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اچندی پیش، به محض اینکه ترامپ، رئیس جمهور فعل ایاالت متحدۀ    جویی علیه کشور و مردم ، عربدهآمری

ی فراهم کرده بودند؛ سوگواران اخامنهایران را آغاز کرده آتش افروخت که سوخت آن را سرداران سپاه پاسداران و عل

آن دوران، از خواب زمستان بیدار شدند و به اردوگاه دالن سرنگون رژیم استبداد سلطنت محمدرضاشاه و سوته

  .ترامپ و یارانش پیوستند

ومت خاندان سلطنت پهلوی، که حاکمیتش با انقالب عظیم  برافتاده  ١٣۵٧بهمن  ٢٢اما، احیا و دفاع از بازگشت ح

. لذا چین میسر نبودن زمینهبه سادگ و بدو ‐و با تجربیات تاریخ تلخ که مردم ایران از آن نظام دارند  ‐است 

والر دموکراس ایران" تأسیس کردند و به گفتۀ خودشان "برای جلوگیری از بازتولید استبداد"،  سازمان به نام "جنبش س

] برای آن سازمان نوشتند و عدّه " [عهد و پیمان   .ای هم آن "میثاق" را امضا کردند"میثاق

 های قانونو بر اساس تجربه انقالب مشروطهروح با الهام از  که کشور ما  رسدر مبه نظ" :شوددر آن "میثاق" گفته م

ومت اند (همچون هند و آلمان از ی سو و ژاپن های نمادمحور را تجربه کردهکشورهایی که سابقۀ بلند تاریخ ح

ر) محتاج وجود دو نوع ریاست است اندیناوی، از سوی دی   :و کشورهای حوزۀ اس

یا  تواند پادشاهپارچ کشور که نام آن منمادین" (نماد غیرمسؤول استمرار حاکمیت ملّت و یریاست " ‐

  رئیس جمهور باشد.)

" (مسؤول اداره و مدیریت کشور که نام آن م" ‐ وزیر باشد.) در تواند صدراعظم یا نخستریاست اجرائ

وانده جمهور خمادین کشور" پادشاه یا رئیسکند که "ریاست نگیرد، "ملت تعیین مرفراندوم که انجام م

 ..." شود

  :های منطق و قانع کننده داده شودهایی داریم و امیدواریم که به آنها پاسخکنندگان این موضوع پرسشما از طرح

به استناد کدام دالیل و شواهد و به اتّکاء چه نوع تعبیر و تفسیری از "روح انقالب مشروطیت" به نظر شما  ‐١

 تر هم هسترسیده که "ایران محتاج وجود دو نوع ریاست است" و داشتن ی نوع ریاست که دموکراتی

ل اجتماع را رفع نم کند و چه نوع ناسازگاری با "روح (ریاست جمهوری)، کدام احتیاج مل یا مش

الت احتمال را برای کشور و مردم ایران ایجاد م کند؟ توجه فرمائید انقالب مشروطیت" دارد و چه مش

، قوم و ژئوپلیتک خاص خود را دارند و که کشورها و ملت ، فرهنگ های جهان هرکدام شرایط تاریخ

الت و مسائل ی کشور و ی ملت نم ا ها و کشورههایی که برای سایر ملتتوان از راه حلبرای حل مش

 .به کار رفته کپی کرد

 :متمم قانون اساس به شرح ذیل ۴۵و  ۴۴ ۀاهان از تصویب مادخوبه نظر ما، هدف و منظور مشروطه ‐٢
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شخص پادشاه از مسؤولیت مبرٰى است، وزراء دولت در هرگونه امور مسؤول مجلسین  ‐ ۴۴اصل " ‐

 .هستند

ت وقت اجرا مکلیۀ قوانین و دستخط‐ ۴۵اصل  ‐ شود که به امضای وزیر های پادشاه در امور ممل

 ".مسؤول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همایون، وزیر استمسؤول رسیده باشد و 

، از جمله  ، چه داخل و چه خارج ایجاد ی "ریاست نمادین" نبود، بل از آنجایی که به علت وجود موانع

سو و عدم آمادگ فکری تودۀ مردم، که به آنها یاد داده بودند "کشور که شاه نداره،  مخالفت مجتهدین از ی

ر در داخل، و مخالفت دولت حساب، کتاب های استعمارگر روس و انگلیس با حذف نداره" از سوی دی

؛ نم توانستند مقام سلطنت را حذف کنند، با گنجاندن مواد فوق در قانون مقام پادشاه از نظر خارج

، به محدود کردن اختیارات پادشاه خودکامه و ممانعت از دخالت وی در امور اجرائ مباد رت اساس

  .ورزیدند

نویسید: "ریاست نمادین، نماد استمرار های "ریاست نمادین غیرمسؤول" مشما در توصیف مزیت ‐٣

پارچ کشور است"  ، در همۀ  -حاکمیت ملّت و ی "ریاست نمادین کشور همچون سرود و پرچم مل

، معرف جامعیت و شخصیت و قدرت همه پارچمجامع داخل و خارج  کشور و ملت جانبۀ ملت و ی

ن است بفرمائید چرا این مزایا شامل رئیس جمهور نم شود، درحال که جمهوریت بیشتر از است." مم

   سلطنت نماد حاکمیت ملت است؟

     .ایداکنون پیدا کردهاما، شما "ریاست نمادین"تان را، که گویا تمام مزایای فوق را دارد، از هم ‐٤

ر سایت ٩/٩/٩٧ ‐م. ٢٠١٨ام نوامبر عال به تاریخ سآقای اسماعیل نوری    ش. در پاسخ به سؤال پرسش

زین   (Danestaniha) هادانستن والر دموکراس ایران" رضا پهلوی را بهترین جای مبن براینکه چرا "جنبش س

 " :دانند؟ گفتبرای جمهوری اسالم ایران م

   .شناسندمرضا را تمام دنیا   ‐١

والر دموکراس نوستالژی پدر و پدربزرگش در میان ملت ایران، که او را به گنجینه ‐٢ ای برای خواستاران س

 ایران درآورده است." [نوستالژی: حسرت روزهای خوش گذشته.]

ر: "رضا پهلوی از "رانت" پدر و پدربزرگش بهره مدر مصاحبه    از محمدرضا سبرد. او پسر پادشاه ایرانای دی

  . )عالاسماعیل نوری(پهلوی است." 

ر: رضا پهلوی چهره     عال)بدیل برای آیندۀ سیاس ایران است." (اسماعیل نوریای بیو در جایی دی

ر سلطنت    م است." زاده مطلبان، آقای رضا تقسخنگوی دی اه مستح اه پادشاه در ایران، جای گوید: "جای

وی پادشاه  وی نمایندگ سیاس ایران در مشروطه م"ال تواند انسجام کشور را حفظ کند." "رضا پهلوی بهترین ال

  ".کشورهای خارج است

ری را نیز بر عهده مو سرانجام آقای رضا تق    گیرد و آن زدودن ننگ و رسوایی زاده وظیفۀ جاماندۀ مهم دی

برابر  ٢٠١٨مصاحبه با آقای حسن اعتماد در نیمۀ دسامبر  مرداد از دامن محمدرضاشاه است. وی در ٢٨کودتای 

ومتش به ی کرده و حقوقگفت: "دکتر مصدق این مرد تحصیل ‐ یوتیوب‐ ١٣٩٧دوم آذرماه  دان در اواخر ح

تاتور بسیار بسیار بد تبدیل شد   ."دی
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رار مورد انتقاد و اعتراض قدر صورت که دکتر مصدق به علت مالیمت و گذشت نسبت به دشمنان و بدخواهانش    

قیده توانست با حظّ آزادی عبه قول خود، "هیچ لّذت را نمو گرفته بود. دکتر مصدق انسان بود متواضع و آزادمنش 

و بیان برابر کند." و به همین لحاظ پس از انتخاب به مقام نخست وزیری به شهربان کل کشور دستور ذیل را صادر 

 :نمود

در جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب نگاشته شود، هرچه نوشته باشند و هر  ‐کشور شهربان کل "

   )١(".که نوشته باشد، به هیچ وجه نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد

ومتش به این نوشته و دستور خود وفادار   ماند. این مرد آزاده و شریف تا آخرین روز ح

  

، روسپیان،  اینمسلمًا نتیجۀ منطق  ار تاریخ، تبدیل شدن بلواهای خیابان اظهارات ناجوانمردانه و تحریف آش

ابا دریافت دالرهای  ١٣٣٢مرداد  ٢٨داران و اراذل و اوباش، که در روز چماق معروف به دالر بهبهان  ‐یی آمری

                                                                           
 ۵۴٣ ۀاست، چاپ ششم، صفح ندهیگذشته چراغ راه آ ١
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ه[آیت ] به خیابان ال اها ریخته بودند، و کودتای بهبهان ه زیر چنین پوشش صورت گرفت، به مرداد ک ٢٨یی آمری

 .مرداد" خواهد بود و محمدرضاشاه را روسفید خواهد ساخت ٢٨"قیام ملّ 

ستاران ای برای خوااینک به میراث (یا رانتِ) پدربزرگ و پدر آقای رضا پهلوی، میراث که او را به ثروت و گنجینه   

والر دموکراس ایران مبدل ساخته م   :پردازیمس

 پهلویت رضاشاه سلطن
هایش، به دار قزاق در دیویزیون قزاق بود، فرمانده انگلیس آیرونساید، با توجه به تواناییرضاخان را، که ی درجه   

، که با مأموریت  فرمانده دیویزیون قزاق گمارد و نیروی قزاق را سر و صورت داد. ژنرال آیرونساید، فرمانده انگلیس

وانا نویسد: "ی افسر ایران تبریتانیا از ایران به کشور ما آمده بود، در "خاطرات سری" خود متخلیه نیروهای نظام 

الت را برطرف مباید فرمانده قزاق  دهد با مسالمتکند و به ما مجال مها را به دست گیرد. این بسیاری از مش

یل دهند تا بتوا خواستندها مو آبرومندی کشور را ترک گوئیم." بعالوه انگلیس نند خودِ ایرانیان نیروی مؤثری تش

ها به خالء حاصل از خروج نیروهای نظام بریتانیا را پر کنند، تا در شمال مانع پیشروی نیروهای مسلح بلشوی

ها به های نفت و مرزهای هندوستان را تأمین کنند. در اجرای این هدفسمت تهران گردند؛ و در جنوب امنیت چاه

  .ان اجازۀ کودتا دادند، به شرط که احمدشاه را از سلطنت خلع نکندرضاخ

بدینسان رضاخان به یاری سفارت انگلیس و افسران انگلیس در تهران، کودتا کرد و به مقام سردار سپه رسید،    

داد، از م ها و کازینوهای پاریس را به سلطنت در ایران ترجیحگذران در کابارهکه خوش ‐و سپس احمدشاه را 

ای انجام داده و هم صدمات سلطنت خلع کرده به جایش نشست. رضاشاه در دوران سلطنتش هم خدمات شایسته

  :است هعظیم به ملت ایران زده که چند نسل از مردم ایران را گرفتار ساخت

یل ؛ برقراری امنیت و آرامش در سراسر کشور که رضایت تودۀ مردم را جلب نمود. ایجاخدمات    د تمرکز و تش

انداختن بوروکراس و سازمان اداری کرد. راهدولت نیرومند در شرایط که ایران را خطر متالش شدن تهدید م

ان جامعهو مرج دولت را از بین م پیشرفته که هرج   .برد، با کم و همفکری نخب

، نظیر مطبوعات آزاد، اصدمات    های مستقل و ها، و تجمعحزاب، اتحادیه؛ رضاشاه ابزارهای تمرین دموکراس

، قالب آنرا نگهداشت و از محتوا خال کرد و با انجام انتخابات و آزاد را از بین برد و از انتخابات  مجلس شورای مل

 . گویان پر کردقربانفرمایش مجلس را از بله

 قوم اقوام ایران و اتِتمام خصوصی  وِبه مح "،ی کشور ،ی زبان ،ی ملت" رضاشاه با اجرای سیاستِ ‐

ه واکنش ک ؛ ایرانیان وارد کردو با این کار بزرگترین لطمه را به وحدت ملّ ،تحقیر و توهین به آنها اقدام نمود

طلبی به صورت جدایی ،و سرنگون رضاشاه ١٣٢٠پس از اشغال ایران توسط متفقین در سال  ،این سیاست

   .کردستان و بلوچستان ظاهر گردید ،مرزی مانند آذربایجان هایخصوصاً در استان ،قوم

 ،س ی رژیم استبدادی قرار داشتأتوسط پادشاه سب مغز و مریض که در ر ]نفت جنوب[امتیاز دارس  ‐

کشور به  ۀسال ٢۵ ") احساس"واقع و نه خیال یا (و این به استثمار  ]شاهمظفرالدین[ ،اعطا شده بود

ری  ۀر و شتابزدمتکب ،فرمانروای مستبد ١٣١٢سپس در سال  .انگلیس انجامیده بود ۀوسیل  ]رضاشاه[دی
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و  .اما بالفاصله دریافت که برای حفظ تاج و تختش باید قرارداد جدیدی امضا کند ،این توافق را لغو کرد

ر تمدید شد ٣٠بدینسان توافق قبل برای     )١(".سال دی

درصد عایدات  ١۶تنها به ، ١٩۶١/١٣۴٠یعن تا سال  ،ت قرارداددارس دولت ایران در مدّ طبق قراردادِ

صد در  ،مدت قرارداد یاقضبا ان ١٩۶١/١٣۴٠در سال  ،دارس تمدید نشده بود ۀاگر امتیازنام ،حق داشت

 .رفتگاموال شرکت نفت جنوب نیز به ایران تعلق م ۀرسید و کلیایران مبه نفت جنوب صد عایدات 

هزار لیره که کمپان  ٧۵٠/هیچوقت از  ،سال که تمدید شده ٣٢فرض کنیم که عایدات دولت در مدت "

حق دولت ایران  ١٩۶١که در سال  داتیعا ٨۴صدی  بنابراین ، ...برای حداقل معین نموده بود بیشتر نشود

ر م ٣٢کمپان آنرا تا  ،شد با انعقاد قرارداد جدیدم    .انگلیس ۀمیلیون لیر ١٢۶که م شود  ،بردسال دی

 نشان تاریخ و ،شودم الری ٠٠٠/٠٠٠/١٢٨/١۶٠/ ریال ١٢٨ای انگلیس از قرار لیره ۀمیلیون لیر ١٢۶

ت افراد از ی که دهدنم میلیون ریال ضرر زده  ١٢٨یلیون و ب ١۶٠در ی معامله  خود وطن به ممل

ر نزاید  .باشد انگان چنین خدمت کندو شاید مادر روزگار دی     )٢(!!"کس را که به بی

 او به زور و با استفاده .خوار تبدیل شدزمین ۀدوم دوران سلطنتش به ی پادشاه خودکام ۀرضاشاه در نیم ‐

در ایران ی اژدهای " :چنانکه مطبوعات خارج نوشتند .کردف مامالک مردم را تصر ،از نیروی ارتش

همسر اول رضا شاه و مادر محمدرضا  )،پهلوی(الملوک آیرملو بانو تاج ۀبه گفت ."خوار پیدا شده استزمین

ترتیب مقدمات ازدواج ما فراهم شد و پدرم ی " :راجع به دارایی رضاخان هنگام ازدواج با او ،شاه پهلوی

ا ام )٣(."کرد تا عروس خود را به آنجا ببرد رهبرای رضا اجا )آباددر حسن(کوچ در حوال منزل ما  ۀخان

در  ،نامید و ی باب خانه نداشت تا عروسش را به آنجا ببردم "قبا الی قزاق ی"رضاخان که خود را 

  .امالک غصبی شددو هزار باب  مال شپایان سلطنت

  پهلوی سلطنت محمدرضاشاه
فارت س ۀرضاشاه بنا به توصی ،متفقین وارد تهران شوندقبل از این که ، ١٣٢٠روز بیست و پنجم شهریور ماه  ‐

پس از قرائت  ،ب رضاشاهصنخست وزیر منت ،محمدعل فروغ .گیری کردانگلیس از سلطنت کناره

زمام  )محمدرضاشاه(در این موقع که ایشان "...  :ط نطق چنین گفت ،رضاشاه در مجلس ۀاستعفانام

 که ایشان در امر ملتم و مجلس شورای مل برسان عامه دند که به اطالعامر فرمو... امور را به دست گرفتند 

تداری فرمودند ملت ایران بداند که من کامال ی  .اصول مشروطیت و قانون را رعایت خواهند کرد ،و ممل

دید حضرت جیاعل... پادشاه قانون هستم و تصمیم من بر اینست که قانون اساس را کامال رعایت نمایم 

ل ای که باشد از صدر تا ذیاز هر ناحیه ،ات شدهیدعت فرداً  ًا یاجمع ،اگر در گذشته نسبت به مردم ،معتقدند

 )٤(".بخش جبران شودو به طرز رضایت ات مرتفعدی عمطمئن باشند رسیدگ و اقدام خواهیم کرد که این ت

                                                                           
 ۀصفح ١٣٧٢م چاپ دو  ،یزیعز زیو کامب سیترجمه محمدرضا نف ،انیکاتوز ونیهما دکتر محمدعل ۀنوشت ،رانیا اسیاقتصاد س ١

٢١٨ 
صفحات ، ١ منف ۀموازن استیس ‐ ٧/٨/٢٣ خیبه تار ،چهاردهم ۀدور ،مل یمشروح دکتر محمد مصدق در مجلس شورا طقاز ن ٢

 ١٧٨و  ١٧٧
 .ش١٢٩۴ نیفرورد ؛ازدواج خیتار، ٢٩ ۀحصف ، ١٣٨١چاپ سوم  )،یپهلو ۀمل(الملوک همسر اول رضاشاه خاطرات تاج ٣
 ٩٢و  ٩١صفحات است، چاپ ششم،  ندهیگذشته چراغ راه آ  ٤
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او  .جانشین پدر گردید ،سوگند به مجلس آمد و پس از ادای ٢۶/۶/٢٠محمدرضاشاه خود نیز بعد از ظهر 

هبه کالم" :گفتسوگندش در  کنم که قانون اساس قسم یاد م ،مجید و هرآنچه نزد خدا محترم است ال

   )١(."مشروطیت را نگهبان بوده و منظوری جز سعادت دولت و ملت ایران نداشته باشم

 غصببزرگ که در حق مردم شده بود  یاتتعدّ  ۀمثال از جمل .وفادار نماند شا او هرگز به این سوگندام

امالک غصبی رضاشاه به دولت انتقال  :این گونه صورت گرفت "یاتدّ عرفع ت"در این مورد  .امالکشان بود

م قطعیافت و مقر شده در دست دولت باق ن هامالک به صاحبان آنها پس داد ،ر گردید که تا صدور ح

م به مال اصل تعلق نگیرد ۀفاصلبماند و عایدات امالک مزبور نیز از  دولت  .بین واگذاری تا صدور ح

یر ۀداد که فقط عد عمال ترتیبی  ١۵امالک مذکور پس از توطئه  .دنمعدودی توانستند امالک خود را پس ب

به درخواست شخص محمدرضاشاه به تصویب مجلس  بنا ]ر نافرجام محمدرضاشاهور[ت ١٣٢٧بهمن 

ی  ،شورای مل   .محمدرضاشاه در آمدت به مل

ا پس از ام .به دولت منتقل شد امالک مذکور مجدداً  ،نخست وزیری دکتر مصدق به اصرار او ۀدر دور

هدولت فضل، ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای  بدون کسب  ‐ای نامهامالک غصبی را مطابق تصویب ،زاهدی ال

برداری آنها را به سال بهره به محمدرضاشاه تقدیم داشت و محمدرضاشاه پس از چند ‐نظر مجلس 

وض ه قبجو ،دهقانان به بانک مل ایرانبیست و پنج سالۀ  دهقانان فروخت و با سپردن قبوض اقساط 

   )٢(."و بدون تنزیل از بانک مل دریافت نمود اًمذکور را نقد

به  ،"مشروطیتنگهبان از قانون اساس "مبن بر  شخود به سوگند "اثبات وفاداری"محمدرضاشاه برای  ‐

استقالل مجلس شورای مل اقدام  و تضعیف و سلبِ  ،تغییر قانون اساس در جهت افزایش اختیارات خود

ل درآورد ۴٨اصل  هنمود تواند هر ی از اعلیحضرت همایون شاهنشاه م" :قانون اساس را بدین ش

  ."نمایدمنحل حد مجلس شورای مل و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن وا

لرا سسان که قانون اساس ؤاما در انتخابات مجلس م انندی مفضاحت و رسوایی بی ،تغییر داد بدین ش

صد و  ،شهر تهران و حومه ۀی دهندأرشصت هزار  از مجموع" ذیل:به شرح  ،پیش آمد در خود تهران ی

 ،خودشان خجالت کشیدند و برخالف رسم ]مجریان انتخابات[ها ریختند و هشتاد هزار رأی در صندوق

  )٣(..." ر ندادتعداد آراء آنها را تذک ،را اعالم کردمنتخبین انجمن انتخابات وقت 

 اینو  ،ودب رسیده ارث به نیز پسرش برای هاانگلیس بشری فوق قدرت به رضاخان اعتقاد" اینکه بهنظر  ‐

هفت ماه ، ١٣٣٢اردیبهشت  / ١٩۵٣در ماه مه سال  ،ایرانیان نیز پیش گرفته بود ۀم عاباور از  این در هشا

 ،بعد از این که مصدق روابط دیپلماتی ایران را با انگلیس قطع کرد و حدود سه ماه پیش از کودتای آن سال

 ،کنند قطاسا استقرار دولت مصدق کوشیده بودند آن ر واز بد ها تقریباًدانست انگلیسمحمدرضاشاه که م

ا ۀاز طریق وزارت خارج  :بریتانیا فرستاد ۀرا به وزارت خارج ذیلپیام  آمری

 پدر و برانداختند را قاجار ۀسلسل هاانگلیس که است کرده آغاز را نغمه این اخیراً شاه که شودم"گزارش 

 .را نگهدارند یا بردارندم ندتوانن مخودشا میل به هم حاال ؛برداشتند همرا  او بعد و آوردند کار روی مرا

 .ویندب ،اگر نظرشان این است که من بمانم و شاه از اختیارات که قانون اساس به او داده برخوردار باشد

                                                                           
 ٩٣ۀ صفحاست، چاپ ششم،  ندهیگذشته چراغ راه آ  ١
 ١٣۶‐١٣۵ اتاست، چاپ ششم، صفح ندهیگذشته چراغ راه آ ٢
 ۴٩٠ۀ است، چاپ ششم، صفح ندهیگذشته چراغ راه آ ٣
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ویند تا بتوانم بی سر و صدا بروم ،خواهند بروماما اگر م ری  کس ندها میل دارآیا انگلیس .زودتر ب دی

های کنون برای محروم کردن من از اقتدار شالآیا ت ؟واهند سلطنت را برچینندخیا م ،را جانشین من کنند

   )١(؟"حیثیتم زیر سر آنهاستو 

اسفیر [هندرسون " ه او پیام چرچیل را مبن بر پشتیبان از شاه ب ،قبل از رفتن به واشنگتن ]در ایران آمری

رم داد م کرد و خاطر شاه را از سوی انگلیس های خود راپس از آن که بند و بست یو .رساند و دل ا همح

ا ۀموقعیت و نیروهای خود را مطابق نقش که ساخت و متقابال از او قول گرفت دهوآس رای و بریتانیا ب آمری

تهران را به قصد  ١٣٣٢در تاریخ دهم خرداد  ،به کار گیرد ]او[ روی کار آمدن زاهدی و پشتیبان از دولتِ

  )٢(."واشنگتن ترک کرد

ه ب خدمتگزاری ترینمطلوب و ،ایران کشور و ملت به تاریخ خیانت و ستم ترینعظیم رضاشاهمحمد ‐

ا استعمارگران ام با را انگلیس و آمری  ۀعمل که تا لحظ ؛انجام داد ١٣٣٢مرداد  ٢٨ کودتای در شدن پیش

راس بازوسال است مردم ایران را از  ۶۵حاضر   هوددز ل کهم ۀملطداشته و اثرات این  صول به دم

  .خواهد شد معلوم نیست

   :از زبان بیل کلینتون بشنویم ،شرح فاجعه را مختصر و مفید

ا ۀخبرنگار ی مجل ،زچارل ر ضمن مصاحبه  ،اجالس مجمع جهان اقتصاد ۀدر حاشی ،یی در سویسآمری

اسابق  یبا بیل کلینتون رئیس جمهور مرداد و سرنگون دولت دکتر مصدق و  ٢٨در مورد کودتای  ،آمری

انقش     :و این هم پاسخ کلینتون .کندال مؤدر آن کودتا س آمری

اآغاز شد که  ١٩۵٠/١٣٣٠داستان اندوهبار این کشور در واقع از دهه " که بر  ،دولت دکتر مصدق را آمری

را  )محمدرضا پهلوی(سرنگون کرد و شاه  ،بود اساس دموکراس پارلمان توسط مردم ایران برگزیده شده

من هنگام که "" .محروم ساختیم ١٩۵٠ ۀما ایران را از دموکراس پارلمان در ده... به ایران باز گردانید 

ان داشتم که ذعاا اًنلعدر این مورد عذرخواه کردم و  ،محمد خاتم به ریاست جمهوری برگزیده شد  آمری

   )٣(".ماز بابت آن پوزش طلبید ،این واقعیت است .دکتر مصدق شد طوقسباعث 

تاتوری مطلقهکودتا محمدرضاشاه کینبعد از  ای هنجهش ،هابا دستگیری د،را گستران توزانه بساط دی

سرانجام  ،١٣۴٢خرداد  ١۵جمع نظیر راه انداختن حمام خون در ها و کشتارهای دستهخونریزی ،سبعانه

   .شد منجر ١٣۵٧بهمن ماه  ٢٢به انقالب مردم 

های محصول غارتگری ،محمدرضاشاه هنگام که تحت فشار از داخل و خارج مجبور به ترک ایران شد ‐

ر را با خود برد که بخش از آنها در بانک ‐درازمدت خود را   برداریمورد بهره ‐های خارج بود و بخش دی

 .کندمیلیون دالر اعالم م ۶٢آقای رضا پهلوی آنرا " ،زندها که سر به فل ماین سرمایهدر مورد  .قرار داد

ر آن را بسیار بسیار باالترام و منحصر به نقدینگ ندانسته و شامل انبوه از اوراق بهادار و  ،ا منابع دی

  .دانندم...  و جواهرات زیادی مقدار و ،کشور از خارجدر  سندهای مل

                                                                           
 ‐ ٣۶٢و  ٣۶١صفحات ، ١٣٧٩ل چاپ او  ،ترجمه حسن افشار ،انیکاتوز ونیدکتر محمد هما ۀنوشت ،رانیدولت و جامعه در ا ١

British Embassy in Washington to Sir R. Malkin, Foreign Office, ٢١/٥/١٩٥٣ 
 ٧۴٨و  ٧۴٧، صفحات ١٣٧٨، نوشتۀ محمدعل موخّد، تهران ٢خواب آشفتۀ نفت  ٢
اه ۀبرنام ٣   ٢٨/١١/٨٣، B.B.C ونیزیتلو‐ویراد شام
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تا  ٣ بین جهان بانک منابع به استناد با را شده خارج هایسرمایه تایمز نیویورک ۀروزنامو  هویدا فریدون

و فایننشال تایمز  ،میلیارد دالر ٣١اردشیر زاهدی و دادستان تهران در زمان شریف امام  ؛میلیارد دالر ۵

ا پرسش از طرفداران بازگشت " ١٢/٩/٩٧ ‐ ٢٠١٨سوم دسامبر ( ."اندمیلیارد دالر ذکر کرده ٣۵ آمری

  )رضا علیجان ‐ "سلطنت

  ؟و چه م گوید آقای رضا پهلوی کیست

ا ،ترامپ ۀآقای رضا پهلوی که چندی است به اراد    موش با فرا ،به میدان سیاست کشیده شده ،رئیس جمهور آمری

ا پدرش محمدرضاشاه از ایران رفت وقتِ کردن اینکه به دستور دولتِ  ۀتبری از افسران عال ۀو یا به گفت ،آمری

ا ۀفرستاد"ژنرال هایزر،  :ارتش در دادگاه جمهوری اسالم  ش."،م شاه را گرفت و از ایران بیرون انداختد  ،آمری

 سماعیلا آقای و خوردم تلوتلو سیاست میدان؟"؛ اینک در حاال کجا بروم" :چنانکه شاه از سالیوان ملتمسانه پرسید

   .داندم "مل ۀگنجین و سرمایه" را او عال نوری

 از فاعد در ایارزنده و بزرگ خدمات یا که،شوندم مفتخر "مل ۀگنجین و سرمایه" نام به کسان ،هاملت تاریخ در   

فخر و مباهات آن  ۀهای واالیی باشند که مایشایستگ و هنر دانش دارای یا و باشند داده انجام ملت آن مل منافع

   .نیست خصوصیات این از هیچی دارای اً شخص پهلوی. رضا ملت گردند

خطاب به رضا  ۴/١٠/٩٧ ‐ ٢٠١٨دسامبر  ٢۵ تاریخ به "کمان رنگین" تلویزیون در قاسم فرهنگ آقای ۀگفت به   

ی هایتولید ارزش اشهالزمایران شدن به جمهوری اسالم  رناتیولتآشدن برای جنبش مردم ایران و  هبرر" :پهلوی

ونه م د،ایچهل سال هیچ ارزش تولید نکرده طکه شما  .است خواه مردم خواهید رهبر جنبش دموکراسچ

   د."نظام جمهوری اسالم بشویناتیو ترآلو  ،ایران

ط برای هدایت و مدیریت متوس  تّهای ی رهبر حآقای رضا پهلوی کمترین صالحیت و خصوصیات و ویژگ"   

ومت در ایران  م آید که پدربزرگ و پدرش با طرح و  یاو از تبار .نداردرا ی جنبش اجتماع را برای تغییر ح

  )١٢/٩/٩٧ ‐٢٠١٨سوم دسامبر  ،آقای رضا علیجان." (نقشه و دستور خارج آمدند و رفتند

ا گارد شاهنشاه که رض ۀرتببه قول آقای فرامرز دادرس افسر عال ،ساد اخالق و بد دهن استف رادچ هلویپرضا    

   )١(."شخصیت ی شاهزاده را دارد و نه شخصیت ی ایران مبارز را هنو ا" :شناسندرا از نزدی م

از  ،آقای رضا پهلوی که ادعا دارد پس از فروپاش جمهوری اسالم در ایران نظام دموکراتی برپا خواهد کرد   

تاتوری آغاز کرده است و اطرافیانش مخالفان را به زدن و کشتن تهدید ممه م "د و حت برایشان نکناکنون دی ح

   ."آزاد اجرا خواهد شد کنند که پس از پیروزی در ایرانِاعدام صادر م

ا     ر آقای فالحت، VOA(رضا پهلوی در مصاحبه با تلویزیون صدای آمری    :الؤدر پاسخ به س )پرسش

  ؟خواهطلب هستید یا جمهوریآیا شما سلطنت

  :گویدم

ل چه تا است مردم با تصمیم این که میهنانمهم به اممن همیشه گفته" من  .خواهندم را حاکمیت از ش

 مسئله .بود خواهد اداره قابل ما کشور فرم دو هر در کنمم فکر چون .ندارم آن یا این به اعتقادیالزامًا 

با  چه کس است که ،وگرنه خوب .ماع آناجت بافت و منطقه و کشور خصوصیات به گرددبرم بیشتر

                                                                           
 .فرامرز دادرس یدانا با آقا دیام ۀمصاحب )،Roodast( رودست تیسا ١
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ترین مخالفت با جمهوریت ندارم ؟!جمهوریت مخالفت داشته باشد ن است باید ب .من کوچ ویم حت مم

  .م باشمه خواهیهورکه در اساس جم

یاس غیر س ،که آیا وجود ی نهاد فرا مسل ،بدهندال را باید مردم ایران پاسخ ؤو این س ،ال اینستؤاما س

ت ضروری است یا نه ،به عنوان سمبل وحدت کشور    ."ال را باید از مردم کردؤاین س .همچنان برای ممل

  اینک پاسخ ما 
ط با فق ‐نظیر ایران  ‐ باشندمذهبی و فرهنگ م ،ر قوم واقع در کشورهایی که دارای تکثّوحدت ملّ ‐١

 ،عمال تسامح به صورت احترام به زبانو ا  ،برابری حقوق اجتماع و عدم تبعیض ،عدالت اجتماعمین أت

 و نچه نمادی ،با بودن یا نبودن شاهنه  ،ر استسمیتمام اقوام ساکن ایران  و فرهنگِ  ن،سن ،دین و مذهب

هور ادواری واحدی وجود رئیس جم ،تکامل امروز بشر ۀسمبول این وحدت نیز در مرحل .چه غیر نمادین

اره و مفتؤغیرمس ،غیرسیاس ،نه نهادی فرامسل ،در کشور است  العمر و احتماال و مادام ،خورول و بی

 ."وئدمثل پادشاه س ،نشیند آن باالم"است و  "فرهنگ کشور" وکه گویا جز "،ریاست نمادین"موروث به نام 

ا رضا پ ر کشور د ولؤهیچ مقام مس" :گویدبه عنوان ی اصل مهلوی در مصاحبه با تلویزیون صدای آمری

ویی در مقابل انتخاب مردم ،تواند غیرمنتخب باشدنم ،گیر باشدما که تصمیم چون  اًبعط ."یعن پاسخ

   .باشدشامل این اصل نم ،ول استؤگیر نیست و غیر مستصمیم "یاست نمادین"ر

 ،ه پدر شاهزاده شاه خودکامهکبرعکس چنان ،ی نیستامتیازو ارزش و هیچ مقام  نفسهشاهزادگ ف ‐٢

انه باشد وان تدر هر حال نم .گرددشرمساری و سرافکندگ شاهزاده نیز م ۀمای ،خونخوار و وابسته به بی

اه سیاس یافت ۀاز ی خانواد بتنها به خاطر نس ،ایبدون هیچ صالحیت ویژه  .شاه جای

 از اعدف و ملت به خدمت حاصل چنانکه ،پدر و پدربزرگ "انتِ"ر طلبانسلطنت قول به یا ،اجتماعمیراث  ‐٣

تواند برای فرزند هم منزلت به همراه م ،ه باشدشد سبب را جامعه بزرگداشت و احترام و بوده ملّ  منافع

ه به شدت منف است ،نه فقط مثبت نیست "رانت"در مورد رضا پهلوی این  .مقام دولتنه ا ام  ،آورد  .بل

 .دن حاضر شده و حساب پس بدهملّ ودار صالحیت پهلوی قبل از همه باید در محضر دادگاه ۀخانواد

  .به مردم مراجعه کنند ،دولت سپس چنانکه روسفید درآمدند برای انتخاب شدن به مقام

   :کنیم را نقل معلیجانکامال درست آقای رضا و پرمغز  ۀ از نوشتئهابرای پایان دادن به این بحث بخش ،باری

   ".تیرگبه ه ناز تاری باید به روشنایی پناه برد "   

ت آیا نابخردانه نیس ،را کامال براندازد و حذف کند ]والیت فقیه[اگر ملت ایران بتواند این نهاد خطرخیز "...    

م که و خودکا سلطنت مستبدّ !؟ایجاد کند ششور و قانونرا در ک "نمادین"بیاید و نهاد والیت فقیه باره که دو

یریم دارش. چرا روزۀ نوع نمادین آن ۀدرباروهم با ت لوو ،چرا باید دوباره احیایش کرد ،از بین رفته است  و ب

   ؟"ا بیاوریمر خودکام مستعدّ اً شدید نهادی

ومت را برگزید که شرلباید تالش کرد ش ،های متمرکز استقدرت ما مستعدّ ۀاگر منطق"    تری کم  از ح

 بر این اساس نظام جمهوری ترجیح محسوس بر ؛داشته باشد و ظرفیتش برای بازتولید استبداد کمتر باشد

   ."سلطنت دارد



ظام س  یایرؤ                                                                                          ١٠ دن  دا   یباز

 
 وقت... انجامد خودکام و استبداد م ههیچ تردیدی ببی ،العمر در سرزمین نفت ماهرگونه مقام مادام"   

 اب )چون چاه نفت دارد(و نه به پول آنان  )العمر استچون مادام(ی مردم احتیاج داشته باشد أره بنه فردی 

تاتور خودکامه تبدیل خواهد شدبه رالعقول سرعت محی    ."ی دی

دافعان سطح مخود را همد، ها نشان داد که رضا پهلوی همین که اندک بادی به بادبانش وزیاین ماه ۀتجرب"   

 )١٢/٩/٩٧‐٢٠١٨سوم دسامبر  ،آقای رضا علیجان( .داندخود نم
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