
 آقای رضا پهلوی بيدار شوید
 "کمان حادثه را عاقبت بود قوسی" 

 نامه سرگشاده به آقای رضا پهلوی
 :آقای رضا پهلوی

  اشـغالی و  در سراسر مـيهن  اسالمی پست و پليد   دژخيمان نظامِ ) 1381اول آذرماه    (دیروز 

 رین وجهـی مضـروب  مـان را بـا وحشـيانه تـ     برادران پدران و و، مادران،  خواهران ،ستمدیده شما و من   

به پرستو فروهـر، دختـر زنـده یـادان پروانـه و             . سر و دست و سينه و پهلویشان را شکستند        . کردند

 سخن از بی عدالتی در سرزمين اهورائی         صفی عليشاه با مردم ایران     داریوش فروهر که در خانقاه    

نه حملـه ور    خود می گفت و دردمندانه می پرسيد در سـرزمين مـن عـدالت چـه معنـا دارد وحشـيا                    

شدند که خوشبختانه در اثر غيرت و هميت جوانان حزب ملـت ایـران از مهلکـه نجـات یافـت و نيمـه                        

 . جان به خانه خالی از مادر و پدر رسيد

 :او چهارسال پيش فریاد بر آورد

 داد خواهيم این بيداد را
 .اد رسی نيست فری و بی بنيادو امروز پس از چهارسال همچنان فریادش را در این جهان پست

 :آقای رضا پهلوی

شما بارها گفته اید به مناسـبت نـام و نشـانی کـه داریـد مـی                  . به حرفم خوب گوش دهيد     

شـما  . من هم با شما موافقم، بـه راسـتی مـی توانيـد    . توانيد به مردم محروم کشورتان کمک کنيد   

نمورد مطمـئن نيسـتم      در ای  من. بارها گفته اید می خواهيد به مردم ستمدیده کشورتان کمک کنيد          

ولی با نوشتن این نامه و عکس العمل شما معلوم خواهد شد که آیا شما به راستی می خواهيـد           

 گرفتـار آمـده و راهـی بـرای          چنين کنيد یا آنکه در دایره سياستبازانی که دور شـما جمـع شـده انـد                

سـتمدیده و درمانـده ام        به ایران قسم، به خـون پـاک جانباختگـان راه آزادی در ایـران               .رهائی ندارید 

 در مظلومانه و بـس دليرانـه   ه خاطر سرنوشت مردمی که در ميهنم چنين تنها و تنها ب   قسم که من  

 قصد تسویه حسابی، که مرا و مـردم          به  نه  و ، جانفشانی می کنند   برابر دست نشاندگان استعمار   

نی گناهی مرتکب نشده    شما نيز مثل ميليون ها جوان ایرا      . ایران را حساب و کتابی با شما نيست       

 ، ، امــا بــيش از آنارث اعمــال و کــردار عــامالن اســتعماریدجوانــان ایــران و شــما همــه یکســر و. ایــد

جوانـان در درون ایـران   . مسئول رفتار و کردار خود در این روزهای خطير و سرنوشت ساز نيز هستيد      

رده انـد، ولـی شـما علـی         چنانکه می بينيد جانشان و خونشان را به پای آزادی ایران پيش کش کـ              

. د معمولی باشـيد چنـين نکـرده ایـد    رونرغم اینکه دائم پافشاری کرده اید می خواهيد مثل یک شه         

آن را   و    نـه چنـدان دور مـيهن خـود توجـه مـی کنـد               یک شهروند معمولی نسبت به تاریخ گذشـته و        

ر برابـر  گذشـته را بـه        شما تاکنون به بهانه اینکه مورخ نيسـتيد قضـاوت د           .چراغ راه آینده می سازد    

  شما و من باید تاریخ.شما الزم نيست مورخ باشيد، من هم مورخ نيستم. عهده تاریخ گذاشته اید

 



 صفحه دّوم

 شـما طـی یکـی    .  و تجارب تلـخ و شـيرین تـاریخ را چـراغ راه آینـده مـان سـازیم           را بخوانيم و بدانيم   

 ی ایرانی با شما داشته اند در برابر این  رادیو و تلویزیون هاهفته گذشته در مصاحبه هائی کهدو

یاد دکتر محمد مصدق چيست جواب های سياسـتمدارانه ای داده           سوآل که نظر شما در باره زنده        

   :برای مثال در مصاحبه شهرام همایون از کانال یک تلویزیونی در لوس آنجلس چنين گفتيد. اید

که« داشتيم مختلفی افراد تاریخ طول در ما کردندببينيد در جامعه ایفا را خودشون               نقش

کمبود             ما، ما کشور در قهرمانان ملی و گفت ميشه تقریبا و عنوان رهبران مختلف،  به

دکتر  که کاری به اعتقاد دارند دید یک جناحی که از من نظر به که نداشتيم ملی               قهرمان

نفت          با ملی شدن صنعت در ارتباط بخصوص داد زمان انجام آن فردمصدق در  قدر مسلم

رابطه ای            زمان در آن بکنيم که نبایست بود، فراموش ناسيوناليستی و پرست وطن  بسيار

تا آخرین من پدر و بود رابطه نزدیکی بسيار زمان آن در داشت من پدر با مصدق                  که دکتر

اتفاقات به ميگرده بر مسائلی که حاال کرد، حمایت وزیر خودش نخست از              لحظه

تا       و می کنم به تاریخ برایسياسی بارها گفتم واگذار من  ریخی گذشته همانطوریکه

بشه و روشن بسياری از این حقایق که بوده تا دقيق از تمام مسائلی        بررسی بسيار

کلی من ارج                طور به ولی هست، من کار نه هستم مورخ نه چون بحث نميشم این  وارد

و               بود که دلسوز مملکتش ایرانی هر به نهم راستامی این در مصدق نظر من دکتر  به

شکی ندارم              ترین کوچک این در و بود مملکت به هدفش خدمت که بود  ».یکی از افرادی

پهلوی:   رضا  آقای

 دانـد، امـا     یامروز مصدق در ميان ما نيست، هيچ کسی خـود را جانشـين قـانونی وی نمـ                  

ن شما می خواهنـد شـما بـه تخـت           شما خود را جانشين قانونی مرحوم پدرتان می دانيد و اطرافيا          

وقتی شما می گوئيد مصدق در ردیف بسياری دیگر نقش خودش را ایفا کـرده               . سلطنت تکيه بزنيد  

، وقتـی مـی     کـم نداشـتيم   ) مشـابه مصـدق   (ما کمبود قهرمـان ملـی       است، وقتی شما می گوئيد      

فداکاری برای رسـيدن     یکباره بر لزوم     گوئيد پدر شما تا آخرین لحظه از نخست وزیر خود حمایت کرد           

 سياستمدارانه  ن جوابِ  شما با ای   .به آزادی و دموکراسی در ميهن داغدارمان خط بطالن می کشيد          

 کوچـک تـرین ارزشـی بـرای آزادی کـه محصـول               یـا شـناختی از تـاریخ نداریـد و یـا            نشان می دهيـد   

 اگر از شـجاع الـدین        شما . خواهد بود قائل نيستيد     در گذشته و حال و آینده      فداکاری های ایثارگران  

 سيد به شما خواهد گفت مصدق سياستمداری مثل دیگران نبـوده اسـت،            شفا معلم تاریخ خود بپر    

 چون کوهی عظـيم در برابـر پيـر اسـتعمارگر انگلـيس ایسـتاد و بـا                    تنها شخصيتی است که     او بلکه

آن هـائی کـه شـما         تمام عمر خویش را بـرعکس      حمایت و نيروی الیزال مردم آن را به زانو در آورد و           

 در راه آزادی مـردمش بـی وقفـه تـالش کـرده و رنـج هـای        آن ها را قهرمانان ملی ملقب می کنيـد      

  برای  شما اگر اینچنين از کنار واقعيات تاریخی نيم قرن گذشته گذر کنيد و.بسيار کشيده است



 صفحه سّوم

  راه  راه خـود را از     محـول کنيـد    را بـه قضـاوت تـاریخ         1332 مرداد   28آمریکائی  / کودتای انگليسی  مثال

  مردمی که دیروز در سراسر ایران و در انهزار

اگـر از معلـم   .  جـدا کـرده ایـد    "مصدق فروهر راهت ادامـه دارد     "خانقاه صفی عليشاه فریاد بر آوردند       

 تاریخ خود بپرسيد به شما خواهد گفت که پدر بزرگ شما گرچه ممکن است قصد خدمت به ایران 

 به سلطنت رسيده بود و به فرمـان همـان            سياست انگليس  اشته است، اما به دست    و ایرانی را د   

                            او با درافتادن و خصومت با مصدقمعلم تاریخ به شما خواهد گفت که . ها نيز تن به تبعيد داد

ه با مردم ایران را گذاشت و در نتيجه کار را بـه مصـيبت امـروزی                 در حقيقت بنياد کينه با آزادی و کين       

 پـدر بـزرگ    در اثـر آن  در مجلس مطرح شد وماده واحده ای که. که همه شاهد آن هستيم کشانيد  

 : به شرح زیر بودشما به تخت سلطنت نشست

بنام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریـه        مجلس شورای ملی    :ماده واحده

ده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانين موضوعه مملکتی             را اعالم نمو  

تعيين تکليف حکومـت قطعـی موکـول     . به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید       

مــتمم قــانون  40و 38، 37، 36بــه نظــر هيــأت موسســان اســت کــه بــرای تغييــر مــواد  

  .تشکيل می شود اساسی

 : گفتاب به نمایندگان مجلسمهمی خطمصدق در برابر چنين مسئله  

سـلطان مـی شـوند و مقـام سـلطنت را اشـغال              ) رضاخان(ئيس الوزرا   خوب آقای ر  . . . 

می کنند، آیا امروز در قرن بيستم هيچکس می تواند بگوید یـک مملکتـی کـه مشـروطه                   

است پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما این حرف را بزنيم آقایان همه تحصيل کـرده                 

 شـوند آنهـم پادشـاه       و درس خوانده و دارای دیپلم هستند، ایشان پادشاه مملکـت مـی            

و بگـوئيم  مسئول، هيچکس چنين حرفی نمـی توانـد بزنـد، و اگـر سـير قهقرائـی بکنـيم                   

مـا  .  و استبداد صرف است    عپادشاه است، رئيس الوزرا حاکم همه چيز است، این ارتجا         

، مخالف آزادی بوده اند، مرتجع بـوده انـد، خـوب          می گوئيم سالطين قاجار یه بد بوده اند       

ئيس الوزرا پادشاه شد، اگر مسئول شـد کـه مـا سـير قهقرائـی مـی کنـيم،                    حاال آقای ر  

امروز مملکت ما بعد از بيست سال و اینهمـه خـونریزی هـا مـی خواهـد سـير قهقرائـی                      

بکند و مثل زنگبار بشود، که گمان نمی کنم در زنگبار هم اینطور باشد که یـک شـخص،                   

پادشـاه  يم کـه یـک شـخص هـم          اگر گفت . هم پادشاه باشد، و هم مسئول مملکت باشد       

باشد، و هم مسئول مملکـت باشـد، اگـر گفتـيم کـه ایشـان پادشـاه و مسـئول نيسـتند                       

آنوقت خيانت به مملکت کرده ایم، برای اینکه ایشـان در ایـن مقـامی کـه هسـتند مـوثر                     

در مملکـت مشـروطه رئـيس الـوزرا مهـم اسـت نـه               . هستند و همه کار می توانند بکنند      

و فقط می تواند بواسطه رأی اعتماد مجلس یـک رئـيس الـوزرائی را               پادشاه فقط   . شاه

 به بکار گمارد، خوب اگر ما قائل شویم که آقای رئيس الوزرا پادشاه بشوند آنوقت در 



 صفحه چهارم

کارهای مملکت هم دخالت بکنند و همين آثاری که امـروز از ایشـان ترشـح مـی کنـد در                     

 هستند، رئيس الوزرا هستند، فرمانده کل شاه . زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد

بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقای سيد یعقوب هزار فحش به            . قوا هستند 

 ــ بعد از بيست سال خونریزی آقای سيد یعقوب من بدهد زیر بار این حرف ها نمی روم 

این مملکت دیدم که    شما مشروطه طلب بودید؟ آزادیخواه بودید؟ بنده خودم شما را در            

باالی منبر می رفتيد و مردم را دعوت به آزادی می کردید، حاال عقيـده شـما ایـن اسـت                     

که یک کسی در مملکت باشد که، هم شاه باشـد، هـم رئـيس الـوزرا، هـم حـاکم؟ اگـر                        

اینطور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف اسـت، پـس چـرا خـون شـهدای راه                    

چـرا مـردم را بـه کشـتن دادیـد؟ ميخواسـتيد از روز اول بيائيـد                   !  بيخود ریختيـد؟    را آزادی

ملتـی  بگوئيد که ما دروغ گفتيم، مشروطه نمی خواستيم، آزادی نمـی خواسـتيم ، یـک                 

خـدایا تـو شـاهد بـاش، مـن خـدا را بـه           . . . " . . ."  شـود    است جاهل و باید با چماق آدم      

انون اساسی را هر آدم مسلمانی      شهادت می طلبم که عقيده ام را می گویم و تغيير ق           

و هر آدم وطنخواهی و هر آدمی که به شخص رضاخان پهلوی ارادتمند اسـت و عقيـده                  

دارد باید برای صالح و نفع مملکت حفـظ کنـد، اگـر قـانون اساسـی متزلـزل شـد ممکـن                       

مملکت به خرابی بيفتد کـه مطلـوب نباشـد آنوقـت رضـاخان پهلـوی هـم هرگونـه                     است

 . . ." باشد مطلوب نيست حکومتی را دارا

 :آقای رضا پهلوی

آیا بازهم به نظر شما مصدق در ردیف افراد مختلفـی بـود کـه نقـش خـود را                    . انصاف بدهيد  

بلی او نقش خود را ایفا کرد و پدر بزرگ شما هم نقش خود را، ولـی چـه کسـی راسـت       . ایفا کرد؟ 

دیـروز  . پـدر بـزرگ شـما کجـا؟       قـش   می گفت و چه کسی آزادی را بر باد داد؟ نقش مصدق کجا و ن              

  را "مصـدق فروهـر ایـن راه ادامـه دارد         "  نقش جاودانه مصدق بود که غریو        آیا) 1381روز اول آذرماه    (

 نمود و رعشه بـر انـدام کـج و معـوج نـوکران جاهـل اسـتعمار انـداخت یـا                       در سرتاسر ایران پر طنين    

وئيد ما کمبود قهرمان نداشته ایم؟      نقش دیگرانی که شما همه را قهرمان خطاب می کنيد و می گ            

تکيه زد تا به امروز کدام قهرمان هم سـنگ و هـم تـراز               از آن روز که پدر بزرگ شما بر صندلی قدرت           

شـما چگونـه خـود را یـک شـهروند           دکتر محمد مصدق، داریوش فروهر و پروانه فروهر سراغ داریـد؟            

وهر که خونشان تا لحظـه رهـائی ایـران    همين پروانه و همين داریوش فر  . معمولی قلمداد می کنيد   

 یگانه چرچمـداران نهضـت ملـی ایـران بـه            ، از خشم و خروش باز نخواهد ایستاد       ،از چنگال استعمار  

 و در دوران حکومت مرحوم پدرتان زیر شدیدترین ضربات سرکوب و زنـدان              رهبری مصدق بزرگ بودند   

 و به مردم ایران رحم نمـی کنيـد؟ چـرا            چرا اغماض می کنيد؟ چرا به خود      . و محروميت قرار داشتند   

به مردم کوچه و بازار نمی پيوندید؟ آیا تظاهراتی را که دو روز پـيش حـزب مشـروطه ایـران در مرکـز                        

 فرماندهی خود یعنی در شهر لوس آنجلس برای حمایت از دانشجویان مبارز در درون ایران ترتيب 



 صفحه پنجم

ه آزادی شـادروان پروانـه و زنـده یـاد داریـوش فروهـر بـه ميـان           و نامی هم از دو جانباخته را       داده بود 

  نفر از طرفداران شما و حزب مشروطه در این تظاهرات شرکت نياورده بودند ندیدید؟ کم تر از پنجاه

این است حاصل و استقبال مردم از شما و حزب مشروطه در لوس آنجلس طـی ده                 آیا  . کرده بودند 

        ساعته؟24ب و چندین رادیو و تلویزیون  دوازده سال فعاليت این حزیا

امـا  .  بيشـتر بنویسـم     لزومـی نـدارد    نوشتم حدیث مجملی بود ازهزاران و      را که در باال      آنچه

ا نوشتم تا تلنگری باشد به دیواری که همان اطرافيان پدرتان در اطراف شما کشـيده                مقدار ر همين  

، به راه مصدق و فروهـر، و  شيند و شما را به راه ملت     لتان بن  اميدوارم صدای این تلنگر به جان د       .اند

 . به راه مردم ایران رهنمون شود که راه آزادگان است

 :آقای رضا پهلوی

  آن را  شما به یمن دامی که در آن گرفتارتان کرده اند امروزه در جایگاهی قرار گرفته اید کـه                  

رسم مردم را اگـر تـاکنون ندیـده بودیـد           راه و   .  دوصد فاصله است    شهروندان معمولی ایران    جایگاه با

 و بادمجان دور قاب چـين هـای          سورچران  خود را از دام اطرافيان     .اکنون طی چند روزه گذشته دیدید     

پاسخ سياستمدارانه شما بـه نـوع حکومـت و چگـونگی            . فاسد رها سازید و به جرگه مردم پيوندید       

 ممکن است در دنيـای پوشـالی   عی نداردرفراندومی که هنوز احدی از محتویات و چگونگی آن اطال         

 ولی به دل و جان ميليون ها نفر مردم ایـران و            داشته باشد،    انی خریدار  انگشت شمار  سياستبازی

از سياست به نحوی که پدر بزرگ و پدرتان پيروی کردنـد یکبـاره کنـاره                . فرزندان مصدق نمی نشيند   

، بلکـه   شاه بـودن  وليعهد بودن، نه به خاطررجوئی کنيد و به مردمی بپيوندید که شما را نه به خاط     

 ایـران بـال کشـيده مـان بـودن چـون نگـين                بـودن راسـتيِن شـما بـا مـردم          ردیفهمراه و هم   به خاطر 

انگشتر حافظ و حامی خواهند بود تا مثل مصدق و فروهرها تا پایان عمر با سرفرازی در ميهن خـود                    

بـه قـدرت تـوده مـردم        . بور به ترک وطن نگردید    باقی بمانيد و به حکم سياست انگليس و آمریکا مج         

کـه بـه طـور یقـين در          حماسه رهائی ایران از چنگال استعمار         به آفرینشِ  ایمان آورید و به کمک آنان     

 .پيش رویمان است سرعت بخشيد

 :آقای رضا پهلوی

 ایـن نامـه    مـن، بـرای   به از چند سوی جمعی امکان داردبگذارید صادقانه به شما بگویم که  

 اگر این نامه بتواند کوچک ترین تغييری در طـرز رفتـار و               چه باک،  گيرند، اما ب  به شما ایراد   رگشادهس

 بـه خلـوت فـرا      را  وجـدانتان  خادم وطن باشيد ایجاد کند و شما و       کردار و گفتار شما که می خواهيد        

 مردمـی ادای  د و به راه مردم وادارد، آنگاه من به وظيفـه ملـی و پایبنـدی خـود بـه ارزش هـای                خواَن

غتنم نشـمارید فـردا بسـيار دیـر اسـت، ولـی بدانيـد          اگر این لحظه های طالئی را م       .وظيفه کرده ام  

 .کمان حادثه را عاقبت بود قوسی: که

 1381 محمد حسيبی ــ دّوم آذرماه                                                                                

com.rr.mhassibi@austin.WWW                                 
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