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سـال پيش ٢۵بـرای بيسـت وپنجميـن سـال پياپـی درآسـتانه ماه غـم انگيزبهمـن قرارگرفته ايم ماهـی کـه
 درارتبـاط باتاريـخ وماهـی که.جزشـوربختـی وتيره روزی ارمغـانی برای ملـت ايـران وکشـورايـران نـداشـت

رويـدادمتفـاوت اسـت که هرقـدريکی ازآنـهاافتخارانگيـز؛غرورآفريـن و لبريـز کشـورمان ايران؛ يـادآور دو
 با آنـها يـکی از. حماسه اسـت ضد از رسـوائی آفريـن وسـرشار آنـديـگری نفرت انگيـز؛ ازحمـاسـه اسـت؛

 ضـد جـز ؛ودمعيـاری که برآورده شـود معنائـی بجـزانقـالب نـدارد؛ وآنـديـگری باهرمحـکی سـنجيده شـ هر
 .انقالب نامـی نميتواند بخودبگيرد

 
آن يـکی که ارتفـاع تاريـخ انسانی ايران رابه اوج رسـانيد وسازنـدگی وتـالش ملی ودگـرگونی عميـق 

اتفـاق افتـاد ونامـش انقـالب شـاه ومـلت است وآنديـگری که ١٣۴١شــشم بهمن ماه سال در اجتماعی بود؛
آتـش زدن وجـزغاله کردن انسانهای  گرائی؛واپس لق؛ـد برويـرانی؛ ارتجـاع مطحتی پيـش ازتولـدش تاکي

به زبـان ارتجاع انقالب   حرمت وحيـثيت ازفـرهنگ هـزاران سالـه انسـان ايرانی داشـت؛بيـگناه وهتک
 .اسـالمی وبـه زبـان سـياسی ضـدانقـالب نـام دارد

 
 واردبيسـت وششميـن ـاليان وياران باصطالح روشنفکرشانگونه که ضـدانقالب من ماه امسـال همانبهمـ در

انقـالب تاريخی ودوران ساز ششـم بهمـن ماه چهل ويکميـن سالگی  ميشـود؛ خود سال حيات نکبـت بار
 بنيـانگذاری پايـه ها در آنچه که دستمايه های افتخـارشاهنشـان پهلـوی اسـت؛. پشـت سرميگذارد را خود

 ويـران کردن با منان سوگنـدخورده اش گمـان ميکردنده کبير مـرديـکه دشبـدوران رضاشامتعلق 
ولـی امروزبيـش ازهروقت ديگر   ميتوانند نقـش وی رابرای هميشـه ازچهـره ايران بزدايـند؛شآرامگاه

شـاه  رضـا پادشـاهی محمـد دردگرگونيهای اجتماعـی ازآن دوران؛ و .احساس ميکننـد را سـنگينی شـبح او
 .خورشـيدی١٣۴١بويـژه پس ازانقالب شاه وملت درسال است؛ يـدفق
 
سال عمرکمی نيست بـاهـرمعيـارومحکـی که ٢۵ .سـال ازفتنـه خميـنی ويـاران داخلی وخارجی اوگـذشت٢۵

چون بخـش عمده  .بسـياراست وبرای دوران يک مبارزه؛ ودرتاريخ يـک ملـت غيـرقابـل جبـران بسـنجيد؛
يعنـی  .سال بوجـودآمده است١۶طـول دو در تنهـا ای عصرپهلوی اول ودوم؛تـريـن سازندگيه

 تاضـد يعنـی آغازانقالب شاه وملت؛١٣۵٧تا١٣۴١ خـدمات پهلـوی اول و برای١٣٢٠تا١٣٠۴ازسال
 .انقالب خمينی ويـاران باصطـالح روشـنفکراو

 
ی؛ شهرهاوسدها وهمـه وهمـه مراکـزآموزشـی ودرمان کارخانه ها؛ جاده ها؛ ايـجادهمـه دانشـگاهها؛

 .ساله راپـرکرده است١۶ يک فاصـله درهردوره ای که حساب کنيـم
 

سال درجازدن وتوقف کردن ازيکسو وازسـوی مـاليان ٢۵درچنيـن مقايسـه ايسـت که ميـتوانيم دريابيـم
 .اشـدبرای يک ملت ويک مملکت چـه مصيـبتی ميـتوانـد بـ ويران کردن وسـوزاندن ونابـودکردن؛

 
 درمملکتـی با :باورکننـد؛ ميـگويـم را روشـنائی خورشـيد بـرای آنـدسـته ازکسانيـکه هنـوزحاضـرنيسـتند

باتاريـخی که  مادری کمونيـزم؛ کيلومتــر بـاکشوری مهـد ٢۵٠٠بـامرزی بطول بـدتريـن نوع همسـايه ها؛
  درآمدسـرانه ازسـش اينسـتکه افـزايـشپـر قاجـاريه گذشـته بـود؛سال آن درويرانگری های ١۵٠دست کم

 افزايش دانشگاهها و مليون نفر؛١٢افـزايش عـده دانش آموزان به بيـش از دالر؛٢٧۵٠دالر بـه١٠٠زيـر
تغييـروضع مملکت ازصورت يـک کشـوروام گيـرنده به  رشـته جديـد؛١٠٠مـدارس آمـوزش عالی بابيـش از
بـدسـت گرفتـن  قام اول درميان پانصـدشـرکت سـودآورنفتـی جهـان؛احـرازم يـک کشورثـروتمند وام دهنـده؛

وهـزاران هـزارموردديـگر؛ تاجائيـکه پول  بازارهای بيـن المللی برای فـرآورده های صنعتـی ايران؛
  ايـران دررديـف ده پـول تعيـن کننده نرخ ارزدرجهـان قـرارگيـرد؛ سـازندگی و پيشـرفـت بـود؛کشورمان 

 ـه؟يـانــ
 

اگـرازمقـولـه اقتصـاددرخشان آن زمان بگذريم وبمسائـل بنيادی وفرهنگی بپردازيم؛ آيـاخـدماتـی 
اعـزام  سـنت های اربـاب ورعيـتی؛  شـدن کارگران درسـود کـارخانجـات؛ الغـاءسـهيـم نظيـرآزادی زنـان؛

ذاری بيـمه های اجتماعـی ودرمانی واگـ سـپاهيان دانـشّ؛ بهداشت وترويج آبادانی بـه روسـتاهای کشـور؛
 دادن بـورسـيه به دانشـجويـان رايگان برای مردم؛ رايـگان نمـودن دانشـگاههاوآمـوزشـگاههای عالی؛



باسواد کـردن هـرچـه  تـالش آنـهم تالش پيـگيربمنظور .بـرای ادامـه تحصيـل درخـارج ازکشـور
ميـگويـندبـارقه  و آنسـان کـه دشـمنان اوميـگفتند ويـا بـود؛تبلـوريک دمکـراسی واقعی  نـويد بيشـترجامـعه؛

 .هائی ازاعمـال خودکامه گی وديکتاتوری
 

سـال ٣٧وهمـه کسانی راکه مـدعی ديکـتاتوری بودکه دشـمنان سـوگندخورده خودرا؛چـه جور او آخـر
 قصدکننـدگان به جـانـش ی سـوءآخـرکـدام ديکتاتوروخودکامه ايست کـه حتـ. تحمـل کـرد اوبـودند؛ مبارزه با

 .رامشـمول عفـوقرارميدهـدوآنهارا بمقام ومنصـب تاحـدوزارت برميـگمارد
 

ايـن دشـمنان سوگنـدخورده برای درهـم شکستن جهـش بيسابـقه کشورمان درسطح جهـانـی؛باغارتـگران 
کـراتيک رابهانـه کرده بيـن المللی وبامـرتجع تريـن عوامـل مذهبی ائتالف کردنـد وکمبـودهای دمو

 .دمکراسـی سردادنـد )وا( ويکصـدافريـاد
 

  :خـودمحمـدرضـاشـاه درايـن باره درمصاحبه باروزنامه فرانسوی فيـگاروميگويـد
 نيرومنـد وجـود يـک اقتصـاد تشريفاتی؛ "اگـرقبـول کنيـم که تنهـاراه تحقـق دمکراسـی واقعی ونه صـرفا

ول کنيـم که کشـورهای درحال توسعه ناگـزيرندبيـش ازهرچيـزهمه نيـروهاوامـکانات قب "الزامـا بـايـد اسـت؛
زيـرادرروزگـارماشـرط الزم استقالل سياسی  رابـرای ايجاديـک زيربنـای اقتصـادی الزم بسيـج کننـد؛ خود

 .الزم تحقـق دمکـراسی برخـورداری ازيـک اقتصادسـالم ونيرومنـداسـت وشـرط
 
 آرشـيوسـفارت آمريکادرايران که توسـط دانشجويان خـط امام منتشـرشـده  مدارک محـرمانهجلـدهفتـم در

ومتن انگليسـی وترجمه فارسـی آن باقيـدبکلی محرمانه برای وزارت امـورخـارجه به واشنگتـن فرستاده 
اسی تصميـم دارددمکـر"شـده است؛ آمده اسـت برخالف آنچه که گفتـه ميشود؛ شـاه ايران عمـال

رادرکشورگسـترش دهد؛ولی مفهـوم ايـن امـر؛ايـن نيسـت که وی خواسـتاربی قيـدوشـرط دمکراسـی نـوع  
بمسائـل  دمکراسـی موردنيـازايران اسـت کـه بيشـتر آن نوع دمکـراسی؛ نظـراو از زيـرا .آمـريکائيسـت

 دمـکراسی دردرجـه اول ميـبايـدبـه  مردم توجه داشته باشد وچنيـنهای اقتصـادی نابرابـرياجتماعـی ورفـع
 .آمـوزش گسـترده وآزاديـهای فـردی پـی ريـزی شـده باشـد عدالـت اجتماعی؛

 
بامنـافع  زاده برخورد اجتنـاب ناپـذير درحقيـقت بيش ازهرچيـز؛ بهمـن ماه؛٢٢سـقوط سـنگيـن کشورمان در

يعنـــی امپـراطوری نفتـی وبهانـه ايـکه حقـوق بشـرنام  نيرومندترين امپراطوری اقتصادی جهـان غـرب ؛
 چطــور؟. روی زميـن درکشـورمان ايـران بخطـرافتاده بـود بيش ازهرجای ديـگر "کـه ظاهرا داشـت؛
درلنـدن چنيـن ١٩٨٣سـازمان عفـوبيـن الملل درارزيـابی ايـن واقعيت درگـزارش ساالنـه اکتبـر سـال خـود

ازهـدفهای خصـوصـی  "صـرفا ادعای دفاع ازحقوق بشر گفتـه ميشـود؛  ازسـخنانيکه بابسـياری :ميـگويد
 .سـرچشـمه ميـگيـرد ويـابمنظـور تبليـعات سـياسـی بيـان ميشـود

 
  امـام بـچاپ رسـيده ودرتهران که تـوسط دانشجويان خـط ســندی ازاسـنادبسـيارمحرمانه سفارت آمريـکا

 از ارزيـابی نهائی ما :دراينمــورد چنيـن ارزيـابی ميـکند ميـالدی رادارد؛١٩٧٨التاريـخ يـازدهم نوامبرس
لی کـه مـی بايدخيـ دارنـد درجهان وجـود بسياری ازرژيـم های ديـگر که تعدادوضـع ايران نشان ميـدهد

 رغيرعادالنه ميـايدبنظ .دربـاره ايران تـا دربـاره عـدم رعـايـت حقـوق بشـردرآنـهاسـخن گفتـه شـود؛ بيشـتر
 حقـوق بشر درايـران صحبـت شـود؛فقـط درباره تجاوز و مسـکوت گذاشته شـود کـه وضع ايـن حکومتها

آنهم بايـن دليـل که سازمانهای چپ ايرانی وياراديکال ايرانی امـکانـات بيشـتری درکشـورهای ديـگربـرای 
 .رنـدرسانيـدن شايـعات خـود بـگوش جهـانيـان دراختيـاردا

 
درگـرماگرم بهانـه ای بنام حقوق بشر؛کشورمان ايـران دربيـن بيـش  عليـرغم همـه اين ارزيـابی ها؛ امـا
؟ بايـن دليـل !چـرا  .ن صـدرنشـين همه کشورهای متجــاوزبـه حقـوق بشـرشناختـه شـدکشورجها ١٨٠از

 درحاليسـت که بگزارش سازمان عفـوبين ايـن و .نفتی منافعشان  بخطـرافتـاده بود که کارتلهای نيـرومند
 يعـنی درسـت درهمان سالـی که بهانـه ای بنام نقـض حقوق بشـرراعليــه ١٩٧٨الملل دراکتبرسـال 

 . ايـن فهرسـت قرارداشـته اسـت۴٩ايـران درمقـام کشـورمان مطرح کـردند؛
 

ه تمـام عيــار يـک حکومـت دموکـراتيـک نمونـ البتـه مفهـوم ايـن سـخن ايـن نيسـت که ايـران درآن سالـها
 آمريـکا شـاه؛ رضـا مفهـوم اين سـخن آنسـتکه ايران زمان محمـد .هيـچ نقطـه ضعفـی وجـودنداشـت و بود
بلکـه ايرانـی بوده که کـوشـش ميـکرده دوران قرون  انگلسـتان وفرانسه وسوئيـس قـرن بيسـتم نبوده؛ و



پشت سربگذارد وبـه  هـل وخرافـات وبيسوادی وناامنـی واقتصادابتـدائی؛انبـوه ج با را وسـطائی خـود
 . آرامـی وآهسـته آهسـته جـای پای خـودرادربيـن بزرگان دنيـامحکـم کند

 
ايران باسرعت بـرای صنعتـی شـدن  :ميالدی مينويسـد١٩٧۶سـال پيش يعنـی درسال٢٨مجـله اکونوميسـت

مـدسرانـه اين کشـورکه تـاچنـدسال قبـل يکی ازکشـورهای عقب افتـاده رشـداقتصـادی ودرآ .آماده ميشـود
درايـران  درحاليکه عمـوم کشـورهای جهان دچـاربيکاری وتـورم کارگرهسـتند؛ . فـوق تصـوراسـت بود؛
اين است کـه   نمونه ای ازبيـکاری ويـامسئلـه ای بنام بحران بيـکاری به چشـم نميخـورد وعجيبهيچ

ـودپنـج مليـون کارگـرمشغول بکارداردودومليـون ودويسـت هزارنفر ديـگرازکشـورهای خاورميانـه ايـران خ
 .بـازهـم احسـاس نيـازميکنـد و کـرده؛ وارد آسـيا و
 
اقتضـای زمان ميدانسـتندوياآنهائيکــه گمـان داشـتندترقـی نيـکه همه پيشرفتهای ايران راادســته ازکسن آ

 ايران ارزش حيـاتی صـلح وامنيـت منطقه؛ تبـاربيـن المللی ايران؛اقتصادشکوفای ايراناع وپيشرفـت ايران؛
ايـنک به بهـای تـاوان سـنگينی که  سـاده بـدسـت آمـده وپــايدارخواهـدمانـد؛ برای صـلح جهان؛

 تنهـاسياست باورکننـدکه اين بـايـد منطقـه وجهـان پرداخته است؛ و سال گذشته ايـران وايـرانی؛٢۵درطـول
غـروب قـدرت اوبـودکـه همـه  بـا و وپـايـمردی پـادشـاه فقيـدايران بوده اسـت که آنهـمه راپـديـدآورده بــود؛

 .فـروريـخت  چيـز
 

 صـلح وآرامـش ايـام سلطنـت اوهنگـامی درک ميشـود کــه تـوجـه کنيـم به کتـاب تـاريـخ سـال٣٧اهميــت
سـال  ٣۴٢١از :آقای ويلی برانـت ميـنويسـد .نـت نخست وزيراسبق کشـورآلمـانبقلـم آقای ويلـی برا بشـر

 .آن بـدون جنـگ وخـونـريزی گـذشـته اسـت سال٢۶٨تنها تاريـخ بشر؛
 
نـگ باهمسـايگانـش سـال کشورمان ايران بدون ج٩٠تنهـاحـدود سـاله اخيـرايـران؛ ۵٠٠طـول تاريـخ در
 .ت ايـران درزمـان پـادشـاه فقيـدايـران بوده اسـتال آن سـهم ملس٣٧بـرده است که ازايـنمدت  بسر

سـخن برسـراينسـتکه درآنچنـان فرصـت زمانی وآنچنـان مکانی وآن مقـدورات؛ وبـاآن مکتـب آخونـديسـم 
 با ؛تجـدد هرگـونه مظـاهر بـا خمس وذکـات  بـوده وهسـت و حـد تعبيـری در اقتصـاد؛ از او کـه تعبيـر

آزادی زنـان؛ بـاحمايـت  بـا بـاتلفـن وراديـوتلويـزيـونّ؛ آمـوزش نو؛ بـااقتصـادنـو؛ با دادگسـتری؛ بـا ش؛ارتـ
خانواده؛ بـالـوله کشـی آب وباالخـره باهمـه آثـارديـگرتمـدن وترقـی مخالفـت ميـکرد ودرحقيـقت د نيـای 

آيـابيـش ازآنـی کـه بدسـت  بـاقيـمانده بـود؛فيضيه قـم وحجره های نجـف وکربال فکـری اوهمچنـان دنيای 
 .ميـتوانست حاصل شود؟ آمـده بود؛

 
وسـرکوبـگرحکومـت رابهانـه  آنهـائيـکه ازسـرضـعف ويـاس وعـدم فـداکاری؛گروه های فشـار:هـم ميــهن
ه نفـريـن بلکـ بداننـدکه پشـت سرمـاليان نه تنهـا نيـروی دل خواســته مـردم نيسـت؛ بايـد ميکننـد؛

مـاليان درهمـراه کردن ملت  .سـوی پـدران ومادران وبيـوه زنـان جاريسـت دردآلوديسـت که شب وروزاز
 بـه آب وخـاک و ايـرانيان راازعشق دورخـودشـکستی سـنگين خورده انـدونتوانسته اند بنـام مذهـب؛ بـه

  .رويـگردان کننـد آزادی وصـلح؛
 

جـداکـردوآنـرابه وجـدان  ازحکومــت بزرگی رابـدست آورده که بايـدمذهب راملـت ايـران تجربـه دردناک 
کـه درنـازل شـدن چنيـن بالئـی بکشـورمان سـهيم  جـداگانـه هرفـردواگـذارنمـودوديگرحنـای گروههائی

 .بودند؛رنـگی نـدارد
 

طـوفانهـای کمـرشـکن   ترازشرايط امروزماال درشرايطی گـاه بحرانیپـدران مـن وتـودرطـول هزاران س
آرزوی مـرگ  .سـرتسـليم فـرودنيـاوردنـد حـوادث رايکـی پـس ازديـگری ازسـرگـذرانـيدنـد و

دوآرزوی تواندوحـق نـداردوطـن وطن بـگويرت نميـرانی بی غيوايـ دربسـتررختخـواب بی غيـرتی اسـت
 .داشــته باشـد  ايران راآزادی

 
کـه شــده بايـدآنـراپـس  باچنـگ ودنـدان هـم . پـدری همـه مـاسـتخـاک خـوب کشـورمان ايـران ارث

تـاباسـربلنـدی وافتخـاربه جايـگاهی که  آيــنده عمـل کنيـم؛ بگيـريـم تابوظيفـه تاريـخی خـوددربرابـرنسلهــای
 .وکشـورمـاســت صــعودکنيــم درخـورشـان ملـت

 
 حميـدمنصـوری


