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یکباردیگرگذشت ایام مارابه سالروزدرگذشـت یکی ازبزرگترین پادشاهان تاریخ ایــران 
یکسره وقـف تجدیدسرفرازی وشکوه   دوران سلطنت خودش راسال37رساند پادشاهی که 

ساله تاریخ 1400راه بیشترازهرپادشاه دیگری دردوراندیرینه کشور خودش کـردودراین 
 . اسالمی ایران کوشید

 
 بـرای آگاهی نسل جوانی که باحقایـق مربوط به دوران سلطنت محمدرضاشاه پهلوی؛

دروغهای نفرت آوری اسـت که  جزازراه آنچه که شـنیده ویاخوانده است وغالبا
منـاسب میدانم  ؛ وتحویل داده اندکارگردانــان حکـومت والیت فقیه علیه اوساخته

تابه آن دسته ازجوانانی که  واقعیت راستین این دوران داشــته باشـم؛ تنهااشاره ای به چند
ایـن دوران استثنائی تاریخ کشورمان بدهم  پیام مرامیشنوندامـکان آشنائی واقعی تری را با

 .رافتخارشان بهره بگیـرندپـ ازسرمشق دیـروز نان کمک کنم تادرساختن فردای ایران؛Ĥوب
 

یکصدوبیست سال پیش آقای بیسمارک صدراعظم آلمان وبزرگترین سیاستمدارقرن نوزدهم 
 واقعی مرگ وزندگی دردنیای فردا؛ نبرد" :گـفت  طی نطقـی که درپارلمان ایرادکرد؛اروپا
صورت  هادراین میدان است که پیکارتمام عیاربودن ویانبودن ملت اقتصادی اسـت وتنها نبرد

 در را وصیت من به همه جانشینانم اینستکه ایـن واقعیت اصولی عصرجدید گرفت؛ خواهد
 ".نبـرند شرایطی ازیاد هیـچ 

 
یـش فرضیه تازه ای ازجانب آخوندی که همه عمرش رادردرون حــجره سال پ 25واما

 لی ظاهراو هیچگونه آگاهی نداشت؛ برقوانین والزامات امروزدنیا و هــا گذرانیده بود
ارائـه  اسالم را بعنـوان قانون آسـمانی وابدی؛ ارتباط مستــقیم با عرش الـهی داشـت؛

بعدازآن همه اروپاوآمریکای مترقی  و کردکه بکلی باآنچــه که آقای بیسمارک گفته بود
 درمالقات روح اله خمینی ایـن نظریه تازه را. تفاوت داشت نیزبهمان راه رفته بودند؛

ایـن " .اینطورعرضه کرد 1358وسیمای جمهوری اسالمی درشهریور سال  ن صداباکارکنا
 .ماانقالب کردیم که مثال صنعت وکشاورزیمان ترقـی کند منطق باطلی است که بگویند؛



 انسان هم یک حیوان اسـت و کارش خورد خیال میکنند میزنند؛ اقتصاد آنهائی که دم از
ــی اسـالم ازایــن ول .است یزش اقتصاداالغ هم زیربنای همه چ وخـوراک است؛

 ".نـدارد شـوخیــها

االغ  کار شوندکه درآن اقتصادبدسـت پیروان همین مکتبی اداره می سـال است کشورما25
نفتی  دومین رقم عواید دیگر؛ درآمد مورد ها وصد گاز سرشار مملکتی که منهای عواید. اسـت

به  جمعیت ایران تقسیم شود؛ به تعداد این عوائددرجهان امروز داردکـه اگرمقدارساالنه  را
اکنون برای اداره  دالرتعلـق میگیرد؛400بطورمتوسـط  جوان وکـودک نوزاد و پیر هرنفراز

 به عقد و بگذارد روزمره خودش مجبوراست عـوائد نفتی سالهای آیـنده اش راهم به گـرو
یننگین واستعماری  قراردادها و ادهدکه رونوشت امتیازه بیگانگان تن در  با قراردادهائی

 شرایط اقتصادی اکثــریت بزرگ مردم کشورمان بطوری بااین همه .دوران قاجاریه است
نداشـته  نظیـر وخیم است که حتی دربدترین سالهای همین دوران قاجاریه نیـز و دشوار
زش ار و کشورهای جهان سوم بود سال پیش کشورمان سرآمد25 این درحالیست که .اسـت

 . پـول اول معتبـرجهان بود  ده پـولمان جزو
 

درمنطق آینده  مال خراست؛  والیت فقیه اقتصادولی اگردرمنطق الهی حکومت من درآوردی
 وسالم؛ نیرومند یک اقتصاد از برخورداری کشور رضاشاه پهلوی؛ نگری قرن بیستمی محمد

 پیشرفته ومرفه ودرعین حال شرط اولیه واصلی پـی ریزی آینده ملت ایران بعنوان یک ملت
 سازمان ملل متحد ازمیان همه کشورهای عضو .دمکراتیک بـود واقعا رژیــمی  برخورداراز
 دمکراتیک واقعی به شمار کشور 30کمتراز  کشوررسـیده است؛191به  شمـمارآنها که امروز

 160 قابل بیش ازم در و وطبـعا از آموزش پیشرفته برخوردارنـد؛ نیرومند که ازاقتصاد میایند
وسـه چهارم همه منابع  داشتن دوسـوم تمام جمعـیت دنیا که باوجود دیگری هستند کشور

نـه  و نه پیشرفته اند نیرومند وسـالم؛ اولیه آنان بعلت عدم برخورداری ازیک اقتصاد
 شاه در رضا خود محمد ایـن واقعـیـت را .فـقط ادای دمکراسی درمیاورند دمکراتیک؛

  خودم راوقتیکه من اجرای برنامه  ضربتی" :اسخ بتاریخ خودش اینطوربیان میکند  پ کتاب
جبران عقب مانده گیهای چنـد  تاریکیهای قرون وسطائی و  از  مملکتم  بیرون آوردن برای

 کشور خـوب میدانستم که میباید یک حالت بسیج وآمادگی دائمی در ساله آن آغازکـردم؛
مالکان  یعنی مرتجعین مذهبی؛ عوامل مخالف پیشرفت؛ برابر درکه  وجــود داشــته باشد

درعین حال تحریکاتی که توسط نیروهای  و بازاریان وکمونیسـتها بزرگ وخان های عشایری؛



 مسلما ؛گذاشته میشد اگردست مخالفان اصالحات باز .بین المللی بعمل میامد؛ ایستادگـی کرد
 جهل و و فراموش نکنـیم که دمکراسی فقر .امداین اصالحات بدست نمی توفیق در امکان 

 . دمکراسی نیـست  گرسنگی
 و ا :گفت 1977هندی درسال  روزنامه نگار کارانجیا مصاحبه ای با پهلوی دره شا رضا محمد

  و اقتصادی تاکشورش ازنظر الزم دارد؛ را ساله دیگر 5برنامه عمرانی فقط انجـام دو
خارجی  برسدکه دیگرتحوالت غیرمنتظره داخلی ویابه حدی ازپیشرفت وثبات  آموزشی 

 در آن هنگام زنده باشد اینستکه اگرتا برنامه نهائی او. نداشته باشنــد امکان برهم زدن آنرا
این تذکرکه وی  با پادشاهـی رابه فرزندش بسـپارد؛ و  برنامه هفتـم ازکارکناره گیرد پایان

ـادی و اجتماعی بسـیارمساعدی که برایش درشرایط اقتص یک حکومت کامال دمکراتیک را
 .درکشـوربرقرارکند وجوددارد؛

 
 پادشاه ایران به همه کشورهای صادرکننده نفت و مقارن بانخستین افزایش بهای نفت؛

کردکه یک صندوق بین  کننده نفت وکشورهای صنعتی بزرگ پیشنهاد صادر کشورهــای 
 12 درعین حال ثروتمند صنعتی و کشور 12نفتی و کشور صاحب ذخائر 12شرکت المللی با

 36 مجموع یعنی در جهان سوم به نمایندگی ازطرف کلیه کشورهای جهان سومی دیگر؛ کشور
 دسته اول در بعنوان هیئت مدیره این صندوق تاسیس شـودکه هریک ازکشورهای دو کشور

 عه پیشنهادکشورهای درحال توسجانب  که از کلیه طرحهائی را و آن سرمایه گذاری کنند
 نطر ولی این طـرحی که میتوانست از .بررسی قراردهند مورد برای قبول واجرا میشود؛

 از بدلیل آنکه برخی  فقیرجهان بیکدیگرموثـرباشد؛ و بخش ثروتمند نزدیک کردن دو
 .عملـی نشـد  به قبول آن نبودند؛ مایل  صنعتی  کشورهای

این " :شاه پهلوی میگوید محمدرضا 1974بی چاپ بیروت درسالدرمصاحبه بامدیرمجله عر
 قدرت خودشان ارائه کرده اند؛ برمبنای تامین نفوذ و درگذشته صرفا اسالمـی که مالها

بدینجهت این  .پایه گذاری شود نادانی پیروان آنها روی جهل و بر جـز  اصوال نمیتوانست 
عوض  ودر همین حالت جهالت نگاهدارند اند تا مردم رادرمالیان همواره کوشش داشته

که  کلمـه عربی نبود درحالیکه تمامی سوادشان جزچند .خودشان ادعای دانشمندی کنند
 ".نمی فهمیدند غالباخـودشان هم معنی آنـرا

 خوب میدانم که با :میگوید 1976ودرمصاحبه دیگری بایک روزنامه نگارفرانسوی درسال
 دنیا هیچ مملکتی در اصوال .ندارد هیچ اصالحی وجود قشری امکان  آخوندهای بــودن 



 .محروم نباشد وکشوری عقب افتاده و داشته باشد  مذهبی قرارنیست که زیرنفــوذ متعصبین
سرجای خودشان  روحانی نمایان افراطی را و اول مالها  بهرگونه اصالحات باید  اقدام برای

 .نشانـید
 شده است؛ لندن منتشر در 1980درسال او وشته خوددرکتابی که باعنوان شرح حال شاه به ن

 دروغ پردازی آنهائیکه روحانیت را برابر احترام من بمذهب مانع آن شدکه در": مینویسـد
عمل  شدت   قرارمیدهند؛بهره برداری مورد  ابزاری برای حفظ قدرت وثروت خود بصورت تنها

گول  و دهند  همه دروغ وفریب گوش فرانمیتوانستم باورکنم که کسانی باین زیرا بدهم؛ بخرج 
 ".بخورنـد  را آنها

 
مدعیان ملی گرائی  کمک مدعیان روشنفکری و محمدرضاشاه با از واماآندسته ازکسانیکه بعد

دشمنی  برنامه های اصلی خودشان را یکی از ازآغاز؛ قدرت نشستند؛ فریب مردم برمسنـد با
 بر این هدف که بخیال خودشان راه را با .دادندتخطئه آن قرار فرهنگ ایران و و تاریخ  با

 مسیر واین درست برخالف  .بازکنند یعنی برمکتـب وارثان تازیان عرب؛  خودشان؛ مکتب
 در ؛شاه بودکه سرسختانــه مدافع هویت وفرهنگ ملی کشورخودش بود رضا  محمد فکری

مصمم  ما" :میگوید خورشید؛فرانسوی درکتاب شیرو یک خبرنگار مصاحبه با در او این باره خود
ارزشهای آن  سرسختانه حفـظ کنـیم واز فرهنگ ایرانی و هستیم هویت ملی خودمان را

 سـال سنتهای ملی خودمان  هزار 3معنی این پاسداری اینستکه به .مصممانه پاسداری کنیم
ری صنعتی باسطــح عالی فک یک جامعه مدرن و قاطعیت بجانب استقرار با باشیم و وفادار

 ".واجتماعی ادامه دهـیم 

 
 .برجسته ترین زمامداران تمام جهان بود زمینه سیاست خارجی یکی از پادشاه فقیدایران در

 درنوشته هائی ازآنها پایه خارجی؛ رهبران ویاسیاستمداران بلند بسیاری از برایـن واقعیت؛
 در او احاطه کم نظیر  و برآگاهی منتشرشده است؛ این پادشاه نوشته ودرگذشت  از  بعد که

 آقای نیکسون رئیس جمهوراسبق آمریکا .مسائل مربوط بسیاست جهانـی تاکیـدگذاشـته اند
 :مینویسد مرگ محمدرضاشاه نوشته شده است؛ سـال پس از بنام رهبران که دو کتاب خود در
 و طول سالهای پیاپی برای من فرصتـهای متعددی پیش آمدکه باشاه ایران گفتگوکنم؛ در"

تحلیل تحوالت بین  نظردرک و از را  بگویم که درهریک ازاین تبادل نظرهـا؛ او صادقانه باید



برجسته ترین زمامدارانــی یافتم که درهمه زندگانی  از جهت گیری های آن؛  و المللی
 ".سیاسی خودم باآنهادیدارکرده بودم

  بهرضاشاه درپاسخ  نظرمحمد این اظهار ترین نمونه های این روشن بینی سیاسی؛ بارز یکی از
 سال بنام اندیشه های یک پادشاه در او سرشناس هندی بودکه کتابی از سئوال یک روزنامه نگار

 در آمریکا کسانی در میرسد که بنظر میپرسد او مصاحبه کننده از .لندن منتشرشد در 1977
پیشرفتهای شتابزده  از و پروازیها بلند از زیرا اساسی وضــع ایران میباشند؛  تغییر اندیشه

 شاه پاسخ  و .نگـرانند در خلیج فارس تمام شود؛ ایران که ممکن است بزیان نفوذآمریـکا
های آن  پیامد وضع ایران دگرگونــی اساسی پیداکنـد؛ اگر که مطمئن باشید؛ داده بود

الت بلکه وضع تمام خاورمیانـه و بدنبال آن معاد نخواهدمانـد؛ بمرزهای ایران محدود
 .تغییرخواهدداد سیاسی سراسرجهان را

 
نظرخوبی به شاه ایران   که مطلقاسرآنتونی پارسونزآخرین سفیرانگلستان دردوران پادشاهی

 سال شاه در رضا درگذشت محمد از سال بعد که چهار خود وسقوط؛ نداشت درکتاب غرور
 یک انقالب واقعی در ازچهارقرن پیش تاکنون تنها": مینویسـد درلندن منتـشر شـد؛ 1984
شاه  رضا بدست محمد و شـد شاه آغاز  صورت گرفت وآن انقالبی بودکه بدست رضا ایران

 یک انقالب نبود؛  میالدی درایران صورت گرفت؛1977 آنچه که درسال .پهلوی ادامه یافـت
 .  وسـطائی آن بـود قرون بلکه یک ضدانقالب برای بازگرداندن ایران بـه ساختـار

 
 دلمان  در بزرگمردی ازتاریخ کشورمان را دیگریاد یکبار وزدرگذشت پادشاه فقیـد ایران؛سالر

 مقام معمار در او .هزارساله این تاریخ است3 پادشاهان یقین یکی از که بطور بیـدار میکند
 فقر و بدترین شرایط ضعف  که پدرش در بزرگ ایـران نـو؛ کشوری ازهرجهت عقب مانده را

مدت زندگی یک نسل  در تنها منظم وپیشرو؛ ویل گرفته بود بصورت یکپارچه وتح انحطاط  و
 خورشیدی 1359 ماه سال پنجم امرداد در او .بمقام موفقترین کشورهای جهان سوم بـاالبرد

 دشمنانی بسیار؛ نه تنها. پس ازدرگذشت پــدرش دیده از جهان فروبست یکروز  و سال 34
 بخوانند؛ مجـری سیاستهای آمریکا وی را  کوشیده اند تـاپیوسته بلکه دوست نمایانی نیز

 سیاسی  امروزه اسناد .مجری سیاست انگلستان بدانند پدرش را تا همچنانکه کوشیده شده بود
 بسیاری از  قدرت انگلستان؛ محرمانه همان ابر ماننداسناد قدرت آمریکا؛ محرمانه همین ابر

صدای مهدی  .شده بود درست برخالف آنستکه ادعا روشن کرده واین واقعیتها را واقعیتها



است که   طنین اندازبازرگــان  اولین نخست وزیرحکومت من درآوردی والیت فقیه
 ".انقالب ماهیچوقت پیروزنمیـشد  اگرآمریکائیها کمک نمیکردند؛"  :صراحتاگفت

 ئی؛شاه ازهمان فردای پیروزی تــاریکی برروشــنا رضا داوری مردم درباره محمد
جزوخاطرات مشترک ملی ماشده  خالصه میشود؛ بیامرز داورئی که دراصطالح ساده خدا

 .اســت 
        

 
                            روانــش شــاد ویــادش گــرامـی بــاد
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