
در حالی که در ایام اهلل دهه فجر هستیم، آهسته آهسته 
به ۲۲ بهمن روز تاریخی انقالب اسالمی نزدیک می شویم. 
روز تاریخی که به عنوان روز پیروزی انقالب اسالمی شناخته 

می شود. 
انقالب ما امسال ۴۴ ساله می شود و ما همچنان راه سختی 
برای رسیدن به اهداف اصلی انقالبمان داریم . انقالبی که از روز 
نخست تا همین حاال عوامل داخلی و خارجی زیادی سعی 
در سنگ اندازی و ایجاد موانع بر سر راهش دارند. آنچه که 
مشخص است، ۴۰ سال اول به عنوان گام اول و این سال های 
پیش رو به عنوان گام دوم از سوی رهبر انقالب نام گذاری 
شده است. گام دومی که شاید باید قوی، راسخ و محکم تر 

برداشته شود تا در مسیر شکوفایی ایران عزیز قرار بگیریم.
سال ۵۷ انقالب اسالمی با رهبری امام راحل در حالی شکل 
گرفت که دارای برنامه انسان ساز بود و هدفش تعالی و تربیت 
انسان در تراز اسالمی-ایرانی بود تا جایی که این انسان در 

سطح جهانی تبلور پیدا کند.
این شعار برای ما امید و برای دشمنان ترس به همراه داشت. 
دشمنانی که در ین گام اقدامات نظامی را در پیش گرفته بود 
سپس با توجه به شکست در این میدان، وارد میدان جنگی 
با راهکار و تکنولوژی جدید شد. دشمنان و بدخواهان ایران با 
جنگ نرم با استفاده از ادوات رسانه ها و فضای مجازی شروع 
و اقدامات جدیدی را رقم می زنند. دشمن صراحتا می داند 

که می تواند با جنگ نرم و از طریق استفاده از اینترنت و 
ماهواره ها هوشمندانه تر و با عمق آسیب باالتری به سبک 

زندگی ایرانی-اسالمی وارد کند.
رهبر انقالب به دفعات خاطرنشان کردند که مسئولین امر 
در این زمینه غفلت نکنند اما آنچه که در این چهل سال 
شاهدش بودیم چیزی خالف واقع بیانات رهبری بوده و در 
اکثر جایگاه ها با آسیب فراوان روبرو بودیم. مسئولین به عمد 
یا غیرعمد از روی عدم توانایی زمین بازی را رسما در اختیار 
دشمنان قرار داده اند. معضل چهل ساله ای که از داخل باعث 
آسیب به آرمان های اساسی و اهداف اصلی انقالب شده است.
این معضالت انقالب را همچون یک درخت کرم خورده کرده 
است که اگر به کرم ها رسیدگی نشود، نهایتا منجر به قطعه 

این تنه می شود.
غفلت ما در این میدان مبارزه باعث سوء استفاده توسط 
منافقین، معاندین و حامیان پهلوی شده است. افرادی که 
خود کارنامه چندانی نداشته و امروز در چالش های پیش روی 
انقالب دایه دار مردم شده و با خوب جلوه دادن خودشان به 

دنبال نجات ملتی هستند که روزی عملکردشان را دیده اند.
گام دوم انقالب از جهت مبارزه فرهنگی و مبارزه در این 
میدان بسیار اهمیت دارد و باید در این گام برنامه ریزی های 
اساسی صورت گیرد تا به جد پیگیری شود. باید با برنامه 
ریزی در فضای حقیقی و مجازی در جهت اصالح سبک 

زندگی و فرهنگ جامعه تالش شود تا به اصالح درست 
ایرانی-اسالمی برسیم.

یک  تشکیل  برای  اساسی  گام  یک  عنوان  به  دوم  گام 
دولت اسالمی موثر است، آنقدر که این گام منتهی به یک 
دولت شاخص اسالمی تبدیل شود. این برنامه با پیشرفت 
در همه حوزه ها با مولفه های اسالمی امکان پذیر است تا 
تمدن اسالمی شکل بگیرد. شرط رسیدن به این تمدن و 
جایگاه قطعا با اطاعت از ماموریت های محوله مقام معظم 
رهبری است؛ به خصوص جوانان و دانشجویان، به خصوص 
دانشجویان فعال اجتماعی باید وظایف خود را بدانند تا در 

تحقق این گام نقش موثری داشته باشند.
اصالت این گام به حضور جوانان به خصوص دانشجویان 
تشکلی است که باید  کنشگری صحیح و موثر داشته باشند. 
دانشجویان باید مجری و ناظر در راستای تحقق دولت 
اسالمی در ابتدا و سپس جامعه اسالمی باشند. این کنشگری 
دانشجویان با جایگاه موذن و بیدار نگه دارنده جامعه باید جهاد 
تبیین کرد و مردم را هوشیار نگه داشت. این اجرای باید با 
توجه به گام اول انقالب باشد. شناخت دقیق مبانی فکری و 
مکتبی امام راحل )ره( در جایگاه بنیان گذار انقالبی از نکات 
بسیار مهم است. نهایتا باید با پیروی از فرمایشات رهبری 
از معضالت پیش رو عبور کنیم و جهادگونه در عرصه های 

کشور به خصوص فضای مجازی، گام دوم را رقم بزنیم.

گام دوم انقالب، میدان مبارزه فرهنگی است
محمد حسین طارمی

سردبیر نشریه همشاگردی

 امام راحت با صراحت و شجاعت، از انتهای قلب خود، برای 
خدا و با مهربانی سخن می گفتند. اعتماد و اعتقاد حقیقی 
و صادقانه به مردم داشتند. این گونه بود که سخن شان 
به دل مخاطب و بویژه جوانان می نشست. باید در ذهن و 
دل نسل امروز نفوذ کرد، باید ایمان جوانان را به خودمان 
جلب کنیم، مثل امام راحل. درحال حاضر متاسفانه هم 
خانواده ها، هم معلمان و مسئوالن حرف هایی می زنند که 
خودشان هم بعضاً قبول ندارند و عمل نمی کند. چگونه 

انتظار می رود که جوانان امروز آن را قبول کنند؟!
رهبر معظم انقالب اسالمی بارها در دیدارها و سخنرانی 
انتقال فرهنگ را خانواده و  از راه های   های خود یکی 
به خصوص مادران که موثر ترین نقش را دارند، بیان 
کرده اند. جای تعجب است که چرا از یک خانواده مذهبی 
انقالبی باید یک جوان مخالف مذهب و انقالب دربیاید؟ 
چون خانواده ها درست برای فرزندان خود انقالب را شرح 
نکردند، و یا از دین فقط احکام را گرفته و سایر اصول را 
کنار گذاشتند. از طرفی خیلی ها هم اطالعاتی در مورد 
انتقال  دیگران  به  بخواهند  که  ندارند  اسالم  و  انقالب 

بدهند. مثالً از روی عادت چادر سر می کند! 
 برای ایجاد اطالعات از انقالب اسالمی و انتقال آن باید، از 
هنر و ادبیات استفاده کنیم. ما ظرفیت گرانبها و با ارزشی 
مثل دفاع مقدس دارید. که زمینه ای بسیار عالی برای 

انتقال فرهنگ ناب دینی انقالب اسالمی به جامعه دارد. 
نویسندگان و هنرمندان در زمینه تئاتر فیلم سینما نقاشی 
و می تواند و باید بیانگر معارف انقالب اسالمی باشند. چرا 
صدا و سیما در این زمینه کم کاری کرده است؟! دانشجویان 
و طالب با فرهنگیان همه و همه باید برای پر کردن این 
فضای خالء قدم برداریم. خانواده ها هم باید از این منابع 
تولید شده برای باال بردن سطح آگاهی خود استفاده کنند. 
یک اشتباه بسیار بزرگ که در میان ما ایرانیان رواج دارد. 
عدم وجود فرهنگ کتاب و کتابخوانی است. کتاب ها 
قابلیت هایی دارند، که شاید در نصیحت های پدر و مادرها 
هم وجود نداشته باشد. می شود یک تفکر، آرمان، اندیشه 
و عقیده را با کتاب ها و قصه ها منتقل کنیم، و تاثیر بسیار 
زیادی از آن مشاهده کنیم. پس برای انتقال فرهنگ باید 

تبلیغ کتابخوانی را سرلوحه کار خود قرار بدهیم. 
 در اسالم و فرهنگ اسالمی خانواده از احترام و دوام 
و  پدربزرگ  مادر،  پدر،  شامل  است.  برخوردار  باالیی 
مادربزرگ است، که فرهنگ و سنت ها را به نسل بعدی 
انتقال می دهند. این گونه فرزند بی ریشه بار نمی آورد. این 
چیزی است که در غرب کمتر دیده می شود و به آن 
اهمیتی داده نمی شود. غرب برای همین هم هست که 
خانواده و مادر را هدف قرار داده، که فرهنگ و تمدن 

ایرانی اسالمی را از ریشه نابود کنند.

 راه دیگر انتقال فرهنگ بازگویی تاریخ برای نسل جوان 
لمس  و  ندیده  را  انقالب  که  جدید  های  نسل  است. 
نکرده اند. درک درستی از آن ندارند. پس باید قبل از 
آنکه کسانی دیگر آن گونه که خودشان دوست دارند و به 
نفعشان هست، تاریخ را بازگو کنند. ما بیانگر روایت اول و 
واقعی باشیم، نه کسان دیگر. اگر جوانان ما با تاریخ قبل 
از انقالب آشنا بشوند. فرهنگ انقالبی همیشه در آنان 
جوشان خواهد بود. این روحیه یأس و ناامید که در فضای 
مجازی بسط و گسترش یافته است، باعث عدم پذیرش 
واقعیات توسط جوانان می شود. باید دستاوردهای انقالب 
اسالمی تبیین سازی شود. مقایسه بین قبل و بعد انقالب 

صورت بگیرد، تا مردم از سودمندی انقالب آگاه شوند.
 دنیا امروزه به سوی جهانی شدن و تمدن جهانی پیش 
می رود. این موضوع برای جوانان امروزی جالب است و به 
سوی آن جذب می شود. چرا ما این تمدن جهانی را ایجاد 
نکنید؟ یکی از اهداف انقالب اسالمی ایجاد تمدن نوین 
اسالمی و امت اسالمی است. پس انقالب ما قابلیت این 
را جهانی شدن را دارد. مثال با گسترش زبان فارسی، نوع 
پوشش، غذاهای مصرفی، کتاب ها و علوم نوین می توانیم 
تمدن خود را به جهان ارسال کنیم. در این صورت بجای 
این که مردم تابع فرهنگ غرب بشوند، سعی در گسترش 

و پیشرفت فرهنگ خودمان کنیم. 

احسـاس واقعـی خـود را بیـان کنیم
فاطمه آنالوئی

عضو کمیسیون واحد خواهران اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
تالش دوچندان برای ایجاد نسل با فرهنگ و کتاب خوان

نـه کلیشـه هایی کـه خودمـان هـم آن را قبـول نداریم

سرمقاله



اواخر دهه پنجاه بود که جوانان حزب اللهی ایران با 
شور و شوقی بی مانند به ندای هل من ناصر حسین 
زمان، رهبری دلیر و بادرایت، امام خمینی)ره( لبیک 
گفتند و ماالمال از حب او و حب برپایی حکومت 
اسالمی سراسیمه به سوی او شتافتند. آن ها انقالبی را 
شکل دادند که قطب جدیدی در کره زمین شد به نام 
نظام جمهوری اسالمی ایران و این نظام مملّو از شوق 
برپایی عدل، مقابله با ظلم و استکبار و با هدف مقدمه 
سازی حکومت جهانی حضرت ولی عصر)عج( جهان 

را از نور وجود خود غرق در حیرت کرد.
 تا هم اکنون این نظام مقدس ۴۴ سال را با بسیاری 
اقتدار پشت  با عزت و  تلخی ها و شیرینی ها ولی 
سر نهاده است. گاهی از دشمن ضربه خورد و گاه 
از خودی ها. زخم جنگ، تحریم، فتنه ها و تیر های 
نامرد فرهنگی را به جان خرید و هر بار زخم هایش را 
مرهمی بود،  مرهمی از جنس عشق ولی و جوانانی 

که پیرو آن ولی بودند و هستند.
و اما امروزه یکی از دغدغه های مهم و حیاتی موجود، 
بحث الگوسازی از جوانانی است که در این ۴۰ و اندی 
سال نقطه عطف نظام بودند و همواره در مسیرهای 
مختلف اعم از سخت و آسان بهترین راه را انتخاب 
کردند و الگوی جوان مؤمن انقالبی را به رخ دنیا 

کشیدند.
اما سوال اینجاست که ما چقدر در تبیین شخصیت 
و  بوده ایم  برای نسل های جدید موفق  الگوها  این 
روش های صحیح و تاثیرگذار در معرفی و بیان این 

مصادیق به عنوان الگو چه هستند؟!
  در باب سوال اول با توجه به وضعیت و دیدبانی 
میدانی به نظر می رسد موفقیت کاملی نداشته ایم! و 
یکی از دالیل آن می توان به هجوم همه جانبه دشمن 
در تغیر الگوی مردم از رئیس علی دلواری ها به افرادی 
همچون تتلو اشاره کرد. از طرفی شاید کم کاری و 
نیز  مهم  این مسئله  به  کلیشه ای  و  دیر  پردازش 
می تواند از عوامل آن باشد. در واقع تک سریع دشمن، 

پاتک مقابله به مثل سریع می طلبد نه کند!
و اما سوال دوم که می توان گفت از سوال اول هم 
مهمتر است، بحث روش های درست و تاثیرگذار برای 

معرفی الگو به نسل های جدید می باشد.
ما الگوهای بی نظیر در ایران کم نداریم! ایران عزیز 
فهمیده،  حسین  همچون  غیوری  جوانان  شاهد 
بابک  و  حججی ها  کردستان ها،  سمیه  باکری ها، 
نوری  هاست. برای اشاعه فرهنگ و شیوه زندگی این 

الگو های تکرارنشدنی راه های زیر به نظر می رسد:
۱. ساخت کلیپ، عکس نوشته و مستند هایی مطابق 
با سالیق نسل جدید و انتشار آنها توسط رسانه های 

صوتی و تصویری با برنامه ای دقیق و منظم.
معرفی  با سرفصل های  هایی  نشریه  تاسیس   .۲
الگوهای ناب ایرانی و منتشر کردن آنها در مدارس 

و دبیرستان ها.
۳. تربیت جوان هایی برای سخنرانی در باب الگوسازی 

و فرستادن آنها به مدارس.
۴. ایجاد دوره هایی با موضوع »چگونه الگوی خوب را 
به فرزندانمان معرفی کنیم و تداوم تاثیر الگوها را در 
زندگی آنها ببینیم« ویژه والدین و باالخص مادران 

گرامی که سهم بیشتری از تربیت بچه ها دارند.
۵. ایجاد فضاهای گفتمانی درمورد الگوهای ایرانی و 
مقایسه با الگوهای غلطی که توسط رسانه های غربی 

در میان فرزندان ایران رواج پیدا کرده  است.
۶. ساخت سرودهایی در مورد این الگوها. در مورد 
تاثیر این مهارت می توان به نمونه بارز سرود سالم 
فرمانده اشاره کرد که رسوخ آن در قلب ها موجب 
ازدیاد عشق به ولیعصر)عج( در میان نسل جدید شد.

  ان شاءاهلل بتوانیم در وهله نخست اهمیت جایگاه 
الگو در نسل جدید را در اذهان شکوفا و از راه حل  
ها و ایده های گوناگون برای شناساندن علی لندی ها 
استفاده نماییم. که اگر دیر بجنبیم کم کم الگوهای 

بی هویت جای الگوهای اصیل ایرانی را می گیرند.

 اگر سن جوان را بین ۱۵ تا ۲8 سال تعریف کنیم، ۲۵میلیون جوان 
داریم که به عنوان یکه سرمایه بسیار عظیم، بخش مهمی از جامعه 
کنونی را شکل داده است. با توجه به این موضوع ۲۰ سال آینده  
کشور نیز در اختیار همین جوانان نسل سوم انقالب است، از این  رو، 
شناخت صحیح و درک خواسته های این نسل، از اهمیت بسیاری 
ویژه ای برخوردار بوده و ضرورت و توجه به آن را در بخش های 

سیاست گذاری و اجرایی کشور خاطر نشان می سازد.
 نسل سوم، همه نیازهای نسل های قبلی، از نیازهای پایه ای و 
سطح اول تا نیازهای عالی انسانی را دار است. اگر نیازهای این 
نسل را اولویت  بندی کنیم. مهم ترین آنها این است که یک 
جوان، نیاز دارد، تا به رسمیت شناخته شود و او را باور کنیم، 
نیاز به شنیده شدن است. در عصر حاضر که عصر تکنولوژی و 
سرعت است، به مسائل فکری، عاطفی روانی و شخصیتی جوان 
باید توجه بیشتری شود. جوان به اقتضای خصلت غریزی و طبع 

جوانی، در طلب آگاهی، نشاط، آزادی و زیبایی است.
در قرآن کریم هم بارها به مسأله علم و آگاهی توصیه های فراوان 
شده است، هیچ محدودیتی جز خیر و صالح انسان ها در این 

جهان و سعادت ابدی   در  آن جهان وجود ندارد.
اگر نسل سوم درک شوند، مشکالت و نیازهایشان  شناخته شود 
و بستر مناسبی برای رفع خواسته هایشان فراهم گردد، مجال 
خود شکوفایی خواهند یافت. برای رسیدن به خود شکوفایی 
و  اقتصادی  اجتماعی،  شرایط  بودن  فرآهم  با  باید  نخست، 
سیاسی مناسب، جوان از درگیری با نیازهای رده های پایین تر 

رها شود تا بتواند به نیازهای عالی و برتر فکر کند.
 بررسی واقعیات موجود پیرامون نسل های انقالب اسالمی، 
روشنگر این نکته مهم است که به بخشی از تفاوت های موجود 
بین نسل ها کامالً طبیعی است، آرمان ها، نیازها و احساسات 
نسل جوان هر جامعه ای، با نسل پیش خود متفاوت است؛ به 
این معنی که معموال نسل های جدید  بخش هایی از دیدگاه 
های نسل های قبل را تعدیل می کنند یا تغییر می دهند، این 

تفاوت اگر به درستی  شناخته شود  و با شیوه صحیح با آن 
برخورد صورت بگیرد، نه تنها مشکل ساز نیست بلکه موجب  

پختگی و پیشرفت نسل های آینده خواهد شد.
 چنان که  از امام صادق علیه السالم نقل شده است، که فرزندان 
خود را برای ۲۰سال آیند تربیت کنید. یعنی که  بیست سال 
آینده مانند امروز نخواهد بود. فضای  معنایی بیست سال بعد با 

فضای معنایی امروز متفاوت است.
 مقام معظم رهبری در تبیین نسل سوم انقالب می فرمایند: 
یکی از حرف های که امروز محور جنگ روانی دشمن است - 
که الزم است آن را بگویم - این است که می گویند نسل سوم 
انقالب، از ایده های انقالب جدا شده است بعد به دنبالش یک 
فلسفه هم می گذارند؛ مثل همه فلسفه های قالبی و دروغین و 
جلعی که فقط برای توجیه یک حرف دروغ  وغلط  درست  می 

کنند، تا کسی جرات نکند بگوید ،این حرفا غلط است.
اما نسل سوم انقالب نسلی است که از سیاست زدگی گریزان 
است. بی  آنکه به احزاب و افراد سیاسی  وابستگی جناحی داشته 
باشد، خود جوش در جهت تداوم انقالب اسالمی گام بر می دارد 
و بی درگیری در مجادالت  سیاسی، به رشد و توسعه خدمت 

گذاری مردم همت می گمارد.
 تمایل زیبایی شناختی و هنری این نسل   نسبت با نسل های 
گذشته بیشتر است. این نسل صمیمی تر و راحت تر  با دیگران 

می تواند مراوده و معاشرت داشته باشند.
 میزان تبعیت و تاثیر پذیری نسل سوم از دیگران بسیار باال 

است، در نتیجه  نسل سوم به الگوی مناسب نیاز دارد.
ایران  سنت های  و  فرهنگ  به  اسالمی  انقالب  سوم  نسل   
عالقه مند است همچنین به دین و اخالق  پای بند  است و ابعاد 
فرهنگی و هنری زیبا شناختی فرهنگ  ایرانی برای آنها بسیار 
جذابیت دارد. از این رو آگاهی و شناخت صحیح پیرامون تمامی 
موضوعات، از مسائل دینی  گرفته تا مسائل مربوط به جامعه، 
حق و نیاز نسل سوم انقالب است و باید با اطالع رسانی به جا، 
  درست، صادقانه، و مهربانانه، نسل سوم انقالب را از حوادث 

پیش از انقالب و جریانات پس از آن آگاه کرد.

نسل سـوم، نسـل جوان خالق و مبتکر 90 تـراز
منصوره کهوری پور

دبیر سابق واحد فرهنگی دفتر جاد دانشگاه ولیعصر رفسنجان
حدیث مرتضوی فر

مسئول خواهران دانشگاه ولیعصر رفسنجان 

ویرانی طلبان خارج نشین خواستند بازار وکالت به تفاله های رژیم 
وابسته به آمریکای سابق را داغ کنند تا لجن از چهره کریه 
خاندان پهلوی بشویند؛ اما، این لشکرکشی رسانه ای که در چهار 
ماه اخیر به لطف ربات ها و آلبانی نشینان توانسته بود بخشی 
کوچکی از جوانان را فریب دهد، این بار حتی در حد فریب 
هم نبود و همان ابتدا در نطفه خفه شد و اتفاقاً پویش سفارشی 
» من وکالت می دهم « چند روز پس از آغاز، تبدیل شد به 

حرکتی خودجوش به نام » من وکالت نمی دهم «. 
در بین مخالفان این پویش ضد مردمی و واپسگرایانه حتی نام 
مخالفین سرسخت انقالب اسالمی نیز دیده می شد که بر اساس 
آنچه از تاریخ آموخته بودند، به مخالفت با پسر بچه ای شصت 
و چند ساله پرداختند که هنوز از مادر خود پول تو جیبی 

می گیرد آن هم با افتخاری وصف ناشدنی!
مخالفین حیران مانده اند این جمعیت شگفت انگیز »سیصد 
هزار نفری« به چه چیز وکالت داده اند؟ به بذل و بخشش خاک 
ایران به ترکیه و افغانستان در دوران رضاخان میرپنج؟ به ۶۰ 
سال دیکتاتوری محض دو شاه بی سواد قلدر؟ به دخالت شاه 
در مملکت در شخصی ترین امور اشخاص، همچون مدل کاله 
مردان و دامن زنان؟ به کمتر از ۲۴ ساعت مقاومت ارتش به 
اصطالح نوین رضاخانی در مقابل متفقین؟ به تنزل جایگاه زنان 
به امور جنسی؟ به تورم سیصد درصدی قیمت مسکن و خوراک 
در دهه ۵۰؟ یا به عروسک خیمه شب بازی غربی بودن شاه 
مملکت؟ مردم ایران قریب به نیم قرن پیش با پویشی میلیونی، 
آن هم در فضای حقیقی، نه در فضای ربات زده و جهل آلود 

مجازی، اعتماد خود را از این خاندان ایران سوز و وطن فروش 
باز پس ستانده و اعتماد کامل خود به نظام جمهوری اسالمی را 

با بذل خون عزیزترین جوانانشان تضمین نمودند.
ملت ایران ثابت کرده است هر میزان که از شرایط نامساعد 
اقتصادی رنج ببرد و از بی کفایتی برخی مدیران و مسئوالن 
با  آن  ریشه های  که  نظامی  پشت  هیچگاه  باشند،  آزرده 
خون هایی که عاشقانه در راه آن ریخته شده، آبیاری شده است، 

خالی نخواهد کرد.
ملت ایران بارها و بارها ثابت کرده است ارتباط قلبی اش با 
جمهوری اسالمی مبتنی بر منافع شخصی نیست که شاهد آن 
حضور میلیونی در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی ست. مردم 
شریف ایران نه یک بار و دو بار بلکه صد ها بار با حضور میلیونی 
خود در خیابان ها، خواه با زبان روزه در گرمای شدید و خواه در 
برف و باران و سیل و طوفان » وکالت قلبی« خود را با ضمانت 
جان خود، به امامین انقالب داده اند و اجازه نخواهند داد مشتی 
جو زده از فضای ایجاد شده پس از » انقالب فواحش« خدشه ای 

به آن وارد سازند.
حال در آستانه ۴۴ سالگی بزرگترین انقالب تاریخ مردم ایران 
با نمایش اقتدار و مظلومیت خود این بلوغ و بالندگی خود را در 
اثناء مشکالت عدیده اقتصادی و معیشتی به رخ دشمنان داخلی 
و خارجی این انقالب عزیز می کشند و قلباً به جمهوری اسالمی 
ایران وکالت خواهند داد تا همچون ۴۴ سال گذشته مجاهدانه 
از کیان کشور عزیزتر از جانشان حفاظت نموده و بیش از پیش 

موجبات پیشرفت مادی و معنوی آن را فراهم آورند.

وضعیت کلی جوانان کشور نشان دهنده این است که 7٠درصد جمعیت جامعه، زیر3٠ و 35 درصد آنها در گروه  سنی جوانان قرار دارند مصداق سازی جوانان برای نسل نو ظهور امروز

مـردم امروز، حافظـان فردا
امیرمحمد کوالنی

دبیر کل اتحادیۀ جامعه اسالمی دانشجویان / مدیرمسئول نشریه همشاگردی

گزیده ای هر چند کوتاه نسبت به روزگار امروز



از زمان برآمدن رضاخان در صحنه سیاسی کشور، 
از  یکی  به عنوان  فرهنگی دینی  و  با دین  مبارزه 
همواره  استبداد  تداوم  و  تحقق  موانع  مهم ترین 
گرفت.  قرار  پهلوی  رژیم  برنامه های  سرلوحه 
خون بار  سرکوبی  از  پس  رضاخان  که  طوری  به 
سوی  از  قدرتش،  پایه های  تثبیت  و  مخالفان 
از  را  اسالمی  فرهنگ  یافت  مأموریت  انگلیس، 
صحنه زندگی مردم خارج کرده و فرهنگ غرب را 
جانشین آن نماید. رضاخان و بعد از او محمدرضا 
پهلوی در تالش بودند تا از طریق مبارزه با روحانیت 
به عنوان مهمترین نهاد دینی همچنین مبارزه با 
را  استبداد  پایه های  و...  مذهبی  شعایر  و  باورها 
پی ریزی کنند. هرچند این اقدامات ضربات جبران  
در  ولی  ساخت،  وارد  کشور  فرهنگ  بر  ناپذیری 
امام  به رهبری  و روحانیون  مبارزات مردم  نتیجه 

خمینی، پایه های استبداد در کشور فرو ریخت.
ابعاد  در  فرهنگی،  موازین  بر  عالوه  محورها  این 
ابعاد دیگر نمود  و  اقتصادی و سطوح هویت ملی 
بررسی  آن  از  نوشتار، مصادیقی  این  در  یافت که 

می شود:

همکاری با رژیم بعث عراق 
عراق  بعث  رژیم  اطالعات  سرویس  از  اسنادی 
منتشر شده که نشان می دهد خاندان شاه معدوم 
ایران در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران، از رژیم 

بعث عراق حمایت کرده اند.
در این اسناد آمده است، خانواده محمدرضا پهلوی، 
نزدیکان  از  برخی  کمک  با  ایران،  از  فرار  از  پس 
»تیمور بختیار« رئیس اسبق ساواک رژیم پهلوی 
رژیم،  این  نخست وزیر  آخرین  بختیار«،  و »شاپور 
تالش کردند تا صدام دیکتاتور معدوم عراق، بتواند 

در جنگ علیه ایران پیروز شود.
بر اساس این اسناد، برخی از تجهیزات نظامی ایران 
در دوران محمدرضا پهلوی خریداری شده بود، با 
بمباران  برای  شاه،  همسر  پهلوی«  »فرح  موافقت 
شهرهای ایران به رژیم بعث عراق تحویل داده شد. 

ترویج نظام مند مراکز فساد
سطح  در  اعتیاد  و  جنسی  فساد  بروز  بر  عالوه 
عمومی،  برهنگی  ترویج  طریق  از  شهر  و  جامعه 
سینما و..، شهرک هایی به عنوان مرکز فساد دایر 
شد که رسالتی جز نابودی فرهنگ بومی و دینی 
شهر  ساخت  به  می توان  جمله  از  نداشت.  کشور 
داشت  اشاره  مربع  متر  هزار   ۱۳۵ مساحت  با  نو 
که هزاران زن فاحشه را در خود جای داده بود و 
»هفتاد تا هشتاد درصد آنها به انواع بیماری دچار 
شهرک  این  در  که  نامشروعی  فرزندان  و  بودند 
می یافتند«  انتقال  پرورشگاه  به  می شدند  متولد 
وضعیت  با  هدف  جامعه  برای  فساد،  مراکز  این 
از  فارغ  بود.  شده  دیده  تدارک  مختلف  اقتصادی 
مراکزی چون کاباره شکوفه نو که مخصوص اعیان 
آن  در  کشور  مختلف  تصمیمات  و  بود  مقامات  و 
دیسکوهای  شهر،  سراسر سطح  در  می شد،  اتخاذ 
ارزان قیمت، جوانان کم درآمد را به خود جذب، و 

اسیر مفاسد جنسی و اعتیاد می کردند. 
هفتاد درصد نفت شما را تأمین می کنیم.

شاه که حکومت خود را مدیون کودتای آمریکایی 
– انگلیسی می دید توصیه پدر را به کار بست و به 
جای تکیه بر مردم، سه منبع عمده قدرت خود را 
در خارج جستجو می کرد. او که از ابتدای سلطنت 
هشت رییس جمهور آمریکا را تجربه کرده بود. در 
حمایت  جلب  به  افراد،  این  حکومت  دوران  تمام 
سه منبع شرکت های بزرگ نفتی، صنایع اسلحه 
به عبارتی یهودیان  یا  سازی و رژیم صهیونیستی 
آمریکا مشغول بود. همواره بیش از نیمی از درآمد 
ارتش و خرید اسلحه می شد.  نفتی کشـور صرف 
رژیم  که  بود  منطقه  مسلمان  دولت  تنها  ایران 
رسمیت  به  دوفاکتو  صورت  به  را  صهیونیستی 
اسراییل  نیاز  مورد  نفت  درصد  هفتاد  و  شناخت 
را تامین می کرد. عرزی و لوبرانی که رؤسای دفاتر 
اسراییل در ایران و در اصل سفرای آنها محسوب 
می شدند از مشاوران و دوستان شاه بودند. هویدا 
همیشه  پهلوی  دوران  وزیر  نخست  ترین  پردوام 
حضور  به  قبلی  وقت  بدون  را  رژیم  این  سفیر 
وزیر آن چنان  نوزدهمین نخست  این  می پذیرفت. 
از ترور منصور،  آرامشی به شاه داد که هفته بعد 

شاه برای اسکی، راهی سوییس شد.

یاد ایران را با خاویار زنده نگه دار!
 در سن موریتس که هر سال شاه و خانواده اش یک 
ماهی را در آن، تعطیالت زمستانی را می گذراند، 
هـم  قصر  اطراف  خانه های  نبود.  کافی  قصر  یک 
خریداری شدند و در اختیار گارد شاهنشاهی قرار 
گرفت. در ابتدای در ورودی جاده، نگهبانان ایرانی 
مامور شدند و هر سال در این تپه میهمانان بزرگ 
خارجی، یاد ایران را با خاویار زنده نگه می داشتند! 
این اقامت یک ماهه هر ساله ۱۰ میلیون دالر برای 
سوییسی ها سود داشت )محاسبه کنید در مقیاس 

سالهای دهه ۴۰و ۵۰ چقدر می شود(.

پول تأسیس صدکارخانه چقدر می شود؟
جشـن دو هزار و پانصدمین سال پادشاهی بزرگ 
ترین و پرخرج ترین و مضحک ترین نمایش تاریخی 
تومان  میلون  و۵۰۰  میلیارد   ۲ آن  طی  که  بود 
بیدار  شاه  و  بخوابد  آسوده  کوروش  تا  شد  هزینه 
بماند! مطبوعات خارجی نوشتند »پنج هزار کیلو 
پشم و مو، به اندازه مصرف یکسال تمام تئاترهای 
دنیا، برای آرایش سربازان این جشن به کار رفت«. 
ایران،  در  کارخانه  »ایجاد صد  نوشت  ای  روزنامه 
خرج این جشن شد«. روزنامه دیگری نوشت: »۳۰ 
دوران  آن  ارزش  ۱۰۰۰)به  نفری  ایرانی،  میلیون 
حساب کنید و نیاز مردم( ریال برای تملق گویی از 
دو نفر پرداخت کردند: کوروش و آریامهر! روزنامه 
لوموند با تمسخر و به طنز نوشت: »چند کیلو تی. 
این جشن دست دم ۲۶  در  بمب  با یک  تی.  ان. 
را  ایران  مجلس  میکرد«!  آسوده  را  جهان  کشور 
سال  در  انگلیس،  سفیر  گرفت!  جدی  نمی توان 
۱۳۰۵ گزارش می دهد که »مجلس ایران را نمی 
توان جدی گرفت، نمایندگان مجلس، نمایندگان 
آزاد و مستقلی نیستند و انتخابات مجلس آزادانه 
برگزار نمی شود. هنگامی که شاه طرح یا الیحه ای 
مخالف  که  زمانی  می شود.  تصویب  دارد،  مدنظر 

اسـت  بی اعتنا  که  هنگامی  و  می شود  رد  است 
یا الیحه مورد نظر  بحث های فراوانی درباره طرح 

صورت می گیرد.

انگلیسی ها هم برای انتخابات لیست می دادند!
صورت  این  به  ایران  انتخابات  جنگ،  زمان  در 
سفارت  مستشار  صبح  مثاًل  که  گرفت  می  انجام 
نمایندگی  نامزد  هشتاد  حاوی  لیستی  با  انگلیس 
از  بعد  و  می رفت،  وزیر  نخست  دیدار  به  مجلس 
ظهر همان روز کاردار سفارت شوروی نام دوازده 
نفر از نمایندگان مورد نظر خود را به نخست وزیر 
می داد. من برای پایان دادن به این وضعیت تحقیر 
که  مصدق  نام  به  را  گرایان  ملی  از  یکی  آمیـز، 
کردم  احضار  رسید  ملی  جبهه  رهبری  به  بعدها 
و از او خواستم که اگر موافق است، برای تشکیل 
سیستم  بتواند  که  شود  کار  به  دست  کابینه ای 
انتخاباتی کشور را اصالح کند و انتخاباتی به عمـل 
آورد که عاری از هر گونه دخالت خارجی ها باشد. 
پهلوی، محمدرضا، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین 

ابوترابیان )تهران، مترجم، ۱۳۷۱( 
پدرم،۱۳۰۷ کاپیتوالسیون را لغو کرد منصور دائم 
نمایش های  و  دم می زد  از »چارچوب سازندگی« 
رژیم با دریافت وام و اعتبار خارجی ادامه می یافت و 
واردات کاالهای برقی هر روز بیشتر می شد. چنین 
اسالمی  فرهنگ  با  تضاد  در  که  فرهنگی  شرایط 
و  روز تشدید می شد  قرار داشت هر  ما  ایرانی  و 
به مرور جامعه، آماده انفجار می شد. انتشار الیحه 
مصونیت قضایی کارکنان و مستشاران آمریکایی که 
خانواده های آنان را هم دربر می گرفت، فرصت این 
انفجار را فراهم کرد. تعداد آمریکایی ها در ایران هر 
روز در حال افزایش بود و تا پایان حکومت پهلوی 
از ۵۰ هزار نفر می رسید. سفارت آمریکا  به بیش 
خانواده  اعضای  که  نظامیان  تنها  نه  می خواست 
برخوردار  دیپلماتیک  مصونیت  از  نیز  آنها  های 
باشند حق کاپیتوالسیون از مصادیق بارز استعمار 
بـود و در ایران سابقه دیرینه ای داشت. محمدرضا 
که مرتب از لغو حق کاپیتوالسیون توسط پدرش 
افتخار سخن  با غرور و  در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ 
با تصویب آن  برای حفظ سلطنت خود  می گفت، 
موافق بود. رضا شاه در یکی از نامه های خصوصی 
به پسرش )که پیشخدمت مخصوص برایش نوشته 
که  باش  داشته  یاد  »به  که:  بود  داده  تذکر  بود( 
مردم چیزی نیستند و تنها قدرت خارجی اهمیت 
دارد. مرا در زمانی که کسی نمی شناخت به روی 
کار آوردند و در دورانی که همه مردم از من می 

ترسیدند و مرا می خواستند همان ها بردند«.

سونامی انقالب
رژیم پهلوی بیش از همه قربانی فساد پاشته آشیل 
همه دولت های نفتی و ناکارآمدی خود شد مردم 
از  زیادی  فرار می کنند. سر و صدای  از هر طرف 

خیابان های اطراف به گوش می رسد.
خبرنگاران خارجی صحنه های آشفته خیابان های 
شهر تهران را پوشش خبری می دهند، بزرگترین 

زلزله قرن در حال وقوع است. 
مردم فریاد می زدند: ا... اکبر، خمینی رهبر... 

ـــاد ـــره فس جزی
نرگس امامی

دبیر واحد خواهران دفتر جاد دانشگاه حکیم سبزواری

گزیده ای هر چند کوتاه نسبت به روزگار امروز



و سیاسی  اجتماعی  بزرگ  انقالب های  از  یکی  وقوع 
در ایران از حوادث مهم جهانی در قـرن بیستم  بوده 
است. در این انقالب، حکومتی مقتدر و برخوردار از 
متحده   ایاالت   نظام   امنیتی  و  سیاسی  حمایت های 
ساختارهای   و  شد  سرنگون  اسرائیل  و  اروپا  امریکا، 
پیروزی   از  پس  ریخت.  فرو  آن  امنیتی  و  سیاسی 
انقالب اسالمی رهبر آن و مردم بسیار تالش کردند 
تا ساختار نظام نوینی را به جای  نظم  کهنه و پوسیده  

نظام پادشاهی بنا نهند.
به  آگاهانه   ایران  ملت  انگیزه ای  چه  با  و  چرا  اینکه 
مبارزه ای طوالنی برای این تحول انقالبی  دست زده 
است از جمله موضوعات در خور  بررسی   در  مباحث 
فلسفه  به  نگاهی  است .   اسالمی  انقالب  ریشه های 
اعتقادی نیروهای مبارز نشان می دهد که  ناکارآمدی 
نظام مشروطه سلطنتی و ضرورت ایجاد نظامی جدید 
و  اجـتماعی  سیاسی،  تاریخی،  معرفت  بر  مبتنی 
فکری علت  ورود  به  این مبارزه طوالنی  بوده اسـت، 
پهلوی  رژیم   مخالف  مذهبی   و  سیاسی   رهبران  زیرا 
بودند،  ایران   جامعه  متفکران  و  فرهنگیان  از  عموما 
اطالع  و  آگاهی  با  پذیرش مخاطرات همراه  بنابراین 
از پیامدهای  آن بـوده  اسـت. الزم به ذکر است که در 
آن زمان، نسل جوان مبارزان سیاسی نیز اغلب از میان  
قـشر  تحصیل  کرده دانشگاهی و طالب حوزه علمیه  
نظیر دانشجویان یا معلمان و دانش آموزان  بوده اند؛ و 
مهم تر اینکه تحول انقالب در ایران   نهایتا ً با  رهـبری 
رسید  ثمر  به  مردم   قاطبه  توسط  خمینی)ره(  امام 
روحانیت  نظیر  سیاسی  مبارزه  پیشتاز   گروه های   و 
راه،   این  در  پیشتازی شان  به رغم  سیاسی  فعاالن  و 
تمام کننده واقعیت تحول انقالبی نبوده اند  بلکه مردم 
شریف ایران تعیین کننده  نهایی  و تمام کننده انقالب، 

بـه  مـعنی واقعی آن بودند.
حال در این یادداشت می خواهیم به یکدیگر تداعی 
کنیم که چه شد که انقالب شد؟ در واقع چه دالیلی 
شاهنشاهی  سلطنت  رهبران  که  گردید  آن  مسبب 
پهلوی با آن همه ادعا و خدم  و حشم، در نهایت اقدام 
و  محققان  که  است  بدیهی  کردند؟  ایران  از  فرار  به 
پژوهشگران و همچنین ناظران عینی آن دوره، در این 
باره به تفصیل سخن گفته اند و به خوبی ماهیت آن 
نظام سیاسی نامشروع را برای مردم تبیین نموده اند. 
بر همین اساس در این نوشتار قصد داریم تا بخشی 
از  تعارضات بین حکومت و مردمان آن دوره را یادآور 
مصائب  مرور  و  یادآوری  ضمن  ان شاءاهلل  تا  شویم 
به  ۲۲بهمن ماه،  یوم اهلل  آستانه  در  انقالب،  تکوین 
اهداف، منویات و آرمان های انقالب عزیزمان تحکیم 

وحدت ببخشیم.

تعارض  فـرهنگی میان  حاکمیت و مردم:
مساله اسالم ستیزی حکومت پهلوی که در جلوه های  
مختلفی چون کشف حجاب، نفی ارزش های  اسـالمی، 
نفی  و ممنوعیت عزاداری سید الشهداء)ع(، )در زمان 
رضا خان( و مقابله با چهره های  مذهبی ، و محدودیت  
تبلیغ  سازمانی،  و  اداری  مناصب  از  آنان  حذف  و 
سازمان یافته مذاهب ساخته شده بـه  دست استعمار 
چون بهائیت و همچنین   یهودیت  و مسیحیت و تـبلیغ 
ارزش های مفروض این مذاهب، بی بندوباری اخالقی 

بسیار گسترده خانواده سلطنت  و الیـگارشی  حـاکم 
در چهره های مختلف، از موارد تعارض فرهنگی میان  
دستگاه سلطنت و مردم مومن و مسلمان  ایران که بر 

ارزش های اخالقی پایبندی عمومی دارند بود.
نکته مهم اینجاست که  تعارض شدید فرهنگی  میان  
و  جامعه  کـه  بود  حدی  به  سلطنت  نظام  و  مردم  
مردم را به رمز بی تحملی رسـانید. شخصیت اخالقی  
اعضای خانواده سلطنت القاکننده این احساس بود که  
بر آنان حکومت می کنند  انسان های فاسد االخالقی 
که  به هـیچ نحوی شایستگی چنین کاری را ندارند. 
به  عـنوان مثال می توان به جلسه مالقات کارتر و شاه 
حضور  کیفیت  کرد .  اشاره   تهران  به  کارتر  سفر  در 
شاه و همسرش  در این جلسه و سرکشیدن جام های 
ایام عزاداری حضرت سید  شراب به صورت  علنی در 
گردید  تلقی  عادی  امری  بسیاری  نزد  در  الشهداء 
قدرت  نشانه   را   آن  حکومتگران  و  سیاست مداران  یا 
روزافزون شاه تلقی  می نمودند. ولی همین مساله به 
ظاهر ساده و سواالت  در مورد آن شکاف گسترده ای 

بین ملت مسلمان و سلطنت پهلوی را ایجاد کرد.
جشن های ۲۵۰۰ ساله و جشن هنر  شیراز ، تغییر تاریخ 
تاریخ موهوم شاهنشاهی ، همگی  هجری شمسی به 
تالش یهودیان در مسیر سیطره فرهنگی  بر مسلمانان 
تلقی می شد که اتفاقا درست بوده  است؛ چرا که اگر 
بـه بسیاری از  چهره های  فرهنگی   دستگاه حاکمیت 
نگاه کنیم، متوجه  می شویم  که   مارکسیست های سابق 
و یهودیان و بهاییان در آن به  صورت گسترده حضور 

داشته اند. 
اروپاییان   و  خارجیان  برابر  در  خودکم بینی  احساس 
را، که به نوعی  احساس  ازخودبیگانگی  اجتماعی نیز 
منتهی شده بود، حکومت به طور رسمی  و غیررسمی   
از  به طوری  که در جشن ها،  ترویج می کرد؛  و  تبلیغ 
جمله جشن ۲۵۰۰ ساله، عالوه بر واگذاری همه امور 
به اسرائیلی ها و فرانسوی ها  حتی  میوه ، گوشت گاو، 
از   نیز  را  گوسفند و غـاز و کـارگران سلف سرویس 

فرانسه  وارد می کردند.
این در حالی بود که مردم کشور از گرسنگی و فقر در 

نهایت حسرت زندگی می کردند .

تـعارض سیاسی:
مداخله کامال فعاالنه و آشکار انگلستان و امریکاییان 
در روی کار آمدن حاکمیت   پهلوی ها  و تداوم آن بسیار 
موثر بوده  است . به   عبارتی حکومت پهلوی  را  می توان 
ساختار  نامید.  البقا   آمریکایی   و  الحدوث   انگلیسی 
بود؛  بیگانگان  براساس حمایت  این حاکمیت   قدرت 
بیگانگی که در نگاه مردم  ایران  و به درستی دشمنان 

دیرینه اسالم  و ایران محسوب  می شدند .
حمایت تام  و تمام  آمریکا  و انگلیس و مهم تر از همه  
اسرائیل و دفاع جانانه  رژیم پهلوی از منافع غرب در 
ایران و مبارزه شدید با هرگونه مخالفت  با  منافع آن ها 
در ایران این واقعیت  را  به  جامعه  منتقل  کرد که این  
بر  مسلط  بیگانگان  منافع  مدافع   و  مامور  حاکمیت  
کشور است و به تعبیری  کشور در اشغال نامحسوس 

بیگانگان می باشد .
این  احساس  بـا دالیـل و شواهد مختلف در جامعه  
وجود  داشت . کودتاهای  سوم  اسفند  ۱۲۹۹ و ۲8 مرداد 

۱۳۳۲، تشکیل ساواک، تقویت ارتش و ژاندارم منطقه  
و  کاپیتوالسیون  الیحه  تصویب  شدن،  فارس  خلیج 
به   اعتراض  به خاطر  تقلید شیعیان  تبعید مرجعیت 
تصویب آن، حضور مستشاران  بـی شمار امریکایی  در 
عرصه ارتش، اقتصاد، سیاست و امنیت ایران و آزادی 
بی حد وحصر آنان، تاثیر بسیار زیاد اسرائیل در ترسیم 
مواجههبـا  ایران،  منطقه ای  سیاست  گذاری های 
مخالفان و ناراضیان نسبت به بهره مندی بیگانگان  از  
مواهب  مختلف کشور و اعدام و شکنجه بـی دلیل  و 
بی رحمانه این مخالفان به حدی که به مرگ  ده ها نفر 
جوان تحصیل کرده، روحانی و مجتهد در زیر شکنجه 
داشت  که  واقعیت    این  از  بود حکایت  منتهی شـده 
خارجی  اشغالگران   با  مبارزه  پهلوی  رژیم  با  مبارزه 

است.
اظهارات حضرت امام خمینی)ره(، نگاهی به  وصیت 
 نامه مبارزان سیاسی، اعالمیه گروه های  سیاسی مبارز  
و مخالفان  رژیم پهلوی و مهم تر از همه   اسناد  و دست 
 نوشته های باقی مانده پهلوی ها، از جمله  یادداشت های 
ضرورت  بر  گویایی  حکایت  همگی  علم،  اسداهلل 
یگانه ستیزی و ستم ستیزی فداکارانه توسط مخالفان 
به  امام  خمینی)ره(  اظهارات   فداکار است سیری در 
خوبی  روشن   می سازد که ایشان در استراتژی مبارزاتی 
داخلی  عوامل  وجه  به هیچ  نظام سیاسی  تخریب   و 
عوامل  به عنوان  آنان  از  عمدتا  و  نداد  قرار  هدف  را 
ایشان  حمالت  بیشتر  و  می کرد  یاد   بیگانه    بدبخت 
متوجه امریکا، اسرائیل و انگلیس بود و شاه به عنوان 
گرفت  قرار  امام خمینی  آماج حمالت  آنان   نماینده 
خاطر  همین  به  مستقل.  قدرت  یک   عنوان  به   نه  و 
طرح شعار»استقالل ، آزادی « و »نه شرقی ، نه غربی، 
جمهوری اسالمی«، چه در بعد فرهنگی و چه در بعد 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی، به نوعی رهایی  از سلطه 
داشته  تام  توجه  استعمار خارجی  و  داخلی  استبداد 

است.
اسالم  با  مبارزه  و  ایران  مردم  اسالم خواهی  گرایش 
عملیات    اجرای  زمینه ساز  که  پهلوی،  رژیم   ستیزی 
انقالب  و تخریب  نظام سیاسی پهلوی با ویژگی های  
خاص خود شد، زمینه منطقی گرایش مردم  به صورت   
گسترده به جمهوری اسالمی را فراهم کرد؛ چرا که در 
قالب مفروض حکومت جمهوری اسالمی، مردم ایران   
دموکراسی  و اعمال قوانین اسالمی را باهم می دیدند 
و اتفاقا همین مساله گسترش روزافزون خواست  تغییر  
این    و گسترش   را سبب شد   ایران  نظم سیاسی  در 
به    با گرایش شدید فداکاری شهادت طلبانه  خواست 
ناپایدارتر  کردن پایه های حکومت پهلوی ها انجامید تا 
جایی که آن را بـه سـقوط کامل  کشاند  و باقی مانده  
نیروهای سلطنت طلب درون سیستم  حاکمیت  را، به   
حاکمیت،  حفظ  برای  فداکاری  قدرت  فقدان   علت  
یخی  تکه  همانند  کرد؛  اضمحالل  و  فروپاشی   دچار  
که بر اثر ضربات متعدد خرد گشت  و بر  اثر حرارت 
به وجود آمده  انقالبی نیز  دچار ذوب و ازهم پاشیدگی 
شد ؛ از  هم  پاشیدنی که مبتنی بر  قوانین  و قواعد خاص 
آن بود و هیچ قدرت دیگری توان غلبه تام بر مردم 
نداشت  تا  از ذوب شدن یخ استبداد  پهلوی  جلوگیری  

نماید.

چه شـد که پهلـوی گریخت؟!
عباس عرب خالقی
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