیقتش خالى کند.قر و بىگرسنگى و ف

شب از  عصر و  موسوی بهیچ عنوان بروی مبارک نمیآورد که جمهوری اسالمی که ایشان صبح و ظهر و آقای

فقر و گرسنگی و بی عدالتی و سرافکنگی ملت   ،دیکتاتوری مذهبیمینی که بانی و باعث خ ، یعنی روح هللا بنیانگذارش

هشت سال نخست وزیر این رژیم غیر قانونی که با دروغ و تزویر و "خدعه" و نیز  شایران شده، تعریف میکند و خود 

. او فراموش میکند و خمینی و خود میرحسین موسوی باعث و  ، بوده استان خارجی به قدرت رسیدهربه دست استعمارگ

 انجام خواهد داد. همینگونه  دوباره ،ر بقدرت برسد، اگو در آینده همبوده اند فجایع برای ایران همین بانی 

، مقداری چشم خودش را باز  "بهار عربی"موسوی بجای سینه به تنور چسباندن و فریاد زدن برای  آقایشاید بهتر میبود 

آورده  میکرد و به فاجعه ای که بنیانگذار جمهوری اسالمی و خودش و یارانشان چهل و دوسال است بر سر ملت ایران 

 . نمودتقاضای بخشش میالم پشیمانی میکرد و از ملت ایران عو ا  نگاه میکرد و شرم میکرد اند

دعوت به عدم غفلت از شعارهاى میدان تحریر قاهره بود، دعوت   ۱۳۸۹بهمن  ۲۵راهپیمائى  موسوی مینویسند: " آقای
 ۲۵انجامید. بلکه دعوت هاى جدى به منافع ملى مىهاى غلط به ایراد آسیباى که بر اثر سیاستبرای مقابله با فاجعه

ار »راى من آمد که از پیش با شعهاى جهان عرب، و هم دفاع از خیزشی مردمى به حساب میبهمن هم حمایت از جنبش
 "  .حل همه مشکالت کشور را نشان داده بودکجاست« راه

که ادامه سیاست حزب دمکرات آمریکا، برای اسالمی ساختن کشورهای منطقه خاور میانه بود و بدست   "بهار عربی"

تغییر استعمارگرانه اعراب منطقه نبود. این سیاست تنها حقوق دفاع از  وباما پایه گذاری و اجرا شد، مسلما برایا آقای

و کنترل منطقه  (در ایران ای بود برای بدست گرفتن سرنوشت این کشورها توسط اسالمیون )مثل جمهوری اسالمی

خوشبختانه با تالش ارتش مصر، حداقل در این کشور نتوانست پا بگیرد و اخوان توسط سیاست نوین و استعمار نوین. 

ه کردجمهوری اسالمی تالش بسیار برای به قدرت رسیدن  و آنهایی که انایشهمفکران ، ایشانالمسلمین، همکاران 

من بهیچ عنوان با دیکتاتوری نظامی همراه نیستم، اما تنها راه نجات از یک مافیای مذهبی  فعال تار و مار شده اند.، بودند

 بود.  اسالمیوناربابان آمریکایی   ر، یک حرکت نظامی شجاعانه، بر خالف نظما پا گرفت  ایرانآنچه در همانند 

موسوی فراموش کرده اند که ملت ایران که به بهانه اعتراض به نتیجه انتخابات به خیابانها آمد، کامال بر عکس   آقای

داد و خواسته بحق ملت ایران یعنی سرنگونی جمهوری اسالمی  سر ، شعارهای ضد رژیم اسالمیو ایشان انتظار رژیم

 آقای ! "، بسیاری آمده بودند "مملکتشان را پس بگیرند"؟در کنار "رای من کجاست فرموده اندموش را فریاد کرد. فرا

این کشتار از نبود،  ایشاناز حمایت کردن برای و ایشان  امیانح از، کشتاری که از ملت ایران شد، باید بدانند موسوی

ان با حمایت استعمارگران خارجی در ایران برقرار کرده  شو دوستان ایشانبرای سرنگونی رژیمی که افرادی شد که 

   .، به میدان آمده بودندبودند

   ؟ ""راه حل تمام مشکالت کشور را نشان داده بودمیفرمایند در آن جمله  با چه منطقی ایشان 



یعنی اگر ایشان رئیس جمهور میشدند، ایشان که حامی روح هللا خمینی و دشمن ایرانی چه راه حلی را نشان داده بود؟ 

منظور ایشان این است که در این  ، در رژیم جمهوری قهقرایی اسالمی میتوانستند تمام مشکالت را حل کنند؟ هستند

حد و مرزی و مردم فریبی  "توهم"ید برای آیا نباکرد؟   آباد ، میتوان ایران رارِژم، با این قوانین و با این مافیای اسالمی

 قائل بود؟

  ۹۸ن آبان خونی رزمندگان و جانباختگان البدکه ایشان همه تظاهر کنندگان را از حامیان خودشان میدانند،   با این منطق

 ! بیدار شوندبهتر است آقای میرحسین موسوی از خواب خرگوشی خود  ؟میپندارند میرحسین موسوی انیماح ازهم را 

   "گناه بزرگ حکومت ما دست بردن در حقیقت معانی است. "د: نمینویس قای موسویآ

ان، خیانت به آرمانهای ایرانیست، خیانت به تاریخ ایران است، شحکومتو ایشان گناه بزرگ بدانند که  موسوی آقای

فروختن مملکت به اجنبی  خیانت به کشور ایران است، دروغ گفتن از روز اول است، خیانت به هویت ایرانی است، 

از  ،اوخود بی احترامی به قهرمانان ایرانیست که  نوکر اجنبی بودن است، است، برقراری دیکتاتوری مذهبی است،

بود که به کورش بزرگ توهین کرد. ایا گردهمایی بزرگ و دالورانه ایرانیان بر مزار کورش کبیر و   افرادیاولین 

که  ت، ایران وطن ماست" نشان از حمایت ملت ایران از رژیم انیرانی جمهوری اسالمی استسفریاد "کورش پدر ما

 ؟ دننگران دست بردن در حقیقت معانی آن هست ایشان

هاى ناشى از این اقدامات برای ایران و منطقه همه از یک خطاى بزرگ ریشه مصیبت ": دورتر ایشان مینویسند
اند که آزاد باشند و خود بر گزینند، و  ها بود. مردم تشنه آن گرفت و آن دست بردن در مضمون حقیقى خواست ملتمى

منافع ملى و حاکمیت مردم خواهد  این انتخاب آنان قطعا به نفع بشریت به طور عموم، با هر ایده و ایمانى، و به سود
 " .بود

قای موسوی به لبنان و فلسطین و سوریه اشاره دارند. دقیقا همانند نگرانی ایشان برای بهار عربی، کامال  آدر اینجا 

از قرار برای   فراموش میکنند که ایشان مثال ایرانی هستند و اولین نگرانی ایشان میبایست برای ایران و ایرانی باشد.

اب و برگزیدن، تنها برای مردم سوریه و لبنان و فلسطین یک حق است و نه برای ملت  خدیشه و انتنشان آزادی و اای

قای موسوی اگر اینچنین انسان و هوادار انتخاب و حاکمیت ملی هستند، پس چرا آزایخواهان ایرانی را با حمایت  آایران. 

برای مردم ایران قائل نیستند که رژیم خود را بر  را حق مسلماین اسالمی اعدام نمودند؟ چرا  یخود در زندانهای جمهور

 ماز دست این رژی انجام دهند و نفع بشریت این کار را قول خودشان به به وانتخاب کنند پایه تاریخ و هویت ملی خود 

زیر جمهوری اسالمی ایران بوده اند و در آن  قای موسوی فراموش کرده اند که نخست وآ شاید  ضد ایرانی خالص شوند؟

 ۹روز چهارشنبه،  المللفو بینسازمان عقای موسوی فراموش کرده اند که: آمقام، چه جنایتهایی مرتکب شده اند. 

مظنون   ۶۷های سال وزیر وقت در جریان اعدامای میرحسین موسوی را به عنوان نخست، در بیانیه۲۰۲۰سپتامبر 

. اینها اشکالی ندارد، سر فلسطین و لبنان و رسانی در کشتار زندانیان سیاسی معرفی کرددار و یاریکاری ادامه به پنهان

همزمان فراموش نکنیم که این  یمن و سوریه سالمت. ایشان از قرار شعارهای دروغینشان تنها برای غیر ایرانیهاست.

رنگ جلوه دادن جنایات ه حامی اسالمیون بوده اند و نهایتا سعی شان در کمسازمانهای بین المللی همیشه و همیش

حکومتهای اسالمی است، اما ببینید چقدر آش شور شده که این سازمانها هم مجبورند اشاره ای به جنایات همدستان 

 جنایتکار رژیم آخوندی بنمایند. 

گویند اگر سایه . میرسدشاهی به مشام میبوی ستم د: "ننان را بیان میکشو اما دورتر، باالخره دلیل اصلی این نوشتار
اند که با رای اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. آقا نباشد بحمدهللا فرزندانی تربیت کرده

 "  .اند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسدساله بازگشته  ۲۵۰۰های الل، مگر سلسله   شانزبان

با  صال اان نمایان شد. نه امروز صحبتی از جانشینی علی خامنه بود و نه شتمام گربه رقصاندن دلیل اصلی در این جمله،

ه سخن  بار کسی در آنفقر همه گیر و گرسنگی و درماندگی و بیچارگی و گرانی کمرشکن حاکم بر جامعه ایران، 

 د. نفریاد میزن ایشانسال است که این شایعات برقرارند، پس چرا امروز  ۱۳میگفت. بیش از 

را  ایشانخواست حقیقی ملت ایران است. همان خواستی که رژیم نکبت با  مخالفت، ایشاندلیل اصلی نوشته بگمان من، 

برای سیاه کردن رژیم پهلوی و پادشاهان ایران دوباره و صدباره اقدام کنند و گروههایی ترتیب بدهند تا مبادا،  واداشته تا

 را سرنگون کند.  ایشانو رژیم فاسد و قرون وسطایی و چشمش باز شود مبادا ملت ایران  به حقایق دست بیابد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84


در استادیوم ورزشی، صدهزار نفر فریاد میکنند  حتی ران تننین افکن شده. یفریاد "رضا شاه روحت شاد" در سراسر ا

 . رضا شاه روحت شاد. ملت فریاد میکند "ای شاه ایران، برگرد به ایران"، "ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره"

حکومت   تحکیم د براینسربازی باشد تا همانند همیشه، نبه میدان آمده اقای موسوی آ برای این امر است که  در واقع

رژیمی را  ایرانیان به خواست قلبی خود برسند و د که مبادا ند فریاد کنناست. آمده اشده اسالمی که مایه نابودی ایران 

د و  نبه صحرای کربال بزنچگونه د نست ان خوب میدانشد که در آن پادشاهی موروثی باشد. البته همانند ارباباننگردانازب

 د.نی همین هم هست که فردای عاشورا این بیانیه را صادر فرمودشاید برا

آن جان   .مرحوم امام استآمیز از این جمله عتاب ".اگر شاهنشاهی هستید بگوئید "د: نکاری دورتر مینویس  برای محکم
 " . کنند ملتی را به قهقرا بر گردانندگفت غلط می؟ احتمااًل میدادبیدار اگر امروز حضور داشت چه واکنشی نشان می

 :دنغ میگویودر این جمله ببینید چقدر عوانفریبانه و غیر منطقی و در

این ایران  تی و سیه روزی ایران را، این دیوانه نوکر اجنبی را، خ، این عامل بدبگجستک روح هللا خمینیآقای موسوی 

 ؟  دنمیدان "بیدار جان"بر باد ده را، 

انین هزار و چهارصد سال  وکه ق آیا شاهنشاهی ایرانزمین برگشت به قهقراست و یا حکومت آخوندی دینیو جدا از آن، 

 ؟ ، بازگشت به قهقرا بود و هستعام را اجرا میکندپیش را، دست بریدن و چشم کور کردن و حلق آویز کردن در مال 

د و دست بسته و چشم  نانقالب مشروطه که از درخشانترین موفقیتهای ملت ایران است را نادیده میگیر ،آقای موسوی

 ند. پیشرفت میدان ن رابسته ملت را به دست آخوند متحجر نوکر اجنبی سپارد

از پیشرفته ترین  مشروطه و یا سلطنت مشروطه است. این بدان معناست که  پادشاهی ایران و یا سلطنت ایران، پادشاهی

یان بنا شد و با همه کم و کاستیهایش، بهترین ارمغان را نقوانین دنیای امروز پیروی میکند. مشروطه ای که بدست ایرا

 ! امروزی و قابل دفاعقای موسوی قهقراست و حکومت مطلقه فقیه، مدرن و آبرای ایرانزمین عرضه داشت، در نظر 

که تنها برای  دنان هم میدانشد و خودنهستحکومتی از آن زندانیهای  در حبس خانگی تشریف دارند کهموسوی  آقای

از ترس اینکه مبادا، رژیم پادشاهی دوباره . برای همین است که فعال مثال در حبس هستند ،حکومتدعوای قدرت در این 

، دست به همه  بر ایران و ایرانی را بزداید جمهوری اسالمیسیه روزی  ،شروطیتگردد و تداوم مرقرار ایران ب در

  .برای کوبیدن پادشاهی ایرانی ، از جمله نوشتن و انتشار این بیانیهدنکاری میزن 

د،  نهوادار درست کرد یان تعدادشبرای خود "مخالفت با رژیم"بنام د و نتکروبی مدتی ژست مخالف گرف آقایو  ایشان

  نندمخالفت میک ظاهرا که   استکنارگذارده شدن از قدرت   برای این دعوا بر سر لحاف مال بوده و تنها اما همه میدانند که

،  دنحامی روح هللا خمینی، این آخوند متحجر و وطنفروش هستایشان . "برون تراود که در اوست ناز کوزه هما" واال

  رذلت و زبونی و فقحامی ، دادن ایران حامی بربادایشان ند و به این بدان معناست که ایشان حامی جمهوری اسالمی هست

 ! میزنند زادآو انتخاب  دم از دمکراسی و مردمساالری اما دنهستایران و گرسنگی مردم 

کنیم که  با استفاده از این فرصت در پیشگاه ملت تاکید می باشد جمله آخراست: " ایشاناگر یک جمله راست در نوشته 
 " .های پیشین پابرجاتر کرده استیازده سال و اند دوری ما را بر عهدمان با آرمان

ان را به  شرا تکان دهد و چشم ایشاند، و دوری و نزدیکی در اجتماع هم نتوانسته و نمیتواند مغر قهقرایی نمتحجر ایشان

د  ند و این قدرت را تنها در جمهوری اسالمی میتوان نقدرت هستدست یافتن به تنها در پی ایشان اید. واقعیات روز بگش

 .  از جمهوری انیرانی اسالمی حمایت میکنند ،و برای همین هم هست که همیشه تمام قد دنبدست بیاور

د،  نکشتارهای پیاپی ایرانیان حمایت کرده و میکناز ایشان  د، نمینام "دوران طالیی امام"دوران سیاه خمینی را ایشان 

زیر پا گذاردن هویت   ایشاند، ندستآورد میدان خرابی ایران را ایشاند، ننوکر خارجی بودن را از افتخارات میدانایشان 

 د. نایرانی را افتخار میدان

رژیم ضد   ز اصلستا و آن حمایت املت ایران باید بداند که این مانورهای مطبوعاتی تبلیغانی، همه و همه در یک را

 ایرانی جمهوری اسالمی کار میکنند. 



که این رژیم اصالح پذیر نیست و تنها راه نجات ایران و ایرانی، براندازی رژیم جمهوری اسالمی   میداندملت ایران 

 است.

نی است که این رژیم که اعالم "تداوم مشروطیت"، تنها راه برای خروج از قراردادهای ضد ایرا میداندملت ایران 

 با کشورهای خارجی امضا کرده و منافع ایران را برباد داده است. ،غیرقانونی

با دروغ و تقلب و یک همه پرسی غیر قانونی و قالبی به قدرت رسیده، در  غیر قانونی اعالم کردن این رژیم که

رژیم  المللی امضا شده توسط  قراردادهای بین دانستنمردود و این تنها راه  دادگاههای بین المللی امکانپذیر است

 است. مهوری اسالمی ج

رژیم، تحقق و قبول تمامی قراردادهایی  رفتن در این هر نوع قانونی دانستن این رژیم و اصالح کردن و گام بگام پیش 

بقای این رژیم  هست که بر خالف منافع ملی ایران و تنها بعنوان باج دادن به کشورهای اروپایی و روسیه و چین، برای 

 .امضا شده اندغیر قانونی 

نزدیک است و برای همین همه عمال این رژیم و نوکران استعمار سرخ و سیاه سر از النه بیرون میکنند  نهاییپیروزی 

 منافع کشورهای خارجی را حفظ کنند. مگر بتوانند تا 

در ایران،   تداوم مشروطیتان را رقم خواهد زد و نخواهد افتاد و استوار، جنبش رهایی ایر ملت بیدار ایران در این دام

را اعالم   ،بین خواهد برداز پس از براندازی ز نیخالء قدرت را ی ایران خواهد بود، بلکه ضکه نه تنها ضامن تمامیت ار

موسسان که ، بطور مستقیم )و نه از راه مجلس همه پرسی قانونی، نظام مورد نظر خود را کو آنگاه در یخواهد داشت 

 انتخاب خواهد نمود. میتواند دام دیگری برای ملت باشد(،

 

 . تا مبادا نجات ایرانزمین را از ما بربایند آگاه و بیدار میمانیم

 

 ایمان انصاری 

 ۲۰۲۲برابر با اوت  شاهنشاهی ۲۵۸۱امرداد 


