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  حقوقدان  -اميرفيض

 ،نيست ريامھرآوردرگذشت رضاشاه کبيروشاھنشاه آ. تنھا يادمرداد ھرسال روزھای غم انگيزی استادھه 
روشن  ايران تاريک را . شاھان پھلوی چون مشعلی سوختند تاويرانی ايران ھم ھست غازآ ورآياد 

شناخته  مردم را ما ريامھرآ. دريغا که نه شاھنشاه به سربلندی ورفاه برسانندخواری وذلت  از ومامردم را
   .مردم لياقت چنان فداکاری وسوختن ھارا داشتيم بود ونه ما

ت پيشرف مذھب وجی فيشر استاد انسان شناسی دانشگاه ھاروارد دررساله خود تحت عنوان < مايکل . ام .
   :نوشته است >ايران

بوده است ايران موردی بوده  ١٩٧٠و١٩۶٠درسراسردھه یای تئوری نوگرائن محک بزرگی برايرا<
ن دگرگونی ازجھان سوم آ ن برطرف شده بود وبنابراين موردی بود که درآکه محدوديتھای سرمايه ای در

، ايران دارای جمعيت . برخالف سايرکشورھای توليد کننده نفتبه جھان اول انتظارميرفت عملی باشد
مد ھای نفتی وفراھم کردن نيروی انسانی برای اقتصاد صنعتی وھمچنين بازارداخلی آدر کافی برای جلب

  بود ........>

   :ريامھر گفتآنروز که شاھنشاه آبنابراين 

نميروم  ھدف من يک ايران درجه يک است واگرکسی يک ايران درجه سه يا چھاربخواھد من  زيربار<
تی وسعادت شما گام بردارم وھرسختی رابرای نيل به اين مقصود اميد وارم تازنده ھستم درراه خوشبخ

ھنوزکارھای بزرگی باھم درپيش داريم  ومطمئنم که به ياری يکديگرخواھيم توانست  . ماسان بشمارمآ
  >زاد وملتی سرافراز تالش کنيم ...........آ باد وآبرای ايجاد ايرانی 

  )١٣٧۵مرداد سال ١۵ا مشروح بيانات درسنگر ۵۶ماه سال شھريور(                                      

 وطن پرستانه شاه واشتياق مردم به پيشرفت وترقی بود  ومال آولی يک مانع بسياربزرگی درراه تحقق 
وامکان نميداد که  ن باورھای مذھبی مردم ايران بودکه اجازه ھمکاری وھمدلی بااقدامات شاه را نميدادآ

   /ن بودآيران خواستارتحقق رای محکم کردن پيشرفتھا وترقياتی که شاھنشاه امردم مالتی باشند ب

   :ورده استآپارسونز مطلب باال را درعبارتی چنين 

انقالبی دانست او ميخواست کشورش رابه  شاه يک ملی گرای قدرتمند بود وحتی بنوعی ميتوان اورا<
اما گناه بزرگ اودراين بود  ؛راه موفق شددرجات عالی پيشرفت وترقی برساند وتاحد زيادی ھم دراين 

  .>نھا نبودآمردم سنتی ايران رادرجايگاھی قراردھد که جای  تالش ميکرد که 
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يعنی ملت ايران لياقت وشايستگی پيشرفت وترقی را  ؛استزده گی ردراين نوشته پارسونز حرف بساربز
جلوبرود مثل گاواست که نميخواھد ست <ملتی که نميخواھد يعنی ھمان حرف گاندی که گفته ا ،نداشت

  .حرکت کند>

  ننگ بزرگ تاريخي

 ورترازاين نيست که ملتی متھم شود که نميخواھد به ترقی وشکوه ورفاه وا دردوھيچ ننگی سنگين تر
ان ھم مريکا درتھرآورده که  کارشناسان سياسی سفارت آ بتحرير نراآنه تنھا پارسونز   ،سربلندی برسد

  .مريکا گزارش کرده اندآنرا درعبارت زير به وزارت خارجه آ

ازھرزمانی دردوران سلطنت رامی ھای داخلی جدی ترآ شوب ھای سياسی وناآ دچار ١٩٧٨ايران درسال <
رامی ھا که موقعيت شاه آنچه طنز بنظرميرسد اين است که اين نا آ. ساله محمد رضاشاه پھلوی است ٣٧

را تھديد ميکند به اندازه زيادی ناشی ازموفقيت او درپيشبرد تغييرات اجتماعی ورشد اقتصادی درجامعه 
  >سنت گرای ايران بوده است

  افسون مذهب 

    :مده استآعلم  ھایت دريادداش

شاه بھت زده پرسيد چه افسونی به کاربرده شده که اين ملت قدرفدارکاری ھايش را نشناخته  ۵٧درسال <
  >؟وعليه اوقيام کرده است

روی باطالقی که قرنھاست لجن  .اين افسون چيزی جز باورھای اسالمی وگرايشھای مذھب تشيع نيست
   .ان بنای محکمی ساخت  اول بايد باطالق راخشکانيد وبعد فکرساختن بنا بوداست نميتو زار

نکه لجن زار ھزاران آفکر بنام روحانيت داشت درست ھمانند  رخوند سنگآ اين لجن زار مذھب صدھا ھزار
   .پشه مزاحم دارد ارھز

ان  ش و ت  ان  اھ شاه ا یآشا ه  ود و پ فات  د وروحا کم ا ودج  و فاوت  ل   طای  نالب  ن  وھ
دی را  و ور دارد و شان ھم  د ا ز دا از ور  ند ه  یدا ه    .با

ن تحت عنوان آبه نامه مقام رياست به دبيرکل سازمان ملل ونقد  دعالقمندان به موضوع ميتوانن((
  ))سال رجوع فرمايند١۴٠٠سايت در ١ >کارزاربين المللی مقام رياست<

د ر) درسالھای قبل بمناسبت سالگبروکسل( قای پيروزآرپايان، اين تحرير اجازه ميخواھد ابياتی راکه د
  .ارمغان سازد را ريا مھرسروده  ورابطه با ناسپاسی مامردم داردآدرگذشت  شاھنشاه 
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  زپيکر ايران جداست سریھمچون 

  

  محن لمبار ازـــــو ت درد ز ب پرـــقل اـــازوطن               ب وارهآ مانده تن زغربت و اين

  ، زمرد وزناسپاسی مردمــــن ز خوندل    اک سياه مصر            ــفته دردل خــــخ واين

  رياستآواز آ وف وپرــــشاھنشه رئ

  ھمچون سری ز پيکر ايران جداست

  رمتشـــــح ،اماج تيرتھمت عمامه    ان ملتش        يــــتش عصآشعله وربه  اين

  ھستی نھاده برسرپيمان وعھد خويش           نگرفته جز جفا وستم مزد خدمتش

  رياستآواز آ وف وپرــــشاھنشه رئ

  ھمچون سری ز پيکر ايران جداست

  ، مھلکش ازخلق نابکاربرجان شرنگ  ار     ـــيداد روزگــــــازيانه زبــــــت  ين خوردها

  گانگان دچارــه تيرگاه بيـــــاشد بـــــکاين سان به فروصولت ايران شتاب داشت        ت

  رياستآواز آ وف وپرــــشاھنشه رئ

  ھمچون سری ز پيکر ايران جداست

  

   

   

 


