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  تالش برای دموکراسی و مدرنيته–شاهنشاه آريامهر 
 
 
 
کمونيستی -  خورشيدی ايران زمين در پی يک توطئه بيگانه ساخته اسالميستی1357در سال  

می درغلطيد و جهان را با ايران شاهنشاهی به ورطه جمهوری بنيادگرايان اسال. از پای درآمد
پيش از . خود به دورانی از تاريکی، ترس، تهديد، کشتار، دزدی و تبهکاری مداوم وارد کرد

 هادی آريا بوم بود و سرزمين اشويی  ما را به – شاهنشاه آريامهر –اين، محّمد رضا پهلوی 
.سوی صنعتی شدن، مودرنيته و دموکراسی هدايت می کرد  

 
 
کرهبر کاريسماتي   
 خورشيدی کودکی چشم به جهان هستی گشود که می با يستی که کشوری عقب 1298 آبان ماه 4در

 و مردمساالری هدايت کند و اين سرنوشت گريز ناپذير صنعتی شدن،مدرنيتهافتاده و سنتی  را به سوی 
نشاه شاه. اين کودک کسی جز محّمد رضا پهلوی نبود، و اين کشور، کشوری جز ايران نبود. او بود

 خورشيدی طی آيين تاجگذاری پدرش  رضا شاه بزرگ به طور رسمی وليعهد 1304آريامهر در سال 
 پس از برکناری پدرشان، رضا شاه بزرگ، به – خورشيدی 1320 سال  سال بعد، در16.  شدايران

  به خواست مردم و برغم کارشکنيهای دولتهای –توطئه و زورگويی متفقين در جنگ جهانی دوم 
.فق،پاد شاه ايران شدمت  

 
زمانی که شاهنشاه جانشين پدر شد، سرزمين ما  در شرايط سخت و دردناک سياسی و اقتصادی به سر 

 های تانک های  شوروی کمونيستی، زيرشنیشمال ميهن . ميبرد و در اشغال ناجوانمردانه متفقين بود
وب ايران در زير مهميز های که عزم تجزيه کردستان و آذرآبادگان را داشت، له شده بود و جن

سربازان انگليسی، که به غارت نفت مشغول  بودند و در اختيار گرفتن خليج هميشه پارس، آخرين نفس 



شاهنشاه همچون پدری دلسوز و فداکار و  ميهنپرستی دلير و بی باک، هرچند با سنی . ها را ميکشيد
 فعال و رهبری قوی مشکالت مام ميهن را کم، اما با تجربه زياد وارد عمل شد و ازطريق ديپلماسی

همزمان پشتيبانی .  از ميان برداشت و ايران را از دست اشغالگران بيگانه رهانيدديگریيکی پس از 
ترقی بودند، ماز  شاهنشاه در ميان مردم ايران که خواهان آزادی از يوغ اجنبی و يک زندگی بهتر و 

.روز به روز بيشتر و بيشتر شد  
 

از راه باال بردن . م و مدرنيتهناسيوناليس:  کردری شاهنشاه را ميتوان در دو نکته خالصهاساس رهب
ران و شاهنشاه آريامهر ميخواستند اي.  حس ميهنپرستی، بازگردندان اعتماد بنفس و بازگشت تاريخی

 هدايت م، مردمساالری و اعتماد به خود و آگاهی  از تاريخ و فرهنگ ميهن ايرانی را به سوی مدرنيس
م ايرانی به هيچ  روی  با راسيسم و شوونيسم سر آشتی ندارد بايست اشاره کرد که ناسيوناليسمی . کنند

 لوحه کارنامه ر فرهنگ ها و کشورها را در س ديگر تمدن ها،و فرهنگ ايران زمين هماره احترام به 
.خود دارد  

 
 

 پيش به سوی دموکراسی و مودرنيسم
 به دوره مدرن، نياز به تصويب قوانينی بود که مجلس ايران  با آنها مخالفت برای وارد کردن ميهنمان

کرد و بناچار پادشاه، برنامه های اصالحی وانقالبی خود را مستقيم با مردم  در ميان گذاشت و در 
اين اصالحات را که تحت . حقيقت به تاييد و تصويب ملت ايران رساند و اصالحات را آغاز  کرد

مردمساالری ومدرنيته  «– به عمل آمد،در چند جمله کوتاِه 40ب سپيد شناخته شد و در ده عنوان انقال
.  ميتوان بيان  کرد–» بيشتر برای ملت ايران  

 
 انقالب سپيد به بانوان ايرانی حق رأی و برابری و مطرح شدن داد و روستاييان از ستم و جور بزرگ 

 و بهره کشی نجات يافتند، هرچند که اسالميستها مالکان رهايی بخشيد و کارگران از استثمار
اين نکته را  نيز ميتوان با عربستان . اعتراضات بسيار کردند و دست به آشوب و خرابکاری زدند

همميهنان جوان، بويژه . ميالدی بانوان حق رأی ندارند21سعودی مقايسه کرد که هنوز در سده 
زاده  شده اند و يا رشد کرده اند، بايد بدانند و فراموش دخترخانومهای ايرانی، که در کشورهای غربی 

نکنند که چه دين و مذهبی در ميهن ورجاوندمان وجود داشت و دارد که سدی ستبر در برابر اين 
.حق رأی به زنان بزرگترين گام به سوی دموکراسی، برابری و مدرنيسم بوده است. کوشش ها بود  

 
کسی نميتواند منکراين باشد که يک ارتباط محکم و . دی نيز بودنتيجه اين انقالب کاهش جدی بيسوا

کاهش بيسوادی يعنی افزايش اگاهی اجتماعی بيشتر . آشکاری بين باسوادی و مردمساالری وجود دارد
انقالب سپيد نيز سيستم غيرانسانی .  برابری، سيستم سياسی سکوالر و مردمساالری استحاصل انکه 

اين هم چندين گام بزرگ پيش به . رد و کشاورزان از ظلم ارباب ها آزاد شدندفوداليسم را از ميان ُب
.سوی مردمساالری و آزادی بود که شوربختانه بسياری از همميهنان فراموش کرده اند  

 



  ايران درمقابل غرب
و صنعتی شدن در دوران طاليی پادشاهی شاهنشاه آريامهر اقتصاد ايران به شدت رو به رشد گذاشت 

 سازمان –، به ابتکار شاهنشاه، ُاپک 1338در سال . کشور و استقالل اقتصادی به جّد آغاز گرديد
ی هموند اين سازمان توانستند نفت خودشان را  بنيان گذاشته شد و کشورها–کشورهای صادرکننده نفت 

 –» هفت خواهران«لبه اين عمل به گونه ای جدی قدرت و غ.  تحت اختيار خود و ملی کنندل، کنتر
در .  را در بازار نفت کاهش داد–بزرگترين شرکتهای نفتی جهان، از جمله بريتيش پتروليوم انگليسی 

 12 دالر درهر بشکه نفت خام به 4 ُاپک، بار ديگر به ابتکار شاهنشاه، بهای نفت را از 1352سال 
ن از فروش نفت خام افزايش چند برابر دالر باال برد و درآمد ارزی کشورهای صادر کننده بويژه ايرا

.يافت که موجب خشم و انتقام کشورهای استعماری شد  
از قدرت سياسی  و نفوذ » هفت خواهران« که به دليل اقتصاد قوی، شرکتهای نفتی  شايان اشاره است 

 که يکی از شرکتهای عضو هفت خواهران است، بطور »اکسون«تنها شرکت . بسيار بهره مند بودند
. ترسايی فروش ناخا لصی کمی کمتر از درآمد ناخالص ملی کشور سوئد داشت1984مثا ل در سال   

 
همزمان بيسوادی کاهش .  خورشيدی اقتصاد ايران بسيار قوی بود و بيکاری وجود نداشت50در دهه 

چشم گيری يافت، سالمت و بهداشت بسيار بهتر شد، قدرت خريد ايرانيان باال رفت، بازار مملو 
 قانونی در باره بيمه 1353در سال . ازکاالهای ساخت داخل و خارج شد و فقربسيار کاهش پيدا کرد

 ايرانی را تحت پوشش قرار داد و هدف ان بود که 6 000  000های اجتماعی تصويب شد که بيش از 
ع به توليد کشور ما نيز در همين دوره شرو.  اين بيمه همه ايرانان را در بر گيرد1361تا پيش از سال 

ايران، ژاپن ديگريی در پهنه جهانی می . فراورده های پتروشيمی، ماشين االت، اتوموبيل، و غيره کرد
. اين پيشرفت ها بی هيچ ترديدی کشورهای غربی را نگران و به ترس انداخت. حتی بهتر از ژاپن. شد

 کشور عقب مانده و ايران ما، به همت شاهنشاه وتالش شخصيت های دالور و ميهنپرست، از يک
 دارای پنجمين قويترين آرتش –ضعيف تبديل به کشوری قوی و ريش سپيد منطقه و  خاورميانه 

 در باره ايران – رييس جمهور اسبق امريکا و دشمن مردم ايران –جيمی کارتر .  شد–غيراتمی جهان 
ين و خطرناکترين بخش جزيره ثبات در يکی از شلوغتر«در دوران شاهنشاه آريامهر، گفت که ايران 

.»های جهان است  
 

در پی اين تالش ها و سازندگی ها به رهبری شاهنشا آريامهر، کشورهای غربی، بويژه آمريکا و 
اقتصاد قوی ايران و قدرت سياسی که .  بدشمنی پرداخته و با ما درگير شدند،انگليس توان تحمل نداشته

ت های غربی امنيت کشورهای غربی را در خطر ايران در پهنه سياست جهانی يافت،  به زم دول
 پرفسور سياست بين الملل در مدرسه اقتصاد و علوم »نباری بوزآ«ظريه بر اساس ن. انداخته بود

زيربنای فيزيکی کشور، انديشه و ارزشهای کشور و ُارگانها و : سياسی لندن، امنيت ملی سه بخش است
کيب در خطر باشد آن دو ترکيب ديگر نيز درخطراست زمانی که يکی از اين سه تر. تشکل های کشور

.و گرفتاری های سياسی داخلی برای کشور ايجاد ميکند  
 کنترل نفت و افزايش قيمت آن زيربنای فيزيکی غرب را در خطر انداخت و اين عمل نيز تورم، 

ه نوبه خود ان گرفتاری ها ب. بيکاری و بحران های اقتصادی ديگر برای کشورهای غربی بوجود آورد



اين درگيری بسيار شدت يافت و دولت های . ارزشهای غربی و تشکل های غربی را در خطر انداخت
.انگليس و آمريکا طرح برندازی نظام شاهنشاهی را آماده و پياده کردند  

نتيجه اين براندازی بدنيا آمدن خونين کودکی حرام زاده بنام جمهوری اسالمی که مادرش انگليس، 
. سوريه و فلسطينيان بودندو خواهرانش ليبی،ريکا و برادرانش فرانسه و آلمان پدرش آم  

 
 

 ايرانيان در اندوه و دلتنگی
 شاهنشاه ايران، اين عاشقترين عاشق ايران، پدر دلسوزسرزمين آريايی ها، با 1357 دی ماه 26

 در مصر چشم از 1359 امرداد ماه 5چشمانی انباشته از اشک، ميهن را ترک کرد و روز يکشنبه 
 سال 28امروز، پس از نزديک به . جهان هستی فرو بست و ملتی را در اندوه و دلتنگی و عزا فرو برد

با حضور رژيم خون و جنون جمهوری اسالمی، فقدان پدر بيشتر از هر زمان ديگری حس ميشود و 
. هر روز اين احساس بيشتر و بيشتر ميشود  

 
ران در دوره او نگری کوتاه می اندازند، چشمانشان از حسرت و غم  جوانان ايرانی زمانی که به اي

اين پرسشی است که بسياری از . »چه بوديم و چه شديم؟«مملواز اشک ميشود و از خود ميپرسند 
کشوری محترم، قدرتمند و ثروتمند يکباره . ايرانيان و دوستداران ايران از خود و يک ديگر ميپرسند

.می و پرورش دهنده و سازنده تروريسم جهانی، زندان، شکنجه و اعدامتبديل به کشوری شد حا  
.افسوس و صد افسوس  

 
 

 پاينده ايران
  پدر ايران– روان پاک شاهنشاه آريامهر درود به

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 
 
 

 آروين خوشنود
 دبير گروه جوانان سازمان رستاخيز ايران


