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  ســر مقــالــه
  انيهوشنگ كردست

  

  پس از بيست و هشت سال
  

 در بررسي آنچه كه بيست و هشت سال پيش بر مـا                
گذشت نمي توان به اين پرسش پاسخ نداد كه چه شد و         
چه اتفاق افتاد كه نهضت آزاديخواهانه ملت ايـران نـه           
تنها به نتيجه دلخواه نرسيد بلكه ناگهان تغييـر جهـت          

ار واليت فقيـه    داد و به پيروزي انقالب اسالمي و استقر       
  .انجاميد

سالهاي پنجاه كه باال رفـتن بهـاي نفـت و افـزايش                  
درآمدهاي ملي باعث بهتر شدن شرايط اقتصادي كشور        
و در نتيجه، بهتر شدن وضعيت زندگي مردم شده بـود،          
شرايطي پديد آمد كه طبعاً آزاديهاي سياسي متناسـب         

  .طلبيد با آن را مي
 كشـور عامـل مهمـي در        اگر وجود آزادي در يـك          

شكوفايي اقتصاد و توسعة ملي مي باشد طبيعي اسـت          
كه بهبود زندگي مردم و پيشرفت اقتصادي جامعه نيـز          

  .برقراري آزاديهاي متناسب با آنرا ايجاب مي نمايد
پيشرفت اقتصادي بايد در ارتباط با گشايش فضـاي              

 باز سياسي باشد تا جامعه سامان و تعادل خود را حفـظ           
نمايد در غير اينصورت باعث از هم گسستگي و بـرهم           

  .خوردن نظم جامعه خواهد شد
  با توجه به نياز جامعـه و خواسـت مـردم در جهـت                 

 تحقق آزاديهاي سياسي و اجراء كامل قانون اساسي بود        
 طي نامة سرگشاده اي بـه       1356كه جبهه ملي در سال      

ه شـرايط   ضمن اشاره ب  )  به امضاء سه تن از سران     (شاه  
حساس مملكت، اجرا هر چه زودتـر قـانون اساسـي و            
واگذاري اداره امور كشور به نمايندگان مردم و اين كـه           

  .شاه بايد سلطنت كند نه حكومت را خواستار گرديد
  متأسفانه به اين نامه روشنگرانه و وطن پرسـتانه توجـة            

  ادل ميان ــه و تعـالزم و بهنگام مبذول نشد و عدم موازن
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  علي ميرفطروس    

 

!»انقالب اسالمي ايران«تأمالتي دربارة   

  )بخش نخست(

 

  بعنوان(نوعي ماهيت گرائي مطلق در ارزيابيِ رژيم شاه * 

  ا را ازـروشنفكران و رهبران سياسي م)  يك رژيم  وابسته  

  ائي و ـهاي اروپ  درك تضادهاي محمدرضا شاه با دولت  

  .آمريكائي بازداشت   

  رينـت رين و غير ضروريـت ايد ناالزمــران، شـانقالبِ اي* 

  .هاي دو قـرن اخــير بود  انقالب در تـاريخ انقالب   

  سفي،ــنــوائي فل بضاعتي فكــري و بي بـر بستر يك بي* 

  در ـود را ــي خ» مگــشتهــيــوسف گ«س ـ هــر ك  

  ددــد تجـاي ضـه دئولوژيـانديشه ها  و اي» انِـكنع«  

  واب و ــافت و در فضائي از اسطوره و وهـم  و خــي  مي 

  ام كه كسي  دهــمن خواب دي« : كرد زمه ميــخيال زم  

  .»!آيد  مي  
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 :در ايـن شمـاره مـي خـوانيـد
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  هوشنگ كردستاني                                                              
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  راهكارهاي برقراري رژيم مردم ساال در ايران ����
     دكتر اميرهوشمند ممتاز                                                

  درگذشت شادروان اصغر پارس ����
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