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  بي وجداني دركنار بي بصيرتي

  قاي حسن بهگرآ
   نادقوقح -ضيفريما

 اھنت ،ناريا ديواج تمھ هب هک منتشر شده است لاربيلدرسايت  قای حسن بھگرآ مقاله مفصلی از
   .مديد ارنآ ،دوب هدش هداتسرف نم یارب

، با شنا نباشندآنويسنده  اگربا سابقه کار ،معموال کسانی که اھل تحقيق درمسائل مشخصه ھستند
   .شنا ميشوندآبا ظرفيت نويسنده مقاله  خرمقالهآاواسط ويا  سطر ازابتدا و خواندن يکی دو

 حساس بودن از و جوی حقيقتتتالش درجس و انصاف ، ظرفيت تحقيقی وتعادل درمقصود ازظرفيت
   .درست استمطالب ناارائه 

   :مقاله مورد بحث بااين عبارت شروع شده است که

  ...چيزی نداشته که به مردم ايران ھديه کند )١(تاحال خانوادن پھلوی جز استبداد 

يا سطحی بودن که عادت  و رمقاله نويسنده نشانه ای است ازعزم باالی بی انصافیعبارت بکاررفته د
الم اع وجدان تحقيق و دشمنی است که حاضراست ن حدِ آ رد ويا دربه نشخوار عبارات ديگران دا

   .با سلطنت پھلوی پايمال کند مطالب را پای نفرت ودشمنی اش

پھلوی يام سلطنت شاھان اوردھای آبه دست هنيع هب زورما دوست ودشمن اعم ازايرانی وخارجی 
حوالت جامعه ت و ،اقدامات رضاشاه کبير مستقراست ن برآدارد زيربنای ھرچه ايران  ،اذعان دارند

تصور  ؛استريامھر آھمه  ناشی ازتوجھات خاص شاھنشاه  ايرانی  بسوی جامعه جھانی ھمه و
   .نھا بکشدآنميکنم ھيچ انسان بی وجدانی بتواند قلم منع و محو به 

اصل منکر  زيرا کسی که از ،اين تحرير الزم نميداند که سياھه  اقدامات شاھان پھلوی را عرضه دارد
بنام ھديه  رساله ای ١٣۶٢سال اول ارديبھشت در نميشود> اسباب رفع انکار ، ازدمور، <است

 سوی سنگر منتشر به ملت ايران از ريامھرآبمناسبت يکمين سال درگذشت شاھنشاه  شاھان پھلوی
رساله با جمله زير  خرآ و کرده است خدمات شاھان پھلوی را بازگو شد که بخش کوچکی ازوتقديم 

   .پايان يافته است

   ...وای که روح شاه چه ميکشد ازاين بی انصافی ھا

بنده کامال مشتاق بودم که مقاله مزبور دردامنه نقد وتفحص قرارگيرد ولی زمينه ھای تند نفرت وبی 
اتھامات سنگين  نکه بسياری کسانی که نداد خاصه به اي را انصافی نويسنده اجازه ورود به اين کار

متوجه شاھان پھلوی کرده  بھگرقای آاتھامی که  ،ا به شاھان پھلوی نسبت داده اندملی ر غالبا ضد و
ر باالترين وجامع ترين اتھامی است که به شاھان پھلوی داده گھقای بآيعنی اتھام  ؛نکرده اند ارت اس

   .شده است
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  ھديه استبداد ) ١(

نميتوانست  نميتواند و ،قراردادن استستبداد که به معنای ناديده گرفتن قانون ورای خودرا مالک عمل ا
اينکه شاھان پھلوی برخالف قانون اساسی   رگدرحکومت مشروطه ايران ظھور داشته باشد م

   .نرا داده باشندآول، معھذا دستور اجرای ير مسئزباوجود عدم موافقت و خاذ کرده باشند وتصميمی ات

 ن آازقانون اساسی ومتمم  پھلویشاھان  دارد موارد گذردرخواست  رگھقای حسن بآ اين تحرير از
   .ارايه دھند روز١۵ظرف  را

   .شد ن  استقبال خواهدآزدن به  بي گدار افسردگي وشرمساري ايشان  در درغيراينصورت از

  

   

 


