
« شهیهم شه،ی هم  شه،یاند  یآزاد » 

ی اکبر دیحم  

یرضا پهلو  یآقا تینشاندن رهبر یدر جهت به کرس شه یبر ترور اند  ینقد  

« )ولتر(«یحاضرم جانم را بدهم که تو حرفت را بزن یبا تو مخالفم، ول من  

که مخالف ترور  افتمی[  ۱] یخود را با مرد یاسیس  یداری ب ۱۳۵۷ماه  ی در د من

 ادیدانشگاه تهران فر  انیکه دانشجو ی وقت ، یدیبود. در دهه هفتاد خورش شه یاند

نکته شدم    نیا تیور در اهم، غوطه[۲]شه«یهم  شه،ی هم شه،ی اند ی: »آزادزدندیم

( با آنچه مخالف هستند، فقط تریال)توت خواهتیتمام یهاجامعه زیها و ن که نظام

اگر تو   یعنیاست.  شهیاند  یبا آزاد ت یآن، ضد هیبل در پا ست،ین  انیب یآزاد

 اتشه یاند یجو ترور، آزاد جادیکه با ا خواهند ی م ،یباش شیکه دگراند یجرات کن

هموار سازند.   اتیو اجتماع یاسیس یبردگ  یرا در نطفه خفه کنند تا راه را برا

نجات و   یبرا زی: همه چ گفتیو پس از انقالب م شی در پ  ینیخمپس اگر 

 یجرات نکن گری است، تو د  انیمال ین یو حکومت د ز«ی»اسالم عز یسرکردگ

که من   ییبگو دیشا  ای[ ۳و بعد مسلمانم!«] م یرانیکه »من اول انسانم، بعد ا  ییبگو

ستمیم نمسلمان ه  گریو د می ران یاول انسانم، بعد ا ! 

در دهه نخست پس از انقالب بود که   شه یجو ترور دهشتناک اند نیدر متن چن و

بود(   ی)که مصدق اریکه طرفدار بخت یگفتیاگر م یحت چ، یکه ه یطلبسلطنت

ضرب  سیپار  تهیو در کوچه س یطلبتو خائن، بورژوا و سلطنت  گفتند،ی م ،یهست

سر  ران«یا-یرجو ،یرجو-رانیو آنگاه که شعار »ا[. ۴]کردندیات مو شتم 

. آنگاه نوبت به  ستین  یرجو یمساو ران یا یی که بگو دادند یمجالت نم دادند، یم

طلبان خارج  و استحاله یاسالم یطلبان جمهوراصالح لهیوسبه  شهی جو ترور اند

 های دادآغاز شد و با دوم خر یاز اصالحات رفسنجان یکه با جانبدار د یکشور رس

که  یگفتیم یپرستیاگر در آن جو خاتم یداشت اتجر د؛ یبه اوج رس ونیو خاتم

را  یخاتم یجزو نظام است. )بخود من گفتند برو مصدق را زنده کن تا جا یخاتم

نگو(. حال داستان جنبش   یدر مخالفت با خاتم یزیخفه شو و چ  یعنی رد،یبگ

دادن به   یو چهار سال پس از آن، را ن«یرحسیم ن،یحس  ایو شعار »[ ۵سبز]



 یاشه یترور اند  ی از جوها یگرید تیبماند که خودش حکا  یروحان د”یحسن “کل

یمیپس موافق جنگ و تحر ،یستیموافق ن هان یبود که اگر با ا  ! 

  یضد حکومت استبداد اسالم یاسیس  یفضا گریبه امروز که بار د میاده یرس تا

  شهی ناآگاهانه به جو ترور اند ایشده است که آگاهانه  که ییهاآخوندها مملو از آدم 

تا  یها که برخ آدم  نی. ازنندیدامن م یمخالفان حکومت اسالم انیدر م  یدیجد

هر  ران،ینجات ا ی برا یگانگیامروز به نام  زدند،یم یدم از دموکراس روزید

باشد، با   یرضا پهلو یآقا ۲۰۲۲آنکس را که مخالف فراخوان اتحاد سوم ژوئن 

کنند ی م شهیها ترور اند ها و حرفلقب نیچن  

۱) “ : انگار خودشان از مادر )بزرگ( و پدر )بزرگ( پنجاه و ”یپنجاه و هفت

اول برو سراغ مادر   ،یمخالف  یاند، خب اگر با پنجاه و هفت زاده نشده یهفت

به  حضرتیبعد هم بپرس که چرا خود اعل –رگ( و پدر )بزرگ( خودت )بز

را  شماانقالب  ینطق معروف: “منهم صدا  ،یپنجاه و هفت ن یعنوان مهمتر

  ۲۲از  ش یطلب و خود شاه پچرا صدها هزار سلطنت نکهیا ای[ را کرد؛  ۶]دم”ی شن

شاهزاده رضا خواه را تنها گذاشتند.  مشروطه اریرا ترک کردند و بخت رانیبهمن ا

را ترک کرده بود  رانیزودتر ا یلیکه خ  یپهلو  

(   نیو آخوندها، دکتر غالمحس ینینجات کشور از خم ی، برا ۱۳۵۷ زیدر پائ 

کشور دولت دوم دکتر مصدق بود، بنابر   ریو وز ریوزنخست بیکه نا یقیصد

از   یکیشد.  یدولت مل ک ی لیدرخواست شاه، با او وارد مذاکره جهت تشک

در   –ران یماندن شاه در ا ،یقیدکتر صد لهیبه وس  یریوزنخست رفتنیپذ  طیشرا

قوام ارتش بود. افسوس   یبا نگهدار ین یبا خم ییارویبا هدف رو – شیک رهیجز

با   یقیدکتر صد  ینی بشیبماند و ارتش هم بنابر پ  رانیکه در ا رفتیکه شاه نپذ

د یاز هم پاش یطرفی اعالم ب ) 

جز   یزیهم که چ   یرضا پهلو د،یموافق  رانیا یبرا یاگر با دموکراس ندیگویم (۲

خود مترداف   ”ی: انگار “رضا پهلودیکنیچرا با او مخالفت م د،یگوی نم نیا

است  ”ی“دموکراس  



هر کس با   ند یگویم یاجتماع یهاو مجذوب شدگانش در رسانه یرضا پهلو (۳

از  ی( مخالف است، خودش بخشیاتحاد کردن با رضا پهلو دیبخوان  یعنیاتحاد )

است ”یکلمه “اتحاد”، “رضا پهلو گرید یمشکل است: انگار معنا  

االن وقتشه   یهنوز هستم)!(، ول  ایبودم  خواهی که من خودم جمهور ندیگویم (۴

وگرنه   یسکوت کن  ای یرا قبول کن یرضا پهلو یرهبر اینجات مملکت  یکه برا

است که   یاز کس یبا طرفدار یمساو یخواه ی! انگار جمهورشودیابود من رانیا

  یمساو یخواه یورجمه یعنیخورده است،  ی سوگند پادشاه  ۱۳۵۹در آبان 

آنهم با   رانیسرنوشت ا ی شگویهستند که پ  نهایا نکهی ا ایاست!  یخواه یپادشاه

هستند  یرضا پهلو ی استناد به رهبر  

۵) و االن رهبر مطرح شاهزاده  کندیسقوط نم   میرژ ی: بدون رهبرندیگو یم

در سال پنجاه و هفت به    ون”یاست که دو دسته “انقالب ادمیاست:  یرضا پهلو

شاه«، دسته دوم:   د یشاه، جاو دی: دسته اول: »جاودادندیشعار را سر م ن یتناوب ا

شاه”  دیبه “جاو کار دوباره!« اکنون  ینی»کدوم شاه؟« دسته اول: »شاه نجف، خم

است دهیرس ! 

دهه است که با خرج صدها  کیاز   شیوتو« که بممنون از رسانه »من یبار

درباره رضا شاه و  یغات یتبل یهانامشخص و پخش مستند  یدالر با منبع مال  ونیلیم

  ی دوره پهلو ران یسراب دامن زده است که ا نیبه پرورش ا  ،یخاندان پهلو

کارتر   لهیوسکتاب آندرو اسکات کوپر، با انقالب به تیبود که بنابر روا  ”ی“بهشت

نه   - های پنجاه و هفت  لهیشد و به وس ده یبه ورطه “سقوط” کش های و پنجاه و هفت

مبدل به “دوزخ” شد. و باز هم ممنون از   -اش و دارودسته  ینیخم لهیوسبه

و... که در اوج   نترنشنالیا رانیا کا،یآمر ی صدا ،یسیبیوتو، بمن  یهاشبکه

دادند تا مردم رهبر داشتن   یرضا پهلو یبه سخنران مان!” پوشش همزیطرفی“ب

 را مزه مزه کنند

زور و  یخواهیچرا م گری! دیارفتهیرا پذ یرضا پهلو یخوب، تو رهبر اریبس

و  ؟ یاز دموکراس فتیاست تعر نی! ارم؟ یاو را بپذ  یکه منهم رهبر یارعاب کن

  ون یسی که من نه تنها اپوز ییبگو  رم،یرا بپذ  یرضا پهلو یاگر نخواهم که رهبر 

از موجبات   یکی واقع هستم! در  ی اسالم یبلکه خواهان ادامه جمهور  ستمین



همانا سلطنت   ،یاسالم  یکار آمدن جمهور یرو ل، یدل نیتریاگر نه اصل ،یاصل

عنوان نکردن اشتباهات بزرگ و کوچک و مطلقه محمدرضا شاه بود.    یاستبداد

اشتباهات   یو تنها انگشت گذاردن رو  ۵۷انقالب  جادیمحمدرضا شاه در ا

  ینیاز جمله اتحاد با خم – یبیمه اتروشنفکران در انقالب که به واقع اشتباه

ژرف نسبت به   یمناکیاز ب  یگرید  لیداشتند، خود دل  -چون تنها رهبر مطرح بود 

است دیبه پسر شاه فق دن ی بخش یموج رهبر  

باشد که   یرهبر ایاست که طرفدار هر نظام، گروه  یحق هر کس  نیا ،یآر

من طرفدار آن نظام، گروه   ند،یهم هست که بگو گرانیحق د ن یا ی. ولخواهدیم

  تواندینم خواهیجمهور کیاست که  ی. منطقستمین ،یخواهی که تو م یرهبر ای

را، ولو   ی پهلو یبداد سلسله است  یبه عنوان نماد زنده پادشاه  یرضا پهلو یرهبر

. منظور از رد یبپذ یاسیاتحاد س کیدر   -خودش دموکرات باشد را 

.  ستین خواهیاز چند سازمان مشخص جمهور  یجانبدار زین یخواهیجمهور

گسترده آن است که   فیط یبه معنا رانیا  یبرا یخواهیمنظور از جمهور

که مرامش با  سالهاستآخوندها دارد، و  یاسالم یبا جمهور ریناپذیمخالفت آشت

تظاهرکنندگان در سراسر    لهیوسبه ” یرانیا یجمهور ،یشعار “استقالل، آزاد 

مدنظر است که در آن همه   یرانی ا یاست. چنان جمهور افتهیپژواک  رانیا

و بدون ترس   یبتوانند در کمال آزاد زی ن نطلبااز جمله سلطنت ،یاسیس  یروهاین

خود را مطرح کنند یاسینظرات س شه،ی از ترور اند  

به  یخواهیبر دموکراس  یمبتن خواهیجمهور انیاست که جر انکاررقابلیغ

. از  استیداخل و خارج موجود و پو   انیرانیا  انیدر م یگسترده و قو یصورت

از راهکار   یبخش  تواندی م یرضا پهلو ینگارنده، آقا نیبه نگرش ا ،یرونیا

شانی بشود اگر ا رانیدر ا یخواهیجمهور  

به صورت شفاف و با عنوان موارد مشخص، اشتباهات پدر و پدر بزرگش را در  

مشروطه بر شمارد یگذاردن قانون اساس ریز  

خانواده  هنوز زنده دوران سلطنت محمدرضا شاه و از  یاسیس  انیاز زندان -

کند. بابت اعدام   ییساواک دلجو لهیوس به  دهیبه قتل رس  ایشکنجه شده   انیقربان

  ن یدکتر حس ران،ی ا یامور خارجه دولت مل ریاز جمله اعدام وز یاسیس  انیزندان



سال تا مرگش،   ۱۳ یبرا  اوکردن  ریدکتر مصدق و اس  هیو از کودتا عل ،یفاطم

کند  یخواهپوزش  یاز جانب خانواده سلطنت  

اش که از خزانه دولت در باره ثروت خانواده طرفانهیب یمال یحسابرس کی -

خارج شده است را    رانیپدرش حاصل شده و سپس از ا یدر دوره زمامدار رانیا

بدون   یاسیرهبر س چیباز پس دهد. ه   -نه به حکومت آخوندها  – رانیبه ملت ا

شد مورد اعتماد با تواندی و ثروتش نم یمنابع مال تیشفاف  

، ۱۳۵۹خود در آبان ماه  یبه سوگند پادشاه ایکه آ  دیسرانجام شفاف بگو و

روش   فیاگر سوگندش هنوز بر جاست که تکل[ ۷نه.] ایهمچنان وفادار است  

که سوگندش را نقض کرده است، آنگاه  دی شفاف بگو یاگر رضا پهلو یاست. ول

مبارزه جهت   یرادموکرات ب انیرانیا یکپارچگ ی  نهیزم شینگارنده، پ  نیبه نظر ا

دادگر و   یحکومت دموکراس کیو با هدف استقرار  ینظام اسالم یسرنگون

از دولت،   نید  ییحقوق بشر و جدا یبر منشور جهان یجوابگو به ملت، و مبتن

که   شومی متعهد م خواه یجمهور یمصدق ی رانیا کی. من به عنوان  شودیفراهم م

در کنار شاهزاده رضا  یبغضگونه حب و  چیبدون ه ی دادیرو  نیدر صورت چن

  ییو چند صدا کیاستقرار حکومت دموکرات یبرا یمل گانهی جبهه  کیدر   یپهلو

  ل یو تما  تیجنس ت،ی قوم  ،ینید  ریو غ ین ید  ای یاسیبنابر باور س  یضیتبع  چیکه ه

رمینداشته باشد، قرار گ انیرانیا یجنس  

خود احترام   کیو دموکرات زیآممخالفان صلح  شهی و پس از آن من به اند آنروز تا

و همواره خواهم گفت  گذارمیم  

شه،ی به ترور اند نه  

شه یهم  شه،ی هم شه،ی اند  ی به آزاد یآر و  

———————————- 

است ار،یدکتر شاپور بخت ران،یمشروطه ا ریوزنخست نیعطف به آخر .۱ . 

: میراث سیاسي مصدق و نهرو  نهیزم  نیمن در ا گریبه نوشته د  دینگاه کن .۲

 براي جهان امروز: آزادي اندیشه و بیان، همیشه همیشه 



من در   گریبه نوشته د د یاست. نگاه کن اریعطف به سخنان دکتر شاپور بخت .۳

دکتر شاپور   یهاو بعد مسلمانم«: جاذبه م یرانی: »من اول انسانم، بعد ا نهیزم نیا

رایبخت  

  یاسیسازمان س ”،یجوانان “نهضت مقاومت مل یوشتم اعضااشاره به ضرب .۴

  ۱۹۸۳در سال  یحکومت اسالم یگرامخالفان چپ ریسا لهیبه وس ار،یدکتر بخت

سازمان   یمعرف یبرا ”یاست. جوانان “نهضت مقاومت مل سیپار  تهیدر کوچه س

  تهیکوچه س همخالفان ب ریبا سا زیآمخود و تبادل نظر صلح  اتیو پخش نشر

از  یقرار گرفتند. براثر جراحات وارده برخ  ورشیرفته بودند که مورد  شیپار

شدند  مارستانیب یاعضا راه  

و   ی موسو نی رحسیگونه آن ذوب شده در م کیجنبش سبز دو گونه بود.  .۵

  خواهانیر از آن جنبش آزادتگسترده یبود و گونه بس یطلبان حکومت اصالح

 یبه عنوان چتر محافظت برا یبود که از گونه اول یمخالف حکومت اسالم

ترور  و. ج کردیاست، استفاده م یاهداف خود که زدودن حکومت اسالم شبردنیپ

جنبش مردم   یعنی بود که با گونه بزرگتر جنبش سبز،  ییضد آنها ژهیوبه  شه یاند

همدل بودند   ،یآخونداز حکومت  ییرها یبرا رانیا  

  دم” یانقالب شما را شن  ی“منهم صدا ۱۳۵۷آبان  ۱۴ یاست متن سخنران نیا .۶

(نهیپارس تی)به نقل از سا یمحمد رضا شاه پهلو  

«   جادیا ج یبه تدر شیکه از دو سال پ   یاسیباز س ی! در فضارانیا زیعز ملت

  تواندی نم رانی. انقالب ملت ادیظلم و فساد بپا خواست هیعل رانیشما ملت ا  شد،یم

نباشد  یرانیفرد ا  کیو بعنوان  رانیمن بعنوان پادشاه ا دیی مورد تا  

از احساسات و خشم   گرانیو سوء استفاده د سهی انقالب دس  نیدر کنار ا متاسفانه

که   زیببار آورد. موج اعتصابها ن زیشما، آشوب و هرج و مرج و شورش ن 

اقتصاد   یتا چرخها افتیو جهت   تیماه رایاز آنها بر حق بوده اخ  یاریبس

مملکت به   یندگنفت که ز انیجر یروزمره مردم تلف شود و حت یمملکت و زندگ

 یزندگ حتاجیما نیدارد، قطع گردد، تا عبور و مرور روزانه و تام یآن بستگ

از نقاط  یاریاغتشاش و شورش و کشتار در بس ،یشود. ناامن لیتعط  زیمردم ن



  عی است که استقالل مملکت را در خطر انداخته است. وقا دهی رس ییمان بجا هنیم

قابل   گریمردم و مملکت د یبرا  د،یکش به آتش  روزیرا د  تختیکه پا یاسفبار

از اضمحالل  ی ریجلوگ یدولت و برا یاستعفا ی. در پستیادامه و تحمل ن 

از سقوط و هرج و مرج و   یریجلوگ  یبرا ،یرفتن وحدت مل نیمملکت و از ب

نظم و آرامش، تمام    جادیحکومت قانون و ا یآشوب و کشتار، و بمنظور برقرار

که  یمبذول داشتم و فقط هنگام یائتالف دولت  ک ی لیکوشش خود را در تشک

  نییدولت موقت را تع کیبناچار  ست،ی ائتالف ن نیمعلوم شد که امکان انجام ا

م یکرد  

امکان وجود دارد که   نیاز آشوب و هرج و مرج ا یریآگاهم که بنام جلوگ من

  یاشتباهات گذشته و فشار اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعض

خطر وجود   نیفشار ا جادیمملکت و با ا شرفتی احساس کنند که بنام مصالح و پ

تکرار شود و اما من بنام پادشاه   یاسیو فساد س یمالدارد که سازش نا مقدس فساد 

  عهیو مذهب ش  یمملکت، وحدت مل ی ارض تیشما که سوگند خورده ام که تمام

سوگند خود را تکرار  رانیدر برابر ملت ا گریرا حفظ کنم، بار د  ی عشر یاثن

گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر  یکه خطاها شومیو متعهد م کنمیم

نظم و آرامش در اسرع   یشوم که پس از برقراریجبران گردد. متعهد م زیهت نج 

شود تا  نییو انجام انتخابات آزاد، تع یاساس  یهایآزاد یبرا  یدولت مل  کیوقت 

است بصورت کامل به مرحله اجرا   تی انقالب مشروط یکه خونبها یقانون اساس

دم ی را شن رانیانقالب شما ملت ا ام یپ زیمن ن  د، یدر آ  

که از طرف ملت به پادشاه   یاست اله یحافظ سلطنت مشروطه که موهبت من

  د، یداده ا یبدست آوردنش قربان یتفویض شده است هستم و آنچه را که شما برا

عدالت   ،یبر اساس قانون اساس نده ی در آ رانیکه حکومت ا کنم،یم نیتضم

 ی. در وضع فعلوداز استبداد و ظلم و فساد خواهد ب  و بدور ی و اراده مل یاجتماع

  یاصل فهیوظ رانیاز سقوط و اضمحالل ا یریجلوگ ینظم و آرامش برا یبرقرار

بر ملت   یخود متک یمل تیبا حفظ ماه شهیاست که هم یمسلح شاهنشاه یروهاین

شما هموطنان    یبا همکار د یخود بوده و هست، با یو وفادار بسوگندها رانیا

که استقرار  یبعد یشود تا دولت مل  ارنظم و آرامش هرچه زودتر برقر ن یا میعز

انتخابات آزاد را بر عهده   یاصالحات وبخصوص برقرار یاجرا ها،ی و آزاد



چند   یس نیخواهد داشت در اسرع وقت کار خود را شروع کند. من و شما در ا

  دوارمیام م،یرا پشت سر گذاشته ا اریو خطرات بس می دهای راد د یحساس عیسال وقا

وسرنوشت ساز، خداوند بزرگ ما را مشمول   ریو خط اسلحظات حس نیدر ا

و رفاه و   شیکه آسا یاصل یدر کنار هم به هدفها نمیتا بتوا د، یخو د فرما اتیعنا

م یاست برس یرانیو ا رانیو ا  ی و سربلند یآزاد  

جامعه و   یو مذهب یاعالم که رهبران روحان یعظام و علما اتیاز آ نجایا من

 یهایی هستند، تقاضا دارم تا با راهنما عهیو بخصوص مذاهب ش یپاسداران اسالم

جهان بکوشند.   عهیحفظ تنها کشور ش ی خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برا

به آرامش و نظم، راه  نتا با دعوت آنا  خواهمیجوانان م یمن از رهبران فکر

را همورا کنند. من از شما   یواقع یدموکراس کی یبرقرار یبرا یاصولمبارزه 

  دی و فرزندان خود هست رانیا  ندهیکه مانند من نگران آ یران یپدران و مادران ا 

تا از راه شور و احساسات در آشوب و    دی آنان مانع شو یهاییکه با راهنما خواهیم

سازند  لطمه وارد هنشانیبخود و به م واغتشاش شرکت کنند،   

تا    خواهمیمتعلق به شماست، م رانیا ندهیاز شما جوانان و نوجوانان که آ من

د یضرر نزن رانی ا یو به امروز و خود و فردا  دی را بخون و آتش نکش هنمانیم  

و با   ی دتیعق یهاتا بدور از اختالف خواهمیجامعه م یاسیاز شما رهبران س  من

  ی خود را برا یروها یکشورمان، ن ییحساس و استثنا یخ ی تار تیتوجه به موقع

دی بکار بر هنینجات م  

 یهاخود چرخ ی هااز همه شما کارگران و کارکنان و دهقانان که با کوشش من

  شتریهر چه ب تیتا با فعال خواهم،یم آوردند یکشور را به حرکت در م یاقتصاد

د ی کشور بکوش یاقتصاد یایدر حفظ و اح   

  رانی. همه به ادیفکر کن رانیتا به ا خواهمیم زمیا هموطنان عزاز همه شم من

که   د ی. بدان میفکر کن رانیهمه با هم به ا دیبگذار یخ یلحظات تار نی. در امیفکر کن

استعمار، ظلم و فساد من در کنار شما هستم. و   هیعل رانی در راه انقالب ملت ا

 یو برقرار یشعائر اسالم ظو حف ،یوحدت مل یارض تیحفظ تمام یبرا

همراه شما   رانیملت ا یو تحقق خواستها و آرمانها یروزی و پ یاساس یهایآزاد

 خواهم بود 



  تیخداوند متعال ما را مورد عنا م،یدار  شیکه در پ یریخط ی در روزها دوارمیام

باشد. انشاء هللا   رانیو حافظ ملک و ملت ا د یو لطف خود قرار داده و همواره مو

یتعال .» 

 یسوگند، آقا نی. بر اساس اد یبرو نکیل /وندیپ  نیسوگند به ا ن یا دنیشن یبرا .۷

کند یاعالم م رانیا یخود را پادشاه قانون یرضا پهلو  

 


