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SIGN IN JOIN   CONTRIBUTE

 Omid Dana Omid Dana  75

بیانیھ ھواداران پادشاھی بھ اظھارات شاھزاده رضا پھلوی در
مصاحبھ با کیھان لندن

156 people have signed.

بیانیھ ھواداران پادشاھی بھ اظھارات شاھزاده رضا پھلوی در مصاحبھ با کیھان لندن

 ،شاھزاده رضا پھلوی
ما جمعی از ایرانیان دلسوختھ کھ سالھا برای آزادی و نجات میھن و ھمچنین برپایی نظام پادشاھی در ایران پیکار کرده ایم،
این نامھ را برای شما نوشتھ ایم تا درخواست نماییم تا مطلب مھمی را کھ جنابعالی با زبان سیاسی در گفتگویتان با کیھان لندن
بیان نمودید را با زبانی آشکار و ساده تر برای میلیونھا ھوادار پادشاھی، بازگویید تا تکلیف این جمعیت بزرگ و خوشدل با
 .شما روشن گردد
:در زمان 1:13:23 گفتگوی شما با آقای بیژن فرھودی کھ بھ تاریخ ٢۶ نوامبر انتشار یافت، شما می فرمایید

 "اگر بخواھم نقشی در مملکت داشتھ باشم، نمیتونھ یک نقش سمبلیک باشھ کھ بدرد ھیچ کس نخواھد خورد"
در اینجا شما آشکارا اعالم می دارید کھ نمی خواھید در آینده ایران، خود را در سامانھ شھریاری کشور ببینید و اصوال نقش
.سمبولیک (نمادین) را برای خود قائل نمی باشید

اقرار شما بھ اینکھ بھ نظام پادشاھی باورمند نیستید و از سوگند سی و شش سال پیش خود عدول کرده اید با کارنامھ چند ماه
.اخیر شما کامال ھماھنگ است

اماراتی کردن جزایر سھ گانھ ایرانی، خلیج نامیدن "خلیج ھمیشھ فارس"، "چند ملیتی" کردن ملت یگانھ ایران و "فاشیست"
خواندن جوانانی کھ ھویت خود را در پاسارگاد فریاد کردند از ھیچ شاھی و یا شاھزاده ای انتظار نمی رفت و صد البتھ با
.مرام شاھان پھلوی در تضاد کامل بود

.شما تمامی موارد یاد شده را بیان کرده اید و اصول ملی را نادیده گرفتھ اید

156 people have signed this petition. Add your name now!

16%16%

 ROMAN signed recently

signed recently ...محمدرضاآری 
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نھ تنھا در تاریخ ایران باستان بلکھ در تاریخ جھان، شھریار نمادی از یکپارچگی کشور و اتحاد ملی بوده است و نیاز بھ
.توضیح نیست کھ جنابعالی در این روزھا با انجام این وظیفھ تاریخی، فرسنگھا فاصلھ دارید

البتھ برای ما امضا کنندگان مدت ھاست روشن شده است ولی خواھشمندیم برای روشن شدن تکلیف میلیونھا ایرانی ساده دل و
عالقھ مند بھ نظام پادشاھی و شخص شما کھ ھنوز در میان زمین و آسمان گرفتارند، بسیار بی پرده و ُرک و راست، نظر
.خویش را در باره سامانھ شاھی در ایران و حضور و یا انصراف قطعی خود را از جای گرفتن در آن مقام اظھار فرمایید

ھمچنین صراحتا بفرماید شما اعتقاد بھ پاسداری از تمامیت ارضی ایران را دارید یا خیر؟

 .بدینگونھ تکلیف مردم با شما و شما با مردم روشنتر می گردد
شاھزاده رضا پھلوی، کشور ما را نھ محافل فراماسونری و جریانھای گلوبالیستی نگھداشتھ اند و نھ بنگاھھای ریز و درشت
دموکراسی سازی و انقالبھای رنگی. آریابوم ما را امثال آن صدھا غواص جان بر کف نھاده کھ پیکرھای پاکشان از ژرفای
 .اروند رود و خلیج فارس بیرون کشیده شد، پاس داشتھ و خواھند داشت
ایران با شما یا بدون شما بزرگ خواھد ماند. این ما و شما ھستیم کھ خواھیم رفت با نامی کھ بھ سیاھی یا سپیدی از خود
.برجای خواھیم گذاشت

.باشد ھمھ ما در راه ایران بزرگ رستگار شویم

پاینده ایران

امضا کنندگان

آروین آدریان (نویسنده) فالند .1

فرشاد ایرانمنش (کنشگر سیاسی) دانمارک .2

ژالھ اصغرزاده (کنشگر سیاسی) آمریکا .3

نوید اصغرزاده (کنشگر سیاسی) آمریکا .4

ندا اصغرزاده (کنشگر سیاسی) آمریکا .5

آنا اصغرزاده (کنشگر سیاسی) آمریکا .6

ماندانا امینی (کنشگر سیاسی) سوئد .7

سپیده امینی (کنشگر سیاسی) سوئد .8

بھکام بختیاری (کنشگر سیاسی) ھلند .9

علی پیشرو ( پژوھشگر علوم سیاسی در دانشگاه بیرمنگام ) انگلیس .10

سام توکا (ھنرمند و نقاش) کانادا .11

آمریکا (New Jersey Institute of Technology جیسون رضا جرجانی (استاد فلسفھ در دانشگاه .12

پیام جانپاک (کنشگر سیاسی) آمریکا .13

فرھاد جوانی (ھنرمند) ایران .14

اشکان جھانپور (کنشگر سیاسی) ترکیھ .15

سجاد حق پناه (کنشگر سیاسی) سوئد .16

مسعود حیدری (کنشگر سیاسی) سوئد .17

نوید خوشرو (کنشگر سیاسی) آلمان .18

مھشید خوشرو (کنشگر سیاسی) آلمان .19

امید دانا (برنامھ ساز و منتقد سیاسی) سوئد .20

ژوبین راکی (پزشک جراح) سوئد .21 SIGN PETITIONSIGN PETITION
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رضا رمیزی پور (کنشگر سیاسی) سوئد .22

ادموند سروریان (کنشگر سیاسی) آمریکا .23

کتی سنجانی (کنشگر سیاسی) دانمارک .24

سعیده سغائی (کنشگر سیاسی) سوئد .25

ھوشنگ سغائی (کنشگر سیاسی) سوئد .26

سیروس شرفشاھی (روزنامھ نگار و سردبیز صبح ایران) آمریکا .27

امیر صالح صیف (کنشگر سیاسی) کانادا .28

اشکان صادقی (ھوادار نھاد پادشاھی) آلمان .29

حسین علومى پور (كنشگر سیاسى) آلمان .30

کورش عبدللھی (دانشجو علوم سیاسی) ایران .31

رضا عباسی (رضا 021) (ھنرمند و خواننده و مھندس کامپیوتر) سوئد .32

ژالھ عبد� زاده (کنشگر سیاسی) آمریکا .33

ھنگامھ فوالدوند (خواھر استاد فرود فوالدوند) ھلند .34

داریوش فرامرز (کنشگر سیاسی) اتریش .35

امید طاھرخانی (کنشگر سیاسی) ترکیھ .36

داریوش کدیور (خبرنگار) فرانسھ .37

رکسانا گنجی ( کنشگر سیاسی) آمریکا .38

کیومرس گشتاسپ کیانی (روزنامھ نگار و نامزِد کنگره از ناحیھ نخست اوھایو) آمریکا .39

کورش معصومی فر (کنشگر سیاسی) سوئد .40

علی لشکری (فرازنده) (کنشگر سیاسی) آلمان .41

محمد نصیرزاده (کنشگر سیاسی) ایتالیا .42

خشایار نعمتي (زندانیان سیاسي سابق) لھستان .43

امیر نصیرنژاد (کنشگر سیاسی) دانمارک .44

مجید نورى (کنشگر سیاسی) آلمان .45

فریدون نوروزی (دانشجو علوم سیاسی) ایران .46

رفیقھ نوبخت (کنشگر سیاسی) سوئد .47

امیر مھرداد ھاتف (ھنرمند) دانمارک .48

یاور یزدان پرست (کنشگر سیاسی و عضو حزب مشروطھ ایران) سویس .49

امیر ھاتف یوسفی (کنشگر سیاسی) دانمارک .50

Share for Success
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ما زنده بھ آنیم كھ آرام نگیریم/موجیم كھ آسودگى ما عدم ماست

upvote  


reply  show
Oct 14, 2017

.من یک نقاش ھستم در سالمت کامل این بیانیھ را امضا میکنم.باشد کھ تمام خیانت کاران بھ اصل ایرانیت دستشان رو شود

کاوه
Oct 14, 2017

upvote  


reply  show
Feb 05, 2017

ایران

کیان مھر آریاسپ شاھی
Feb 05, 2017

upvote  


reply  show
Dec 21, 2016

جاوید باد خاندان پھلوی سالم نظامی ما بھ ایران و پرچم شیرو خورشید

ROMAN
Dec 21, 2016

upvote  
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Dec 19, 2016

DOROOD BAR FOOLADVAND E BOZORG

BAHMAN
Dec 19, 2016

upvote  
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Dec 02, 2016

 یا آزادى یا مرد
ما زنده بھ آنیم كھ آرام نگیریم/موجیم كھ آسودگى ما عدم ماست

Hamid joodi
Dec 02, 2016
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فقط باید گفت متاسفم برای شاھزاده

Yosef Najafi
Dec 02, 2016

upvote  
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Dec 02, 2016

ننگ بر کسی کھ بھ کشور خویش خیانت میکند

داریوش آریا
Dec 02, 2016

upvote  
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Dec 02, 2016

Kamran
Dec 02, 2016

upvote  
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.متاسفم شاھزاده،زیادی روشما حساب شد.ھنوز ھستند وطنپرستان

رضا
Dec 02, 2016
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