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فوکس آنالین از اسرار مگوی پرده   اخيرا در مصاحبه با رسانه آلمانی   !شازده

. دانی مملکت می  که ھنوز خودت را شاه قانونی  در آنجا گفتی. برداشتی
که حکومت است،   نه برنامه اتمی  مساله اصلی" که   ھمچنين گفتی

دانند، چنين مينماید که غرب   ھا این را می و بحرینیھا ،  ھا ، قطری سعودی
 .فراموش کرده است

ھا در ایران از حمله نظامی   که ، خيلی  در جای دیگری از ھمان مصاحبه گفتی
که بسياری از زندانيان سابق   حتّی در آن مصاحبه گفتی. کنند  غرب دفاع می

 .را اعدام ميکردبه سراغ تو آماده و گفته اند که ای کاش پدرت آنھا 
خواست به مردم آموزش دھد و آنھا را برای  که ؛ پدرت ابتدا می  حتّی گفتی

 !دموکراسی آماده کند
  

 ! ...چون مھاتما و یا ماند ال داری  که ؛ نقشی  حتّی گفتی
شنویم که،، شازده چه   و ما شنيدیم،، و ھر روز می  محابا گفتی  شازده بی

، اما بگذار چيزی برایت بگویم،، بچه بودم که انقالب گوید،  گوید و چه نمی  می
ھا که شعار  ھای انقالب ھستم،، ھمان از ھمان بچه  شد،، بله من یکی

دادیم،، امشب   دادیم امشب ھوا برفيه کشتن شاه حتميه،، یا شعار می  می
 ھوا با رونيه کشتن شاه قانونيه،،

ھا که به  ب ھستيم،، ھمانھای انقال شازده ھيچکس ما را گول نزد،، ما بچه
 اصطالح خودمانی پدر پدرت را در آوردند،

کردند که در   می  بچه که بودیم،، در سرمای یخبندان ما را مجبور! شازده
 !...شھنشه ما زنده با دا،،،،" مراسم صبحگاھی سرود مزخرفی را بخوانيم،، 

سال داشتم، و  ۶ھيچکس این سرود را نتوانست تا به آخر یاد بگيرد، آن زمان 
بخوانيم و   کردند مانند یک سرباز سرود  به جای بازیگوشی ما را مجبور می

آن زمان یادم ھست که چون بيد از سرما .. بکنيم  برای پدرت آرزوی سالمتی
ميلرزیدم، زیرا لباس گرم نداشتم، به ھمين خاطر ھميشه دیر تر به مدرسه 

 در آن ھوای سرد بخوانم،   اآمدم تا مجبور نباشم آن سرود مزخرف ر  می
بزرگ تر که شدیم مجبور بودیم تا در وصف انقالب به اصطالح سفيد بابات ، 

 مدام کاغذ سياه کنيم،،
که   و نه مھاتما،، تو یک بچه پولدار ھستی  تو نه ماند ال ھستی! شازده 

ترین  ،، حتّی حاضری کفش مرتجع کنی  بدنبال کسب قدرت ھمه کار می
ھم پيمانان خودت را به   ،، در ھمان مصاحبه را ھم واکس بزنیجنایتکاران 

 کردی،، سران جنایتکار سعودی،، قطر و بحرین،،  معرفی  خوبی
، در زندگيت حتّی یک با ر طعم  تو که مثل ماند ال اھل مبارزه نيستی

شيوا به غرب تضمين   با زبان رسا و به شکلی. را نچشيده ای  گرسنگی
بخوان خودت (   بسياری از ایرانيان   حملٔه نظامی به ایران،   دادی که در صورت



 از این حمله استقبال خواھند کرد،،) و طرفدارانت
به ایران آمد،، و " وحدت کلمه" سال پيش از این دلقکی با شعار  ٣۴شازده،، 

 !ميزنم تو دھان ھمه   گفت وحدت کلمه ، اما منظورش این بود که ،،
"   ،، بگذار به تو بگویم منظورت چيست،"قط اتحادامروز ف" گوئی  و تو می

 !"فردا فقط این چماق   امروز فقط اتحاد
شاه را و حکومت سلطنتی را برای ھميشه سرنگون کردیم،، باشد ! شازده 

که این حکومت نيز سرنگون شود،، اما یک چيز را درک کن،، نه ماند ال 
 و نه مھاتما،،  ھستی

خير به ما رسيد، نھم آبان که روز تولّد جنابعالی  بچه که بودیم از تو فقط یک
بود ، را روز کودک ناميدند، و ما به این مناسبت تعطيل بودیم، و مجبور نبودیم 

کنم که این روز ھميشه روز   پيشنھاد می   سرود مزخرف شاھنشه را بخوانيم،
بماند،، زیرا گویی تو ھرگز بالغ نخواھی شد، ھميشه افکار   کودک باقی

در آن مصاحبه شکر اضافی تناول کردی، ! داشت، بچه جان  ودکانه خواھیک
 !ضرر داره  دیگر این کار را نکن،، برای سالمتی
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