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 يران دربين کشورھای جھان بعداز ژاپن بيشترين ھزاردانشجومشغول تحصيل بودند وا ۴٠٠موزش وپرورش آدربخش   
   .دانشجو دردانشگاه ھای خارج ازکشورداشت

که نھا آ، تورم وامثال ، بيکاریکه باورشود فقر اقتصادیيکی اين ؛دو منظوراستاين اشارات فشرده وسردستی برای 
  .اثرشومی نداشته استاساس انقالبات سايرانقالبھای کشورھای ديگررافراھم ساخته  درايران ھيچ 

 حتی نسبت به پيشرفتھای اقتصادی ورفاھی و کسانی وسفسطه ودشمنی ، قلب حقيقتدوم درتائيد اينکه مسيراحتجاج
    .، که اعلم ازمشھودات واظھر ازواقعيت ھای عينی است از فعاليت بازنمانده اندصنعتی ايران درزمان شاه

مقصودش سلطنت شاھان پھلوی بايد صريحا بشما بگويم کارھائی که دردوران پدروپسرشد (احمد مدنی گفت < -١
يم ايران درسال تھنگ پيش ميرفآاگردرمملکت انقالب نميشد وباھمان  ،) کمتراز حمله مغول نبوده استاست

  >نھاآفقيرترين کشورھاميشد وحتی نه يکی از فقيرترين  ٢٠٠٠
گاه شود که آمن ميخواھم اين انديشه رابپرورانم تانسل جوان < :ته به بختيار نوشتروزنامه پيام ايران وابس -٢

  )٢۴۵احمد انواری پيام ايران شماره ( >ورده اندآسال چه ويرانيھا ببار ۵٠سلطنت پھلوی ھا درطول 
  )٣۵٩(کيھان  >حکومت پھلوی ھا ازجنگ وزلزله ھم بدتربوديکی ديگر ازمصدقيھا درکيھان لندن نوشت < -٣

  ، عدم رعايت قانون اساسي علت - الف 

 .داشته اند مدعی اند که انگيزه شورش عدم اجرای قانون اساسی کشوربود ۵٧کسانی که خود نقش روشنی درشورش 
نھاکه نقش آ !برای برائت بی مصرف وسيله ایاين چنين ادعائی ممکن بود درھمان سال اول پيروزی شورشيان 

اشتند محسوب گردد ولی اززمانيکه قانون اساسی جمھوری اسالمی بوسيله ھمان افراد به برجسته ای درفنای ايران راد
تصويب رسيد ديگرچنين بھانه ای خريدارنداشت ولی درکمال تاسف می بينيم که ھمان اشخاصی که به قانون اساسی 

  .اسی متوسلندسجمھوری اسالمی رای دادند ھنوز به ھمان بھانه مبتذل يعنی اتھام عدم اجرای قانون ا

رابه عدم اجرای قانون اساسی پيوند ميدھند درمقابل اين سوال که چگونه ھمان افراد به  ۵٧کسانی که انگيزه شورش 
   .پاسخ منصفانه وبدور ازلجاجت ندارندقانون اساسی جمھوری اسالم که سالب حق حاکميت ايرانيان است رای داده اند 

ن پوچ وماھيت تلقينی آنکه ادعای عدم اجرای قانون اساسی ومتمم آعالوه بر حقيقت درپاسخ پرسش باال اين است که
 نشده اند  شعارن مدعيان حاضربه ارائه نمونه ھائی از زيرپا وناديده گرفتن قانون اساسی آوتاکنون ھيچ يک از دارد

  .شورشيان سرنگونی رژيم پادشاھی ايران وبرقراری جمھوری اسالمی بود

  ی عدم اجرای قانون اساسی مشروطه ھمخوانی نداردواين شعارھا با ادعا

حقيقت دراين است که قريب به اتفاق ايرانيان دست اندرکارفعاليت ھای سياسی نه چيزی ازقانون اساسی ميدانستند ونه 
جع به دين ومذھبشان ھم را ،اساسی نيست نان تنھا نسبت به قانونآن داشتند واين بی ميلی آميلی به دانستن 

عجيب است که کسی به خيال  واين خيلی ،کمترکسی ميداند که نمازی راکه ممکن است بخواند يعنی چه  ١، راستھمينطو
   .خودش باخدا حرف ميزند ولی نميداند که چه ميگويد

: نھا مينويسدآمحققين اروپائی ھم متوجه مسئله شده اند يکی  از ،مسئله ای که عرض شد يک امرنظری اينجانب نيست
نچه راکه ميخوانند آصال معنای ن مجيد وعبادات خودشان رابزبان عربی ميخوانند درحاليکه اآان قر<اکثريت ايراني

  >يدانند ميتوان نتيجه گرفت که ايرانيان خود رامسلمان ميدانند درحاليکه چيزی ازاسالم نميدانندنم

                                               
در و متمم ھای آنرا خوانده اند.  ١٩٠۶ھنوز ھم بسياری از ھمين مدعيان نه قانون اساسی جمھوری اسالمی را می شناسند ونه قانون اساسی - ١

 ک- ح http://peymanmeli.org/Constitution/Constitutions.asp مورد قانون اساسی به اين تارنما مراجعه کنيد. 
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رای قانون اساسی بود> دردنباله جاگرمردم انقالب کردند برای اميگويد < ١٣٨١قای علی امينی ھم درمصاحبه سال آ
ھمين مصاحبه ميگويد < کمترکسی ميداند که قانون اساسی چيست وچه ميگويد وچه حقوقی به رھبرمملکت ميدھد وچه 

  حقوقی برای مردم قائل است ونواقص اين قانون چيست>

ه باکشورھای غيرمسلمان دردرجه اينکه چراايرانيان ميل به خواندن وفھميدن ندارند وياحداقل کم دارند ودرمقام مقايس
   .وردآنزديک به صفرقراردارند  دريک  جمله اختصاری ميتوان چنين 

   ٢. حاکميت  تعبد وتقليد درجامعه دينی ومذھبی، علت اصلی واساسی بی ميلی وفقدان گرايش به مطالعه است

دادگستری ايران درسالھای قبل ازشورش تعريف ميکرد که ھمکارانم ازمن متون قانون مدنی  باسابقه ومتبحر يک وکيل
نھا ميگويم کتاب قانون رانگاه کنيد پاسخ ميدھند آراسوال ميکنند که فالن موضوع درقانون ھست ياخيرووقتی به 

   .حوصله ندارم شما که خوانده ايد لطفا به ما بگوئيد

 کرد حتی ازھمان گروه عظيمی که به قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم رای مثبت دادندميتوان به جرس قاطع اعالم 
وشورش مذھبی به حرکت افتاده        ّ نھا باج  آ .ن نگاه کرده بودندآن قانون رانخوانده بودند وياسطحی به آنھا آدرصد  ٩۵

مه واشنگتن پست نوشت مريکا درروزناآدانشجويان ايرانی مقيم  زيکی ا .بودند نه برمبنای شعوروتشخيص وفھم
 > يعنی ما حل درمادرجريان انقالب ايران ھمانند گوسفندانی بوديم که بھرطرف که خمينی ميخواست حرکت ميکرديم<
   .مذھبی وسياسی بوديم درحد يک گوسفند جو

  فرض براي رسيدن به مطلوب 

ايرانيان کامال  اصول قانون اساسی نچه عرض شد  آاين فرض راپياده کنيم که برخالف  ،اکنون برای رسيدن به نتيجه
ن اجرانميشود وبه مالحظه ھمين مھم انقالب آنراميدانسته اند وکامال درک ويقين داشتند که قانون  اساسی ومتمم آومتمم 

   .،  حضورچند موضوع راالزم ميسازدکردند  اين فرض

ای صحيح وکامل قانون اساسی راراه اول اينکه رشد فکری وقدرت تشخيص جامعه به حدی رسيده باشد که مردم اجر
  .رستگاری خود وکشوربدانند

ن يگانه تابشگاھی است که تامين کننده خواست وترقی آدوم اينکه مردم تشخيص کامل بدھند که قانون اساسی ومتمم 
  .ن نيستندآنھاست واين بدان معنی است که حاضربه قبول قانون ديگری به جايگزينی قانون اساسی ومتمم آ

 در ازجان خود بگذرند و ن موقعيت ازدرک رسيده باشد که برای رسيدن به مطلوب خودآينکه تشخيص مردم به سوم ا
   .ندنمقابل حکومت وقانون ايستادگی ک

ن برای شورشيان وجود نداشت آبررسی کلی نشان ميدھد که مطلقا رشد فکری وتشخيص حقانيت قانون اساسی ومتمم 
 صحيح وکامل قانون اساسی مشروطه ابدا درشعارھای شورشيان وجود نداشت  وخواست اجرای ازجمله داليل اينکه 

  .، جمھوری اسالمی ضديت کامل باقانون اساسی مشروطيت بودزادیآ، برعکس شعارھای استقالل

نھمه خرابيھا آن نبود زيرا اگربود محال بود درمقابل آ، بھيچوجه متوجه ارزش قانون اساسی ومتمم درک شورشيان
نھم  باحکم واليت فقفيه آخوند بنام قانون اساسی آاجازه بدھند که مصوبه گروھی  وردآنھا ببارآا که شورش وخون ھ

عقالئی  !ن شورش کرده اندآی وسلب حق حاکميت ازمردم جايگزين قانون اساسی مشروطيت شود که بخاطراجرا
اجرای                        ِ ن شورش کردند ولی درعوض  آمم ومنطقی نيست که بتوان گفت مردم به مناسبت عدم اجرای قانون اساسی ومت

                                               
دارد که » ظھورجديد«يش از يکصد سال پيش) نوشته ای با عنوان ميرزا جھانگيرخان شيرازی در روزنامه صوراسرافيل دوران مشروطه (ب - ٢

 ک- ح  »ھی..علت دو چيز بيشتر نيست، تعبد و نا آگا«در آخر آن نتيجه گرفته است، 
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نان رامتضمن است رای مثبت  داده اند اين امربه مثابه آقانون اساسی به قانونی که کامال سلب حقوق حقه وحق حاکميت 
  .، ماچه االغی رابه جای معشوقه اش قبول کندن است  که کسی که به دنبال معشوقه اش بی تابی ميکندآ

اين ادعا درسالھای نخست خيلی رايج بود ( نھا ازمسيرش منحرف شده ويادزديده شدهآقالب نھا که مدعی اند که انآ
وتقريبا تمامی وابستگان به جبھه ملی اين ادعارادنبال ميکردند بختيار ونزيه واحمد مدنی درزمره اين مدعيان بودند 

  )وحاليه کمتراين ادعای پوچ مطرح است

نھاکه مدعی بودند که انقالب ازمسيرش منحرف شده چه پاسخی دارند که اگرانقالب برای اجرای قانون اساسی آ 
ن رای مثبت دادند  فرض کنيد که انقالب منحرف آقانون اساسی به منحرف شده و (!) مشروطيت بوده است چرابه انقالب

  ؟ت تشخيص حضرات ھم منحرف شده بودرشده  مگرقد

  قاي انتوني پارسونزآ تجزيه تحليل شهادت

درايران رجوع  ۵٧قای پارسونز سفيرانگليس درزمان شورش آ يک بارديگربه شھادت ،اين تحرير ختم مقالبرای 
   :ميکنيم

. مسئوليت اين افزايش قيمت رابايد بعھده شاه يران افزايش بيش ازحد قيمت نفت بوده استسالمی اعامل انقالب ا<  
  ٣ ايران دانست که قيمت نفت راتا سه برابرافزايش داد>

ه رابرعھد مسئوليت افزايش قيمت نفتا معنی واھميت نھفته است خاصه که قای پارسويز يک دنيآبراستی که درشھادت 
   .يران گذاشته استشاه ا

 ساير قای پارسونز اين است که اگرشاه ايران ميگذاشت که ھمچنان خارجيان نفت ايران وآمفھوم مخالف اظھارات 
کسرھم ميکردوازھمه مھمترمانند  نراآب ببرندويابه جای افزايش قيمت نفت بھای آکشورھای نفتی رابه قيمت کمتراز

نفتی جھان بھای نفت کشورھای نفتی از جمله ايران راخودشان تعيين  گھای بزريکصد سال قبل امکان ميداد که شرکت
درايران روی نميداد ولی  ۵٧ھيچگاه شورش  ،کنند وايران پرچمداراوپک برای حفظ حقوق کشورھای نفتی نميگرديد

متضررين ازاين  چون شاه ايران منافع کشوروملتش رابرمطامع بی پايان شرکت ھای نفتی وکشورھای خارجی ترجيح داد
  .مبتال ساختند ۵٧ايران رابه نکبتی بنام شورش مذھبی  ،تصميم شاه

عکس العمل اقدامات شاه  ۵٧ن شخصيت سياسی وصالحيت زمانی باچه عبارتی بگويد که شورش آقای پارسونز باآ
  ايران درجھت حفظ منافع کشورش بوده است که اين مصدقی ھای وقيح وپررو قانع شوند؟

صريح وروشن ميگويند  ۵٧ی وکوته فکری است که مسئولين کشورھای خارجی مداخله کننده درشورش چقدر بدبخت
، ماسگھای وحشی ای مردم دنيا بدانيد که ماايران راويران کرديم زيراشاه ايران به فکرمنافع ومصالح کشورش بود«

> الکساندرھيگ< »ه گورستان تاريخ فرستاديمکه ايران رابمابوديم  ،ن ايرانيان انداختيمتربيت شده خودمان رابه جا
و......  بازمردمی غافل وجاھل ميگويند خيراين ماخودمان بوديم که انقالب کرديم وايران رابه چنين مرداب سياھی 

ست که وعجيب ا  ،نھم از طرف شاه بودآوتباھی کشيديم وعلت اين جنايت ھم عدم اجرای قانون اساسی مشروطيت 
   .دا ھم خارجی دراين فاجعه مشارکتی نداشتمدعی اند که اب

نھمه اقرارصريح وحتی صراحتی که دربيان شخصيت ھای کشورھا ازجمله رئيس آحقيقتا وقتی خارجيان می بينند که با
، مردم کشورخودشان راعامل اين تباھی است باز عده ای ازايرانيان ۵٧وردن شورش آجمھوری فرانسه درکيفيت بوجود 

   .ديدی به شعور ملت ما نگاه مينمانيدميدانند باچه 

                                               
تقريبا سه برابر در  دالر) در نوسان است و ١٠٠- ٩٠امروز قيمت نفت در حدود يکصد دالر (» بخاطر نفت!« ۵٧سی سال پس از شورش - ٣

نزديک به چھار برابر قيمت نفت آنروز است. مسئول اين افزايش قيمت کيست؟؟  امروز بھره اين افزايش قيمت به نفع کيست و آنروز برخی موارد 
فت بدست شاھنشاه ايران در اختيار ايرانی قرار گرفته بود به نفع چه کسانی بود؟ کسانی که شورش کردند به نفع چه کسانی شورش که حاکميت ن
 ک- ه منظور شورش کردند؟؟ به دليل عدم اجرای قانون اساسی يا برای تضمين منافع شرکت ھای نفتی؟؟  حکردند؟؟ به چ
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  اصحاب حقيقي ايران  –فرزندان ايران 

نھا آسازيد که وطن ماراخارجيان وعمال بيشرافت ايرانی   َ   ل يان                                                 َ گاه باشيد وبه گوش ودل بسپاريد ودرخون وشرافت خود غ  آ
ھای سريع وھمه جانبه کشورما خاصه نان تنھا نابودی پيشرفتآبه اين روز سياه نشانيده اند وانگيزه اين جنايت بيشرمانه 

   .ه استدرصنعت نفت وتالشھای شاھنشاه ايران برای عظمت کشوربود

 :ھل محله قضيه است بسياربامعنی ميباشد ميگويدقای علی امينی جمله ای دردست است که چون خودايشان اآاز
  ی نداشته باشند>وابستگان و خارجيان ھرگز موفق نميشوند درامورکشوری مداخله کنند اگرعامل<

مستمرودائم تاايران راازوجود ، ديد تنفروکينه پايان ناپذير، بيگانه وعمالشان رابه يک ديد نگاه کنيد –ان فرزندان اير
   :نھا نگذاريد وبدانيد کهآنھا پاک ومطھرسازيد وھيچ تفاوتی بين آھمه 

،  که اينسان ميتوان گفتن خائن تکليف عامه ماستزا، تطھيرآن ن باماستآ، پاس بحکم تاريخ ،ايران وطن مقدس ماست
  )۶٣ازسنگربھمن ( که ايران وطن ماست 

 
  

   

   

  

  

  

 


