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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   جھانگير-م

١٣.٠٩.٠٩  

  "سکوالريسم نو"سايت

 ؟! کھنهياميکروفونی برای انديشه ھای نو 
  

 :اپھلوی زيرعنوان مطلبی ازآقای رضءبه سردبيری آقای اسماعيل نوری عال "سکوالريسم نو" درسايت

 .؟درج شده است!استفتاء ازروحانيون ايران

 جوالنگاه ھواداران استبداد شده است؟" سکوالريسم نو"فقط می خواھم بدانم چراسايت .رضا پھلوی رانقد کنمۀ من قصد ندارم مقال

 ءِبه آگاھی آقای اسماعيل نوری عالطوراخص راه طوراعم وحکومت خانواده پھلوی به ِدرآغازمايلم تاريخ مختصری ازنظام پادشاھی ب

 .برسانم

 تراژدی قدرت دراخالق پادشاھان ايران

 :حافظ می گويدۀ ُدکترمحمد امين رياحی درکتاب گلگشت درشعروانديش

نام ه  فلسفی درکتاب خود بنصرهللا" ُھزارنفررادرتبريز بدين خاطرکه مانند اوفکرنميکردند ازبين برد٢٠شاه اسماعيل درآغازحکومت خود"

 :زندگی شاه عباس اول می گويد

 "شاه عباس پسربزرگ خود صفی ميرزا رابه بھانه شک وترديد به قتل رساند ودوپسرديگرراکورکرد"

 ."اوھمواره متھم به بد رفتاری نسبت به فرزندان خود بود.فرمان شاه اسماعيل دوم تمام شاھزادگان صفوی راازکوچک وبزرگ کشتنده ب"

 : سياسی دردوره معاصرمی گويد-تاريخ اجتماعیسعيد نفيسی درکتاب 

ساله خود بسياری ازمردان ١٣اودردوران حکومت  .الموت به پائين پرتاب کردندۀ ِشاه صفوی دستورداد عموھای کورخود را ازقلع"

 ."حتی به زن ومادرخود نيز رحم نکرد .ِوسرداران نامی ايران رابه اتھام واھی سربريد

رمان داد تا رگھای دست نخست وزيرآزاديخواه وسياست مدارتوانا يعنی امير کبير را را بزنند تا با مرگی دلخراش به ناصرالدين شاه قاجارف"

 ."زندگيش پايان داده شود

ِرشد مبانی آزاديخواھی را درايران تعطيل نکرد" شاه"  می پرسم آيا استبداد رضاءازآقای نوری عال  ؟.ُ

مدنی را به اسارت اختناق و استبداد در ۀ ِطلبی وشکوفايی جامع استقالل - عدالت خواھیۀ ليسی،انديشُوبا استقرار رژيم پ" شاه" آيا رضا

 نياورد؟

ِنخست وزير قانونی و آزاديخواه ايران يعنی دکترمصدق را که  پھلوی به کمک آمريکا و انگليس، "شاه" می پرسم آيا ميدانيد که محمد رضا
ِربرابرچپاول دائمی امپرياليسم انگليس درصندلی دادگاه بين المللی الھه نشسته بود به عنوان سرپيچی درمقام دفاع ازمنافع مردم ايران د

 سلطنت آباد به محاکمه کشيد و محکوم کرد؟–ازقانون دردادگاه نظامی 
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سازمان  ق تمام احزاب،و سرکوب جنبش ملی به رھبری دکترمصد٣٢مرداد٢٨رضاپھلوی بعداز کودتای "شاھزاده"ِدار "تاج"ِآيا ميدانيد پدر

 ِھا و مطبوعات آزاد را تعطيل و زمينه ھای به روی کارآمدن آخوندھا را فراھم کرد؟  

  . روی سخنم با شماست آقای سرد بير

ُپھلوی به منافع ملی ايران است؛ که خود ازعوامل اساسی تحوالت بعدی و بن بست  "شاه" که اوج خيانت محمدرضا٣٢ مرداد ٢٨کودتای ِ ِ
 .ھرگز نبايد به فراموشی سپرده شود.ی کشوراستکنون

مسيرتحوالت در ايران را مسدود و روزگارمردم   که طی آن حکومت ملی و قانونی د کترمصدق راسرنگون ساخت،٣٢مرداد٢٨کودتای 

 .ايران را به ھمين جايی کشاند که امروزشاھد آن ھستيم

 :جلب می کنم١٣٥٧در آبانماه "شاه" مدرضا رابه پيام راديويی محءتوجه آقای نوری عال در اين جا

بار  وحدت ملی و مذھب شيعه اثنا عشری دين اسالم را حفظ کنم؛ من به عنوان پادشاه شما که سوگند خورده ام که تماميت ارضی مملکت،"

ديگر تکرار   ظلم و فساد،ِديگردر برابر ملت ايران سوگند خود را تکرار می کنم و متعھد می شوم که خطاھای گذشته و بی قانونی ھا و

 ءمتعھد می شوم تا قانون اساسی که خون بھای انقالب مشروطيت است به صورت کامل به اجرا. و خطاھا ازھرجھت نيزجبران گردد. نشود

 "من به عنوان پادشاه ايران پيام انقالب ملت ايران را شنيدم. درآيد

 

 .ءِبی تاج وتخت آقای نوری عال"شاھزاده"اما درمورد

و اکنون باورمندان به . پھلوی با کودتا سر کار آمدند"پادشاه"ھردو .ای که نه پدرش پادشاه قانونی بود و نه پدربزرگش"شاھزاده"

ِرضاپھلوی را بدون آنکه درمجلس شورای ملی سوگند يادکرده باشد، به عنوان پادشاه ايران به تخت سلطنت نشانده اند سکوالريسم، ِ. 

 نيست؟" شاه" و محمدرضا "شاه"  ھمان ديکتاتوری رضاۀآيا اين ادام

کشورھای حامی " نظامی آمريکا به افغانستان،عراق وۀازحملنشريات و سايت ھای وابسته به رضاپھلوی بادفاع  تلويزيون ھا، راديوھا،

 .رداخته اندبرای سرنگونی رژيم اسالمی پ) طورضمنی دخالت نظامیه و ب(ِبه تبليغ لزوم دخالت آمريکا "تروريسم

دفاع از رژيم پيشين و تحريف حقايق تاريخی و  ِمدام درصدد توجيه خطاھای خاندان پھلوی، رضاپھلوی دراين چند سال فعاليت سياسی،

 .دموکراتيک  وفادار استۀ ِارزش ھا و اصول جامعقبوالندن اين امرکه گويا او به 

 سرکوب گری، خيانت، ِوتخت کسی می داند که کارنامه اش سرشار ازفساد،ِمشکل اساسی رضاپھلوی اين است که ھم خود را وارث تاج 

 .و ھم انتظاردارد تا مردم ايران باورکنند که او به آزادی،عدالت و د موکراسی اعتقاد دارد استبداد و خودکامگی است

ِ ظلم وستم يام مردم عليهرضاپھلوی ازيک طرف برروی تمام خطاھاوخيانت ھای پدروپدربزرگش سرپوش ميگذارد وازسوی ديگرق
 .نادانی روشنفکران ومردم ميداندۀ ِدربارپھلوی را نتيج

 :آری آقای سردبيرمن درجواب اين مردم فريبی رضاپھلوی ميگويم

 ۀرژيم مستبد وخودکام از سالھای بعدازکودتا،.خشونت وسرنگونی نظام پادشاھی نبودند خواھان قھر،٣٢مرداد٢٨مردم ايران تاقبل ازکودتای

وراھی . تمام راه ھای قانونی ومسالمت آميزبرای اعتراض به ناھنجاريھا ورسيدن به آزادی وعدالت رابه روی مردم مسدود کرد پھلوی،

 .يعنی انقالب برای مردم باقی نگذاشت جزانتخاب مبارزه قھرآمی

داريوش ھمايون (آيارضا پھلوی و مشاورانش  ِبادرس آموزی ازتاريخ کشورمان و براساس احکام تاريخی يک صد سال مبارزه مردم ايران،

ِنظيرتمام انقالب ھای جھان محصول ٥٧منطقی وعلمی رسيده باشند که انقالبۀ نبايد به اين نتيج.....) شفاوشجاع الدين  شاھين فاطمی، ،
 .رضاپھلوی مانند پدر و پدربزرگش مستبد وخودکامه نيست: بعضی ھا می گويند. شرايط قبل ازانقالب است

 .رضاپھلوی متحول وبه عنصری آزاديخواه تبديل شده است :ميگويند

 . پدر و پدر بزرگش را به نقد بکشدۀفاسد وخودکام ِطورشفاف حکومت مستبد،ه رضاپھلوی زمانی متحول وآزاديخواه ميشود که ب ميگويم،

 .را محکوم کند٣٢مرداد٢٨ِکودتای ننگين و خونين

 .بعدازآنست که ميتواند ازرژيم جنايتکاراسالمی انتقاد و با آن مبارزه کند. رارگيردبعدازآنست که ميتواند درکنارمردم ق

ِرا دراختيار نيروھای ضد آزادی می گذاريد؟"سکوالريسم نو"  می پرسم چرا صفحات سايتءبااين توضيحات ازآقای اسماعيل نوری عال ِ 

اين امکانات رادراختيارش می  درتنگ دستی زندگی ميکند، "اھزادهش" يااينکه فکرمی کنيد چون! احترام به دموکراسیۀ حتمأ به بھان

 :اگرچنين است الزم ميدانم يک حقيقت ديگرراھم به آگاھی شما برسانم وآن اينکه! گذاريد
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ِسلطنت طلبان وبقيه طرفداران استبداد پھلوی که ب خانواده پھلوی،(ِگروه ضد آزادی بيليون ھا )  خواه ودموکرات شده اند- تازگی مشروطهه ِ

سايت وباجلب وجذب  نشريه، تلويزيون، را به خارج منتقل کردند وبابه راه انداختن راديو،) ِمحصول کارودست رنج مردم ايران(دالرثروت

ِشاعران ونويسندگان درصدد ھموارکردن شرايط بازگشت نظام پادشاھی به ايران ھستند وخريداری برخی روزنامه نگاران ، ِ. 

رادراختيارشان "سکوالريسم نو" -امااگرھنوزاصرارداريد که صفحات سايت. نيد آنان ازتمام امکانات برخوردارندھمانطورکه می بي

ِفقط يادآوری ميکنم که انتخاب نام سکوالريسم برای سايت شما،. بگذاريد،اين ديگه تصميم شماست که چرا. ِنام بسياربی مسمايی است ِ

 .نامش را تغيير دھيد. د استگی در تضاسکوالريسم بااستبداد وخودکام

ِبه حکم منطق حواد ث، ِايران بعد ازسرنگونی رژيم جنايتکاراسالمی، به باورمن درشرايط بحرانی . به دوران سلطنت بازنخواھد گشت ِ

 . شکوفايی اجتماعی واقتصادی خود ندارد-  عدالت- ايران جزدرنظام جمھوری دموکراتيک شانسی برای آزادی ِکنونی جھان،

 ھانگير ج-م

  ٢٠٠٩سيزدھم سپتامبر

  

jahangiraj@yahoo.com 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


