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  پروژه بازگشت به نظام موروثى سلطنتى در ايران نقدی بر   

 

                                                                             

اى سياسى مخالف جمهورى در فضاى سياسى فعلى ايران، اآثريت مردم و نيروه

اشتراك _ تقريبا_ موجود حول دو پارامتر آليدى  اسالمى در ارزيابى شرايط حساس

 :نظر دارند

اآثريت مردم خواستار نابودى استبداد مذهبى حاآم و در آرزوى فناى رژيم قرون  - 1

نهايت  آنها اين خواست و آمال بزرگ را در اشكال مبارزاتى بى. باشند وسطايى مى

 اخير نيز براى هزارمين بار اين اراده انسانى را به اعتراضات . زنند متنوع فرياد مى

بنابراين در اينكه ادامه حيات براى رژيم اسالمى دشوار شده و .  گذاشته است نمايش

 . ربوده، شكى وجود ندارد  خواب آرام را از چشمانشنابودی،شبح 

لرزد و از طرفى   طرف رژيم برخود مىدر بطن اين بحران عظيم سياسى آه از يك - 2

 شاهد ، مابه نقطه جوش نزديک ميشود  روز به روز بيشتر ، مردمنارضايتیديگر 

  .  در ايران هستيم »خال آلترناتيو« اى به نام  پديده

ها نيز پايگاه و  هاى گوناگون البته وجود دارند و در ميان توده  آلترناتيوها و پروژه

خواه ترقيخواه و خواه _ا با اين همه، هيچ نيرو و آلترناتيوى هواخواهانى دارند ام

تواند ادعا آند آه به تنهايى و به طور بالفعل خال رهبرى و آلترناتيو را  نمى_ مرتجع

 .توانسته پر آند و از حمايت اآثريت مردم برخوردار باشد

 موجود و سياسینمايد آه بر بطن بحران  مى است و منطقى  رو بسيار طبيعى از اين

ند  آ فقدان يك آلترناتيو قدرتمند، هر جريان و نيروى سياسى و طبقاتى معينى تالش

 برد پروژه، برنامه و راه »، ترويج و سازماندهى تبليغ« آه از طريق سه اهرم 

ها قرار دهد و آنها را حول آلترناتيو پيشنهادى خود  پيشنهادى خود را در برابر توده

قيد و شرط،  هاى بى ه مبتنى بر دموآراسى سياسى و آزادىدر يك جامع. بسيج آند
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شود و الزمه رقابت سالم احزاب و  چنين رفتارى يك نرم شناخته شده محسوب مى

بنابراين وقتى آقاى رضا پهلوى بعنوان مدعى تاج و . باشد هاى فكرى مختلف مى نحله

ا در جريان خصوص_هاى اخير  طلبى در ماه تخت در ايران و رهبر جريان سلطنت

هاى خود براى تبديل نظام پادشاهى از يك پروژه  بر دامنه تالش_ هاى جوانان شورش

افزايد، آسى حق ندارد اين حقوق شهروندى ايشان و  به يك آلترناتيو بالفغل مى

در ايران هر فرد و نيرويى حق دارد در يك رقابت .  را منكر شود جريان سياسى اش

ود را براى اآثريت مردم به اثبات رساند و در عين حال سالم دموآراتيك، حقانيت خ

است آه ضمن دفاع از مواضع و برنامه پيشنهادى خود، به نقد  حق هر فرد و جريانى

ها بعنوان مدافعين يك  از اين منظر ما سوسياليست. ها بپردازد و رد ديگر پروژه

تيوى آه از سرنگونى و آزاديخواهانه، يعنى آلترنابرابری طلبانه آلترناتيو سياسى 

حكومتى مردم، دموآراسى مشارآتى،  جمهورى اسالمى توسط انقالب اجتماعى، خود

هاى طبقاتى و استقرار  قيد و شرط سياسى، پايان دادن به نابرابرى هاى بى آزادى

آند و آارگران و زحمتكشان را براى برپايى  برابرى و عدالت اجتماعى دفاع مى

دانيم آه در اين برهه  رساند، وظيفه خود مى  يارى مىجامعه و حاآميتى انسانى

 به 57گيرى از تراژدى شكست انقالب بهمن   از تاريخ آشورمان و با درس حساس

نقد انواع و اقسام آلترناتيوها و جرياناتى بپردازيم آه عليرغم مبارزه با جمهورى 

 آزادى و برابرى اسالمى و داعيه آزاديخواهى و مردمساالرى قادر نيستند به آرمان

  در اين راستا يكى از نكات آليدى آه هر جريان مدعى رهبرى جنبش. تحقق بخشند

بايد در برابر خود بگذارد، بررسى نقادانه گذشته خود و آال تجارب مربوط به پروژه 

 دور و بر او، ادعا  »خواهان مشروطه« مثال رضا پهلوى و .  است پينشهادى خويش

هيچوجه   اند و احياى سلطنت پهلوى در ايران به  شده » اتدموآر« آنند آه  مى

ايشان همزمان و بارها از دوران به . گرفت اصول آزادى و دموآراسى را زير نخواهد

آنند يعنى   ياد مى ) محمدرضا و رضاشاه( صطالح پرشكوه پدر و پدر بزرگشان ا

ومى، وابستگى اى آه اساسا با سرآوب، اختناق، تبعيضات ق دوران پنجاه ساله

هاى طبقاتى و غارت نجومى  سياسى و اقتصادى به دول امپرياليستى و رشد نابرابرى

.  سپرى شده است »هزار فاميل«   ن پهلوى و اختاپوسهاى آشور توسط خاندا ثروت

تواند  آند، نمى  ارزيابى مى »طاليى«  آسى آه نيم قرن سلطنت پهلوى را بنابراين

اى را  واهى داشته باشد و هم فكر آند آه بديل ترقيخواهانههمزمان هم داعيه آزاديخ
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اين مساله در مورد ساير جريانات . در برابر ارتجاع مذهبى حاآم علم آرده است

مثال نيروى چپى آه با تجارب سترون و دهشتناآى . نيز صادق است_ حتى چپ_

 قاطع هاى توتاليتر مدعى سوسياليسم در بلوك شرق سابق مرزبندى چون حكومت

، .ها را توجيه آند ها و استالين پوت اى جنايات هولناك پول نداشته باشد و يا به گونه

تواند در ايران امروز آانديداى خوبى براى پاسدارى از آزادى و حرمت انسانى  نمى

 .باشد

 28 تعيين آننده آودتاى  دومين نكته آليدى آه آقاى رضا پهلوى بايد پاسخ دهند نقش

گرد تاريخى ايران و تبديل دموآراسى به يك  حكومت مصدق در عقبمرداد عليه 

سازى براى دو دهه حاآميت فاشيسم مذهبى  آيمياى ناب در آن و در نتيجه زمينه

  .است

اند  آنها مدعى. خواه ناميده شوند طلبان اصرار دارند آه مشروطه  بسيارى از سلطنت

 يا اسكانديناوى قدرتى برپا  هاى سلطنتى در انگليس خواهند همچون حكومت آه مى

در پاسخ بايد . آنند آه در آن شاه از مداخله در سياست و امورات مملكت معاف باشد

شاه سلطنت آند « ى او نيز نيتى جز اين داشتند آه گفت مگر دآتر مصدق و جبهه مل

  هاى جاسوسى آمريكا و انگليس  چرا با همكارى مستقيم سازمان  پس»!نه حكومت

 گاه فرستاديد؟  را ساقط آرديد و هزاران انسان را آشته و يا به شكنجهدولت او

يك بار براى هميشه هر ايرانى از هرآجا آه « گويد  آقاى رضا پهلوى در جايى مى

اى، بداند آه در آن مملكت  اى و هر مذهبى و مسكلى و هر عقيده باشد از هر طبقه

اين پايه و . امعه خواهد گرفت را در آن ج صاحب حقوق مساوى خواهد بود و حقش

ما يك سابقه تاريخى در مملكتمان داريم آه زمانى آه پايه ...  آار ماست اساس

دموآراسى در انقالب مشروطيت ريخته شده، بسيارى از اين ممالكت امروزى اروپا 

اند آه خاندان پهلوى   يعنى ايشان مدعى ».هاى ديكتاتورى و فاشيستى داشتند حكومت

هاى انقالب مشروطيت بوده  دهنده و پاسدار ارزش يم قرن اختناق، ادامهعليرغم ن

: شروطيت دخيل بودند اجتماعى در انقالب م دانيم آه سه جريان مشخص ما مى. است

   جريان سوسيال دموآراسى آه خواهان رفع ستم اربابان فئودال با تكيه بر جنبش- 1

 جمهورى مبتنى بر دموآراسى دهقانى، نابودى استبداد قاجارى و برقرارى يك

هاى روشنفكر بورژوا و  جريان ناسيوناليست به رهبرى شخصيت - 2  .سياسى بود 

خواه آه بر خالف انقالب آبير فرانسه، شجاعت طرفدارى از جمهورى  تجار مشروطه
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  »شاه سلطنت آند نه حكومت« يكالترين افراد اين طيف از شعار راد. را نداشتند

اهللا  خواه به رهبرى شيخ فضل هعجريان مشرو  - 3 و باالخره. ندآرد طرفدارى مى

نورى آه خواهان تلفيق آامل دين و دولت و استقرار شريعت به جاى قانون اساسى 

 .مشروطيت بود

خاندان پهلوى حال بايد پاسخ دهند آه به آداميك از اين سه طيف تعلق داشته و يا 

 دوم تعلق  آنند آه به گرايش  ادعا مىنظران طيف سلطنت اى از صاحب دارد؟ پاره

داشته و دارند يعنى همان جريانى آه در انقالب مشروطيت و بعدها در نهضت ملى 

 شوراى  مجلس(  »  انتخابى مجلس« يل قدرت شاه به نفع شدن نفت، خواستار تعد

  نخستين پرسش: توان با طرح چند سوال ساده رد نمود اين ادعا را مى.  بودند )ملى

ينكه اگر خاندان پهلوى طرفدار مشروطيت بوده، آودتاى رضا خان و لغو عملى ا

 چه معنايى داشت؟ آيا قدرقدرتى رضا شاه،  قانون اساسى و فرمايشى شدن مجلس

العنان نبود؟ دومين سوال اينكه اگر قبول داريم حكومت مصدق  حاآميت استبداد مطلق

حمدرضا شاه در تداوم ، از چه رو م دوم انقالب مشروطيت بود دهنده گرايش ادامه

 سوم   زد؟ و پرسش32 ملى را در سال   زيرآب حكومت  »لياخوفيسم « سنت تاريخى 

_ هاى بورژوا اينكه اگر قبول داريد شعار انقالب مشروطيت همچون همه انقالب

« واقعى آشور تبديل آند، چرا عمال دموآراتيك جهان اين بود آه پارلمان را به حاآم 

 وتوآننده و حاآم اصلى آشور بود؟ اهرم سومى آه حتى قادر بود  »يح ملوآانهتوش

  فرمايشى سنا و شوراى ملى را نيز وتو آند؟ تصميمات دو مجلس

شاهزاده «  و بگويند  ) اند و از قضا شده( اى پيدا شوند  ت در اين ميان عدهممكن اس

 نبوده، بعالوه اقامت  در دوران اختناق سياه ساواآى نوجوانى بيش! رضا پهلوى

 اشتباهات"  به ايشان ثابت آرده است آه 57ب طوالنى وى در خارج و تجارب انقال

درست .  اين ادعا هم درست است و هم غلط» !  پدر و پدربزرگ را تكرار نكنند"

  »شجره طيبه« خطاها و جنايات اجداد را به پاى توان  است به اين جهت آه نمى

 بنابراين سخن از دادگاهى  » ! يا شر پدر، پسر را چه حاصل؟فضلاز « نوشت يعنى 

نادرست است از اين رو آه . نمودن و متهم نمودن آقاى رضا پهلوى در ميان نيست

اى در ايران است آه بيالن تاريخى  ايشان مدعى بازسازى و احياى زمامدارى سلسله

ا سيستم حكومتى معينى توان از نظريه و ي يعنى نمى. معينى در آشورمان داشته است

 .دفاع آرد اما آارى به تجارب و عملكرد آن در گذشته نداشت
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  اين است آه با  است و يا شده است، اولين شرطشگويد دموآرات  آسى آه مى

 جريان سياسى و فكرى خود نقادانه برخورد آند، مثال قاطعانه بايد نظر خود را تهگذش

، وابستگى به دول امپرياليستى و  سم فارسدر مورد چرايى استبداد سياسى، شووني

 اسداهللا علم نيز آه بعضا در آتاب خاطرات( انبرى از مستشاران و سفراى آنها فرم

هاى طبقاتى بدهد و بعالوه در برابر خروج   و چپاول و نابرابرى )اعتراف شده است

ر مقطع هاى آشور توسط خاندان پهلوى د  ميليارد دالر از دارايى20و سرقت حداقل 

 پاسخگو باشد و مهمتر از آن آمادگى خود را براى واريز مجدد آن به 57انقالب 

واال اين روزها آسى در . خزانه مملكت در فرداى سرنگونى رژيم اسالمى اعالم نمايد

مادام آه در سطح حرف باقى _مورد دعاوى دموآرات بودن افراد و نيروها 

 !!آند تره هم خرد نمى_ مانند مى

ساالرترين نظام دنيا  اى نيز حكومت عصر شترچرانى را مردم يى آه خامنهدر جا

 .پرداخت خواهى بايد ماليات بيشترى  ادىداند، پيداست آه براى اثبات آز مى

شان به دفعات از   مدتى است جهت اثبات متفاوت بودن »شاهزاده« در همين راستا 

دموآراسى « گويند آه  سخن مى)  نظير بريتانيا( هاى سلطنتى رايج در اروپا  حكومت

   !!ارند و مانعى در برابر هم نيستند در آنها با يكديگر همزيستى د » و مونارآى

 ابراز عقيده نمودند خواهان ايرانى  بگذريم آه در گذشته و حال بسيارى از مشروطه

 » !! كانديناوى براى آشورمان زود باشد و اس احتماال هنوز الگوى انگليس« آه 

ا از الگوهاى واسط آه در آن شاه هنوز از اختياراتى در حكومتدارى برخوردار آنه

براى نمونه دآتر شاپور بختيار خود را طرفدار نمونه اسپانيا . آنند است دفاع مى

  .دانست مى

سلطنت هايى از طيف  منشانه جناح گيريم آه دعاوى دموآرات  مى  با اين همه فرض

   هوس » عبور خر مراد از پل از پس« دهند آه  ل مىباشد يعنى اينها قودرست طلب 

در اين صورت پرسيدنى است آه اگر شاه قصد دخالت در . ظل الهى و قدرقدرتى نكنند

حكومتدارى و سياست را ندارد، آنگاه چه دليلى دارد آه فرد يا خاندان معينى با 

 باشند، مفت آنكه خاصيتى داشته ، بى برخوردارى از امتيازات اشرافى و موروثى

 يا   آنند و ميليارد ميليارد ثروت بياندوزند؟ چرا چنين آس بخورند، ريخت و پاش

اى به  آيند همچون هر شهروند عادى آار و زندگى آنند و اگر عالقه مىنآسانى 

 قضاوت، انتخاب و عزل و نصب  شرآت در امور حكومتى داشتند، خود را در معرض
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خواهند حقوق و امتيازاتى جدا و برتر از شهروندان  دايمى مردم قرار دهند؟ چرا مى

يعنى (  آه در قدرت سياسى مداخله نكنند معمولى داشته باشند؟ تازه اين درحالى است

 آن روز را نياورد آه بخواهند در "طبيعت" ) طفيلى و زايد خود بسنده آنند قشبه ن

( ند آه دخالت شاه ما يدى باقى نمىدارى هم شرآت آنند، در اين صورت ترد حكومت

توليد استبداد آارآرد ديگرى نخواهد   در سياست جز باز )بعنوان يك مقام موروثى

 .داشت

   »!!شود شود، اگر نكند، زايد مى شاه اگر حكومت آند، ديكتاتور مى«  :گفت رندى مى

ساالرى واقعى و برابر حقوقى شهروندان  اى بر پيكر مردم يعنى در هر دو حالت خوره

 از خير تاج و تخت  »شاهزاده جوان« با اين حساب آيا بهتر نيست . بودد خواه

بگذرد و همچون هر شهروند عادى آشورمان، سهم خود را در آزادى و آبادى ايران 

  !ايفا نمايد؟

  1380آبان                                               
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 !وند وقتيکه مونارشيستها ، فمنيست ميش   
 

 از آودتايى آه در آن به آمك   سال پس15 دى، رضا خان 17 در روز   سال پيش67

 از  هاى سلسله پهلوى را پى بريزد و چهار سال پس استعمار بريتانيا توانست پايه

طرفداران مرام « لع و قمع  مبنى بر ق1310تصويب قانون به شدت استبدادى 

 را صادر آرد تا به  »آشف حجاب« به  فرمان معروف  ) چپ جنبش(   »اشتراآى

زور اسلحه و پاسبان، چادر را از سر زنان بردارد و حجاب اسالمى را در اماآن 

 شروع آرد و به همسر و دو  او اين آار را از خانواده خودش. عمومى ممنوع سازد

التحصيلى   در جشن فارغ اش دختر خود دستور داد آه آن روز در هنگام سخنرانى

 . اسالمى در انظار عمومى ظاهر شوند ان رشته مامايى، بدون پوششپرستار

  »آزادى زن« عنوان روز زن يا روز  ى را به د17از آن روز به بعد خاندان پهلوى 

 .نام گذارى آردند و در تمام دوران حكومتشان آن را جشن گرفتند

ن روز و  و سرنگونى رژيم سلطنتى، جمهورى اسالمى نوپا، اي57بعد از انقالب 

 دختر پيامبر را  »فاطمه«  ملغى آرد و به جاى آن روز تولد فرمان آشف حجاب را

عنوان روز زن اعالم نمود و حجاب را در تمامى معابر و اماآن عمومى اجبارى  به

هم در رژيم شاهنشاهى و هم _طلبى زنان   برابرى اما طرفداران واقعى جنبش. دانست

 با هر نوع اجبار  »آزادى پوشش« قيد و شرط از  ع بىاز منظر دفا_ در رژيم فقاهتى

اند و   زنان مخالف بوده  مردم و بويژه پوشش و وضع قانون براى تعيين نوع لباس

عنوان  را به_ روز بين المللى زن _ ها زن در جهان، هشت مارس  با ميليون همدوش

 از(عد از انقالب هاى نخست ب  در سالهاى باشكوه مراسم. اند روز خود محسوب نموده

 زنان در   مجددى آه فعالين جنبش  و نيز تالش)57جمله راهپيمايى تاريخى اسفند 

اند،   انجام داده  مارس8 ساله اخير براى گراميداشت چندايران و به طور علنى طى 

دهد آه نه روز آذايى زن در رژيم شاه و نه چنين روزى در رژيم شيخ،  نشان مى

اى عامدانه سعى در  اما عده. طلب ايران نيست ارز و برابرىمورد تاييد زنان مب
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 ساعته جديد 24راديوى _يو فردا مثال راد. وارونه جلوه دادن اين واقعيت دارند

 داد آه در تعدادى از  گزارش_   ايران  "آمريكائيزه آردن"  براى "عمو سام"

ن به مناسبت هاى اپوزيسيو هايى توسط برخى گروه شهرهاى آمريكا، راهپيمايى

همچنين .  و در دفاع از آزادى زن در ايران، برپا شده است »آشف حجاب" سالروز 

 ژانويه در 7 ديماه برابر با 17مراسم مرآزى مربوط به اين رويداد نيز در خود روز 

گزارشگر اين راديو به عمد از هويت .  برگزار گرديده است آنجلس هتل هيلتون لس

دانيم آه جز  اين حرآات سخنى نگفت، اما همه مىآنندگان  سياسى برگزار

 براى ممنوع طلبان آسى حاضر نيست سالروز اقدام ضد دموآراتيك رضاخان سلطنت

چرا آه مبانى حقوق بشر .  را روز آزادى زن بنامد )حجاب(  اسالمى  سازى پوشش

آند  حكم مى_  و در اينجا آزادى پوشش_هاى فردى  و از جمله اصل مربوط به آزادى

گرايى، حق فردى زنان  آه هيچ قانون و قلدرى نتواند به بهانه عرف گرايى يا شريعت

حجاب « از اينرو هم طرفداران . سوال برد خود زير  را براى انتخاب نوع پوشش

 با اصل مدنى و دموآراتيك  »ممنوع سازى حجاب«  و هم طرفداران  »اجبارى

 .نندآ  مى  مخالفند و آن را نقض"آزادى پوشش"

واقعيت اين است آه در بسيارى از جوامع موسوم به اسالمى، مبارزه براى آزادى 

هاى آزايخواهانه و فمينيستى مبدل شده است   به يكى از مطالبات ثابت جنبش پوشش

معناى روشن اين شعار و .  بيشتر از هرجاى ديگر قويتر است و در ايران اين جنبش

ه سياسى، مذهب و مرامى نتواند و نبايد نوع مطالبه اين است آه هيچ دولت، گرو

   لباستحميل آند و يا آنها را از پوشيدن_ بويژه زنان_ خاصى را بر مردم  پوشش

اين بدان معناست آه .  منع نمايد ) چادر، مانتو، شلوار يا مينى ژوپاعم از( خاصى 

 اقدامات هاى استبدادى اسالمى نيست آه سر ستيز داريم بلكه با ما فقط با رژيم

از همين رو نه . هاى مدعى سكوالريسم نيز مخالفيم دموآراتيك رژيم ارتجاعى و ضد

مخالفيم بلكه با اقدام ... تنها با حجاب اجبارى در ايران و عربستان و افغانستان و 

 محافلى  االصل، با تالش  يك معلم محجبه افغانى دولت آلمان براى جلوگيرى از تدريس

 آموز، با سياست  براى  ممنوع سازى حجاب براى دختران دانش و فرانسهدر سوئد 

 آن آشور براى جلوگيرى از حجاب اختيارى دختران  دادگسترى ترآيه و ارتش

نيز  1314دانشجو و بنابراين با اعمالى نظير فرمان آشف حجاب رضاخان در 

 .شناسيم  را به رسميت نمى "استبداد مثبت" مرزبندى قاطع داريم زيرا ما 
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هاى آتاتورك در ترآيه آه به بهانه   را تحت تاثير سياست رضا خان البته اقدام خويش

ترين جنايات را  رحمانه  براى اروپايى آردن آشور، بى مبارزه با عقب ماندگى و تالش

ها، آردها و ارامنه مرتكب شده بود و يك استبداد الييك برپا آرده بود،  عليه مذهبى

ها و  گان رژيم در خيابان ها و گزمه  به موجب آن خيل پاسبانفرمانى آه. انجام داد

ها و اماآن براه افتادند تا به زور اسلحه و باتون و تحقير و توسرى، چادر و  آوچه

بويژه _ نمود مردان  اى حتى تالش رضاخان در دوره. روسرى را از زنان بگيرند

. هاى خاصى وادار آند  و آالهها ها و يونيفرم را نيز به پوشيدن لباس_ آارآنان دولت

هاى فردى و اجتماعى، به جاى اين  حال آنكه يك رژيم مبتنى بر دموآراسى و آزادى

آرد از طريق روشنگرى و تبليغات علمى و اگاهگرانه، به نقد اشكال و  آار سعى مى

معنا، ارتجاعى و  مناسبات سنتى حاآم بر جامعه ايران و از جمله پديده بى

 حجاب زنان بپردازد، بى آنكه مرتكب هيچگونه خشونت و ممنوع سازى ساالرانه مرد

شور ما را تواند آ ها مى آرد از طريق آن نوع قلدرمآبى رضاخان فكر مى. شود

هاى ارتجاعى اين شد آه چند دهه بعد   آند، حاصل آن نوع مدرن سازى"متمدن"

به دست آسانى اختيارخود را  ، عنان مردم ايران در انقالب ضد سلطنتى خويش

البته بايد به اين مساله اشاره . سپردند آه مستقيما از قرون وسطى برآمده بودند

 در مورد واقعه  ) طلبان سلطنت( ها  يستنمود آه عليرغم هياهوى فعلى مونارش

 نمود،  وقتى بر تخت جلوس_ محمد رضا پهلوى_آشف حجاب، جانشين رضاخان 

 و ضمن به بازى گرفتن روحانيون و پرداخت هاى پدر را تعديل داد اندآى سياست

نيز به احترام امام هشتم شيعيان  را  حقوق به آنها از بيت المال، اسم وليعهدش

ها  رفت و از جيب ملت، ميليون مى...  ناميد و مرتبا به زيارت مكه و مشهد و "رضا"

شهبانو "  در آستانه انقالب بهمن نيز. آرد خرج گالب پاشى و نونوار آردن آنها مى

 براى جلب رضايت مردم تحت امر خمينى، با روسرى اسالمى به زيارت آربال  "فرح

. رفت تا اندآى از خشم رهبرى مرتجع انقالب در مورد واقعه آشف حجاب بكاهد

ترين نافرمانى  اآنون اما آه بحران سياسى و نارضايتى عمومى و از جمله عظيم

ران را فرا گرفته است و آل  منطقه در يك مدنى زنان و جوانان آشورمان تمام اي

 بدل  اند تا جنس طلبان فرصت را غنيمت شمرده برد، سلطنت سر مى التهاب آامل به

 حق خواهى و   روز جهانى زن، به جنبش  مارس8را به جاى _  دى17_خود 

 ما پيشاهنگ آزادى  "جد بزرگوار" نان ايران تحميل آنند تا بگويند طلبى ز برابرى
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ولى واقعيت اين است آه وضعيت اسفبارتر زنان در . ن در ايران بوده استزنا

 حكومت تواند بار گناهان آسانى را بپوشاند آه در دوره جمهورى اسالمى نمى

 هرويين توسط  پخش و راه اندازى مسابقه ملكه زيبايى و " بازى لوآس" سلطنتى، 

انين مرد يگر بسيارى از قوزدند و از طرفى د  جا مى "مدرنيسم" اشرف پهلوى را 

   آشور حفظ آرده بودند و از طريق سازش "مدنى و آيفرى" ساالرانه را در قوانين 

چشم _ دانستند  آن مى آه قانون اساسى را برخاسته از ذات مقدس_با مذهب رسمى 

هاى عظيم جنسى و طبقاتى اآثريت زنان در جامعه بسته بودند  بر بى حقى و نابرابرى

م آه نسبت به ديكتاتورى، نابرابرى طبقاتى و وابستگى خفت بار به و هرجا ه

 و "سيا"دست آموز ( اعتراضى برخاست، با ساواك جهنمى امپرياليسم صداى 

 به سراغ مخالفان رفتند و از جمله صدها تن از زنان چپ و مبارز را  " ) موساد"

 .ها و حتى تجاوز جنسى آشيدند ترين شكنجه به زير وحشيانه

 دى اين سمبل رژيم ستم 17تواند  نابراين هيچ زن و انسان ترقيخواهى در ايران نمىب

 آشف حجاب را  "گونه آتاتورآى و قزاق" ا روز خود بنامد و سالروز اقدام شاهى ر

 .، اشتباه گيرد قيد و شرط پوشش با روز واقعى آزادى زن و از جمله آزادى بى

 

               2003ژانويه                                            

 

 

  

   ---------------------------------------------------------------------- 
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 باز هم در نقد مونارشيسم

  از رضا پهلوى  سه پرسش                                
 

ان آه خود را دانند و چه آن چه آنان آه خود را سوسياليست مى_جمهوريخواهان 

متناسب با شتاب گرفتن بحران سياسى در ايران، تزلزل و انزواى _ آاپيتاليست

هاى اعتراضى مردم  سابقه رژيم اسالمى، حاد شدن اوضاع منطقه، رشد جنبش بى

ين ميان، آغاز شدن فاز طلبانه آنها و در ا  خصلت سرنگون آشورمان و افزايش

هاى مختلف، گزينه سلطنت و آال  ون از زاويه و چگونگى تحقق آن، تاآن، آلترناتيو

استقرار مجدد نظام مونارشيستى مبتنى بر وراثت و اشرافيت را مورد نقد قرار 

ها، داليل خود را براى مخالفت  ها، سمينارها و مناظره اند و در مقاالت، اعالميه داده

هاى اخير   سالخود من نيز طى. اند با بازگشت نظام شاهنشاهى به ايران تشريح نموده

از منظر دفاع از دموآراسى، جمهوريت و سوسياليسم، به نقد و نفى اين آلترناتيو 

اما آنچه در اين نوشته مد نظر من است، نه تكرار استدالالت . ارتجاعى پرداختم

اى، ايدئولوژيك و طبقاتى آلترناتيو نظام  موجود در مقاالت تاآنونى و نقد ريشه

 طلبيدن اين گزينه سياسى و  هايى چند براى به چالش موروثى، بلكه طرح پرسش

  .افشاى دعاوى و تناقضات سياسى و اجتماعى آن است

********************                                      

طلبان، آه آقاى   اقليت در درون طيف سلطنت دانيم آه صرف نظر از يك گرايش مى

هاى آهنين  آنند و خواهان پوشيدن چكمه  مىگى متهم هعرض رضا پهلوى را به بى

چون و چراى سلطنت در ايران را موضوعى غير قابل  رضاخانى هستند و بازگشت بى

 "گوهربار" به تاريخ  "توهين"  آن را  "راى گذاشتن"  به پندارند و  مى پرسش

 و احتماال نژاد  »نژاد پاك«  سال نظام شاهنشاهى در سرزمين 2500 از  بيش

 و پيرو  "مشروطه خواه" طلبان خود را  نند، اآثريت سلطنتدا  آريايى مى"ربرت"

 معرفى نموده و متناسب با دوران مدرن آنونى و "ه انقالب مشروط" قانون اساسى 
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ادى و  بيكران مردم استبداد زده ايران براى دستيابى به آز آگاهى از عطش

 آه قبل  )دهند م آه قول آن را مىو يا بهتر است بگويي( ساالرى، خواهان آنند  مردم

گيرى همگانى و   بر تخت شاهى، در يك رفراندوم و يا نوعى راى از جلوس

دموآراتيك، نظر مردم را در مورد شكل و نوع حكومت جايگزين جمهورى اسالمى 

هاى  دهند آه در صورت استقرار سلطنت، آزادى آنها همچنين قول مى. جويا شوند

 شاه را از  "تاريخى و فراملى"  آنند و فراتر از آن مقام مراعاتدموآراتيك را 

  . دخالت در امور حكومتى و اجرايى معاف گردانند

هاى  چك«  و صدور پى در پى  »بى ماليات« هاى   به اين دعاوى و حرف  واآنشدر

را باور آنيم، از جمله قول و قسم ايشان !!  اجازه دهيد يكبار هم آه شده »بى محل

 را بپذيريم آه گويا در تحليل نهايى، اين مردم ايران هستند "سرخرمن" اين وعده

آه نوع يا شكل حكومت _ و نه مثال اين يا آن نيروى قلدر در داخل و خارج از آشور_

شود آه آقاى رضا  اى ثابت نمى اما حتى در اين حالت نيز هيچ نكته. آنند را تعيين مى

 .اه ايران به رسميت شناسيمعنوان پادش وار به پهلوى را اتوماتيك

 آليدى مطرح است آه حتى اگر بعد از رفتن جمهورى اسالمى،  در واقع اين پرسش

 موسسان، راى به  پرسى و يا نمايندگان آنها در يك مجلس مردم ايران در يك همه

استقرار نظام سلطنتى بدهند، باز اين بدان معنا نخواهد بود آه رضا پهلوى، تاج بر 

هاى تهران، بر تخت سلطنت  ، برود در يكى از اين آاخ شاهى بردوشسر و شنل 

 آند؟ يعنى گيريم آه اآثريت ايرانيان بخواهند يك موجود طفيلى به نام شاه را  جلوس

بر تارك خود بگمارند، چرا بايد اين قرعه به نام شما بيفتد؟ به تاريخ چند هزار ساله 

اى رخ نداده آه مثال   هيچگاه چنين حادثهبينيم آه آنيم، مى ايران نيز آه نگاه مى

اى از سرير قدرت به زير آشيده شود و حكومتى ديگر يا خاندانى  خاندان يا سلسله

ديگر جايگزين آن شود، آنگاه بعد از مثال يك ربع قرن، حكومت جايگزين سرنگون 

 . بگيرد  را دوباره آن خاندان ساقط شده يك ربع قرن پيش شود و جايش

هاى پادشاهى ايران در دو يا سه هزار ساله اخير، بوده آه مثال شاه  خ حكومتدر تاري

يا سلطانى بوسيله پسر خود، برادر خود و يا فردى ديگر از افراد خاندان آشته شود، 

اما آن سلسله يا خاندان پابرجا بماند، اما هيچگاه اينطور نبوده آه مثال سلسله 

رى شده اين خاندان سلطنتى چند دهه بعد از  شود، بعد افراد متوا صفويان منقرض

تاريخ دو سه هزار . سرنگون شدن ، مجددا دوران پادشاهى صفويان را آغاز آنند
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ساله نظام شاهنشاهى در ايران ، از دوران هخامنشى تا دوران پهلوى، تاريخ 

هاى گوناگون بوده آه عموما حتى از لحاظ  ها و سلسله جايگزينى پى در پى خاندان

ها چندسال و  عمر برخى از اين خاندان. ار قومى و ملى نيز با يكديگر تفاوت داشتندتب

هاى تاريخى و  بنابراين بر مبناى خود سنت. عمر برخى ديگر چند صد سال بوده است

 از به زير  ها يك ربع قرن پس مونارشيستى ايران زمين، خاندان سرنگون شده پهلوى

  بنابراين به فرض. براى بازگشت به قدرت ندارنداى  آشيده شدنشان، ديگر حق ويژه

هم آه بعد از به زير آشيدن شيخ، قرار باشد شاهى بر آشورمان حكم براند، حق هر 

 بر تخت پادشاهى و سورچرانى و  »لم دادن« براى فرد يا خانواده ايرانى است آه 

لم است و به هرحال يك چيز مس. هاى مجلل، ثبت نام آند ولخرجى و عياشى در آاخ

 شده، مجددا به قدرت بازنگشته  آن اينكه در ايران هيچگاه شاه يا سلسله منقرض

 .است

يعنى اگر بعد از واژگونى . آند همين مساله ايضا در مورد جمهورى نيز صدق مى

رژيم اسالمى، قرار شد شكل حكومت، جمهورى باشد، آقاى ابوالحسن بنى صدر 

 به طور غير قانونى توسط خمينى   سال پيش21ه چون تواند بيايد مثال ادعا آند آ نمى

 مقام رياست جمهورى حق مسلم ايشان است و   عزل شد، پس اش و مجلس

  .وار وى بايد در پست رياست جمهورى انجام وظيفه آند اتوماتيك

اما دومين پرسشى آه در رابطه با چند و چون بازگشت فرضى نظام سلطنتى به  

باشد آه چرا شاه فرضى آتى ايران بايد اوال مذآر و ثانيا  ىايران، مطرح است اين م

در واقع طرفداران مونارشى، نه تنها دموآرات نيستند، بلكه به شدت .  باشد فارس

در مورد خصلت سكسيستى نظام ديرينه . باشند مردساالر و شوونيست نيز مى

 نمود آه از هاى گوناگونى را مطرح ها و فاآت توان بحث شاهنشاهى در ايران مى

 سلسله ساسانيان توسط مهاجمان مسلمان و اسالميزه  بدنبال انقراض_ ها برخى جنبه

از اين رو خاندان پهلوى نيز _ ها تشديد نيز شده است شدن مذهب رسمى حكومت

 .وارث سيستم مردساالر ديرينه است

 تخت مثال محمدرضا پهلوى در راستاى همين سنت ارتجاعى، براى اينكه وارث تاج و

 طالق  )ملكه فوزيه و ملكه ثريا( ذآر باشد، از هردو همسر اول خود او يك فرزند م

معلوم نبود اگر خانم .  نبودند » شير نر« بهانه آه آنها قادر به توليد يك گرفت به اين 
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آمد، اين ليست زنان   مدارانه برنمى اين انتظار مردساالرانه و نر س از پ"فرح ديبا"

 !يافت؟ تا به آجا ادامه مىمطلقه دربارى 

چون آخوندهاى حاآم، آه واقعيت اين است آه طرفداران سلطنت در ايران هم

 را "شوراى نگهبان" و يا  " خبرگان مجلس" موسوم به  "آاست" عضويت در 

دانند و در قانون  فقط منحصر به مردان خبره وفادار به واليت مطلقه فقيه مى

 زن حق يعنى( پندارند  مى  "رجل" يك نحصارا  جمهور را ا شان، رييس اساسى

 شاهى را يك رسالت آامال مردانه "شامخ" مقام  ) جمهور شدن را ندارد رييس

آافيست تا مشت حضرات را در مورد آنند، اين مساله به خودى خود  ارزيابى مى

 . و برابرى آنها با مردان باز آند"آزادى زنان"

جاى جمهورى اسالمى،   به برقرارى سلطنت بهاز سويى ديگر، در صورت راى مردم

 انتخاب شود، نه تنها "ها پهلوى" از ميان  زم نيست اين شاه مفروضنه تنها ال

 بودن اين "فارس"ذآر باشد، بلكه همچنين لزومى به ضرورى نيست اين فرد حتما م

هاى  ها و اقليت در آشور ما اقوام، مليت. باشد شاه در آشور آثيرالمله ايران نمى

آنند آه همه آنها بعنوان شهروندان  مذهبى و فرهنگى گوناگونى زندگى مى

اآثريت مردم ايران در . الحقوق، حق احراز هر پست و مقامى را دارند متساوى

ها مبارزات خود با رژيم ضد بشرى جمهورى اسالمى، بارها و بارها  جريان سال

ن صرفنظر از جنسيت، مليت، حقوقى همه شهروندان ايرا_اعتقاد خود را به برابر

 هم اگر قرار باشد فردى  بنابراين به فرض. اند مذهب و اعتقادات شان ابراز داشته

 معتقد   حتما يك فارس عنوان شاه بر تخت سلطنت بنشيند، الزم نيست اين شخص به

غيره نيز به طور دموآراتيك ... يك آرد، بلوچ، ترآمن، ارمنى و. به مذهب شيعه باشد

عالوه از آنجا آه در مبارزه با استبداد مذهبى حاآم  به. ين حقى برخوردار استاز چن

 عمومى و لغو مذهب  و در دفاع از يك نظام سكوالر، جدايى دين از دولت و آموزش

ترين مطالبات دموآراتيك مردم ايران بدل شده است، داشتن  رسمى، به يكى از اساسى

آى براى انتخاب مقامات و نمايندگان حكومتى مذهبى نيز مال اعتقادات مذهبى يا غير

اگر به قانون . لنگد اما خاندان پهلوى در هر دو پله اين حداقل دموآراسى مى. نيست

بينيم آه از  اساسى جارى در دوران حكومت رضا شاه و محمدرضا شاه نگاه آنيم، مى

شاه عشرى به عنوان مذهب رسمى آشور قلمداد شده و  يك طرف مذهب شيعه اثنى

حافظ اين مذهب معرفى گشته و از سويى ديگر حق تعيين سرنوشت ملل يعنى برابرى 
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  حتى آن بخش. رسميت شناخته نشده است هاى ساآن ايران به آامل همه اقوام و مليت

هاى واليتى و  انجمن« دهى  اساسى مشروطه آه سخن از شكلاز قانون 

  خاندان پياده نشده است، بالعكسآند، در تمام نيم قرن حكمرانى اين  مى »ايالتى

 و تحقير و  حكومت هر دو شاه اين خاندان، مبتنى بر حراست از شوونيسم فارس

.  بوده است فارس هاى ملى مردم غير ها، حقوق و جنبش سرآوب دايم خواست

ها، عشاير و اعراب توسط رضاخان و آوچ اجبارى بسيارى  سرآوب خونين ترآمن

طلبانه  هاى ملى و خود مختارى  نيز سرآوب وحشيانه جنبشاز ايالت در دوره وى و

ها هزار تن از آنها، همگى بيالن  ها و آردها توسط محمدرضا شاه و قتل عام ده آذرى

بيالن . ساندر خونبار اين سلسله پادشاهى را در تاريخ ايران معاصر به اثبات مى

ترين   بيرحمانه "وحدت ملى"  و  "حفظ تماميت ارضى" سياهى آه تحت عنوان 

اين شوونيسم و بدتر از آن گرايشات . جنايات و تبعيضات را به بار آورده است

ارتباطى پروژه بازگشت سلطنت با  است بر بى پرستانه آريايى، خود دليل ديگرى نژاد

 .مفهوم واقعى دموآراسى و اصل برابر حقوقى شهروندان

******                                       ********** * *   

ميثاق رضا ( تيو سلطنت و آخرين سند سياسى آن  در ارتباط با آلترنا سومين پرسش

 اختيارات الهى )بار و فقط يك(  گيريم شما هم مثل خمينى، يكبار  اين است آه )پهلوى

 98 با اآثريت 58 فروردين 12و يا شاهى خود را به راى مردم بگذاريد و همچون 

نوع حكومت مورد عالقه خود را به تصويب رسانيد، اين ، م درصدى مردم متوه

شك  گيرى از مردم بى مساله چه ربطى به دموآراتيك بودن حكومت شما دارد؟ راى

ى به شود، اما هيچ حكومت و نظام يكى از ملزومات اوليه هر دموآراسى محسوب مى

ى و  دموآرات و مترق)حتى اآثريت عظيم ( صرف برخوردارى از راى مردم 

قبل از ( تى هيتلر نيز با راى مردم آلمان  نكنيم آه ح فراموش. شود ساالر نمى مردم

ميزان راى مردم « ها شعار  ت رسيد و خمينى نيز سال به قدر )جنگ جهانى دوم

آمااينكه رژيم اسالمى با اتكا به حمايت اآثريت مردم متوهم و ناآشنا . داد  مى »است

 هم قانون  " اسالمىجمهورى" ينى، توانست هم شكل ى يك حكومت دبه ماهيت واقع

بنابراين فرضا . را به تصويب رساند... اساسى مبتنى بر اختيارات خدايى ولى فقيه و

اگر مردم ايران در يك اشتباه تاريخى ديگر، به حكومت غير دموآراتيكى همچون 

محتواى  موروثى راى دهند، اين مساله به خودى خود هيچ نوع حقانيت و حکومت
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يعنى مردم ظاهرا يك . بخشد دموآراتيك به حكومت مورد دفاع آقاى رضا پهلوى نمى

آار چنين نظامى ديگر نه  دهند، اما بعد از آن ساز و بار راى به بازگشت سلطنت مى

مبتنى بر انتخاب بلكه مبتنى بر وراثت خواهد بود، يعنى نسل اندر نسل شاهان ذآور، 

 و  واجهه با اين تناقضشورمان سلطنت خواهند آرد، در م پهلوى بر آ شيعه و فارس

ور  مخالفين جمهوريخواه است آه رضا پهلوى مجب "دهنده آزار" هاى  پرسش

توان تدابيرى در قانون   بگويد آه مى "ميثاق اخير خود با ملت ايران" شود در  مى

نياز  ادشاهى را بىبينى نمود آه بتوان با تكيه بر آنها مقام پ اساسى آينده ايران پيش

او روشن نكرد آه محتواى چنين . ها و جلب اعتماد اآثريت مردم ندانست گيرى از راى

تدابيرى چيست؟ اما ما در يك خوشخيالى مفرط و تفسير اآستريم از اين وعده آقاى 

آنيم آه منظور وى به راى گذاشتن ادوارى مقام شاهى باشد،   مى رضا پهلوى، فرض

 هر پنج سال يا ده سال يكبار ديگر وفادارى يا عدم وفادارى خود را مثال مردم ايران

در اين صورت پرسيدنى است آه اين مقام دايما . دارند به نظام سلطنتى ابراز مى

هاست آه در  انتخابى، همان مقام تشريفاتى رياست جمهورى در برخى جمهمورى

چرخاند و در آنار آنها  مىآنها نخست وزير، امور حكومت را به آمك وزرا و پارلمان 

راه انداختن   به يك مقام تشريفاتى رياست جمهورى نيز وجود دارد آه بيشتر آارش

چنين وضعيتى ... مثال روساى جمهور در آلمان و اسراييل و. ضيافت است تا سياست

.  سلطنت و مقام پادشاهى بر وراثت استوار است و نه انتخاب  حال آنكه اساس. دارند

توان آن را همچون سيستم جمهورى دايما به راى  است موروثى آه نمىحكومتى 

برالى، عموما عالوه در يك جمهورى پارلمانى مبتنى بر دموآراسى لي مردم گذاشت، به

تواند براى يك  نمىباشد، يعنى يك فرد معين   نيز مى »چرخشى«  جمهور،  مقام رييس

ند رياست جمهورى تكيه زند، حتى  بر مس ) از دو دوره مثال بيش( دوران طوالنى 

نظام جمهورى آه از .  را داشته باشد اگر به ظاهر آراى مردم و يا نمايندگان مجلس

هاى  مثال حكومت. اين خصلت تهى باشد اصال جمهورى نيست و عين پادشاهى است

« آه يك نفر به نام ...  و سوريه واستبدادى به ظاهر جمهورى در ليبى و عراق

 از آار نيفتاده و يا با يك آودتا  اش  تا زمانى آه زنده است و قلب»ر جمهو رييس

 "پست" ها سال بر  ها، ده سازى ها و راى گيرى تواند دايما با راى سرنگون نشده، مى

  جمهور مثال آيم ايل سونگ رييس. ن سلطنت استچنين نظامى عي. باقی بمتند خود 

 جايگزين او شد،   وقتى مرد، پسرش ،ها سال رياست جمهورى  از ده آره شمالى پس
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نظام مثال اردن آه همسايه سوريه است، داراى . همين مساله ايضا در سوريه رخ داد

 شاه اردن  ) پسرش(   ملك عبداهللا، " ملك حسين"  است و بعد از مرگ  پادشاهى

 پسر حافظ اسد دهد يعنى بشار اسد وريه همين مساله رخ مىشود و در س مى

 .گردد، حال آنكه سوريه ظاهرا يك حكومت جمهورى است و مىجايگزين ا

يست آه يك بار و يا بنابراين در فرداى به زير آشيدن جمهورى اسالمى، تنها آافى ن

 را براى تعيين مقام معينى به آار گيريم، بلكه در آنار آن  "راى مردم" حتى چند بار 

تقادات، جنسيت و مليت آنها اوال حق آانديداتورى همه افراد بالغ صرفنظر از اع

 بايد به رسميت شناخته شود، ثانيا حق  )محلى يا سراسرى( براى يك پست حكومتى 

ها خصوصا  عزل آليه مقامات هر زمان آه مردم اراده آنند، محفوظ باشد و ثالثا پست

اى، موقت و چرخشى باشند تا راه بر هر نوع  مقامات آليدى بايد به صورت دوره

  .العمر بسته شود دامحكمرانى ما

چه آنها آه از پول اين ملت ( رناتيو سلطنت در ايران بينيم طرفداران آلت چنانچه مى

خواهند صرفا سياحت آنند و ضيافت بپا دارند و چه آنها آه عالوه بر اين  مى

 آنند  را نيز برخود هموار مى "حكومت آردن" هاى اشرافى و زايد، زحمت  ولخرجى

برند و با آن گذشته چپاول و وابستگى و جنايت، آسى  تعددى رنج مى از تناقضات م) 

هاى جديد به  ها و نقاب طلب آشورمان، فريب ژست هاى آزاده و برابرى از ميان توده

اى آزاديخواه از به جاى آن مردم و نيروه. ظاهر دموآراتيك ايشان را نخواهد خورد

  نات پدر و پدربزرگشجنايات و خيابعنوان فردى آه به هرحال در ( آقاى رضا پهلوى 

 تخت شاهى صرفنظر آرده و  " خير و شر"  آه از خواهند مى) نقشى نداشته

 ايران الحقوق، سهم خود را براى آزادى و آبادى همچون يك شهروند عادى متساوى

 اخير خود ثابت آردند آه انتظار ما نه تنها عبث،  "ميثاق" ايشان اما با . ايفا آنند

  ! وچ استبلكه پ

   2003                                مارس              

  

     ---------------------------------------------------------------------- 
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  !پاسخى به منتقدين سلطنت طلب                 

 

  !شود  شود،  اگر نكند زائد مى  شاه اگر حكومت آند، مستبد مى 

  
   » قسمت اول «                                            

       

 "  رضا پهلوى از بازهم در نقد مونارشيسم، سه پرسش"  به مقاله  در واآنش

 شد، سه   از ده سايت اينترنتى نيز منعكس  آه در بيش485مندرج در هفته نامه پيوند 

دند آه يكى از آنها در تاييد نقد من نفر از خوانندگان نشريه، ديدگاه خود را طرح نمو

مرا   " هاى شاهزاده جوان تالش" سلطنت و دو نفر ديگر در دفاع از از آلترناتيو 

متهم به پاشيدن تخم آين و نفاق در ميان ملت ايران نمودند آه بى صبرانه در انتظار 

 . بار جمهورى اسالمى هستند پايان دادن به عمر نكبت

 نامه آوتاه و بدون امضايى به چاپ رسيده آه در آن، نويسنده  پيوند،487در شماره 

بى آنكه به هيچيك از استدالالت من پاسخ گويد و چرايى و حقانيت آلترناتيو احياى 

در هيچ « : نويسد د، از يك موضع اخالقى مىحكومت موروثى را به اثبات رسان

ر توصيف پادشاهان اى شاهد ذآر نام خاندان سرنگون د آتابى، تاريخچه و نوشته

در تمام اوقات تاريخ آهن ما درباره حكمرانان و پادشاهان . ديروز و معاصر نبودم

  ».م شخصى و فردى آنان حفظ شده استايرانى اگر با نام نيك گفته نشده باشد، احترا

اند و اصوال دارند از آدام  انده خو "آتاب" نم اين خانم يا آقاى محترم چقدر دا من نمى

هاى تحليلى، سياسى و طبقاتى سخن   زمينه  با آدام پيش"هاى تاريخى آتاب"

هاى تاريخ در   همان آتاب "آتاب" زنم، منظور ايشان از   مى من حدس. گويند مى

هاست آه به جاى يك بررسى علمى و جامعه شناسانه از وقايع و   دوره پهلوى مدارس

البتكين آه بود؟ " : رفاتى چون آموزان را با مزخ نشگذشته تاريخى ايران، مغز دا

آردند، در چنين تاريخ و آتاب شاه پسندى، نه عوامل   پر مى "!!داماد سبكتكين

 مردم و  شد، نه به نقش سياسى اجتماعى و طبقاتى وقايع تاريخى تحليل مى

هاى پادشاهى   پى در پى سلسله شد و نه علل علمى انقراض هاى آنها توجه مى جنبش
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نويسد آه در هيچ آتابى صحبت از  اين خواننده مى. گرفت ر مىمورد بررسى قرا

پرسم آيا در تاريخ  من از ايشان مى. هاى سلطنتى نشده است سرنگون شدن سلسله

ه ميل خود و براى  حكومت بهاى ايران، سراغ داريد آه حتا يك سه هزارساله حكومت

ت را رها آرده باشد؟  داده باشد و داوطلبانه تاج و تخ "استعفا" جلب رضايت ملت 

هاى   چرا اين همه سلسله اگر در تاريخ ايران، هيچ حكومتى سرنگون نشده، پس

آرده   آنها با هم فرق مى " نسباصل و" اند آه  ى يكى در پى يكديگر آمدهپادشاه

هاى   طوايف و خاندان  مردم، يا بر اثر يورش ها يا براثر شورش اين حكومت. است

ر اثر هجوم و مداخله خارجى، از سرير قدرت به زير آشيده  و خواه ب تازه نفس

مجددا بعد از _ حتى يك بار_ و واژگون گشتند، هيچگاه  اند و وقتى هم منقرض شده

 .اند چند سال يا چند ده سال به قدرت بازنگشته

ها نفر  آه ذهن ميليون_ ساده من  بنابراين شما اگر قادر به پاسخگويى به سه پرسش

يد، بهتر بود فرد ديگرى را براى نبود_ شورمان را به خود مشغول داشتهاز مردم آ

 طرح اى را ها، نكته شما البته در رابطه با يكى از پرسش. آرديد مامور مى"نقد"

 بزرگ، تماما استدالل مرا در مورد ماهيت  "گاف" آرديد آه ضمن دادن يك 

شما در پاسخ به اين . اندشوونيستى و نژاد پرستانه خاندان پهلوى به اثبات ميرس

سوال من آه حتى اگر بعد از سرنگونى جمهورى اسالمى، اآثريت مردم ايران به 

استقرار يك حكومت سلطنتى راى دادند، اين بدين معنا نخواهد بود آه يك نفر از 

: مليتى ايران حكومت آند؟ نوشتيد بر آشور چند  خاندان پهلوى و لزوما فارس

بايد را هاى مختلفى است  ها و مذهب ده نژادها و اقليتر پروآشورى مثل ايران آه"

ولى در حد حكومت ملى احتياج به ثبوت و اصليت آن قوم اهميت . گرامى شمرد

باشد همان ... بارزى است، چه اگر حاآم امروز طبق گفته شما ترك، عرب، آرد و يا 

  " .ك الطوايفى را باز خواهد گرداند است و ملو آش

اى آريايى تبار داراى ه ن اين سخن راسيستى اين است آه چون فارس معناى روش

 انحصار حاآميت   هستند، پس)ت آشيدند بگويند نژاد پاك و برترخجال( اصل و نسب 

يعنى مردم حق ندارند يك ترك، بلوچ يا عرب را به . ملى جزو ارث پدرى آنهاست

نسب و " ن آنها از برگزينند چو... يرى و پادشاهى، رياست جمهورى، نخست وز

هاى  شود ايشان حتى محتويات همان آتاب معلوم مى.  برخوردار نيستند "اصليت

ترين و  اند آه مثال حداقل دوتا از بزرگ تاريخى مورد پسندشان را از ياد برده
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هاى پادشاهى ايران يعنى صفويان و قاجاريان هر دو از ايالت  ترين سلسله طوالنى

 "آبير" با لقب  ها از شاه عباس ين آتاببه عالوه در هم. دترك زبان برخاسته بودن

 اين "فتخار" »ياد شده آه از ميان انبوه سالطين و پادشاهان ايران تنها چند نفر 

بنابراين نويسنده پر اصل و نسب ، . اند شان داشته لقب پر طمطراق را در انتهاى نام

 پهلوى به برابر حقوقى هاى من در مورد عدم اعتقاد پيروان سلطنت تمام حرف

هرچند منتقد . هاى ساآن ايران را به اثبات رساندند ها و اقليت شهروندان و مليت

ى دموآرات منشانه  از موضع489ديگر مقاله من آقاى رضا جاللى در پيوند 

 باشد يا مرد باشد يا شيعه  راجع به اينكه شاه حتما نبايستى فارس« : نويسند آه مى

طنت باشد، شما و احزاب و اپوزيسيون يعنى روشنفكران و باشد يا وارث سل

نويسدگان و جامعه شناسان آارى آنيد آه مملكت آزاد شود، به طور حتم در قانون 

  توانند پادشاه و رييس اساسى جديد، زنان حق مساوى دريافت خواهند آرد، مى

اه لعنت، اول چ  جمهور بشوند يا يك ارمنى و آسورى يا بلوچ پادشاه شود، بر منكرش

 ».را بكنيد بعد منار را بدزديد

 دايره ديد خود را وسيع و متمدن  )حداقل روى آاغذ( از اينكه آقاى جاللى تا اين حد 

اند و مثل آن نويسنده بى امضا، حاآميت ملى را از آن نژاد با اصل و نسب  نموده

ا پهلوى و يا دانند جاى خوشحاليست، اما بهتر بود شما به جاى رض نمى!! معينى

نه سلطنت طلب و نه « داديد، چون شما ظاهرا خود را  مىدبيرخانه او جواب ن

بهتر بود يك مدافع دو آتشه بازگشت سلطنت . دانيد  از نوع ما، مى »جمهوريخواه

شما ظاهرا . داد  مى تبار، مرد ساالر و شيعه مذهب پهلوى، جواب سواالت مرا فارس

 رضاشاه و محمدرضا شاه و نيز  "آران و بىخدمات شايان " فقط به خاطر 

ايد تحت   ظاهر شدهها  وآيل مدافع مونارشيست  شاهزاده جوان، در نقش"جذابيت"

وجه وقت براى پاسخگويى به  به هيچ اش رضا پهلوى و دبيرخانه" اين بهانه آه 

 اين است آه چرا چنين وقتى ندارند؟ آيا ويالى   پرسش " !! مرا ندارندسواالت

ها دالرى تهى  شان از ذخيره ميليون آيا حساب بانكى شان گرم و راحت نيست؟ للمج

هاى امپرياليستى و غارتگر، آم به ايشان آمك  است؟ آيا نهادهاى وابسته به دولت

 ناگزير  )در داخل و خا رج( آثريت قريب به اتفاق مردم ايران آنند؟ يا شايد مثل ا مى

ى براى خود و فرزندانشان هستند؟ سواالت من نه از جان آندن براى تهيه لقمه نان
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 مردم بجان آمده  يك درخواست شخصى بلكه نكات آليدى هستند آه هر روزه توسط

 .شوند از رژيم واليت فقيه و در جستجوى يك آلترناتيو طرح مى

خواهد رهبرى  آند و مى داعيه آلترناتيو بودن مى ای وقتى فردى يا جريان سياسى

ى به زير آشيدن جمهورى اسالمى برعهده گيرد، بايد قادر باشد مثل هر  را برا جنبش

هاى منتقدين و آنجكاوان پاسخگو  مدعى جايگزينى، در برابر انتقادات و پرسش

 شبيه همين شعار ، خمينى با شعارى  سال پيش25آقاى جاللى يادشان رفته آه . باشد

 سر  ،لمه و فعال شاه برودوحدت آ فرياد  )امروز فقط اتحاد( آقاى رضا پهلوى 

داد تا انقالب عادالنه مردم نتواند از حد نفى صرف يك رژيم فراتر رود و وارد فاز  مى

 از يك  مردم ايران بيش. طلبانه شود مطالبات اثباتى و حقيقتا آزاديخوهانه و برابرى

ها  برانداختن يك رژيم، دردى از دردهاى بيشمار آن اند آه نفس بار تجربه آموخته

بنابراين به همان ميزانى آه براى نابودى رژيم مستبد حاآم روز . مداوا نخواهد نمود

بايد نسبت به شناسنامه  _و از همين امروز_آنيم، به همان ميزان  شمارى مى

هاى   باشيم و به لفاظى سياسى و آارنامه اجتماعى انواع مدعيان جايگزينى حساس

اى ه پشت ميكروفن" يا در  " «شاتوزير درخت سيب در نوفل لو" آنها در 

شما و خيلى از سلطنت طلبان، انقالب .  توجه نكنيم" ساعته24اى  هاى زنجيره رسانه

دانيد، اما آيا به ياد داريد آه در آن روزهاى  اى شوم مى  را فريب و واقعه57عظيم 

را انقالبى، محمد رضا پهلوى پشت تلويزيون ظاهر شد و گفت آه صداى انقالب ملت 

ميثاق اخير " دانيد آه در  آيا مى!! مافات آند جبران  خواهد از اين پس شنيده و مى

 ياد شده آه  "انقالب عادالنه مردم"  به عنوان  "واقعه شوم"  از آن  "رضا پهلوى

ترين حماسه تاريخى مردم ايران در  او روشن نكرد آه چرا آن عظيم! به بيراهه رفت؟

 خورد و مردم به دام يك نيروى سياسى و رژيمى به تمام طول حيات خود، شكست

تر افتادند؟ آيا جز اين بود آه سياست همه با هم براى سرنگونى  مراتب ارتجاعى

رژيم استبدادى، يك سياست سترون و آامال اشتباه بود و نيروهاى مترقى و سكوالر 

انقالب بهمن يك دادند؟   مى اش هبايست تن به رهبرى بالمنازع خمينى و دارو دست نمى

بود آه از آوه سرازير شد و جز به انهدام به چيز ديگرى فكر  "بهمن واقعى"

آنند، فقط  بينيم آه مردم به جان آمده ايران، اين پا و آن پا مى آرد اگر امروز مى نمى

پرسند آه چه آنيم   بلكه از خود مى ، از نيروهاى سرآوب رژيم نيست به خاطر هراس

 دچار نشود؟ از اين رو روى 57وين ايران به فرجام انقالب سرنوشت انقالب ن
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اند تا صحت و سقم دعاوى آنها و ماهيت گذشته و  مدعيان جايگزينى نورافكن انداخته

خواهند اين تجربه تلخ  اند و ديگر نمى مردم يك بار سوارى داده. شان را دريابند حال

 تنها نبايد به زير ورى اسالمى، نه جمهاگيربنابراين در بطن بحران فر. را تكرار آنند

 رفت، بلكه بايد آلترناتيوهاى گوناگون بى هيچ باج  "همه با هم"   پرچم مندرس

ترين بيان ممكن ارايه آنند و با نقد  دادنى به يكديگر، اهداف واقعى خود را به شفاف

ا اما رض. رحمانه گذشته خود، از همين حاال حقانيت خود را به اثبات رسانند بى

پهلوى در ميثاق اخير و آقاى جاللى در نوشته خود، با عدم اعتراف به ماهيت 

استبدادى، وابسته و غارتگر دوشاه خاندان پهلوى و به جاى آن تعريف و تمجيد از 

توان و نبايد دعاوى آزاديخواهى و  آنند آه نمى آن رژيم ثابت مى!! خدمات بيكران

ار باشد زدن آلنگ اولين دانشگاه توسط اگر قر. شان را باور داشت عدالت طلبى

رضاخان، توسعه شهرها و احداث آارخانجات مونتاژ و غيره را به حساب خدمات 

سلطنت پهلوى بگذاريم و به اين بهانه از سر تقصيرات آنها درگذريم، ايضا همين آار 

را بايد با جمهورى اسالمى نيز آرد آه مدعى است اآثريت مردم ايران را در ظرف 

و دهه با سواد نموده و نعمت روشنايى و آب لوله آشى را به اآثر روستاهاى ايران د

ها و صدها ميليارد دالر درآمد نفتى،   توگويى اگر رژيمى از ميان ده رسانده است؟

هاى  هاى خصوصى بانك ها و واريز آردن به  حساب بعد از همه بخور و بپاش

را صرف امور جارى و عمرانى آنند، بايد مقدارى از اين سرمايه ملى ...  و  سوييس

به سينه آنها مدال هم زد و به اين بهانه از سياست سانسور و خفقان، فعال مايشايى 

ان دولتمردان و ايادى ساواك، شكنجه و اعدام مخالفين سياسى، فساد و چپاول بيكر

شيد؟ آيا چشم پو... ها و  و نوآرى در برابر امپرياليست  "هزار فاميل" وابسته به 

 تنها يك شعار است يا نه بايد از  "گذشته، چراغ راه آينده است" عبارت زيباى 

 ساده  تواند به سه پرسش جريان سياسى آه نمى. همين امروز مورد توجه قرار گيرد

فرستد آه به  خود را به ميدان مىه صف تد و از فرط ناتوانى، هواخواهان پاسخ گوي

  . اى در صحنه واقعى مبارزه نخواهد داشت  آينده بزنند، هيچ "صحراى آربال"

 

 2003                                     آوريل                 
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   پاسخى به منتقدين سلطنت طلب                       
 

   قسمت دوم                                          

 
 

 

 80نزديك « : نويسند نقد خود بر مقاله من مى ديگرى از  بخشآقاى رضا جاللى در 

. سال دارم از روزى آه خود را شناختم شاهد خدمات صادقانه شاهان پهلوى بودم

ما دشمن ... بردند ساختند و هرروز يك گام ما را به جلو مى ساختند و مى آنها مى

 وجود آنها و عوامل آنها با.  را شناسايى آرده بوديم  و انگليس مشترآمان يعنى روس

 برسد و  هاى گرم خليج فارس خواست ايران را ببلعد و به آب اى آه مى يعنى روسيه

دانستيم آه تحقق آزادى و  خواست نفت ما را به رايگان برد مى  آه مى انگليس

آشيديم و اميدوار بوديم آه با رفاه و  دموآراسى خيلى دشوار است ولى زحمت مى

 «.محيط بهتر شود... بوضع اقتصادى خو

در قسمت اول اين نوشته به اندازه  » خدمات شاهان پهلوى« در مورد به اصطالح 

ام، اما آنچه در نقل قول فوق از مقاله آقاى جاللى در نشريه پيوند  آافى سخن گفته

 و  آند مبارزه با انگليس شود اين است آه ايشان ادعا مى  سبب حيرت من مى489

بر صنعت نفت ايران، جزيى از اهداف و رسالت خاندان پهلوى و دست اندازى آن 

و حتى يك مخالف  _ آه هرآس حال آن. نثاران آنها نظير آقاى جاللى بوده است جان

نگاهى به تاريخ حكمرانى دو شاه پهلوى بيندازد، خواهد فهميد آه چنين _ منصف ما

نخست : به چند دليل. استق  آن صاد ادعايى نه تنها حقيقت ندارد، بلكه دقيقا عكس

 با آمك مستقيم استعمار  )گذار سلسله پهلوى بنيان(   »رضاخان ميرپنج« اينكه 

 از   شمسى قدرت را به دست گيرد و پس1299بريتانيا توانست با آودتاى اسفند 

 رضاشاه آشيدند آه  ها تنها زمانى دست از نوازش انگليسى. گذارى آند مدتى تاج

يان جنگ جهانى دوم او به طرف فاشيسم آلمان هيتلرى متمايل متوجه شدند در جر
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 تبعيد آردند و پسر  )در آفريقاى جنوبى(   لذا او را به جزيره موريس. استشده 

.  بر تخت سلطنت نشاندند )يعنى چاآرى(  را به شرط چاقو  )محمدرضا( بزرگ او 

خواهانه و نهضت ملى هاى آزادي دوازده سال بعد از اين جايگزينى، زمانى آه جنبش

ها بودند آه  شدن نفت، محمدرضا شاه را ناگزير از ترك آشور نمود، باز اين انگليسى

 مرداد 28با يك آودتاى سياه در _ آمريكا_به آمك ارباب جديد جهان سرمايه دارى 

 دولت ملى دآتر مصدق را سرنگون و محمدرضا پهلوى را مجددا به آشور 32

سابقه و فضاى  از دو دهه، ضمن حاآم آردن يك اختناق بىدعوت آردند تا متجاوز 

حضور پنجاه . ساواك زده، در خدمت امپرياليسم جهانى به سرآردگى آمريكا باشد

هزار مستشار نظامى و امنيتى آمريكا در ايران، وابستگى صنايع مونتاژ ايران به 

يعنى ممنوعيت ( كرد قانون خفت بار آاپيتوالسيون عمل... انحصارات امريكايى و 

   حمله به جنبش )ايى در ايران در صورت ارتكاب جرممحاآمه شهروندان امريك

 آه  "سلطان قابوس" اى نجات شيخ مرتجع و مستبدى چون عادالنه خلق ظفار بر

توان و نبايد به  دهد آه نمى طبق تقاضاى آمريكا صورت گرفت، همه و همه نشان مى

رين حالت نيمى از درآمد آه در بهت(  پهلوى رخى اقدامات عمرانى دورانبهانه ب

از  )يگر را صرف مخارج جارى و عمرانىآردند و نيمى د مى  "مال خود" آشور را 

رژيم محمدرضا پهلوى در زمينه خارج آردن ثروت ملى . هاى آنها گذشت انبوه خيانت

 نكرد،  نيز نه تنها اقدامى هاى نفتى انگليس از زير آنترل شرآت_ نفت_اصلى آشور 

هاى دولت   نفتگران جنوب و بعدها تالش بلكه بيشترين موانع را برسر راه جنبش

استعمار و عوامل آن در دربار . دآتر مصدق براى ملى آردن صنعت نفت ايجاد نمود

، اساسا در ناراحتى و خشم ناشى از اين دستاورد ملى بود آه با يك آودتاى  و ارتش

 ضمن محاآمه و به تبعيدگاه فرستادن مصدق، هزاران گرفتند و خونين انتقام خود را

ها بردند و شمارى از  ترين شكنجه  را به زير وحشيانهچپتن از فعالين جبهه ملى و 

وزير خارجه دولت ( هاى اين آب و خاك و از جمله دآتر فاطمى  ترين انسان شريف

ها  امپرياليست مرداد نيز 28بعد از آودتاى . هاى مرگ سپردند  را به جوخه )مصدق

نه تنها دستاورد ملى شدن صنعت نفت را لگدمال آردند، بلكه رژيم شاه به آنها اجازه 

داد با ايجاد يك آنسرسيوم مشترك، رسما نفت ايران را بين خود تقسيم آنند آه آمريكا 

 دادند آه  هريك درصد قابل توجهى را به خود اختصاص...  و فرانسه و  و انگليس

اينكه بعدها به دليل . الى نبودن عريضه، سهمى هم به صاحب خانه دادندالبته براى خ
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 در  المللى و از جمله رشد بى سابقه انقالبات رهايى بخش مجموعه عوامل نوين بين

هاى آهنه  هاى بزرگ سرمايه دارى مجبور شدند به جاى شيوه جهان سوم، قدرت

و آنسرسيوم مشترك به شرآت سنتى استعمار از اشكال نوين استثمار استفاده آنند 

ملى نفت ايران تغيير نام داد، به هيچوجه معتبر بودن اين ادعا را به زير سوال 

 براى ملى   و تالش برد آه شاهان پهلوى هيچ رسالتى براى مبارزه با انگليس نمى

هردو شاه اين خاندان به مدد آودتا بر تخت سلطنت . آردن صنعت نفت نداشتند

 مهمى داشته است و جالب   نقش  آودتا، استعمار نفت خوار انگليسنشستند و در هر

   "      راه آارگر" اى آه با يكى از فعالين   مناظره همايون طى اينكه اخيرا داريوش

 در راديو برابرى داشت، در دفاع از ضرورت بازگشت نظام شاهى به )تقى روزبه ( 

ه وجود يك مقام فراملى و موروثى به نام ايران، با اشاره به تجربه تايلند گفته بود آ

او اما عليرغم فاضل ! تواند از وقوع آودتاهاى نظامى جلوگيرى آند؟ شاه مى

 آرد بگويد آه در ايران، نظام سلطنتى نه تنها مانعى برسر راه  ، فراموش اش مآبى

ى دو شاه پهلو هر آودتاهاى نظامى و ارتجاعى و ضد دموآراتيك نبوده، بلكه بالعكس

 !اند  جهان بوده "آودتاچيان" ترين  خود از معروف

ه شود آه ظاهرا نه سلطنت طلب است و ن آن وقت  آقاى جاللى نامى پيدا مى

 ىجذابيت رضا پهلو" و   "خدمات شاهان پهلوى" اما آنقدر شيفته ! جمهوريخواه؟

 قابل هاى تاريخى و غير  شده آه حاضر است با به فراموشى سپردن همه اين فاآت" 

تازه در اين . انكار، مجددا مردم را دعوت به آولى دادن به نظام موروثى و انگل آند

  "ها هزار انسان ده" زند آه رقم مربوط به آشتار  ه مىميان با من و امثال من چان

طلب عفو و " ون دليل و سند نداريد، بايد توسط رژيم پهلوى درست نيست و چ

 اگر فرد يا گروه و يا نهادى، چند نفر، يا  "علم حقوق "اوال در !!  " استغفار آنيد

بنابراين حتى اگر رقم . مجرم استچند صد نفر و يا چند هزار نفر را بكشد، قاتل و 

 را در طول نيم قرن سلطه استبدادى خاندان پهلوى، واقع بينانه "ها هزار نفر ده"

دن هردو ديكتاتور سلسله پهلوى توانيد به اين بهانه، منكر جنايتكار بو ندانيد، باز نمى

هاى ملى  وچ اجبارى اقليتدر دوره رضاخان اگر از سرآوب خونين و آ. شويد

 آيا سربه )!!دهى به وحدت ملى ضرورى بودند لآه به قول شما جهت شك( بگذريم 

(  و فرخى يزدى  )به جرم انتشار مجله علمى دنيا( نيست آردن دآتر محمدتقى ارانى 

 جنايت محسوب ، در زندان شهربانى )اشعار اجتماعى و انتقادىم سرودن به جر
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 نسل آشى 1325 در  و کردستان هزاران آزاديخواه آذربايجانکشتارآيا  شوند؟ نمى

ها ،   مرداد و تيرباران صدها انسان شريف در زندان28نبود ؟ آيا آودتاى خونين 

 صدها آمونيست و شود؟ آيا فعال مايشايى ساواك و جان باختن جرم محسوب نمى

هاى زندان   در تيه و از جمله سربه نيست آردن بيژن جزنى و يارانش... مجاهد و 

 و از جمله 57 و 56هاى انقالبى  اوين جنايت نيست؟ آيا به رگبار بستن مردم در سال

 شهريور در ميدان ژاله تهران جرم نبود؟ گيريم رقم رسمى اعالم 17جنايت هولناك 

 هزار نفر شهيد و 70 بهمن مبنى بر اينكه در جريان انقالب، 22  از قيام شده پس

توانيد به يك سوم   هزار نفر مجروح شدند، درست و دقيق نباشد، آيا حداقل مى100

اين رقم رسمى اعتراف آنيد؟ يعنى انبوه قبرها و اسامى جانباختگان در بهشت زهرا 

شايد شما هم مثل ژنرال  همه تقلبى و ساختگى بودند؟ يا 57در پايان زمستان 

ها، رنگ قرمز و شعارهاى  هاى ريخته شده در خيابان آنيد خون اظهارى فكر مى

اند؟ درست است   هزار فاميل، همه نوار بوده ميليونى مردم به جان آمده از اختاپوس

 و حكومت پهلوى ندارند، 57اى از انقالب  آه اآثريت جمعيت فعلى ايران هيچ خاطره

در " گيريميعنى . چنين ولنگارانه آتمان آردتوان اين ريخى را آه نمىاما حقايق تا

 آنيد آيا  ها هزار را اصال فراموش  ده "، حياى گربه آجا رفت؟باشد يزى باز د

بشريت متمدن حق دارد فقط و فقط به خاطر اعدام شاعر مبارز خسرو گلسرخى و هم 

 در بيدادگاه نظامى، شاه را شان  آرامت دانشيان به جرم دفاعيه رسواآننده فكرش

 به پاى ميز محاآمه بكشاند؟ به همين يك سوال من پاسخ سرراست )اگر زنده بود(

 قبلى   براى پاسخگويى به سه پرسش اش بدهيد، وآالت رضاپهلوى و دبيرخانه

 ! پيشكش

اى را به سينه  توانيد سنگ بازگشت نظام و سلسله  نمى "جذابتان" شما و شاهزاده 

توانيد  شما و محبوب جذابتان نمى. آه اين همه آارنامه سياه و جنايتبار داردبزنيد 

ادعاى آزاديخواهى، استقالل طلبى و دموآرات منشى داشته باشيد درحالى آه 

پرشكوه و "  قرن استبداد، وابستگى و شوونيسم خاندان پهلوى را همزمان نيم

 ! ارزيابى مينماييد "طاليى

:  و بگويند )اند و از قضا شده( اى پيدا شوند  يان، عده در اين ماما ممكن است

   در دوران اختناق و فعال مايشايى ساواك، نوجوانى بيش "شاهزاده رضا پهلوى"

 به ايشان ثابت 57نبوده، به عالوه اقامت طوالنى وى در خارج و تجارب انقالب 
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پدر و پدر حكومت سلطنتى در دوران فرمانروايى « اشتباهات و نقايصآرده آه 

 !!بزرگ را تكرار نكند

خطاها و توان  درست است به اين جهت آه نمى.  اين ادعا هم درست است و هم غلط

ز فضل يا شر پدر، پسر چه ا"  نوشت، يعنى  "شجره طيبه" جنايات اجداد را به پاى 

.  بنابراين سخن از دادگاهى و متهم نمودن رضا پهلوى در ميان نيست " !حاصل؟

اى در  است از اينرو آه ايشان مدعى بازسازى و احياى زمامدارى سلسلهنادرست 

توان از  يعنى نمى. ايران است آه بيالن تاريخى معينى در آشورمان داشته است

نظريه و يا سيستم حكومتى معينى دفاع آرد اما آارى به تجارب و عملكرد آن در 

 .زمان گذشته نداشت

 اين است آه با گذشته   شده است، اولين شرطشگويد دموآرات است و يا آسى آه مى

مثال قاطعانه بايد نظر خود را در . جريان سياسى و فكرى خود نقادانه برخورد آند

، وابستگى به دول امپرياليستى و  مورد چرايى استبداد سياسى، شوونيسم فارس

 نيز ت اسداله علمآه بعضا در آتاب خاطرا( انبرى از مستشاران و سفراى آنها فرم

هاى طبقاتى بدهد و به عالوه در برابر   و چپاول و نابرابرى )اعتراف شده است

هاى آشور توسط خاندان پهلوى در   ميليارد دالر از دارايى20خروج و سرقت حداقل 

  پاسخگو باشد و مهمتر از آن آمادگى خود را براى واريز مجدد آن57مقطع انقالب 

واال . رداى سرنگونى رژيم اسالمى اعالم نمايد به خزانه مملكت در فوجوه هنگفت 

مادام آه در سطح _اين روزها آسى در مورد دعاوى دموآرات بودن افراد و نيروها 

اى نيز حكومت عصر  در جايى آه خامنه!! آند تره هم خرد نمى_ مانند حرف باقى مى

 آزاديخواهى داند، پيداست آه براى اثبات ساالترين نظام دنيا مى شترچرانى را، مردم

 .بايد ماليات بيشترى پرداخت

شان، به دفاع از   مدتيست جهت اثبات متفاوت بودن "شاهزاده" در همين راستا 

دموآراسى "گويند آه   سخن مى )نظير بريتانيا( هاى سلطنتى رايج در اروپا  حكومت

 بگذريم . در آنها با يكديگر همزيستى دارند و مانعى در برابر هم نيستند "و مونارآى

ن ايرانى ابراز عقيده نمودند آه  خواهاسلطنتآه در گذشته و حال بسيارى از 

 آنها از ".انديناوى براى آشورمان زود باشد و اسك حتماال هنوز الگوى انگليس"

الگوهاى واسط آه در آن شاه هنوز از اختياراتى در حكومتدارى برخوردار است 

  . آنند دفاع مى
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 پهلویهايى از طيف  نيم آه دعاوى دموآرات منشانه جناحآ  مى با اين همه فرض

   هوس " از عبور خر مراد از پل پس" دهند آه  باشد يعنى اينها قول مىخواه درست 

در اين صورت پرسيدنى است آه اگر شاه قصد دخالت . ظل اللهى و قدرقدرتى نكنند

 يا خاندان معينى با در حكومتدارى و سياست را ندارد، آنگاه چه دليلى دارد آه فرد

برخوردارى از امتيازات اشرافى و موروثى، بى آنكه خاصيتى داشته باشند، مفت 

 يا   آنند و ميليارد ميليارد ثروت بياندوزند؟ چرا چنين آس بخورند، ريخت و پاش

اى به  آيند همچون هر شهروند عادى آار و زندگى آنند و اگر عالقه آسانى نمى

 قضاوت، انتخاب و عزل و نصب   داشتند، خود را در معرضشرآت در امور حكومتى

خواهند حقوق و امتيازاتى جدا و برتر از شهروندان  دايمى مردم قرار دهند؟ چرا مى

يعنى به ( سى مداخله نكنند معمول داشته باشند؟ تازه اين درحاليست آه در قدرت سيا

 نياورد آه بخواهند در  آن روز را"خدا "   ) طفيلى و زايد خود بسنده آنند قشن

به (ماند آه دخالت شاه  يدى باقى نمىحكومتدارى هم شرآت آنند، در اين صورت ترد

 در سياست، جز بازتوليد استبداد آارآرد ديگرى نخواهد )عنوان يك مقام موروثى

 .داشت

 "!!شود شود، اگر نكند زايد مى  مىشاه اگر حكومت آند، ديكتاتور" : گفت ىرندى م

اى بر پيكر مردمساالرى واقعى و برابر حقوقى شهروندان   هردو حالت خورهيعنى در

 از خير تاج و تخت  "شاهزاده جوان" با اين حساب، آيا بهتر نيست . ودخواهد ب

 – در حيات سياسی بگذرد و همچون هر شهروند عادى آشورمان، سهم خود را

 !اجتماعی ايران  ايفا کند ؟

  2003آوريل                                                       

  

    

  

  

         ------------------------------------------------------------  
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  !! پرچم سلطنت طلبان و سو استفاده از        
  

  

 

طلبان دو آتشه بگذريم، غالب افراد و نيروهاى اين   نتطلاگر از اقليت آوچكى از س

، پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان را سمبل   حذف عالمت تاجطيف، مدتيست با

از اين لحاظ پرچم مورد اشاره آنها آامال شبيه پرچمى . اند ابراز وجود خود قرار داده

. ست به آن اعتقاد دارند شده است آه مجاهدين خلق و شوراى ملى مقاومت چند سالى

و عدم امكان ابراز وجود آنها منتهى اآنون اين نوع پرچم به دليل وضعيت مجاهدين 

 عمال  )هاى تروريستى به دليل قرار داشتن در ليست گروه( در بسيارى از آشورها 

هاى  بعالوه در ميان ساير طيف. طلبان تبديل شده است به سمبل و نقاب سلطنت

مثال نيروهاى وابسته به . هايى وجود دارد سياسى نيز در مورد پرچم ايران حساسيت

هايى از چپ اصالح طلب و سوسيال   ائتالف جمهوريخواهان و حتى بخشجبهه ملى،

دموآرات، با حذف هر نوع عاليمى از درون پرچم، يك پرچم سه رنگ خالى را در 

 از یاز اين رو بغير از بخش. آنند هاى خود حمل مى ها و مراسم برخى اعالميه

مخالفت برخاسته، بقيه  آه با هر نوع پرچم تاآنون به  ) چپ راديكال( اپوزيسيون 

لذا . ندارند_ الاقل با پرچم سه رنگ خالى_نيروها و احتماال اآثريت مردم مشكلى 

  طلب و ساواآى پنداشتن هر حامل پرچم و سلطنت( برخورد سيخكى ما با اين مساله 

نه تنها سبب انزواى طيف سلطنت نشده، بلكه نيروهاى بيشترى از مردم را به ) 

 بايد چند  طلبان در اين عرصه مشخص براى نقد سلطنت. اهد دادسوى آنها سوق خو

 : روى مردم گذاشت دليل را پيش

 خارج  مراسم ها و آکسيونهاینخست اينكه بايد پرسيد منظور از برافراشتن پرچم در

بايد بدانند آه ما   "ها خارجى" شود آه  در پاسخ معموال گفته مى ؟ از آشور چيست

پرسيم اگر ما در يك مراسم يا تظاهرات،  مى. ايم، اينجا جمع شدهمال آدام آشوريم آه 

آنيم و  هاى خود ننويسيم آه در مورد ايران صحبت مى روى پرده يا پالآارد يا اعالميه

تواند از  يا از پشت بلندگو و در شعارهاى خود به ايران اشاره نكنيم، آيا آسى مى

رچم، پى به ايرانى بودن ما ببرد؟ ميان عابرين سواره و پياده، صرفا با رويت پ
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   قادر به تشخيص )غير از پرچم خودشان و آمريكا( ها  براستى چند درصد از آانادايى

ها در وسط  ها يا اندونزى و تفكيك پرچم ديگر آشورها هستند؟ مثال اگر گواتمااليى

يم توان شان نداشته باشند، مى شهر جمع شوند و پالآارد يا شعارى مبنى بر مليت

 آشور 200صرفا با رويت پرچم آنها پى به ماجرا و هويت ملى آنها ببريم؟ از ميان 

شناسيم؟ بنابراين آوردن پرچم به اين بهانه  جهان، هريك از ما پرچم چند آشور را مى

 .اى است  بدانند ما از  آجا هستيم، حرف آامال بيهوده "ديگران" خواهيم  آه مى

 محال، با پرچم ايران آشنا باشند، قادر به  ه فرضدوم اينكه جهانيان اگر هم ب

شود  ها آورده مى  اين پرچمى آه با آرم شير و خورشيد و شمشير به آآسيون تشخيص

توانند رد پاى اين نوع پرچم را  هاى جغرافى نيز نمى نيستند، يعنى حتى به آمك آتاب

ملل و ساير مجامع چون از يك طرف پرچمى آه هم اآنون در مقر سازمان . پيدا آنند

ها و دفاتر ديپلماتيك ايران  المللى، در مسابقات ورزشى، در سردر سفارتخانه بين

شود، همين پرچم جمهورى اسالمى است آه آرم اهللا و ديگر عاليم  برافراشته مى

از طرفى ديگر حتى اگر بگوييم آه ما پرچم جمهورى . اسالمى در آن موجود است

رژيم محمدرضا ( ماند پرچم رژيم قبلى  اسيم، آنگاه مىشن اسالمى را برسميت نمى

 محترم  »خارجى« بدين ترتيب .  بسته بود  آه در وسط آن عالمت تاج نقش )پهلوى

تواند به طور مستند، اين پرچم را به نام يك آشور معين ثبت  شود و نمى ما گيج مى

 .آند

ديگرانى آه اين پرچم شير طلبان مدافع بازگشت رژيم پهلوى و  سوم اينكه آيا سلطنت

دانند   مى )اند يعنى تاج را از وسط آن برداشته( و خورشيد و شمشير را قبول دارند 

اند؟ چون رژيم  آه با اين آار پرچم آخرين پادشاهان سلسله قاجار را برافراشته

گانه آن را اختراع آرد، بلكه آن را  پهلوى نبود آه اين پرچم سه رنگ و عاليم سه

   آودتا عليه سلسله قاجار به ارث برد و بعدها براى اينكه مهر و نشان خاص از پس

هاى  درست است آه حكومت. خود را بر اين پرچم بكوبند، نشان تاج را به آن افزودند

طلبان  دانم همه سلطنت خاندان قاجار هم پادشاهى بودند، اما تا آنجا آه من مى

ها هستند و نه   پهلوىخاندانز طريق خواستار تداوم نظام پادشاهى در ايران ا

شود دل در گرو  هاى سلطنتى ماقبل آن، بنابراين بايد به ايشان گفت نمى خاندان

.  را بلند آنيد" دوران قاجار"  داشته باشيد، اما پرچم "شاهزاده رضا پهلوى"

حكومت موروثى را بهترين جايگزين براى جمهورى اسالمى و بعالوه اگر سلطنت 
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، آن وقت ديگر چرا از عالمت تاج شرمنده هستيد و آن را از وسط پرچم خود دانيد مى

  ايد؟ برداشته

گانه موجود در پرچم مورد بحث، دو عالمت داراى  چهارم اينكه از ميان عاليم سه

در رابطه با حيوان درنده شير . منظور نشان شير و شمشير است. اشكال بنيادى است

 است؟ اگر آسى عاشق حيوان درنده شده "نر" ما بايد پرسيد آه چرا شير پرچم 

آرد آه در ظاهر، نتوان نر يا ماده آن را  شود نوعى از آن را انتخاب مى است، نمى

  داد؟ تشيخص

تاريخ چند هزارساله همه ممالك، تاريخ مردساالرى و . موضوع جنبه شوخى ندارد

يك آيكون مردساالنه ، شير نر در پرچم اين نيروها، يك آد . آهترى زن بوده است

دهد آه شما در شناسنامه  است آه عمال به نيمى از جمعيت آشور يعنى زنان، پيام مى

همين مشكل در سرود ملى آانادا .  جايى نداريد )پرچم( و سمبل رسمى آشورتان 

 فمينيستى  وجود دارد آه در جايى فقط از ضمير شخصى مذآر استفاده شده و جنبش

ت و پارلمان را تحت فشار گذاشته آه اين نوع آدهاى سكسيستى آانادا سالهاست دول

اما در رابطه با شمشير بايد گفت .  را قيچى آند "سبيل ادبيات مردانه" و در واقع 

بگذاريد .  است آه اين سالح سرد، نمادى از دوران بربريت، خونخواهى و قصاص

 مراسم گردن زنى ا ،هآه در وسط شهر( اى چون رژيم سعودى  هاى عقب مانده رژيم

خواهند با   را سمبل خود قرار دهند نه مردمى آه مى  اين نماد توحش )آنند برپا مى

اى آزاد، مدرن،  سرنگونى حكومت دينى و قرون وسطايى جمهورى اسالمى، جامعه

ثانيا سالهاست آه از شمشير بعنوان يك سالح جنگى . متمدن و سكوالر پديد آورند

گرفته است، آه اين نيز الزم ... جاى آن را تفنگ، توپ، موشك و شود و  استفاده نمى

 از رهايى از چنگال جمهورى اسالمى، بايد حافظ صلح و  نيست چرا آه آشور ما پس

آميز ملل باشد، لذا به عاليم صلح آميز و مبتنى بر انسانيت و يا  همزيستى مسالمت

 .عشق به طبيعت نياز داريم

 در حال حاضر محل افتراق است نه اشتراك و بعالوه پنجم اين آه موضوع پرچم،

چرا خود . آند  جامعه دوا نمى هاى بيكران اآثريت ستمكش دست به نقد، دردى از رنج

اى رها شده از استبداد   را به انتخاب مردم در جامعه )و نيز سرود ملى( اين سمبل 

اب شكل حكومت، آنيم تا همچون مواردى نظير انتخ جمهورى اسالمى، واگذار نمى

در مورد ... اقتصادى آن، قانون اساسى و_گيرى اجتماعى ماهيت طبقاتى و جهت
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رژيم اسالمى را   تصميم نهايى را بگيرند؟  )هاى آن و عاليم درون آن رنگ( پرچم 

 باز با   سال پيش25 مردم قبول ندارند، رژيم سلطنتى هم آه يت قريب به اتفاق اآثر

م به زير آشيده شد، بنابراين تا زمانى آه شرايطى براى اراده همين اآثريت مرد

برگزارى يك انتخابات يا رفراندوم واقعى و آزاد، بوجود نيامده، راى و تصميم مردم 

از اين رو . ست  به قوت خود باقى )هاى شيخ و شاه حكومت( در مورد اين دو رژيم 

ر است اهداف واقعى طلبان بجاى آنكه پشت يك تكه پارچه مخفى شوند، بهت سلطنت

خود را با جسارت با مردم در ميان گذارند و ضمن دفاع از نيم قرن حكومت خاندان 

اند، نه اينكه   اشتباه بزرگى مرتكب گشته57پهلوى مردم را قانع آنند آه در سال 

پرچمى را بلند آنند آه از آل تاريخ سه هزار ساله تمدن ايرانى، فقط در يك صد سال 

 .  داشته، آن هم با تغييراتى مداوم توسط هر رژيم استبدادى نوپااخير موضوعيت

ها در پرچم ايران، نكته مثبتى است و  البته نظر شخصى من اين است آه تنوع رنگ

به احتمال زياد اآثريت مردم نيز در فرداى سرنگونى رژيم و در جريان يك انتخابات 

برخواهند گزيد، منتهى اينكه چه يا در جريان تدوين قانون اساسى، پرچم سه رنگ را 

اما ترديدى نيست آه هيچ انسان . عاليمى در آن قرار داده شود، موضوع دعواست

ترقيخواه و مدرنى پيدا نخواهد شد آه از عاليم اسالمى يا نشان شير نر و شمشير 

هاى انسانى يا طبيعى، مروج عشق، صلح،  بايد ضمن دفاع از سمبل. دفاع آند

طلبان و آال  پرستى سلطنت ضمن اينكه بايد با بت. باشيم... برابرى و همبستگى ملل، 

 پرچم نزد آنها مرزبندى نمود و گفت آه پرچم، همچون اسم  )واره شدن بت( فتيشيزم 

ها، صرفا جنبه شناسايى دارد يعنى ارزشى بيشتر از  آشور، نام افراد و اسامى خيابان

. ن بى هيچ تعصبى در آن دست برد و تغيير دادتوا ها ندارد آه مى شناسنامه و اسم آدم

ها،  براى آزادى و برابرى انسان. دهد  پرچم جان خود را هدر نمىایبنابراين آسى بر

توان در پيكار با طبقات حاآم، از جان خود گذشت، اما براى تكه  اگر الزم شد مى

 .آند  نمى پوش  خود را آفن آس  هيچ ای ،پارچه

آنم بد نباشد براى خارج آردن حربه پرچم از دست  مىدر همين راستا، فكر 

 بدون هر نوع آرم و نشانى( طلبان، نيروهاى مترقى بر وسط پرچم سه رنگ  سلطنت

اى، شعارهاى ترقيخواهانه و   و البته بر وسط هر پرچم و پالآارد يا پرده)

 مخالفت ما ها نوشت آه نشانه توان نكاتى روى آن طلبانه را بنويسند، حتى مى برابرى

نه تنها با استبداد دينى، بلكه همچنين با دخالت استعمارى و هر نوع حكومت موروثى 
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توان روى آنها عاليم تاج و عمامه رسم آرد و بعد يك ضربدر قرمز  مى. نيز باشد

 )شيخ و شاه(  عهد عتيق  رنگ روى آنها آشيد و سپرى شدن تاريخ مصرف اجناس

  .را اعالم آرد

هاى ساآن ايران در تعيين سرنوشت  برابرى زن و مرد، از حق مليتتوان از  مى 

خود، از برابرى، عدالت اجتماعى، خود حكومتى مردم، مردم ساالرى اجتماعى، 

بايد حتى . جمهوريت، سكوالريسم، استقالل و دموآراسى مشارآتى در آنها سخن گفت

يان وراثت و دخالت را خواران آمريكا و حام در اين عرصه نيز تاآتيك موزيانه جيره

  . خنثى آرد و آن را به ضد خود تبديل آرد

  .اين را البته بايد در ميان مردن انجام داد، نه در غارهاى آوچك جدا از جامعه

  

  

   82                                 مرداد 
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  !ها    تاريخ پرچم ايران ، به روايت برخى پژوهش       

  

       
 

  

 مقدمه 
اى مخالفت يا موافقت آنيم، بايد قبل از هر چيز شناخت  اصوال براى اينكه با پديده

هاست آه در صحنه  پرچم ايران يكى از اين پديده. درستى از آن داشته باشيم

هاى اپوزيسيون در خارج از آشور موضوع مورد مجادله و معضل اختالف  فعاليت

اى نظر و  ، طى مقاله  با اين مساله من چند هفته پيشدر رابطه. برانگيز بوده است

ها و نشريات  نقد خود را طرح نمودم آه عالوه بر نشريه پيوند در تعدادى از سايت

آنم و صرفا با  اينترنتى نيز بازتاب يافت لذا از تكرار آنها در اين نوشته خوددارى مى

ط به تاريخچه و پروسه هاى تاريخى، اطالعاتى را آه مربو تكيه به برخى پژوهش

شكل گيرى پرچم ايران است و تغييرات مداوم آن را با خوانندگان عزيزى آه احتماال 

براى تهيه و . گذارم اند در ميان مى وقت و فرصت دسترسى به اين منابع را نداشته

 ، سايت  "نوروز" عات تاريخى ، از سايت اينترنتى تنظيم اين مجموعه اطال
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ير و خورشيد ش" تاب آقاى ناصر انقطاع تحت عنوان  و آ "برايتسانى " اينترنتى 

 . بهره گرفته شده است "، نشان سه هزار ساله

                                   

                                            

**************************                         

  ايرانن ميترا و تاثير آن بر پرچمآئي
 

انده از دوران هاى بجاى م هاى تاريخى و از جمله آثار و سنگ نبشته بر مبناى داده

 نخستين دين بزرگ ايرانيان در حدود سه هزار  )يا ميترائيسم( باستان، آئين مهر 

شد از اين  ، خورشيد منبع و مرآز انرژى جهان تلقى مىآئين در اين .  بود سال پيش

در برخى روايات، ميترا همپاى خورشيد و يا . اجب بود آن و رو سجده و ستايش

شد آه وظيفه  خداى روشنايى و در برخى ديگر از روايات، پسر خورشيد خوانده مى

داشت بر زمين فرود آيد و فراوانى و خوشبختى را آه در چنگ يك گاو پنهان شده در 

 )تخت جمشيد(  هاى آاخ آپادانا نقشى آه در پلهمثال . غار بود، به ارمغان آورد

ها،  در برخى نشانه.  استدهد آه يك شير نر مشغول دريدن گاوى بينيم نشان مى مى

آه ( شير نر هم در آن دوران . سته است بر گرده شير نش )آدمى روى( ميتراى 

 نشانه قدرت، سرورى  ) از ايران آنده نشده بود وز نسلشهاى اخير هن برخالف سده

 .؟ بود! " مردانگى" و 

  شير، خورشيد و تنديس: هاى سه گانه  نشانه ابراين از حدود سه هزار سال پيشبن

اما منبع تاريخى . آرده است  و نگارهاى آن زمان خودنمايى مى ميترا برعاليم و نقش

اى  ها و عاليم ويژه آه ثابت آند ايرانيان در آن زمان داراى يك پرچم ملى با رنگ

  .بودند، وجود ندارد

 

 ياندوره هخامنش
 

 هم اثرى از يك پرچم  در دوره شكل گيرى اولين امپراتورى ايرانى توسط آوروش

هاى متعدد وجود داشت آه اساسا نماد تفكيك  به جاى آن پرچم. ملى و سراسرى نبود
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ها بود، به طورى آه حتى سپاه جنگى يك  لشگرها و نيز فرماندهان سپاه در جنگ

ها داراى   در لشگرآشى ال سپاه آوروشمث. امپراتورى نيز فقط يك پرچم نداشت

هاى آذوقه و سالح و آنگاه   ارابه نخست سواران، سپس: آرايشى بدين شكل بود

 .پيادگان

پيكره " ه آرد ب  در صف جلوى سوارآاران با خود حمل مى عالمتى آه آوروش

ند اى بل هاى باز آه به روى نيزه معروف بود آه عبارت از عقابى بود با بال  "شهابى

  بينيم آه موسس بنابراين مى. عقاب نشانه بلندپروازى و تيزبينى بود. نصب شده بود

  .سلسله هخامنشى، به جاى شير يا خورشيد، عقاب را سمبل خود قرار داده بود

 

 سلسله ساسانيان
 

 و آتاب  )توحيد( د زرتشت آه مبتنى بر يكتا پرستى در اين دوره آرام آرام دين جدي

اما . شود  بود جايگزين آيين خورشيد و ميتراييسم مى )اوستا(   "ىوح" مبتنى بر 

آنند و آن را   و رنگ سپيد حفظ مى زرتشتيان نشان خورشيد را در آنار سمبل آتش

ساسانيان . نمايند ى معرفى م "اهورا مزدا" مظهرى از قدرت و روشنايى آفرينى 

 بود  "آاوه آهنگر" ه از نام گفتند آه بر گرفت  مى " آاويانى درفش" پرچم خود را 

 دست به عصيان زده  "فريدون"  و براى به تخت نشستن  "ضحاك" آه برعليه 

هاى  اى چرم بود آه بر روى آن گوهرآارى شده بود و رنگ  آاويانى تكه درفش. بود

، يك ستاره چهارپر  در ميان اين درفش. خورد ، سرخ و زرد در آن به چشم مى بنفش

اين . آرد  خطاب مى "اختر آاويانى"  آه فردوسى در شاهنامه، به آن شد هم ديده مى

دادند آه نوك  اى قرار مى  بود و آن را بر باالى نيزه  يا تكه چرم، چهار گوش درفش

 .نيزه از پشت آن پيدا بود

هاى موازى سه  ، اثرى از نشان شير و خورشيد و رنگ بنابراين بر روى خود درفش

هرچند عاليم خورشيد و شير بر برخى آثار هنرى و معمارى به گانه امروزى نبود، 

 مردانه بر گرده شير نشسته بود آه  خورد آه معموال در آنها يك تنديس چشم مى

ساسانيان حدود . دانستند برخى او را سمبل شاه و برخى همان ميتراى معروف مى
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 در آنار شاهان و  )هاى زرتشتى آيت اهللا( ل بر ايران حكم راندند و موبدان  سا400

 .دربار قدرت زيادى داشتند

  هجوم اعراب مسلمان
ان هجوم  در جري)يزدگرد سوم(  بحران زده آخرين امير ساسانيان در دوره پادشاهى

 به ايران، طى جنگ مهمى آه رخ داد،  »خليفه عمر« سپاهيان مسلمان تحت امر 

ن به راحتى شكست خوردند سپاهيان ساسانى در اوج انزواى خود در ميان مردم ايرا

 جمله غنايمى از.  به قتل رسيد "آسياب"  يزدگرد سوم نيز مدتى بعد در يك و خود

 معروف   آاويان و ديگرى فرش  افتاد، يكى درفش "عمر" آه به دست سپاهيان 

آنند   ميترا را حذف مى  يا تنديس گويا از اين زمان، در همه جا نقش. بهارستان بود

 را قبول ندارند، اما ظاهرا با نمادهاى  "خدا" نان نماد سازى براى چرا آه مسلما

با اين همه تا دوره صفويه، مدرك معتبرى در مورد . آيند خورشيد و شير آنار مى

 )ز سقوط ساسانيان تا عروج صفويانا( هاى ايران  و شمايل پرچم يا پرچمشكل 

رساند آه اثرى از  اثبات مى مدارك متعددى اين مساله را به  وجود ندارد، بالعكس

يك دليل اين مساله، تقسيم شدن .  يا پرچم سراسرى و ملى نبوده است درفش

اى بود آه تحت نظارت فرستادگان  ها و مناطق جداگانه امپراتورى ايران به امير نشين

 باج و خراج  )مستقر در بين النهرين( ان، و زير نگين خليفه مسلمين مسلم

 .پرداختند مى
بينيم آه  هاى محلى در مناطق مختلف ايران بوديم، مى  و قيام ا آه شاهد شورشبعده

  مثال بابك و جنبش. هر منطقه و يا رهبر شورشى، پرچم ويژه خود را داشته است

 معروف به سياه جامگان و  خرم دينان داراى پرچمى تماما قرمز، ابومسلم و سپاهش

هاى  بنابراين در آن قرن. مگان بودند معروف به سفيد جا ابن مقفع و طرفدارانش

پرالتهاب، آه دين رسمى نيز از آيين زرتشت به آيين اسالم تغيير يافت، چيزى به نام 

  .پرچم سه رنگ شير و خورشيد و شمشير نشان وجود نداشت

 

 دوره صفويه
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در اين دوره پادشاهان صفوى رسما روايت شيعى از دين اسالم را به عنوان مذهب 

، آزار و سرآوب  ها مورد تبعيض يت آردند و در اين مسير، سنى مذهبىآشور تثب

 بر )ذوالفقار(  " ابن ابی طالب على"در همين دوره شمشير معروف . فتندقرار گر

به عالوه .  "ر نرشي" ما به صورت جداگانه و نه در دست ها ظاهر شد ا برخى پرچم

مورخان . شد ها مشاهده مى  پرچمبه غير از دو استثنا، نشان شير و خورشيد در تمام

 آمتر  "شاه عباس" اى پرچم پادشاهان صفويه به ويژه ه اما در مورد رنگ يا رنگ

ها ظاهر  اند ضمن اينكه براى نخستين بار آلمات عربى از قرآن بروى پرچم سخن گفته

 نشان شاه اسماعيل و شاه طهماسب  صفويه، گويا تنها پرچم از ميان شاهان .شد

پرچم شاه اسماعيل يكسره سبز و بر باالى آن عالمت ماه . خورشيد نداشتندشير و 

ترين حيوان  رجمعيتپ(  گوسفند   جاى شير و خورشيد، نقششاه طهماسب هم به. بود

 به دنيا  )گوسفند(  گويا او در ماه حمل. را در پرچم خود داشت ) چهارپاى ايران

 .آمده بود

 افشاريان
 

 براى نخستين بار پرچم مستطيل شكلى  ،ر گشايى نادر شاهدر دوره پادشاهى و آشو

ها، اآثرا نوك تيز   تا آن زمان پرچم .آيد با سه رنگ سرخ و سپيد و سبز پديد مى

هاى متنوعى استفاده  بودند و هر پادشاهى بسته به سليقه خود ، از رنگ يا رنگ

 .به عالوه شير پرچم نادرشاه، فاقد شمشير بود. آرد مى

 

 يانقاجار
 

به دنبال از هم پاشيدن مجدد سلسله پادشاهى در ايران، آقا محمد خان قاجار توانست 

ترين و در عين حال بى  هايى، قدرت را بدست گيرد و يكى از طوالنى طى جنگ

آقا . هاى پادشاهى در ايران را بنيان گذارد ترين و فاسدترين سلسلسه عرضه

تماما حذف آرد و پرچمى سبز آه در محمدخان از پرچم نادرشاه، رنگ قرمز را 

وسط آن يك دايره سپيد قرار داشت را پرچم رسمى خود قرار داد آه  نشان شير و 

 را به خرج داد آه براى وى همچنين اين ابتكار. در آن وجود داشتخورشيد هم 
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بنابراين آقا محمدخان بعد از . نخستين بار شمشيرى به دست شير پرچم ايران داد

اما پرچم . ومين فردى است آه نشانى از خود بر پرچم ايران بجاى گذاشتنادرشاه د

مثال در زمان فتحلى . آقا محمدخان توسط برخى از پادشاهان قاجار دچار تغييراتى شد

يكى پرچم زمان جنگ و يكى پرچم زمان : شاه، رسما دو نوع پرچم وجود داشت

دون شمشير و به حالت رنگ پرچم جنگ تماما سرخ بود آه در آن شيرى ب. صلح

اما رنگ پرچم صلح، يكسره . درخشيد نشسته قرار داشت آه در پشت آن خورشيد مى

سبز بود با همان عالمت خورشيد و شير، با اين تفاوت آه اين بار شير، شمشير نيز 

در . نرا پوشانده بوددر هر دو پرچم، پرتوهاى نور خورشيد سراسر آ. به دست داشت

اى از پادشاهى ناصرالدين شاه، پرچم سه رنگ   در دوره بيرزمان صدارت اميرآ

نادرى احيا شد به عالوه نشان شير و خورشيد به عنوان سمبل تاريخ آهن ايران، به 

 خورشيدى پابرجا 1357 نظاميان، حك شد آه اين سنت تا انقالب  روى دگمه لباس

  لين دوره مجلس در اوبعدها در جريان بحث پيرامون قانون اساسى مشروطه. بود

 ، موقع تصويب  مجلسنمايندگان )  شمسى1284 از  هاى پس سال( شوراى ملى 

متممى در مورد مختصات پرچم رسمى آشور، با طرح داليل زير، پرچم سه رنگ 

 :شير و خورشيد و شمشير نشان را به تصويب رساندند

دلخواه پيامبر دانيم آه نود درصد ايرانيان مسلمانند و رنگ سبز، رنگ  همه مى" 

زرتشتيان، هزاران سال پشت .  بر باالى پرچم جاى گيرد اسالم و رنگ دين است، پس

اند و در قرآن نيز به اين دين اشاره  اندرپشت در اين سرزمين زاده و زندگى آرده

 زرتشتى است و همچنين رنگ آشتى و  رنگ سپيد آه رنگ ويژه آيش. شده است

 خون شهيدان راه باور و  به پاس. رار داده شودپاآدلى است در زير رنگ سبز ق

سرخ را در پايين پرچم رنگ _ به ويژه حسين فرزند على و انقالب مشروطه_عقيده 

  ".قرار دهيم

 :هاى سه گانه شير، خورشيد و شمشير هم اين داليل ذآر شد در مورد نشان

 شير( برج اسد روزى رسيد و اين ماه در چون انقالب مشروطه در ماه مرداد به پي" 

ى هستند و  جاى دارد، از سوى ديگر چون بيشتر مسلمانان ايرانى، شيعه و پيرو عل)

   اين نشان را به يادگار بر پرچم نقش  است، پس ) اسداله( شير يكى از القاب على 

 مرداد به پيروزى رسيد و خورشيد در اين روز در 14آنيم و باز چون مشروطه در 

هاى آهن ايرانيان نيز هست، آن  ا بخشى خود است و از نشانهاوج نيرومندى و گرم
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در مورد ضرورت عالمت شمشير نيز بايد . را بر پشت شير، در پرچم قرار دهيم

 را هم به دست »ذوالفقار«  را نشانه على بدانيم، الزم است بگوييم آه وقتى شير

   » .شير بدهيم

 اول، به دليل شناخت از  ان مجلساى عقيده دارند آه برخى از نمايندگ البته عده 

هاى قبل از اسالم، ناگزير از آوردن توجيهات  خصومت روحانيون شيعه با سمبل

وجيهات مذآور اساسا توسط آقايان  آه ت بخصوص. اند  بوده مذآور و سازش

  .بيان شده بودند )  نمايندگان زرتشتيان در مجلس(   "شاهرخ" و " آيسخرو"

 

  سلسله پهلوى
 

اما . گردد  بر پرچم ايران ظاهر مى "تاج" ن دوره، براى نخستين بار عالمت يدر ا

  .شود ساير مشخصات پرچم آخرين شاهان قاجار حفظ مى

 

 واليت فقيه
 

 و شكست مجدد مردم ايران در رسيدن به خواست 1357بعد از ناآام ماندن انقالب 

در هم پيچيده  قرن نظام پادشاهى 25آزادى و عدالت اجتماعى، گرچه طومار 

 بر قدرت  "جمهورى اسالمى" ا خالفت اسالمى تحت عنوان شود، اما نوعى  مى

در دوره خمينى، عاليم . گذرد زند آه اآنون يك ربع قرن از موجوديت آن مى تكيه مى

شوند و به جاى آنها عالمت  ذف مى، خورشيد، شير نر و شمشير ح چهارگانه تاج

شود، اما سه رنگ پرچم به قوت خود باقى  مى و آلمات اسالمى افزوده "اهللا"

 همچنان پرچم خمينى حفظ شده و  )دوره آنونى( اى  در دوره واليت خامنه. ماند ىم

  .بدون تغيير مانده است

  

  ی نتيجه گير 

( ه اآنون توسط بخشى از اپوزيسيون از حدود سه هزار سال تمدن ايرانى، پرچمى آ

شود يعنى پرچم مستطيل شكل، سه  فراشته مى برا ) سلطنت طلبان و مجاهدين خلق
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سبز و سفيد و قرمز، شير و شمشير و خورشيد نشان، تنها حدود صد سال : رنگ 

 در دوره حكومت آخرين شاهان سلسله قاجارى رسميت داشته است ، نه قبل از  پيش

  !آنها و نه بعد از آنها، چنين پرچمى با اين شكل و شمايل موضوعيت نداشته است 

 

  2003    اوت                                        

 

 

   مرداد28به انگيزه پنجاهمين سالگرد آودتاى                

  

                
                                                               

 ! امروز ، از سرنگونى مشروطه ديروز  »مشروطه خواهان«  دفاع    
 

  )مدافعين بازگشت پادشاهى خاندان پهلوى( دانيم آه اپوزيسيون سلطنت طلب  ىم

مشروطه « آنها در همه جا خود را . ده شونداين روزها، دوست ندارند بدين نام خوان

 را نيز با استفاده از همين واژه،  هاى عمده خويش آنند و تشكل  خطاب مى »خواه

اى آه آقاى رضا پهلوى را  تشهت طلبان دو آحتى آن دسته از سلطن. اند بنيان گذاشته

ار او هيچ نشانى از خون جد بزرگو« و اينكه گويا آنند   متهم مى »گى بى عرضه« به 

ل خود را با واژه ماقبل  نيز مايل نيستند اسم تشك »در وى وجود ندارد_ رضاشاه_

اخيز سازمان رست" مثال يكى از آنها خود را .  آنند مزين "سلطنت" مدرنيته 

اى خود علنا به مصدق  نامد و يا آقاى صوراسرافيل در تلويزيون ماهواره مى "ايران



 44

اى است آه ديگر همكاران خود  هاى دو آتشه دهد يعنى از آن مونارشيست  مى فحش

آند،   را به محافظه آارى و بزدلى محكوم مى  آنجلس  ساعته لس24هاى  در تلويزيون

 ؟! " آزادى"  را گذاشته همه اسم تلويزيون خودبا اين 

اما جدا از اين طيف اقليت، اآثريت سلطنت طلبان دوست دارند مشروطه خواه خوانده 

شوند و از گفتمان دموآراسى و پلوراليسم بهره جويند و اينكه نوع حكومت را مردم 

تعيين خواهند نمود و قرار است در صورت بازگشت مونارشى به ايران، شاه صرفا 

 !!و فقط جنبه تشريفاتى و ملى داشته باشد!! نه حكومتسلطنت آند، 

ريخواه، با هر نوع حكومت موروثى من اگرچه به عنوان يك سوسياليست و جمهو

 »   فرض« خود   مخالفم، اما پيش) مطلقه آن و چه از نوع مشروطه آنچه از نوع(

_ گيرم آه دعاوى اآثريت اين طيف سياسى، بويژه سخنگويان اصلى آن مى

شاه، سلطنت " درست باشد، يعنى اينان به فرمول _  همايون اپهلوى و داريوشرض

رود اين   معتقد باشند، در اين صورت اولين انتظارى آه از آنها مى "تآند نه حكوم

است آه با بيالن تاريخى خاندان خود مرزبندى آنند چرا آه پادشاهى پنجاه و اندى 

وطه خواهى و يا مشروط بودن ى از مشرساله خاندان پهلوى بر ايران، هيچ نشان

 آنها اين بوده آه انقالب مشروطه و قانون   تمام تالش بالعكس.  نداشتقدرت شاه

  .  تهى آنند اساسى آن را تماما از محتوا و دستاوردهاى مثبت خويش

 چرا بايد آقاى رضا پهلوى و هواخواهان او اين آار را بكنند؟ به اين دليل ساده آه 

ار است با ايجاد يك موج ترميدور، موجبات احياى پادشاهى سلسله پهلوى ايشان قر

شجره " ايران مدعى تاج و تخت بود آه از اگر يك نفر ديگر در . را فراهم نمايند

 به  اش شد براى رد دعاوى مشروطه خواهى  خاندان پهلوى نبود، آن وقت نمى "طيبه

توان  همچنان آه نمى. فتهاى پادشاهى سابق ايران ر سراغ اعمال و نتايج حكومت

اما چون مدعى .  استناد آرد "قاجارها" هاى   به آرده و ناآرده"ها پهلوى"براى رد 

يعنى اآثريت قريب به  بيشتر ندارد  "آانديد" سلطنت در طيف اپوزيسيون عمال يك 

 فوق الذآر را در برابر ايشان قرار   طلب هستند، مجازيم آه پرسشاتفاق آنها پهلوى

 بناميد، ولى در  "مشروطه خواه" توانيد همزمان خود را   چگونه مىيعنى. دهيم

 " محمدرضا پهلوى"  و  "رضاشاه آبير" وه و عظمت پادشاهى عين حال به شك

 .د و بدتر از آن هردو آودتاى اين خاندان را تاييد و تمجيد نماييدببالي
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. آند من قبال هم نوشتم آه اين مساله در مورد ساير جريانات سياسى نيز صدق مى

مثال مردم حق دارند به دعاوى آزاديخواهى يك مدعى سوسياليسم و آمونيسم باور 

هاى به اصطالح  د را با حكومتنداشته باشند، مادام آه اين فرد يا گروه، تكليف خو

ها را  آن حكومت، اگر اين فرد يا گروه . سوسياليستى سابق و يا موجود معلوم نكند

را توجيه آند ... ها و  ها و آيم ايل سونگ ها و چائوشسكو تاييد آند و جنايات استالين

لى ما  ماست "خطر مداخالت خارجى"  و  "دوره گذار" هاى آشنايى چون  و به بهانه

هاى آزاديخواهى و  نمايد، شايسته هيچگونه اعتماد ى نيست و آسى نبايد قسم

هاى ايرانى  همين مساله ايضا در مورد مونارشيست. دموآرات منشى آنها را باور آند

يعنى مردم حق دارند دعاوى به اصطالح دموآراتيك اينها را باور . آند نيز صدق مى

، خفقان، وابستگى   و پيگير، با استبداد، تبعيض، قاطع نكنند، مادام آه بى غل و غش

اين .  شمسى مرزبندى ننمايند1357 تا 1300هاى  و چپاول خاندان پهلوى طى سال

تواند عملكرد داشته  ها و آشورهاى مختلف نيز مى رسم مدرن، در مناسبات دولت

 هندو"  رسما از جور و ستمى آه بر مردم  مثال دولت ژاپن چندسال پيش. باشد

و يا در دوره .  و خود چين در دوره استعمار روا داشته بود، عذر خواست"چين

رياست جمهورى آلينتون، دولت اين آشور تلويحا از بابت دخالت سيا در امور ايران 

، عذر خواست و در اين راستا اسناد طبقه 32 مرداد 28و آمك به پيروزى آودتاى 

 .پرياليستى منتشر نمودبندى شده بسيارى را در مورد آن دخالت ام

 28 سلطنت طلبان از طريق نفى آودتاى  "مشروطه خواهى" بنابراين انتظار اثبات 

اى نيست و  جا و غير متمدنانه مرداد و اختناق مبتنى بر فعال مايشايى ساواك، چيز بى

 .هر مدعى دموآراسى بايد به آن گردن نهد

، بالفاصله  ورد با اين پرسشآقاى رضا پهلوى و مشاوران ايشان معموال در برخ

ها را بايد به  گذشته" دارند آه  آنند و معموال بيان مى تاآتيك گريز اختيار مى

هاى تاريخى، دست در دست هم به  ها و پيشداورى فراموشى سپرد و فارغ از آينه

 1! " ن باشيمفكر ايجاد ايرانى نوي

توان ولنگارانه  بنابراين نمى ،  "گذشته، چراغ راه آينده است" اما از قديم گفتند 

 . آرد  را خاموش اش فتيله آن را پايين آشيد و يا بدتر از آن، شعله

هاى فسيل شده يك   مرداد، استخوان28نخست به اين دليل آه وقايعى از نوع آودتاى 

آن . ها جاى داد دايناسور نيست آه بتوان با آسودگى خيال آن را در يكى از موزه
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بود،  داد، آشور ما اختماال در نقطه تاريكى آه قرار دارد نمى خ نمىواقعه شوم اگر ر

آن نقطه عطف . هاى سياسى باشد دلاصال ما در تبعيد نبوديم آه نيازى به اين نوع ج

اين . نيز پهن آند حال ما را رقم زده و ممكن است سايه خود را بر آينده ما ، تاريخى

دين شاه نيست آه ديگر موضوعيتى در  توسط ناصرال "اميرآبير"سربه نيست شدن 

سخن از ميدان دار شدن مجدد آودتاچيان و دل سپردگان . سياست جارى نداشته باشد

خاندان آودتاچى و مطيع غارتگران خارجى در صحنه سياست ايران است آه مردم 

 را به  "ساواك در تبعيد" اند آه حتى فكر تشكيل  داشتهآزاد را آنقدر فراموشكار پن

  واقعيت اين است آه فرار پهلوى خواهان از پاسخگويى به پرسش .اند  راه دادهخود

توان  چون با هيچ ترفندى نمى. فوق الذآر ناشى از محتواى رسوا آننده آن است

 را نظام مشروطه و دموآراتيك مبتنى بر انتخابات آزاد  ديكتاتورى رضاشاه و پسرش

  خ معاصر ايران سه بار از واژه و روشدر سراسر تاري.  قانونگذار دانست و مجلس

 استفاده شده آه هرسه بار پاى  "آودتاى نظامى" موآراتيك و توطئه گرايانه دضد 

، 1299آودتاى اسفند . خاندان پهلوى و حاميان خارجى آنها در ميان بوده است

به غير از  ) 57بعد از انقالب  " ( نوژه" اى ناآام ، و آودت32 مرداد 28آودتاى 

 از  ودتاى سوم آه ناآام ماند، پيروزى هر دو آودتاى بعد از انقالب مشروطه و پيشآ

هاى   در آن دوره " مشروطه خواهى"  بهمن، محصول چالندن دستاوردهاى انقالب

آه آن را با مشاورت (  شمسى 1299اخان با آودتاى اسفند رض. تاريخى بوده است

 دستاوردهاى ) انجام داد ير انگليسى استعمار پسيدضيا و همكارى و برنامه ريز

آوچك به جاى مانده از انقالب مشروطه را نابود آرد و با پهن آردن بساط يك 

ايشى مبدل  را نيز به يك نهاد فرمايشى و نم ديكتاتورى فردى عنان گسيخته، مجلس

 بلكه يك ها، نه يك مشروطه طلب  پهلوى"رضاشاه آبير"  بنابراين حكومت  .ساخت

ها به   توسط باز انگليسى1320محمدرضا پهلوى نيز آه در  . مطلقه بوداستبداد

قدرت رسيد، در هنگامه نهضت ملى شدن نفت به رهبرى دآتر مصدق، به آمك 

 را سازمان داد آه 32 مرداد 28، آودتاى  هاى امنيتى امريكا و انگليس سرويس

.  مصدقى نبودچيزى جز ماالندن دستاوردهاى نهضت ملى از جمله حكومت مشروطه

بيشتر سلطنت شاه "  بود يعنى  "مشروطه" ى آه براى مدت آوتاهى يعنى حكومت

هاى   و نخست وزير مصدق با احترام نسبى به آزادى "آرد و آمتر حكومت مى

آرد و دقيقا با تكيه بر همين اراده بود آه  سياسى و آراى مردم، دولت را اداره مى
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گ استعمار بريتانيا خارج و ملى شد، چيزى آه شاهرگ حياتى اقتصاد ايران از چن

ربار، روحانيت د" پهلوى نبود، از اين رو مثلث شوم خوشايند استعمارگران و دربار 

 بزرگ مردم آشورمان براى پايه   دست در دست هم شانس "شيعه و امپرياليسم

ق ترين مناط ترين و استراتژيك ريزى يك دموآراسى سياسى پايدار در يكى از مهم

  .خاورميانه را سوزاندند

هاى  انسان بدنبال اين آودتا و دستگيرى و شكنجه انبوهى از مبارزين و نيز اعدام 

 نه تنها يك ربع قرن استبداد  )وزير امور خارجه مصدق( شريفى چون دآتر فاطمى 

روى آار آمدن جمهورى فردى محمدرضا پهلوى بر آشورمان حاآم شد، بلكه 

 سال اخير را نيز به نوعى بايد از تبعات سوخته شدن 25آن در تازى يکه اسالمى و 

 چون بهمن بر رژيم سلطنتى 57بدين ترتيب وقتى انقالب .   بزرگ دانست آن شانس

( هزاران مسجد و ستاد سياسى مذهبى ها هزار روحانى با تكيه بر  فرود آمد، ده

امان، فاقد هر نوع درحالى آه نيروهاى چپ و سكوالر به دليل آشتار و سرآوب بى 

 به راحتى سوار امواج انقالب شده و  )  بودند ثير گذارى بر جنبشامكاناتى براى تا

ى منتهى به مانداب استبداد  آن حرآت عظيم و بى سابقه در آشورمان را به بيراهه

 .مذهبى هدايت آنند

 28 از آودتاى   از سرنگونى رژيم پهلوى و نيم قرن پس اآنون يك ربع قرن پس

هند چهره خوا مرداد ، سلطنت طلبان با تكيه يا اميد به فراموشكارى تاريخى مردم، مى

 پنهان آنند، بى آنكه بگويند چرا  "مشروطه دموآراتيك" واقعى خود را پشت نقاب 

حال آنكه تصور مصدق و .  مشروطه عصر مصدق را نابود آردند پنجاه سال پيش

ياسى ايران، نه تنها اعتقاد به جمهورى جبهه ملى در آن زمان از سيماى قدرت س

آه شاه ( واقعى مثل برخى آشورهاى اروپايى نبود، بلكه حتى اعتقاد به مشروطه 

 نيز نبود، با اين همه آن دولت ملى  )در زمينه حكومتدارى هيچكاره باشدتماما 

 .مستقل را تحمل نكردند و آن فاجعه بزرگ را آفريدند

 گذاشت، اما حاضر نشد يكى از  "دموآرات" توان بر خود نام  چگونه مى

هاى نيم قرن اخير جهان يعنى آودتاى  ترين توطئه ترين و ضد دموآراتيك دهنده تكان

 ؟! مرداد را محكوم ننمود28
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ها نتوانست بر ايران حكومت آند و  خاندانى آه جز با آودتا و حمايت امپرياليست

 دوختن به دخالت نظامى امريكا قادر اآنون نيز جز با حمايت سيا و پنتاگون و چشم

  . پاسخ گويد خواهد به اين پرسش تواند و نه مى به ابراز وجود نيست، نه مى

  

  

          82مرداد                                                   

  

  

             

  

 ! دو سلطنت طلب     تاملى بر واآنش           
  

 در نقد آلترناتيو سلطنت طلبان و پروژه بازگشت به نظام انتشار سلسله مطالب من

 اينترنتى  نيز منتشر شده،  چنذ سايت موروثى، آه عالوه بر نشريه پيوند در

 دو نفر از هواخواهان اين ”پيوند“در .  متفاوتى را برانگيخته است هاى واآنش

ام و متقابال  آلترناتيو ، به نقد نظرات من همت گماشتند، آه به آنها پاسخ گفته

هاى  سواالتى را در برابر آنها گذاشتم، اما ايشان از پاسخگويى مستقيم به پرسش

حسن رييسى از موضع  سيددر نشريه پيوند همچنين آقاى . ندطرح شده طفره رفت

جمهوريخواهى به دفاع از پروبلماتيك من عليه سلطنت طلبان پرداختند و متقابال 

 اما  . نقد اين پروژه سياسى ضددموآراتيك منتشر نمودندمقاالت و اسناد جالبى را در

از جمله فردى . هاى ديگرى نيز بودم هاى آتبى، من شاهد واآنش جدا از اين مناظره

 علنى پست  اى در فورمت آآروبات به آدرس نامه« آاوه آهنگر»با امضاى 

 آه به روشنى ارسال آرده( آه معموال بر پيشانى مقاالتم مندرج است)الكترونيكى من 

  اين جريان را آنار زده و آشكارا ضمن به نمايش« دموآراتيسم»نقاب به اصطالح 

هاى طيف رنگارنگ  گذاشتن عجز خود در پاسخگويى به انتقادات و پرسش

خواهان سكوالر و از جمله من، دست به فحاشى و از جمله تهديد جانى زده  جمهورى

 .است
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 را 1332 مرداد 28انگليسى _يىود آودتاى امريكا در نامه خ " آاوه آهنگر" آقاى 

 از اينكه  ارزيابى نموده و "دآمونيستى و ضد مصدقى مردم ايرانقيام ملى ض" يك 

ايم، سخت   آرده ) عثمان است منظورش(   "پيراهن عصمان" ما اين واقعه سياه را 

پست، شما وطن فروشان بى وطن " : نويسد وى در ادامه مى. شده استبر آشفته 

 از آنكه ما را در دامان رژيم خونخوار جمهورى اسالمى انداختيد، خود يا به پول  پس

رديد، تف بر و مقام رسيديد و يا در خارج از آشور براى خود زندگى امنى فراهم آ

اى فرومايه اگر پادشاهان پهلوى نبودند ما " : افزايد  و مى ".شما خائنين آمونيست

  يا در دامان آمونيسم سقوط آرده بوديم يا مستعمره انگليس. ايرانيان هيچ نداشتيم

 در پاسخ بايد بگويم آه اوال درست است آه ما در تشويق مردم به برپايى ".ديمبو

انقالب براى درهم پيچيدن رژيم سلطنتى و وابستگى خفت بار آن به امپرياليسم 

ت آن انقالب عظيم و به باليم، اما شكس ايم و به اين آار خود مى  داشته آمريكا نقش

روى آار آمدن جمهورى عصر شترچرانى، قبل از آنكه تقصير ما باشد، تقصير شما 

رژيم محمدرضا پهلوى در تمام دوران .  بود اش يعنى رژيم پهلوى و اربابان غربى

ها و روشنفكران  ها، سوسياليست ها را نثار آمونيست ترين سرآوب ، خشن حكومتش

هاى   نمود در حالى آه هيچ حزب و انجمن متعلق به طيف سكوالر آزاد انديش

رنگارنگ جمهوريخواهان الييك اجازه فعاليت نداشت و فراتر از آن حق حيات فعالين 

ها هزار آخوند به آمك رژيم پهلوى و با تكيه بر هزاران مسجد  آن زير سوال بود، ده

لوى با تعديل محمدرضا په. و حسينيه و امامزاده مشغول جهل پراآنى بودند

 ها به آنها حقوق هم  در برخورد با آخوندها و مذهب، حتى سال هاى پدرش سياست

حال آنكه . دميد  مى"شيعه اثنى عشرى رسمى" پرداخت و دايما در بوق مذهب  مى

هاى حتى ادبى خود سر  ها يا ترجمه انبوه روشنفكران الييك به خاطر اشعار، داستان

در اوايل انقالب اآثريت مردم حتى نام خمينى . آوردند رمىهاى ساواك د گاه از شكنجه

 و فرانسه  را نيز نشنيده بودند، اين اربابان غربى رژيم پهلوى يعنى امريكا و انگليس

ازع  از او يك رهبر بالمن "نوفل لوشاتو" ودند آه در زير پاى درخت سيب در ب... و 

ه اتحاد شوروى به خدمت آنها  علي "آمربند سبز" ساختند تا در راستاى دآترين 

و  اى ها وقتى شاه را از دست رفته دانستند، تمام امكانات رسانه در واقع غربى. درآيد

هاى تاريك  تبليغاتى خود را در خدمت خمينى و ياران او گذاشتند تا ايران را به داالن

 . سال قبل بازگرداند1400
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ه هموار درت گيرى نظام واليت فقيبنابراين عمدتا اين شما بوديد آه راه را براى ق

 بوديد آه  ) هزار فاميل ود شما بلكه اختاپوسمنظور نه خ( عالوه خودتان  به. آرديد

اى را در  با خارج آردن ميلياردها دالر از سرمايه آشور و خزانه ملى، زندگى مرفه

 به ما بعد از انقالب نه به پول رسيديم نه. خارج از آشور براى خود فراهم آرديد

ها اولين   شروع شد و سوسياليست "چپ آشى" قام، بلكه از همان فرداى انقالب م

 از نيروهاى  حتى آن بخش. آسانى بودند آه در برابر تيغ جالدان خمينى قرار گرفتند

آردند،  سياسى نيز آه از رژيم خمينى به عنوان رژيم ضد امپرياليست نيز حمايت مى

  به نان و نوايى نرسيدند، بلكه جمهورى اسالمى پس خدمتى  نه تنها بابت اين خوش

ها هزار اعدامى در   به سراغ آنها نيز آمد، به ليست بلند ده62 و 61هاى  از سال

 از  توانيم ادعا آنيم آه بيش آنيم، مى  ساله جمهورى اسالمى نيز آه نگاه مى24تاريخ 

 خارج نيز نه تنها جاى ما در. اند نود درصد آنها مخالفين هردو نظام شاه و شيخ بوده

  .امن نبوده بلكه صدها نفر از ما را از آسيا تا اروپا ترور آردند

هاى  در نوشته.  شده بوديم  نوشتيد آه شاهان پهلوى اگر نبودند ما مستعمره انگليس

   به جايشها آوردند و خودشان هم بردند و قبلى نيز گفتم آه اوال رضاخان را انگليسى

به عالوه همگان ديديم آه . بر تخت نشاندند ) يعنى چاآرى( رط چاقو  را به ش پسرش

چقدر استعمار بريتانيا در جريان نهضت ملى شدن صنعت نفت از دولت ملى دآتر 

مصدق خشمگين بود و هم آنها بودند آه به آمك سازمان سيا، آودتاى خانمان 

. به آشور براه انداختند مرداد را براى نجات رژيم سلطنتى و بازگشت شاه 28برانداز 

 ميالدى به بعد عصر استعمار آهن به پايان رسيد و ديگر 60هاى  به عالوه از سال

هاى جديدترى را  ها راه امپرياليست. قرار نبود آشورى مستعمره آشور ديگرى باشد

مه اين  با اين همه و به رغم ه. براى دوشيدن ممالك جهان سوم آشف آرده بودند

به آار خود " : نويسند نده، آقاى آاوه آهنگر در پايان نامه خود مىاسناد رسوا آن

اگر . گذاريم ادامه بده و همينطور دروغ بگو، به زودى حق تو را هم آف دستت مى

 آمانگر هستى ما آاوه آهنگريم و به جهانيان نشان خواهيم داد شما دروغ  تو آرش

رگ آلود را طر آخر ساطور م و در س". نيستيد  بيش ضحاآى مار بدوش.. .گويان 

   " !ن و مرگ شما ضحاآيانبه اميد بازگشت فريدو" : آورند چنين فرود مى

خواهند قبل از به قدرت رسيدن، حساب امثال مرا برسند يا   اوال ايشان نگفتند آه مى

؟ به هرحال صرف نظر از اين ابهام زمانى و توخالى بودن يا نبودن چنين  بعد از آن
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ست آه  پرورده و ضد دموآراتيك آسانى  اين آار، حكايت ماهيت ساواك تهديدى، نفس

 پرتاب نشده، دارند  "پاى درخت سيب به آاخ نياوران" درت نرسيده و از هنوز به ق

ارند مردم آن وقت انتظار د. آشند براى مخالفين نظرى و سياسى خود خط و نشان مى

اى  چنين تهديدات حقيرانه.  بپذيرند بودن يا شدن "دموآرات" قسم آنها را در زمينه 

 . تعقيب قانونى را ندارد حتى ارزش

 نيازمند برخورد قاطع با به آارگيرى چنين   از پيش با اين همه، آينده آشورمان بيش

فرد يا . اى براى به زانو درآوردن مخالفين خود از همين حاالست هاى سخيفانه روش

سيده، آرزوى سربه نيست شدن مخالفان  به قدرت نر جريان سياسى آه هنوز دستش

پروراند، فردا آه بر تخت حكومت بنشيند، دمار از روزگار هر  خود را در سر مى

يى است ها در راستاى ضرورت افشاى چنين روش.  در خواهد آورد منتقد و معترض

 ضمن طرح موضوع،  )ونكوور(  " راديو صداى زن"  آوريل سه شنبه 22آه روز 

اما در قسمت خط آزاد تلفنى اين . رد پيگير همه آزاد انديشان شدخواستار برخو

راديو، يكى از هواداران شناخته شده طيف سلطنت در آانادا يعنى آقاى فريدون افسا 

.  پرداخت به روى خط آمد و به جاى پرداختن به مساله تهديد، به طرح يك پرسش

آرات در محافل سياسى شهر در  به 76آقاى افسا آه در دوره بعد از انتخابات خرداد 

مورد اينكه آلترناتيوى جز خاتمى وجود ندارد، صحبت آرده بود با هدف آشف 

شما آه " :  را در برابر من قرار داد پرسش و به اصطالح  افشاگرى، اين  تناقض

مدعى خونريزى و جنايت در دوره حكومت پهلوى هستيد چرا در مورد جنايات 

  " گوييد؟ تى سخن نمىهاى آمونيس ژيمبيشمار ر

ل از سوى من و ساير جمهوريخواهان  به اعتقاد من پاسخگويى به اين سوا

دانم و آن اينكه   از آن تذآر يك نكته را الزم مى سوسياليست ضرورت دارد، اما پيش

 از هر چيز مسوول اعمال  هر جريان و آلترناتيو سياسى، قبل از هر چيز و بيش

فكار عمومى پاسخگوى عملكرد جارى و يا تاريخى خود  است و در برابر ا خويش

كرى چه عملكردى هاى ف است، بنابراين صرف نظر از اينكه ديگر نيروها و نحله

شود، مثال  تر نمى تر يا سنگين  طيف سلطنت سبك "آفاره گناهان" داشته يا دارند، 

نه من بلكه يك جمهوريخواه ليبرال غير سوسياليست و مدافع نظام  اگر

اجتماعى سرمايه دارى، آلترناتيو و يا پروژه حكومت موروثى را مورد نقد _اقتصادى

ى فرار از پاسخگويى توانستند برا داد، آيا باز آقاى افسا و همفكرانشان مى قرار مى
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 زنند و با طرح اين مساله آه  "سر به صحراى آربال و يا سيبرى" به انتقادات 

اند، از بار گناهان رژيم  نگ هم جنايت آردهاستالين و چائوشسكو و آيم ايل سو

بنابراين شما اول جواب انتقاداتى آه .  بكاهند؟ مسلما نه اش پهلوى و ساواك جهنمى

اما . بزنيدبه آارنامه شما شده را بدهيد بعد دست به افشاگرى از ديگر آلترناتيوها 

ود و من اين  شده الزم است به آن پاسخ داده ش "چپگرا"  از من  چون اين پرسش

از جمله سال گذشته در مقاله ديگرى در نقد سلطنت طلبان نوشتم . ام آار را قبال آرده

شان مبنى بر دموآرات بودنشان را به  تواند دعاوى آه آقاى رضا پهلوى موقعى مى

ها و جنايات پدر و پدر بزرگشان  اثبات رسانند آه همين امروز با آليه خيانت

هايشان را باور نخواهد آرد، بعد افزودم اين مثل آن   قسممرزبندى آنند واال آسى

بداند، بعد انتظار داشته ... مانند آه يك سوسيالست خود را آماآان مريد استالين و  مى

 .باشد آه مردم ادعاهاى او را مبنى بر طرفدارى از آزادى و دموآراسى باور آنند

از سوسياليسم در تاريخ معاصر واقعيت اين است آه حداقل سه روايت يا قرائت عمده 

 :به دست داده شده است

دمكراتيك ،  آه سوسياليسم را از آزادى و دمكراسى _روايت انسانى و راديكال _ 1

قيد و شرط همه نيروهاى  داند، معتقد به آزادى بى ناپذير مى حقيقى و وسيع جدايى

ى آزادانه اآثريت  ، حكومت را مبتنى بر اراده_اعم از مترقى يا مرتجع است_ سياسى

بيند يعنى به شدت با حكومت اقليت تحت هر عنوان و توجيهى مخالف است،  مردم مى

دى احترام هاى فر معتقد به لغو آامل هر نوع شكنجه و مجازات اعدام است، به آزادى

زادى هر فرد شرط اى است آه در آن آ سوسياليسم جامعه« گذارد و معتقد است  مى

« و نژادها باور دارد و معتقد است ها  ، به برابرى آامل مليت  »آزادى جامعه است

، به رهايى  » تواند آزاد باشد ارد، خود نمىد هاى ديگر ستم روا مى ملتى آه بر ملت

اى آه در  جامعه« درساالرى باور دارد و معتقد است زنان از چنگال مردساالرى و پ

دين از ايئولوژی و جدايى آامل ، به  »  آزاد نباشد، آن جامعه آزاد نيستآن زن

 و نيز لغو مذهب رسمى باور دارد، اما در همان حال از حق حيات  حكومت و آموزش

آند، خواهان نابودى نظام مبتنى بر  هيچ تبعيضى دفاع مى و فعاليت  آليه مذاهب بى

داران و تحقير  استثمار و نابرابرى طبقاتى است اما از آن نابودى فيزيكى سرمايه

نمايد و مخالف آن است  آند، از محيط زيست دفاع مى هايشان را استنتاج نمى وادهخان

دانى سمى آند،  ى زيباى ما را تبديل به يك زباله آه نظام مبتنى بر حداآثر سود سياره
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چون و چراى آنها براى برخوردارى از يك زندگى مرفه،  از منزلت آودآان و حق بى

از  آند و با بردگى و اشتغال آنها مخالف است، و ، تفريح و شادى دفاع مى آموزش

 )آشورهاهاى آشتار جمعى در همه  ويژه نابودى سالح به( صلح جهانى و خلع سالح 

 .داند  را آرمان خود مى " جهان عارى از سالح" آند و  دفاع مى

،  ها در جايجاى مقاالت و آتب انديشمندانى چون مارآس اين مطالبات و آرمان

. اند مورد بررسى و دفاع قرار گرفته... زا لوآزامبروگ، ببل ، گرامشى و ، ر انگلس

هاى سترگ آنها  اين آه هواداران آنها در سراسر قرن بيستم، چه به روزگار انديشه

 .ست اند، داستان ديگرى آورده

، رفرميستى ، آه به رغم دفاع از برخى اصالحات اجتماعى_روايت سوسيال _ 2

در حوزه .  است "دارى تعديل شده نظام سرمايه" در روياى يك سياسى و اقتصادى، 

اسى نيابتى و دمكر( صرفا به پارلمانتاريسم بورژوايى دمكراسى و مشارآت مردم، 

 را  "دولت رفاه" ر حوزه اقتصادى دارد دستاوردهاى د.  معتقد است )غيرمشارآتى

 آند، در برخورد با حقوق داران را تامين چيند تا آزمندى آالن سرمايه يكى يكى برمى

ها و بسيارى از مسايل سياسى، هيچ مرز و تفاوت بنيانى با  ملل، جنگ

 و اسراييل نگاه آنيد   در انگليس"آارگر" به حزب . هاى دو آتشه ندارد آاپيتاليست

.  را دريابيد "سوسيال دموآراسى" يد در مورد سراب بودن آلترناتيو تا هرگونه ترد

 در جهان معاصر نشان داده آه اين جريان  "ليبرالى_سوسيال" هاى  تاريخ حكومت

 .  لجام گسيخته انحصارات سرمايه دارى لگام زند تواند بر تعرض نمى

روايت ضد دموآراتيك و استالينستى از سوسياليسم، آه تحت لواى دادن نان،  _ 3

از جامعه ا  عدالت اجتماعى، دموآراسى ر ستاند و تحت پوشش آزادى را از مردم مى

 نظامى مبتنى بر بوروآراسى تك حزبى و  "حكومت پرولتاريا" به نام . آند دريغ مى

هاى بورژوايى، مظهر قدرت يك اقليت   لذا همچون حكومت ،آند  شخصيت بپا مى آيش

هاى  تابد و با شكنجه و اعدام و اردوگاه  را برنمى آوچكترين انتقاد و اعتراض. است

روى و  آنها شو بلوك شرق و از جمله آشورهاى شاخص. دده آار اجبارى پاسخ مى

از اين رو جهانيان و .  بودند "سوسياليسم پادگانى" چين، مظهر چنين قرائتى از 

مردم ايران حق دارند آه به شدت در مقابل دعاوى آزاديخواهى جريانات چپى آه 

 حساسيت نشان وفادار بوده،... هاى استالين و مائو و انورخوجه و  آماآان به سنت

تواند از مرزبندى قاطع با  از اين رو يك مدافع راستين آزادى و برابرى نمى. دهند
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هاى ساقط شده و بعضا موجود مبتنى بر روايت بوروآراتيك و ضد  حكومت

بنابراين در پاسخ به سوال آقاى فريدون . دموآراتيك از سوسياليسم، خوددارى ورزد

ن هم همچون رضاخان ميرپنج، قلدر و جنايكتار بود، افسا بايد بگويم آه آرى استالي

ب هم .گ.گر بود، ك  و شكنجه چائوشسكو هم همچون محمدرضا پهلوى آدمكش

همچون ساواك ايران و سياى امريكا و موساد اسراييل و ميت ترآيه، جنايت پيشه 

روايت امثال من از سوسياليسم به آلى با تجربه بلوك شرق در تضاد است به . بود

درحالى آه حتى يك آشور در جهان (    سال پيش150رآسى معتقد است آه آارل ما

 " هرنوع مجازات اعداملغو آامل"  فرياد  ) نداشت آه مجازات مرگ را لغو آندوجود

ولين حكومت گيرى ا به فردريك انگلسى معتقد است آه در جريان شكل. را سر داد

 "آمونارها" اى به شدت از اقدام  امه در ن ) آمون پاريس(  1871آارگرى جهان در 

به روزا لوآزامبورگى معتقد است . عليه مذهبيون و فعاليت آليساها انتقاد نموده بود

 به شدت از اعمال ضد دموآراتيك  روسيه ،1917آه در جريان انقالب اآتبر 

 .ها انتقاد آرده بود بلشويك

خاندان پهلوى مرزبندى آنيد، ها و جنايات  حال نوبت شماست آقاى افسا آه با خيانت

 ده تان، ليستى را در برابر شما همچون يك آيفرخواست قرار مى براى آمك به حافظه

 :م

 هاى اشتراآى  مبنى بر منع فعاليت1310قانون سياه   -  1

  از زنان تحت عنوان آشف اجبارى حجاب سلب آزادى پوشش  -  2

  آوچ اجبارى عشاير و سرآوب خونين آنها  -  3

  به ايدئولوژى و نظام فاشيستى آلمان نازى در اواخر حكومت رضاخان  گرايش - 4

 سربه نيست آردن روشنفكرانى چون دآتر ارانى و فرخى يزدى  -  5

هاى ملى و از جمله قتل عام هزاران تن از   عليه اقليت شوونيسم زمخت فارس  - 6

 مردم آذربايجان و آردستان

 عليه دولت مصدق و شكنجه و تيرباران انبوهى از  مرداد28آودتاى سياه  - 7

 هاى آزاده از جمله دآتر فاطمى انسان

  و آشتن سه دانشجو32 آذر 16 مسالمت آميز دانشجويان در   سرآوب اعتراض - 8

 37ايجاد سازمان جهنمى و مخوف ساواك در سال   -  9



 55

يى ساواك و از  به بند آشيدن هزاران روشنفكر و مخالف در طول فرمانروا - 10

هاى اوين به بهانه  جمله سربه نيست آردن بيژن جزنى و هشت زندانى ديگر در تپه

 ساختگى فرار

 اعدام گلسرخى و آرامت اهللا دانشيان  - 11 

  مردمى ظفار آمك به سلطان مرتجع عمان براى سرآوب جنبش  -  12

 جهانخوار امريكاوابستگى آامل سياسى، نظامى و اقتصادى به امپرياليسم   -  13

براى نمونه . باال آشيدن ميلياردها دالر از ثروت آشور توسط خاندان پهلوى  - 14

 صدها آارخانه و ، " لصهخا" تار زمين توسط رضاشاه تحت عنوان ها هك ميليون

 سرمايه بى حساب شرآت توسط فرح پهلوى در بنيادى به همين نام، تاراج و

 تنها يک قلم از  تريلى کاميون هزارکه تملک   )برادر شاه( شاهپور غالمرضا 

 و ميلياردها دالر خروج از آشور توسط خاندان پهلوى در مقطع دارايی های او بود

 57انقالب 

  57  - 56 به گلوله بستن هزاران تن از تظاهرآنندگان در جريان انقالب  -  15

 

اين خيانات و اگر شما و فراتر از شما آقاى رضا پهلوى، يك سوم فقط يك سوم 

 در اين ايد آرد آه شما واقعا تغيير آردهها را بپذيريد، من باور خواهم  جنايات و غارت

صورت در موقع نقد سياسى شما، به جاى اشاره به گذشته اجدادتان، فقط تمرآز 

تخاب و حكومت بى چون و چراى يعنى حق ان(  مقوله دموآراسى خود را روى تضاد

 خواهم گذاشت و اثبات خواهم آرد آه چرا يك شاه با آارنامه ثت با مقوله ورا )مردم

  .آامال سفيد و عارى از خطا هم زايد است

هاى بلوك شرق را قبول ندارم و آنها را نفى   جان آالم اين آه آقاى افسا، من حكومت

هاى رضاشاه و محمدرضا  مى آنم، آيا شما حاضريد همين آار را در مورد حكومت

  .ا به همين يك سوال من پاسخ آتبى و سرراست بدهيدشاه بكنيد؟ لطف

  

   2003   مه                                            
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  1332 مرداد 28به انگيزه سالگرد کودتای 
  

  !  فنا شد   نيم قرن پيش ، دمکراسی نوپا و نيم بند ايران        
  !    نيم قرن بعد ، حاميان آن کودتا ، ادعای دمکراسی خواهی ميکنند ؟

  

             
                                                                  

.  مرداد سالروز کودتای خونينی است که منجر به سرنگونی دولت مصدق شد28

 باهمکاری مشترک آمريکا ، انگليس  و پنجاه و يک سال پيش در چنين روزهايی

دربار پهلوی، ارتش خيابانهای پايتخت و ديگر شهرهای بزرگ ايران را به اشغال 



 57

خود در آورد و با بسيج دستجات اوباش و جيره خوار به رهبری افرادی نظير شعبان 

بی ُمخ، موجی از دستگيری مبارزان و فعاالن سياسی را که اساسًا به دو نيروی 

بدنبال اين . ه آن دوران يعنی جبهه ملی و حزب توده تعلق داشتند، براه انداختعمد

کودتای ارتجاعی و امپرياليستی ،هزاران تن از شريفترين انسانهای اين کشور بزير 

شکنجه کشيده شده و شماری از آنها تير باران شدند که از ميان آنها ميتوان از دکتر 

اياتی که پنج سال پس از اين کوتا، با شکل گيری جن. فاطمی و خسرو روزبه ياد کرد

 گسترش بيشتری پيدا کرد و خفقان جهنمی را متجاوز از دو 1337ساواک در سال 

  .دهه بر کشورمان حاکم نمود

" اکنون در سالروز اين رويداد سياه، نواده گان همان کودتا، با بدست گرفتن بيرق 

يی و به تنگ آمده از حاکميت به سراغ مردم جويای رها" آزادی و دمکراسی

 57جمهوری اسالمی، آمده اند و از ايشان ميخواهند که تاج و تختی را که در انقالب 

آنان در اين کارزار گسترده، . باز گرانند" سرورانشان" از کف داده اند، مجددًا به 

ان روی يأس مردم و البته نا آگاهی نسل جوان از وقايع تاريخی چند دهساله اخير اير

و هر جا با روشنگری نيروهای سياسی در مورد بيالن جنايتبار . حساب باز کرده اند

 مواجه می 1332 مرداد 28و خيانتبار خاندان پهلوی و مشخصًا کودتای فاجعه بار 

اما . خواستار فراموشی تاريخی مردم می گردند" امروز فقط اتحاد" شوند، به بهانه 

عيين کننده ای در تاريخ کشور مان بست، در چگونه می توان چشم بر رويداد ت

. حاليکه ميدانيم چه نقش ويرانگرانه ای بر سرنوشت مردم ايران بجای نهاده است

واقعه ای که بدون ترديد اگر رخ نميداد، در نقطه ای که اکنون قرار داريم نمی بوديم 

 و و مردم کشورمان مجبور نبودند در قرن بيست و يک، اسير يک رژيم مذهبی

  .قرون وسطايی شوند

از انقالب مشروطه بدين سو، قريب يکصد سال است که مردم ايران در جستجوی 

آن انقالب باتأسيس پارلمان و اعالم مشروط .  آزادی پنجه در پنجه استبداد افکنده اند

بودن قدرت شاه، قصد داشت با لگام زدن بر استبداد قاجاری، ايران را از گرداب 

 تحجر نجات دهد، اما درست زمانی که قدرت سلسله فاسد قاجاريه عقب مانده گی و

در منتهای ضعف و درمانده گی خود بود، استعمار با تشويق يک نظامی جويای نام 

 شمسی را سازمان داد تا برای 1299 کودتای اسفند - يعنی رضا خان مير پنج–

 از آنرا در قالب هميشه دستاوردهای آن انقالب مردمی را به تاراج برد و مترسکی
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اما درست زمانيکه در هنگامه جنگ . يک مجلس فرمايشی و بزدل بجای گذارد

جهانی دوم، انگليسی ها بدليل نزديکی رضا شاه به آلمانی ها، او را از قدرت خلع و 

به تبعيد فرستادند، مردم جويای رهايی بار ديگر با استفاده از فرجه بدست آمده، به 

در جريان اين . ی، اجتماعی و طبقاتی خويش همت گماردندتوسعه جنبشهای سياس

اعتالی سياسی و عليرغم ميل محمد رضا شاه جوان و اربابان او بود که مردم 

توانستند ضمن ايجاد و گسترش احزاب سياسی و تشکلهای سنديکايی خود، از اهرم 

د بهره انتخابات مجلس شورای ملی برای فرستادن برخی از نماينده گان مترقی خو

نماينده گانی که در اوضاع سياسی آنروز ايران توانستند بازتاب دهنده بخشی . جويند

در جريان اين فرآيند سياسی بود که محمد رضا پهلوی . از خواستهای مردم باشند

بعد از تعويض پی در پی نخست وزيران فاسد و بی عرضه، مجبور شد تحت فشار 

مصدق پس از پذيرفتن . يل کابينه دعوت کندمردم، از دکتر محمد مصدق برای تشک

اين مقام، ضمن احترام نسبی به آزادی بيان، مطبوعات و تشکل، موضوع کليدی 

پايان دادن به سلطه امپرياليسم بريتانيا بر منافع نفتی ايران را در سر لوحه کارهای 

ملی شدن خود قرار داد، تالشی که سرانجام و عليرغم مخالفت امپرياليستها منجر به 

اين پيروزی بر دربار پهلوی خوش نيامد و آنها که آز افزايش . صنعت نفت کشور شد

محبوبيت مصدق در برابر شاه و نيز توسعه بيسابقه آگاهيهای سياسی و اجتماعی 

مردم ايران به وحشت افتاده بودند، محمد رضا شاه را ترغيب به برکناری دکتر 

 خيابانها و بر پائی تجمعات اعتراضی در تيرماه مصدق نمودند اما مردم با ريختن به

 شاه را وادار کردند که موقتًا دست به عقب نشينی بزند و مصدق را مجددًا 1331

بهمقام نخست وزيری برگزيند اين پيروزی مردم که باعث بر آشفتگی شاه شده بود، 

 و سبب گرديد که وی کشور را ترک کند تا به بهانه نابسامانی اوضاع سياسی

اقتصادی ، دست دربار، ارتش و سازمانهای جاسوسی آمريکا و انگليسی را برای 

اين محور بعد از ماهها بررسی و تدارک ، . طراحی يک توطئه شوم باز گذارد

توانست ارتش را با سردمداری ارتشبد زاهدی وادار به محاصره  دفتر نخست 

کودتاچيان و اوباشان آنها .  بنمايند32 مرداد 28وزيری و اعالم حکومت نظامی در 

عليرغم ّقلت ناچيزشان، توانستند بدليل عدم آماده گی مردم در شهرها، عدم آگاهی 

و ناتوانی ) که اکثريت بزرگ جمعيت کشور را تشکيل ميدادند( دهقانان در روستاها 

خيره کننده دو نيروی سياسی اصلی جنبش يعنی جبهه ملی و حزب توده در 
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بخش اعظم . ت مسلحانه در برابر کودتاچيان، براحتی پيروز شوندسازماندهی مقاوم

جبهه ملی و از جمله خود مصدق بدليل سياستهای مسالمت جويانه و مماشات طلبانه 

خويش، عليرغم در دست داشتن دولت نتوانستند تدابير پيشگيرانه و به موقعی را 

م حزب توده نيز که در سه. جهت بر هم زدن توطئه های پنهانی در بار سازمان دهند

 فقط در  اپوزيسيون بود چندان کمتر از رهبران جبهه ملی نبود، چرا که اين حزب

که در ميان آنها صدها افسر و پرسنل ارتش و  تهران دارای شش هزار عضو بود

پليس وجود داشتند ، يعنی کسانيکه بعيد بنظر ميرسد متوجه تحرکات پنهانی شماری 

البته سهم روحانيون مرتجع به رهبری . وار ارتش نشده باشنداز فرماندهان جيره خ

آيت اهللا کاشانی نيز که در ماههای پيش از کودتا در ضديت با مليون و توده ايها، به 

وی  و همپالگی هايش در تهران و . شدت به دربار نزديک شده بود نيز کم نبود 

آگاه مردم برای پيروزی ديگر شهرهای يزرگ از نفوذ مذهبی خود در ميان اقشار نا

 مرداد به يک 28به هر رو کودتای . دربار و اربابان خارجی آنها بهره فراوان جستند

 تا 1320 ساله بين تابستان 12دوره برزخی از حيات سياسی کشورمان يعنی دوره 

از جمله (  پايان داد، دوره کوتاهی که عليرغم برخی فراز و نشيب ها 1332تابستان 

شاهد يک ) 1325بش های ملی و حق طلبانه آذربايجان و کردستان در قتل عام جن

فضای سياسی نيمه باز و شکوفايی احزاب ، اتحاديه ها و مطبوعات دگرانديش در 

بعد از اين کودتا بود که محمد رضا پهلوی با نمد مالی کردن هر چه . ايران بوديم

رات فردی و بيشتر قانون اساسی مشروطه به افزايش روز افزون اختيا

ديکتاتورمنشانه خود پرداخت، ساواک را بر جامعه خفقان زده کشور حاکم نمود، 

مجلس شورای ملی را از محتوای واقعی اش تهی و مجلس فرمايشی سنا را به آن 

راه را بر تصويب هر گونه اليحه دردسر زا " توشيح ملوکانه"متصل کرد و با اهرم 

" هلوی با تکيه بر درآمدهای نجومی ناشی از در همين دوره بود که رژيم پ. بست

" هزار فاميل"هم بر حجم ثروت خانواده گی خود و اليگارشی ) نفت" ( طالی سياه

افزود و هم با برنامه ريزيهای اقتصادی غير اصولی و بدور از آينده نگری، کشور 

. نمودما را در تمام حوزه ها به امپرياليسم جهانی به سرکرده گی آمريکا وابسته 

مجموعه اين سياست های خانمان برانداز و از جمله هجوم گسترده دهقانان تهيدست 

به محالت فقير نشين و حلبی آبادهای شهرهای بزرگ، ضمن به نمايش گذاشتن ابعاد 

 خورشيدی آبستن انفجارهای 50عظيم نابرابريهای طبقاتی، جامعه را از نيمه دهه 
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 در 56ش تهيدستان خارج از محدوده در سال از اينرو وقتی جنب. اجتماعی نمود

تهران شروع شد و شب ها ی شعر کانون نويسنده گان ايران در انستيتو گوته، 

آسمان اختناق را شکافت، شاه و اربابانش تصور نمی کردند که در عرض يکسال 

 سال پس از 25اما افسوس که مردم ستمديده کشورمان . بساط سلطنت برچيده شود

مرداد، بدليل ضعف آگاهيهای سياسی دمکراتيک و طبقاتی و از جمله  28کوتای 

غيبت خيره کننده آلترناتيو های قدرتمند مترقی و چپ، عنان اختيار خود را به 

همپالگی های آيت اهللا کاشانی ها سپردند تا در کمتر از دو سال، جهنمی هولناکتر از 

 به عصر شتر خوانی سلطنت آريامهری را در قالب يک رژيم اسالمی متعلق

  .بازسازی کنند

رژيم پهلوی و اربابان خارجی اش سهم به سزايی در شکست مجدد مبارزات مردم 

رژيم سلطنتی بدليل سرکوب بيرحمانه سوسياليست ها و ساير . داشته اند

روشنفکران الئيک و باز گذاشتن دست دهها هزار آخوند در مساجد و منابر، و 

" س از انقالب سوسياليستی ودر راستای استراتژی کشيدن امپرياليست ها بدليل تر

بدور اتحاد شوروی و از جمله ماهيت سرمايه دارانه و ضد ) اسالمی" (کمربند سبر

کمونيستی آخوندها، نقش بسزايی در هموار کردن راه خمينی و شرکاء بسوی تصرق 

  .قدرت سياسی داشته اند

يکبار : می نابخشودنی شده است بدين ترتيب خاندان پهلوی دو بار مرتکب جر

 که شانس بزرگ مردم –بخاطر کودتای ارتجاعی عليه دولت ملی دکتر مصدق 

 و بار ديگر بدليل -کشورمان را برای برخورداری از يک دمکراسی نسبی سوزاند

هموار کردن راه قدرتگيری مذهبيون مرتجع، کشور ما را قرنها به عقب برد و در 

اکنون نيز که جمهوری اسالمی در . ت و فالکت اسير کردمنجالت خفقان ، بربري

بحرانی مزمن دست و پا ميزند و خواست سرنگونی اين نظام جهنمی بيش از هر 

زمان ، در ميان توده های وسيع مردم هوادار پيدا نموده است، بازمانده گان کودتای 

ارجی، مجددًا  مرداد و دربار پهلوی، با حمايت های سياسی، مالی و تبليغاتی خ28

گفتمان " خواب احيای حاکميت موروثی و اشرافی را می بينند ، منتهی چون 

به يکی از جاذبه های اصلی صحنه سياسی کشور تبديل شده، حضرات " دمکراسی

شاه قرار است سطلنت بکند و نه :  " شده اند و از شعارهايی چون" دمکرات" نيز 

سخن می گويند، "  برای تعيين نوع نظامانتخابات يا رفراندم عمومی" و " حکومت
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اما نمی گويند نيم قرن پيش زمانی که مصدق حتی کمتر از اين مطالبات را بر زبان 

رانده بود، چرا سرنگون شد و کشور ما را به روز سياه نشاندند؟ اين حضرات حتی 

جعه تا امروز حاضر نشده اند برای فريب مردم هم که شده، ذره ای انتقاد از عمل فا

خود ارباب در دوره رياست جمهوری کلينتون ، به گونه ای . بار خود صورت دهند

 مرداد و سياست های بعد از آن پوزش 28شرمگينانه از دخالت آمريکا در کودتای 

طلبيد، اما آقای رضا پهلوی و شرکاء حتی در اين حد سمبليک نيز حاضر به 

  !عذرخواهی از مردم شريف ايران نيستند؟

خصوصًا اکثريت . روی ضعف حافظه تاريخی مردم سرمايه گذاری کرده اندآنها 

فراموش نکنيم که دو سوم از جمعيت ايران در زير سی سال . جوان سکنه کشور

 – مرداد و عواقب فاجعه بار آن 28بسر ميبرند، يعنی نه تنها خاطره ای از کودتای 

 ندارند، -ه آمريکا و غيرهساواک، اختناق، شکنجه و وابستگی تمام عيار ب: نظير 

همين . بلکه اکثرًا حتی در دوره پايانی حکومت محمد رضا شاه نيز زندگی نکرده اند

پارامتر يعنی بی اطالعی و يا عدم آگاهی از رويدادهای تاريخی کشورمان است که 

 دمکراتيک ، سلطنت طلبان به مدد -سبب می شود در غياب يک آلترناتيو راديکال

 ساعته و ماهواره ای ، بطور روزانه مردم و جوانان 24 و تلويزيون چندين راديو

جويای رهايی در داخل ايران را مورد خطاب قرار دهند تا به خيال خود  از صفوف 

به همين . آنها برای مارش ارتجاعی خود بسوی کاخهای شاهنشاهی يارگيری نمايند

انقالبات و نهضت های خاطر احتمال شکست مجدد مبارزات عادالنه مردم همچون 

به همين خاطر دفاع قاطع از . صد ساله اخير ايران بار ديگر خود نمايی می کند

آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی و نيز : اهداف بزرگ و ديرينه مردم کشورمان

بر صحنه سياسی کشور برای واکسينه کردن خود " گفتمان دمکراسی" حاکم کردن 

برابر انواع آلترناتيو ها و نيروهای ضد دمکراتيک که و اکثريت ستمکش جامعه در 

به حق حاکميت بی چون و چرای مردم باور ندارند، يکی از وظايف عاجل همه 

برای اين منظور يعنی بی بديل . نيروهای مترقی و چپ و دمکرات محسوب می شود

گسترده ، بايد آستين ها را برای ارتباط و تمام "گفتمان دمکراسی"و بی رقيب کردن 

با مردم کشورمان باال زنيم، تدارک برای سازماندهی يک رسانه عمومی کالن و 

دمکراتيک که ميليونها  نفر به آن دسترسی داشته باشند، ابزارمهمی برای تحقق اين 
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مهم است، باشد که اين وظيفه خطير جدی گرفته شود و در سايه همکاری همه 

  !امه عمل بخود بپوشدنيروها و افراد دمکرات و آزاديخواه، ج

  

   2004   اوت                                                      

  

  

  

  برگی از تاريخ 
  

  

    )1921فوريه   (  1299 به انگيزه سالگرد کودتای اسفند 
  

  

  :مقدمه
 در روسيه، بيداری آسيا را به دنبال آورد، تأثير آن در ايران، 1905   انقالب [[ 

آن انقالب ناکام، . روطه بود که از عروج تا افول، شش سال بطول انجاميدانقالب مش

اولين تالش سياسی بزرگ مردم کشورمان برای برخورداری از دمکراسی و منزلت 

  .انسانی بود

يک دهه بعد بدنبال بروز جنگ جهانی اول و پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر 

ليه قرار دادهای اسارتبار روسيه تزاری  در روسيه که در يک اقدام بيسابقه ک1917

در قبال ايران را لغو کرده بود، موجی ديگر از جنبش های آزاديخواهانه و 

اين جنبش ها بويژه بدنبال تالش استعمار . رهائيبخش ، کشور ما را فرا گرفت

 که معنايی جز به - به کشور ما1919بريتانيا برای تحميل قرار داد اسارتبار 

وجه .  ابعاد وسيعی پيدا نمود-يدن کامل ايران توسط انگليس نداشتمستعمره کش

مشخصه اين جنبش ها اين بود که نه تنها فراتر از انقالب مشروطه بر تحقق آزادی 

و دمکراسی پای می فشردند و از استقالل کشورمان در برابر استعمار گران حمايت 



 63

ی و ضرورت پايان دادن به می کرد، بلکه برای نخستين بار، خواست عدالت اجتماع

  .مناسبات طبقاتی فئودالی را نيز بر پرچم مبارزاتی خود حک نمود 

مردم ايران در آن سالها، حتی فراتر از پايان دادن به عمر سلطنت تبهکار قاجار، 

اما . اولين بار ايده استقرار يک جمهوری را در صحنه سياسی کشور طرح نمودند

رضا "و " سيد ضياء"  که مشترکًا توسط  1299کودتای انگليسی سوم اسفند 

رضا . بمورد اجرا در آمد، جلوی انکشاف اين جنبش رهائی بخش را گرفت" خان

خان اگر چه در ابتدا خود را مستقل، مدافع انحالل سلسله قاجار و استقرار جمهوری 

 معرفی ميکرد، اما در خفا رويای) پس از انقراض سلسله عثمانی( به سبک ترکيه 

مردم ايران خيلی زود متوجه شدند که وی هدفی جز استقرار . ديگری در سر داشت

 بنابراين، مردم ما تنها در .نوع ديگری از ديکتاتوری موروثی و سلطنتی ندارد

 مرداد 28در جريان کودتای ( و يا نيم قرن بعد ) انقالب مشروطه( يکصد سال پيش 

 از نوعی دمکراسی، از کف دادند، در نبود که شانس خود را برای برخورداری) 32

هشتاد سال پيش نيز، ما چنين شانسی داشتيم، اما رضا خان مير پنج آنرا از ما 

اکنون نوه  و . آنرا از مردم گرفت) محمد رضا پهلوی(گرفت، همچنانکه جانشين اش 

يک ربع قرن پس از انقراض سلطنت پهلوی در ) آقای رضا پهلوی( فرزند آن دو 

به ميدان آمده، بی آنکه کالمی در رد کودتای " دمکراسی خواهی"با پرچم  ايران، 

همچنان دل " شاهزاده" اين خود نشان ميدهد که . پدر بزرگ و پدرش بر زبان آورد

   ]]. دارد" شجره طيبه" در گرو 

                             *******************************   

  خورشيدی و چند سال بعد، تأسيس 1299تای اسفند برای بررسی نحوه تحقق کود

رسمی سلسله پادشاهی پهلوی، الزم است، پيش زمينه های تاريخی و سياسی اين 

کودتا را مرور کنيم؛ برای اين منظور، ضروريست با تکيه بر برخی منابع و 

  .بررسيهای تاريخی، اوضاع ايران را از ناکام شدن انقالب مشروطه، پی گيريم 

  

  از و پايان انقالب مشروطهآغ -1
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در اوج ) ولی ناکام روسيه( انقالب مشروطه ايران زمانی شروع شد که انقالب اول 

 يکی از -اخبار مربوط به زمين لرزه سياسی در امپراتوری تزاری. اعتالی خود بود

 از طريق کارگران مهاجر ايرانی شاغل در -دو کشور استعماری ذی نفود در ايران

در پرتو اين تأثير و نيز فساد و ورشکستگی و دريوزه . شور ما ميرسيدقفقاز به ک

گی کامل حکومت قاجار و وابستگی روز افزون آن به استعمار انگليس و روسيه 

بخشی از تجار، پيشه وران، )  شمسی 1284آذر ماه  ( 1905تزاری، در دسامبر 

جر شکر توسط روحانيون و مردم تهران در اعتراض به فلک بسته شدن چند تا

در مسجد شاه ) صدر اعظم مظفرالدين شاه" (عين الدوله" حکومت مرتجع معروف 

اين تحصن بعد از . دست به تحصن زدند و خواست ايجاد عدالت خانه را مطرح کردند

مظفرالدين . کشيده شد" شاه عبدالعظيم" پراکنده گرديدن توسط ماموران نظامی، به 

راضات، فرماندار بدنام تهران را از کار بر کنار کرد شاه برای جلوگيری از رشد اعت

اما نه شاه و نه عين الدوله عملی .  قول ايجاد عدالت خانه را داد1906و در ژانويه 

لذا دامنه اعتراضات به ساير شهرها کشيده . مبنی بر اجرای قول خود صورت ندادند

و ) دادگستری (شد، در اين مرحله، ديگر خواست جنبش، به تأسيس عدالت خانه

جلوگيری از خشونت و فعال مايشاتی مامورين حکومتی خالصه نمی شد، بلکه 

ضرورت تدوين قانون اساسی، تأسيس يک مجلس قانونگذاری و متوقف کردن 

. اعطای اميتازات انحصاری به اتباع و دول خارجی نيز در دستور قرار گرفت

 تدوين قانون اساسی و در  فرمان1906مظفرالدين شاه چند ماه بعد در آگوست 

. سپتامبر همان سال فرمان مربوط به مقررات برگزاری انتخابات مجلس را صادر کرد

منوط به ثروث و ) چه برسد به حق نمايندگی( البته بر طبق اين مقررات، حق رأی 

دارايی فراوان شده بود، يعنی نه تنها نيمی از جمعيت يعنی زنان، حق رأی نداشتند، 

ريت عظيم مردم يعنی دهقانان، کارگران و پيشه وران نيز از اين حق محروم بلکه اکث

 اولين دوره مجلس ايران، بخش اول قانون 1906در پی اين فرمان، در اکتبر . بودند

اما مقاومت . شاه، به تصويب رسيد" توشيخ" اساسی را تدوين نمود که پس از 

از تعرض ارتجاع جهت باز پس مردم هم برای تکامل انقالب و هم برای جلوگيری 

.  در اوج خود بود1907گيری امتيازات ناچيز کنونی، ادامه يافت، بطوريکه در سال 

کشف و استخراج نفت در جنوب  غربی ايران وتسلط انگليس بر آنها، شکل گيری 

اولين اتحاديه های کارگری و آغاز اعتراضات دهقانان، از مشخصه های اين دوره 
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سبب وحشت تجار، روحانيون و مالکان " عادی" آمدن توده های به ميدان . بود

شد که در خواست شان از اصالحات، صرفًا به يک مشروطه نيم بند " ليبرال"

به موازات اين تحوالت، انجمن های سياسی و نشريات و دستجات . خالصه می شد

 شکل می گفتند" فدائی " و " مجاهد" رزمنده مخفی  و شبه نظامی که به آنها 

 ) 1907اکتبر ( شاه در يک عقب نشينی ديگر، متمم قانون اساسی را نيز . گرفتند

در همين سال روسيه و بريتانيا توافقنامه ای را در مورد ايران که هدف . امضاء کرد

از آن به استعمار کشيدن ايران بود را امضاء می کنند، اين قرار داد ننگين نيز 

دولت و مجلس از ترس .  رزات مردم می شودانگيزه ديگری برای گسترش مبا

  .مردم، موافقتنامه مذکور را برسميت نمی شناسند

که اکنون جايگزين مظفرالدين شاه ( اين مسئله سبب خشم ارتجاع و محمد علی شاه 

می شود چون آب و نان خاندان قاجار و درباريان، وابسته به رشوه ها و ) شده بود

در ازای غارت منابع کشور و دريافت .... س و وامهايی بود که روس و انگلي

 به 1908به همين خاطر در ژوئن . امتيازات تجاری، حاضر به اعطای آن بودند

فرمان محمد علی شاه، دسته های نظامی قزاق ايران که تحت فرماندهی سرهنگ 

لياخوف روسی قرار داشتند، مجلس را به توپ می بندند، بدنبال تعطيلی مجلس و 

بدنبال اين کودتای ضد انقالبی، مرکز مقاومت . ها، نشريات نيز توقيف شدندانجمن 

در آنزمان تبريز بدليل تأثير گيری از اروپا و افکار انقالبی . به تبريز منتقل شد

سوسيال دمکراتهای قفقاز، از لحاظ سطح آگاهی سياسی، نسبت به بسياری از نقاط 

 هر رو مردم آذربايجان به رهبری به. ايران، در وضعيت مطلوبتری بسر ميبرد

شخصيت های جسوری چون ستار خان و با ياری گرفتن از دستجات داوطلب و 

انقالبی ماوراء قفقاز، قيام مسلحانه ای را بر عليه شاه و با هدف احيای مشروطه و 

اين مقاومت شورانگيز سبب قوت . مجلس و آزاديهای نسبی، آغاز و رهبری کردند

ير نقاط ايران شد و در شهرهای اصفهان، رشت، بوشهر، بندر قلب مردم در سا

شورش های مردم شکل گرفت که در بسياری موارد سبب تسلط مجاهدين ...عباس و 

در چنين وضعيتی که قشون محمد علی شاه پی در پی . بر شهر ها و استانها می شد

 در بندر شکست خورده و متواری می شدند، انگليسی ها، واحدهای نظامی خود را

بوشهر، بندر عباس و بندر لنگه، پياده کرده و خيزش های جنوب را سرکوب کردند، 

 قشون خود را روانه تبريز کرد تا به قيام آنجا نيز 1909روسيه تزاری نيز در آوريل 
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اما در پی حمله فدائيان گيالن و دستجات بختياری به تهران، قوای . پايان دهند

ز پای در آمدند و پايتخت بدست مشروطه خواهان افتاد ضعيف شده محمد علی شاه ا

. جايگزين وی گشت" احمد شاه" و محمد عليشاه از سلطنت، خلع و پسر جوان او 

ترکيب دولت اساسًا از . شکل گرفت) فئودال معروف(دولتی نيز به رهبری سپهدار 

 در تعميق و خانهای بختياری تشکيل شده بود لذا آنها منافعی" ليبرال"فئودالهای 

همين مسئله در مورد مجلس دوم . انقالب و تحقق اصول ابتدايی دمکراسی نداشتند

لدا در اعتراض به عدم رسيده گی به .  تشکيل شد1909نيز صادق بود که در نوامبر 

خواستهای مردم، ادامه زد و بند با امپرياليست ها، کمبود و گرانی فزاينده نان در 

ديد و غيره ، موجی جديد از طغيان های توده ای در شهرها، بستن مالياتهای ج

اينبار کارگران تلگرافخانه ها، چاپخانه ها و نيز . شهرها و روستاها شکل گرفت

کارمندان وزارتخانه ها نيز دست به اعتصاب زدند و به موازات آن تحريم کاالهای 

ين بحران دولت سپهدار نتوانست در زير بار ا. خارجی نيز به مورد اجرا درآمد

 جای خود را به مستوفی 1910سياسی و اقتصادی دوام آورد، لذا در جوالی 

الممالک داد، بی آنکه تغييری در سياستهای دولت پديد آمده باشد، همين نخست 

وزير جديد بود که فرمان محاصره دستجات فدايی تحت امر ستارخان و دستگيری او 

 قدرت دولتی مجددًا بدست سپهدار 1911در اواسط سال . را در تهران صادر کرد

آخرين ) در جنوب( و بريتانيا) در شمال( اينبار او با کمک قوای نظامی روسيه . افتاد

 -1911مقاومتهای انقالبيون را در هم شکست و بدين ترتيب، انقالب مشروطه 

  بی آنکه به بسياری از مطالبات دمکراتيک و انسانی دست يابد، به هزيمت 1905

  . شدکشيده

  ايران در دوره جنگ جهانی اول  -2

  

شکست انقالب مشروطه و حضور نظامی قشون انگليس و روسيه تزاری و حمايت 

) آخرين پادشاه سلسله قاجار " (احمد شاه"وسيع آنها از حکومت فاسد و انگلی 

وضعيتی را پديد آورد که حلقه محاصره امپرياليست ها بدور ايران تنگ تر شود، 

(  انگليس - ايران مجبور شد توافقنامه استعماری مشترک روسبطوريکه دولت

در ازای اين .  به رسميت بشناسد1912را رسمًا در مارس ) 1907منعقده در 

 قرضه های نسبتًا 1914 تا 1912خوشخدمتی، دول روس و انگليس بين سالهای 
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ه انگليس به ميزان دو ميليون لير. کالنی را به حکومت احمد شاه وام دادند

 ميليون روبل، که بخش اعظم آنها توسط در بار 14استرلينگ و روسيه به ميزان 

 1914ار اوايل . قاجار باال کشيده شد و صرف عياشی ها و ولحرجی های آنها گشت

پای امپرياليسم آلمان نيز به ايران کشيده شد، بطوريکه در مدتی کوتاه اين کشور در 

  .انگليس، مقام سوم را بدست آوردتجارت خارجی ايران، پس از روسيه و 

و متحدش (  بعد از شروع جنگ جهانی اول بين آلمان 1914در تاريخ دوم نوامبر 

از يکطرف و روسيه واروپای غربی از سوی ديگر، دولت ايران ) ترکيه عثمانی

اما عليرغم اين اقدام در همان نوامبر، ارتش عثمانی به . رسمًا اعالم بيطرفی نمود

 تجاوز نمود و آذربايجان و مرکز آن تبريز را به اشغال خود در آورد، اما خاک ايران

قوای نظامی روسيه تزاری، آذربايجان را از دست  ) 1915ژانويه (چند ماه بعد 

دو ماه بعد ، دول روسيه و انگليس موافقتنامه محرمانه ای . عثمانی ها خارج کردند

به موجب . د را به تصويب رساندندايران بين خو" بيطرف"در مورد تقسيم مناطق 

اين توافق ّسری ، روسيه در ازای به رسميت شناختن کنترل انگليس بر جنوب و 

بخشهايی از مرکز و شرق ايران و نيز افغانستان، از آن کشور قول گرفت که پس از 

پيروزی در جنگ و شکست عثمانی ها، کنترل بندر استانبول و تنگه استراتژيک 

در همين دوره . ه روسها واگذار نمايد، وعده ای که هيچگاه عملی نشدداردانل را ب

آلمانيها با بهره گيری از احساسات ضد انگليسی و ضد تزاری مردم ايران، نفوذ خود 

را در بخشهای مختلف کشور و از جمله در درون دولت و مجلس ، به شدت توسعه 

  .دادند

دامات و نيز در نارضايتی از موضع دول روسيه و انگليس در واکنش به اين نوع اق

 احمد شاه را تحت فشار قرار دادند تا 1915بيطرفانه ايران در جنگ، در اواخر سال 

بخشی از نماينده گان . را معزول و مجلس را منحل کند" مستوفی الممالک" دولت 

" حکومت ملی موقت" مجلس و وزرای دولت به شهر قم رفته و در آنجا يک 

 ولی بدنبال نزديک شدن قوای تزاری، به کرمانشاه گريختند که در تشکيل دادند،

 " 1916در ماه آگوست . بود)  ترکيه–آلمان " (متحدين"آنزمان تحت کنترل قوای  

هم او . يکی از مهره های وفادار انگليسی ها به نخست وزيری رسيد" وثوق الدوله

که در جنوب و شمال به کمک قشون استعمارگران، مقاومتهای مسلحانه ملی را 

  .ايران شکل گرفته بود، بيرحمانه سرکوب کرد
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و سقوط رژيم نيکال  ،  ) 1917فوريه (  بدنبال شروع انقالب  در روسيه تزاری 

انگليس از ضعف روسيه، استفاده کرد و تقريبًا تمامی خاک ايران را بزير سلطه خود 

انقالب سوسياليستی روسيه را بلشويکها توانستند ) 1917اکتبر (چند ماه بعد . کشيد

اعالميه " شورای کميساريای خلق به رياست لنين"يکماه بعد، . به پيروزی برسانند

ای خطاب به ملل زحمتکش روسيه و شرق منتشر نمود که در آن ضمن مخالفت با 

هر نوع اشغال و تصرف سرزمين های غير، در مورد ايران گفته شده بود که دولت 

رار داد تقسيم ايران را باطل شده تلقی می کند و وعده داد که به انقالبی روسيه، ق

خروج . محض پايان تهديدات جنگی، قوای نظامی روسيه را از ايران فرا بخواند

تنها .  شروع و در مارس همان سال به پايان رسيد1918قوای روسی در ژانويه 

با بلشويکها مخالف يکی از لشگرها که تحت فرماندهی ژنرال باراتف بود و به شدت 

اين نيرو، کمی بعد . بود، از اين دستور سرپيچيد و کماکان در شمال ايران باقی ماند

 خطاب 1918دولت انقالبی روسيه همچنين در ژانويه . به خدمت انگليسی ها در آمد

کليه قراردادها و موافقتنامه های غير عادالنه : " به دولت ايران، رسمًا اعالم کرد که

ابر را که به نحوی از انحاء، حقوق مردم ايران را در زمينه موجوديت مستقل و نابر

 را ملغی شده تلقی 1907و آزاد خويش محدود می نمايد و از جمله قرار داد معروف 

  ."می کند

به ) که رنسانسی در مناسبات بين المللی آنروز جهان بود( اين اقدامات جسورانه 

 به حکومت نوپای شوروی پديد آورد و به شدت سمپاتی مردم ايران را نسبت

موازات آن سبب رشد بی سابقه مبارزات رهائی بخش عليه رژيم  فاسد احمد شاه و 

 برخالف -تحت فشار همين سمپاتی بود که دولت ايران. حاميان انگليسی آن شد 

 حکومت شوروی را به رسميت شناخت؛  با اين -بسياری از کشورهای سرمايه داری

  . فشار انگليس از پذيرفتن نماينده رسمی آن دولت در ايران سر باز زدهمه تحت

  

   ايران پس از پايان جنگ جهانی اول -3

  

 بخش اعظم گيالن که 1918قشون انگليس تحت رهبری ژنرال دنسترويل در ژوئن 

برهبری ميرزا کوچک خان بود را به تصرف خود در " نهضت جنگل" تحت کنترل 

 خان طی موافقتنامه ای با انگليسی ها، متعهد می شود که مانع ميرزا کوچک. آوردند
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ضد انقالبيون (لشگر کشی آنها به باکو برای تقويت نيروهای گارد سفيد روس 

در . نشود و خواربار و آذوقه آنها راتأمين کند) مخالف حکومت نو پای شوروی

ن گيالن برسميت عوض انگليس ها به دروغ  قول دادند که حاکميت ميرزا را بر استا

  .شناسند

 بخش عمده مناطق کشور بزير سلطه نظامی امپرياليستی 1918بدين ترتيب تا اواخر 

آنها آنقدر قدرت پيدا کرده بودند که بر خالف عرف بين الملی، . بريتانيا کشيده شد

. هيات نماينده گی ديپلماتيک شوروی را دستگير و آنها را به هندوستان تبعيد کردند

را " کولوميتسف" آنها فرستاده تام االختيار شوروی، )  1919آگوست ( بعد يکسال 

شده بود، بيرحمانه به قتل " آشوراده" در زمانيکه از طريق دريای خزر وارد 

  .رساندند

برخالف قانون اساسی ايران که  ( 1919 آگوست 9در چنين وضعيتی انگليس  در 

قرار داد ) جلس شورای ملی ميدانستعقد هر قرار داد خارجی را در حيطه وظايف م

بر طبق اين قرار داد، . تحميل می کنند" وثوق الدوله"ننگينی را به دولت مزدور 

انگليس حق داشت که نماينده گان و مستشاران خود را در کليه ادارات و وزارتخانه 

ها بگمارد، بعالوه افسران انگليسی بعنوان مستشار نظامی، وظيفه سازمان دهی به 

در قبال تمکين . وای مسلح ايران و تشکيل يک ارتش منظم از آنها را بعهده داشتندق

دولت وثوق الدوله، بريتانيا متعهد می شد که وامی را در اختيار دولت ايران قرار 

دهد آنهم به شرطی که مستشارا ن مالی انگليس بر نحوه خرج آن کنترل داشته 

کر تشکيل مجلس جديدی بود که با فشار و وثوق الدوله در همين زمان در ف. باشند

تهديد، موجبات تصويب اين قرار داد ننگين را فراهم کند، غافل از اينکه عهد نامه 

ضمن . مذکور، سبب رشد بی سابقه مبارزات ضد امپرياليستی مردم ايران خواهد شد

  :اينکه سه هفته بعد دولت شوروی طی پيامی به کارگران و زحمتکشان ايران نوشت

درست در لحظه ای که درنده گان انگليسی بر ايران مسلط بوده و می کوشند تا " 

طوق بنده گی کامل را به گردن مردم ايران بياندازند، دولت کارگران و دهقانان 

جمهوری روسيه شوروی رسمًا اعالم ميدارد که قرار داد اسارت آور انگليس و 

  ." ايران را به رسميت نمی شناسد

وروی، حکومت های آمريکا، فرانسه و آلمان نيز موافق تسلط يکجانبه عالوه بر ش

لذا انگليسی ها برای اجرای مقاصد خود عالوه بر فاکتور . انگليس بر ايران نبودند
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جنبشهای توده ای و مقاومت مسلحانه مردم ايران، با موانع بين المللی نيز روبرو 

  .ن  ايران را به پيش ببرندکرد" هندوستانيزه" بودند و نميتوانستند روند 

در چنين شرايطی بود که با رشد نيروهای چپ در شمال ايران وائتالف آنها با 

نيروهای ميرزا کوچک خان، شاهد اعتالی مجدد نهضت جنگل در گيالن و بخشهايی 

در آذربايجان برهبری شيخ " دمکراتها"  نير 1920در آوريل . از مازندران بوديم

ام خود را آغاز و کنترل شهر تبريز را بدست گرفته و استاندار و محمد خيابانی ، قي

آنها همچون جننبش گيالن، . ساير مرتجعين وفادار به دولت را از شهر اخراج کردند

 خواهان اصالحات دمکراتيک و برقرار 1919عالوه بر مخالفت با قرار داد ننگين 

در . مردم آذربايجان بودندجمهوری در ايران و اعطای خود مختاری و حقوق ملی به 

کنترل شهرهای اروميه ، " دمکراتها" مدت کمی نهضت تبريز گسترده شد و 

  .مراغه، خوی، اردبيل و زنجان را نيز بدست گرفتند

بر اثر فشار همين جنبش ها بود که دولت وثوق الدوله ناگزير از استعفاء شد و 

با گرايش ملی گرايانه وجود در دولت جديد وزرايی . مشيرالدوله جايگزين او گشت

 خواهان عادی شدن روابط باحکومت 1919داشتند که ضمن مخالفت با قرار داد 

شوروی بودند، با اين همه دولت مشيرالدوله ترديدی در مورد سرکوب جنبشهای 

دولت به کمک انگليسی ها، . رهائی بخش در ايران بويژه آذربايجان بخود راه نداد

 راهی تبريز نمود که آنها پس از درهم شکستن 1920تامبر ارتش مجهزی را در سپ

 را بقتل - از جمله محمد خيابانی–تعداد زيادی از آنها " دمکراتها" مقاومت 

  .رساندند

. دولت مرکزی اما برای سرکوب نهضت گيالن با دشواريهای زيادتری روبرو بود

ظامی انگليس و گارد بدنبال استقرار حکومت شوروی در باکو و بيرون راندن قوای ن

و ورود اين قوای رانده شده به بندر ) 1920در ارديبهشت ( سفيد از اين منطقه 

نيروهای چپ . فراهم آمد" نهضت جنگل " انزلی ، محرک جديدی برای عروج مجدد 

فعاليت ميکردند، سريعًا رشد " حزب عدالت" که تا آن موقع اساسًا تحت عنوان 

يز نيروهای خود را از جنگلهای فومن با هدف تسخير نموده و ميرزا کوچک خان ن

 وارد شهر رشت شده و رسمًا 1920اين نيروها در خرداد . رشت به حرکت در آورد

برنامه اين دولت . در پنجم ژوئن، اولين حکومت جمهوری در ايران را بر پا کردند

  : ائتالفی که به رياست ميرزا کوچک خان تشکيل شده بود، عبارت از



 71

 لغو کليه قرار دادهای -2انحالل سلسله قاجار و اعالم جمهوری در سراسر ايران -1

 تساوی حقوق مليتهای -4 برقراری آزاديهای فردی و اجتماعی -3اسارتبار خارجی 

حفظ " در بيانيه دولت مذکور، ضمن سخن گفتن از . بودند ....  ساکن ايران و 

 يعنی نظام ارباب - آن دوراندر مورد ضرورت برچيدن مناسات طبقاتی" اسالم

  . اشاره ای نشده بود–رعيتی 

سه هفته بعد طی . چيزی که مورد اعتراض چپ ها و فعالين جنبش دهقانی بود

، فعالين حزب عدالت و ديگر سوسياليست ها، با بر 1920 ژوئن 24 تا 22روزهای 

. ردندرا ايجاد ک" حزب کمونيست ايران"پائی يک کنگره در شهر انزلی، رسمًا 

فعالين حزب عليرغم پشتيبانی از دولت ميرزا کوچک خان، با سياست های مماشات 

طلبانه او در برابر فئودالها و غيره مخالف بودند، همين مسئله و نيز گرايشات 

مذهبی و ضد کمونيستی ميرزا، سبب شد که يک ماه بعد ميان نيروهای ائتالفی 

 چپ رويهای حزب کمونيست و گروه نهضت جنگل، اختالف بيفتد که البته برخی

احسان  اهللا خان و نيز تفرقه اندازيهای عوامل مخفی انگليس و دولت مرکزی نيز در 

به همراه نيروهای تحت امر خود، " ميرزا"به همين خاطر . اين بحران تأثير داشتند

 ترک نمود و مجددًا به جنگل های فومن بر 1920 ژوئيه 19شهر رشت را در 

. ر نتيجه دولت جديدی در رشت به رياست احسان اهللا خان تشکيل می شودد. ميگردد

در اوت همان سال نيروهای دولت جديد گيالن از قوای نظامی قزاق شکست می 

در اکتبر همان سال، . خورند وشهر رشت به تصرف قوای دولت مرکزی در می آيد

هللا خان، رهبری حزب کمونيست ايران، ضمن مرزبندی با سياست های گروه احسان ا

جديدی برای حزب انتخاب می کنند که حيدر عمواوغلی يکی از رهبران انقالب 

مشروطيت در آذربايجان واز فعالين اوليه سوسيال دمکراتها و حزب عدالت در 

بدنبال اين تحول، حزب هر چه بيشتر خصلت سراسری پيدا . ايران، از جمله آنها بود

ضمن اينکه . گر شهرهای مهم ايران شکل گرفتنمودو سازمانهای محلی آن در دي

آنها پس از مذاکره مجدد با نيروهای ميرزا کوچک خان، موجبات  احيای جبهه متحد 

  .گيالن را فراهم نمودند

در مهر ماه همين سال، قشون مرکزی مجددًا ار رشت، گيالن و حتی بخشهايی از 

وان از کنترل اوضاع سياسی و دولت مشيرالدوله که نات. مازندران بيرون رانده شدند

 ناگزير به استعفا ، 1920تأمين منافع روبه تزايد استعمار بريتانيا بود، در اوايل آبان 
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يکی از بزرگترين فئودالهای ايران را به پست نخست " سپهدار" احمد شاه، . شد

انگليسی ها که از مجلس ايران و دولت های قبلی برای عملی . وزيری می گمارد

 مايوس شده بودند، دولت جديد را تحت فشار 1919قرار داد اسارتبار کردن 

شورای عالی فوق العاده ای " (لويه جرگه" ميگدارند که با فراخواندن نوعی 

متشکل از شاهزاده گان قاجار، سران و خانهای بزرگ قبايل، برخی از وازرای  

رند، اما حتی اين سروته فضيه را بهم آو) سابق و تعدادی از نماينده گان مجلس

شورای اضطراری ارتجاعی نيز از ترس مردم و گر گرفتن بيشتر جنبشهای 

اجتماعی، جرات نمی کند قرار داد مذکور را تصويب کند و طبق قانون اساسی، آنرا 

  .به مجلس شورای ملی محول می نمايد

ايران، از اين تقطه به بعد، استعمار بريتانيا و حاميان و مزدواران مرتجع آن در 

متوجه می شوند که بدون قلع و قمع جنبشهای رهائی بخش در نقاط مختلف کشور و 

تشکيل يک دولت مرکزی مقتدر، نمی توانند، منافع خود را در ايران حفظ کنند و از 

تأثيرات پر دامنه پيروزيهای حکومت نوپای شوروی در منطقه قفقاز بر کشورمان 

  .جلوگيری نمايند

، بلکه ايجاد دولتی 1919ا ديگر نه تصويب و اجرای قرار داد لذا اولويت خود ر

 1921( شمسی 1299بدين ترتيب در پائيز . ميدانند" مشت آهنين " مبتنی بر 

  .به سرعت، زمينه های تحقق يک کودتا فراهم می شود) ميالدی

  نقراض سلسله قاجار و از دست رفتن شانس استقرار جمهوری ا-4

عليرغم ) تا قبل از کودتای سوم اسفند( ت وزير ايران آخرين نخس"  سپهدار " 

اينکه سعی کرده بود با دور زدن مجلس و فراخواندن يک شورای فوق العاده 

متشکل از فئودالها، سران قبايل و برخی سياستمداران مرتجع، خواست استعمار 

همين  برآورده کند، اما حتی 1919بريتانيا را در مورد تحقق قرار داد اسارتبار 

شورای ارتجاعی نيز از ترس جنبش های آزاديخواهانه و ضد استعماری مردم در 

انگليسی ها خيلی زود . سراسر نقاط کشور، جرئت نکرد، اين مطالبه را متحقق کند

متوجه شدند که نه تنها جو کشور مساعد پذيرش آن قرار داد ننگين نيست، بلکه 

که بسياری از جنبش های مردمی تحت عمًال اوضاع دارد به گونه ای پيش ميرود 

تأثير انقالب سوسياليستی روسيه و نيز جنبش جمهوريخواهانه مردم ترکيه عليه 

سلسله پوسيده عثمانی، روز بروز بيشتر بطرف انديشه های ترقيخواهانه و 
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از اينرو الويت استعمار بريتانيا ديگر اجرای قرار . جمهوريخواهانه کشيده می شوند

. بود، بلکه سرکوب اين جنبش ها وتأسيس يک دولت مقتدر در ايران بود ن1919داد 

که ( وجود چنين دولت مرکزی مقتدری، بخصوص برای امنيت چاههای نفت جنوب 

  .اهميت بسزايی داشت) تحت انحصار بالمنازع انگليس بود

اجرای اين پروژه بصورت کودتا ، مد نظر قرار گرفت و در همين راستا يک کميته 

    متشکل  ازسری

نصرت الدوله که در .  پاره ای سياستمداران وفادار استعمار در تهران تشکيل شد

آنزمان در لندن بسر ميبرد، طی نشستی با مقامات انگليس، نقشه مشترکی را طراحی 

" سيد ضياء طباطبائی" اجرای اين نقشه در ايران، در بعد سياسی بعهده . نمود

رضا " و در بعد نظامی بعهده ) ه های وفادار انگليسمدير روزنامه رعد و از مهر(

رضا خان مدتی پيش از کودتا، با . گذاشته شد) کلنل تيپ قزاق" ( خان مير پنج 

تالش ژنرال آيرون سايد فرمانده نظامی نيروهای انگليس در ايران، به سرکرده گی 

وب می شد و دستجات قزاق گماشته شد که عمًال تنها سپاه منظم و مجهز ايران محس

"  ميالدی در 1878رضا خان در سال .  محل استقرار آن، معموًال  شهر قزوين بود

او . مازندران در خانواده يک درجه دار ارتشی وخرده مالک بدنيا آمد" سواد کوه

همچون پدرش از همان سنين جوانی وارد نيروهای نظامی شد و عليرغم نديدن 

ت و بيرحمی در جريان سرکوبهای نظامی، پی آموزش ، بدليل انضباط آهنين، خشون

و البته  ( 1921در پی ارتقای مقام پيدا نمود تا اينکه در آستانه کودتای سوم اسفند 

يعنی چاالک ترين بخش ارتش (  به فرماندهی تيپ قزاق) به کمک ژنرال آيرون سايد

  . گمارده شد) آنروز ايران

زاق را از قزوين بطرف تهران حرکت به هر رو در روز سوم اسفند، رضا خان تيپ ق

" سپهدار"اين کودتا بدون خونريزی و بدون مقاومت چندانی از سوی دولت. ميدهد

با محاصره و اشغال کليه ادارات دولتی و نيز دستگيری حدود دويست نفر از اعيان، 

وزرای سابق و شماری از سياستمداران ، به پيروزی ميرسد و دولت جديدی 

" کابينه سياه"تشکيل می شود که در تاريخ ايران به " ضياء سيد " برياست 

سيد ضياء بالفاصله پس از بقدرت رسيدن، رضا خان را ابتدا ملقب به . معروف است

. می کند سپس دو ماه بعد او را به وزارت جنگ منصوب می نمايد" سردار سپه"

ش های انقالبی دولت جديد در يک اعالميه عوامفريبانه و با هدف فرو نشاندن جنب
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که البته در اين مقطع خود  ( 1919مردم، ضمن ملغی اعالم کردن موافقتنامه 

انگليس نيز به غير عملی بودن آن و عدم امکان تبديل ايران به هندوستانی ديگر 

سخن از مبارزه با آريستوکراسی و فساد دولتی و تالش برای استقرار ) رسيده بود

از جمله تقسيم زمين های دولتی ( ان و دهقانان دمکراسی و بهبود وضعيت کارگر

  .  کرده بود، وعده هايی که هيچگاه عملی نشدند) ميان دهقانان

دولت سيد ضياء همچنين چند هفته بعد قرار دادی را با روسيه شوروی در مسکو به 

در جريان اين قرار داد دولت لنين کليه قروض هنگفت ايران به . امضاء رساند

 را بخشيد و ضمن ملغی اعالم کردن کليه قرار دادهای اسارتبار رژيم روسيه تزاری

تزاری در قبال ايران، کليه سرمايه های روسيه در ايران را به دولت ايران واگذار 

کرد، در عوض دولت ايران متعهد می شود که اين امتيازات و تأسيسات و غيره را 

و برخی " آشوراده" ستا جزيره در همين را. به يک دولت خارجی ديگر واگذار نکند

  .ديگر از جزاير دريای خزز نيز به ايران مسترد شد

از " گلشن"  روزنامه 1921 ژوئن 21تاثير اين قرار داد آنچنان بود که در تاريخ 

  :نوشت ) وزير جنگ( قول رضا خان

آن روسيه آزادی که رژيم ديکتاتوری تزاريسم را بر انداخت، نه تنها خود را از " 

اين همان . غ استبداد رهانيد بلکه کشور های همسايه را نيز از اين يوغ نجات داديو

روسيه ای است که کليه امتيازات ظالمانه دولتت تزاری را لغو کرد و تمام تاسيسات 

  ."خود را مجاناً  به ايران برگرداند

ژست ها و اظهار نظرهايی از اين دست، سبب خوشباوری بخشهای از مردم و 

به تصور آنها . مداران و حتی دولت لنين در مورد ماهيت واقعی رژيم کودتا شدسياست

رضا خان عنصری ملی و مستقل محسوب می شد که از طريق لگام زدن بر فعال 

مايشايی فئودالها، دارد ايران را همچون ترکيه بسوی يک جمهوری مدرن سوق 

مپرياليست ها دارد مهيا می غافل از اينکه، بساط يک ديکتاتوری وابسته به ا. ميدهد

رضاخان که دائمًا در پی گسترش قدرت خود بود، کمی بعد با سيد ضياء . شود

  اختالف پيدا

 می کند و احمد شاه نيز که از سيد ضياء چندان راضی نبود، فرمان عزل او را صادر 

ل انگلوفي(بجای او قوام السلطنه . و وی با اسکورت قزاقان به بغداد تبعيد می شود

قوام برادر وثوق الدوله و از فئودالهای بزرگ . به نخست وزيری ميرسد) معروف
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می نويسد که قوام در ) تاريخ خانواده ها در ايران( قاسمی در کتاب خود . گيالن بود

زمان تصدی پست استانداری خراسان، روابط نزديکی با انگليسی ها داشت و به آنها 

اين مراکز . ی جاسوسی خود را بر پا کننداجازه ميداد که در مشهد سازمانها

جاسوسی وظيفه هدايت و کمک به ضد انقالبيون شوروی از طريق مرز ترکمنستان 

در کابينه جديد رضا خان کماکان پست وزارت جنگ را بر عهده . را بعهده داشتند

يکی از نخستنين اقدامات اين دولت؛ سرکوب نهضت گيالن و جمهوری تازه . داشت

پيروزی قوای دولتی برهبری رضا خان موقعی حاصل شد که در . ن بودتأسيس آ

درون جبهه ائتالفی گيالن، ميان نيروهای چپ و نيروهای ميرزا کوچک خان اختالف 

ميرزا کوچک خان که از رشد کمونيستها و اقدامات آنها به نفع اقشار . بروز کرد

انی که اعضای کميته زحمتکش و تهيدست به هراس افتاده بود، طی توطئه ای زم

در هفتم مهر ماه ) در نزديکی رشت( انقالبی جمهوری گيالن در محلی بنام پسيخان 

 شمسی، تشکيل جلسه داده بودند، را محاصره و آنها را به گلوله می بندند که 1300

بعد ازاين رويداد . در نتيجه آن حيدر عمواوغلی و سايررهبران  چپ، گشته می شوند

بين نيروهای ميرزا و نيروهای خالوقربان نيز که به قشون شاه پيوسته جنايتکارانه، 

  .بودند، اختالف افتاده و جنگهايی بين آنها صورت می گيرد

قوای دولت در اواسط پائيز تمامی گيالن را به تصرف خود در ميآورند و خود ميرزا 

ال شورش در پائيز همان س. نيز در کوهستانهای طالش جان خود را از دست ميدهد

مردم و بخشی از قوای مسلح دولتی به رهبری کلنل محمد تقی خان پسيان در 

خراسان  نيز سرکوب می شود و خود وی در يک درگيری جان خويش رااز دست 

 وارد مشهد می شوند و 1921قوای اعزامی مرکز در تاريخ اول نوامبر . ميدهد

  .ندشرکت کنندگان در قيام به شدت سرکوب و به قتل ميرس

اما به رغم سرکوب خشن جنبش های گيالن و خراسان، مبارزه کماکان در برخی از 

 برای نخستين 1922 و 1921از جمله اينکه طی سالهای . نقاط کشور ادامه داشت

. باراعتصابات متعدد کارگری در تهران، انزلی و معادن نفت جنوب صورت می گيرد 

حاديه های کارگری تشکيل می شود که  در تهران، شورای مرکزی ات1921در پائيز 

همچنين در تبريز، يکسال پس از سرکوب .  اتحاديه را متشکل می کرد20حدود 

 صورت می گيرد و شهر بدست 1922نهضت محمد خيابانی، قيام ديگری در بهمن 
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رضا خان . قيام کننده گان می افتد، اما اين قيام نيز بعد از يک هفته سرکوب می شود

  در ادامه

خود برای کنترل بالمنازع حکومت، با گرفتن ژست های ملی گرايانه " راهپيمايی"  

و جمهوريخواهانه، سمپاتی اقشاری از مردم و مجلسيان را که در تشکل ائتالفی 

  جديدالتاسيسی بنام 

. جمع شده بودند، جلب می کند و قوام هم ناگزير از استعفاء می شود" اتحاد ملی" 

له اشغال می کند که در کابينه او رضا خان کماکان پست وزارت جای او را مشيرالدو

  جنگ را برای خود حفظ 

ضمن اينکه به بهانه اعالم حکومت نظامی در بسياری از مناطق، عمًال امور . می کند

. دولتی در بسياری از استانها  توسط نظاميان تحت امر رضا خان، اداره می شد

ماه سقوط می کند و قوام السلطنه مجددًا جای او را دولت مشيرالدوله نيز بعد از چند 

. قوام بطور وسيعی آمريکائيها و مستشاران آنها را به ايران دعوت می کند. می گيرد

روبرو می " اتحاد ملی" دولت او با موجی از اعتصابات کارگری و اعتراضات 

جای خود را به  دوباره ناگزير از استعفاء می شود و 1923شود، از اينرو در ژانويه 

در فاصله يکسال دو بار ديگر نيز دولت عوض می . مستوفی الممالک می سپارد

تا اينکه در . شود و در همه کابينه ها، رضا خان پست خود را حفظ می کند

رضا . خود رضا خان را به مقام نخست وزيری می گمارد" احمد شاه " 1923اکتبر

ر می کند که به خارج سفر کند و برادر او خان  بعد از اين جهش، احمد شاه را وادا

را که به مقام نائب السلطنه رسيده بود، وادار می نمايد که در امورات دولتی دخالت 

در همين موقع که سلسله قاجار آخرين نفس های خود را می کشيد، نهضت . نکند

های جمهوريخواهانه بيش از هر زمان سمپاتی مردم را جلب می کرد و رضا خان 

رشد اين . رای اينکه نقشه خود را عملی کند با اين انديشه ها همسويی نشان ميدادب

جنبش ها، هراس روحانيون، اشراف و فئودالها را که بطور سنتی با نظام سلطنت 

  آنها طی مالقاتهايی  که با رضا خان. انس بيشتری  داشتند، بر می انگيزاند

رکوب جنبشهای مردمی و  می کنند، به او وعده ميدهند که در ازای س

جمهوريخواهانه، حاضرند سلطنت وی را به رسميت بشناسند يعنی به او کمک کنند 

از اينرو . که سلسله قاجا ررا منقرض و سلسله پادشاهی رضا خان را تأسيس کند

 بعد از مالقات با مراجعه مذهبی در قم، اعالميه ای صادر 1924رضا خان در مارس 
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فکر جمهوری را از سر بدر کنند و تمام هم و کوشش :" واهدو در آن از مردم ميخ

خود را صرف تحکيم حکومت از طريق اصالحات نمايند و از مخالفت دست بردارند 

" .  و از هدفهای مقدس تحکيم ايمان، استقالل، حکومت و دولت ملی پشتيبانی نمايند

رضا . ايه گذاشته بودوی در آن اعالميه، کلی برای دين اسالم و مراجع روحانی نيز م

 1925 شورش شيخ خزعل در خوزستان و در سال 1924خان در همان سال 

همين شدت عمل . شورش کردها به رهبری اسماعيل سميتقو را سرکوب می کند

بعد از اين وقايع، رضا خان مجلس . برای سرکوب ترکمن ها نيز بکار می رود

 قانون اساسی که مقام فرماندهی شورای ملی را تحت فشار قرار ميدهد که بر خالف

کل قوا را انحصارًا در اختيار شاه ميدانست،اين پست کليدی را به او اعطا کند و اين 

، مجلس محددًا 1925کمی بعد در اکتبر .  فوريه رسمًا ابالغ شد14مصوبه در تاريخ 

 موقت زير فشار قرار گرفت تا نه تنها انقراض سلسله قاجار را اعالم کند بلکه اداره

" مجلس موسسان" کشور را بدست رضا خان بسپارد تا از طريق فرا خواندن يک 

يک روز پس از اين اقدام، رضا خان طی اعالميه ای . شکل حکومت را تعيين کند

 تالش - منع فروش مشروبات الکلی - از جمله-ضمن تاکيد بر اجرای قوانين اسالم

همزمان با اين . ول آنزمان بدست آوردنمود که سمپاتی بيشتری از روحانيون طراز ا

در . اقدام، صحنه سازی برای برگزاری انتخابات فرمايشی مجلس موسسان آغاز شد

 صورت گرفت، نه تنها نيمی از جمعيت يعنی 1925اين انتخابات که در ماه نوامبر 

زنان، حق رأی نداشتند بلکه اکثريت زحمتکش جامعه نيز از حق انتخاب شدن بهره 

ليست کانديداههای مجلس موسسان، از قبل توسط ادارات دولتی و پليس . بودندمند ن

بدين ترتيب مشتی . تهيه شده بود و تقريبًا همه آنها مدافع پادشاهی رضا خان بودند

فئودال ، سرمايه دار، روحانی، سرکرده قبايل و سياستمداران مرتجع و خود فروخته 

ضا خان را شاه ايران اعالم کرده و بر ، ر)  شمسی 1304  ( 1925 دسامبر12در 

مبنای آن، کليه مواد قانون اساسی را که به سلسله قاجار اشاره داشت، حذف و 

  .استفاده نمودند" خاندان پهلوی"بجای آن از واژه 

در آنزمان دکتر مصدق جزو چند نفر نماينده ای بود که با اين تغيير مخالفت کرد ، اما 

ثريت نماينده گان از قبل، دست چين و با تهديد يا تطميع ، همانطور که گفته شد، اک

  . مطيع شده بودند
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بدين ترتيب در لحظاتی که کشور ما می توانست با سپردن سلطنت قاجار به بايگانی 

تاريخ، زمينه های استقرار جمهوری و دمکراسی را فراهم کند، طبقات و اقشار 

تاتوری سلطنتی هولناک را در ايران ارتجاعی با کمک استعمار گران، بساط يک ديک

  .پهن کردند که به مدت نيم قرن سايه شوم خود را بر آسمان کشورمان گستراند

 * * *                                                      

و بيش از ( استبداد، خفقان، وابستگی به امپرياليسم، فساد، چپاول ثروت ملی کشور

 نابرابريهای طبقاتی فئودالی در دوره رضا خان و بورژوايی و حراست از) همه نفت

در دوره محمد رضا پهلوی، بيالن سلطنت پهلوی در ايران بود، که اگر جز اينبود، 

اينک که اکثريت مردم کشورمان، .  ضرورتی برای وقوع نمی يافت1357انقالب 

باريان سابق و عزم خود را برای دفن خالفت اسالمی، جزم کرده اند، وارثان و در

حاميان آنها ، جو را آنقدر مناسب می بينند که سخن از احيای سلطنت پهلوی به 

آنها ميخواهند حکومت ارتجاعی دينی را با يک حکومت ارتجاعی . ميان ميآورند

در تاريخ چند هزار ساله ايران، هيچگاه چنين حادثه ای رخ . موروثی تعويض کنند

نقرض شده، مجددًا با خلع يد از خانداندان سلطنتی حاکم نداده، يعنی هيچگاه خاندان م

و از جمله ( اما با وجود غير تاريخی بودن  چنين تالشی . ، بقدرت نرسيده است 

سلطنت طلبان ) تجربه افعانستان که ظاهر شاه نتوانست  سلطنت خود را احياء کند

ی خويش، ميخواهند هر ايرانی با استفاده از همه امکانات مالی، بينالمللی و تبليغات

نگذاريم حديث تکراری دهها سال تالش و . طور شده شانس خود را امتحان کنند

ناکامی مردم کشورمان برای برخورداری از دمکراسی ، جمهوريت و عدالت، دوباره 

تجربه شود و شيخ و شاه، گاهی در اتحاد با هم و گاهی در تقابل با هم، مردم ايران 

وشت شان برای برخورداری از حکومتی از آن خود و برای را از حق تعيين سرن

  .  محروم کنند)  فارغ از وراثت و ديانت ( خود 

       2004     فوريه                                                          

                     

--------------------------------------------------  
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  !در يک نگاه  "  هخا "  هياهوی            
   

  
آميزه " هخا "  از همان اول مشخص بود يا بايد مشخص ميبود که پديده جنجالی   

پورتونيسم ، خرافات مدهبی و خالی بندی  سياسيست که در ای از شارالتانيسم ، ا

متن شور و شوق مردم برای پايان دادن به بختک جمهوری اسالمی ، شعور آنها را 

  .به بازی گرفته است 

در يک ميهمانی در حومه واشنگتن ، فردی . ماجرا ظاهرا از چند ماه پيش آغاز شد 

از برنامه " ( سربی "   به آقای -تر اهورا معروف به دک–بنام فتح اهللا خالقی يزدی 

نزديک شده و از اينکه ايشان در برنامه های خود ) سازان تلويزيون رنگارنگ 

سلطنت طلبان را مورد انتقاد قرار ميدهند ، گله و شکايت ميکند و در رثای حفظ 

سربی به او ميگويد که تلويزيون . وحدت و محسنات نظام پادشاهی سخن ميگويد 

ارنگ تريبونی برای انعکاس همه انديشه هاست و او ميتواند اين حرفها را در رنگ

  . تلويزيون هم مطرح کند

مطرح ميکند ، اما ) داور ويسه ( نامرده اين پيشنهاد را با مدير تلويزيون رنگارنگ 

. را به ديوانگی متهم مينمايد " دکتر اهورا " مدير در ابتدا با آن مخالفت نموده و 

هرا پس از کمی مقاومت ، موافقت ميکند که خالقی يزدی کار خود را در ولی ظا

  . تلويزيون آغاز نمايد 
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اما در برنامه های تلويزيونی خود بجای تبليغ مستقيم سلطنت " دکتر اهورا " 

ميپردازد و اينکه هر انسانی " هخا " پهلوی ، به ترويج آئين خود ساخته ای بنام 

او خود را بازرگان و .  خود و جامعه به رستگاری برسند شود تا" هخا منش " بايد 

سرمايه دار موفقی معرفی ميکند که دهها کمپانی را در مديريت و يا مالکيت خود 

دارد ، با حدود بيست زبان آشنايی دارد ، در خارج متولد شده و هيچگاه در ايران 

سلمانان ناگزير از بوده اند که بدليل فشار م" پارسی مرام " نبوده ، اجداد او 

مهاجرت شده اند و او در اروپا توانسته چندين مدرک مهنسی ، کارشناسی و دکترا 

  !!دريافت کند 

اما برادر او که يک پزشک سالمند ساکن رشت است ، طی تماسی با يکی از 

راديوهای ايرانی مستقر در امريکا  ، گفته های فتح اهللا را تکذيب ميکند و ميگويد 

چاپ امريکا ( هفته نامه ايرانيان . ها ساکن رشت و شيعی مذهب بوده اند که همه آن

افشاگری نموده که خالقی يزدی تا کنون " تقی مختاری " نيز در گزارسی به قلم ) 

اين نشريه . پنج بار ازدواج کرده و طالق گرفته که حاصل آن نه  فرزند بوده است 

اهورا ، تنها مدرک هوانوردی و همچنين از ميان مشاغل و مدارک مورد ادعای 

را که در امريکا مستقر بوده و پروژه " عراق اير " اشتغال در شرکت هوايی 

  . بازسازی خطوط هوايی عراق را کنترات گرفته ، توانسته تائيد کند

در برنامه های خود ضمن اشاعه اميد به رهايی قريب الوقوع مردم " دکتر اهورا " 

اليان ، با ظاهر شدن در نقش يک رمال و ساعر ، حتی ايران از چنگال حکومت م

او همچنين وعده داده بود که در روز . ادعای شفای معلولين را هم مطرح ميکرد 

به ) چارتر ( يک اکتبر به همراه مريدان خود  با حدود پنجاه هواپيمای دربست 

 وعده داده او. تهران خواهد رفت تا مراسم مهرگان را در مرکز شهر برگزار نمايد 

اما اول اکتبر آمد و . بود که تا آن موقع آخوندها ، فرار را بر قرار ترجيح خواهند داد 

  . خبری نشد " سفر تاريخی " رفت و از اين 

او چند روز پيش در مصاحبه با راديو فردا به اين راديو گفت که بدليل نقشه های 

عال سفر خود را به تعويق رژيم اسالمی عليه او و مردم و خطر کشت و کشتار ، ف

  .انداخته است 

برنامه خود را در تلويزيون رنگارنگ " دکتر اهورا " به هر رو وقتی مدتی پيش 

شروع کرد ، به نحو مرموزی ، اين تلويزيون که در آستانه ورشکستگی بود به 
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بتدريج مدير تلويزيون از مجريان و برنامه سازان .  يکباره کارش رونق ميگيرد 

د و جمهوريخواه  ميخواهد که از انتقاد به سلطنت و نيز سياستهای اسرائيل منتق

در عوض دو تن از . پرهيز کنند و در همين راستا آقای سربی استعفا داده ميشود 

سلطنت طلبان دو آتشه ساکن تورنتوی کانادا به امريکا می آيند تا در کار تلويزيون و 

  .باد زدن پروژه اهورا مشارکت نمايند 

" با گرم شدن بازار دکتر اهورا ، بخش ديگری از سلطنت طلبان که بقول خودشان 

" آزادی " نظير تلويزيون ( از ادامه حکومت اسالمی به سر رسيده " طاقت شان 

به جار زدن هياهوی اهورا و ترتيب  ) - رضا فاضلی –متعلق به هنرپيشه سابق 

اين ماجرا وقتی به . ول ميشوند دادن پی در پی کنفرانس مطبوعاتی برای او مشغ

اوج ميرسد که هفته گذشته ، اجتماعی با حدود هزار نفر در ميدان انقالب تهران 

برگزار ميگردد که در آن مردم با پخش گل و شيرينی ، قريب الوقوع بودن سرنگونی 

اين حرکت انعکاس و پوشش خبری گسترده ای پيدا . رژيم را به هم تبريک ميگفتند

 در جريان انعکاس آن ، سعی ميشود که بانی و سازمانده آنرا دکتر اهورا ميکند و

جالب اينکه اثری از لباس شخصی های رژيم برای مقابله با مردم نبود .معرفی نمايند 

و نيروی انتظامی نيز در نهايت آرامش و مهربانی با اجتماع کننده گان برخورد 

  !! نموده است 

برخی ديگر از رسانه های راست . هورا به اوج ميرسد  با اين حرکت ستاره اقبال ا

 ساعته صدای ايران ، با شرکت در کنفرانس 24به قافله ميپيوندند ، از جمله راديو 

  !!سنگ تمام بگذارد " خبر رسانی " رسانه ای اهورا ، قول ميدهد که در 

يج از اکنون اما با سپری شدن ضرب العجل اول اکتبر بنظر ميرسد که ماجرا بتدر

خارج شده و به سوژه ای فکاهی برای سرگرم کردن مردم مبدل " سياسی " حالت 

  .گشته است 

در اين زمينه چند فرضيه . را چگونه بايد ارزيابی نمود " هخا " اما براستی پديده 

است که ميخواهد " باال خانه اجاره داده ای " نخست آنکه او آدم : مطرح شده است 

دوم اينکه او يکی از . م روحی و روانی خود شريک کند مردم را هم در عوال

پادوهای سازمان سيا است که با بودجه اهدايی آنها مشغول تست افکار عمومی 

سوم آنکه او نماينده جناح افسار گسيخته ای از سلطنت طلبان و . ايران ميباشد 

ر آمده شاهزاده به س" بی عرضه گی " ساواکيهای تبعيدی است که حوصله شان از 
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چهارم اينکه او قرار است با برپايی . و ميخواهند به خيال خود ، کار را يکسره کنند 

هياهوی کاذب و راه اندازی آکسيونهای ماهواره ای ، بهانه الزم را به رژيم جهت 

که گفته  ميشود فقط در تهران يک ( تشديد سرکوب و برچيدن آنتنهای ماهواره ای 

  . اعطا کند)ن برخوردارندميليون نفر از مردم از آ

مثال ادعای خرافی . برای هر يک از اين فرضيه ها هم داليل و شواهدی طرح ميشود 

و دينی او مبنی بر داشتن قدرت معجزه ، آشنايی نزديک او با خانواده های سلطنتی 

گويا در اين ( از جمله فرح پهلوی ، مالقات او با ريگان در دوره رياست جمهوريش 

ذايی او از ريگان اجازه خواسته که به عمر شوروی پايان دهد و ريگان مالقات ک

گفته که اينکار بدون زور و اسلحه نميشود ،ولی خالقی يزدی توانست ريگان را قانع 

، !!) کند و او با روش مخصوص خود ظرف سه سال کار اتحاد شوروی را ساخته 

اشنگتن در دوره انقالب بهمن انتقال يکی از ويالهای گران قيمت سفارت ايران در و

 به اهورا جهت جلوگيری از تصاحب آن – سفير وقت –از سوی اردشير زاهدی 

توسط جمهوری اسالمی ، دفاع اهورا  از سلطنت در محافل و مقاطع مختلف ، تمديد 

بنا به ( پاسپورت جمهوری اسالمی از سوی دفتر حفاظت منافع رژيم در امريکا 

اين در حاليستکه خالقی ادعا ميکند که هيپگاه با رژيم  ) تحقيق نشريه ايرانيان

  .ارتباط نداشته و به ايرا ن سفر نکرده است 

هر يک از فرضيه های مذکور عناصری از واقعيت را با خود حمل ميکنند و حتی 

به هر حال شارالتانها ميتوانند دست . ممکن است همه آنها در مورد او صادق باشند 

  ! د و فرصت طلبانه، هم با باز باشند هم با کبوتر به هر کاری بزنن

. آنچه اما در اين ماجرای جنجالی اهميت دارد ، خود اهورا و ماهيت واقعی او نيست 

موضوع پراهميت ، تحليل شرايط و جامعه ايست که چنين شارالتانها و يا مزدوران و 

  .يا مجنونانی امکان ابراز وجود و عروج پيدا ميکنند 

 چگونه وضعيتی قرار داريم که چنين پديده هايی هر چند موقت ، توانايی خود  ما در

  را در مشغول کردن مردم به معرض نمايش ميگذارند ؟ 

عارضه بيم و ( واقعيت اينستکه شرايط سياسی جاری ايران از يک اسکيزوفرنی 

 طلبان اميد از اينرو که باالخره با مسجل شدن استيصال اصالح. رنج ميبرد ) اميد 

حکومتی و شکست رويای استحاله اين رژيم عصر شترچرانی به يک حکومت 

دمکراتيک ، توجه مردم بيش از پيش به حقانيت شعار سرنگونی تام و تمام اين 
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بيم از اينرو که مردم هراس دارند عزم آنها برای . حاکميت جهنمی  جلب شده است 

د و يا اينکه با بهره برداری امريکا برچيدن اين رژيم به کشت و کشتار وسيع بيانجام

، سرنوشتی همانند عراق به سراغ آنها آيد که در هر دو حالت بيم دارند که شيرازه 

از اينرو شاهد يک . جامعه از هم بگسلد و هرج و مرج و نا امنی کشور را فرا گيرد

و حالت وقفه و يک دوره انتقال هستيم که در آن برای رژيم يک فضای موقت تنفس 

  .برای مردم يک امکان تعمق و بازنگری فراهم آمده است 

مردم ميخواهند از شر جمهوری اسالمی خالص شوند ، اما دوست دارند اينکار به  

در چنين فضايی . بی درد ترين شکل ممکن و با کمترين هزينه ممکن تحقق پذيرد 

آموزه ها ، از راه ميرسند و با علم کردن  مجموعه ای از " ناجيان " است که 

در اين فضای . ادعای در دست داشتن اکسير حيات بخش را در بوقها ميدمند 

اسکيزوفرنی ، شارالتانها و اپورتونيستها از همه قماش به ميدان می آيند و رو به 

  " ! ايمان آوريد تا رستگار شويد : " مردم بانگ ميزنند که 

ی زمينه پذيرش نداشته باشد ، پديده هخا هر چه بوده و هر چه باشد ، تا جامعه ا

 57مثال چند درصد از مردم ايران  در آستانه انقالب . کاری از پيش نخواهد برد 

دست بدست هم " ابر و باد و فلک " خمينی را ميشناختند ؟ ولی ديديم که چکونه 

  .دادند تا موجبات قدرتگيری او و همپالگی هايش را فراهم نمايند 

انه و دمکراتيک در جامعه و فقدان سازماندهی حول اين فقر آگاهيهای ترقيخواه

" خمينی پذير " آگاهی ، سبب شد که نه تنها مردم بلکه بخش اعظم روشنفکران نيز 

اکنون نيز اگر نجنبيم ،همين داستان تکرار خواهد شد و يا برای ما تکرار . شوند 

د و چنان هزيمت نگوئيم مردم از شکست انقالب بهمن درس گرفته ان. خواهند کرد 

نه سرنگونی رژيم ، نه . هيچ چيز مسلم نيست ! هايی تکرار نخواهند شد ، نه 

  !دستيابی به آزادی و رهايی و نه جلوگيری از موج سواری شارالتانها و مرتجعان 

 همه اينها به تالش ، روشنگری و سازماندهی نيروی حقيقتا آزاديخواه و برابری 

جه داشت که امکانات ما با امکانات دشمنان رهايی واقعی بايد تو. طلب بستگی دارد 

آنها زور و زر دارند و مهمتر از همه امکان کنترل افکار . مردم قابل مقايسه نيست 

اما آنها عليرغم کيسه پولشان ، نيرويی اندک اند و . مردم از طريق رسانه های کالن 

  . بيشماريم  ) نيروی رنج و کار ( ما 
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ن فضای وقفه ، در اين فضای ناجيگری ، با مردم سخن بگوئيم و با پس بايد در اي

صدا و تصوير آن ابزار نوينی ست که مردم بيش . آنها به شيوه مدرن ارتباط بگيريم 

  .از همه می پسندند 

نيروی آزادی و برابری بايد با اتحاد خود و با کار خود نگذارد تراژدی شکست 

  .  تکرار گرددجنبشهای يک صد ساله اخيرکشورمان

ايجاد يک رسانه سمعی و بصری ماهواره ای ، پر قدرت ، راديکال و حقيقتا مردم 

ساالر، عاجل ترين وظيفه ايست که بر دوش نيروهای چپ و دمکرات سنگينی ميکند 

  .اين وظيفه عاجل به تنهايی  قابل تحقق نيست . 

  

  ! ا جدا درمان نميشود   اين درد مشترک ، جد                                 

  
  83   مهر                                                   
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