ﭘﻬﻠـﻮی ﻫـﺎ؛ ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ،ﻗـﺎﻧﻮن
ﺷﮑﻦ و ﺿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻘﻮی ﺑﯿﺎت
ﭘﺮوﻧﺪه ی ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎز
اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ را ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی روﺷﻨﻔﮑﺮان و
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ  ۱۲۹۹ﺗﺎ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۱۳۵۷
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮﻧﯿﻦ را ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺗﺮور ﻣﯿﺮزاده ﻋﺸﻘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﻮان ﻗﺰوﯾﻨﯽ ) واﻋﻆ ﻗﺰوﯾﻨﯽ( ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ
ﻣﺪرس ،ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش ،ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ ﻓﯿﺮوز و ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮدر زﻣﺎن
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎ ﺧﺎن و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺰاران ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در درازای
 ۵۷ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ ﮔﻮاه ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺿﺪ ﺑﺸﺮی و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ راه را ﺑﺮ آزادی ﺧﻮاﻫﯽ و رﺷﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
در اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ
و ﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای آﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم رﺿﺎ ﺳﻮاد ﮐﻮﻫﯽ و ﯾﺎ آﻗﺎ رﺿﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ او را
ﻧﺪارم ﺑﻠﮑﻪ او را در ﺗﺮاز ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ آﺑﺮو و ﺷﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺬارم.
رﺿﺎ ﺳﻮاد ﮐﻮﻫﯽ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان و از راه دﻟﯿﺮی و ﻣﯿﻬﻦ
دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮداری و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .اردﺷﯿﺮ ﺟﯽ رﯾﭙﻮﺗﺮ ﺟﺎﺳﻮس
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺳﺮﮐﺮده ی زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،رﺿﺎ ﺳﻮاد ﮐﻮﻫﯽ را ﮐﻪ ﺳﻮاد ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ
ﻧﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش داد و ﺑﻪ ژﻧﺮال آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ
در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﻧﯿﺰ رﺿﺎ ﺳﻮاد ﮐﻮﻫﯽ را ﺑﺮای
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﯾﻮﯾﺰﯾﻮن ﻗﺰاق ﮔﻤﺎرد.
رﺿﺎ ﺳﻮاد ﮐﻮﻫﯽ ﺣﺘﺎ ﺧﺎن و ﺧﺎن زاده ﻫﻢ ﻧﺒﻮد و اﯾﻞ و ﺗﺒﺎر ﻣﺸﻬﻮر و
ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻟﻘﺐ ﻫﺎی؛ “ﺧﺎن” و “ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ” و “رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ” را
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺰدور ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ و ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﯽ
ﺑﻪ رﺿﺎ ﺳﻮاد ﮐﻮﻫﯽ دادﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﻬﻠﻮی را او از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎ؛ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ زور ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺧﻮد را رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اش ﺑﻪ زور از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ
و ﺧﻮد را ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻼﺣﺎت و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

اﯾﺮان ﺑﻪ داﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻮروی  ۲۶۴۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮک ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺳﻮدآور ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت و
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ
ﺷﻮروی و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﺳﺘﺎره ی ﺑﺨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ ﻫﻢ اﻓﻮل ﮐﺮد.
ﭘﺲ از اردﺷﯿﺮ ﺟﯽ رﯾﭙﻮﺗﺮ ﭘﺴﺮش ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺟﺎﺳﻮس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ درﺑﺎر و ﺷﺎه و ﻓﺮح رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ
دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی آن ﻫﺎ ﺑﻮد .او ﮐﺎرﮔﺮدان
داﺷﺖ و از
اﺻﻠﯽ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،رﯾﭙﻮرﺗﺮﻫﺎ
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ زور
ﺳﺮﻧﯿﺰه و دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ .رﺿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده اول و
دوم اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺎده دوم اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ:
“ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی از ﻫﺮ ﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﻢ از ﻧﮋاد،
رﻧﮓ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه ٔ دﯾﮕﺮی،
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ] ،وﺿﻌﯿﺖ[ داراﯾﯽ] ،ﻣﺤﻞ[ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ در ﻫﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺰاوار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ
»اﻋﻼﻣﯿﻪ«اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﻠﻤﺮو
ﻗﻀﺎﯾﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ
اﺳﺖ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ،ﻏﯿﺮﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﯾﺎ
ﺗﺤﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی وﺟﻮد
ﻧﺪارد“.
رﺿـﺎ ﭘﻬﻠـﻮی ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎﻧﻪ ی آن ﮐـﻪ ﭘـﺪر و ﭘـﺪرﺑﺰرﮔﺶ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ادﻋﺎی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ اﯾﺮان را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان در  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۷در آرزوی ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﺮدﻣﯽ و آزاد ،ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻟﻬﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد؛ ﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﻧﻪ “ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ” دوام ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﮔﺮ ﻧﻮزاد ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن ﯾﺎ ﯾﺦ زده ی ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ داداش ﺑﮏ را ﭼﺎروادار ﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎدر آن ﮐﻮدک در ﺳﺎل  ۱۲۵۶در ﮔﺮدﻧﻪ ی ﮔﺪوک ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده

ﺑﻮد ،اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ در آروزی ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﭘﺪرش ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن درﺑﺎره ی آﯾﻨﺪه ی ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان وارد ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺸﻮد .و اﻣﺎ اﮔﺮ ِ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﮐﻪ
اﮔﺮ آﺧﺮﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﭘﻬﻠﻮی ﭘﯿﺶ از ﻓﺮار ﺧﻮد از اﯾﺮان دﺳﺖ از دﺷﻤﻨﯽ
ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را در اﯾﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد و
اﯾﺮان را ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺳﭙﺮد
ﻫﺮﮔﺰ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎه روزی و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ دﭼﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ
ﺑﺨﺘﯿﺎر از آن روی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اوج ﺧﺸﻢ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ،ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی او را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﮔﻤﺎرد .ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﻣﻠﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺎه ﺑﻮد او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮی ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
ﺷﮕﻔﺖ آن ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ آﺑﺎن  ۱۳۵۷ﺑﻪ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ … »:ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮم ﮐﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد .ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای آزادی ﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ و اﺟﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن
ﺑﻬﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ آﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﺟﺮا درآﯾﺪ » ،ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺷﻨﯿﺪم .«.ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ آﺑﺎن
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ:

 ۱۳۵۷را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ

https://www.youtube.com/watch?v=dGKq-TVjNaM
در ﭘﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ  ۵۷ﺳﺎل
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
را ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ » ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻇﻠﻢ
و ﻓﺴﺎد« ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و » … ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد را
ﺗﮑﺮار …« و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ روز ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎم و اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻫﺰارﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش ﺑﯽ آن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ از اﯾﺮان ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﺿﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ

ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب
ﺷﻮد ،در  ۱۸ﺑﻬﻤﻦ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮای اﯾﺮان اﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﯽ رﯾﺰد و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و دﻫﺎن
ﭘﺮﮐﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ .او در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ،اﻧﻘﻼب  ۵۷را دوﺑﺎر “ﮔﺰﯾﻨﻪ ”۵۷
ﯾﮏ ﺑﺎر ” آوردﮔﺎه  ”۵۷و ﯾﮏ ﺑﺎر “ﺑﺤﺮان  ”۵۷ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ  ۵۷ﺳﺎل ﺑﺎ زور ﺳﺮﻧﯿﺰه ی ﻗﺰاق
ﻫﺎ و ارﺗﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺎﻋﺪی
ﻧﺪارد .ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺮﺳﻨﺪ در دﻧﺒﺎﻟﻪ
ی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿـﺖ و اﻧﻘﻼب  ۲۲ﺑﻬﻤـﻦ  ۵۷اﻧﻘﻼب ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮی در راه
اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺴﻨﺪد ﯾﺎ ﻧﭙﺴﻨﺪد .اﯾﻦ آﻗﺎ رﺿﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژه اﻧﻘﻼب ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮد » :ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ،ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،از
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪن و ﺣﺼﺮ اﯾﺮان ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ .ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ در دﯾﺎﻧﺖ و
دﺳﺘﺒﺮد در اﻣﺎﻧﺖ و ﺟﻌﻞ در ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ در اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺬﺷﺖ .ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺰدوری ﺑﺪوﯾﺖ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ذﺑﺢ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ …«
اﮔﺮ ﭘﯿﺎم  ۱۵آﺑﺎن  ۱۳۵۷ﭘﺪر رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی را در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ روﺷﻨﯽ از “اﻧﻘﻼب ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان” ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ …» :ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد
ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ .اﻧﻘﻼب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان
ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ…« او در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻓﺴﺎد ،ﻇﻠﻢ و ﻋﺪم آزادی ﯾﻌﻨﯽ “ﺣﺼﺮ” ﻣﺮدم اﯾﺮان،
ﻧﻪ “ﺣﺼﺮ اﯾﺮان” در درازای  ۵۷ﺳﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﯾﺮان ﻧﺒﻮده ﮐﻪ در درازای  ۵۷ﺣﺼﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ »… ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ…
« اﻣﺎ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی از اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻧﺎم ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﺑﻠﮑﻪ آن را “ﺑﺤﺮان ”۵۷
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی “ﭼﻬﻞ ﺳﺎل” ﻫﺎ ،در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ۵۷
ﺳﺎل ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﭼﻪ در ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ زﺑﺎﻧﻢ ﻻل و اﻣﯿﺪوارم
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻨﻮز از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ  ۱۷ﺳﺎل ﮐﻢ ﻣﯽ
آورد .ﮔﺮﭼﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن
 ۱۷ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه اﻧﺪ.
رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی درﺑﺎره ی “ﺑﺤﺮان  ”۵۷ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ و آن را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش در ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در  ۱۵آﺑﺎن  ۵۷آن را ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد .در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺟﺰ ﻣﺸﺘﯽ ﺷﻌﺎر ﭘﻮچ و ﺗﻬﯽ از

راﺳﺘﯽ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .او ﺧﻮد را ﻣﯿﺮاث دار ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ
ﭘﻬﻠﻮی ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ اش و ﻧﻪ ﻧﺎم ﭘﻬﻠﻮی ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺶ اﺻﯿﻞ
ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎدرش “رﺿﺎ دﯾﺒﺎ” ﺑﻨﺎﻣﺪ
اﺻﯿﻞ ﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎم ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻨﮓ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﻟﻮده اﺳﺖ .در آن ﺻﻮرت او را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺪارد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ داراﯾﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .رﺿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و رﻫﻨﻤﻮدی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان
ﻧﺪارد .از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ رای دارد و
ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ .از  ۵۷ﺳﺎل ﺳﺘﻢ و ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺪر و
ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ .اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﭘﺪرش را در ﭘﯿﺎم  ۱۵آﺑﺎن ۱۳۵۷
ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،از
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،از ﻗﺎﻧﻮن ،از ﺟﻤﻬﻮری ،از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آورد .او ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺪرش و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .او ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داراﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش و ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده اش از اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده اﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﻪ ی او
آﻣﺪه اﺳﺖ … » :ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ در دﯾﺎﻧﺖ و دﺳﺘﺒﺮد در اﻣﺎﻧﺖ و ﺟﻌﻞ
در ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ در اﻋﺘﻤﺎد …« اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد و دزدی ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ ﺑﯿﻔﺮاﯾﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  ۹۷ﺳﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ
…« اﯾﻦ ﻧﮑﺒﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ از اﻧﺒﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻫﺎی

 ۵۷ﺳﺎﻟﻪ ی ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻘﻮی ﺑﯿﺎت
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ـ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴ﻓﻮرﯾﻪ
 ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی

