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نامه سرگشاده به مسیح علینژاد و دیگر 
چهره های طرفدار رضا پهلوی

حمید تقوایی

همراهی های اخیر شما با رضا پهلوی اعتراضات 
زیادی را در مدیای اجتماعی و در جامعه برانگیخته 

است. 

رژیم پهلوی تماما رژیمی دیکتاتوری و ضدآزادی 
بود. گرچه جمهوری اسالمی سرآمد جانیان تاریخ 
است و دیکتاتوری را تا سطح زندگی خصوصی 
مردم بسط داده است اما توحش این حکومت نباید 
باعث شود تا اختناقی که “گورستان آریامهری” 

لقب گرفته بود را فراموش کنیم. 



مخالفتی  و  انتقاد  کوچکترین  پهلوی  دوران  در 
میگرفت.   پاسخ  شکنجه  و  زندان  و  ساواک  با 
تا  اسفند   ٣ کودتای  از  آزادیخواهان  سرکوب 
کودتای ٢۸ مرداد تا آخرین روزهای حکومت 
محمدرضا شاه، ممنوعیت احزاب و مطبوعات و هر 
نوع تشکل و فعالیت مدنی و سیاسی، و بازداشت و 
شکنجه و اعدام سیستماتیک مخالفین در پرونده 

خاندان پهلوی ثبت است. 

رکورد جمهوری اسالمی در سرکوب و اعدام نباید 
پهلوی  جنایات حکومت  روی  به  تا  باعث شود 
چشم ببندید. جنایات جمهوری اسالمی بی حد و 
حصر است اما جنایت با هر کمیتی جنایت است. 



از میرزاده عشقی و فرخی یزدی تا دکتر فاطمی و 
خسرو روزبه و مرتضی کیوان و تا خسرو گلسرخی 
از  آزادیخواه دیگر  و صدها  دانشیان  و کرامت 
جمله بیژن جزنی و ۸ نفر دیگر از زندانیان سیاسی 
که مخفیانه در تپه های اوین تیرباران شدند از 
قربانیان رژیم پهلوی هستند. ما دهه سی و چهلی 
ها هم نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم. گناه 
به پای پسر نوشت ولی کسی که  نباید  پدر را 
اعتبارش را از خاندانش میگیرد و همه کسانی که 
به او اعتبار میدهند موظفند تکلیفشان را با جنایات 
دوره پهلوی نیز روشن کنند. هر آزادیخواه صادق 

و پیگیری باید علیه همه دیکتاتوریها باشد. 

جمهوری اسالمی یکی از وحشی ترین دیکتاتوریهای 



اما تاریخ اعدام و سرکوب  جهان معاصر است 
در ایران با جمهوری اسالمی شروع نشده است. 
به  بازگشت  آزادی  زندگی  زن  انقالب  هدف 
گذشته نیست بلکه خاتمه بخشیدن به هر نوع 
دیکتاتوری است. انقالب شکوهمند جاری و همه 
مردم بپاخاسته ایران، از دهه بیستی ها تا دهه 
هشتادی ها، عزم جزم کرده اند که به هر نوع 
دیکتاتوری در ایران پایان دهند. این یک تسویه 
حساب تاریخی جامعه با استبداد و سرکوب در 
به  تا  مشروطه  انقالب  از  ایران،  معاصر  تاریخ 
امروز است. جنگ با جمهوری اسالمی در بطن 
و مضمون خود جنگی است علیه دیکتاتوری و 
اختناق در هر شکل و با هر عنوانی. با نوستالژی 
دیکتاتوری پهلوی نمیتوان به جنگ دیکتاتوری 



جمهوری اسالمی رفت. مساله تنها به گذشته هم 
محدود نمیشود. همین امروز تحرکات شاه الهی 
ها در خارج کشور، شعبان بی مخهای سینه چاک 
اسالمی  جمهوری  در خدمت  کامال  “شاهزاده”، 
ولی  نیست  حرجی  “شاهزاده”  بر  میکند.  عمل 
حداقل انتظار از مسیح علینژاد و دیگر مدعیان 
دفاع از انقالب اینست که جنایات دوره پهلوی و 
شاه اللهی های دیروز و امروز را صریح و روشن 

و قاطعانه محکوم کنند. 
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یک پیکره واحد تروریستی و جنایتکار 
سیامک بهاری 

“پارلمان اروپا با اکثریت آراء سپاه پاسداران را 
سازمان تروریستی اعالم کرد.”

قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی از 
سوی پارلمان اروپا، مورد استقبال مردم ایران و 
همه جهان متمدن قرار می گیرد. بعنوان اقدامی 

الزم اما ناکافی و درعین حال با تاخیر!

پس از  آمریکا و کانادا، پارلمان اروپا دارد در 
رابطه اش با جمهوری اسالمی تجدید نظر جدی 
می کند. این تجدید نظر رعد و برق در آسمان 



جمهوری  همسویی  و  شراکت  نیست!  ابر  بی 
در  جنگ  ادامه  و  حمله  در  روسیه  با  اسالمی 
سیاسی  رابطه  جدی  تیرگی  موجب  اوکراین 
اروپایی  کشورهای  دیگر  با  اسالمی  جمهوری 
گردید. نارضایتی دولت های اروپایی از جمهوری 
اسالمی ایران از همان آغاز جنگ کاماًل آشکار 
بود. فروش تسلیحات پهبادی این نارضایتی را 
به اوج خود رساند. بدیهی بود، اروپا بر سر این 
و دست روی  بماند  نمی توانست ساکت  جدال 

دست بگذارد!

در  ایران  مردم  انقالبی  خیزش  حال  درعین 
جدال با هیوالی حکومت اسالمی به کلی صحنه 



سیاسی و رابطه با حکومت اسالمی را از بنیاد زیر 
سؤال برده است. مماشات و مصالحه و معامله با 
جمهوری اسالمی تحت نام روابط دیپلماتیک و 
چشم پوشیدن به ابعاد عظیم جنایات آن، دیگر 

قابل ادامه نیست. 
حکومت اسالمی طی 44 سال در داخل کشور به 
خشن ترین سرکوب ها دست زد و در خاورمیانه 
و منطقه جوالن داد و جنایت آفرید و در قالب 
هایش،  سفارتخانه  پوشش  تحت  و  دیپلمات 
تروریست  به اروپا صادر کرد. دولت های اروپایی 
دیپلماتیک،  مرسوم  زدن  های  نق  همه  علیرغم 
بغلش  زیِر  اسالمی ساختند، چوِب  با جمهوری 
شدند، به مردمشان در باره این هیوالی وحشی 



دروغ گفتند و راه مماشات پیش  گرفتند. اکنون 
آخر خط است و این راه به قدرت انقالب مردم 

ایران بسته شده است!

روشن است که سپاه پاسداران نه تنها یک نهاد 
نظامی و امنیتی و تروریستی که غول اقتصادی با 
شبکه ای وسیع از روابط مافیایی بشدت فاسد و 
خطرناک است که بعنوان شریک تجاری همین 
دولتها، با چنگال تیز خود بر مردم ایران، منطقه 
انسانی  دستاوردهای  همه  و  متمدن  بشریت  و 

آن پنجه می کشد.

مردم ایران از این اقدام پارلمان اروپا استقبال 



علیه  خود  پیروزی  را  بخشی  را  آن  و  می کنند 
گرفتن  قرار  می کنند.  قلمداد  اسالمی  حکومت 
سپاه در لیست تروریستی باید به کل پیکره فاسد 
و تبهکار نظام اسالمی و در رأس آن خامنه ای 
تروریستی  این حکومت  تمام  و  تام  بایکوت  و 
باید  خواست  این  بینجامد.  سران   آن  دیگر  و 

متحقق شود.
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مشت فوالدین انقالب
 و دروغ “ ۹۸ درصدی” رژیم   

کیوان جاوید 

سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرد: “حدود ۹۸ درصد 
)جمعاً پنج هزار و ٢00 نفر( از بازداشت شدگان 
اعتراضات سراسری استان تهران و در کل کشور 

آزاد شدند.” 

بنا به این ادعا تعداد کل بازداشت شدگان ۵٣00 
نفر میشود. آمار واقعی از تعداد دستگیر شدگان 
انقالب جاری چیز دیگری می گوید. منابع حقوق 
داده  خبر  هزار دستگیری  تا ٢0  از 1۹  بشری 
بودند. گزارش لو رفته خبرگزاری فارس این رقم 



را بالغ بر ٢۹ هزار نفر اعالم کرده بود. عالوه بر 
این چند هزار نفر به قید وثیقه آزاد شده اند و 

منتظر دادگاه و محکومیت هستند. 

چرا رژیم در رابطه با تعداد دستگیر شدگان و 
آزادی ۹۸ درصد از آنها آشکارا دروغ می گوید؟ 
واقعیت این است که سران حکومت تحت شدید 
ترین فشارها برای آزادی همه دستگیر شدگان 
اعتراضات اخیر و زندانیان سیاسی قرار دارند. می 
خواهند آمار واقعی را انکار کنند، به این امید تا 
شاید بخشی از جامعه این شیادی و درغپردازی 
از حضور گسترده  ترس  کند.  باور  را  حکومت 
مردم در مقابل زندانها و شکلگیری اعتراضات 
سازمانیافته برای آزادی دستگیر شدگان، رژیم 



را وادار به این هذیانگویی کرده است. 

هدف بعدی، مقابله با فشار بین المللی و جلوگیری 
از تحریم ها و انزوای  وسیعتر مقامات حکومتی 
و نهایتا وارد شدن دولتها به فاز بعدی، یعنی قطع 
مناسبات سیاسی و دیپلماتیک با جمهوری اسالمی 
است. نمی شود تقریبا ٣0 هزار نفر را در عرض 
4 ماه اسیر کرد و هنوز ادعا داشت اوضاع عادی 
است. به این دلیل هم باید آمارها پایین بیاید و 

ادعای آزادی ۹۸ درصدی داشت.

دروغ  این  بیان  برای  دلیل  مهمترین  و  آخرین 
بزرگ، ارسال این سیگنال عوضی به جامعه است 
که اعتراضات پایان یافته، توفان انقالب فروکش 



کرده و جمهوری اسالمی به ساحل آرامش رسیده 
است. می خواهند چنین القا کنند که اعتراضات 
و اعتصابات و به خیابان آمدنها فایده ای نداشته 
است و حکومت پا بر جا  است. طبعا دیکتاتورها 
دروغ  حکومتشان  فروپاشی  لحظات  اخرین  تا 
می  انکار  را  آشکار  واقعیات  همه  و  گویند  می 
کنند. انقالب ایران سر باز ایستادن ندارد. این 
را شرایط بحرانی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
نیروی های حکومتی می گوید؛  فزاینده  تشتت 
این را فضای فکری و خشم سراسری مردم علیه 

جمهوری اسالمی می گوید. 

رفتن  تر  جلو  برای  اسالمی  جمهوری  سوخت 
تمام شده است و در عوض مردم با عظم و اراده 



ستودنی ای برای سرنگونی این حکومِت منزوی، 
متشتت و ترسیده از انقالب، متحدتر و منسجم 
تر می شوند. سازمان یافتن توده ای برای آزادی 
همه اسیران در بند یک ضربه کاری دیگر ما به 

حکومت است. 
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یک مشت خاک و لبخند مردم
“جمع زن زندگی آزادی” از ایران 

در چهل و چهارمین سالگرد فرار محمدرضا پهلوی 
در اثر فشار انقالب ضد سلطنتی مردم ایران در سال 
1٣۵۷، و در پی سخنان سخنگوی دولت رئیسی 
مبنی بر خروج چمدان ها جواهرات سلطنتی، تقی 
زاده اقتصاددان و کارشناس اقتصادی تلویزیون 
ایران اینترنشنال، ادعا کرد که “محمدرضا پهلوی 

با مشتی خاک و لبخند مردم، از ایران رفت.”!

البته سخنگوی دولِت فشِل رئیسی، در حالی پرده 
از غارتگری دودمان پهلوی بر می دارد که دولِت 
متبوع این سخنگو، همچون دولت های پیشین، در 



غارت کردن ثروت های مردم ایران گوی سبقت 
را از آنان ربوده است. خنده دارتر از حرف های 
سخنگوی رئیسی، افاضات تقی زاده است. باید 
به این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی سلطنت طلب 
گفت که این چه خاکی بوده که محمدرضا پهلوی 
در جیبش ریخته و برده که چهل و پنج سال است 
خانواده پهلوی دارند از آن می خورند و هنوز تمام 
نشده است؟! رضا پهلوی هم چند سال قبل در 
مصاحبه با کامبیز حسینی گفت که خانواده اش 
با ۶٢ میلیارد دالر اسکناس از ایران خارج شده 

اند. طال و جواهرات هم جای خود. 
 لینک:

/https://www.balatarin.com
permlink/2011/3/18/2419237



مردم به عیان دیده اند که رژیم سرمایه داری 
اسالمی ایران در طول این چهل و چهار سال ثروت 
های مردم را خرِج اقدامات تروریستی علیه مردم 
ایران و جهان یا صرف دستگاه عریض و طویل 
مذهب و سرکوب کرده است. روشن است که 
در این چهارماهه شعله ورشدِن آتش انقالب زن، 
زندگی، آزادی که حلقه ی محاصره ی انقالب 
سرنگونی گرداگرد این رژیم جهنمی تنگتر شده، 
برای بقای عمر ننگین خود می خواهد اینطور القا 
کند که تنها دزادن و مافیای غارتگر تاریخ معاصر 
ایران نیست و این قصه سر دراز دارد. می خواهند 
بگوید تا بوده چنین بوده است و هر کس بیاید 

“آش همان و کاسه همان است”. 



غافل از اینکه مردم ایران برای آزادی و برابری و 
محو دیکتاتوری و برچیدن بساط دزدی و غارت 
این  مبارزان  و  فرزندان  ما  اند.  آمده  میدان  به 
انقالب نوین تضمین می کنیم که با ایجاد حکومت 
شورایی خود، مستقیما بر سرنوشت خود حاکم 
شده و با پایان دادن به بردگی مزدی به حکومت 

یک درصدی های چپاولگر پایان دهیم.  
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


