
 تراشرهبر ،بخش مردم کشورمانییرها ۀمبارز یرهبر یبرا 

 حیاند صحمبارزه دانیکه خود در م آن بر مردم لیو تحم

  ؟تداریصالح یساز به شوراسرنوشت امرِ نیسپردن ا ایاست 
  

 "ئرواو پ واهمه چیه یب"جان برکف ای هو عدّ دهیاز خفا به ظهور رس نیبا استبداد د رانیاکنون که مبارزه مردم ا

ارا اعالم داشت ومتبه نظام  نیو خواستار گذار از ا میمخالف نینظام استبداد د تیبا کلّ" :ند کهاهآش والر و  ح س

 ،ستاندووطن ۀو هم ."،میباشم شده باشد نیحقوق بشر تدو جهان ۀیاعالم یآن بر مبنا قانون اساس هک، دموکرات

ار بهطلبان را و دموکراس نیراست خواهانیآزاد منافع  نیمأاند که به دنبال تشده دایپ کسان ،انددهیطلب یاریو  یهم

به  یو ننگ به علت خدمتگزار که با بدنام یپهلو ۀآنهم از خانواد ،اندپرداخته تراشبه رهبر ،گروه ای شخص

   .انداز کشور رانده شده به منافع مل انتیو خ انگانیب

 اشاهمحمدرضسقوط  ۀدربار "،مان یروشنگران آقا ۀکافّ"در  شیچند روز پ ،رانیمش دیبه نام سع ییاز آن جمله آقا   

و کشور را  داشت و هم قدرت تی هم هو محمدرضاشاه" ]:به مضمون[گفت  نیچن ١٣۵٧ماه وقوع انقالب بهمن و

 ،ستا و تعال روز به روز در حال ترق رانیکه ا دندید جهان یهاقدرت کهنیهم .بردم شرفتیو پ ترق یبه سو

   ."برود رانیرا وادار کردند که از ا یش ونیاز مخالف تیبرخاستند و با دادن پول و حما محمدرضاشاه هیعل

 آنکردن پاسخ  دایکه به پ شودمطرح م الؤس میبپرداز رانیشم دیسع یآقا شاتیفرما به بررس نکهیقبل از ا   

با استناد  میکنم رما تصو ؟اندچرا به دنبال او رفته رهبر تراش یبرا ،فوت کرده محمدرضاشاه نکهیو آن ا ،میشوکم

دارد را ن رانیمردم ا یی و رها یآزاد یشرکت در مبارزه برا ۀسابق یچون رضا پهلو ء،عالینور لیاسماع یآقا یورتئبه 

 :کهنیغافل از ا .مند خواهد شدبهرهپدر و پدربزرگش  "رانت"از  یغال مقام رهبراش یبرا ،است یرهبر نیو فاقد مواز

  ود."س تکس ندارد یِ فرزند    بود  تدیآنجا که بزرگ با"

ا یهاستیالیبه امپر با سرسپردگ محمدرضاشاه ؟ستیچ "رانت" نیا مینیحال بب    مرداد  ٢۵در  سیو انگل آمری

ست کودتا نیاما ا .دست به کودتا زد ،شادروان دکتر محمد مصدق ،رانیمردم ا رهبر جنبش مل هیعل ١٣٣٢  ش

مور أم) .Kermit Roosevelt Jr(روزولت  میک م به سرپرستدو  یکودتا .ختیگر رانیخورد و شاه با عجله از ا

ا جاسوسسازمان اطالعات و [ ایس رتبۀیعال  دکتر مصدق سقوط کرد و محمدرضاشاه موفق شد و دولت مل ]،آمری

اتوسط دولت  اجمهور اسبق  سیمطلب را رئ نیا .شد دهیبازگردان رانیبه ا آمری  نیچننیا وشنبه ر بیل کلینتون آمری

اآغاز شد که  ١٩۵٠/١٣٣٠ۀ در واقع از ده ]رانیا[کشور  نیبار اداستان اندوه" :کندم انیب  ،دولت مصدق را آمری

باز  انریرا به ا کرد و محمدرضاشاه سرنگون ،شده بود زیدهبرگ رانیتوسط مردم ا پارلمان که بر اساس دموکراس

به  که محمد خاتم من هنگام .میمحروم ساخت ١٩۵٠ ۀدر ده و پارلمان دموکراسرا از  رانیما ا...  دیگردان

اداشتم که لناً اذعان کردم و ع مورد عذرخواه نیدر ا ،شد یدهبرگز یجمهور استیر باعث سقوط دکتر مصدق  آمری

   ."مدیطلب از بابت آن پوزش ،است تیواقع نیا .شد

ان    ادانند که م هم رکش رانیبه ا آمری ه مأموران اطالعات ،ردنک لش ا بل رفتن با به کار گ سیو انگل آمری

را به  رانیمردم ا کودتا کرده نهضت مل ،قرار داشت که در رأس آنها محمدرضاشاه ،خود رانیفروش انطچاکران و 



ر                                                                                                   ٢ اندم  شیر ۀبارز ی ر  ا

ست کشاند  ‐١٣۴۵ یهااز سال .ل شدالعنان مبدّ مطلق تاتورید یبه  محمدرضاشاه ،کودتا یروزیپس از پ ند.ش

با مردم  خواهانیروشنفکران و آزاد ارتباط یهاراه ۀیکلّ  محمدرضاشاهو  دیگرد لیتعط مدن یهایتمام آزاد ١٣۴۶

ومت نتوانست تعطاعاشورا و تاسوعا و رمضان و شعب و هی نیمحراب و حسو اما مسجد  .را قطع نمود  لین را ح

زه م مبارلَ ه ع ک نیه خمال تیآ بیترت نیشد و بد لیتبد ردمبا م یارتباط مبارزان راه آزاد ۀلیبه وس نهایا ۀناچار هم ،کند

را به مردم  نیشاه بود که خممحمدرضا یتاتورید قتیو در حق ،جنبش قرار گرفت سأرا برافراشته بود در ربا شاه 

   .کرد لیتحم رانیا

 یاز نظر لغو "تی هو" ۀکه کلم آنجایی ازت." داشت و هم قدرهم هویت  محمدرضاشاه" :ندیفرمام رانیشم یآقا   

، میندار پادشاه تیبه نام هو یزیو چ شودم میتقس مل تیو هو قوم تیهو ،شخص تیبه هو شناسو جامعه

خود  خاص  تیکس هوو هر ستین ثتورا تیدهند و چون هو حیداشته توض محمدرضاشاهرا که  "تیهوست "بهتر ا

ونگ ،را دارد    .کنند انیب زین یرا به رضا پهلوانتقال آن چ

 .ستیکلمه درست ن عام یبه معنا ول ،جهت درست است یامر از  نیا محمدرضاشاه "قدرت داشتن "راجع به    

ا مرداد کارشناسان نظام ٢٨ یپس از کودتا :لیبه شرح ذ  واکدر سا لیاسرائ موران اطالعاتأدر ارتش و م آمری

 یرکوبس یبرا دست به کار شدند و سازمان ‐ شد جادیا سیو احتماال انگل لیاسرائ که به دست ماموران اطالعات ‐

دولت  یهایکجرو ءرا که از نقد و افشا ئهاها و کتابروزنامه ،مردم یهاییکردن گردهما طلب و خفهیافراد آزاد

ا ام .دادندر قرا محمدرضاشاه اریدر اخت یکارآمد ی بنا نهادند و قدرت سرکوب ،نداشتند ئابا و فساد در دستگاه دولت

ناراحت بود به  لیخکه  محمدرضاشاهروز  ی" :دیگوم ل پسرشقواز  محمدرضاشاهمادر  ،وا در مورد قدرت عام

 یماهایقوا هستم و بدون اطالع من هواپ سلطنت را ببرد که من پادشاه و فرمانده کل نیشور اردهم !مادرجان" :من گفت

  ."تنامیاند وما را برده

ابود و  تناموی جنگآن موقع     از  کردندم دایپ اجیهر وقت احت دداشتن نظام رانیدر ا میکه از قد هائآمری

انات ا رانیا یهااهیپا و  ماهایاز هواپ ،داشتند اجیاگر احتحت کردند و م خود استفاده دیبا صالحد رانیو از ام

   .تنامیخودشان در و یروهایاز ن یروهایاز ن بانیپشت یبرا کردندما استفاده م یهادکی

 دندرب رانیرا از ا شانیهاو سوخت کشت هامایهواپ نیکل بنز زدند و اصال م بماند که چقدر سوخت مجانحاال "   

اکه ساواک را خود  دیدانالبته شما م" ..."  :گفتبه من م محمدرضا خصوص... ها درست کرده بودند ییآمری

اشان با هارشد هم رانیمدو و ا ساواک و معاون سیرئ نیهم از من  ندیآم حفظ ظاهر یارتباط دارند و برا هائآمری

ارا به  ازیکه قبل از کسب اجازه اطالعات مورد ن در حال ،خواهندم اجازه  خاطرات( ."اندکرده را رد سیو انگل آمری

، ١٣٨١ سومچاپ  ، رانیا )معاصر( شفاه خیتار ادیبن ‐ یپهلو محمدرضاشاهمادر  )یپهلو( رملویالملوک آبانو تاج

  ) ٣٨٨و  ٣٨٧صفحات 

شش  ،به عرض برسانم دیبا" :گفت نیدر دادگاه انقالب چن زین عیسپهبد رب ،محمدرضاشاه م ادر مورد قدرت ع   

انرال [ژشد  دایپ زریژنرال ها ۀروز مانده بود که شاه برود سر و کلّ  ااز طرف دولت  اعزام ئآمری  رونیب یبرا آمری

ومن آمده" :و گفت... نشست  نجایا آمد ]رانیارتش ا به یهاکردن شاه از کشور و صدور دستور ه م کیام به شما ب

ال شاه اص دمیمن که تازه فهم ضربه است در زندگ نیسات عالم بزرگتربه مقدّ  .سادگ نیبه هم ."برود دیشاه با

و  رندیموش را ب مد نکهیدرست مثل ا .لغزان سوار است ۀدیچوب پوس ی که بهاست  ساختمان یدرست مثل 

   .محمدرضاشاه بود قدرت واقع نی) چن٧١/١/۵٨ ندگانیآ( ."رونیب ندندازیاب



ر  اندم  شیر ۀبارز ی ر  ٣                                                                                                  ا

دار تیوها به عنوان رض .شاه به او منتقل شده استمحمدرضا تیهو" :رانیشم یآقا ۀکه به گفت یراجع به رضا پهلو   

ت ماست خیتار    ."ماست هنیم‐رضا نماد مل، ممل

ه باع ،ستین نیافتخارآفر هیارث نینه فقط ا که میاز پدر به او منتقل شده گفت هک" انتر"در مورد      ییث ننگ و رسوابل

 یریو چشم دیکار مف چیسوخت هم نیدر آتش استبداد د رانیدر طول چهل سال که ملت ا یرضا پهلو .هست زین

 در رانیمبارزات مردم ا یرهبر ستگیکه به او شا اقدام چینکرده و ه رانیمردم ا یهایدفاع از حقوق و آزاد یبرا

   .ما باشد "هنیم‐نماد مل"تواند نم شخص نیاست و چن اوردهیرا بدهد به عمل ن و دموکراس یراه آزاد

رهبران مبارزه به جهت دارا بودن  ایرهبر  ،دموکراس و استقالل ،یکسب آزاد یمبارزات مردم جهان برا انیدر جر   

آنها  ،زندیخند برممبارزه مشغول نبرد دانیدر م هک بارزانم انیها از مجلب توده یِ زمایو کار هاستگیشا ،هائتوانا

   .رساندم یآنها را به رهبر موروث "رانت"تراشند و نه مه را ن

ان نیاگر چن ،نظام رییبه احتمال تغ میآمد     به تیو از جمهور میبرو ه قهقرارا ر شود چراسمی رانیمردم ا یبرا ام

 "ولؤرمسیول و غؤمس"شاهان  یتاتورید ۀها سابقکه قرن رانیمثل ا یآن هم در کشور ،میو سلطنت برگرد تیمشروط

والر دموکرات یراه وجود دارد و آن هم استقالل جمهور یفقط  رانینجات مردم ا یبرا .را دارد  ۀاست تا هم یس
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