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 پیشگفتار:

( خود مازوخیسم(نیست انگاری)،لیسمنیھبرای اینکھ درک روشنی ازمفاھیم 
،داشتھ باشیم،و )(اوباشگریسمپنیملآزاری،ستمگری)،( دگرسادیسم،آزاری)

اریفی کھ تعابتدا مورد بررسی قرار دھیم،جامعھ ایرانسپس اثرات آنرا در
 نویسندگان وکارشناسان مختلف در این موارد ارائھ داده اند، مطرح میشوند.

مذکور ونقش منش مختلف، درباره بینش ونا سا ن جامعھ شنا سا ن و کارش روانکاوان،شناسان،روان 
ند و پژوھش ھای علمی مختلفی انجام داده ا و قدرت سیاسی، فرھنگ اجتماعی نھا درشکل گیریآ

خواھم کرد:اشاره در اینجا ھ آنھا بانتشار داده اند کھ  کتابھای گوناگونی  

، پژوھشی ای )، مقالھ1371شھریور  -( مرداد9شماره  نشریھ نگاه نو،آقای عبدالحسین آذرنگ ، در
نیھلیست کسی است کھ "درباره مفھوم ومبانی " نیھیلیسم" نوشتھ اند و آنرا چنین تعریف میکنند...

).79،ھیچ"( صفحھ معلوم نیست کجا می ایستد و میگوید:"نھ،نھ  

درنوشتھ ھای  نیھیلیستی را" ازنویسندگان مشھور ایرانی کھ رگھ ھائی از اندیشھ ھای او می افزاید:
) بزرگترین نویسنده 1330تا  1281آنان میتوان یافت، باالخص از دو تن باید یاد کرد: صادق ھدایت ( 

ر . صادق ھدایت خودکشی کرد و راه و روشی کھ بھرام صادقی د1363تا 1315ایران و بھرام صادقی ( 
، ھمان  82فحھ .( ص"زندگی شخصی در پیش گرفت،سرانجامی جز مرگ زود رس نمی توانست داشت

 منبع).

از قول ، انتشار داده است "خدمت سیاستآقای جالل نعمت اللھی،کتابی کھ تحت عنوان" روانشناسی در
کسی ،یست " سادیسم" می نویسد:" ساد باره، دروفریدمان" استاد دانشگاه  لندن" اتکترپروفسور د

است کھ بوسیلھ آزار واذیت و گاھی قتل دیگران،رضایت خاطر یا لذت جنسی خویش را بدست می 
."آورد  

کسب قدرت و یز بروز دھند... مانند تمایل بھ سادیست ھا ممکن است بیماری خود را بوسائل دیگری ن"
خود،شوخی ھای رکیک ار،آزار بدنی جنس موافق یا مخالف مھمکاران،استثکنترل دیگران،تفوق بر

، یا دشنام ھای تمسخرآمیز،توھین بدیگران با لغات و کلمات مستھجن کھ بستگی بدستگاه تنا سلی وزننده
).25صفحھ ھمان منبع  داشتھ باشد..."(  

" مازوخیسم" مینویسد:ھمچنین در باره   

ر آنھا کنفر بھمیشھ یارباب قدرت قرار گیرند،  "...مازوخیستھا، کسانی ھستند کھ میل دارند در حمایت
آنھا محفوظ باشد، استثمار شوند، آزار بدنی بر آنھا وارد شود، مورد توھین و آقائی کند.تفوق دیگران بر

تمسخر ودشنام ھای رکیک قرار گیرند...اینگونھ اشخاص ھمیشھ در جامعھ میگردند کھ کسی 
.."ند.آنھارادرپناه خویش قرار دھد،از خود قدرت ابتکار واظھار نظر ندار  
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"...بعبارت دیگر، نیروی تخریبی سادیست ھا متوجھ دیگران و نیروی تخریبی مازوخیست ھا متوجھ 
و 1334علمی، بنگاه مطبوعاتی علی اکبر از انتشارات ."().26و  25خودشان میشود...."(صفحھ  

1338.(  

موجب آشفتگی مناسبات اجتماعی وسیاسی دربرخی از جوامع، نظیر ایران  دیگری کھ پدیده ی فرھنگی
 شده است، "لمپنیسم" میباشد. 

د،اما از دست ننقشی در" تولید" ندارالت و لوط ھا)، بھ جماعتی اطالق میشود کھ  اوباشان،مپن(ل
.وباین علت،  عھده دارندش طفیلی و انگلھای اجتماعی را برنقمیشوند ومند آوردھا ی دیگران بھره 

اجتماعی و سیاسی بھره برداری اقتصادی،چنین عناصر و محافلی کوشش میکنند کھ ازناھنجاری ھای
 کنند.

مپن ھای تھی د ست.ی تقسیم میشوند : لمپن بورژوازی ، ولمپن ھا،بھ گروھھای مختلفل  

عتقاد دارد کھ مپن بورژوازی در آمریکای التین" نوشتھ واه گوندر فرانک" ،کتابی درباره "ل"آندر
بورژوازی کشورھای جھان سوم،خصلت انگل گونھ دارند و بھ تحول و رشد جامعھ مدد نمیرسانند ،بلکھ 

چپاولگرانھ دارند.انگلی و خصلت  

(Lumpen- Bourgeoisie, Lumpen-Development, by Andre Gunder Frank, 
Montly Review Press) 

شد کافی ایرانبھشت طفیلی ھااست. زیرا طبقات اجتماعی از رشورک، یده دارندبسیاری از کارشناسان عق
 دولت نیزخصلت تولید موجب شده اند کھنازل برخوردار نیستند ، ناھنجاری ھای شرایط تولیدی وسطح 

. را باجرا در می آورد غارتگرانھکند وبا اقتدارسیاست "فوق طبقاتی " کسب   

انتشار دادکھ چندین بار تجدید چاپ شده  1352درسال اکبری، کتابی تحت عنوان" لمپنیسم"اکبرعلی 
 است.

د اجتماعی یاکبری می نویسد:"لمپن ھا عناصری از افراد اجتماعی ھستند کھ رویھمرفتھ در تولعلی اکبر
شرکت ندارند،در نتیجھ در تولید اجتماعی استثمار نمیشوند، و از طریق طفیلی گری زندگی میکنند.مانند 

).6احش ..."(صفحھ گدایان، دزدان ،فو  

ایران تشریح میکند . اقشارتھیدست در میان بطور اخص ابعاد مختلف زندگی لمپنی را علی اکبر اکبری،
طرزمعاشرت،ھمچنین عالقھ آنھا را بھ طرز غذا خوردن ومشروب خوردن،طرز لباس پوشیدن، ایشان،

لمپن  :میکندوذکر میدھدقرار مورد ارزیابیرا موسیقی،شعر و فیلمھای خاصی کھ محتوای لمپنی دارند 
زیرا اطوارھایش و...لمپن پسند بود.( ھمان منبع،  ،مھوش بودند رقص وآواز ھای تھیدست فریفتھ

.) 73صفحھ   

 -درباره بیماریھای روانیاریک فروم، یکی از روان شنا سان و روانکاوان برجستھ، چندین جلد کتاب 
ازآنھا " و "نیھیلیسم" انتشار داده است کھبرخی اجتماعی، از جملھ درباره "مازوخیسم"،"سادیسم

شده اند. تحت عناوین : " انسان برای خویشتن"و " گریز از آزادی " ' بھ فارسی ترجمھ  
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تحلیل جامعھ شناختی  –آقای علی رضاقلی، کتاب ارزشمندی تحت عنوان" جامعھ شناسی خودگامگی" 
بینش و منش فرھنگ ، از طریق" نشر نی "،انتشار داده اند کھ بطور اخص بھ –ضحاک ماردوش 

، در تاریخ ایران ،پرداختھ اند.دیکتاتوری و دیکتاتور پروی  

در اینجا ضروری است تاکید کنم ، پژوھشھائی کھ از نوشتھ ھای روانکاوان اجتماعی و کارشنا سان 
ردی و اجتماعی  دریک جامعھ، طی روندی بھ " فرھنگ کھ خصلتھای فبعمل آورده ام ،آنھا عقیده دارند 

برخی از این بینش ومنش ھا،" موروثی شوند و از نسلی  عمومی  جامعھ" تبدیل میشوند و حتی میتواند
بھ نسل دیگر انتقال یابند".دراین مورد، با استناد از نظریات کارشناسان و نظریھ پردازان پژوھشگر، 

بودم کھ در اینجا دوباره نشر میدھم .  ار دادهانتش مقالھ ای چند سال قبل   

شکل گیری حکومتھای  خواھم داد کھ نھ تنھاارائھ اسنادو مدارکی برای اولین بار در اینجا ،ھمچنین
 از طریق مراجع قدرت را ،مازوخیستی ، سادیستی و نیھیلیستی فرھنگ لمپنی، بلکھ ترویج استبدادی

بیماریھای روانی صاحبان آخوندی) باثبات میرساند.بعبارت دیگر،شاھنشاھی و نظام  (ایراندرسیاسی
قدرت،موجب میشوند کھ  اثرات واپسگرایانھ و تخریبگرانھ ای درشکل گیری فرھنگ جامعھ و تحوالت 

سیاسی ایران داشتھ باشندوھنوزنقش واپسگرایانھ و تخریبگرانھ یاین عوامل،درمناسبا ت اجتماعی، 
مشھود میباشند. ایرانیانسیا سی ما فرھنگی و   

را ارائھ  جامعھ درقبل از اینکھ جمعبندی درباره اثرات تخریبگرانھ ی بیماریھای روانی و فرھنگی رایج 
مدارک،نمونھ ھا ئی از ناھنجاری روانی و فرھنگی رایج   و بدھم، ضروریست کھ با توسل بھ اسناد

در اینجا ذکر کنم :و کنونی ( آخوندی) ،در دوران نظام سیاسی گذشتھ( پادشاھی )درجامعھ را ،  

 فرھنگ و سیاست حاکم در دوران نظام پادشاھی پھلوی:
فردوسی در شاھنامھ درباره ضحاک ماردوش شعر ھای زیبائی سروده است، بسیاری از تاریخ نویسان  

ھ درباره آدمکشی ھا وخصلتھای  دیکتاتور منشی و سادیستی برخی از پادشاھان و حکومتگران گذشت
ت درونی ،فرھنگی ومناسبا تدرونی قدرت سیاسی اما بسیاری از مناسبا،ایران ،کتابھای متعدی نوشتھ اند

تشریح نشده اند واسناد باندازه کافی وجود ندارند. اما، با بکاربستن تکنو لوژی جدید نوشتاری و 
 تصویری، کارھا آسانتر شده اند.

شاھان قاجار وخاندان  مپنی سادیستی،مازوخیستی  و لخصلتھا ی فراوانی درباره  سناد و مدارکا 
انتشار یافتھ اند کھ با بررسی پژوھشگرانھ و علمی ، قادر خواھیم شد، علل اساسی  پھلوی واطرافیانش

مورد ارزیابی قرار  و سیاسی کھ بجا گذاشتھ اند، ناھنجاری فرھنگی و سیاسی آن دوران وارثیھ فرھنگی 
.دھیم  

ت سیاسی ایران ،بطور اخص از زمان انقالب مشروطھ نشان میدھند کھ جامعھ ایران بررسی تاریخ تحوال
فاقد درایت سیاسی بودند و کوشش میکردند بااستخدام غالم و کنیز،  از ھم گسستھ بود و پادشاھان قاجار

تعمار نھ تنھا نیروھای اس واین شرایط موجب گردیدند کھو ایجاد حرمسرا و دربار، انگل وار زندگی کنند.
:گرخارجی از این شرایط بھره برداری کردند،بلکھ در سراسر ایران شورش و آشوب برپا شده بود   
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میرزا کوچک خان ابتدابا حمایتبلشویک ھا،درصدد برآمده بود "جمھوری مستقلی" در گیالنتشکیل 
شکست  بوسیلھ رضاخان دھد،اما بعلت اختالفات با حیدرعمواغلی و برخی دیگراز ھم پیمانانش ...عاقبت

 خورد... 

در نواحی آذربایجان شمالی، اقبال السطنھ  مازندران قلدر منشانھ عمل میکرد. امیر موید سوادکوھی در
نعمتی  برپا کرده -درمنطقھ ارومیھ و بخشی از کردستان ،اسماعیل سمیتقو جنگ حیدری ماکوئی ، و 

 بود.

تان اعالم استقالل کرده بود. دوست محمد خان در شیخ خزعل ،با حمایت دولت انگلستان، در خوزس
منطقھ بر آمده بود.در مناطق مختلف ایران ، رھبران عشایر خودسرانھ از بلوچستان درصدد تجزیھ آن 

مردم تشکیل داده بودند.  سرکوب گروھھای مسلح برایم باج میگرفتند ومرد  

ان استفاد میکردند و کشور ایران را بھ ایر و اجتماعی دول روسیھ و انگلستان نیز از آشفتگی سیاسی
 میدان نفوذ خود( شمال و جنوب) تقسیم کرده بودند.

-ب مشروطھ و جنبش ھای آزادیخوانھبعلت تفرقھ و آشفتگی فکریبنابراین، جای تعجب نیست کھ انقال
.بھ نتیجھ مطلوبی نرسیدند ایراندر سیاسی ،  

با سلیقھ و  با استقرار دیکتاتوری، از یکطرفکھ در حین مبارزه تجربھ کسب کرده بود،  رضا شاه 
 بااتکا بھدر صدد بر آمد قضاوت فردی خود، مخالفین خود را سرکوب میکرد، اما از طرف دیگر، 

روشنفکران ،درراه نوسازی ایرا ن گام  و کارشناسان برخی با بخدمت گرفتن خود"،"دیکتاتوری مطلق 
.داردبر  

 سیاسی، فرھنگی و اداری،در مدت شانزده سال در ایراناقتصادی ، کھ رضا شاه، از نظربرنامھ ھائی 
 باجرا در آورد، در ھیچ یک از دورن تاریخی ایران، روی نداده بودند. اما، با از میان رفتن او

و شی روند فروپا (دیکتاتوری فردی) ، سپس با بقدرت رسیدن یک فرد ناالیق( محمدرضا شاه) ،
دوباره فراھم گردید.چرا؟جامعھ ایران اضمحالل  

وقایع تاریخی و علوم مدرن جامعھ شناسی و سیاسی ، بما می آموزند کھ برای انجام ھرکاری باید -1
بوسیلھ را  دارای چشم اندازدراز مدت باشیم  و راھکارھای استمرار و تکامل بخشیدن طرح و برنامھ ھا

بعبارت دیگر، سامانھ بخشیدن یک جامعھ و زمینھ سازی برای تکامل رداشتھ باشیم.مد نظکارشناسان ،
صورت تجمعی و تقسیم کار کارشناسانھ ، وبااستقرار دمکراسی ...مشارکت دسبا اجتماعی،باید 
" طوفان ھای سیاسی"  و حوادث نا مطلوب دیگر، ھمھ دراثربا مرگ یک دیکتاتور ویا بگیرند.وگرنھ 
برباد خواھند رفت.دست آوردھا   

، عبارت در ایران گردیددست آوردھای رضا شاه، پس از مرگ او عوامل دیگری کھ موجب فروپاشی -2
از: بودند  

 محمد رضا پھلویافریقا( توسط نیروھای اشغالگر آمریکا و انگلستان) ،پس از تبعید رضاشاھبھ  -الف
از آنجائیکھ بھ سلطنت رسید.  خارجیاشغالگر ، با حمایت نیروھایبود کھ یک جوان بیسواد و بی تجربھ

ان قدرتھا بھ سلطنت رسیده را نیروھای اشغالگر خارجی تبعید کرده بودند و خودش با حمایت ھم پدرش
میخواست "نوکرمنشانھ "  جھان پیدا کرده بود.لذا ،ازیکطرفعقده حقارت" دربرابر قدرتمداران بود، "
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ران" قلد ر با مردم ایمیخواست با اجازه ھمان مراجع قدرت، ،یگراز طرف درآنقدرتھا عمل کند، ودربراب
کند.منشانھ"( سادیستی) رفتار  

، جمع نددر اینباره آقای حبیب الجوردی اسنادی از وزارت خارجھ انگلستان و آمریکا کھ انتشار یافتھ بود
ین اسناد آمده است  در ا است . داده آوری کرده وبصورت مجموعھ ای از طریق دانشگاه ھاروارد انتشار

تقا ضا اشغالگر ازطریق سفارتخانھ ھای کشورھای کھ تازه بھ سلطنت رسیده بود، محمد رضا پھلویکھ 
را میتوانید بزبان انگلیسی  بدست بیاورید:این اسناد  میکند کھ" اجازه بدھند ایشان دیکتاتوری کند".  

(Habib Lajevardi : The Origin of U.S. Support for an Autocratic IRAN) 

طلبی و پوچ پنداری، تسلیم  ینش و منش نیھیلیستی( بی کفایتی ،در حقیقت محمد رضا پھلوی ، با ب
کند. یعنی ترکیبی از با حمایت قدرتھای خارجی، در ایرا ن دیکتاتوری نوکرمنشی)، ھوس میکند کھ 

، دیم ایشان دربرابر ملت ایران ھمانطور کھ شاھد بو .دبخشھیلیسم را با سادیسم وحدت ببینش و منش نی
"جان می نامید ، اماموقعی کھ" بزرگ ارتشدارا ن"  بادیکتاتورعمل میکرد و خودش را" آریامھر"،

بپذیرد،دستورات از باال را" بھ او دستور داد رفورم ارضی بعمل آورد و آزادیھا ھای سیا سی کندی .اف
مستقر ساخت. ھمچنین شاھد بودیم،  را یکتاتوریددوباره ترور کندی، ازرا باجرا در آورد، ولی پس 

رکنار در جزیره " گوآدلوپ" تصمیم گرفتند اورا از قدرت ب1978ھمان اربابانش در سال  ھنگامی کھ
و عاقبت مثل یک موش مرده ،با  ،کوشش میکرد رضایت خمینی را جلب کندبھ عجز و البھ افتاد و ، کنند

اینباره، رجوع شود بھ نشریات کیھان و اطالعات کھ از زمان انتقال ( در .گریھ کشور ایران ترک گفت
 خمینی بھ پاریس تا زمان خروج شاه از ایران ، انتشار یافتھ اند) .

: در دوران سلطنت محمد رضا شاه، آنچھ کھ رضا شاه بنیان گذاشتھ بود، او برباد داد. بطور مثال  -ب
. محمد رضا شاه، دو ملوک الطوایفی را از میان برداررضاشاه کوشش کرده بود کھ قدرتھای عشایری 

دوباره سازمانھای ایالت وعشایر تشکیل داد . رضا شاه ، آخوندھا را از دخالت در امورکشور منع کرده 
محمد رضا شاه و از دست بود، اما بسیاری از سر گردگان ھمین رژیم آخوندی، از مشاوران  حکومت 

آموزش و پرورش دخالت میکردند. و درنظامبودند، شده بوسان فرح پھلوی   

وجاسوسی برای قدرتھای خارجی تبد یل شده                       کانون فساد، لمپنیسم  ، دربارشاھنشاھی بھھمچنین
اینباره ( در .یقھ از طریق اشرف پھلوی،قاچاق مواد مخدر و اشیا عتبھ بانکھای خارج انتقال پول بود.

).وجود دارند کھ انتشار یافتھ اندسناد مھمی عکسھا و ا  
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 دربار پھلوی بھ کانون نیروھای ارتجاعی و فساد تبدیل شده بود. نھ تنھا " فراماسونر"ھا، بلکھ

فساد، دزدی در  نقش فعالی آخوند ھا کھ" ھم از توبره میخورند و ھم از آخور"، قریب باتفاقاکثر
ایفا میکردند.    استبدادی شاه،نظام ، دروترویج فرھنگ استبدادی و نوکرمنشی  
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مثل یک "موش  ونالھ،وباگریھ ، و پورت حکومت میکرد، اما محمد رضا شاه، برای ملت ایران با ھارت

. از ایران خارج شد از دستور اربابانش اطاعت کرد و مرده "  
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 مناسبات و فرھنگ لمپنی در درون دربار و کاخھای سلطنتی:

،             در راس قدرتسم مپنیل ازچھره ھاییکی ، شاهمادر ،تاج الملک 
 خاطرات خودش را بیان میکند:

تاریخ و ھنرمنبع :    
mostafa.shateri@yahoo.com 

 ملکھ ی مادر وکارگری قلچماق کھ داماد اعلیحضرت شد!!!

ش با تاج الملوک ازدواج نمود و از او دارای چھار فرزند بھ نام ھای شمس، ھ. ۱۲۹۴رضاشاه در سال 
میالدی، رضاشاه در تبعید درگذشت. ھنوز کفن  ۱۹۴۴محمدرضا، اشرف و علیرضا گردید. در سال 

رضاشاه خشک نشده بود کھ تاج الملوک در تھران غالمحسین صاحب دیوان را بھ عنوان معشوق خود 
 برگزید و چھار سال بعد با او رسماً ازدواج کرد.

از غالمحسین صاحب دیوان در واقع ھم سن و سال پسر اول تاج الملوک (محمدرضا) بود و عضو یکی 
شاخھ ھای خانواده ی قوام الملک شیرازی (مھمترین و با نفوذترین خانواده در استان فارس) بھ شمار 

می رفت. وی دارای تحصیالت عالیھ و چشمگیری نبود، اما پس از این وصلت، مدارج ترقی را خیلی 
 خوب و زود پیمود و بھ نمایندگی مجلس شواری ملی ھم رسید.

دیوان را کنار گذاشت و با شمس قنات آبادی روی ھم ریخت و مدتی ھم تاج الملوک بعدھا صاحب 
معشوقھ ی شعبان جعفری (شعبان بی مخ) بود ولی در اواخر عمر رژیم پھلوی او دست بھ کار عجیبی 

زد، اگرچھ شاید این کار در نزد مردم عوام آن روز، کاری بھ دور از دستگاه سلطنتی بود، دستگاه 
 ا از نسل ھخامنشیان می دانست.سلطنتی ای کھ خود ر

 ازدواج با یک کارگر
تاج الملوک در روزگاری کھ سھ ھمسر شرعی و چندین ھمسر غیرشرعی را از سرگذرانده بو دلداده ی 

یک کارگر غول پیکر بھ نام رحیمعلی خرم گردید. رحیمعلی خرم آدمی قلچماق با ھیکل نتراشیده و 
داشت. ابتدا کھ بھ تھران آمده بود فعلگی می کرد و بعد کھ بھ  نخراشیده ای بود و بھ کارگری اشتغال

آسفالت ریزی در زمان محمدرضا پھلوی در تھران باب شد بھ آسفالت کاری روی آورد و کارگر آسفالت 
 کار شد.

یک روز در اوایل تیرماه در گرمای تابستان ھمای بخت و اقبال روی سرش می نشیند و رحیمعلی را بھ 
 د زیادی کارگر برای آسفالت کردن خیابان ھای مجموعھ ی کاخ سعدآباد بھ این محل می برند.اتفاق تعدا

رحیمعلی از صبح کار می کند و ظھر پس از صرف چند نان بربری و خیار، پنیر و گوجھ! چند دقیقھ ای 
ھر زیر سایھ ی درختان بلند چنار دراز می کشد و چشمانش را روی ھم می گذارد و در آن گرمای ظ

از قضای روزگار مادر محمدرضاشاه (تاج الملوک) بھ اتفاق احترام شیرازی … تابستان خوابش می برد
(احترام الملوک) از آن محل عبور می کرد کھ چشمش بھ این انسان درشت تر از گاومیش کھ بھ پشت 

ارح این مرد روی زمین خوابیده و رو بھ آسمان دراز کشیده بود می افتد و با مشاھده ی اعضا و جو

http://history-art.blogfa.com/
http://history-art.blogfa.com/post/30/%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%82%d9%84%da%86%d9%85%d8%a7%d9%82-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d8%af-
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برده و تحت حمایت خود  غول پیکر ھوس می کند تا این کارگر آسفالت کار را بھ کاخ اختصاصی خود
احترام الملوک (ھمسر ذوالقدر نماینده ی شیراز در مجلس شواری ملی) رحیمعلی را بھ حمام  قرار دھد!

 رد و معرفی می کند.می فرستد و یک دست لباس نو بھ او می پوشاند و خدمت ملکھ ی مادر می ب
از آن روز بھ بعد معلوم نیست خرم چھ می کند کھ حسابی مورد توجھ ملکھ قرار گرفتھ و یک شبھ ره 
صد سالھ می رود! بدین ترتیب کارگر ساده آسفالت کاری داماد اعلیحضرت ھمایونی (!) شد و مدارج 

د. او بھ زودی با شاھپور ترقی را پیمود و مقاطعھ کار درجھ اول پروژه ھای بزرگ دولت گردی
محمودرضا پھلوی شریک شد و یک کارخانھ بزرگ آسفالت پزی در جاده ی کرج (پل رودخانھ کن) 

 تاسیس نمود (محل پارک ارم فعلی).
رحیمعلی خرم در مدتی کھ خدمت ملکھ ی مادر را می کرد حسابی بار خود را بست و با روابطی کھ بھ 

را خورد و » نان ھیکلش«ار بھ دست آورده بود تا آنجا کھ توانست خاطر ھیکل استثنایی خود در درب
محوطھ ی عظیم چند صد ھکتاری پارک ارم را تصاحب و در آنجا دریاچھ ی مصنوعی و باغ وحش و 

 کاباره و تأسیسات تفریحی احداث نمود.
اه ھم برای آن خرم با ملکھ مادر در استخر کاخ شنا می کرد و ش«ارتشبد حسین فردوست می نویسد کھ: 

 »!ھا دست تکان می داد
اخبار گم شدن زنان و دختران در پارک خرم (ارم کنونی) در  ۱۳۵۶و  ۱۳۵۵چندین بار در سال 

مطبوعات چاپ شد. اما ھیچ کس نفھمید کھ این بیچاره ھا گم نشده اند. (بلکھ عوامل خرم آن ھا را ربوده 
ن چاه ھای موجود در پارک سقوط کرده اند، تا اینکھ در اند!) حتی در روزنامھ ھا نوشتند کھ آن ھا درو

عوامل خرم کھ بارھا دست بھ آدم ربایی زده و مورد تعقیب و مجازات قرار نگرفتھ بودند،  ۱۳۵۶سال 
دختری جوان را بھ زور از دست نامزدش گرفتند و مرد جوان را ھم تھدید کردند کھ در قفس شیر خواھند 

می رساند و شکایت می کند، اما » کن«ھ خودش را بھ پاسگاه ژاندارمری انداخت! جوان ناموس باخت
عوامل خرم کھ در پاسگاه حضور داشتند بھ شکایت او وقعی نمی گذارند. این بیچاره بھ ھر جای دیگر 
ھم کھ عقلش می رسد سر می زند و راه بھ جایی نمی برد و خالصھ دختر جوان چند روزی در اسارت 

 …ی می ماند و کاری کھ نباید می شده، صورت می گیردخرم و عواملش باق
پس از پیروزی انقالب اسالمی رحیمعلی خرم در دادگاه انقالب محاکمھ شد و بھ ھمھ ی این جرایم و 

جنایات سنگین اعتراف کرد. در جریان محاکمھ ی رحیمعلی خرم فاش شد کھ این نامرد بی رحم و سنگدل 
شیر درنده داشتھ و قربانیان خود را در صورت مقاومت در برابر  در محل پارک و میکده ی خود چند

 خواستھ ھای نامشروع جنسی خودش و یا عواملش در قفس شیرھا می انداختھ است.

 منابع:
فردوست، حسین، ظھور و سقوط سلطنت پھلوی. تھران، موسسھ مطالعات و پژوھش ھای سیاسی،  -۱

۱۳۶۹٫ 
 ۱۳۸۶٫ران، بھ آفرین، پیرانی، احمد، برادران شاه. تھ -۲
  ۱۳۷۹ دخترم فرح (خاطرات فریده دیبا)، تھران، بھ آفرین، -۳

 تاج الملوک آیرملو ,ملکھ ی مادر ھا:برچسب
 مصطفی لعل شاطری توسط  12:49 ساعت۱۳۹۲دوشنبھ نھم اردیبھشت  نوشتھ شده در  +

mostafa.shateri@yahoo.com 

http://history-art.blogfa.com/tag/%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1
http://history-art.blogfa.com/tag/%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1
http://history-art.blogfa.com/tag/%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%a2%db%8c%d8%b1%d9%85%d9%84%d9%88
http://history-art.blogfa.com/tag/%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%a2%db%8c%d8%b1%d9%85%d9%84%d9%88
http://history-art.blogfa.com/post/30/%d9%85%d9%84%da%a9%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%82%d9%84%da%86%d9%85%d8%a7%d9%82-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d8%af-
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دستگاه نظام شاه ،ودرون یفرھنگ آشفتگی ھای روانی ،سیاسی و میتوانید بھ ،تاج الملوكخاطرات  در

:حاکمھ، بیشتر آشنا شوید   
كردم ویك گیالس ھم من درتھران كھ بودم بطورمرتب ھر روزیك مقدارتریاك استعمال می تاج الملوک :

! خوردم اما این برنامھ چھل سالھ من درخارج بھم ریختكنیاك با غذای روزانھ می  
خدمت شما عرض كنم كھ رضا شاه روزانھ یكبارصبح موقع رفتن بھ كاخ شھری چند بست تریاك استعمال 

ناھار و شام یك سوزاند. رضا عادت داشت بعد از كرد. دكترھا بھ اوگفتھ بودند تریاك قند خون را میمی
د.گیالس كنیاك بنوش  

ای شدندس: ھای رضا غالمرضا و حمیدرضا تریاكی حرفھمن ھم این عادت را از رضا گرفتم. دربین بچھ
 اگرممكن است علت خارج شدن خودتان را ازایران شرح دھید؟

كردند. البتھ حاال اشرف وشمس ج الملوك: راستش را بخواھید این اواخرھمھ چیزرا ازمن پنھان میتا
خواستند من ناراحت نشوم وفشارم باال نرود. اگرچھ من گویند علت پنھانكاریشان این بوده كھ نمیمی

ت. من ھمیشھ شده اس 1328و 1320دانستم اوضاع مثل سالھای اطالع بودم، اما میبیازخیلی مطالب
عمرم ازاینكھ سرنوشت سلطنت پھلوی ھم مثل سرنوشت سلطنت قاجاریھ شود دراضطراب بودم. 

دید كھ بھ ھایی میكرد خواببرای اخالل درسلطنت محمدرضا نقشھ چینی می» رزم آرا«یكبارموقعی كھ 
اه كرد با تو بكند! ترسم یك رضاخان پیدا شود و ھمان كاری را كھ پدرت با احمدشمحمدرضا گفتم من می

اما این پیش بینی » نھ رزم آرا رضاشاه است ونھ من احمدشاه!«یادم ھست كھ محمدرضا خندید و گفت: 
!من درست ازآب درآمد و باالخره كلك سلطنت پھلوی را كندند  

شوند و چراغ بھ جھنم كھ مردم سلطنت ما را نخواستند. قابل نبودند. یك روزی خودشان پشیمان می
!گردنددارند و دنبال ما میبرمی  

دانند پرستند و حكم او را مثل حكم خدا میسلطان خوب است، مثل سلطان ژاپن كھ مردم مثل بت او را می
نھ اینكھ در مملكت ایران بیایند و اسائھ ادب كنند و بگویند مرگ برشاه! بیچاره محمدرضا بھ اتفاق ھویدا 

شھیاد (آزادی كنونی) و آنجا آنقدر صدا زیاد بود كھ از داخل  رفتھ بود باالی سر تظاھركنندگان میدان
!گویند مرگ برشاهھلیكوپتر شنیده بود مردم می  

. درحالی كھ ھمین مردم چند ماه قبل ازآن دربھمن سال 1357گفتند مرگ برشاه؟ ازاوایل سال حاال كی می
!گفتند جاوید شاه رفتند ومیبھ مناسبت ششم بھمن ازصبح تا شب در خیابان رژه می 56  

ھای آتاتورك را در ھا را تا حدودی اروپایی كند، اما رضا نتوانست ھمان برنامھآتاتورك توانست ترك
ایران پیاده نماید. ما خودمان پیشقدم كشف حجاب شدیم. من و اشرف و شمس با سرھای باز و بدون 

ھای كھ ازما تبعیت كنند نسبتچادر و چاقچور در جشن كشف حجاب شركت كردیم، اما مردم بجای آن
!ناجور بھ ما دادند و اشعار جلف در ھجو ما سرودند و چھ كارھا كھ نكردند  

ھای گذشتھ وماموران دولتی و ارتشی و مستخدمین ساواك و این خبرھای مربوط بھ اعدام روسای دولت
ت كھ او را اعدام دربار روی من اثرات بدی گذاشتھ است. ھمین آقای ارتشبد نصیری چھ گناھی داش

كردند؟! ھمین آقای رحیمعلی خرم كھ از نزدیكان بود چھ گناھی داشت كھ او را اعدام كردند؟! البد اگر ما 
 ھم در ایران مانده بودیم ما را ھم اعدام میكردند؟

 مگر ما چھ گناھی كرده ایم؟! نھ، شما بفرمائید
قرارداشتید؟س: پس شما درجریان انقالب وحوادث قبل و بعد آن   
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كردند و برای اینكھ كدر نشوم مرتب تاج الملوك: چطور خبر نداشتم؟ البتھ اطرافیان رعایت حال مرا می
خوابد. اولش كھ ماجرای تبریز پیش آمد و بعد كھ گفتند چیزی نیست، و بزودی سر و صداھا میمی

خواندم و كسانی كھ بھ ھا را میماجرای قم پیش آمد، خوب من ھمھ چیز را مطلع شدم. بعدا ھم روزنامھ
خواستند كردند مسائل را كوچك نشان دھند دست آخر از من میآمدند درعین اینكھ سعی میمالقاتم می

تر برخورد كند و جلوی آشوب طلبان بایستد. خوب محمدرضا را نصیحت كنم وازاو بخواھم تا قوی
بین برود. بھ ھمین خاطر زیاد پاپی محمدرضا  كردم كار بھ جایی برسد كھ سلطنت ازراستش من فكر نمی

رسید. حتی ندار بود واین سال آخری كھ ایران بودیم زیاد سردماغ بھ نظر نمیشدم. محمدرضا حالنمی
ھا كھ عادت داشت برای اسكی و استراحت زمستانی بھ سوئیس برود آن سال نرفت و در ایران زمستان

كردم كھ آنھا برای جلوگیری رضا اطمینان نداشتم و فكر میھای فرح و خود محمدماند. من بھ حرف
گویند. بھ ھمین خاطرخودم ھرھفتھ دكتر ایادی ازغصھ خوردن من، نوع مریضی محمدرضا را بھ من نمی

.شدمكردم وجویای مریضی محمدرضا میرا احضار می  
بھ دنیا آمد. البتھ اول  محمدرضا از بچگی ضعیف بود. علت ضعیفی او ھم این بود كھ با اشرف توامان

ھا توسط محمدرضا آمد و بعد اشرف. بھ فاصلھ چند دقیقھ. آن موقع علم طب زیاد پیش نرفتھ بود. زایمان
.خود كار یاد گرفتھ بودندشد كھ پیشقابلھ انجام می  

داد كھ جای نگرانی نیست و موضوع مریضی محمدرضا بھ ایادی ھمیشھ بھ من اطمینان می
ھای زیاد او و ضعف قوه باء است! خدا لعنت كند اسدالھ علم را كھ بساط شیطنت برای خاطرشیطنت

شد. بھ ھرحال پسرم شاه بود و اگرشاه ی پسرم میكرد و باعث تحلیل رفتن قوهمحمدرضا درست می
 !ازشاه بودنش لذت نبرد و شاھی نكند چھ بكند؟

گفتند، رنگ عوض كردند و ان مردمی كھ جاوید شاه مییكباره، ھم 1357تا اول سال  1356از آبان 
ھای ضدما. مثل ماجرای رفتن ھای مجیز گو تبدیل شدند بھ روزنامھشعار مرگ برشاه دادند. روزنامھ

.رضا از ایران  
بردند. اما ھمینكھ ھا از رضا بھ اسم اعلیحضرت پھلوی اسم میھمھ روزنامھ 1320تا قبل ازشھریور
گرفتند و برای نشان دادن مراتب ھا كھ ازدربارمقرری میبیرون گذاشت ھمان روزنامھ پایش را ازمملكت

اش گرفتند شروع بھ ھتاكی كردند. حتی عباس مسعودی كھ سرمایھسرسپردگی خودشان ازھم سبقت می
اش رضا را متھم بھ را رضا از پول شخصی خودش داده بود و ھمھ چیزش از رضا بود در روزنامھ

.و اراضی وامالك مردم كرد غصب زمین  
چرخاندند! این خدمت شما عرض كنم مردم ایران و ایرانی جماعت گوسفند امام رضا را تا صبح نمی

المثل قدیمی است و بھ قول معروف تا نباشد چیزكی مردم نگویند زنم و این یك ضربحرف را من نمی
اختھ اند مسلم است كھ خودشان را بھتر ھا را درباره خودشان سچیزھا! وقتی خودشان این ضرب المثل

ا!ردم حساب كرد و نھ روی حمایت آنھشود روی مخالفت این مشناسند! نھ میاز من و شما می  
ھا ریختند و بھ نفع محمدرضا شعاردادند محمدرضا شد و مردم درخیابان 1332مرداد  28موقعی كھ 

پس چھ كسانی تا سھ روزقبل خواستار الھ زاھدی پرسید این مردم ھمھ شاه دوست ھستند ازفضل
 سرنگونی من بودند؟

!ھازاھدی گفت: ھمین  
!خواھندفھمند چھ میدھند! خودشان ھم نمیاینھا ازھرطرف باد بیاید بادش می  
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ھا سھ بار در ایران دست بھ تعویض شاه زدند. یكبار احمد خوب بیایند و بھ مردم بگویند كھ چرا انگلیسی
!!را بردند و یكبار ھم محمدرضا را ار رضاشاه را بردند ویكب  

گفت كھ مشیر و مشاور دولت فخیمھ خوب شما ببینید چطور اسدالھ علم با كمال شھامت بھ محمدرضا می
انگلستان است. علم ازملكھ انگلستان لقب اشرافی لرد و سر گرفتھ بود و خالصھ لقبی در انگلستان نبود 

!كھ بھ او نداده باشند  
ی گفت من قبل از اینكھ تبعھكھ با پررویی بھ محمدرضا می» شاپورجی«ھ دیگری بود بھ نام یك پدرسوخت

م!ران باشم نوكر ملكھ انگلستان ھستای  
ھا بودند دور و برمان ھا و آمریكاییھا كھ جاسوس و نوكر آشكار و یا پنھان انگلیسیما از امثال این آدم

ھا نوكر اجنبی دانی این پدرسوختھچرا با علم بھ اینكھ می گفتمگاھی بھ محمد رضا می!  زیاد داشتیم
كنی؟ھستند آنھا را اخراج نمی  

ھا نفردیگر را اطرافم ای براخراج آنھا مترتب است؟ اینھا را اخراج كنم دهگفت: چھ فایدهمحمدرضا می
.ایران راحت باشد ھای خارجی از حسن انجام امور درقرارمی دھند. بگذارید اینھا باشند تا خیال دولت  

گذاشت كھ باید فالن شخص بشود رئیس سازمان برنامھ ھای اقتصادی شرط میآمریكا برای دادن كمك
ت و وبودجھ. اصال خدمت شما عرض كنم كھ این سازمان برنامھ و بودجھ درایران وجود نداش

د.ھا آن را درست كردنآمریكایی  
شرط آنكھ فالن كس بشود رئیس  دھم بھگفتند میمی مثال ارتش ایران احتیاج بھ توپ وتانك داشت.

ھا چھارتا مرد پیدا شود و قبل ازمرگ بیایند اسم نیكی حاال من خواھشم این است كھ بین آدم. ارتشدستا
برای خودشان درست كنند و خاطرات خود را صاف و راست و پوست كنده بنویسند و بگویند كھ چھ 

خوب، ھمین آقای ارتشبد قره باغی آمد بیمارستان دست مرا بوسید و كردند! دستوراتی گرفتند وچھ می
در خواست بخشش كرد. خوب است این آقای قره باغی خاطراتش را بنویسد و بگوید چرا بھ ولینعمت 

خود خیانت كرد و ارتش را تسلیم متجاسرین كرد. ارتش را چھ كسی تسلیم كرد. ھمین عباس قره باغی 
گفتیم. مدتھا مامور اداره اسواران گارد بود و ما رفتیم در مانژ فرح آباد كھ ل میكھ ما بھ او عباس پشگ

كردیم و این عباس قره باغی ھمیشھ بوی پھن وپشگل متعلق بھ گارد جاودان بود، آنجا اسب سواری می
.سوادھا بودبیدربین افسران ھم جزو .دادوسرگین اسب واستر می  

آنوقت ھمین آدم ، و او را باال كشید و كرد رئیس ستاد بزرگ ارتش محمد رضا دست این آدم را گرفت
.ھا برگرداندھا بھ پادگانطرفی كرد و ارتش را ازخیابانبی اعالم  

تقصیر بودمبعد ھم دركمال امنیت آمد بھ خارج. آمد نیویورك دست مرا بوسید و گفت: من بی  
و مھار ارتش را در دست گرفتھ و خواستار  گفت یك ژنرال آمریكایی بھ تھران رفتھاینطور كھ می

بھ آمریكا آمدیم اول رفتیم بھ كالیفرنیا  1356برگرداندن ارتش بھ پادگانھا شده بود. موقعی كھ ما در سال 
درملك خصوصی شمس ساكن شدیم یك روز دانشجویان ایرانی كھ تحریك شده بودند بھ ملك شمس حملھ 

ندھای ما را ھم خرد كردكردند وماشین . 
حاال خوب است بروید با خود اردشیرخان ھم مصاحبھ كنید. خدمت شما عرض كنم كھ سیزده سال تمام 

د.میرعباس ھویدا نخست وزیرمملكت بوا  
خواست ھویدا را نخست وزیركند. بعد ھم كھ او را نخست وزیر كرد اول ازھمھ بگویم كھ محمدرضا نمی

دانند كھ پشت پرده سیاست چھ خبر افراد عادی و عوام نمیخواست او را بردارد. اما ھمان سال اول می
ھای نفتی خاورمیانھ صد درصد در دست آنھا است. ھمین عربستان سعودی و یا است. خیلی ازمملكت
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ھای نفتی یك رقیب تازه نفس ھم ھای منطقھ. بعد ازجنگ جھانی دوم بھ شركتكویت و یا شیخ نشین
.بودنداضافھ شد و آن فروشندگان اسلحھ   

ھا از جانب چھ كسانی بود؟ كنید چند دفعھ كھ بھ طرف محمدرضا تیر انداختند این تیر اندازیشما خیال می
انداختند. ماجرای تیراندازی بھ طرف محمدرضا ھمھ ازطرف دیدند تیر میبھ محض آنكھ یك نافرمانی می

.ھا بودنفتی  
ھا زد و بند داشتند و اصال بعضی از آنھا مثل ھمھ این امرای ارتش و رجال سیاسی مملكت با خارجی

!ی آمریكا بودندجمشید آموزگار تبعھ  
دانند كھ بسیاری ازاین آقایان تبعھ آمریكا یا انگلستان وبھ اصطالح معروف دوملیتی ھا نمیبلھ! خیلی

درمنزل دادند كھ ھرشب آمدند واطالع میگاھی اوقات بعضی اشخاص كھ بھ ما وفاداربودند می.بودند
سفیر آمریكا یا سفیر انگلستان یا فالن كشور خارجی جلسھ است و آقایان وزرا و امرای ارتش با 

گیرند! ساواك دھند و خط و ربط میكنند وخط و ربط میسفیركبیرآمریكا یا انگلیس مشاوره و رایزنی می
ت.ذاشگا را روی میزكار محمدرضا میھھم ھر روز صبح اول وقت گزارش این مالقات  

بھ بعد زیاد درامرسیاسی مملكت تحقیق  1340من البتھ درجریان ریزكارھا نبودم. بخصوص ازسالھای 
كردم و دنبال استطالع ازامورات كشورنبودم. اما جستھ وگریختھ درجریان مسایل قرار وبررسی نمی

.گرفتممی  
ن سلطنت را ببرد كھ من شاه یك روزمحمدرضا كھ خیلی ناراحت بود بھ من گفت: مادرجان! مرده شور ای

آن موقع جنگ ویتنام بود ، ھای ما را برده اند ویتنامو فرمانده كل قوا ھستم و بدون اطالع من ھواپیما
امكانات  ھای ایران وكردند ازپایگاهھا كھ ازقدیم درایران نظامی داشتند ھر وقت احتیاج پیدا میوآمریكائی

ھای ما استفاده كردند وحتی اگر احتیاج داشتند ازھواپیماھا و یدكیایران با صالحدید خود استفاده می
.كردند. برای پشتیبانی از نیروھای خودشان در ویتناممی  

ھایشان را از ایران زدند واصال كل بنزین ھواپیماھا و سوخت كشتیحاال بماند كھ چقدرسوخت مجانی می
...بردندمی  

گفتیم نعمت خرگردن او یك گردن كلفتی مثل خر ما بھ او میھمین آقای ارتشبد نعمت الھ نصیری كھ 
ھا فالن پرونده گفت آمریكاییھا بودم، میآمد خدمت محمدرضا، و گاھی من ھم در این مالقاتداشت! می

!گفت بدھیدوفالن اطالعات را خواستھ اند! محمدرضا می  
:فوزیھ، عروس مصری  

كنیم و ھر روز سرغذا فوزیھ دریك اطاق شش متری زندگی میكردند كھ من ودخترھایم با اینھا خیال می
! درست كردن و رخت شستن با ھمدیگر كشمكش وجدال داریم  

دیدیم. آنھم زمانی بود كھ فوزیھ برای صرف عصرانھ بھ كاخ من ما درطول ھفتھ دوسھ بارفوزیھ را می
محمد رضا وفوزیھ چای صرف  آمد. شمس واشرف ھم ھفتھ ای دو الی سھ باربھ كاخ او رفتھ و بامی
.كردندمی  

كردیم تا احساس ما فوزیھ را دوست داشتیم و بھ خاطراینكھ درتھران غریب است خیلی بھ او محبت می
كردیم بھ كاخ بیایند دلتنگی نكند. حتی ازسفیرمصروخانمش و مصریانی كھ درایران بودند دعوت می

.ومرتب دورو بر فوزیھ را شلوغ نگھ دارند  
شد با میھمانان  ر نمیضی بزرگ شده بود قدری امل بود وحافوزیھ با آنكھ دریك خانواده سلطنت

محمدرضا برقصد. خالصھ كالم اینكھ این ازدواج اجباری بود. رضا اجباركرده بود محمدرضا با یك 
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ایران شاھزاده مصری ازدواج كند وملك فاروق پادشاه مصرھم خواھرش را مجبوربھ ازدواج با ولیعھد 
!كرده بود وھردواز این ازدواج ناراضی بودند  

شمسی فوزیھ ایران را ترك كرد وبھ قاھره)مصر( رفت ودیگربازنگشت. 1327عاقبت ھم درسال 
داد اسم فوزیھ را جلوی رویش بیاوریم.  محمدرضا دیگرھیچوقت سراغ اورا نگرفت وبھ ما ھم اجازه نمی

.تغییرداداسم میدان فوزیھ را ھم بھ میدان شھناز  
ت اینھمھ سال آورم كھ چیزھای دیگری ھم بھ یاد بیاورم اما كھولت سن وگذشخیلی فشاربھ حافظھ ام می

ت.كاررا مشكل كرده اس  
 ثریا، مغرور بختیاری

ی دوسال بعد ازخروج فوزیھ بود. یعن1329بھمن ماه سال  24یا  23ازدواج ثریا اسفندیاری درمورخھ 
ن.ازایرا  

كرد. یل اسفندیاری از مستخدمین دولت بود كھ مدتھا درآلمان درسفارت ایران خدمت میپدرثریا آقای خل
.مادرثریا ھم یك خانم آلمانی بود بھ نام اوا، وثریا ازنظروجاھت وزیبائی بھ مادرش رفتھ بود  

 باید عرض كنم اگرچھ ثریا دختری فوق العاده زیبا، با ھوش ودارای تربیت فرنگی و بقول معروف ازھمھ
نظرتكمیل. واسطھ این ازدواج خان اكبر بود كھ مردی فوق العاده مورد احترام وازمشاوران غیررسمی 

.محمد رضا بود  
ش ثریا موقعی كھ ھمسرشاه شد دست یك عده زیادی ازاقوام خود را گرفت و بھ دربارآورد. پسرعموی

بود تا محافظ كاخ اختصاسی حتی یك عده تفنگدارھم با خودش آورده رستم خان را رئیس دفترخود كرد.
.اش باشند  

آورد وحتی با اكراه  ثریا فوق العاده مغروروخود پسند بود واحدی ازآحاد مردم را قابل آدم بھ حساب نمی
آمد. محمدرضا درمدت كوتاھی فوق العاده بھ ثریا عالقمند شد وچیزی نگذشت كھ وزوربھ دیدن من می

.دین ودنیایش ثریا شده بود  
ار ھم ازاقوام ثریا بود وبھ واسطھ ثریا رشد كرد وبھ ریاست سازمان امنیت كشور رسید وبعد تیموربختی

محمدرضا مجبورشد چند روزی  1332ھم قصد جان محمدرضا وكودتا را داشت. موقعی كھ در سال 
رده مرداد) ثریا بھ محمد رضا پیشنھاد طالق ك 28تا  25ازكشورخارج وبھ ایتالیا برود( اشاره بھ سھ روز

و باز گشت بھ ایران، محمدرضا برایمان تعریف كرد كھ ثریا دررم ایتالیا بھ  1332مرداد 28بود. پس از
تصوراینكھ سلطنت درایران شكست خورده وشاه دیگرنخواھد توانست بھ كشوربرگردد آب پاكی را روی 

س ! جذاب بوده وبكھ ایران شدن برایش دست او ریختھ وبھ او گفتھ كھ ازاین ازدواج فقط عنوان مل
دھد: محمدرضا بھ اومی گوید: تو دقیقا ھمان ھمسرمورد عالقھ وایده آل من ھستی! وثریا بھ اوجواب می

.توانم این حرف را درمورد تو بزنم ولی متاسفانھ من نمی  
یابد وثریا بدون مالحظھ محمدرضا كھ درشرایط ناگواری بوده است خالصھ بحث ادامھ می

می ) خلبان شاه ( بھ اومی گوید كھ قصد دارد دراولین فرصت طالق بگیرد وبا مردی ودرحضورمحمد خات
!كھ مورد عالقھ اش باشد ازدواج كند  

پس ازمراجعت ازایتالیا عالقھ محمدرضا نسبت بھ اوسرد شد وبھ ثریا گفت كھ خوب است بھ خواستھ اش 
.عمل كند وھمانطوریكھ درایتالیا تصمیم گرفتھ بود طالق بگیرد  

اگرمن درزندگی خصوصی محمدرضا یكباردخالت كرده باشم ھمین یك مورد است. وقتی این داستان را 
اززبان محمدرضا شنیدم بھ او موكدا گفتم كھ فورا ثریا را طالق بدھد این زن ازفرط زیبائی فوق العاده 
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ھوربود. رعایت متفرعن ومغروربود ویك باد دماغ عجیبی داشت. روحیھ ایلیاتی ھم دراو بھ وضوح مش
اعیان ھای بوسیدند. ھمھ خانمبوسید. دخترانم ھم دست مرا میكرد. فوزیھ دست مرا می ھیچكس را نمی

بوسید بلكھ ذره  دست مرا نمی بوسیدند. اما ثریا نھ تنھاآمدند دستم را میواشراف كھ بھ دیدن من می
.كرد شد و احترام نمی ھم خم نمیای  

كردند وما را بھ حساب ھم كھ بھ كاخ ودربارآورده بود فقط ازدستورات او تبعیت میاقوام وآشنایان را 
.آوردند نمی  

جالب روزگار اینكھ ھمسران محمدرضا پس ازطالق ساكن پاریس شدند وجالب اینكھ فوزیھ ھای ازبازی
!وثریا دریك محلھ ودریك خیابان وبھ فاصلھ چند ساختمان ازھم خانھ داشتند  

جالب دیگرروزگاراینكھ ما تا آخرین روزی كھ درایران بودیم بھ نوعی با خانواده وفامیل ثریا ی ھاازبازی
.مربوط بودیم. آقای شاپورخان بختیار كھ محمدرضا حكم نخست وزیری اش را داد پسرخالھ ثریا بود  

محمدرضا نپذیرفت بعد ازطالق ثریا من بھ محمدرضا فشارآوردم تا با خواھرزاده ام گیتی ازدواج كند اما 
.وبا فرح ازدواج كرد  

دانست فرح چون درفرانسھ بزرگ شده بود عمیقا تربیت فرانسوی داشت وبیشتر خودش را فرانسوی می
فرانسھ را بھ دربار باز كرد واموردفترخودش ھای تا ایرانی.ازموقعی ھم كھ بھ دربارآمد پای تحصیل كرده

د.ان تحصیل ودانشجویی درفرانسھ سپرو دوستان زمھا سیوبسیاری ازامور مملكت را بھ دست ھم كال  

در ایران:  "لمپن بورژوازینقش "  

ھای دربار بھ روایت اردشیر زاھدیفراماسون  

ای از مفاسد ترین سفیر دربار پھلوی در آمریكا، در كتاب خاطرات خود بھ گوشھاردشیر زاھدی معروف
فراماسونری در ایران قبل از انقالب، اشاره كرده است. در كتاب درباریان در قالب معرفی كلوپھای 

:خوانیمزاھدی چنین می  
ھای افشاگرانھ معروف بھ فراموشخانھ (فراماسونری) در اوایل سال یكی از وقایع عجیب، انتشار كتاب

وجود  بود كھ ایران را تكان داد و موجی از حیرت در محافل سیاسی و اجتماعی آن روز كشور بھ 1348
!آورد و آخر ھم ما نفھمیدیم كھ اصل ماجرا چھ بود  

ماسون (یا بھ اصطالح متداول فراماسونی) فعالیت در ایران سھ گروه عمدة فری 1347تا قبل از سال 
.نیمھ پنھان داشتند  
گردد. اما ھا بھ كشور بازمیماسونی در ایران بھ دوران صفویھ و آمدن اولیھ انگلیسیسابقھ كلوپ فری

شكل فعال آن در دوران قاجاریھ قوام و دوام پیدا كرد و من موقعی كھ وزیر امور خارجھ بودم سندی پیدا 
ماسونی انگلیسی داد پادشاھان قاجاریھ از ناصرالدین شاه بھ بعد عضو كلوپ فریكردم كھ نشان می

.اندبوده  
بھ سھ گروه عمده تقسیم  ماسون منظم ایراندر دوران سلطنت اعلیحضرت محمدرضا شاه لژھای فری

:شدندمی ماسونی در محل انجمن گروه لژھای تابع فری ماسون بریتانیای كبیر: (این لژھای فری. 1 .
كردند و استاد اعظم آنھا یك رضا (خیابان انقالب) جلسات خود را برگزار میرازی واقع در خیابان شاه

كرد و با اكثر رجال ھ در تھران زندگی میبود ك» سر كریستوفر فرای«نفر انگلیسی مرموز بھ نام 
بدون آید و دیدم كھ بھ كاخ سلطنتی میبلندپایھ كشور دوستی و رفاقت صمیمانھ داشت. من بارھا او را می

رود!)حضرت مییرعایت تشریفات بھ دیدن اعل  
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با رعایت  ماسونی فرانسھ: این لژھا جلسات خود را كامالً سری وگروه لژھای تابعھ تشكیالت فری. 2
تر از دروازه شمیران برگزار كامل تشریفات در محل انجمن ابوعلی سینا در خیابان بھارستان پایین

متأسفانھ در زمان استادی . كردند و استاد اعظم آنھا مدتھا دكتر سعید مالك و دكتر منوچھر اقبال بودندمی
د و از جملھ اعضای جدید كھ شاعظم دكتر سعید مالك كارھای زشتی ھم در این كلوپ انجام می

خواستند بھ عضویت لژ فراماسونی فرانسوی دربیایند بدون رعایت سن و سال و یا ھر قید و بندی می
ای با حضور شورای عضوگیری حاضر شده و در مألعام بھ شخصی كھ توسط شورا بھ باید در جلسھ

!محل آورده شده بود (و او ھم از اعضای كلوپ بود) لواط بدھد  
برد. رسوایی كلوپ فرانسوی گذاری كرده بود و از آن لذت زیادی میین افتضاح را دكتر سعید مالك پایھا

بھ جایی رسیده بود كھ در محافل و مجالس آن زمان برای تخفیف دادن اشخاص و یا سر بھ سر گذاشتن 
است شما با این سر و گفتند خوب پرسیدند آیا شما عضو كلوپ لژ فرانسوی ھستید؟! و یا میاز آنھا می

!شكلی كھ دارید یك سری بھ لژ فرانسوی بزنید، مطمئناً مورد توجھ قرار خواھید گرفت  
شد تا اینكھ یك روز رو را سفت كردم و از آقای ارنست پرون سوئیسی ھا باورم نمیمن اوایل این حرف

ردم. ارنست پرون كھ (كھ او ھم عضو لژ فرانسوی بود) در مورد این شرط عجیب عضوگیری سئوال ك
بازی در میان رجال و درباریان تشكیل داده بود مطلب را با آب و تاب فراوان خودش یك محفل ھمجنس

.بردبرایم تعریف كرد، و معلوم بود از شرح این اعمال قبیح لذت می  
نصیری،  هللاھویدا، دكتر غالمرضا كیانپور، برادر ھویدا (فریدون)، عبدالمجید مجیدی، ارتشبد نعمت

باغی، حسنعلی منصور، جواد محمدعلی قطبی (دایی شھبانو فرح)، ارنست پرون سوئیسی، ارتشبد قره
منصور، منصور روحانی، سپھبد خسروانی و بسیاری از دیگر رجال سیاسی و نظامی متأسفانھ بھ این 

مان ریاست سرلشكر اخالق زشت جنسی مبتال بودند (و یا بھتر بگویم بیمار جنسی بودند) و بویژه در ز
پاكروان بر ساواك گزارشات مستندی در مورد اعمال خالف اخالق و خالف عرف و غیرمعمولی آقایان 

رسید. سرانجام اعلیحضرت خستھ شدند و بھ پاكروان دستور دادند تھیھ و بھ عرض اعلیحضرت می
ھای كشف توطئھساواك بھ جای آنكھ وقت خودش را مصروف زندگی خصوصی رجال كند فقط بھ فكر 

.احتمالی سیاسی باشد  
ای بود و از این قبیل افراد خیلی تنفر داشت. من ھم ھمیشھ از مردی سرلشكر پاكروان مرد تحصیلكرده

ام. متأسفانھ اطرافیان كھ اخالق زنھا را داشتھ باشد و كارھای خالف طبیعت بشر بكند نفرت داشتھ
ردھا بودند كھ با اعمال خالف خود وجھھ سلطنت پھلوی اعلیحضرت یك چنین افرادی بودند و ھمین نام

دار و نھایتاً باعث شورش عمومی مردم شدنداعتراض اعلیحضرت بھ لواط دادن رجال در لژ ابن را خدشھ
ای در جامعھ گردیده بود موجب گردید دكتر سینا (فرانسوی) كھ باعث بروز شایعات زشت و خردكننده

را بھ دكتر منوچھر اقبال واگذار كند و دكتر اقبال این شرط ناپسند را از  سعید مالك، كرسی استادی اعظم
.روی متقاضیان عضویت در لژ فرانسوی برداشت  

ماسونی تابعھ آلمان: جلسات لژ آلمان در منزل شخصی بھ نام دكتر امیر حكمت در قلھك لژھای فری.3
دادند و بھ ھمین خاطر از تصمیمات و مذاكرات نمیشد و كسی جز خودشان را بھ این منزل راه انجام می

.شد. من شنیدم ساواك ھم در نفوذ بھ محفل آنھا درمانده شده بودآنھا كسی مطلع نمی  
جمھوری آمریكا شد و این شخص یكی از دوستان صمیمی و قدیمی اعلیحضرت رئیس 1347در سال 

.هخوااز حزب جمھوری» ریچارد نیكسون«كسی نبود مگر آقای   
ھا فاقد ھر نوع قید و بندی ھستند! نیكسون ھم از این قاعده مستثنی نبود و در تھران با طبقات آمریكایی

كرد و دوستان زیادی در جامعھ ایرانی داشت. او در تھران كھ بود بعضی مختلف مردم رفت و آمد می
.پرداختآمد و در كازینوی آن بھ بازی میھا بھ ھتل دربند در شمال تھران میشب  

او با واالحضرت اشرف ھم دوست صمیمی بود و چون ھتل دربند متعلق بھ واالحضرت اشرف بود و 
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.شدندآمدند گاھی بھ اتفاق آقای ریچارد نیكسون دیده میایشان اكثراً برای سركشی بھ ھتل می  
ریكا و با قرار گرفتن ریچارد نیكسون در رأس رھبری جھان غرب حس اعتماد بھ نفس بھ مردم آم

دار گردیده بود بازگشت و متحدان آن كھ در دوران حكومت كندی و جانسون تا حدود زیادی خدشھ
اعلیحضرت كھ بالغ بر دویست میلیون دالر بھ انتخابات ریاست جمھوری آمریكا (بھ پرزیدنت نیكسون) 

ان دوست نزدیك كمك كرده بودند تصمیم بھ محدود كردن عوامل خارجی در كشور گرفتند. بنده بھ عنو
هللا نصیری و ارتشبد حسین فردوست بھ ایشان مشورت دادیم و شاھنشاه از یك سو و آقایان ارتشبد نعمت

خواھان است و نیكسون دوست خوب عرض كردیم كھ اكنون ریاست جمھوری آمریكا در دست جمھوری
.نحل سازندشاه ایران است و موقعیت مناسبی است تا اعلیحضرت مراكز متعدد قدرت را م  

ترین آن سركوب باقیمانده مخالفان دھھ مذاكرات زیادی بھ عمل آمد و تصمیمات زیادی گرفتھ شد كھ مھم
ھای فراماسونری بود. بدین ترتیب تصمیم گرفتھ شد لژھای پراكنده و متمركز كردن كانون 1330

ھ این ھدف شریف امامی ادغام شوند. برای نیل ب» لژ بزرگ ایران«فراماسونری موجود در ایران در 
را تأسیس كند. شریف امامی فوراً فعالیت خود » لژ بزرگ ایران«احضار شد و بھ او مأموریت داده شد تا 

را » لژ بزرگ ایران«آبادی را آغاز كرد و با ھمكاری دكتر حسن امامی (امام جمعھ تھران) و دكتر علی
.تشكیل داد  

سھ تن از استادان اعظم فراماسونری برای تقدیس لژ » نلژ بزرگ ایرا«یادم ھست كھ پس از تشكیل 
ایران(!) بھ تھران وارد شدند. این سھ تن عبارت بودند از سر رینالد اوریوئینگ (استاد اعظم لژ بزرگ 

(استاد اعظم لژ بزرگ فرانسھ) و ورنر رومر (استاد اعظم لژھای متحده آلماناسكاتلند) ارنست وان ھك  ) 
تری بود و از تر و با اھمیتر سر رینالد (استاد اعظم اسكاتلندی) شخصیت مقدسدر میان این سھ نف

اعلیحضرت تقاضای شرفیابی كرد اما اعلیحضرت كھ مایل بودند شخصاً در رأس این لژ جدیدالتأسیس 
قرار بگیرند و استادی اعظم لژ بزرگ ایران را عھده بگیرند سر رینالد را بھ حضور نپذیرفتند و این عمل 

ھای آشكار و پنھان در برابر باعث آشفتگی زیاد سر رینالد شد. در این موقعیت حساس كھ مقاومت
ھای آن تا امروز معلوم نشده تأسیس لژ بزرگ ایران بھ وجود آمده بود اتفاق عجیبی افتاد كھ ھرگز ریشھ

! خواھم در پیشگاه تاریخ این راز سر بھ مھر را باز كنماست و من اكنون می  
ھای خارجی در تھران بود با ھمكاری یك كھ خبرنگار یكی از خبرگزاری» اسماعیل رائین«نفر بھ نام یك 

ھایی در مورد لژھای فراماسونری مؤسسھ مطبوعاتی تھران سھ جلد كتاب قطور حاوی اطالعات و عكس
 .فعال در ایران ھمراه با اسامی كلیھ اعضای این لژھا منتشر كرد

مانند یك بمب عظیم در جامعھ آن روز ایران صدا كرد و ھر كس دیگری را متھم بھ ھا انتشار این كتاب
خبرنگار یك شبكھ خارجی در » اسماعیل رائین«كرد. با توجھ بھ اینكھ خیانت و انتشار این اسامی می

د ھای شناختھ شده بود، معلوم بود كھ با ساواك ارتباط دارد و در صورتی كھ مورتھران و از ژورنالیست
.دادنداعتماد و مورد وثوق ساواك نبود بھ او اجازه كار خبری نمی  

فھمید كھ آن خبرنگار و این مؤسسھ انتشاراتی بنابراین ھر انسان كودن با كمترین بھره ھوشی می
تر اینكھ كلیھ آثار آمیز را انجام داده باشند. از ھمھ مھماند بھ صالحدید خود این كار مخاطرهتوانستھنمی
كرد و معلوم بود وزارت فرھنگ بوعھ در ایران باید از وزارت فرھنگ و ھنر اجازه انتشار دریافت میمط

و ھنر ھرگز بھ كتابی كھ در آن اسامی كلیھ مقامات بلندپایھ و میان پایھ كشور ھمراه با اطالعات شخصی 
دادند، مگر نتشار نمیآنھا چاپ شده (و سمت آنھا در لژھای فراماسونری خارجی درج گردیده) اجازه ا

.آنكھ پشت پرده دست فرد قدرتمندتری در كار باشد  
تأسیس » لژ بزرگ ایران«ھای روزگار! وقتی بازی بود. از آن حقھآقای شریف امامی آدم سالوس و حقھ

دار شوند. اما ھیأت مقدسان (!) شد نظر اعلیحضرت این بود كھ شخصاً مقام استادی اعظم را عھده
بھ ایران آمدند، تا لژ بزرگ ایران را تقدیس كنند و بھ كار آن  47كھ در مھرماه سال  فراماسونری

رسمیت بخشند، بھ اشاره و با شیطنت و تحریك شریف امامی با استادی اعظم اعلیحضرت مخالفت كردند 
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و گفتند شخص برای رسیدن بھ استادی اعظم باید مراحل طوالنی و مدارج گوناگونی را طی كند و 
ودیت خود بھ آرمان جھانی فراماسونری را بھ اثبات برساند تا بھ استادی اعظم برسد و ھر كس بھ عب

تواند یك شبھ استاد اعظم شودپشتوانھ قدرت سیاسی نمی ! 
اردشیر خان! پدر ما بھ «دھنده بود. ایشان شخصاً بھ بنده فرمودند: این برخورد برای اعلیحضرت تكان

ای كرد و با ایجاد حكومت مقتدر پھلوی(!) جلوی حركت اتحاد مات ارزندهمنافع بریتانیای كبیر خد
ھا و انقالبیون را سركوب كرد. خود ما شوروی بھ طرف ھندوستان و خلیج فارس را گرفت و كمونیست

ایم! اكنون آنھا از ھم از اولین روزھای سلطنت در جھت منافع حیاتی انگلستان و متحدان آن حركت كرده
."كنند و این برای ما غیرقابل قبول استعظم شریف امامی در برابر ما حمایت میاستادی ا  

حقیقت این است كھ خاندان امثال شریف امامی و سرشاپور ریپورتر و یا «بنده (زاھدی) عرض كردم: 
اسدهللا خان علم در خدمتگزاری بھ تاج و تخت انگلستان و منافع بریتانیای كبیر سابقھ چند صد سالھ 

رند و نمایندگان رسمی ملكھ انگلستان در ایران ھستند و انگلستان كھ اكنون از نزدیكی زیاد ایران و دا
گری ایاالت متحده آمریكا ناراضی است با حمایت از شریف امامی در برابر اعلیحضرت جھت تصدی

لیحضرت رد و مطالب دیگری میان بنده و اع» استادی اعظم خواستھ است نارضایتی خود را نشان دھد...
بدل شد و طی روزھای بعد اعلیحضرت با بعضی معتمدان دیگر خود ھم مشاوره كردند و ما ناگھان 

جلدی فراماسونری آقای اسماعیل رائین شدیم 3مواجھ با انتشار كتاب  . 
البتھ جلد چھارم این كتاب ھم زیر چاپ بود كھ با فشار لژھای خارجی فراماسونری و اساتید اعظم )

.)آمداز انتشار آن جلوگیری بھ عمل جھانی   
من تا آن روز عصبانیت شریف امامی و جسارت او را ندیده بودم! او ھمیشھ آدم خاضع و خاشعی در 

بوسید و از ابراز كلمات و جمالت ذلیالنھ در اثبات عبودیت و برابر اعلیحضرت بو و دست ایشان را می
كرد در انتشار سھ جلد كتاب بھ ھر كسی كھ فكر می گذاشت ولی پس از چاپ وسرسپردگی خود كم نمی

انتشار این كتاب افشاگرانھ دست داشتھ است تلفن زده و او را بھ باد فحش و ناسزا گرفت تا ریشھ این 
اقدام را كھ برخالف منافع خود و بریتانیای كبیر ارزیابی كرده بود پیدا كند! بھ من ھم تلفن كرد و با تندی 

سئلھ من و اعضای فراماسونری در میان نیست، انتشار این كتاب اعالن جنگ با م«و خشونت گفت: 
كند اطالعی كردم و وقتی دیدم باور نمیمن از مطلب ابراز بی» باشد!امپراطوری بریتانیای كبیر می

خبر ھستم، بلكھ تا این لحظھ كتاب موصوف را ھم سوگند خوردم و گفتم نھ تنھا از چگونگی موضوع بی
اش را با پدرم و با من یادآوری كند و حس دوستی مرا كوشید روابط گذشتھامامی كھ میام! شریفهندید

تحریك نماید اظھار داشت این اطالعات امروز بر علیھ من و دوستانم منتشر شده است و چند وقت دیگر 
.من بھ فوریت منظور او را درك كردم! نوبت شما و پدرتان است . 

تواند كار یك نفر مخبر خبرگزاری (رائین) باشد و آوری این اطالعات نمیجمع: «گفتشریف امامی می
 ھا داشتھھا وارد عمل شده و اطالعاتی را كھ در مورد فراماسونھا برای ضربھ زدن بھ انگلیسیآمریكایی

".اند بھ ساواك داده و ساواك ھم آنھا را منتشر كرده است  
ما چنین اطمینانی دارید خوب است بھ ساواك مراجعھ و تحقیق اگر ش«بنده بدون اظھارنظر گفتم: 

".نمائید  
هللا نصیری روابط خوبی داشت و در بعضی امور تجاری و بازرگانی با ھم امامی با سپھبد نعمتشریف

 .شریك بودند
ھای مرغوب را در قطعات ده ھكتاری و بیشتر تصاحب آنھا بھ وسیلھ ایادی خود در شمال كشور زمین

ھا زغال و زمین از فروختند و وقتی این درختكنندگان زغال میھای جنگلی را بھ تولیدكردند و درختیم
.فروختندھا را بھ مشتریان و سازندگان ویالھای مجلل شمال میشد زمیندرخت پاك می  

ھران را خواست با تلھ كابین تھای بزرگی برای شمال كشور داشت و از جملھ میهللا نصیری طرحنعمت
.بھ دریای مازندران وصل كند كھ انقالب اجازه نداد و او بھ جوخھ اعدام سپرده شد  
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البتھ در زمانی كھ رئیس ساواك بود جزیره كیش را از اعلیحضرت تحویل گرفت و در آنجا تأسیسات 
ری در گذازیادی ساخت. در كیش نصیری با اسدهللا علم و شریف امامی شریك بود. او در توجیھ سرمایھ

بند و گفت ھدفش كشاندن شیوخ عیّاش و خوشگذران و بیگرفت میكیش كھ با بودجھ ساواك صورت می
.باشدبار حاشیھ جنوبی خلیج فارس و امرای منطقھ بھ كیش و نفوذ در آنھا و تخلیھ اطالعاتی آنھا می  

س در دست احداث در شمال ھم در منطقھ نوشھر و چالوس فعال بود و یك برج در كنار دریای چالو
داشت كھ با پیروزی انقالب ناتمام ماند. در نوشھر ھم سرگرم ساختن یك متل بزرگ در جنگل و اتصال 

.كابین بھ دریا بودآن با تلھ  
اش. اداره ساواك در سالھای پایانی بھ عھده كرد جز رسیدگی بھ وظایف قانونیخالصھ او ھمھ كاری می

.بھ یك ماشین امضاء شده بودپرویز ثابتی بود و نصیری تبدیل   
ای رفت خالصھ مطلب اینكھ شریف امامی تلفن را برداشت و با مراكز قدرت تماس گرفت و بھ مالقات عده

آوری شده و جمع» ساواك«و » سی ـ ای ـ ا«و سرانجام بھ این نتیجھ رسید كھ این اطالعات بھ وسیلھ 
ترین مقامات مملكت را در لیست ی بلندپایھمؤسسھ انتشاراتی بدون اجازه ساواك جرأت چاپ اسام

! ھا نداشتھ استفراماسون  
ھا (كھ در البتھ واضح است كھ ساواك ھم بھ ابتكار خود این كار را نكرده و اگر ھم تحت فشار آمریكایی

آن موقع مستشارانی در ساواك داشتند) این كار را كرده باشد قدر مسلم با اطالع و اجازه اعلیحضرت 
! استبوده   

 1332مرداد سال  28البتھ اگرچھ من چیزی بھ شریف امامی نگفتم اما حقیقت این بود كھ بعد از 
ھا كھ مجبور بھ واگذاری بعضی از امتیازات و قراردادھای خود بھ آمریكا شده و بھ اجبار پای انگلیسی

فات كرده و در ھمھ سطوح كوشیدند جبران ماپسرعموھای آمریكایی خود را بھ ایران باز كرده بودند می
ھای مدیریت كشور عوامل خود و طرفداران سیاست انگلستان را بنشانند. آنھا با فعال كردن انجمن
بھ  1345فراماسونری و گردآوری طرفداران سرسخت سیاست انگلستان در ایران سرانجام در سالھای 

د و در دولت و مجلس و حتی ارتش بعد تعادل موجود در عرصھ سیاسی ایران را بھ نفع خود بر ھم زدن
ھا موقعیت بھتری پیدا كردند. بھ طوری كھ ناگھان ارتش تصمیم بھ خرید یك ھزار تانك نسبت بھ آمریكایی

! چیفتن از انگلستان گرفت و دولت ھم بودجھ نجومی آن را تصویب كرد  
ھای دولتی در اكثر مناقصھھا شد و انگلیسیقراردادھای بزرگ یكی پس از دیگری با انگلستان بستھ می

شدند و شركت ملی نفت ھم قراردادھای جدید اكتشاف و استخراج نفت را با شركتھای ایران برنده می
.ساختانگلیسی منعقد می  

آمریكاییھا كھ از وجود شبكھ در ھم تنیده فراماسونری در ایران و تأسیس شعبات آن در سراسر كشور 
عمده كشور عضو فراماسونری ھستند و در موقع ورود بھ جرگة  دیدند عموم رجالمطلع شده و می

كنند دستگاه جاسوسی خود را ھا سوگند وفاداری نسبت بھ منافع امپراطوری انگلستان یاد میفراماسون
آوری و ھمراه با اسامی اعضای آن بھ ساواك دادند تا بھ كار انداختند و اطالعات كامل این شبكھ را جمع

 !منتشر نماید
خواستند خشم و عصبانیت لندن برانگیختھ شود و تعادل موجود میان اعلیحضرت با توجھ بھ اینكھ نمی

سیاست آمریكا و سیاست انگلستان در ایران بھ نفع یكی از آنھا بر ھم بخورد با این امر مخالفت كرده و 
حل دیگری را پیشنھاد كردندراه . 

ھا حل این است كھ من (شاه مملكت) شخصاً كنترل فراماسونراهھا گفتند بھترین اعلیحضرت بھ آمریكایی
را در دست بگیرم و كم كم تعداد اعضای متنفذ وابستھ بھ سیاست انگلستان را كاھش داده و طرفداران 

. سیاست آمریكا را وارد جمعیت كرده و تعادل ایجاد نمایم  
علت آن ماجرای ادغام لژھای فراماسونری و  ھا این پیشنھاد اعلیحضرت را پسندیدند و بھ ھمینآمریكایی

پیش آمد و نظر اعلیحضرت ھم این بود كھ پس از ادغام لژھا و تشكیل لژ » لژ بزرگ ایران«تشكیل 
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لھ(!) شخصاً بھ مقام استادی اعظم لژ بزرگ ایران برسند! اما پس از آنكھ سھ مقام بزرگ ایران معظم
ای لژ بزرگ ایران را ران آمدند و ضمن مراسم ویژهمقدس فراماسونری جھانی (انگلیسی) بھ ای

تقدیس(!) كرده و بھ كار آن رسمیت بخشیدند با استادی اعظم اعلیحضرت مخالفت كرده و شریف امامی 
!را بھ استادی اعظم منصوب نمودند  

ی متعاقب این اتفاق نادر، شاه كھ بسیار عصبانی و ناراحت شده بود بھ ساواك دستور داد كلیھ اسام
!ھا و اطالعات مربوط بھ آنھا را منتشر كندفراماسون  

شریف امامی كھ رودست خورده بود پس از تحقیقات مختصری بھ این نتیجھ رسید كھ انتشار این سھ جلد 
كتاب افشاگرانھ كھ باعث رسوایی او و سایر طرفداران سیاست انگلستان در ایران شده، با دخالت ساواك 

.ده استو دستور مستقیم شاه بو  
وقت شرفیابی داشت و سالھای طوالنی بود كھ در  11:30شنبھ ساعت امامی ھر ھفتھ روزھای سھشریف

آمد و ضمن گفتگو با معظم لھ(!) و عرض گزارشات الزم ناھار را ھم با این روز بھ دیدار اعلیحضرت می
ن برنامھ را بر ھم زد و امامی برای نشان دادن نارضایتی خود اینمود. آن روز شریفایشان صرف می

.خدمت اعلیحضرت شرفیاب نشد  
امامی نیامده بھ آقای آبتین در مجلس سنا تلفن گذشتھ و شریف 11:30دید ساعت از آقای معینیان كھ می

آقای شریف امامی از انتشار «گوید: پرسد. آبتین طبق تعلیمات شریف امامی بھ او میزده و علت را می
من تا آن روز ". عصبانی ھستند و بھ ھمین خاطر صالح دیدند بھ دیدار شاه نیایندھای فراماسونری كتاب

حرمتی بھ اعلیحضرت روا دارد. حتی در ترین رجال، چنین بیندیده بودم یك نفر از رجال، ولو بلندپایھ
العاده بحرانی بود و حتی وزیر فوقزمان حكومت دكتر محمد مصدق ھم با آنكھ روابط شاه و نخست

داشت و ھمیشھ صدق خواھر و مادر شاه مملكت را از كشور تبعید كرده بود، اما احترام شاه را نگھ میم
امامی بعید گفت مطابق قانون اساسی ایشان شاه و مورد احترام ھستند! این جسارت از طرف شریفمی
.بود  

ن وارد آوردند. شریف ھا ضربھ مھلكی بھ بدنھ دستگاه سیاست انگلیسی در ایرابدین ترتیب آمریكایی
امامی از ناشر كتاب و نویسنده كتاب بھ دادگستری شكایت كرد اما علیرغم سمت باالی مملكتی و نفوذ 

ھا اكثریت را داشتند نتوانست كاری از پیش سیاسی و قدرتی كھ داشت و در خود دادگستری ھم فراماسون
دین ترتیب از شریف امامی و صدھا رجال شد. بببرد و كتاب ھر ھفتھ نایاب و مجدداً تجدید چاپ می

 !سیاسی نامدار كشور ھتك حرمت شد و آبروی آنھا بھ كلی از بین رفت
الملك آمد جناب آقای عدلپس از چند ماه كھ شریف امامی با اعلیحضرت قھر بود و بھ دیدار ایشان نمی

زد اعلیحضرت آورد و از ایشان دادگر از رجال سیاسی قدیمی ایران پا در میانی كرد و شریف امامی را ن
. امامی را نادیده بگیرد و او را ببخشدادبی شریفخواست تا بی  

ھا شكستھ شود. ھمانطور كھ قبالً عرض كردم در كتاب ھا و حرمتدهاین قھر و آشتی موجب شد تا پر
بگذرانند كھ از  فراماسونری اشاره شده بود كھ اعضا موقع ورود بھ جرگة فراماسونری باید تشریفاتی را

دیدیم و قبالً اسم او را در لیست بنابراین ما ھر رجل سیاسی و نظامی را كھ میت .جملھ آن دادن لواط است
اختیار بھ یاد عمل مذمومی كھ او انجام داده  ھا و اعضای این جمعیت سری دیده بودیم بیفراماسون

!كردیمافتادیم و گاھی ھم با ایما و اشاره او را مذمت میمی  
!بروی فالن كس را ببرفرمودند كھ آھا و مجالس اعلیحضرت بھ بنده امر میدر بعضی از میھمانی  

بنده ھم در حضور جمع از او سئواالتی كرده و در مورد صحت شرط وارد شدن بھ فراماسونری با صدای 
موردنظر  پرده و الفاظ تند و روشن و آشكار از فردكردم و با عبارات بیبلند سئوال می

.نمودمكردم و او را رسوا میای میسئواالتخردكننده  
ھا و رسوایی رجال سیاسی شاه قصد داشت بھ مرور ھمھ رجالی را باید عرض كنم كھ پس از انتشار كتاب

بھ اروپا و  1349ھا آمده است از كار بركنار كند اما پس از مسافرت سال كھ نامشان در لیست فراماسون
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وزیران كشورھایی مانند سوئد، فنالند، انگلستان و... كھ خودشان ھم عضو دشاھان و نخستمالقات با پا
ھا فراماسونری جھانی بودند تغییر رأی داده و در بازگشت بھ ایران از در دوستی و آشتی با فراماسون

تمان زمین و پول در اختیار شریف امامی قرار دادند تا ساخ 1349درآمدند و حتی در تیرماه سال 
.ای برای كلوپ فراماسونری ساختھ شودآبرومندانھ  

حقیقت محض این بود كھ بیش از نود درصد رجال عمده كشور و مدیران میانی كشور و حتی فرماندھان 
نظامی (كھ مطابق قانون حق عضویت در مجامع سیاسی را نداشتند) عضو فراماسونری بودند و 

ھمھ آنھا را كنار بگذارد! بنده بھ عنوان یك نفر وارد در امور توانست و قادر نبود كھ اعلیحضرت نمی
ام و از جزئیات سال تمام در كنار پادشاه كشور بوده 25شمسی كھ  1330سیاسی ایران (حداقل از سال 

دار ھستند و حداقل از چھارصد ھا در ایران ریشھمسائل پشت پرده آگاھی كامل دارم) باید بگویم انگلیسی
.اندطابق اسناد موجود) بھ تربیت كادرھای سیاسی در كشور ما دست زدهسال قبل (م  

دانند اما بر اساس تجربیات ھا میھای بدبین نیستم كھ ھمھ چیز را زیر سر انگلیسیمن از آن دستھ آدم
ھای سیاسی و دسترسی بھ اسناد سری و فوق محرمانھ و معاشرت با عوامل انگلیس طوالنی در فعالیت

خواھم عرض كنم كھ در حكومت ایران افرادی بودند كھ بیشتر از آنكھ خود را ایرانی بدانند ن میدر ایرا
.دانستندانگلیسی می  

ھای تشریفاتی سردستھ این افراد امیراسدهللا علم بود كھ از ملكھ انگلستان لقب شوالیھ گرفتھ بود و لقب
اندر نسل خدمتگزار دولت بریتانیا بودند و  ھا را داشت. خانواده علم نسلنظیر لرد و سر و ھمھ این

وظیفھ آنھا حفظ امنیت جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان (سرحدات ھند انگلیس ـ پاكستان امروزی) 
دانند ملیت انگلیسی داشت و پدرش (اردشیر شناسند و میسرشاپور ریپورتر را ھم كھ ھمھ می.بود

ھا بودگذار سلطنت پھلویر واقع پایھھا و دریپورتر) معرف رضاشاه بھ انگلیسی  
كرد. اگر بخواھم عوامل انگلستان ھا بود و بھ این مطلب افتخار میدكتر منوچھر اقبال ھم نوكر انگلیسی

.را نام ببرم باید تقریباً ھمھ رجال دویست سال اخیر را در این لیست قرار بدھم  

 

ری(معروف بھ بی مخ) شاه  کھ مروج فرھنگ لمپنی بود، دوشادوش شعبان جعف  

مرداد داشتند، 28حرکت میکند. بعلت نقشی کھ اوباش والت ولوط ھا در کودتای    
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.و مادر شاه نیز بھ ایشان عالقمند شد گردیدبھ شعبان"تاج بخش" معروف شعبان بی مخ،   

لمپن ھای رژیم شاه در تظاھرات  ضد حکومت مصدق شرکت میکردند تا آزادیخواھان را مضروب کنند   
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حکومت تخریب علیرضا پھلوی چاقو کشان رابا کراوات ولباس تمیز،بھ کاخ خود دعوت میکرد تا برای 
دراین برنامھ ھا، ازجملھ: امیر زرین کیا( معروف بھ امیر  برنامھ ریزی کند. ،مصدق ورقابت با برادرش

 موبور)،منصور افشار،حبیب بشیری( معروف بھ حبیب سیا)، ومھدی بیرجندی ،شرکت میکردند.

 

 

در این عکس ،آیت هللا کاشانی، مظفر بقائی، و شمس قنا ت آبادی( معروف بھ شمس خالدار) دیده 
 28پس از کودتای گران آمریکا و انگلستان در تماس بودند. میشوند کھ با اوشان دربار، و کودت

و در نتیجھ از طرف دربار" پاداش گرفت". مرداد،مادر شاه، بھ عقد شمس قنات آبادی در آمد  
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دوست فرھیختھ ما آقای دکتر مسعود نقره  مطالب  ارزشمندی در مورد نقش "جاھل ھا و 
پس از آن انتشار داده اند کھ در اینجا بعنوان مرداد و روزھای  28الت ھا" درروز کودتای 

 یک سند تاریخی ، دوباره انتشار میدھم:
مرداد ۲۸نقش جاھل ھا و الت ھا در روز   

طرح سرنگونی دولت مصدق، نقشھ مند و باتوجھ بھ اولویت ھا و در مراحل مختلف صورت گرفت ، کھ 
ن وی، ونیز تطمیع و تحبیب نمایندگان ازتبلیغ و تحریک علیھ مصدق تا جلب ھمکاری شاه و نزدیکا

مجلس را در برمی گرفت، مرحلھ ای نیز بھ برپائی تظاھرات عمومی با پشتیبانی بخش ھائی از ارتش و 
نیروھای حکومتی و " بسیج اوباش بھ سردستھ گي چاقوكشان براي انجام تظاھرات خیاباني، حملھ بھ 

وده و نیز ایجاد ترس و وحشت بین ساكنان تھران " ادارات دولتي، تخریب روزنامھ ھاي ملي و حزب ت
در نظر گرفتھ شده بود، مرحلھ ای کھ " فاز"ِ بھره گیری از"جاھل ھا و الت ھا" بود. دراین مرحلھ 

جاھل ھا و الت ھای متدین(فدائیان اسالمی) کھ می توانستند" الت و لوت ھای بلند و کوتاه زورخونھ 
کنن" تماشاگری پیشھ کردند، و صحنھ، صحنھ ی حضور جاھل ھا و  ای و ھیئتی رو با یھ اشاره جمع

)۱الت ھای درباری و احزاب و سازمان ھای سیاسی شد.(  
گزارش  ۱۳۳۲مرداد سال  ۲۸درباره کمیت( تعداد) و نقش وکیفیت کار"جاھل ھا و الت ھا " در روز 

  ھا و اطالعات متعدد و گاه متناقض وجود دارد.
نفر را درست می دانند و با  ۲۵۰۰آمار دقیقی دررابطھ با تعداد این افراد در دست نیست، برخی رقم 

تومان  ۵۰نسبت دادن "فواحش و زنان بدکاره" بھ زنان این مجموعھ، ادعا کرده اند آنان " با دریافت 
نفر تخمین زده  ۰۰۲۰راضی بھ ھمکاری شدند"، اما برخی دیگر تعداد این افراد را، زن و مرد، حدود 

)۲اند." (  
مرداد و پیروزی کودتا، دیدگاه ھا  ۲۸در باره ی نقش و میزان تاثیرگذارِی جاھل ھا و الت ھا در روز 

  و نظرات متعدد و مختلف مطرح شده است، کھ بھ طرح برخی از آنھا قناعت می کنم :
ای، میدانی ھا، و دیگر اقشار مرداد کودتا با تظاھرات بی اھمیت اوباشان حرفھ  ۲۸" ...صبح روز 

لمپنی شروع شد..." سرتیپ دفتری" نیروھای پلیس را ظاھرا" برای سرکوب کردن تظاھرات می 
فرستاد. ولی طبق برنامھ قبلی ماموران بھ اوباش می پیوستند. کامیون ھای پلیس و بارکش مملو از 

 -شاه –نده باد شاه" و " شاه اوباش و میدانی ھا و پلیس از جنوب شھر حرکت می کرد و شعار" ز
)۳شاه" را می دادند.(  

" مشتی اراذل و اوباش چگونھ می توانستند یک دولت ملی را سرنگون سازند...واقعیت این است کھ 
مرداد در زندان بود و در واقع پس از سقوط مصدق از زندان آزاد گردید"  ۲۸شعبان جعفری تا شامگاه 

)۴(  
بان جعفری در بعد از ظھرآن روز و در روزھای دیگر بوده است کھ امر را " ...بھ دلیل یکھ تازی شع
مرداد مشتبھ کرده و چون لقب بی مخ ھم داشتھ، ترجیح داده اند او را  ۲۸بر نویسندگان جریان ھای 

)۵قھرمان ھمھ ی حوادث آن روز معرفی کنند.." (  
ازی" ھا بود، می گوید" باور " ...غالمحسین مصدق فرزند محمد مصدق کھ خود شاھد " رجالھ ب

کردنی نبودکھ دویست سیصد نفر رجالھ شھر را قبضھ کنند و ھیچکس در برابر آنھا ظاھر 
  )۶نشود..."(
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" جایگاه نمادین شعبان جعفری و دیگر الت و لوت ھای تھران...در این است کھ آن ھا نیرویی بودند 
د، بھ نام شاه دوستی بھ خیابان ھا ریختند. آن ھا مردا ۲۸در پیشاپیش آن دستھ از مردمی کھ در بامداد 

سیمای آن " مردم" گمنام بودند. راستی این است کھ خود، ھمان مردم بودند. ھم از این رو است کھ نھ 
فالن بازاری گمنام و ماست فروش نا شناختھ و بّزاز ناصر خسرو، کھ ده ھا تن از این نام داران 

بھ کلفتی چند بند انگشت در شھربانی داشتند و نماد پلیدی و بزه چاقوکشی کھ ھر یک پرونده ھایی 
کاری خیابان ھای تھران بودند، از دربار و ستاد ارتش نشان گرفتند و بھ آالف و اُلوفی ھم 

  )۷رسیدند....."(
" ...شعبان جعفری( شعبون بی مخ) بھ طرفداری از شاه در آشوب ھای مختلف شرکت داشت. امیر 

وف بھ امیر موبور بھ ھواداری از دکتر مظفر بقایی مشغول بود. منصور افشار، زرین کیا معر
دانشجوی دانشکده حقوق، داود درگاھی ، حبیب بشیری معروف بھ " حبیب سیاه" و مھدی بیرجندی 

کھ بعد ازسقوط شاه بھ ھامبورگ رفت و در آنجا بھ علت ارتکاب جرم و جنایت زندانی شد، ازجملھ 
در این میدان مانور می دادند. این قبیل افراد، طرفدار شاه و ضد مصدق بودند کھ  کسانی بودند کھ

گاھگاھی با کراوات و لباس تمیز، بھ اتفاق سایر اوباشان، در کاخ شاھپور علیرضا، جمع گشتھ، تا 
کھ  فرامین دربار را دریافت و بھ اجرا در آورند....پس از استقرار کودتاچیان، عده ای بھ خاطر خیانتی

بھ مردم و ایران کرده بودند بھ نان و نوائی رسیدند. بھ طور مثال خبری پخش شد کھ " ملکھ ی مادر( 
مادرشاه) با شمس قنات آبادی معروف بھ " شمس خالدار" ازدواج کرده است. او یکی از آخوندھای 

)۸فرصت طلب بود کھ با آیت هللا کاشانی و زاھدی علیھ مصدق توطئھ می کردند..." (  
."... مقارن ساعت ده صبح، دارودستھ ی دیگری از چاقوكشان كھ تعداد آنھا حدود چھار صد تن بود 

بھ سركردگی طیب حاج رضایی، و حسین رمضون یخي، سبزه میدان و میدان ارك را اشغال كردند. این 
بھ عده كھ بھ چوب و چماق و چاقو و طپانچھ مسلح بودند، ضمن سر دادن شعار زنده باد شاه 

گروھھای سی چھل نفري تقسیم شدند و ھر گروه بھ یكي از وزارتخانھ ھا، بانك ھا و ادارات دولتي 
حول و حوش بازار و میدان ارك ھجوم بردند."....الو خبرنگار نیویورك تایمز میگوید كھ جورج كارون 

مبتكر و سازندھي قد كھ تازه از كره بھ تھران آمده بود، خود را  ۹۰/۱كیلوگرم وزن و  ۹۰مردی با 
این تاكتیك كھ توسط گروه ھاي خیاباني اجرا مي شد، میدانست. الو اضافھ میكند: ریچارد كاتم بھ من 

  گفت كھ گروه ھاي خیاباني با كمك یك شخص متنفذ كھ دوست ماست سازمان داده شد..."
ل خانم غفاری تیر، بھ کمک چندتا خانم مث ۳۰".....تصور این کھ رھبری بھ محبوبیت مصدق در 

افتد، بھ نظر من، افتد یا بھ کمک چند خانم و چند الواط و اشرار و آقای کرملیت روزولت برمیبرمی
تیر، یک سال و نیم، دو سال بعد از  ۳۰حرف قابل قبولی نیست. سئوال اصلی این است کھ در قیاس با 

 ۲۸، ما شاھد چنین حرکتی در ھا آمدندتیر کھ ھزاران ھزار نفر بھ نفع دکتر مصدق بھ خیابان ۳۰
اند (کھ حتماً ھا آوردهھا را مستقیم با پول آقای کرملیت روزولت بھ خیابانی اینمرداد نیستیم. گیرم ھمھ

اند)، ولی چطور شد کھ طرفداران دکتر ھا آمدهشان با پول آقای کرملیت روزولت بھ خیابانھایبعضی
در آن روز خود دکتر مصدق نرفت در رادیو اعالم بکند کھ چنین ھا نیامدند؟ چطور شد مصدق بھ خیابان

)۹حرکتی علیھ من در جریان است...؟"(  
مرداد  ۲۸کنند. در روز مرداد حملھ می ۲۸و بھ  ۲۵ھایی کھ بھ خواھم سئوال کنم از این".... من می

کند، ارحج سقوط می ھای بدکارهکش و اوباش، زناین ملت کجا بود؟ آخر اگر دولتی با یک مشت چاقو
ھای ایران خالی بود. ھر کسی ھم بگوید شود گفت. جای ملت در آن روز در خیاباناست؟ این را کھ نمی

خواھد منکر حقایق شود. واقعیت قضایا این است کھ در آن روز ملت ایران نھ، یا سوءنیت دارد یا می
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ھا و زدوخوردھایی کھ مرتب پیش و شلوغیھا اش رسیده بود. دیگر از آن نابسامانیدیگر جانش بھ لب
خواست ادامھ کشید و دیگر نمیخصوص از آن بحران مالی کھ پیدا شده بود، واقعاً زجر میمی آمد و بھ

)۱۰دھد." (  
در کنار داوری ھا فوق، فرایند و میزان نقش آفریني سیاسي افراد ودستھ ھاتی از گروه اجتماعی جاھل 

ن این افراد و دستھ ھا را در گزارش ھائی از حرکات و فعالیت ھای این ھا و الت ھا، و یا حامیا
مجموعھ می توان دید. برخی ازشواھد و اسناد گواه اند کھ نقش طیب حاج رضائی و برادرش طاھر در 

بسیج جاھل ھا و الت ھا و اطرافیان اش بیش از نقش شعبان جعفری و یا دیگر جاھل ھا و الت ھای 
. " تخریب وغارت و بھ آتش کشیدن خانھ مصدق نیز ظاھرا بھ فرمان طیب حاج مطرح و معروف بود

رضائی عملی شد و بھ حساب وی گذاشتھ شده است."، " خانھ آزاده ای را" ،کھ صدیقی گفتھ است " 
  )۱۲و۱۱اوباش بھ آتش کشیدند"، طیب و دارو دستھ اش آتش زدند. (

 ۲۸و الت ھای آن دوره، نقل کرده است کھ وی روز  شعبان جعفری، مطرح ترین نام در میان جاھل ھا
بعد از ظھر در زندان قصر بود، اما از درون زندان با جاھل ھا و الت ھائی  ۳و۲مرداد تا حدود ساعت 

کھ قصد حمایت از کودتا را داشتند، رابطھ داشت: "... اومدن بھ من گفتن: یھ خانومی اومده تورو 
میخواد...دیدم پروین آژدان قزیھ...گفت بروبچھ ھا دارن شروع میکنن، یھ پیغوم میغومی برای برو بچھ 

ده تا من برم باھاشون صحبت كنم و اینا"، گفتیم :واال میخواي بري برو، بچھ ھا خودشون میدونن ھا ب
چیكار كنن. خالصھ یھ چیزي جور كردیم و گفتیم بره، رفت و مام رفتیم تو نشستیم و گفتیم بچھ ھا مثل 

 این کھ شھر داره شلوغ میشھ ".
می پرسد: یعنی شما توی زندان بودید کھ بروبچھ ھماسرشار بھ عنوان مصاحبھ کننده از شعبان جعفری 

 ھای شما از جنوب شھر راه افتادند آمدند توی خیابان ھای شمال شھر؟
 و جعفری پاسخ می دھد: ُخب بلھ، دارو دستھ ھا راه افتاده بودن.

ن آژدان سرشار: دارو دستھ ھا بھ دستور شما راه افتاده بودند؟ یعنی آن نامھ یا پیغامی کھ بھ خانم پروی
 قزی دادید، اثرکرد؟

 جعفری: نامھ نھ، پیغوم دادم.
 سرشار: پیغام دادید گفتید بچھ ھا بیایند بیرون؟درست؟

جعفری : بلھ ...ھمین موقع یادمھ دیدم تیمسار خلعتبري معاون شھرباني بود اونموقع، تیمسار خلعتبري 
چارتا یھو اومدن در زندان و گفتن  و بیوك صابر و یھ افسري اسمش یادم رفتھ خدایا؟ خالصھ این سھ

زاھدي، جعفري رو میخواد. منو ورداشتن بردن باالي شھرباني ... مام رفتیم اونجا تا رسیدیم زاھدي 
بغل واكرد، مام رفتیم بغل تیمسار و .. گفتم: " قربان رفقام زندان ھستن".... رئیس زندان را صدا كرد 

" قربان اینا چند تا شون جرم شون سیاسي نیست. اینا چاقو و گفت "اینا رو بده دست این برن" گفت :
كشي كردن"... خالصھ رفتم سراغ حسین رمضون یخي و احمد عشقي و حاجي محرر و امیر موبور و 

اونایي كھ بھشون قول داده بودم ... حسین رمضون یخي ھمون كسیھ كھ طیب رو با چاقو زده بود و 
."."آخھ باور كن خانوم، اونموقع من ھر كاري میخواستم تو تھران ھیجده ماه زندون براش بریده بودند

میتونستم بكنم. میتونستم ده میلیارد ببرم. ولي بھ جون شما بھ موال علي، اگر شما فكر كنین یھ قرون 
دنبال این حرفا بودم .... ھیچي خالصھ راه افتادیم و چون مملكت ھنوز آروم نشده بود، اومدیم رفتیم یھ 

)۱۳ینور و اونور و مردمو ساكت كردیم، ولي اونروز كس زیادي كشتھ نشد ..."(خرده ا  
درکنارطیب حاج رضائی و شعبان جعفری نام ھای دیگری از جاھل ھا و الت ھا و دیگرانی کھ در این 
کودتا نقش آفرینی کردند، ثبت است :حسین و تقی اسمعیلی پور( رمضون یخی) ، حسین خداداد، باقر 
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اقر کچل)، برادران حاج عباسی( ھفت کچلون)، ناصر حسن خانی( ناصر جیگرکی)، حسن فروتن ( ب
سعلھ ای، محمود مسگر، قاسم سرپلی، خلیل ترکھ ، اسمال شلھ، محمد دخو، علی بلنده، سکینھ قاسمی 

، و نام نا آشنایانی ھمچون علی ) ۱۴( پری بلنده)، رقیھ آزادپور(پروین آژدان قزی)، ملکھ اعتضادی(
ش انگشت ،عشقی چاقوئی، کبرا ُگنده، صغرا غولھ و ده ھا جاھل و الِت مرد و زن بودند کھ بھ ش

حمایت از رژیم شاه و کودتا برخاستند. نقش دربار، سازمان ھای امریکائی و انگلیسی و افرادشان (بھ 
Nerrenویژه نرن  و سیلی (  Silley ( ئی مثل ، و در کنار جاھل ھا و الت ھای سرشناس، نام ھا)۱۵

اسدهللا، سیف هللا و قدرت هللا)، سیّد مھدی میراشرافی، مسعودی (محمد  -رشیدیان ( برادران بوسکو
علی)، علی جاللی، فرخ کیوانی، بیوک صابر، شمس قنات آبادی، فصل هللا زاھدی، عبدالحسین حجازی، 

افسران بازنشستھ، سروان غفاری، سرلشکر ارفع، و... دیده می شوند: ".... دستھ ھا عموما" از 
نوچھ ھای طیب و شعبان، پلیس ھای مخفی شھربانی...بودند کھ مرکز ارتباط آنھا نیز کانون افسران 

برخی از شیخ ). ۱۵بازنشستھ تحت رھبری زاھدی و ھمچنین ستاد مخصوص شاھپور علیرضا بود" (
انی، آیت هللا محمد بھبھانی، ھا وروحانیون نیزدر بسیج جاھل ھا و الت ھا نقش داشتند، کھ آیت هللا کاش

 بھاء الدین نوری و... نمونھ اند.
مرداد با تعدادی از جاھل ھا و الت  ۲۷صاحب کافھ پارس) کھ عصر روز  -اسدهللا خدایکی (اسدهللا کچل

ھا با " سروان غفاری افسر پلیس راه آھن دیداری داشتند و از وی پول دریافت کردند" ، نقل کرده 
مرداد سوار ماشین شن کش شده بھ طرف خیابان امیریھ حرکت کردیم، نزدیک  ۸۲است: "صبح روز 

چھارراه گمرک عکس ھای شاه را کھ داخل گونی گذاشتھ بودند، بیرون آورده و بھ دست گرفتیم و 
شروع بھ دادن شعارھائی بھ نفع شاه و علیھ مصدق کردیم. سپس با دستھ ای کھ از میدان مولوی بھ 

طیب دو برادر میدان دار راه افتاده بود بھ ھم پیوستھ و بھ طرف خیابان ھای کاخ ، سرکردگی طاھر و 
 نادری، شاه آباد، اسالمبول و مجلس حرکت کردیم....."

دستھ  ۴مرداد  ۲۸میرزا عبدهللا جندقی( میرزای شھریاری)، از میدانداران نقل کرده است کھ صبح روز 
نداز جنوب شھر بھ طرف شمال شھر راه افتاد  

بھ سرکردگی طیب و طاھر حاج رضائی ازمیدان امین السلطان و سِر قبرآقا، ھمراھان  دستھ اول:
رضائی ( قدم)، ناصرحسن خانی (ناصر جیگرکی)، اصغراستادعلی نقی(اصفر   عبارت بودند: علی

سکسی)، اصغر بنائی( اصغر شاطر)، رضا( صاحب قھوه خانھ و قمارخانھ و نانوائی درشھرنو)، حاج 
علی نوری (مرد آھنین)، حبیب مختارمنش، احمد زوقی، حاجی مظلوم نھاوندی(حاجی سردار) و حدود 

 سیصد نفر سیاھی لشکر از خرده پاھا و عملھ ھا
بھ سرکردگی حسین اسماعیل پور( حسین رمضون یخی) از باغ فردوس، ھمراھان: تقی  دستھ دوم:

اکبر و امیر ابرام خان) و چند صد نفر بیکارو  برادران طاھری( ماشاء هللا، ھوشنگ،  رمضون یخی،
 اوباش مجھز بھ چوب دستی ھای یک متری.

بھ سرکردگی محمود مسگر( باجناق حسین رمضون یخی)از محلھ شھرنو، با ھمراھی  دستھ سوم:
 روسپیان و خانم رئیس ھا.

بھ سرکردگی صابر از جوادیھ دستھ چھارم:  
ز از رباط کریم بھ این مجموعھ پیوست . از حاجی خداداد، اکبر عالوه با این چھار دستھ، دستھ ای نی

  جاسپ، حسین سلماسی، حاج عبدالحسین ھم نام برده شده است.
این دستھ ھا ضمن پیوستن بھ ھم در مسیر خود جاھل ھا و الت ھای بیشتری را بھ جمع خود افزودند. 

میرزا علی شفیعی و اکبر زاغی، در  " درسرچشمھ و میدان بارفروشان سرچشمھ، عباس و اکبر اللھ،
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چھارراه مخبرالدولھ مصطفی کلیائی( مصطفی زاغی) از بزن بھادرھای چھارراه سید علی با جمعی از 
اوباش ارامنھ بھ دستھ ھای قبلی پیوستند. اینان در مسیر خود دفاتر روزنامھ ھا و احزاب و جریان ھا 

بھ آتش می کشیدند. "نیرو ھای انتظامی نیز فقط  و افراد مخالف دربار را تخریب می کردند و یا
در خیابان استانبول ، حسین رمضون یخی بھ قھوه خانھ پاساژ یول پی، متعلق بھ  –تماشاچی بودند" 

مصطفی پایان، حملھ کرد و با تیراندازی بھ طرف عکس دیواری، صاحب کافھ را وادارکردتاعکس را 
)۱۶پائین بکشد..."(  

مرداد،  ۲۶مرداد وجود دارد: " از صبح روز  ۲۸یز پیرامون رخداد ھای روز گزارش ھای دیگری ن
برادران رشیدیان با ھمكاري "نرن و سیلي"از عوامل سازمان سیا، دستھ جات متعددي را اجیر كردند و 

باسر دادن شعارھاي حزب توده و حمل پالكاردھایي كھ در آنھا شاه تقبیح و سرزنش شده بود، بھ 
رداختند . این جمعیت توده اي "قالبي " ...ماموریت داشتند با ایجاد بیم و ھراس از خطر بھ راھپیمایي پ

مرداد  ۲۸صبح  ۸قدرت رسیدن حزب توده، موضع سرلشگر زاھدي را تقویت كنند.... پیش از ساعت 
ھ، ، دستھ ھاي كوچكي از جوانان و نوجوانان بھ راھنمایي و در پناه اوباشان مزدور و سازمان یافت

رانندگاني را كھ از شمیران عازم تھران بودند، متوقف مي كردند و از آنھا مي خواستند كھ چراغ ھاي 
اتومبیل خود را روشن كنند و عكس محمد رضا شاه را كھ از پیش چاپ و آماده شده بود روي جلوي 

رگاه راننده اي از سر شیشھ بچسبانند ... آنان بھ رانندگان توصیھ میكردند كھ بگویند "زنده باد شاه" ھ
دادن شعارخودداري مي كرد، او را مضروب مي كردند بھ بدنھ اتومبیل اش با چوب ضربھ مي زدند ویا 

شیشھ اش را مي شكستند." .." این تاكتیك جالب و حساب شده موجب شد كھ ستون طوالني اتومبیل 
ي و جاده قدیم شمیران حركت سواري با چراغ ھاي روشن و تصاویر الصاقي شاه در خیابان ھاي پھلو

  كنند و موجبات حیرت و نگراني مردمي را كھ ناظر آن صحنھ باور نكردني بودند، فراھم سازند..."
در این میانھ جاھل ھا و الت ھای فدائیان اسالمی با ضرباتی کھ خورده بودند، و نیزاختالف ھای درونی 

سیاستی کھ عبدخدائی اعالم کرده است، پیش می  شان، حضور خیابانی نداشتند، اما ھر آنجا کھ بودند
بردند. حاج مھدی عراقی در خاطرات اش بھ خبرھائی کھ حضور فدائیان اسالم را بھ " جریان اسید 

پاشی بھ صورت خانم ھای بی حجاب " ارتباط می داد، می گوید " دروغ است و ھمچنین چیزی وجود 
بود کھ می گفتند می خواھند بھ دخترھای  ۴۲اد سال خرد ۱۵نداشتھ ، شایعھ می کردند...مثل ھمین 

گوجھ فرنگی بزنند، چادر سرشان کنند. البتھ یک گروھی بود بھ نام گروه شیعیان کھ مال آن خمسی 
بود، آنھا یک ھمچنین فکری کرده بودند، آن ھم نھ اسید، گوجھ فرنگی و این چیزھا مثال بزنند تو سر 

  )۱۷ت کھ جزو اخباریون ھم ھست..."(زنان بی حجاب. خمسی یک آدمی اس
مرداد می گوید: " ....بعد  ۲۸وی در باره عدم حضور فدائیان اسالم و جاھل ھا و الت ھای شان در 

ازبیرون آمدن نواب، یک اختالفی در داخل خود فدائیان اسالم کھ سر منشاش ھم مرحوم واحدی بود بھ 
مرداد پیش می آید کھ در آن موقع نواب  ۲۸بعد مسئلھ وجود آمد و عده ای از برادران استعفا دادند. 

رفتھ بودند مؤتمر اسالمی ...، یعنی در موقع کودتا نواب در ایران نبود، بعداز مؤتمر اسالمی می رود 
قاھره و یک مدتی آنجا بوده در حدود یک ھفتھ، مالقات با نجیب داشتھ، با ناصر داشتھ ، در اخوان 

االزھر ھم سخنرانی می کند، روی شانھ یاسرعرفات سخنرانی  المسلمین سخنرانی می کند، در دانشگاه
کرده....گفتیم چرا نماندید آقا آنجا؟ گفتش خیلی محترمانھ ما را بیرون کردند. دیدند کھ دو تا سخنرانی 
از این ور، دو تا سخنرانی از ان ور، موج جمعیت و تظاھرات و این چیزھا دارد راه می افتد، خالصھ 

ند و گفتند بفرمائید...نواب البتھ عربیش بد نبود، می توانست یک چیزھائی را ِگِل ھم عذرما را خواست
)۱۸بکند...." (  
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اسنادی ارائھ شده اند کھ نشان می دھند نواب صفوی ضمن پشتیبانی از سقوط دولت مصدق بھ فضل 
. دررابطھ با نقش هللا زاھدی ھشدارداده است در راه اسالم گام بردارد و آموزش ھای اسالمی اجرا کند

مرداد در ایران نبوده است، در  ۲۸مرداد حاج مھدی عراقی، مدعی ست نواب در  ۲۸نواب در روز 
)۱۹حالیکھ برخی اسناد خالِف گفتھ ی وی را نشان می دھند. (.  

مرداد نوعی دیگر از"جاھل ھا و الت ھا" نیز فعال بودند: "...ھنگامی گھ ھوا تاریک شده  ۲۸در روز 
وباش با فریادھای شادی، مرگ مصدق را اعالم می داشتند. عده دیگری نیز ازغارت خانھ او باز بود، ا

گشتند و ھر یک چیزھایی را کھ بھ یغما برده بودند حمل می کردند. در میان این اشیاء ھمھ چیز دیده 
ه. بعدھا می شد: میز، صندلی، پرده، اشیاء زینتی، دستشویی و لوازم حمام، پاره ھای قالی و غیر

فھمیدیم دو نفر از اعضای جمعیت ما کھ اتفاقا خیلی انقالبی و پرولتربودند نیز در این غارت دخیل 
).۲۰بودند. وقتی پرسیدم چرا این کار را کردید؟ گفتند: برای اینکھ مصدق بورژوا بود..."(  

 بخش پایانی مقالھ در زیر آماده است.
  منابع و توضیح ھا

مرداد دیدگاه ھای متفاوتی  ۲۸ابطھ ی فدائیان اسالم با محمد مصدق وکودتای پیرامون چگونگی ر -۱
و آسیب /  ۱۳۳ -۱۵۳مطرح شده است. بنگرید بھ " سوداگری با تاریخ " از محمد امینی ، صص 

 شناسی یک شکست، از علی میرفطروس
البرز، سال  محمود ستایش، دکتر محمد مصدق بھ مناسبت پنجاھمین سالگرد زمامداری اش. نشر -۲

 و بھ نقل از ریچارد کاتم و آنتونی آیدن:/  ۱۷۶و لومپن ھا در سیاست عصر پھلوی ، ص /  ۱۳۸۰
، و ۱۹۵۰) " از ماموران سیا در ایران در نیمھ نخست دھھ Richard COTTAM" ریچارد کاتم (

مدارک سیاسی در  گرداننده تیم عملیات پنھانی سیا در ایران بود. وی را از مسؤالن جنگ روانی و جعل
دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت معرفی کرده اند". ریچارد کاتم مقاالتی درتخریب شخصیت حسین 
فاطمی وزیر امور خارجھ دولت مصدق نوشت کھ بھ زبان فارسی در نشریات صبا و جوشن منتشرمی 

 شد. ریچارد کاتم نویسنده کتاب ناسیونالیسم در ایران است."
سیاستمدار محافظھ کار بریتانیایی و نخست وزیر  )Robert Anthony Edenن ("رابرت آنتونی اید

در زمان ملی شدن صنعت نفت ایران در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق وزیر خارجھ بریتانیا در 
 کابینھ وینستون چرچیل بود."

  ۴۳بیژن جزنی، تاریخ سی سالھ سیاسی، بخش اول ، انتشارات مازیار، ص  -۳
 ۲۶۳-۲۶۲لی میرفطروس، آسیب شناسی یک شکست، چاپ دوم، صص ع -۴
 ۵۴ص  ۱۳۸۱مقدمھ خسرو معتضد بر چاپ شعبان جعفری، ھما سرشار، نشر البرز، تھران  -۵
/ ۴۳۷، ص ۱۳۶۳انورخامھ ای، از انشعاب تا کودتا، جلد سوم، چاپ اول، بی جا،انتشارات ھفتھ،  -۶

 لومپن ھا در سیاست عصر پھلوی
 ۱۳۹۱/ ۲۰۱۲محمد امینی، سوداگری با تاریخ، شرکت کتاب( لُس آنجلس)، تابستان  –۷
پنجاه سال مبارزه در راه آزادی، خاطرات حسن ماسالی،جلد  -حسن ماسالی نگرشی بھ گذشتھ و آینده -۸

  ،۱۳۹۲اول، تابستان 
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 ۹۶-۹۷صص 
 عباس میالنی: -۹
ir-http://www.dw.com/fa17024435مردمی/-رستاخیز-یا-اشرار-و-الواط-/قیام-a 

 :۱۱منوچھر رزم آرا، وزیر دولت شاپور بختیار، منبع شماره  -۱۰
 ،۵۲۱-۵۲۲جعفر مھدی نیا، قتل ھای سیاسی و تاریخی سی قرن ایران ، جلد دوم صص  -۱۱
نصرهللا شیفتھ، زندگی نامھ و مبارزات سیاسی دکتر محمد مصدق، چاپ اول، تھران، نشرکومش،  -۱۲

 ۱۳۷۰سال 
 ۱۶۰-۱۶۱ر، نشر ناب، ص شعبان جعفری، ھما سرشا -۱۳
مرداد فعاالنھ از  ۲۸جاھل ھا و الت ھای برخی از جریان ھای سیاسی نیز دردرگیری ھای روز  -۱۴

افراد ومواضع مورد قبول خود دفاع می کردند. ملکھ اعتضادی یکی از فعاالن حزب ذوالفقار بود، حزبی 
ان مولوی، طرفداران شعبان جعفری و کھ "عده ای از کسبھ و طوافان میدان بارفروشان و حدود خیاب

  طیب حاج رضائی حزب ذوالفقاررا درمیدان شاه تاسیس کردند."
 ۱۳۶۸مرداد، ترجمھ غالمرضا نجاتی،  ۲۸مارک .ج . گازیوروسکی ، کودتای  -۱۵
و نیز / ۱۶۲و ص  ۱۴۰لومپن ھا درسیاست عصر پھلوی، مجتبی زاده محمدی ....ص  - ۱۶و  ۱۵

 ۱۳۷۶بنگرید بھ محمود تربتی سنجابی، کتاب کودتا سازان، مؤسسھ فرھنگ کاوش، سال 
 ناگفتھ ھا، خاطرات حاج مھدی عراقی -۱۸و  ۱۷
 ۱۵۰-۱۵۱و صص  ۱۴۸سوداگری با تاریخ، محمد امینی، ص  -۱۹
 ۴۴۱انور خامھ ای، از انشعاب تا کودتا، جلد سوم، ص  -۲۰

مرداد شاھد درگیری ھائی شبیھ آنچھ در تھران رخ داد،  ۲۸درروز برخی از شھرھای بزرگ نیز  -*
بودند." ناصر نجمی کھ آن زمان رئیس رادیو تبریز بود، در خاطراتش می گوید: "...پس از ھجوم 

اوباش بھ این مرکز، فرار کردم. در حین عبور از خیابان ھای شھر کامیون ھای نظامی وغیر نظامی 
م کھ از کنار من با سرعت رد شده و عربده می کشیدند. عالوه بر این درسطح مملو از اوباش را می دید

شھر نیز اوباش پراکنده بودند و شعارھای جاوید شاه سر می دادند" ( بنگرید بھ ناصر نجمی، با مصدق 
و لومپن ھا در سیاست عصر /  ۳۲۷-۳۲۵، و خوادث تاریخی ایران ف صص ۱۲۴و دکتر فاطمی، ص 

 )۱۹۰پھلوی ، ص 

 منابع دیگر
، سال ۳۰۷۰دستھ ھائی کھ روزچھارشنبھ درتظاھرات شرکت داشتند"، روزنامھ کیھان، ش "-۱

  ۳، ص۱۳۳۲مرداد ۳۱دوازدھم، 
 ۱۳۴۳آنتونی ایدن،خاطرات، ترجمھ کاوه دھگان، تھران، شرکت سھامی نشر اندیشھ، سال-۲
لئونارد ماسلی، نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانھ، ترجمھ محمد رفیعی مھر آبادی ، تھران، سال -۳

1336 
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 کودتا و"جاھل ھا و الت ھا"
 بخش پایانی

 جاھل ھا والت ھا در روزھای بعد از کودتا
بھ اشکال ) ۱بعد از پیروزی کودتا جاھل ھا و الت ھای طرفدار شاه ضمن دریافت " پاداش" ھائی(

مختلف بھ خدمت و خوش خدمتی، وتسویھ حساب ھای شخصی با دولتمرداِن دولت مصدق و طرفداران 
  وی ادامھ دادند.

توسط شعبان جعفری نمونھ ای از اینگونھ رفتارھا ) ۱۳۳۲اسفند  ۶ضرب و شتم دکتر حسین فاطمی ( 
زده بود و " حسابی بود. شعبان جعفری کھ کریمپور شیرازی سردبیر ھفتھ نامھ شورش را نیزکتک 

، گفتھ است چون فاطمی "با او بد شده بود " وھمھ ی مخالفت ھا با شاه را )۲حسابشو رسیده بود"(
زیر سر فاطمی می دیده" دکترفاطمی را " کتک زده اما ازچاقو استفاده نکرده است". "... 

کسی را بزن یا برو  خبردستگیری فاطمی را دستگاه بھ من نداد. ھیچوقت آنھا بھ من نگفتن کھ برو
شلوغ کن، من خودم می رفتم... چاقو نزدم، من ھیچوقت چاقو نزدم. بیخود میگن چاقو زده ...ولي 

زدمش. میگم خواھرشو نزدم ... نھ ده تا مامور دورش بودن خانوم.... ھمونا كھ گرفتنش زده بودنش 
ی جزو فدائیان اسالم بود، منم جزو حاال منم دم شھرباني بودم دو تام من زدم ... اونوقت کھ عبد خدای

فدائیان اسالم بودم ، عبد خدایی فاطمی رو با تیر زد ولی نمرد. اون عبد خدائی کھ االن وکیل مجلس 
 )۳ایناست..... "(

در روایت ھای دیگرگفتھ شده است: " خواھر دکتر فاطمی با ضربات چاقو مصدوم شد، و دکتر فاطمی 
شود در حین دادرسی توسط رد."،" ھمان ابتدای دستگیری تصمیم گرفتھ مینیز حملھ با چاقو را تائید ک

یک حرکت بھ ظاھر خودجوش مردمی بھ دست شعبان جعفری و مریدانش بھ قتل برسد کھ وی و 
ور شده و شوند..." ، ".. شعبان بی مخ و یارانش با چاقوبھ دکتر فاطمی حملھخواھرش مجروح می

لطنت فاطمی خواھر دکتر فاطمی حود را بھ محل دفتر فرمانداری نظامی ضرباتی چند وارد کردند....س
خارجھ) بود رسانده کھ مصادف با فعلی وزارت ۷تھران کھ آن موقع در داخل کاخ شھربانی (ساختمان 

بود. حملھ کنندگان شش ضربھ بھ دکتر حملھ چاقوکشان بھ دکتر فاطمی شده و خود را سپر بال کرده
قلی ضربھ بھ خانم سلطنت فاطمی وارد کردند...رئیس کل شھربانی سپھبد مھدی ۱۱یا  ۱۰فاطمی و 

 هللاعلوی مقدم، فرماندار نظامی تھران سرتیپ تیمور بختیار و فرمانده گارد شاھنشاھی سرتیپ نعمت
 )۴نصیری بودند."(

اما سرکوب شدند، مرداد حرکت ھا اعتراضی در رابطھ با کودتا و پیامد ھای اش ادامھ یافتند  ۲۸بعد از 
ودراین سرکوب ھا " جاھل ھا و الت ھا"ی حامی دربارنقش داشتند. حملھ بھ راھپیمائی دانشجویان در 

، ضرب و شتم اعتراض کنندگان بھ سخنان " واعظ درباری" در مسجد شاه، ۱۳۳۲مھرماه ۲۱و  ۱۶
 )۵بود.( کھ علیھ مصدق سخن می گفت، نمونھ ھائی از تداوم فعالیت جاھل ھا و الت ھا

جاھل ھا و الت ھا"ی طرفدار ) "۱۳۳۲درانتخابات دوره ھجدھم مجلس شورای ملی ( اسفند ماه سال 
رژیم بھ عنوان ابزار دست حکومت، فعاالنھ حضور داشتند. شعبان جعفری با انتشار اعالمیھ ھای مختلف 
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این جمعیت كھ کھ امضای  ۴با عنوان " جمعیت جوانمردان جانباز"، تبلیغ می کرد. در اعالمیھ شماره 
  شعبان جعفری برپای خود دارد، آمده بود :
مرداد ریختھ شده بھ ھدر نرود. مجلس جای كسی است كھ  ۲۸".. بكوشید تا خون ھایی كھ در رستاخیز 

در مرحلھ اول بھ زھد و دیانت معروف و وارد بھ سیاست و در شاه دوستی، میھن پرستی ، شھامت، 
نات الزم را در طول عمر داده و ھرگز برای او انحرافی رخ نداده باشد و تنھا بھ رشادت و اخالق امتحا

در جریان انتخابات ) ۶خاطر خدمت شاه و میھن پا بھ مجلس گذاشتھ و از جاه و مقام دوری جوید ....."(
رای بھ ، شعبان جعفری وافراد این گروه تالش کردند: " عده ای را ھم با تھدید و تطمیع مجبور بھ دادن 

 )۷لیست زاھدی کنند". (
در باره انتخابات  ۱۳۳۲اسفند سال  ۲۰کنت الو ، حبرنگار نیویورک تایمز در تھران در گزارشی در 

نوشت: "...از روز سھ شنبھ تا امروز صبح کشتی گیر ریش سیاه سابق ( شعبان جعفری) رھبری 
عا می کند کھ فقط بھ رای دھندگان گروھی اوباش مسلح بھ چاقو و زنجیررا بھ عھده داشت ...او اد

کمونیست حملھ کرده، ولی ھمھ می دانند کھ عبدهللا کرمی نوری قصاب بھ عنوان یک کشتی گیر ضد 
 کمونیست معروف است کھ با چاقو و زنجیر مضروب شد...."

محلھ  "....در جریان انتخابات دوره ھجدھم تھران آقاي شـعبان جـعفري (تـحت حـمایت سپھبد زاھدي) بھ
راه  ٬پاتوقدارمحلھ عبدالھ ُکرمي است ٬دروازه شمیران تھران مي آید تا در امر انتخابات دخالت بکند....
درمحل من و این کارھا"؟، در اینجا  ٬را بر شعبان مي بندد و با توپ و تشر بھ او مي گوید کھ: " آقا

تبعیت مـي کند، اوبـھ عـبدالھ ُکُرمي گـفتھ عبدهللا ُکرمي درحـقیقت از نـظر آیت هللا حـاج سید رضا زنجاني 
مـانع دخـالت خرابکاري ِ شعبان جعفري در انتخابات بشود وگرنھ خود ً عبدهللا شخصا ِ بھ صـرافت چنین 

نمي افتاد. عبدالھ کرمي جلوی شعبان جعفري را با تمام  ٬کھ براي او خالي از مخاطره ھم نبود ٬کاري
مي کند ... خود شعبان با اشاره بھ دعوایش با عبدالھ کرمي مي گوید: " قدرتش مي گیرد و بھ او حملھ 

من با این عبدهللا کرمي مبارزه مي کردم، چون اوطرفدار مصدق و جبھھ ملي بود و من طرفدار شاه 
نمیگیم نزدیم. سر ھمینم با من کینھ داشت کھ  ٬بودم... دم مسجد فخرالدولھ ایشونو زدیم زخمیش کردیم

اه منو گـرفت دیگـھ... اول انقالب این میره باشگاه رو مي گیره. ھمون موقع بازرگان و اومد باشگ
  )۸سنجابي و فروھر میرن افتتاحش مي کنن بھ نام باشگاه ملي..."(

  در این دوره از انتخابات جاھل ھا و الت ھا در حوزه ھای انتخاباتی حضوری آشکار و فعال داشتند:
دراین حوزه پنج نفر كھ در جیب ھای آنھا لیست نھضت مقاومت ملی پیدا  حوزه مسجد شیخ ھادی: – ۱

نفر رای نداده بودند ، ولی شماره  ۴۰شده بود ، توسط پاسبان ھا بازداشت شدند . تا ساعت ده بیش از 
رای . در این ھنگام دستجات اوباش در اتوبوس ھای  ۴۳رسیده بود. یعنی در ھردقیقھ  ۲۰۰۰تعرفھ بھ 

، برای ارعاب مردم بھ رھبری حسن  ۶۹۰۴و ماشین شخصی شماره )  ۱۷خط ( ۶۶و )  ۵خط (  ۷۴
عرب ، بھ این حوزه آمدند و پس از آن اتومبیل شخصی ای نیز عده ای دھقان را از خارج شھر بھ این 

لایر خریداری  ۲۰را از قرار ھر رای  ۵حوزه آورد . بھ عالوه رای عده ای از بیكاران گرمخانھ شماره 
 كرده بودند .

حوزه دروازه قزوین : در این حوزه نیز رای دھندگان نھضتی را شناسایی و توقیف می كردند .  – ۲
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تعرفھ  ۱۰۲رای بھ صندوق ھای این حوزه ریختھ نشد، ولی انجمن  ۲۵گفتنی است كھ تا ظھر ، بیش از 
ھمراه رضا توپچی و پسر باطل كرده بود . رئیس این حوزه محمود مسگر ، از اراذل معروف بود، كھ 

خود محمود مسگر، آرا را قبل از ریختن بھ صندوق باز كرده و پس از خواندن ، آرا مخالف را پاره كرده 
 و صاحبان آنھا را بھ دست پلیس می سپردند .

حوزه مسجد سجاد: در این حوزه عده ای از اراذل سومكا ، با حمایت پلیس ، مزاحم رای دھندگان  – ۳
 یكی از رای دھندگان را تعقیب و توقیف كردند . ۱۱شده و ساعت 

 حوزه نظام آباد (صفا ): این حوزه تحت نظر چاقو كشان بیوك صابر قرار داشت . – ۴
در تھران ، انجام گرفت ، شعبان با انتشار اعالمیھ  ۱۳۳۲اسفند  بھ ھرحال در این انتخابات كھ در اواخر

ھای مختلف با عنوان " جمعیت جوانمردان جانباز" نسبت بھ چگونگی برگزاری انتخابات اعالم نظر می 
  كرد

میھن " و عده زیادی نظامی  -حوزه كارخانھ گودرن : این حوزه تحت نظر اوباش " فدائیان شاه  – ۵
دستور سرھنگ شاھرخ و سرھنگ بھار مست و زرباف رئیس انجمن كھ از چاقو كشان  قرار داشت بھ

 دستھ بیوك صابر بود، چند نفر را مضروب و تو قیف كردند .
حوزه صندوق جابری : در این حوزه بیش از بیست نفر از چاقو كشان بھ سركردگی علی یخی ،  – ۶

. عالوه بر این دستجات مسلح اوباش ، جلو چشم مردم ایلخانی و عربشاه آبادی آراء را كنترل می كردند 
 و پلیس كاردھای خود را تیز می كردند .

عده ای اوباش بھ سركردگی حسین قصاب ، جھانگیر چاقو  ۵/۱۰حوزه مدرسھ صدر : از ساعت  – ۷
كش و حسن كالنتر بھ محوطھ اخذ رای وارد شده و عربده گویان یك نفر را كھ مشغول نوشتن رای بھ 

نفع نھضتی ھا بود ، مضروب كرده و سرش را تراشیدند . ساعت یازده و ربع ، شعبان ھم بھ سیل 
  اوباش اضافھ شد و ، رای مردم را بھ زور می گرفت و آنھا را از آنجا بیرون می كرد .

حوزه پارك شھر : در این حوزه شعبان با عده ای اوباش از قبیل حسین سیاه و عباس كاوسی ،  – ۸
 رای دھندگان را علناً بازرسی می كردند . بعضی را مضروب كرده و چند نفر را ھم با خود بردند .جیب 

مرداد ، اداره می شد ،  ۲۸حوزه مسجد فخریھ : این حوزه زیر نظر مجیدی ، چاقو كش معروف  – ۹
دولتی بھ  چند بار ھم شعبان بھ آنجا سرزد . در نزدیكی ھای ظھر عده ای رای فروش ، با كامیون ھای

بھ این حوزه آمدند . ابتدا ناظرین ، مانع رای دادن آنھا شدند ، ولی جعفر  ۱۶۵۲و  ۱۶۵۱شماره 
بھبھانی با ماشین سر رسید و بدون توجھ بھ سجل احوال آنھا برایشان اجازه دادن رای گرفت . این عده 

 ه بودند .، در رفت و آمد بود خریداری شد۱۵۹۳توسط بیژن كھ با جیپ دولتی شماره 
حوزه مسجد سلسبیل ، مسجد ابوالفتح ، مسجد كاظمیھ ، كھ پیوستھ شعبان و نوچھ ھایش بھ  – ۱۰

  آنجاھا رفت و آمد داشتند و افرادی را نیز برای رای دادن با اتوبوس می آوردند .
بیل ، ھمراه اتوم ۲۴و۲و۱عده ای با اتوبوس ھای شماره  ۹حوزه كافھ شھرداری : مقارن ساعت  – ۱۱

  )۹...." ( ۹۰۴۰شماره 
 شعبان جعفری دررابطھ با این انتخابات می گوید:

من برای آن انتخابات خیلی زحمت كشیدم . ھنگام سركشی بھ حوزه ھا با یك پرچم سبز رنگی كھ روی « 
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آن نوشتھ شده بود " نصر من هللا و فتح قریب" می رفتم . دراین حوزه ھا، خیلی زد و خورد می كردیم ، 
را كھ ھر كس می خواست وكیل خودش را انتخاب كند. مثالً ھنگامی كھ ما بھ مسجد فخرالدولھ رفتھ چ

بودیم تا بھ نفع حسین مكی رای بدھیم . با عبدهللا كرمی قصاب كھ حامی مصدق وجبھھ ملی بود، 
  )۱۰درگیرشده و حسابی كتك كاری كردیم ، بھ طوری كھ او شدیداً زخمی شد"(

کھ پس از شروع محاکمھ مصدق آغاز شد: " دستگاه عالوه از  ۱۳۳۲آبان ماه  ۲۱در تظاھرات 
نیروھای مسلح از اوباشان و میدانی ھا برای سرکوب تظاھرات استفاده کرد. طیب حاج رضائی ھفت تیر 

بعد ) ۱۱بھ دست، و شعبان جعفری سوار برجیپ ھمرا با چاقو کشان بھ تظاھر کنندگان حملھ می کردند.(
د محمد مصدق بھ احمد آباد، شعبان جعفری با جمعی از جاھل ھا و الت ھا بھ تبعیدگاه مصدق از تبعی

حملھ کردند و دست بھ تخریب و تھدید و توھین می زدند."...دو سھ روز از ورود پدرم بھ احمد آباد 
ھای نگذشتھ بود کھ یک کامیون پراز چاقوکش، تحت رھبری شعبان بھ آنجا آمده و با سر دادن شعار

 )۱۲طرفداری از شاه و اھانت بھ پدرو آزار و اذیت مردم ، آرامش ده را مختل کردند ..." (
مرداد، ھمین طور کھ  ۲۸فدائیان اسالم نیز در باره فعالیت ھای خود روایت دیگری دارند. " .... بعد از 

الم ھم تقریبا" بھ ھمین اکثر سازمانھا و گروه ھا، دیگر بروذ و طھوری بھ طور کلی نداشتند، فدائیان اس
صورت بود. کاری کھ می خواست یک کار سرو صدا داری باشد، نداشتند، تا مسئلھ " سنتو" می اید، بھ 

، " بھ علت شرایط خفقان و این چیزھا بوده. البتھ یکی دودفعھ با مھندس "۳۴حساب پیمان بعداد، سال 
نداشتھ در آن موقع بتواند بکشد و بھ قول بازرگان اینھا مالقات می کنند...ولی مھندس کشش آن را 

سھ تا پیشنھاد توسط امام جمعھبھ ایشان(نواب)می دھند از طرف  ۳۳بعصی ھا بیاید جلو " ..." سال 
ھزار تومان می گذارد جلو بعد می گوید شاه سالم رساند و سھ تا پیشنھاد داده...اول اینکھ  ۱۰۰شاه...

ا مایل باشید بھ عنوان سفیرآن کشور می فرستیم. دومش یک دریکی از کشورھای اسالمی ھر کدام شم
ھزار تومان ھم حق سفره مرتب بھ شما بدھند. اگر دو پیشنھاد دا  ۱۰منزلی برای شما بگیریم...و ماھی 

بپذیرید یک حزب بزرگ اسالمی در اینجا بوجود بیاوریم و خرج حزب ھر چی بشود ما می دھیم...سیّد 
خدا را بھ حق ّجدم قسم میدھم کھ زبانت ای ناصح از پس گردنت در بیاید،  یک خرده نگاش کردو گفت

، "...داستان پیمان بغداد کھ پیش آمد )۱۳خجالت نمی کشی من را بھ درگاه معاویھ دعوت می کنی ...."(
 مرحوم واحدی بھ اتفاق اسدهللا خطیبی حرکت می کنند بروند بغداد کھ ھمان جا عالء را بزنند... اسدهللا

  ).۱۴خطیبی، سبزی فروشی داشت توی خیابان خراسان..." (
  محمد مصدق و اطرافیان اش فقط مورد خشم وخشونت جاھل ھا و الت ھای درباری و متدین نبودند.

مرداد در  ۲۸"....دکتر عبدهللا بھزادی شاعر، سیاستمدار، پزشک و وکیل مجلس شورای ملی، بعد از 
شعر" مدارا باخصم" مصدق را بھ خاطر کوتاھی در مبارز با دربار نکوھش می کند." اومانند ھمھ 

مرداد دستگیر کرد  ۲۵مبارزان آنروزگار، از دکتر مصدق انتطار داشت تا کودتاچیانی را کھ در شب 
 ری داشت....محاکمھ و اعدام کند، و چنانچھ این حرکت صورت می گرفت تاریخ ایران چھره دیگ

 ای شیرنرفتاده در بند
 با حیلھ و مکرروبھی چند

  ای پند گرفتھ از حوادث
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 لطفی کن و باز بشنو این پند
 باخصم نموده ای مدارا

 ھم خصم از این رویھ خرسند
 کجدارو مریز کارکردن

 کاریست بعقل ناخوشایند
 مراد، نتیجھ ای غمین داد

 )۱۵زاغماض کھ کرده ای در اسفند.* "(

  یزه ی شرکت جاھل ھا و الت ھا در کودتاانگ
پول و امکانات مالی و ِملکی، انگیزه ی اصلِی گرایش جاھل ھا و الت ھا بھ قدرت ھای سیاسی و دینی، 

و تبدیل کردن آنان بھ ابزار اِعمال سیاست ھا و خواست ھا ی قدرت ھا، وانمود شده است اما چنین تحلیل 
یست. عالوه بر پول و امکانات مالی عوامل دیگری نیز در جذب جاھل و ارزیابی ای دقیق و ھمھ جانبھ ن

ھا و الت ھا بھ قدرت ھا سھم و نقش داشتھ اند و زمینھ را برای ھمکاری و حمایت آنان از قدرت ھای 
 سیاسی و مذھبی، و یا جریان ھای سیاسی فراھم کرده اند.

ی از طرف ارگان ھا و ماموران دولتی شعبان جعفری بھ گفتھ خودش گھگاه پول و امکانات غیر پول
دریافت می کرد. وی در رابطھ با پولی کھ بھ خاطر ایجاد" درگیری تماشاخونھ ی فردوسی" دریافت کرد، 

 –گفتھ است : "...از طرف آگاھی یھ سرگردی در زد اومد پیش ما و ...خالصھ پونصد تومن بھ ما دادن 
یم : برادر پونصد تومن خرج چارروز کلھ پاچھ مام اونوقتا پونصد تومن خیلی پول بود، ما گفت

اسناد و نقل قول ھائی نیز موجود است کھ " شعبان ). ۱۶نمیشھ...خالصھ کردنش دو ھزار تومن ..."(
بھ میدان "  ۱۳۳۰تیر ۲۳جعفری بھ عنوان عامل استخدام شده در شھربانی بھ کار گرفتھ شد و روز 

کھ " شعبان جعفری روی لیست حقوق شھربانی است و ماھی آورده شد" ..."جمال امامی ادعا کرد 
سیصد تومان از شھربانی حقوق می گیرد" . شعبان جعفری این ادعا را نادرست خواند. " اینکھ بعضی 

ھا می گویند برای اینکارھا بھ من پول دادندو حتی با روزولت مالقات داشتھ ام ھمھ اش چرند است" .." 
 )۱۷ده فکر می کنم رشیدیان اینا گرفتن....روزولت با اونا می رفت....". (...میگن پولی رد و بدل ش

" شب ھنگام منزل شعبون خان در سنگلج شلوغ بود، پای منقل محمد علی خان شلوغ تر و درھر دو جا 
 )۱۸دالرھای خرج نشده شوارتسکف پنھان" (

گی نگاھداشتھ بود، فراھم آورده " سیا یک میلیون دالر پول ایرانی را کھ روزولت در گاو صندوق بزر
دالر ارزش  ۵/۷ریالی بود کھ تنھا  ۵۰۰بزرگترین اسکناس ھای موجود در آن زمان اسکناس ھای  -بود

ھزار دالر از آن بھ دو مامور ایرانی داده شد تا در میان ورزشکاران و افراد  ۱۰۰) ۱۹،(-داشت
بھ شھر دور افتاده ای در ساحل دریای خزر  تنگدست محلھ ھای جنوب تھران توزیع کنند. قرار شد شاه

برود و دو فرمان از خود بھ جای بگذارد ...." بعد از کودتا روزنامھ لوموند مشخصات چکی را منتشر 
تن از ولگردان زاغھ ھای جنوب شھر بود کھ برای آشوب و غارت  ۵۰۰کرد کھ پول پرداختی بھ " 

  )۲۰زھمین خبر را تکرار کرد. "( استخدام شده بودند.." .روزنامھ ابزرواتورنی
کمک ھای مالی و ملکی ِ اداره امالک پھلوی، زمین دادن بھ طیب و رمضون یخی و شعبان جعفری ، 
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در شمال پارک شھر و افتتاح آن بھ دست شاه  ۱۳۳۶آبان ماه  ۱۷ساختن زورخانھ شعبان جعفری در 
و الت ھا بودند. " باشگاه رو شاه بھ من  و....نمونھ ھائی از دیگر از کمک ھای حکومتی بھ جاھل ھا

ھدیھ نداد. بھ بانک ساختمانی دستور داد یھ قطعھ زمین از زمینای شھرداری رو بھ من بدن. باشگاه َرم 
 )۲۱مردم پولشو دادن. سازمان برنامھ ھم برای ساختنش کمک کرد..." . (

ا و الت ھا را بھ سوی ھمکاری با قدرت اما در کنار پول و امکانات مالی انگیزه ھای دیگری نیز جاھل ھ
ھای سیاسی و دینی کشانده است، ودر تبدیل آن ھا بھ نیروی مھمی در نظام ھای سلطنتی و نظام استباد 

 نقش داشتھ اند:
ساختار متمرکز و خودکامھ حکومت ھا با پادشاھانی کھ ظل هللا و قبلھ عالم وخدایگان و مرشد اکمل و 

و آریامھر و قلدر و زورگو و ستمگرو شبان و.....لقب گرفتھ اند، برای  شاه شاھان و فره ایزدی
 شخصیت ِ جاھل و الت جاذبھ ھا داشتھ اند.

کیش شخصیت، تحریک احساسات وطن پرستانھ، بھره برداری از اعتقادات و تحریک احساسات مذھبی، 
د سلطنتی بوده اند. حرِف آخررا ازعوامل جذب جاھل ھا و الت ھا و تبدیل آنان بھ نیروئی مھمی در استبدا

زدن یا فصل الخطاب بودن، قدرت طلبی با ھدف تحمیل نظر و عمِل خود، قھرمان و ضد قھرمان پروری، 
عشق بھ قھرمان مظلوم، نماد و سمبل سازی، تمایل بھ اعمال انواع خشونت، امکان جلوه فروشی ھا 

و رژیم ھا ی شان بوده اند.از سوی دیگر  وخودنمائی از عوامل تمایل و گرایش اینان بھ پادشاھان
انطباق، اینھمانی و ھمپوشانی ویژگی ھای شخصیتی جاھل ھا و الت ھا با حکومت سلطنتی نیز جذب 

اینان بھ چنین رژیمی را تسھیل کرده است. رگھ ھای فرھنگ جاھل مسلکی، الت منشی و قلدری در گفتار 
اھان قاجار و رضا شاه نمونھ ای ازاین ھمپوشانی ھا بوده ورفتار پادشاھان قلدرصفوی، نادر شاه ، پادش

است. البتھ تضادھائی نیز بھ لحاظ فرھنگی و رفتاری عمل می کرد کھ سبب می شدند در نظام سلطنتی 
پست و مقام بھ جاھل ھاو الت ھای شناختھ شده داده نشود. ضمن اینکھ ناخوانائی ھائی فھم مسائل 

نی ژریم نیز مطرح بود، رژیم ھائی کھ خود را مدرن و امروزی نشان اقصادی و سیاسی، و وجھھ جھا
 می دادند.

 ۳۴تا  ۲۹یکی دیگرازعوامل جذب جاھل ھا و الت ھا بھ قدرت سیاسی ، کھ در رخدادھای سال ھای 
مؤثر افتاد ترساندن جاھل ھا و الت ھا از بیکانگان و دگراندیشان سیاسی و عقیدتی بود. بھائی ستیزی 

 ت ستیزی جاھل ھا و الت ھا بر بسترچنین تبلیغ ھائی شکل می گرفت.وکمونیس
"...بعد توده ایا یواش یواش ِری کردن، ھی زیاد شدن، اونوقت استالینم زنده بود. اینا ھمھ داد می زدن : 

زنده باد استالین، مرگ برمصدق"، فحش میدادن. اینھ کھ گاھی ما با جیپ میزدیم تو اینا.باالخره با اینا 
دعوا میکردیم دیگھ. کارمون این بود کھ با اینا مبارزه کنیم....چون اینا ایرانو دوست نداشتن، طرفدار 

اصلن من مرام و اینا ) "...۲۲روسا بودن... منتھاش ما دیگھ فحش نمی دادیم، میزدیم توشون." (
 باد استالین" میکنن نمیدونستم چی ھست، بعد فھمیدم، وقتی دیدم اینا دارن بھ شاه فخش میدن، " زنده

متوجھ شدم. خب من دیدم استالین مال یھ مملکت اجنبیھ، اینھ کھ ناراحت می شدم...خب ضد خدا و مذھب 
 )۲۳کھ بودن ولی من با اونا مبارزه سیاسی میکردم، واسھ خاطر مملکتم..." (

*** 
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 ۶۹جزنی، تاریخ سی سالھ. ص بیژن  -۱۰
 ۱۴۵غالمرضا نجاتی، در کنار پدرم مصدق، خاطرات دکتر غالمحسین مصدق. ص -۱۲
 .۱۲۸-۱۲۹ناگفتھ ھا، خاطرات مھدی عراقی،" ص -۱۳
 ۱۳۱ناگفتھ ھا، خاطرات مھدی عراقی،" ص  -۱۴
 است). ۱۳۳۱اشاره بھ واقعھ نھم اسفند (  ۲۰یاد مانده ھا، نصرت هللا نوح، جلد دوم، ص  -۱۵
 ۶۱ص  –شعبان جعفری، ھما سرشار  -۱۶
 نشر ثالث –شعبان جعفری، ھما سرشار  -۱۷
 ۳۸۸مسعود بھنود، از سیّد صیاء تا بختیار، ص  -۱۸
۱۹- 

Barry Rubin, Paved wih Good Intentions, The American Experience and 
Iran, oxford univ, march 1980 

خارجی امریکا و سیاست ھای خاورمیانھ، و از اعضای مرکز مطالعات بری روبین کارشناس سیاست 
ترجمھ  –کتاب " راھی کھ با نیت خوب ھموار شد"  –استراتژیک و بین المللی دانشگاه جورج تاون 

 واشنگتن دی.سی -سرویس خارجی ایران تایمز
دوره شاه و حکومت  –نفر از مقام ھای امریکائی، ایرانی  ۱۰۰" برای نوشتن این کتاب با بیش از

  مصاحبھ شده است" -اسالمی
 ۸، ص۱۳۶۴، جمعھ سی ام فروردین ۷۰۰واشنگتن دی.سی ، شماره  -ایران تایمز

  ۱۹۵۳، سپتامبر ۱۷لوموند، شماره  -۲۰
 ۲۰۸شعبان جعفری، ھما سرشار، ص  -۲۱
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 ۱۱۲شعبان جعفری، ھما سرشار ، ص  -۲۲
 ۲۴۶-۲۴۷ص –شعبان جعفری، ھما سرشار -۲۳

 ع دیگرمناب
  علی جان مرادی جو، بخش تاریخ ایران و جھان ، در باره انتخابات دوره ھفدھم و ھجدھم-۱

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=195696 
خود نیز عکس شعبان جعفری را، بھ ھنگام بازگشت شاه و استقبال  ۲مجلھ تھران مصور، در شماره  -۲

محمد علی سفری، قلم و  –از شاه روی جلد زده بود و مطلبی در باره " شعبان تاج بخش" نوشتھ بود. 
 . ۱۳۱، ص  ۱۳۷۹، / ۹۲سیاست، جلد دوم، ص 

 ۱۳۷۵انتشارات آسیا،  تربتي سنجابی، محمود؛ قربانیان باور و احزاب سیاسي در ایران، تھران، -۳
مرداد تا انقالب تھران،  ۲۸نجاتي، غالمرضا؛ تاریخ سیاسي بیست و پنج سالھ ایران از كودتا  -۴

 ۱۳۷۳موسسھ خدمات فرھنگي رسا، 
 ۱۳۷۱مسعود انصاری، احمد علي، من و خاندان پھلوی، تھران، نشر فاختھ،  -۵
 مھربان، رسول؛ بررسي مختصر احزاب بورژوازی -۶
 سرو معتضد، شادکامان کاخ مرمرخ - ۷
 ناصر نجمی، با مصدق و دکتر فاطمی - -۸
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آخوندیسم: یعنی وحدت بخشیدن  بینش و منش نیھیلیسم، مازوخیسم، 
 سادیسم و لمپنیسم:

اسناد و مدارک وعملکردھای روزمره آخوندھا نشان میدھند کھ ھمھ بیماریھای روانی، فرھنگی و 
بخشیده اند!سیاسی را وحدت   

اگر زندگی خصوصی و اجتماعی  آخوندھا  را در طول تاریخ پیدایش اسالم تاکنون نظاره کنیم، می بینیم 
کھ درتمام  طول تاریخ ،بعنوان انگل ھای اجتماعی ، تالش کرد ه اند کھ از جیب زحمتکشان، مالکین، 

صاحبان قدرت ارتزاق کنند. و بورژوازی،  

ابر اینستکھ با ترویج ایدئولوژی( شعور کاذب) ،ستمدیدگان را بھ"  تسلیم" دربرمھارت آخوند ھا در 
 و کنند. نوحھ خوانی، سینھ زنی، قمھ زنی  بینش و منش مازوخیستی ( خود آزاریتشویق قدرتمداران 
 ستمدیدگان را از ابتکار عمل بازدارند و مردمآخوندھا کوشش میکنند کھ  .را ترویج میدھند تسلیم طلبی)

."شوند ،" تسلیم سرنوشت از پیش تعین شدهکھ عام را با شستشوی مغزی وامیدارند  

از خصوصیات برجستھ دیگر آخوند ھا اینستکھ فرصت طلبانھ و ریاکارانھ، خودشان را با ھمھ شرایط 
بعبارت دیگر " وندھا"، آخدر طول تاریخ نشان میدھد کھ"انطباق میدھند.بررسی روند تکامل اجتماعی 

برای خودشان جایگاه ویژه ای  بعنوان فرا طبقاتی قائل ھستند تا بتوانند  بھ زندگی انگلی ،روحانیت"
بینش و ی میشوند.ھر جنایتبنام" دین" مرتکب  ،بمنظور حفظ منافع خودخود ادامھ دھند. این جماعت ، 

مپنیسم میباشد.سادیسم، نیھیلیسم،و ل و منش آنھا آمیختھ ای از  

انشگاه فرانکفورت( آلمان)، در رشتھ جامعھ شناسی و علوم سیاسی مشغول تحصیل  موقعی کھ در د
ائی در بودم، کتابی بمن معرفی کردند  بنام " پرنس"( شاھزاده) کھ "ماکیاول"، یک نظریھ پرداز ایتالی

ی متوسل شد! یعنی توسل عقیده داشت، برای کسب قدرت باید بھ ھروسیلھ اقرون گذشتھ نوشتھ بود. او
یز میدانست. تئوری ایشان بنام جارابرای کسب قدرت  دروغپردازی بانواع حقھ بازی، ریاکاری و

ماکیاولیسم" شھرت دارد. براین باورم، اگر ماکیاول، اکنون زنده بود، می بایستی برای تکمیل کردن "
ربال، مکتب آخوند ھا بگذراند.  آخوندھا در قم ، مشھد،کوری خود، یک دوره کار آموزی ، درتئ

ی و حقھ بازی... درجھ پروفسوری کسب کرده اند.نجف...درزمینھھای ریاکار  

مان خصوصا از زدررویدادھای تاریخی ایران،بنا براین، اطمینان دارم کھ ضمن بررسی نقش آخوندھا 
استقرار رژیم خمینی تاکنون ،باین نتیجھ خواھیم رسید کھ یکی از راھکارھای نجات مردم ایران 

اینستکھ، پدیده ای بنام آخوند راباید از نظر فرھنگی و اجتماعی در جامعھ ایران ریشھ کن 
کنیم. دین ، مذھب ، ایدئو لوژیباید بعنوان یک امر شخصی و خصوصی فرد درجامعھ تلقی 

 گردند واجازه دخالت در ھیچ اموراجتماعی و قانون گذاری نداشتھ باشند.

 

 

 



42 
 

،تخریبگرانھ و جنایتکارانھ آخوندھا بیشتر آشنا برای اینکھ بھ نقش  واپسگرایانھ 
از مقاالت در این زمینھ انجام داده است کھ یکی  خانم ھما ناطق کار پژوھشی مھمیم،شوی

درج میکنم.در اینجا  ایشان را   

 روحانیت از پراکندگی تا قدرت: ۱۹۰۹-۱۸۲۸| درآمد
 ھما ناطق

نخستین بار در تاریخ ایران اسالمی، در  ۱۸٥۰العین کھ بھ سال بھ نام و بھ یاد زرین تاج طاھره قرة
 »حجاب حرام است!«برابر ھزاران دوست و دشمن، خود دالورانھ پرده از سر برگرفت و اعالم داشت: 

نوزده تا سرآغاز  این نوشتھ تاریخچھ ایست در منش و روش روحانیت بھ دوران قاجار. از نیمۀ یکم سدۀ
 سدۀ بیستم کھ بخشی از مشروطیت و قانون اساسی را نیز در بر می گیرد.

نخست یادآور شوم کھ در راه و رسم پژوھش تاریخی، بیشتر از روش موّرخان فرانسوی پیروی کرده ام. 
راھنمائی را درجھت “ شیوۀ نگارش تاریخ”استاد تاریخ دانشگاه سوربن کھ  وین پل از آن میان از

] من ھم کوشیده ام دانشجو وار از آن متن 1[ شاگردان رشتھ تاریخ آراست و ھنوز ھم تدریس می شود.
 ھای دیگری از این دست بھره گیرم.و پژوھش

داوری ”، با “خوب و بد”و بس! با » نگاری استوار است بر دانش بھ یاری اسنادتاریخ«می گوید:  وین
“ برزگداشت و طرد”و “ حق و ناحق”سر وکار ندارد. “ گزاری و قضاوتارزش”، با “پیشداوری  و

نگار را نشاید کھ آن مرام و انی است. اما تاریخنمی شناسد. بدیھی است کھ ھر پژوھشگر را مرام و آرم
 آن آرمان را در نگارش تاریخ بھ کار گیرد و جانشین اسناد کند.

نگاری با ھرگونھ ایدئولوژی بیگانھ است. زیرا کھ ، دیگران ھم یادآور شده اند کھ تاریخوین افزون بر
نمی دارد. پس اگر بخواھیم کھ نویسی حکم بر ایدئولوژی بھ کرسی نشاندن یک حکم است و تاریخ

پژوھش تاریخی ھمانند علم اقتصاد و یا علوم دیگر بھ علم نزدیک شود، باید از راه پژوھش علمی بھ 
سراغش برویم و نھ با مرام سیاسی و ایدئولوژی. مثالی می آورد از این دست: جنگی میان دو سرزمین 

یاری اسنادی کھ در دست دارد، انگیزه و پیدایش رخ می دھد. در بررسی این درگیری، پژوھشگر باید بھ 
این جنگ را بدون پیشداوری با ھمۀ جزئیاتش رو کند. از شعار و تبلیغ بھ سود خود و دشنام بھ زیان 

دشمن بپرھیزد. بھ سخن دیگر اسناد را بھ دست دھد و بشکافد تا دوست و دشمن بھ دلخواه خود از آن 
 نگار در میان نباشد.و مرام و سلیقۀ تاریخمتن بھره گیرد. اسناد سخن گویند 

] جان 2[ داری می سنجد.نویسی با تبلیغات سرمایھنویسندۀ دیگری بھ کار بردن ایدئولوژی را در تاریخ
قلم می زند، در واقع “ مرام خویش”و “ اعتقادات”نگاری کھ در تکیھ بھ کالمش اینکھ: آن تاریخ

“ روحیۀ مذھبی است”را با آنچھ می بیند در می آمیزد. چنین نگرشی برآمده از یک “ باورھای خودش”
داری کھ در تبلیغ کاالی خویش . بھ مثل، آن سرمایھو نھ علمی. چندان تفاوتی ھم با تبلیغات تجاری ندارد

، پیام او چندان دور نیست از »این خمیردندان را مصرف کنید کھ بھترین است«ندا می دھد کھ ای مردم: 
ای مرام و ایدئولوژی خود را بھ کھ در نوشتن تاریخ، بھ گونھ“ معتقد”داوری و احکام آن پژوھشگِر 
فالن خائن است «دار شعار می دھد کھ: میل می کند. یعنی ھمانند آن سرمایھپژوھشگران و خوانندگان تح

یعنی ُمراد و پیشوای خود را بر می کشد و دشمن فکری خود را طرد می کند. چنین »! پرستو فالن وطن
 پژوھشگری را نیاز چندانی ھم بھ اسناد نیست. ستایش و طرد ھم کھ سند نمی طلبد.

یافتھ نگار با اسناد نوگونھ ایدئولوژی بیگانھ است. داوری بر نمی دارد. تاریخپس پژوھشگر تاریخ با ھر
ھا را کھ دلخواه اوست، بر می گزیند و می ای از گذشتھو دست اول سر و کار دارد و بس. یعنی برھھ

http://www.iranomid.de/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%db%b1%d9%a9%d9%a0%d9%a9-%db%b1%d9%a8%db%b2%d9%a8/
http://www.iran-resist.org/article4140#nb1#nb1
http://www.iran-resist.org/article4140#nb2#nb2
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روی “ می بایست”می شناساند و نھ آنچنان کھ “ آنچنان کھ روی داده اند”کاود. اما رویدادھا را 
 ]3[ ند.دھ

ما خواندن نوشتجاتی «] کھ نوشت: 4[ بیاورم ّممی آلبر این چند سطر را ھم از نویسندۀ شناس فرانسوی
برعکس، ». ھای ما را منعکس نمی کنندرا کھ با افکار ما ھماھنگ نیستند خوش نداریم، چرا کھ اندیشھ

ود را برکشیم و دیگران را یا طرد کنیم و یا وانھیم. این گونھ برخورد اندیشان خھمواره می کوشیم ھم
 “معتقد”و نھ علمی. چرا کھ برخاستھ از اعتقاد است. باید دانست کھ انسان “ یک دیدگاه مذھبی است”

ھمواره نیازمند باورداشتن است، ھرچھ ھم کھ طرف مخالف بگوید، باز باورھای خود را بر کرسی می 
ه بھ اینجا می رسد کھ چنین فردی نھ تنھا آزاد و رھا نیست، با تفکر علمی بیگانھ است. نشاند. آنگا

“ معتقد”زندانی باورھای خویش است. جھان زیر و رو شود او از اعتقاد خود بر نمی گردد. 
ھ چشم ب”بھ باورھای خود و نشستھ “ وابستھ”پرور است. نیاز بھ پیشوا دارد. یعنی فردی است قھرمان

 “!ناجی راه
ای نگاران ایرانی، مستندترین پژوھشی کھ بھ دستم رسید و جایزهھای اخیر، در میان تاریخدر این سال

بود بھ قلم ایرج امینی. این پژوھش بر پایۀ اسناد “ ناپلئون و ایران”بر حق گرفتھ است، ھمانا کتاب 
رفی طگیری از این اسناد، بیبھرهدست اولی است کھ حتی برای فرانسویان ھم تازگی دارند. در سنجش و 

نویسنده چشمگیر است. چنانکھ از سطر اول تا سطر آخر این کتاب، نمی توانی حدس بزنی کھ بھ مثل 
این پژوھشگر از ناپلئون خوشش می آید یا نمی آید. داوری را بھ خواننده وا می گذارد. اسناد را آنچنان 

 ]5[ خود از میانھ غایب است. بیطرفانھ می سنجد و رو می کند، کھ گوئی کھ
وار، ینیپس من نیز در پژوھشی کھ در اینجا بھ دست می دھم، کوشیده ام تا جائی کھ در توان دارم ام

بیطرفی را رعایت کنم کھ کار آسانی نیست. می دانم کھ گھگاه دانستھ یا ندانستھ، خواستھ یا ناخواستھ از 
جادۀ دانش بھ دور افتاده ام. بھ خطا رفتھ ام. چھ بسا بی آنکھ بخواھم نظرخود را ھم تحمیل کرده ام و 

زآفرینی آن اثر است بھ یاری اسناد نوین. سزاوار نقدم. بویژه کھ نقد بی غرض و مستند یک اثر، خود با
ھای دیگر. و اینچنین است کھ بنای تاریخ پا می بر روی خشت“ خشتی است نوین”ھر نقد علمی خود 

دان است و نقد دان با ریاضیگیرد. اما نقد متون تاریخی با کارشناس تاریخ است. چنانکھ نقد ریاضی
 نگاری است.شناس. ورنھ روزنامھشناس با جامعھجامعھ

حریف نیست کھ از ھر دری سخن راند. پس بھ ناگزیر باید یک برھۀ فندیگر اینکھ کارشناس تاریخ ھمھ
نگار نمی تواند ھم در بارۀ ساسانیان قلم بزند، معینی از تاریخ گذشتھ را برگزیند و پیش روی نھد. تاریخ

بافی است، یا اگر جز این باشد یا کلیھم در دودمان صفوی، ھم در دورۀ قاجار و ھم خاندان پھلوی! 
قاجار پژوھیده ام، ھنوز بھ سال دربارۀ دوران  ٤٦] بھ مثل نگارندۀ این سطور کھ درست 6[ خودنمائی.

دورۀ احمد شاه نرسیده ام. پس اگر امروز کسی از من بپرسد: فالنی، این احمد شاه آدم خوبی بود یا بد؟ 
 باید بگویم: نمی دانم. کار نکرده ام!

کار اف”در این زمینھ باید از فریدون آدمیت ھم یادی بکنم. بھ روزھائی کھ در کار تدوین کتاب مشترکمان 
ھائی کھ من خالصھ می کردم، بودیم، در یکی از رسالھ“ ماعی و سیاسی و اقتصادی دوران قاجاراجت

را بھ کار برده بودم. زیر ھمین نقد کھ ھنوز دم ِ دست دارم، فریدون نوشتھ “ طبقات اجتماعی”عبارت 
پندی داد کھ آنگاه مرا » آخر این مردک از طبقات اجتماعی چھ می فھمید؟ ترا بخدا اذیت مکن!«است: 

]. 7[ ھنوز در سر دارم و بھ جان خریدم و در بزرگداشت او، با صالحدید خودش در نشریۀ کلک آورده ام
یاست روز الھام گرقت. پژوھش تاریخ گذشتھ را نباید باب روز نگاشت و یا از س«جان کالمش این بود: 

تاریخی را باید طوری آراست کھ اگر متن تو را صد سال دیگر بخوانند، نگویند بھ بیراھھ رفتھ و در بھ 
 »!آمِد باورھا و آرمان خویش از جادۀ علم بھ دور افتاده
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ان ھای زننوشتھای منتشر کرده بودم با عنوان ناپذیر. مقالھنمونۀ دیگری یاد می کنم از یک خطای جبران
شاھرخ مسکوب کھ سخت شیفتۀ رضاشاه بود، مقالھ مرا خواند و درسی “! از مشروطیت تا رضا خان”

خطاب می کنی تا از مقامش بکاھی و تحقیر کنی. و حال آنکھ با  خان تو رضا شاه را«بسزا داد. گفت: 
ی را بھ کار م“ رضا خان”عبارت واقعیت تاریخی را نفی کرد. دیگر اینکھ وقتی   تھمت و افترا نمی توان

بود. پس مقام خان از شاه  خان بری این خود بدان مفھوم است کھ رضا خان پادشاه نبود بلکھ ھمانا
 تواند بود بر پیشانی پژوھشگر تاریخ!  خطاھائی از این دست داغ ننگی» باالتر است!

توی پژوھشی را کھ بھ دست گرفتھ ام، ای از محوار چکیدهناپذیر می گذرم و مقدمھاز این خطاھای جبران
می شناسانم. اسناد تاریخی دوران قاجار بر می نمایند کھ روحانیت در مفھوم امروزین، پدیده ایست اخیر 

تر از صدوپنجاه سال. نیروئی است برکشیده از دولت، برآمده از دولت، و و نوپا، با سرگذشتی کوتاه
چند، با حکومت درآمیخت یا درآویخت، بھ ھر رو، پیشرفت  بخشی از ارکان دولت. اگر ھم در مراحلی

اقتصادی و ارتقاء سیاسی خود را از برکت دولت وقت بھ دست آورد. بھ سخن دیگر، کار و بارش در 
ود را ھای خگیری از شرایط موجود پایگاهربط با نیازھای ھیئت حاکم باال گرفت و یا اُفت کرد. نیز با بھره

در داد و ستد و گاه در بانکداری استوار کرد، چنانکھ خواھیم دید. حتی افتاد کھ  نخست در زمینداری،
مند ھا ھمواره بھرهھمچون حکومت وقت، برای تحکیم موقعیت خود از یاری بیگانگان، بویژه انگیس

ھا سرگرفت، روحانیت بی پروا در سفارت انگیس بست شد، چنانکھ بھ مشروطیت، کھ بھ یاری انگلیس
 و بھ نام مشروطھ حکومت اسالمی را برپا داشت.نشست 

میدانیم کھ لقب روحانیت نیز چندان کھن نیست. چنانکھ درنیمۀ یکم سدۀ نوزده تا مشروطیت کمتر بھ این 
و بزرگان آن “ میرزا”، “آخوند”، “مال”، “علما”، “آقا”واژه بر می خوریم. در آن دوران اھل دین را 

بر نمی خوریم. از “ آیت هللا”ای از تبار درکشالۀ سدۀ نوزده ھم بھ واژهمی خواندند. “ مجتھد”صنف را 
دوران ناصری با شریک شدن علما در امور دولتی وتجاری و سیاسی بود کھ علما بھ القاب گوناگون 

 مفتخر شدند. چنانکھ خواھیم دید.

م نھاده ام کھ در برگیرندۀ نا“ پراکندگی در روحانیت”این نوشتھ را در چند بخش آراستھ ام. بخش یکم را 
ھای زمامداری فتحعلیشاه و محمد شاه است بھ نیمۀ یکم سدۀ نوزده میالدی. دورانی کھ از یکسو سال

پراکندگی افکار و شمار اندک اھل دین را بر می نماید و از سوی دیگر مجتھدانی می آفریند متّکی بھ 
ط با ھمین دوره، اسناد ھمدستی اھل دین و لوطیان چماقدار و اجیر بھ راه غارت و سرکوب. در رب

ھای خطی کھ لوطیان را با نمایندگان انگلیس در جھت تجزیۀ ایران برنموده ام. ھمچنین از البالی نسخھ
ھای برخی از روحانیان و دولتمردان را در بر می گیرد، آراء و آمال تودۀ مردم را کھ در کمبود نوشتھ

پا را نیز کھ بھ علّت تنگدستی در کنار بھ دست داده ام. نقش مالیان خرده اھل دین بھ حال خود رھا بودند،
 مردم می زیستند، از یاد نبرده ام.

ھای اختصاص داده ام. پس نخست بھ اندیشھ“ بابیان شکست از مالیان آمدن روی”بخش دوم را بھ 
رداختھ ام. خواھیم دید کھ ھا از روحانیان و اسالم پشیخیان و سپس بھ بابیان و رویگردانی این فرقھ

خدائی را پیش کشیدند و بھ طرد دین رسمی برآمدند. و ھرگونھ فریضۀ دینی را از تبار اینان انسان
حجاب، نماز، روزه، زیارت مکھ و کربال را حرام شمردند. از سوی دیگر، اندیشۀ اصالحات و حکومت 

ردان و گزارشگران فرنگی این جنبش را با عرف را پیش کشیدند. چنانکھ خواھیم دید، بسیاری از جھانگ
سوسیالیسم غربی سنجیدند. این را ھم خواھیم دید کھ شورش بابیان بر نظم موجود، بھ دنبال شکستی کھ 

از نیروھای دولتی و مذھبی خورد، ناخواستھ بھ روحانیت نیرو بخشید و جانی تازه داد. مالیان را بھ 
 ھا یاد کرده ام.ر سرکوب و کشتار ھموار کرد. از این سرکوبجرگۀ سیاست و قدرت کشانید. راه را ب
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نام نھاده ام کھ دورۀ ناصری را در بر “ غصب و گذاریسرمایھ و مالکیت در روحانیت”بخش سوم را بھ 
ھای مذھبی و سیاسی است. نیز سرآغاز پیوستن مالیان است بھ دربار می گیرد. این دوره ادامۀ سرکوب

موداری است از منش و کنش نوین روحانیان کھ از این پس در چھرۀ مالکان و و دولتمردان. نیز ن
گر آمدند. بھ اھل داد و ستد شریک پیوستند. داران و بویژه غاصبان اموال دولتی و موقوفات جلوهسرمایھ

ھا با دین سروکار نداشت، یک نھاد مذھبی آراستند کھ امروز ھم جای پایش از بازار کھ تا آن سال
است. برخی حتی بھ بانکداری ھم روی آوردند. دیگر اینکھ قوانین دینی و تجاری نوینی برپا داشتند و پید

ھا، َمنش و ُکنش مجتھدان نامدار را در جلوۀ نودولتان در بھ بازرگانان تحمیل کردند. در این زمینھ
 شھرھای بزرگ وارسیده ام.

گشوده ام کھ بیشتر بر می گردد بھ “ ویسینشبنامھ و ناخرسندی سرآغاز”در بخش چھارم فصلی در
سوادترین پادشاه دوران قاجار بھ شمار می رفت، زمانۀ مظفرالدین شاه کھ نھ تنھا دینخوترین و بی

دچار بود و ھم بھ فلج “ بھ جنون مغزی”میالدی ھم  ۱۹۰۰چنانکھ خواھد آمد، بھ گفتۀ پزشکانش از 
نمی توانست نوشتۀ او باشد. در این زمینھ اسناد دست دست و پا! ھم بدان مفھوم کھ فرمان مشروطھ 

ریغ دآمدھای تبعیت بیاول پزشکان فرانسوی و نیز نمایندگان سیاسی را بھ دست داده ام. ھمچنین از پی
و کورکورانۀ آن پادشاه را از روحانیت یاد کرده ام. آزارھای دینی، بویژه سرکوب یھودان را از یاد نبرده 

یعنی آن پارچۀ سرخ راکھ یھودیان بھ سینھ “ یھودانھ”پادشاه بھ درخواست مالیان حتی ام، چنانکھ این 
 می زدند، اجباری کرد و آزارھای دیگری از ھمین دست.

ھا و بھ درستی، در مفھوم پرداختھ ام کھ بھ گفِت انگلیس“ اساسی قانون و مشروطیت”در بخش پنجم بھ 
ذر جنبۀ اسالمی قانون اساسی را شکافتھ ام. نقش مالیان را است. از این رھگ“ نظام مشروط بھ اسالم”

آور شده ام. نظامی کھ برای نخستین بار بھ اسالم رسمیت داد وجنبۀ در برپائی این نظام مشروعھ یاد
را جای دادند. سنگسار را نفی نکردند. زنان را “ حد زدن”قانونی بخشید. چنین بود کھ در قانون اساسی 

ھای مذھبی را بھ مالیان سپردند واندند و از ھمھ حقوق محروم داشتند. نمایندگی اقلیتخ“ ناقص الخلقھ”
ھا قابل تغییر نخواھند بود! و در فرمان مشروطھ اعالم داشتند کھ تا ظھور امام زمان ھیچیک از این ماّده

رضی، قانون چنین بود کھ بھ زمانۀ خاندان پھلوی ناگزیر شدند در زمینۀ کشف حجاب و یا اصالحات ا
اساسی مشروطھ را دور بزنند تا بتوانند روی بھ اصالحات عرفی آورند. البتھ از بحث و گفتگو در این 

 زمینھ درگذشتھ ام، چرا کھ برون از رشتۀ پژوھش من است و در ربط این دوره صاحب صالحیت نیستم.
ھای اخیر، در متون مربوط بھ اما در ربط با اسناد، این ھشدار را ھم بایستھ می دانم کھ در این سال

نوشتۀ دولت آبادی، کھ ھمگان می شناسند، آن “ حیات یحیی”دوران قاجار دست برده اند. بھ مثل، در 
ھای دوران شاه دست ھا و عبارات تندی را کھ نویسنده در نقد روحانیان بھ کار گرفتھ بود و در چاپواژه

ھای سانسور شده عبارت برداشتھ اند. بھ برخی از آنھای جمھوری اسالمی نخورده باقی بود، در چاپ
 در متن این نوشتھ اشاره داده ام.

و یا در نسخۀ چاپی خاطرات شیخ ابرھیم زنجانی، خود در سلک علما بود و بھ نقد علما ھم نشست، 
] پس برای دستیابی بھ 8[ تغییرات داده اند. برخی عبارات را برداشتھ اند و زھرش را گرفتھ اند.

ھا رجوع کرد از آن میان از نسخۀ خطی ھمان کتاب در کتابخانۀ ھای اصیل، باید بھ دستنوشتھنسخھ
 گرفت کھ در این نوشتھ بارھا یاد کرده ام. دانشگاه تھران بھره

ای است در تاریخ مشروطیت و انجمن تبریز، کھ پژوھش ارزنده“ آلودتبریز مھ”باز در کتاب سھ جلدی 
 ]9[ نوشتھ اند و دست بھ سانسورھای کالن زده اند.“ نماروحانی”ھمھ جا روحانیان را 

] مترجم در ربط با بابیان و بویژه در 10[ اثر ادوارد براوان،“ یکسال در میان ایرانیان”در برگردان 
ھا نھ تنھا بھ این طایفھ دشنام داده بلکھ بھ پیوند با زرتشتیان کھ براون در نزدشان زیست، در پانویس
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عامۀ مردم ایران بھ دلخواه خود «این یورش پشتیبانی از تاخت و تاز تازیان برخاستھ، با این اّدعا کھ در 
 و یا در سرکوب یھودیان اصفھان نام آقا نجفی مجتھد اصفھان را از قلم انداختھ.» اسالم آورد

ھای مبارزان دوران مشروطھ را در می گیرد و رسالۀ باز، در اسناد چھار جلدی شریف کاشانی کھ بیانیھ
دانشگاه تھران بود، منصوره نظام مافی آن اسناد را بھ نام دکتری یکی از دانشجویان دانشکدۀ حقوق 

“ االه فضلۀ”هللا را نویسان شیخ فضلخود منتشر کرده. دست بھ سانسور ھم زده. چنانکھ ھرجا کھ بیانیھ
 ]11[ خوانده اند، و یا با روحانیت درگیر شده اند، آن متون را یکسره برداشتھ.

ھای دوران شاه، در صفحات گوناگون نوشتۀ مھدی بامداد در قیاس با نسخھ“ شرح حال رجال ایران”در 
ھا را برداشتھ اند. چنانکھ در متن این نوشتھ در زیرنویسھای روحانیان نامھھا و زندگیبرخی از نام

 اشاره داده ام.

 ۱۹۰٥است کھ در آغاز مشروطیت یعنی بھ سال “ جھودکشان”انگیزتر از ھمھ کتاب جعلی شگفت
ھای دیگر خواھیم دید کھ نوشتھ اند کھ میرزا آقاسی وزیر محمد شاه یھودیان را بھ کشتن داد. در بخش

بود کھ طالب  ۱۸٤۸اکتبر  ۱۹چنین نبود. بھ گزارش سفیر فرانسھ، در سرآغاز دوران ناصری، در 
] دیگر اینکھ نام نویسنده را یھودی گفتھ اند وحال 12[ ریختند و در تھران دست بھ کشتار یھودیان زدند.

پس نھ می تواند یھودی باشد و نھ “. پندار نیک”  نام زرتشتی است بھ معنای وھومن ھومن آنکھ
] و غرض تنھا بدنام کردن دورۀ 13[ تی. گویاتر اینکھ این متن از کتابخانۀ یک آخوند سر درآوردهزرتش

ژه میرزا آقاسی است کھ دین اسالم را از رسمیت برانداخت و شاه را واداشت کھ اعدام و محمد شاه و بوی
شکنجھ را براندازد. نیز بنا بر فرمانی کھ داد حقوق عیسوی، یھودی، زرتشتی و دیگر ادیان را برابر 

م. ورده ابھ تفصیل آ“ ایران در راھیابی فرھنگی”شناخت. حتی دین نوین باب را رسمیت داد. چنانکھ در 
 دربخش دوم این نوشتھ نیز از روابط باب و محمد شاه یاد کرده ام.

دکتر محمد معین، کھ بھ سال  فارسی فرھنگ این آخرین نمونھ را ھم بھ دست دھم کھ خواندنی است! در
، در بخش ۱۳٦۱۱-۱۳٦۳ھای ھای دوران اسالمی، یعنی بھ سالتدوین شده بود، در چاپ ۱۳٤٥

هللا خمینی بھ دست داده اند. حتی این شعار نامۀ طول و درازی در شرح حال آیتندگی، ز“فھرست اعالم”
] نخست اینکھ معین 14[ »!خدایا، خدایا، تا انقالب مھدی، خمینی را نگھدار«را ھم افزوده اند کھ: 

ھای سال پیش از خمینی و پیدایش جمھوری اسالمی مرده بود. پس نمی توانست از زبان زنده بھ سال
نامۀ علمی، در بارۀ افراد بھ داوری پراکنی برآید. دیگر اینکھ تا کنون دیده نشده بود کھ در یک واژهسخن

 برآیند!
و در این مختصر نمی گنجند. اما بھ جرأت می توان گفت کھ در جمھوری ھا فراوانند دستبردھا و افزوده

ھای پسین، آشکارا برخی عبارات را برداشتھ اند اسالمی، بویژه در ربط با تاریخ معاصر، در بیشتر چاپ
 دھخدا! نامۀلغت و عبارات دیگری بھ جایش گنجانیده اند، حتی در

ست بھ کار پژوھش شده اند، بھتر است از متون تحریف پس کسانی کھ امروز در زمینۀ دورۀ قاجار د
ھای پیش از انقالب بروند کھ در ھای خطی و یا چاپھای اخیر درگذرند. یکسر بھ سراغ نسخھشده سال

 ھای فرنگ ھم یافت می شوند.بخش ایرانشناسی دانشگاه

ھای خطی آرشیوھای زارشاین نکتھ را ھم بیفزایم کھ متن این پژوھش بیشتر تکیھ دارد بر اسناد و گ
ھای خطی دوران قاجار، دولتی ایران، وزارت خارجۀ فرانسھ، وزارت خارجۀ انگلیس، خاطرات و رسالھ

ھای خصوصی و اسناد دیگری از این دست. از متون چاپی ھم تا جائی کھ با اسناد ھمخوانی مجموعھ
 دارند بھره گرفتھ ام.
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بھ دست گرفتھ  ۱۳٥٥بازنگری متنی است کھ در ایران بھ سال سرانجام باید یادآور شوم کھ این نوشتھ 
بودم. انقالب اسالمی کھ روی داد، فصلی بر آن افزودم. متن بماند تا اینکھ آقای تورج اتابکی، کھ اکنون 

رئیس مطالعات ایرانی در ھلند است، ھنگامی کھ ایران را ترک می گفت، آن متن را برایم پس 
 ]15[ آورد.

ھای خطی را کھ بھ دست داده ام، در ایران یکی از این دین را ھم ادا کنم کھ در ایران بخشی از رسالھ
سعدوندیان) رونویسی کرده بود کھ امروز خود در زمرۀ پژوھشگران و ناشران  دانشجویانم (سیروس

بزرگ تھران است. در اینجا فرصتی یافتم از او بھ سپاسگزاری برآیم و از خوانندگانم بخواھم کھ اگر 
 ّردپائی از این پژوھشگر دارند، مرا در این زمینھ یاری دھند تا باز بھ سپاسگزاری برآیم.

ن نوشتھ برخی از دوستان و ھمکاران، بویژه بابک خندانی و ناصر مھاجر در غلطگیری در وارسی ای
 مرا یاری داده اند. نکاتی را ھم گوشزد کرده اند کھ بر عھده شناختھ ام. پس بھ دل ممنونم و مدیون.

]1[ 
Paul Veyne : Comment on écrit l’histoire, Paris, Edition du Seuil, 1978. 

] این کتاب را ھمراه با متون دیگری در ھمین زمینھ دوستم ھانری باالیان در اختیارم نھاد. در اینجا بھ 2[
 دل سپاسگزارم.

]3[ 
François Brune : De l’idéologie, Paris, Ed. L’Aventurine, 2003. 

]4[ 
Albert Memmi : La dépendance, Paris, Gallimard, 1979, pp. 142, 143, 147. 

]5[ 
Iraj Amini : Napoléon et la Perse, Fondation Napoléon, Paris, 1955. 

ود خ”نوین تدریس می کردم، استادان فرنگی گاه ایرانیان را  ھائی کھ در در دانشگاه سوربن] بھ سال6[
 ھا اظھار نظر می کردند.) می خواندند، ھم از این کھ در ھمھ زمینھles autosuffisants“ (کفا

 .٥۲-۹۱، ص. ۹۹۸۱، ۹٤، شمارۀ کلک نشریۀ ،“استادم فریدن آدمیت”] ھما ناطق: 7[
، بھ اھتمام غالمحسین صالحی،آلمان، کلن، من زندگانی سرگذشت ] خاطرات شیخ ابراھیم زنجانی،8[

 .۲۰۰۷نشر نیما، 
با  ھای زیادیبھره گرفتھ ام، کھ تفاوت در متن این نوشتھ از نسخۀ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تھران

 متن چاپی دارد کھ چندان معتبر نیست.
 .٦٤۱۳جلد، تھران، انتشارات دنیا،  ۳، آلودمھ تبریز ] محمد سعید اردوبادی،9[

 ی این کتاب. نھ نام نویسنده را بھ یاد دارم و نام نشریھ را.ای در آمد در بارۀ سانسورھادر تھران مقالھ
، ترجمۀ مانی صالحی عالمھ، تھران، نشر اختران، ایرانیان میان در سال یک ] ادوارد براون:10[

۱۳۸٤. 
 شده است.این ترجمھ بھ حاج حمید ماھوتی اھدا 

جلد، بھ کوشش  ۳، تاریخی اسناد و متون مجموعھ روزگار، در اتفاقیھ وقایع ] محمد شریف کاشانی:11[
 .۱۳٦۲منصوره نظام مافی و سیروس سعدوندیان، تھران، نشر تاریخ ایران، 

]12[ 
Clairambault à Jules Bastide, 28 Octobre 1848 (Trébizonde, Correspondance 
Consulaire, tome VI, Ministère des Affaires Etrangères). 
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میالدی)، اصل آن در قم درکتابخانۀ  ۹۰٥۱قمری ( ٥۱۳۲، نگارش جھودکشان ] ھارون وھومن:13[
منتشر  ۲۰۰٥آخوند مرعشی نجفی است. نسخۀ چاپی در سوئد، بھ کوشش انتشارات کتاب ارزان، در 

 ھای دورن قاجار است!شده. سبک نوشتھ ھم بسی بھ دور از نوشتھ
-۳٦۱۳، جلد پنجم، تھران، چاپخانۀ سپھر “خمینی”، فھرست اعالم: فارسی فرھنگ ] محمد معین:14[

 .٤۸٥-٤۸٦، ص. ۱۳۲
 ھم بھ تفصیل یادآوری کرده ام.“ حافظ، می، خنیاگری و شادی”این نکتھ را در 

، منتشر شده است، ۲٦۱۳ساعدی، بھار  الفبای ھای کوچکی از این پژوھش، در جلد دوم] بخش15[
 ھای افتادهھای فراوان و پانویسغلط  ھمراه با

 

واجتماعی ایران در فروپاشی مناسبات انسانی، فرھنگینقش خمینی   
آخوند بیسواد، بی شعور، قدرت طلب و جنایتکار بود. او از فساد ، دیکتاتوری  و آشفتگی خمینی یک 

روحی و سیاسی شاه استفاده کرد و مردم ناراضی کشور را کھ فاقد تشکیالت و رھبران سیاسی کاردان 
 بودند، بھ شورش کور واداشت و با حمایت مستقیم دولت آمریکا و اروپا در سال 1357 بقدرت رسید.

ودیکتاتوری رژیم  شاه،  ددر ایران اتفاق افتاد، بھ چند عامل ارتباط داشت: فسا 1979آنچھ کھ درسال 
نوکر منشی شاه در برابر قدرتھای آمریکا و اروپا، توطئھ گری نظریھ پردازان ارتجاعی آمریکا نظیر 

بریژینسکی( مشاورجیمی کارتر) بمنظور استفاده از بنیاد گرائی و تروریسم اسالمی برای مقابلھ با 
ی ایران.شوروی،ھمچنین بی کفایتی و ندانم کاری رھبران احزاب سنت  

میالدی تاکنون،  1979 در مورد تمام این مسائل، اسناد و مدارک فروانی تاکنون انتشار یافتھ اند. از سال
ھمھ مردم ایران تجارب زیادی از رژیم جھالت ، جنایت و فاشیستی اسالمی برھبری خمینی و ھم 

یاسی ، سنگسار زنان ، دزدی، درباره قتل عام زندانیان سپیمانانش بدست آورده اند و اسناد گوناگونی 
انتشار یافتھ ) تاکنون،1979(1357از سال فساد ، ترویج خرافات و فروپاشی فرھنگی مناسبات انسانی 

 اند،

ھدفم از نگارش این کتابچھ اینستکھ بطور اخص، بھ بیماریھای روانی کھ موجب واپسگرائی فرھنگی و 
. دازم. درباره رژیم شاه ،اسنادی را انتشار داده امفرو پاشی مناسبات انسانی در ایران شده اند، بپر

سیاسی  احزاب و گروھھای سیاسی نیز اسنادی وجود  -فرھنگی -حیودرباره انحرافات و ناھنجاری ر
دارند کھ بھ آنھا اشاره خواھم کرد.اما ، آخوندیسم و ترویج خرافات، بزرگترین و خطرناکترین  بیماری 

ما ایرانیان میباشد کھ باید بطور علمی و ھمھ جانبھ از آن شناخت  روحی، فرھنگی، و سیاسی جامعھ
 داشتھ باشیم و بطورھدفمند و دراز مدت با آن مبارزه کنیم تا بطور بنیادی ریشھ کن شوند.

ھموطنان ما اگر بیاد داشتھ باشند،در آن روزھای اولیھ کھ خمینی بر اریکھ قدرت سوار شده بود، از او 
درباره روشنفکران چیست؟ در جواب گفت:" االغ ھائی ھستند کھ یک مشت کتاب  پرسیدند نظریھ شما

 بارشان کرده اند"!!!

این .زیرا،بیا ندیشیم دراینباره دوباره ضروریست کھ  از آن گذشتیم...اما با تمسخرخندیدیم وشاید ھمھ ما 
باصطالح انقالب وتعیین بینش و منش فردی بود کھ درایران بعنوان " رھبر" و سخن بیانگرشیوه تفکر

در ایران حاکم گردیده بود.کننده منا سبا ت اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و اعتقادات مذھبی ،  
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روانکاوی  و تدابیرسیاسی، بلکھ از نظر نھ تنھا از نظر تئوریک،و آخوندیسم درایرانخمینیسم استقرار
چرا اکثر ما، پیشاپیش درباره بود.فرھنگی  وترویج واپسگرائیجنائی پدیده اجتماعی و فرھنگی، یک

؟وقوع چنین فاجعھ ای نیاندیشیده بودیم  

 مبتال بھ،دراثرھرج ومرج و ناھنجاری ھای اقتصادی،سیاسی و فرھنگی حاکم در جامعھ آیا اکثریت ما نیز
) فرصت طلبی)، و مازوخیسم( خودآزاری، شھادت طلبی،بیماری "نیھیلسم (نیست انگاری ،تسلیم طلبی 

؟شده بودیمدچار   

باتفاق مردم جامعھ ما، در نشان خواھم داد کھ اکثر ما، و قریب  دربخش جمعبندی و نتیجھ گیری
،اما، پس از استقرار رژیم آخوندی ،اکنون در لجنزار یمدی برسیاسی بسر م –فرھنگی واپسگرائی 

 فرھنگی و اجتماعی بسر می بریم.

وکنونی حاکم در جامعھ ضروری است تا با شناخت ،طرح ھمھ جانبھ ناھنجاریای گذشتھ اعتقاد دارم
ن   ماسراسر میھن منجات شخصی خودمان و مردنوین  و درازمدتی برای راھکارھای  بیغرضانھ و علمی،

 و تعالی بخشیدن جامعھ ، برداریم.

 
 

عراق -تصویر بدن ھای تکھ تکھ شده ،رجریان جنگ ایران   
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خردسال برای شرکت در جنگ  شھادت طلبی( نیھلیستی)، از بچھ ھایرژیم خمینی با توسل بھ سیاست 
عراق استفاده میکرد و آنھا را وادار میکردند کھ با شعار" هللا اکبر" روی مین ھا حرکت کنند. -ایران 

تکھ شده، بھ ھوا  در اثر انفجار مین ھا، تکھ ،تلویزیون کانال سھ فرانسھ نشان میداد کھ بدن این بچھ ھا
 پرتاب می شدند
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میکردند، سپس در  آیت هللا بھشتی باتفق چندین آخوند دیگر، مدتھا بعنوان مشاوران رژیم شاه فعالیت
اشان، نظیر" زھرا خانم" بھ رھبری رژیم خمینی شرکت کردند. حزب جمھوری اسالمی با سازماندھی اوب

.فریفتھ قطب زاده نیز شده بود) ویر باال : زھرا خانم است شدند.( تص میزنان ومردان ترقیخواه حملھ ور  
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این آخوند ، ھادی غفاری نام دارد کھ شخصا در کشتار چندین نفر از مخالفین رژیم شرکت داشت. 
اوباشان رژیم برھبری ھادی غفاری بھ دانشگاه رشت حملھ ور شدند و چندین نفر را درصحن دانشگاه 

رساندند.ایشان ھم اکنون خود را " اصالح طلب" می نامد!!!بقتل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: نتیجھ گیری و جمعبندی  
 

ھنگ عمومی" و " فرھنگ سیاسی " درجامعھپیرامون شکل گیری " فر نکاتی  
چگونھ خصلت ھا ی ترقیخواھانھ یا واپسگرایانھ" ژنتیکی"( موروثی)میشوند           -   

-و از نسلی بھ نسل دیگر در جامعھ انتقال می یابند                 
 نویسنده: حسن ماسا لی

 مقدمھ:
ابعاد مختلف" پندار"،"گفتار" و" کردار" روزمره مردم یک جامعھ را مورد ارزیابی قرار بدھیم و 

ک ازافراد خصلتھا وخصوصیات آنان را با مردم جوامع دیگر مقایسھ کنیم متوجھ خواھیم شد کھ ھری
جامعھ، ازیکطرف دارای خصلتھای انسانی واجتماعی"ویژه ای"میباشند   کھ متاثرازشرایط خاص 

آموزش وپرورش خانوادگی ، روابط خویشاوندی و"ایلیاتی" و محدود محیط زیست میباشد، واز طرف 
ستی، ھم دیگر، دارای خصلتھای"عام ،ھمگرا و مشترکی" با سایرمردم جامعھ میباشد کھ دراثرھمزی

در آن زیست مینشینی با افراد جامعھ، و فرھنگ اجتماعی رایج و غالب در جامعھ ای کھ   
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آیت هللا  بھشتی ، باھنر، برقعی، از مزدبگیران و مشاوران اداره آموزش و 
پرورش  زمان شاه بودند. محمد رضا شاه ،برخالف پدرش، از مروجین 

.اسالم ارتجاعی در مدارس و در جامعھ بود  

بھشتی، از بنیانگذاران حزب جمھوری اسالمی و " حزب هللا" در ایران 
 بود.

 

 

 
 آیت هللا باھنر

 آیت هللا برقعی قمی

 

 

 

آیت هللا صادق خلخا لی در اعدام و قتل عام ھزاران نفر شرکت داشت و از کشتار مخالفین رژیم خمینی 
ز معتا د ین را تیرباران  کرد و فاشیسم صادق خلخالی حتی عد ه ای ابطرز " سادیستی" لذت می برد.

 اسالمی را باجرا در آورد.
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فلسفی از آخوندھای مزدور رژیم شاه بود. شاه از یکظرف با دولت تجاوز گر اسرائیل ھمکاری میکرد 
،سخنان ، اجازه داده بود کھ و از طرف دیگربرای اینکھ رضایت مسلمانان ارتجاعی را بدست آورد

ای مسلمان  کنند. درنتیجھ ،عد هگرانھ فلسفی را از رادیو تھران علیھ بھائیان پخش ارتجاعی و فتنھ 
شدند و آنرا ویران کردند. این سیاست بیانگر خصلت  ور نادان بھ مرکز بھائیان در تھران حملھ

 نیھیلیستی و تسلیم طلبانھ شاه بود.
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 لمپنیسم و نیھلیسم در جنبش چپ ایران
ین این جنبش کھ د کھ بسیاری از مبارزنمدارک جنبش چپ ایران نیز نشان میدھبررسی اسناد و 

در نیست انگاری با بینش و منش "گونھ ایران بودند،بیماربرخاستھ از منا سبا ت اجتماعی وفرھنگی 
.مبارزه سیاسی و فعالیتھای اجتماعی شرکت میکردند  

واز بنیانگذاران چریکھای فدائی خلق س ،  بطور مثال: امیر پرویز پویان کھ یکی از مبارزین سرشنا
در اثر استقرار دیکتاتوری مطلق در ایران وھمچنین استیصال و ناامیدی از سازمانھای  ایران بود،

با  وسیاسی سنتی ، بھ نیھلیسم ( نیست انگاری و تئوری جانبازی و شھادت طلبی ) روی آورده بود
 میان جوانان مبارز، در مبارزه مسلحانھ و رد تئوری بقا"،" ضرورت  : انتشار نظریھ خود تحت عنوان

کسب تجارب  خودم،پس از .و خودم مدتھا از حامیان این تئوری شده بودمطرفدانی نیز پیدا کرده بود 
م کھ پویان و بسیاری از ما " ناخود آگاه" تحت تاثیر مختلف و پژوھشھای علمی باین نتیجھ رسید

.در جامعھ ایران قرار گرفتھ بودیم"ی و شھادت طلبی اسالمینیست انگار "آموزش و پرورش  

 تئوری درست و علمی برای مقابلھ با دیکتاتوری اینستکھ:ضمن مبارزه قاطع 
ودرازمدت علیھ دیکتاتوری، باید برای بقا و حفظ جان مبارزین و مردمکوشا 

 باشیم .
چریکھای فدائی خلق بر بھ  درجریان مبارزه چریکی، بخاطرنقشی کھ از نظر حمایت مالی و تسلیحاتی 

، از بسیاری مناسبات درون تشکیالتی و حوادث ناگواری کھ روی میدادند، مطلع می شدم. عھده داشتم 
دونفر از مبارزین چریک( چنگیز و داداشی ، از جوانان مبارز مازندران) کھ برای تحویل اسلحھ با من 

در ارتباط بودند،ناگھان خسروی ارد بیلی( با نام مستعار " داداشی")، بمن اطالع داد: 
"بخاطر اینکھ رھبران سازمان یکی از رفقا و ھموالیتی او بنام " اسد" را کشتھ اند، 

حاضر نیست بھ ایران برگردد و قصد دارد ضمن ترور سفیر شاه در لبنان ( بنام منصور 
قدر) وشرکت درعملیات انتحاری، بطرز افتخار آمیزی بھ شھادت برسد"!!! البتھ ،ضمن 

کھ از اینکار منصرف شود. وھای رفیقانھ، او را قانع کردمگفتگ  
بنابراین، مشاھده میکنیم کھ چگونھ حوادث درد ناک سیاسی و حاکم در جامعھ، موجب شکل گیری بینش 

د.نانگاری وشھادت طلبی) میشوومنش " مازوخیسم"و " نیھیلیسم"( نیست   

از زمان انقالب  -و عوامل بحران مداوم آنسیر تحول جنبش چپ  طرف دیگر، پژوھشی کھ در باره"از 
کھ قشرکوچکی  دھننشان مید بعمل آورده ام، فارسی وآلمانیبھ زبان  خمینی" رژیم مشروطھ تا استقرار

ک برخوردار بودند ( و ھنوز ھستند)، اما روشنفکران چپ ،از دانش علمی و بینش ومنش دمکراتی از
با شعارھای سطحی و (و ھستند)بخش بزرگی از مدعیان چپ در ایران، افراد بیسواد و الت منش بودند

. و اکثرھمین برخورد میکردند و بارفتارھای لمپنی با دگراندیشان وحتی با سایر گروھھای چپ ،
اسناد و مدارک  اھنجاریای گذشتھ درس نیاموختھ اند.ھنوز از نو محافل، از حامیان رژیم خمینی بودند

و بخشی ،در اختیار دارم  انتشار داده اند راحتی علیھ ھمدیر مربوط بھ انشعابات و فحش نامھ ھائی کھ
.انتشار داده ام،از آنھا را در کتاب تز دکتری خودم   
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        عمومی" و " فرھنگ سیاسی " " فرھنگ پیرامون شکل گیری نکاتی
ھدرجامع  

 چگونھ خصلت ھا ی ترقیخواھانھ یا واپسگرایانھ" ژنتیکی"( موروثی)
ل دیگر در جامعھ انتقال می یابندمیشوند و از نسلی بھ نس  

 نویسنده: حسن ماسا لی
 مقدمھ:

ابعاد مختلف" پندار"،"گفتار" و" کردار" روزمره مردم یک جامعھ را مورد ارزیابی قرار بدھیم و 
آنان را با مردم جوامع دیگر مقایسھ کنیم متوجھ خواھیم شد کھ ھریک ازافراد خصلتھا وخصوصیات 

جامعھ، ازیکطرف دارای خصلتھای انسانی واجتماعی"ویژه ای"میباشند   کھ متاثرازشرایط خاص 
آموزش وپرورش خانوادگی ، روابط خویشاوندی و"ایلیاتی" و محدود محیط زیست میباشد، واز طرف 

ای"عام ،ھمگرا و مشترکی" با سایرمردم جامعھ میباشد کھ دراثرھمزیستی، ھم دیگر، دارای خصلتھ
نشینی با افراد جامعھ، و فرھنگ اجتماعی رایج و غالب در جامعھ ای کھ در آن زیست میکنند، جذب و 

 "بازتولید" میشوند.

و  انسانی،کھ طی روندی،"دریافت"و"بازتولید" میشوند، بینش –مجموعھ این خصوصیات فرھنگی
 منش ھر انسان را " سامانھ" می بخشند. 

بنابراین، خصلتھای انسانی و"بینش ومنش"ھرفرد فقط ازطریق شرایط خاص خانوادگی ویا جایگاه 
طبقاتی شکل نمیگیرند بلکھ مناسبات عام اقتصادی، سیاسی ، فرھنگی ورویدادھای تاریخی در جامعھ، 

بینش و منش " ھر فرد ایفا میکنند. نقش تعین کننده ای در ساختار روحی ، فرھنگی،"  

مشاھدات روزمره نشان میدھندکھ افرادجامعھ بطورآگاھانھ ویاناخودآگاه"خصلتھای فردی" یا" فرھنگ 
طبقاتی"،" فرقھ ای" وھمچنین" فرھنگ عمومی ومشترک اجتماعی"خویش رادر عملکردھای روزانھ 

 شان بھ نمایش میگذارند. 

روانکاوان مختلفی نظیر: لونا چارسکی، پاولف، فروید، اریک  جامعھ شناسان، روان شناسان و
فروم،ویلھلم رایش،گوستاویونگ،آلفرد آدلر، پِلخانف ،مارکس و انگلس درباره روابط انسانی ومناسبات 

اجتماعی،ودرباره پدیده ھای بغرنج فرھنگی و روانی نظیر"مازوخیسم"، "سادیسم"،"فاشیسم"؛ 
نگی"،و" نقش شخصیت درتاریخ"، درباره روند شکل گیری"آگاھی ھمچنین درباره " ازخود بیگا

 طبقاتی"،"فرھنگ سیاسی"،  " فرھنگ اجتماعی" اظھار نظر کرده اند.

رھنگ اجتماعی"و" فرھنگ سیاسی" خواھیم و روند شکل گیری"فآ دراینجا بطوراساسی بھ عوامل
عی"ھر" فرد" و" گروه پرداخت تا ازاین طریق شناخت بھتری از"بینش ومنش" و" نقش اجتما

 بندیھای اجتماعی" داشتھ باشیم.

 روند شکل گیری فرھنگ اجتماعی و سیاسی در جامعھ
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لونا چرسکی، یکی از نظریھ پردازان روسیھ عقیده دارد کھ "...انسان بخودی خود یک لوح پاک 
 کوچک، یک ورق کاغذ سفید ،ازھمان کودکی شروع بھ ثبت حروف زندگی میکند..."

روانکاوان و جامعھ شناسان مختلف براین عقیده ھستند کھ "واقعیت"ھائی کھ درخانھ،در  مدرسھ، 
درمناسبات جامعھ، درمحیط طبیعی زیست( کوه، دشت، صحرا)، ودراثر رویدادھای مختلف سیاسی 

واجتماعی،بوسیلھ ذھن وشعورانسانھا"دریافت" میشوند ، طی روندی در ضمیر انسان ھا" درونی" 
ند؛ وتحت شرایط معین تاریخی و اجتماعی" تجدید تولید" میگردند ونھایتآاحساس،شعور،بینش میشو

 ومنش انسانھا راسامانھ می بخشند کھ در"گفتار"،"پندار" و"کردار" انسانھا تبلور پیدا میکنند.

 "عادت ھا"چگونھ شکل می گیرند و در فرھنگ اجتماعی تآثیر میگذارند؟
انسانھا تا مدت زمان معین و تحت شرایط مشخص قابلیت "پذیرش و دریافت"اندیشھ نو" را را دارند و 
قادرند آنرا در"ضمیرخود متحول سازند" و بھ "بینش و منش نوینی" تبدیل سازند کھ"جایگزین "بینش 

زیست شرایط اما اگر مناسبات تولیدی، سیاسی،فرھنگی و اقلیمی وو منش کھن شود. 
بازتولید نھا تغیراساسی نکنند وھمان مناسبات بارھاوبارھا تکراروانسا

گردند،خصلتھای کسب شده آنچنان "درونی" میشوند کھ تبدیل بھ 
"عادت"میگردند. بھمین دلیل بخشی ازانسانھای جامعھ،خصوصآ افرادکھنسال، 

بھ نوعی اندیشیدن، بھ نوعی رفتاراجتماعی داشتن، وبھ شیوه خاصی سخن گفتن 
دت " میکنند و حاضر(قادر) نیستند آنرا بھ آسانی تغیر دھند."عا  

"عادت ھا" : شیوه تفکروکردارھای اجتماعی" تثبیت" شده ای ھستندکھ 
درتصمیم گیریھای فردی واجتماعی بطور"ناخودآگاه"اثرمیگذارند . برخی 

از"عادتھا" میتوانند نقش"بازدارنده" بزرگی دربرابر" نوآوری" ایفا کنند. اما 
"عادتھای خوب" میتوانند درحفظ "خصلتھای مطلوب فرھنگی وانسانی" نقش 

 سازنده و تداوم بخش ایفا کنند.
چند مثال درباره "عادت ھای مطلوب و نا مطلوب اجتماعی" : عادت بھ خرافات، عادت بھ زن 

ستیزی،عادت بھ پرستش قدرت،عادت بھ منفی بافی وبیھوده نگری، عادت بھ سلوک و ھمزیستی، عادت 
بھ مھمان نوازی، عادت بھ دمکرات منشی، عادت بھ یاوری وھمیاری عادت بھ وقت شناسی و عادت بھ 
احساس مسئولیت اجتماعی ، عادت بھ پرستش قدرت و نوکر منشی ، عادت بھ ریاکاری و فرصت طلبی 

و...ھرکدام ازاینگونھ "عادت" ھا میتوانند درشکل گیری  مناسبات اجتماعی و سامانھ بخشیدن 
 ساختار"فرھنگ اجتماعی"و" فرھنگ سیاسی" نقش مھمی ایفا کنند.

 ایدئو لوژی و خرافات مذھبی و اثرات آن درفرھنگ اجتماعی 
انسانھا از زمان کودکی تا سنین بلوغ " واقعیت " ھای محیط  خود را "دریافت کھ اشاره رفت،ھمانطور

یل  " میکنن�د و در ض�������میر خود " درونی" کرده ب�ھ "احس��������اس " و"ش�������عور" فردی واجتم�اعی تب�د
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ای م����ادی����ت ی����اف��ت����ھ درض���������م��ی��ر م��ی��ک��ن��ن����د.ام����اب����ای����د ت��وج����ھ داش����������ت ک����ھ ھ��م����ھ"واق��ع��ی����ت"ھ����
انسانھا،بیانگر"حقیقت"نیستند،بلکھ بخشی ویاقسمت اعظم آنھا درجوامع موجود دنیا "کاذب"،غیرعلمی 
وارتجاعی ھس�تند کھ از طریق مناس�بات مالی و اقتص�ادی واپس�گرایانھ یا غارتگرانھ ،آموزش وپرورش 

فردی و اجتماعی رابوجود می آورند. ارتجاعی وتبلیغات ایدئولوژیکی  شکل میگیرند و " شعور کاذب"  

" ایدئولوزی " را " شعور کاذب " می نامند و عقیده دارند کھ انسانھا بجای " مذھب" مارکس وانگلس
و یا "ایدئولوژی "ضروری است کھ بھ " جھان بینی علمی " متوسل شوند. در جوامعی کھ " مذھب"، 

اجتماعی" مورد تھاجم عناصرغیرعلمی قرار   خرافات و" ایدئولوژی"حاکم ھستند،" احساس" و"روان
میگیرند و " شعور کاذب " را بوجود می آورند و شعور کاذب نیز در ترویج بینش و منش و عادتھای 

 ارتجاعی نقش تخریبگرانھ مھمی ایفا میکند.

 مناسبات تولیدی عقب مانده ، مناسبات سیاسی قدرتمدار و تبلیغات ایدئولوژیکی و مذھبی، ابزار "
تحمیق "بشریت  محسوب میشوند .مذاھب و ایدئولوژی ھا موجب میگردند کھ انسانھا  با تعصب 

وتحٌجرفکری ( دگماتیسم)، وبصورت "تک بعدی" و انتزاعی بھ مسائل جامعھ و جھان برخورد کنند و 
 " واقعیت ھای ارتجاعی محیط "خود را بعنوان " حقیقت ھای سرنوشت ساز" بپذیرند.

 دیکتاتوری، دیکتاتور پروری ، فرھنگ خشونت و فرصت طلبی در جامعھ
فقدان رفاه اجتماعی، فقدان امنیت سیاسی و قضائی ،و تقسیم بندی جامعھ بھ "خودی " و "ناخودی"، 

فقدان آزادی ھای فردی و اجتماعی، پایمال کردن حقوق زنان و اقلیت ھای قومی و مذھبی  و اصوالً 
نا امیدی نسل جوان کشور بھ آینده خویش، موجب می شوند کھ ھرنوع تبعیض در جامعھ؛ ھمچنین 

 فرھنگ خشونت و نفرت در جامعھ ترویج پیدا کنند.

توده ھای مردم جوامعی  کھ سالھا در یوغ دیکتاتوری زندگی کرده اند و از سازمان یافتگی و تشکل 
بینند، بھ تئوری و " دمکراتیک محروم ھستند و چشم انداز امیدوار کننده ای برای نجات خود نمی 

فرھنگ توطئھ گری" روی می آورند و یا راه نجات خویش را" از طریق مراکز غیبی قدرتمدار" 
جستجو میکنند. و گاھی نیز بخاطر "تالش برای معاش " دربرابر صاحبان قدرت ،سیاست "فرصت 

تند و " ھورا " طلبانھ" و "تمکین و تملق" را انتخاب میکنند ، برای صاحبان قدرت صلوات میفرس
 میکشند .

درجوامع استبداد زده،"روشنفکر" بمفوم واقعی خود،امکان رشد ومجال برای ابرازوجود ندارد.اما 
دیکتاتورھا از"روشنفکران فرصت طلب"کھ بتوانند نقش"واسطھ"بین مراجع قدرت و مردم ایفا کنند ، 

استقبال میکنند. بھمین دلیل ،درجوامعی کھ در آن دیکتاتوری حاکم است، تعدادی ازروشنفکران وفعالین 
سیاسی فرصت طلب کوشش میکنند کھ در ارتباط با مراجع قدرت، جایگاه ویژه ای برای خود دست وپا 

کنند. اینگونھ افراد برای اینکھ بھ راھکارھای" آشتی" میان دیکتاتورھا وتوده مردم دست 
 یابند،ھردوطرف را برای رسیدن بھ تفاھم،" نصیحت" میکنند.

روزھا با اپوزیسیون بسرمیبرندوشبھابامراجع قدرت خلوت میکنند تاخودرا بھ عنوان " کارشناس "، 
 مطرح سازند.

 شرایط اقتصادی ومناسبات تولیدی جامعھ
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جامعھ شناسان برجستھ ای نظیر مارکس و انگلس عقیده دارند کھ : ھرگونھ مناسبات و شیوه تولید ، 
ھ بر روی ھمدیگر اثر متقابل میگذارند. بعبارت دیگر، فرھنگ اجتماعی طرز فکری نیز بھ ھمراه دارد ک

و کیفیت بینش و منش ما ارتباط تنگاتنگ بھ مناسبات تولیدی واقصادی جامعھ دارند.  مناسبات 
واپسگرایانھ و ناموزون تولیدی و اقتصادی ، ھمچنین استقرار و استمرار دیکتاتوری ، جنگھای 

ذھبی موجب " سقوط فرھنگ اجتماعی " میشوند.ویرانگرانھ ،و فاشیسم م  

حاکم بود کھ طرز" تولید آسیائی "در ایران  نگرشی بھ روند تحوالت تاریخ اجتماعی ایران نشان میدھد
و درارتباط باچنین شیوه تولید، بخش بزرگی از"خدمات اجتماعی"ازقبیل فراھم کردن امکانات 

دراختیار"دولت" قرار داشت ودرنتیجھ:وابستگی مردم از برای"آبیاری"وتولید مواد غذائی 
 نظرنیازمندیھای تولیدی وخدمات اجتماعی ، موجب می شدکھ حاکمیت سیاسی، "مطلق العنان شود و

کھ اقشار وطبقات  استبدادی" کسب کند.استقرارطوالنی مدت استبداد درایران موجب شده استخصلت" 
در نتیجھ،وجامعھ،خصوصاً"بورژواِزی"  

" پرولتاریا " نتوانند روند رشد و تکامل تاریخی خود را طی کنند و لذامشاھده میکنیم کھ این طبقات 
ھنوز فاقد توانمندی وسرشت طبقاتی خویش ھستند. و مشاھده میکنیم کھ  از درون چنین مناسباتی، " 

 لمپن بورژوازی" و ھمچنین " لمپن پرولتاریا" شکل میگیرند.

ران، اکثر افرادی کھ در جرگھ ی "طبقھ سرمایھ دار"قرار میگیرند ، راه رشد و در کشورھائی نظیر ای
تکامل طبقاتی خود را از طریق مشارکت در مناسبات تولیدی و مدیریت جامعھ طی نکرده اند و" 

حاکمیت استبدادی " بھ آنان اجازه نمیدھد کھ از خودشان " استقالل و ابتکار عمل " داشتھ باشند. 
، اکثریت آنان افراد ی ھستند کھ ھنوزازخرد و"منطق بورژوازی" بھره ای نبرده اند. چنین بھمین علت 

غارت ثروت ملی شدن با " مافیای قدرت سیاسی" ومشارکت دردزدی و افرادی فقط در اثرھم پیمان
آگاھی طبقاتی،عدم میشوند. فقدان فرھنگ و ،" صاحب سرمایھ "ودراثر مشارکت درامورقاچاق

ازتشکل وسازمان یافتگی بعنوان یک طبقھ مستقل اجتماعی، موجب می شوند کھ "صاحبان برخورداری 
طبقاتی ایفا کنند. فرھنگ سرمایھ" نتوانند نقش اجتماعی خود رادرتولید، مدیریت و غنای  

خصلت" لمپنی" بطورغالب وجب شده اند کھ سرمایداران ایرانفقدان توانمندی، درایت وآگاھی طبقاتی م
.در اکثر کشورھای عقب مانده  سھ قاره ، فقط اقلیت بسیار کوچکی از " بورژوازی نوپا" کسب کنند 

دارای طرز تفکر " منطقی" ھستند و " خرد گرایانھ" در زمینھ تولید و مدیریت جامعھ عمل میکنند. اما 
ن و اکثریت غالب سرمایھ داران این کشورھا، دارای خصلت " لمپنی" ھستندو بھمین دلیل کارشناسا

 پژوھشگرانی نظیر " گوندر فرانک " آنھا را"لمپن بورژوازی" می نامند .

خودشان جب شده اند کھ دیکتاتور ھای حاکم خصا ئل فرھنگی " بورژ وازی " کشورھای سھ قاره مو
فقیھ" بنام " بورژوازی ایران" ی جھت نیست کھ گاھی"شاه"،سپس"ولی را  " قیم " آنان قلمداد کنند. ب

ی میکنند.تصمیم گیر  

را کھ اکنون بطورعمده درھجرت بسرمی ” ابتکارعمل سیاسی وفرھنگی "بورژوازی تحت فرمان شاه
برند، ازطریق برنامھ ھای تلویزیونی "لس آنجلس " تاکنون مالحظھ کرده ایم. و شاھد کردار" 

 بورژوازی آفتابھ و لگن بدست نظام والیت فقیھ " در داخل کشور نیز ھستیم .
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تی" پرولتاریا" تھیدست ایران کھ متولدھمان مناسبات عقب مانده و ناموزون جامعھ خصلت طبقا
نمیتواند بھتر و پیشرو ترازوپرورش یافتھ در دامن" لمپن بورژوازی " است ،  

بورژ وازی"باشد. "  

واقعیت اینستکھ : نیروھای تھیدست و رانده شده از دھات ایران کھ بھ نیروی " حاشیھ نشین شھرھا"   
بدیل شده بودند ، با آمیختھ ای از"فرھنگ ماقبل سرمایھ داری" وت  

" فرھنگ خرده بورژوازی شھری "، نیروی عمده " کارگران ایران " را تشکیل میدھند . مشاھده  
میکنیم کھ چنین نیروئی ھنوز خصلت و" خود آگاھی  طبقاتی"کسب نکرده است . ھنوز مذھب و 

وه تفکر این طبقھ ایفا میکنند. این طبقھ نھ خرد گرا ست و نھ علمی خرافات نقش تعین کننده ای در شی
می اندیشد؛ بھ ھمین دلیل طبقھ کارگر ایران ھنوز قادر نیست " بھ عنوان یک طبقھ متکی بھ خویش " 

نقش "نیروی پیشتاز" را در جامعھ ایفا کند. و بی جھت نیست کھ گروھھای چند نفره مختلفی 
لنینیست " نیز می نامند، ادعای "رھبری "  –"، کھ خود را " مارکسیست  ازروشنفکران "خودشیفتھ

 و " قیمومیت " طبقھ کارگر ایران را میکنند. 

باین ترتیب نتیجھ میگیریم کھ "لمپن بورژوازی" و" لمپن پرولتاریا" مولود جامعھ ئی ھستند کھ از نظ 
مناسبات تولیدی وشرایط فرھنگی واپسگرا ، ناموزون و ارتجاعی ھستند. تا زمانی کھ نیروھای 

" را از اجتماعی در چنین مناسباتی غوطھ میخورند،قادر نخواھند بود کھ" فرھنگ اجتماعی ایران 
نظر"خرد گرائی وعلمی"غنا ببخشند وباین زودی نیزقادرنخواھند بودکھ درروند تحوالت سیاسی 

 واجتماعی ایران نقش دمکراتیکی ایفا کنند. 

 نقش "فرھنگی اقوام و ملیتھا ی مختلف" درفرھنگ اجتماعی
قرنھا باھمدیگر در کشوری نظیر ایران کھ اقوام با خصلتھای فرھنگی و اعتقادات مذھبی گوناگون 

"ھمزیستی" کرده اند، فرھنگ و بینش ومنش ھرقومی بردیگری اثرگذاشتھ است بطوریکھ میتوانیم از 
یکطرف "فرھنگ وخصلتھای مشترک ایرانی" را درکل جامعھ مشخص سازیم وازطرف 

 دیگر"ویژگیھای فرھنگی ھر قوم درون ایران" را نیز تشخیص بدھیم.

غیر ایرانی ایرانی وم ایران " آمیختھ ای است از فرھنگ ملتھا و اقوام بنابراین،" فرھنگ عمومی مرد
کھ در طول تاریخ  درایران حکمرانی کردند و" فرھنگ سیاسی و اجتماعی خود را بجا گذاشتند"و یا 

اینکھ در اثر سیطره سیاسی ایرانیان، "جذب" مناسبات سیاسی ، اجتماعی و فرھنگی اقوام ایرانی شده 
 اند. 

در ایران میگذرد، مشاھده ھا از سیطره سیاسی و نظامی جنبش اسالمی مثال : باوجودیکھ قرنبطور 
 میکنیم کھ فرھنگ و سیاست واپسگرایانھ اسالمی آنچنان درایران باز تولید شد ه است کھ 

" حکومت اسالمی " با " فرھنگ قصاص و بربریت" ھنوزدر ایران حاکم است. اما باید توجھ داشت کھ 
کشوری " فرھنگ عمومی و اجتماعی " جنبھ ھای تکامل بخش، سازنده و ترقی خواھانھ و یا در ھر

جنبھ ھای واپسگرایانھ ، ضد انسانی و فاجعھ انگیز دارد. از اینکھ چھ عواملی( غفلتھای 
سیاسی،نظامی یا فقدان توانمندی طبقاتی و یا سیطره خارجی) موجب " سقوط فرھنگی" و سقوط 

ضروری است بھ آن آگاه باشیم .جامعھ میشود، مبحث جداگانھ ای است کھ  سیاسی" مردم یک  
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 شرایط جغرافیائی و اقلیمی و اثرات آن در فرھنگ اجتماعی
درھرمنطقھ ودرھرکشور تاثیر مھمی در شکل گیری روحیھ، احساس، بینش و منش مردم آنجا  موقعیت جغرافیائی و شرایط اقلیمی

دریا ، با آب و  و در کناربجا میگذارند. بطور مثال: ذوق و سلیقھ ، احساس و کردار مردمی را کھ در یک منطقھ سبز وخٌرم
بھ تفاوتھای یسھ کنیم ھوای مطلوب زندگی میکنند، با احساسات وبینش و منش مردم صحرا نشین مقا

میان آنھا پی خواھیم برد( مردم  صحرا نشین "تک بعدی" ساختھ میشوند و از "تنوع سلیقھ و  فاحش
 اندیشھ" کمتر برخوردار ھستند). 

مردم مناطقی کھ دائماً درمعرض خطرسیل ، زلزلھ وآتشفشان قراردارند،در"اضطراب" بسر می برند و 
ه آینده خویش"، موجب شکل گیری فرھنگ اجتماعی و بینش و منش این " نگرانی و اضطراب در بار

خاصی در میان مردم و درآن اجتماع میشود. در برخی از کشورھا نظیر ژاپن کھ مردم آن دارای " 
ابتکار عمل " ھستند و ازعلم و تکنولوژی پیشرفتھ بھره برداری میکنند، ودرمدیریت جامعھ نیزنقش 

قابلھ با خطرات زلزلھ تدابیر ایمنی مختلفی اتخاذ کرده اند ولذا مردم جامعھ، فعالی ایفا میکنند، برای م
کمتر در" اضطراب و نگرانی" بسر می برند و با دلگرمی نقش سازنده ای در جامعھ ایفا میکنند. اما 

در کشورھائی نظیر ایران، راه حل چنین معضالتی را بھ " ظھور امام زمان " موکول  میکنند و 
اجتماعی مردم ژاپن و مردم ایران برای مقابلھ با آفتھا ومشکالت طبیعت ، باھمدیگر تفاوت  لذافرھنگ

 فاحش دارند.

 حوادث و بحران ھا ی سیاسی، اجتماعی و اثرات آن در فرھنگ اجتماعی

رویدادھائی مثل جنگھای ویرانگر و طوالنی مدت،شکستھای پیاپی سیاسی و ناکامی ھای اجتماعی، 
تھای اجباری، در شکل گیری فرھنگ سیاسی و اجتماعی مردم تاثیرات "منفی" بسزائی آوارگی ومھاجر

 میگذارند.

 باید توجھ داشت کھ درجوامع پیشرفتھ صنعتی کھ مردم آن بھ بینش علمی وانضباط "عادت" دارند،

مھ ریزی قا درند کھ دالیل بحران، جنگ ، یاشکست و ناکامی خود را بطرز علمی ارزیابی کنند و با برنا 
ھدفمند، و باتوسل بھ انضباط ،آنھا راجبران کنند، مثل آنچھ کھ در آلمان و ژاپن درجریان جنگ جھانی 
دوم و پس از آن اتفاق افتاد. اما در کشورھائی کھ مردم آن از تفکرعلمی،انضباط واحساس مسئولیت 

لھی"میشوند وزندگی اجتماعی وفرھنگ ھمیاری برخوردارنیستند،تسلیم رویدادھا بعنوان"مصیبت ا  

 غم انگیزخود را"سرنوشت"غیرقابل جبران تلقی میکنند.

 "فرھنگ سیاسی " چگونھ شکل میگیرد؟

فرھنگ سیاسی، ازفرھنگ اجتماعی نشات میگیرد اما بطوراساسی بوسیلھ" نخبھ گان" یا الیت جامعھ ، 
 یعنی روشنفکران و کوشندگان سیاسی جامعھ شکل میگیرد.

کوشندگان سیاسی کھ متعلق بھ گروھبندیھای مختلف اجتماعی ھستند و در ضمن متاثر روشنفکران و 
از" فرھنگ عمومی جامعھ " میباشند، تالش میکنند کھ "دیدگاھھای" خود را درباره مسائل مختلف 

تدوین کرده در عرصھ سیاست و جامعھ تبلیغ کنند و ازطرف دیگر کوشش میکنند کھ مبانی اندیشھ ھای 
درعملکردھای روزمره  در جامعھ بھ اجرا درآورند.خود را   
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برخورد آرا و عقاید کوشندگان سیاسی و رقابتھای طبقاتی آنان موجب میگردند کھ از یکطرف"فرھنگ 
سیاسی خاص" گروھھای اجتماعی سامانھ یابندوازطرف دیگر،کنکاش ھا، وتالشھای تئوریک و 

جب میگردد کھ یک نوع "فرھنگ سیاسی عام " نیز سیاسی مجموعھ " نخبھ گان " ( الیت ) جامعھ مو
در جامعھ رواج پیدا کند. بطور مثال: نیروھا و کوشندگان سیاسی چپ، مذھبی، میانھ رو و لیبرال، 

محافظھ کار... ھرکدام از فرھنگ سیاسی ویژه ای درجامعھ برخوردارھستند کھ آنھا را با ارزشھا و 
 معیارھای مختلفی ازقبیل :

"،"دمکرات "، "واپسگرا" ، " استبدادی " و غیره می سنجند. اما" فرھنگ سیاسی عام " انسانگرا
وحاکم درمیان ایرانیان"، ملقمھ و ترکیبی است از بینش و منش توده مردم و ھمھ " نخبھ گان "( الیت 

د )جامعھ . بطور مثال درباره خصوصیات فرھنگ سیاسی عام ایرانیان ابراز میشود کھ: " ایرانیان فر
گرا ھستند و بھ کار دستجمعی عادت ندارند"، ھر ایرانی یک دیکتاتورکوچک میباشد"،" دو روئی و 

فرصت طلبی از خصوصیات فرھنگ سیاسی ما ایرانیان میباشد" و خصلتھای سیاسی و اجتماعی منفی 
 دیگر...

 –ومت جھالت اسالم در ایران و استقرار حک گھای ایران و یونان، تسلطبنابراین، حملھ مغول، جن
اسالمی در ایران، از عوامل مھمی ھستند کھ موجب فروپاشی فرھنگی و مناسبات  –فاشیستی  -جنایت

 اجتماعی ایران گردیدند.

باید متذکر شد کھ معموالً نقش " روشنفکران"  و" نخبھ گان فرھنگی" جامعھ اینستکھ قدرت شناخت ، 
ومی جامعھ را داشتھ باشند وبا تکیھ بھ قدرت تشخیص و تحلیل جوانب مطلوب و نامطلوب فرھنگ عم

آگاھی خود و با ھمکاری ھمفکران خود کوشش بعمل آورند جنبھ ھای واپسگرایانھ و نا مطلوب 
فرھنگ اجتماعی و یا فرھنگ سیاسی را در جامعھ" دفع " کنند و جنبھ ھای مطلوب ، انسانگرا و 

تحوالت سیاسی و اجتماعی آنھا را در " ضمیر  ترقیخواھانھ فرھنگ عمومی را " جذب " کرده در روند
 انسانھا درونی " کرده و در جامعھ حاکم سازند.

اما بررسی پندار،کردار وگفتار"اکثریت قریب با اتفاق کوشندگان سیاسی وروشنفکران کنونی"ایران  از 
د و از زمان شکل گیری "انقالب مشروطھ " تاکنون نشان میدھند کھ اغلب دنبالھ رو حوادث بودن

 فرھنگ خشونت ، تخریب و فرصت طلبی حمایت کرده اند.

پس از استقرار رژیم جھالت- جنایت – فاشیستی – اسالمی برھبری خمینی در ایران ، فرھنگ لمپنی ، 
فرھنگ ریاکاری، فرصت طلبی ، در سراسر جامعھ گسترش یافتھ است. بنابراین ،آزاد اندیشان و 

فرھیختھ گان انساندوست و ایراندوست ایران، وظیفھ تاریخی بزرگی در پیش دارند کھ نھ تنھا این رژیم 
را بطور بنیادی متالشی کنند، بلکھ ضروریست کھ ھمھ نھادھای جھالت پرور وخرافات پرور، منحل 

شوند و آخوندیسم بعنوان انگل ھای اجتماعی حق دخالت در سرنوشت مردم نداشتھ باشند.ھمھ ما وظیفھ 
داریم  در راه شکل گیری  قدرت جایگزین مطلوبی گام برداریم تا فرھنگ  و نھادھای جھالت پرور در 

ایران ریشھ کن شوند. وگرنھ ھمین مناسبات ناھنجار و فرھنگ و سیاست بازی ھای ریاکارانھ باز تولید 
 خواھند شد.
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کوشش برای ھمبستگی ملی ایرانیان و گسترش دمکراسی 
درایران ومبارزه با نظریات ارتجاعی و دروغین: ” ستم 

 ملت فارس"علیھ ملل دیگر
 

 حسن ماسالی
از ویژگی ھای ارزشمند جامعھ ایران اینستکھ صرفنظر از استبداد حکومت ھای مرکزی و فتنھ 

 ھمدیگر درکنارقرنھا  علقات مذھبی وقومی گوناگون خارجی، مردم با تنیروھای ارتجاعی  گریھای
را ” ھویت مشترک ایرانی”   بطرزمسالمت آمیز زندگی کرده اند و طی چند ھزار سال تاریخ مشترک

.بوجود آورده اند  

و ھمچنین بعلت موقعیت   ایران کشوری بوده است کھ بعلت بافت اجتماعی و ساختار اقتصادیش
ست یک فرد متمرکز می در حکومت مرکزی، و گاھی بد  اداری –ھمھ قدرت سیاسی  استراتژیکی اش

)*1شده است.(  

در جامعھ شکل بگیرد  ” تبعیض” موجب می شده است کھ انواع ”استبداد حگومت مرکزی” این شیوه 
ت از امور وخصوصاً مردم شھرستانھا و نقاط دور از مرکز، ازمزایای اجتماعی و فرھنگی و دخال

.خویش محروم می شدند   

نیز ” حکومت مرکزی ” بررسی ھای تاریخی و اجتماعی نیزنشان میدھند کھ تشکیل دھندگان و حامیان 
.افراد قدرتمند و رھبران عشایر و قبایل نقاط مختلف، با تعلقات قومی و ملی گوناگون بودند   

ی بودند؟ عکس ھا و اسناد و مدارک چھ کسان” حامیان شاه و حکومت مرکزی سابق ” نگاه کنید 
فراوانی دراختیار دارم کھ افراد متنفذ کرد، لر ، بختیاری، بلوچ، آذری، خراسانی ،گیالنی و مازندرانی؛ 

شرکت داشتند. بیاد دارم کھ درنقاط مختلف کشور، سران ” تقسیم حلوا” از شمال تا جنوب ، در این 
ر و نمایندگان دولت در استانداری ھا و فر مانداری ھا و ھمین عشایر و قبایل با ھمکاری وزارت کشو

، ” انتخابات” تعین میکردند وانجام” نماینده مادام العمر با حمایت ارتش، اشخاصی را بعنوا حتی گاھی
د.سازی ھای عوامفریبانھ ای بیش نبوصحنھ   

ن مرتجع، تعین می و فرصت طلبا” جان نثاران” برای اداره امور ھر محل و منطقھ نیز، از ھمین  
.شدند  

http://www.iranomid.de/%da%a9%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4/
http://www.iranomid.de/%da%a9%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4/
http://www.iranomid.de/%da%a9%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4/
http://www.iranomid.de/%da%a9%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4/
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سرکوبگر مردم، تحت نام اسالم، ” پاسدار”شارالتان و ھر” آخوند”اکنون در جمھوری اسالمی نیز، ھر
.در سراسر ایران حکمفرما ساختھ اند” دینساالری-حکومت فاشیستی   

یت کنگره مل” در چنین شرایطی ، عده ای در لندن و واشنگتن گروھی تشکیل داده اند کھ خود را  
ستم ” می نامند و در نوشتارھا و گفتارھای تبلیغاتی خود ، مشکل اساسی جامعھ ایران را “ھای ایران 

.قلمداد میکنند” ملت فارس علیھ ملل دیگر  

خودم برای آشنائی بیشتراز مبانی فکری ، سیاسی وعملکرد این گروه ، در چند جلسھ و از جملھ در  
کت کردم. متوجھ شدم کھ اکثر قریب باتفاق این افراد ،اصوالً آنان شر” پالتاک” یک گفتگوی عمومی 

بیان میکنند، آگاھی ندارند . اکثر قریب باتفاق ” ستم ملت فارس علیھ ملل دیگر ” ازآنچھ کھ درباره 
برای تماسگیری ھای بین المللی استفاده ” تئوری دروغین“از یک “جمعیت “تشکیل دھندگان این 

.اجتماعی آن بدرستی بیاندیشند –نتایج فاجعھ بارسیاسی   بارهمیکنند ، بدون اینکھ در  

چندی قبل ،جلسھ ای کھ در درون نیروھای ترقیخواه اپوزیسیون درباره دفاع از مبانی حقوق بشر   
” فارسی ” می نامید، حاضر نبود کھ ” آذِری” وآزادی زندانیان سیاسی برگزار شد، فردی کھ خود را 

!!!می نامید” ستم” ت کردن را صحبت کند و فارسی صحب   

ارتباط برقرار نمیکنند و ” اللی” این شخص و افرادی نظیراو، متوجھ نیستند کھ در یک کشور با زبان
کنونی ایران ، “زبان فارسی “نیاز بھ یک زبان مشترک میباشد. بعالوه این افرادآگاھی ندارند، کھ 

کھ تکلم میکنیم، ” فارسی”درایران میباشد. وزبان کنونیترکیبی از واژه ھا و لغات زبانھای گوناگون 
.است”عربی”بیشتر  

گلوبالیزاسیون)، چنین ”(جھانی شدن مناسبات” ازھمھ مھمتر، این افراد متوجھ نیستند، کھ درعصر
در جامعھ کمک ” فاشیستی” است ومیتواند بھ استقرار مناسبات ” شوینیستی” شیوه ای برخوردی ،

.کند  

و ” جندهللا ” متوجھ شدم کھ برخی ازاین محافل حتی از” پالتاک” گوھای عمومی دردر یکی ازگفت
کھ در بلوچستان در ارتباط با جریانھای ارتجاعی پاکستان و افغانستان ” ریگی” رھبر گروه مزبور بنام 

!!! فعالیت میکرد، ودر ترور و آدم کشی شرکت داشت ،حمایت میکردند  

چیست ؟ آیا تشکیل ” حزب هللا” با ” جندهللا ” پرسیدم کھ تفاوت ” ندهللا ج” در آن جلسھ ، از حامیان 
باشد ، برای شما قابل پذیرش میباشد؟” بلوچ ” دھنده یک جریان ارتجاعی و فاشیستی ، اگر  
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برابری ” بسیاری از این افراد از تاریخ تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران خبر ندارند و از بینش ومنش 
وه ھای تحقق آن بی اطالع ھستندو شی” طلبانھ . 

ویژگی ھای تاریخی ایران از جملھ اینستکھ اقوام ایرانی و حتی غیر ایرانی کھ حکومت مرکزی را 
تصاحب میکردند، برای اینکھ ھمبستگی سراسری ایرانیان و یکپارچگی کشور را حفظ کنند، 

قومی   آگاه بودند کھ در آمیختگی زیرا  حکومت کنند” ھویت ایرانی ” بعمل می آوردند کھ با   کوشش
، پاالیش فرھنگی و آداب و رسوم مشترک ایرانیان ، آنچنان قدرتمند است کھ از طریق تسلط قدرت 

ترور و اختناق و ایجاد مرزھای مصنوعی .   و حتی با ایجاد حکومت اداری  -نظامی و سیاسی
حکمرانانی نظیر   بھ سرنوشت ره نگاه کنید نمیتوانندھمبستگی ایرانیان.را از میان بردارند. . دراینبا

اسکندر مقدونی، سرداران یونان، مغول، و اعراب ھمچنین استعمارگران پرتغال ، روس، انگلیس ، 
فرھنگ ، تاریخ و ھویت مشترک ایرانیان   آلمان،و آمریکا در ایران کھ با تمام قدرتشان مجبور شدند با

 .مداراکنند

ستم ” وسیھ، لنین و استالین برای سلب حاکمیت از تزار روسیھ ، تئوری پس از پیدایش بلشویسم در ر
را بعنوان یک تاکتیک برای کسب قدرت سیاسی خود مطرح کردند ، بدون اینکھ بھ برابری ” ملی 

حقوق اقوام و ملیتھا توجھ داشتھ باشند. زیرا ھمانطورکھ اسناد تاریخی نشان میدھند ومشاھده 
ری استالین بصورت یک باند مافیائی جایگزین حکومت تزار شد وجنایات کردیم،حزب بلشویک برھب

. شیوه کار استالین عاقبت موجب شد کھ امروز نیز باند مافیائی سرمایداری از  بیشماری مرتکب شد
نھ تنھا در روسیھ و اروپای   شکل بگیرد کھ” ک.ج.ب“درون ھمان حزب بلشویک و سازمان پلیسی 

را از پشت بستھ اند“مافیای ایتالیائی نسب “ی غربی نیز دست شرقی ، بلکھ در اروپا . 

مراجع ” برھبری حزب توده کھ مھمترین خصلتش بیسوادی و کپی برداری از ” چپ سنتی ” درایران 
را طوطی ” ستم ملت فارس علیھ ملل دیگر ” نظیر لنین و استالین بود، مدتھا نظریھ عاریتی ” تقلید 

کھ توجھ داشتھ باشد کھ جامعھ ایران با شرایط حکومت تزار روسیھ و وارمطرح میکرد بدون این
.سیطره جوئی آنان در آسیای مرکزی و قفقاز، تفاوت دارد  

برخی از عناصر ساده اندیش و قدرت طلب وابستھ بھ اقوام درون ایران نیز بدون اینکھ شناخت واقع 
داشتھ باشند، محرومیتھای اقتصادی ، ساختار قدرت سیاسی، نظامی و اداری ایران   بینانھ ای از

اداری کشور را بھ گردن  -ضد دمکراتیک سیاسی  مشکالت سیاسی و فرھنگی قومی وھمچنین مناسبات
می اندازند” ملت فارس“یک موجود موھوم بنام  . 

از این نظریھ پردازان می پرسیم کھ در ایران چند صدسال اعراب ، مغول، صفویھ ؛ زندیھ ،افشاریھ ، 
د؟بودن” فارس ”ت کردند ، آیا آنھاحکوم اریھقاج  
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اکثر قریب باتفاق سران ایالت و عشایر   بھ تاریخ معاصر رجوع میکنیم: آیا در زمان محمد رضا شاه
بلوچستان، کردستان، گیالن، مازندران خراسان، آذربایجان و.. ھم پیمان شاه نبودند؟( در این مورد 

ن و عکسھای آنان را کھ وفاداری خود را نسبت بھ رژیم درمحافل تمام اسامی سران اقوام وعشایر ایرا
).مختلف ابرازمیداشتند دراختیار دارم  

و ” ملت فارس“یقھ درانی میکنند می پرسیم : این ” ستم ملت فارس”   ازاین محافل کھ درباره
 کجا مستقر ھستند؟ آیا آنھائی ھستند کھ در تھران حکومت میکنند؟ این لشگریان ستمگرش

، رسومات و فرھنگ عربی بر ما حکومت میکنند و ترکیبی از اقوام و   حکومتگران کھ با ایدئوژی
سیاسی نقش دارند..سپاھیان و جنایتکاران این  –ملیتھای مختلف ھستند کھ در این اسارت ایدئولوژیک 

یرانیان شرکت و استقرار فرھنگ عربی و قرون وسطائی در ترور و اختناق ھمھ ا رژیم نیز بنام اسالم 
.میکنند  

” ستم ملی “طریق اقتصادی   آنھائی ھستند کھ اقتصاد کشور را در دست دارند و از” ملت فارس ” آیا
 روا میدارند؟

ابراز میدارند، آذربایجانی ھای کوشا و با   تا آنجائی کھ پژوھشگران بیغرض داخلی و بین المللی
و آنچھ کھ بھ فساد و غارت اموال عمومی مربوط نبض اقتصادی ایران را دردست دارند.   استعداد

میشود ،کارگردانان وحامیان اصلی حکومت مرکزی در گذشتھ و حال ثروت ملی و حقوق مردم محروم 
در استان فارس مستقر ھستند و از آنجا ” ملت فارس ” میدھندآیا   برباد  تصاحب کرده ، یا  جامعھ را

د؟نزام میدارسپاھیان خود را برای ستم سایر ملل اع  

بقایای ترکان مغول ( قشقائی ھا)، اقوام لر ( بختیاری ) ،   در استان فارس کھ بطور عمده
زندگی میکنند و اکثر آنان مثل سایر اقوام ایرانی، از حقوق اولیھ انسانی و سیاسی محروم   وعرب
.ھستند  

پارسی ھای زردشتی ھستند؟” ملت فارس “آیا   

نیز در ” پارسیان ” پس از حملھ اعراب بھ ھند پناه بردند و بقایای این  اکثر پارسی ھای زردشت نیز
حکومت مرکزی و یا در   اداری -ایران از اقلیتھای قومی محسوب میشوند کھ در ساختار قدرت سیاسی

.انحصار گرفتن اقتصاد کشور نقشی ندارند، بلکھ بوسیلھ این رژیم مورد اذیت و آزار قرار میگیرند  

اداری متمرکز و ضد دمکراتیک ،با در  -سیاسی  با ساختار قدرت  حکومت مرکزی  ستکھ:واقعیت این
سیاستھای   انحصار گرفتن قدرت مالی و اقتصادی کشور ( اقتصاد دولتی ) و ھمچنین از طریق
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غارتگرانھ بوسیلھ باندھای مافیائی مرتبط بھ قدرت مرکزی ، حقوق مردم سراسر کشور و حقوق اقوام 
.ساکن ایران را مورد تجاوز قرار میدادند و می دھندگوناگون   

و غیره برای   مردم محروم و تحت ستم سراسر ایران از کرد، بلوچ، آذری ، ترکمن و عرب  مبارزه
 –پایان بخشیدن بھ محرومیت ھا، نابرابری ھا و برای دمکراتیزه کردن مناسبات اقتصادی ،سیاسی 

اما چگونھ؟ زبان ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد اداری کشور و شکوفا ساختن فرھنگ و   

در تاریخ تحوالت سیاسی ایران برخی عناصر مثل قاضی محمد در کردستان ایران، صادقانھ میخواستند 
و چشم امید ” جمھوری مھاباد” برای احقاق حقوق پایمال شده مردم کردستان مبارزه کنند، اما اعالم 

د.بود کھ سر انجام خوبی ببار نیاورلطی بھ قدرتھای خارجی دوختن، سیاست غ  

غالم یحیی و پیشھ وری از نارضایتی و محرومیت مردم آذربایجان استفاده کردند تا خواستھا ی حق 
کھ  طلبانھ مردم آذربایجان را وجھ المصالحھ قدرت طلبی فرقھ خود و اتحاد جماھیر شوروی قرار دھند 

قھ آنان عاقبت بھ سرنوشت شومی ان بود و این آقایان و فرسیاستی خائنانھ بھ مردم آذربایجان و ایر
.ھمان شوروی دچار شدنددر  

دارم .   احساسی و کورکورانھ ھموطنان عرب ما در خوزستان از ارتباط   شخصاً تجربیات زیادی
و تحقیر ھائی کھ در اثر  از اعراب ساکن ایران را می شناختم کھ بخاطر محرومیتھا   عناصر و محافلی

اداری ضد دمکراتیک ویا بخاطر فرھنگ ارتجاعی حاکم در ایران بھ آنھا روا  –اسبات سیاسی من
مدافع حقوق ” میداشتند، با حکومتھای عراق ، سوریھ یا مصر ارتباط برقرار میکردند تا باصطالح 

کھ خود ماھیت   ساکن ایران شوند. سازمانھای امنیتی و استخبارات این کشور ھا” مردم عرب 
جاسوسی و “برای   جاعی و ضد دمکراتیک داشتند، کوشش بعمل میآوردند تا از این افرادارت

را می شناختم کھ  ایرانی   و آزاد اندیش عرب  استفاده کنند. برخی از این افراد شریف  ”تخریبگری 
حاضر بھ ھمکاری نمی شدند و لذا سالھا در زندانھای حکومتھای بعثی عراق و سوریھ مورد شکنجھ 

عرب ایرانی، اکنون در اروپا  یکی از ھمان شکنجھ شدگان و آوارگان  و اذیت و آزار قرار گرفتند. 
امیدوارم کھ این ھموطن عرب ، راه نجات خود را در ھمبستگی با مردم تحت  زندگی و فعالیت میکند . 

در دست قدرتھای   ستم سراسر ایران جستجو کند ، نھ اینکھ اینبار بجای حکومتھای عربی ،بھ ابزاری
بزرگ اروپا و آمریکا بدل شود. اینگونھ سیاستھا و روش کار موجب تضعیف ھمبستگی مردم و تقویت 

آنان   حکومت ھای ارتجاعی در ایران خواھد شد و قدرتھای خارجی نیز پس از بھره برداری تاکتیکی
 .را قربانی خواھند کرد

رزمندگان کرد مبارزه کرده ام.   ر کنار مردم وشخصاً قریب سھ سال در کردستان ایران زیستھ و د
 ً از محرومیتھا ی مردم کردستان و جنایاتی کھ توسط حکومت مرکزی در سراسر کردستان   شخصا
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برابری حقوق مردم   اعمال میشود آگاھی دارم وآماده ھستم کھ با تمام امکانات و تاپای جان برای
رزات خود ادامھ دھم ، اما حاضر نیستم از سیاست زحمتکش و محروم کردستان و سراسر ایران بمبا

جدائی طلبانھ و نفاق اندازانھ کھ بھ ھمبستگی مردم سراسر کشور و یکپارچگی ایران لطمھ وارد می 
.حمایت کنم سازد،   

شخصاً کھ از خصلت آزادیخواھانھ و ترقیخواھانھ احزاب کرد اطالع داشتم برایم تعجب آور بود کھ 
کنگره ملیت ھای ” “ت کردستان ایران، در چنین جمعیت بی ھویت و بی محتوا بنامحزب دمکرا چگونھ 

عضویت دارد؟ اخیراٌ فرصتی دست داد تا با دوست مبارز آقای مصطفی ھجری ، دبیرکل این ” ایران
” تئوری دروغین ستم ملت فارس علیھ ملل دیگر“حزب مالقات داشتھ باشم . خیلی باز و شفاف درباره 

ستم ملت فارس علیھ ملل دیگر ” گفتگو کردم . خوشبختانھ ایشان نیز بامن ھم عقیده بودند کھ با ایشان 
حکومت مرکزی اعمال می شده و میشود ودرباره ماھیت و ” پایھ و اساس ندارد و ھمیشھ ستم ” 

.خصلت حکومت کنونی ایران نیز نظریاتم را تائید میکردند  

: میتھای اجتماعیاز دیکتاتوری و محرو  راھکارھای نجات  

نجات مردم از نابرابری ھاو تبعیض ھای سیاسی ، اقتصادی، جنسی، فرھنگی   عقیده دارم برای
ضروریستکھ ابتدا با طرح برنامھ سیاسی و تعین استراتژی و تاکتیکھا و برنامھ عمل مبارزاتی  .. 

ان ایران در برابر مشترک زمینھ ذھنی مناسبی برای ھمبستگی مردم سراسر کشور و تمام ستمدیدگ
.فراھم سازیم  تروریستی مرکزی –حکومت استبدادی و دیوان ساالری   

تا   شعارھای سیاسی و مبارزاتی ما با سیاست ھمبستگی ایرانیان انطباق داشتھ باشد ضروریست 
مبارزه فراھم شوند و در سراسر ایران گسترش   برای ھمآھنگ کردن شیوه ھای سازماندھی و  زمینھ
.یابند  

اداری کشور از  –دمکراتیزه کردن مناسبات سیاسی  ضروریست کھ مشترکاًچشم انداز روشنی برای 
داشتھ باشیم تا ” شوینیسم” اداری کشور، بدون توسل بھ  –طریق فدرالیزه کردن قدرت سیاسی 

.و مدیریت آینده جامعھ ایران فراھم شود  مشارکت وسیع مردم در اداره امور خویش زمینھ   

یران اقوام گوناگون ایران در نقاط مختلف کشور زندگی میکنند . بطور مثال : کردھا در گیالن، در ا
و ھمچنین آذری ھا در نقاط مختلف ایران ساکن ھستند کھ گروھھای   قوچان  مازندران، قزوین ،

در یک اجتماعی قدرتمندی را تشکیل میدھند و یا میدانیم کھ ھرکدام از اقلیتھای مذھبی ایران فقط 
قومی ، دینی و   منطقھ خاصی ساکن نیستند.، لذا تآمین حقوق برابر برای ھمھ مردم و رفع تبعیضات

براساس مفاھیم دمکراسی خواھی و   اداری -جنسی میتواندفقط از طریق فدرالیزه کردن قدرت سیاسی
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تقسیم  اس صورت بگیرند، نھ براس  فرھنگی –ری ااد –سیاسی  -گسترش آن در عرصھ ھای اجتماعی
.ایران بخاطر تمایالت شوینیتسی نژادی ، یا مذھبی  بندی  

وتقسیمات کشوری بمنظور تقویت بخشیدن ” اداری –عدم تمرکز سیاسی “ضروریست کھ 
محلی و منطقھ ای منتخب مردم و براساس مفاھیم دمکراسی خواھی و، گسترش آن در   شوراھای

مردم در اداره و مدیریت جامعھ ، نھ تنھا موجب   ممشارکت مستقی عرصھ اجتماعی صورت بگیرند . 
نوسازی ایران تسھیل میگردد  و نھادینھ شدن آن میشود، بلکھ شرایط  گسترش دمکراسی 

 ایجاد کار ،گردد.یا بخش خصوصی انحصارگر متمرکز نمی  اقتصادی و مالی در دست دولت وامکانات 
بامشارکت مستقیم  دم از حرف بعمل در می آید. مر و زمینھ سازی برای رفاه اجتماعی برای  مسکن 

وفرھنگ و ھنر فرمایشی جایگاھی نخواھند  شکوفا میشوند   ھنر و زبان  فرھنگ مردم است کھ 
اگر ھر حزب و گروه قومی و مذھبی بخواھد کشور را جوالنگاه خاص خود قرار بدھد با   داشت .

مکراسی خواھی در تضاد قرار میگیرد. فرھنگ و سیاست کثرت گرائی سیاسی ، سکوالریسم و د
تمایالت فرقھ گرایانھ باید از ھم اکنون مھار شوند وگرنھ در باز سازی دیکتاتوری دیگری نقش ایفا 

براساس دین و مذھب و یا نژاد پرستی،   سیاسی و یا جغرافیائی ایران  تقسیم بندی خواھند کرد. 
.ی نخواھد داشتسیاستی است ارتجاعی و تفاوتی با جمھوری اسالم   

بما می آموزد ” گلوبالیزیشن” و روند  از طرف دیگر، مناسبات اقتصادی و سیاسی در جھان امروز
بدون چنین چشم  کنیم. تضمین بقای خود حفظ ردمی، ملی و سراسری خود را برای ھمبستگی م کھ

و انتقامجوئی ھا ی سرنوشت بسیاری از کشورھای افریقائی دچار خواھیم شد کھ جنگ داخلی اندازی، ب
.جھان تبدیل شده اندجوامع آنان را متالشی کرده است و بھ زائده ی بی ارزشی در  مذھبی و قبیلھ ای  

ھمچنین بھ ” شیوه تولید آسیائی” ) رجوع شود بھ نظریات مارکس و انگلس در باره 1توضیح : (*
مقاالت آقای د کتر محمد علی و   آقای ویت فوگل در کتاب استبداد آسیائی  نظریات و پژوھش ھای

.خنجی درباره شیوه تولید آسیائی  
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 حسن ماسالی
2017 آوریل  

۷۱۳۵بحران کنونی ایران ، تشابھات و تفاوتھای آن با بحران   
را "  ۱۳۵۷تا اواخر سال۱۳۵۶تاکنون اکثر افراد و گروھھائی کھ مخالف رژیم شاه بودند حوادث سال 
 انقالب" می نامند و طرفداران نظام سابق آنرا" فتنھ " تلقی میکنند. 

بسیاری از محافل و گروھھای سیاسی موافق و مخالف بدون اینکھ تحلیل واقع بینانھ ای ازعوامل بحران 
بعمل آورند، نظریاتی  ۵۷و  ۵۶تی و توانائی وکارائی نیروھای مخالف رژیم شاه در سالھای رژ یم سلطن

 –مطرح میکنند کھ با حقایق سیاسی آن دوران وفق نمیدھند . عقیده دارم کھ تحریف حقایق سیاسی 
تاریخی توسط دو قطب مزبورمنجر شده است کھ صف آرائی و دشمنی ھای کور کورانھ ای بین بسیاری 

سال از  سی وھفتزموافقین و مخالفین نظام سابق حتی  در شرایط کنونی شکل بگیرد .ھم اکنون ،قریب ا
فروپاشی رژیم سلطنتی و بقدرت رسیدن رژیم آخوندی میگذرد. اما اکثر ما ایرانیان ھنوزنیاموختھ ایم کھ 

رار دھیم. بطورخردگرایانھ دالیل شکست و ناکامی خود را در گذشتھ و حال مورد ارزیابی ق
ھنوزشعارھای کینھ توزانھ بر عقل وشعور ما حاکم ھستند. اکنون نیز مثل گذشتھ، سیاست " صبر و 

انتظار"، سیاست بازیھای فرصت طلبانھ در فضای سیاسی ایران نقش تعین کننده ای ایفا میکنند.  برخی 
آگاه در فضای بیم و نا امیدی محافل آگاه در میان زنان ، جوانان  و تعداد انگشت شماری از روشنفکران 

شش  سالھ گذشتھ ، فقدان  ی وترور و اختناق ستالش میکنند کھ بھ مقاومت خود ادامھ دھند. اما  
رھبران سیاسی کاردان، فقدان سازمان یافتگی مردم وتفرقھ و پراکندگی ، شرایطی را بوجود آورد ه اند 

آینده ایران بازھم وقیحانھ مداخلھ خواھند کرد تا نیروھای خارجی در تعین مسیر سیاسی کھ بطور یقین  
          بحران کنونی ایران را براساس منافع " نظم نوین جھانی"  فیصلھ دھند.

بلکھ نیست  جھالت کارگردانان رژیم حاکماتوری وعقیده دارم کھ بحران کنونی ایران تنھا ناشی ازدیکت
تشکیالتی عقب مانده بخش بزرگی از  –یاسی س -کیفیت و خصلت نیروھای مبارز و ساختار فکری

اپوزیسیون کنونی ایران در داخل و خارج از کشور نیزعامل مھمی درشکل گیری بحران کنونی ایفا 
تشکیالتی و برنامھ  ساختار از طریق  مبارزه میکنند. زیرا آن بخش ازاپوزیسیون ایران کھ ادعای

نجاه سال گذشتھ کارمیکنند و باوجود ادعاھای پر مبارزاتی سنتی میکنند، ھنوزبا تفکر پ –سیاسی 
و محافل دمکرات ایران کھ  ھاطمطراقی کھ میکنند از آخوندھا نیز عقب مانده تر ھستند. آن بخش از کادر

از گذشتھ درس آموختھ اند و متحول شده اند ، ھنوز از سازمان یافتگی درستی برخوردار نیستند و با 
ی دوراندیش ھامباحث " اینترنتی " و  گفتگوھای بی انتھا خودشان " مشغول" کرده اند. بنابراین نیرو

ھ جانبھ برخوردار نیستند تا بتواند نارضایتی ، مدرن و دمکراتیک جامعھ ھنوز از سازمان یافتگی ھم
مردم را درمسیر برکناری رژیم ھدایت کند. بھمین دلیل، آخوند ریاکاری مثل محمد خاتمی قریب ھشت 
سال موفق شد کھ نارضایتی مردم را " کانالیزه " کند و بھ انحراف بکشاند. پس از افشا شدن ماھیت 

وارد میدان شدند تا اینبار با ارعاب سیاست خود را بھ پیش ببرند. خاتمی، بازیگران جناح فاشیستی رژیم 
روی کار آمدن احمدی نژاد نشانھ " قدرت " رژیم نبود بلکھ نشاندھنده بن بست سیاسی  رژیم بود. 

سپس بازیگران  دیگری مثل کروبی و موسوی وارد میدان شدند وجوانان ناراضی را بمیدان کشیدند و 
د.فاجعھ دیگری آفریدن  

ھم اکنون  روحانی و ظریف ، کھ سالھا مسئولیت  زد وبند در پشت پرده ، با محافل بین المللی را بر 
عھده داشتند، مسئولیت نجات رژیم را بر عھده گرفتھ اند. اما بحران اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی 



72 
 

یم قابل نجات نیست جامعھ بھ حدی گسترش یافتھ است کھ با چند نشست و برخاست نشاط انگیز، این رژ
واین رژیم در آینده بھ ھرشکلی عمل کند محکوم بھ زوال است. اما متاسفانھ بعلت ضعف نیروھای 
اپوزیسیون دمکرات، باردیگر نوبت "عامل خارجی" فرارخواھد رسید تا از طریق کودتا و "موج 

آن خواھیم شد کھ بی آفرینی" ، در سرنوشت سیاسی ایران دخالت کنند. باین ترتیب بار دیگر شاھد 
کفایتی و بی درایتی حاکمیت واپوزیسیون کنونی ایران موجب گردند کھ قدرتھای خارجی مدعی " نجات 

 ایران " شوند؟
سیاسی ایران دارند با زشتی ھای دیگری تکرار میشوند. عقیده دارم قبل –رویدادھای  تاریخی  ازاینکھ   

ھمھ مبارزین آزاد اندیش و خردگرا، ھمچنین ھمھ  نظاره گرفاجعھ دیگری باشیم ، ضروری است کھ
دردمندان  و" سوتھ دالن سیاسی" کھ ازستیزه جوئیھا، شعاردادن ھای بی محتوا وازفحاشی ھا و اتھام 

زدن ھا خستھ و بیزار شده اند، با استفاده از تکنولوژی مدرن ارتباط گیری و با" رعایت فن مبارزه 
، مشترکاً کوشش بعمل آوریم کھ  در آینده ، با مجالس"گپ" و " اجتماعی درشرایط ترور واختناق"

تفریحات اینترنتی " خودرا مشغول نکنیم  و در منازعات تخریبگرانھ شرکت نکنیم، بلکھ ضمن بررسی  
ناکامی ھای احزاب سنتی، در راه شکل گیری احزاب دمکراتیک و مدرن اجتماعی گامھای استوار بر 

ند فروپاشی رژیم و درمسیر دمکراسی خواھی نقش مثبت و سازنده ای ایفا کنیم داریم تا بتوانیم در رو
 ودرمرحلھ"گذاراز بحران" ابتکار عمل را بدست بگیریم و بار دیگر، دنبالھ رو حوادث نشویم.

       عناصر ومحافل دوراندیش ایران وظیفھ خواھند داشت کھ ازھم اکنون، مردم و           
ر را ازماھیت بحران کنونی مطلع سازند وازشرکت درمنازعات کاسبکارانھ محافل  خصوصاً جوانان کشو

مدرن ،   بی کفایت سنتی امتناع ورزند. ما وظیفھ داریم کھ از یکطرف در راه شکل گیری حزب 
سیاسی خودمان را بوجود آوریم، و ازطرف دیگر، در راه  –دمکراتیک و منطبق با چشم انداز فکری 

امعھ کثرت گرا( پلورالیسم سیاسی)، با دگراندیشان سیاسی، شکل گیری یک ج گامھای مشترکی در راه   
شکل گیری یک جبھھ ائتالفی، با مشارک  احزاب مدرن، با محتوای : سکوالریسم، دمکراسی خواھی و 

ض، برداریم.یرفع تبع   
مبانی دمکراسی  دمکرات ،کھ بھ –در جبھھ نوین ائتالفی، از گروھھای نواندیش چپ تا لیبرال     

خواھی و حقوق بشر پایبند ھستند،شرکت خواھند داشت . افراد و محافلی کھ با فرھنگ دیکتاتوری 
در   پرورش یافتھ اند تاکنون مانع از آن شده اند کھ دگراندیشان دمکرات بتوانند فضای دمکراتیکی  

شور بوسیلھ حاکمیت و ھمچنین گفتگو کنند تا نسل جوان ازھمھ حقایق باخبر شوند. ترور واختناق درک
وجود دارند، مانع بزرگی درراه ایجاد   مناسبات ضد دمکراتیکی کھ در میان نیروھای واپسگرای سنتی 

"ھمبستگی سراسری مردمان ایران " بمنظور نجات مردم و کشوردرگذشتھ بودند ودر شرایط کنونی 
                                                                                                                            نیزھمان عناصر و محافل بھ تخریب ادامھ میدھند.

اکنون نیز مثل گذشتھ شاھد آن ھستیم کھ ارعاب تنھااز طریق حاکمیت اعمال نمیشود           بلکھ "  
شکل نظام ھای سیاسی مختلفی جانبداری شاه اللھی" ، "مارکس اللھی " و "حزب اللھی" گرچھ از 

واحدی"  قرار دارند.   بھھمیکنند، اما ازنظرخصلت ضد دمکراتیک و بینش و منش ارتجاعی در" ج
" اسالمی "، مھم آنست  کھ  مھم نیست کھ چھ تابلوئی را حمل میکنند:" کمونسیتی"،" سلطنتی " یا 

!خوردار ھستندبر بدانیم، از خصلت ھای غیر انسانی و ضد دمکراتیک   
سال کھ ازفروپاشی دیکتاتوری شاه میگذرد، ھنوزبسیاری از طرفدارانش  ھفتپس از سی و   دگر  

اندیشان را تھدید بھ مرگ میکنند. خودم بارھا و بارھا در مباحث رادیو / تلویزیونی و در گفت گوھای " 
ه علیھ " پال تاک " این مسئلھ را تجربھ کرده ام. این عناصر کھ ادعای مبارز دیکتاتوری " کنونی   
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میکنند، با وقاحت از " دیکتاتوری شاه " حمایت میکنند و با بیشرمی ادعا میکنند کھ مردم ایران و 
  روشنفکران شایستھ دیکتاتوری ھستند.

بررسی ستیزه جوئی ھای داخلی این فرقھ ھا و توطئھ گریھای آنان علیھ ھمدیگروبرضد دگر    اندیشان  
د کھ چرا آخوندھا با تفکر ماقبل قرون وسطائی ھنوزدرایران حکومت میکنند.  سھ جریان نشان میدھن

فرھنگی نامبرده حتی کوشش میکنند کھ بخشی ازنسل جوان –سیاسی  کشور را بھ چنین سیاست ،   
  فرھنگ و منشی  سوق دھند.

مبرده جدا نیست. سیاسی نا –بنابراین،مبارزه علیھ این رژیم، از مبارزه با سھ جریان فکری   مشکل  
سیاسی ایران ارائھ تعریف صوری از" جمھوری"، "سلطنت"،" یا " سوسیالیسم " نیست. بلکھ عقیده 

دمکراتیک دگراندیشان را    دارم ، ما فقط با دارندگان  اندیشھ ھای نوین سیاسی و اجتماعی کھ حقوق
مردم ، و نھ " موروثی " کسب میکنند، تحمل میکنند،  و "قدرت سیاسی" را با مراجعھ بھ آرا عمومی 

احترام میگذاشت و نھ رژیم کنونی بدان   میتوانیم ھمزیستی کنیم. نھ رژیم سابق بھ این حقوق ومناسبات
عمل میکند. بھمین دلیل ھم رژیم سابق می بایستی بر چیده می شد و این رژیم نیر باید بطور بنیادی 

  ریشھ کن شود. 
یم دیکتاتوری سابق محق بودیم ،امابخاطر ضعف ھای بینشی کھ ناشی از ما در مبارزه علیھ رژ   

پرورش در ھمان فرھنگ استبدادی و در ارتباط با احزاب التقاطی سنت گرا  بود، دوراندیشانھ و دمکرات 
  منشانھ عمل نکردیم، و لذا اکثر ما، بھ نحوی ھم پیمان آخوند شدیم.

در ما روی داده است ، ازکمبودھای گذشتھ خود با  بسیاری از ما بخاطر تحوالت فکری  کھ  شھامت  
انتقاد میکنیم. اما  شاه اللھی ھا ، مارکس اللھی ھا و  حزب اللھی ھا میخواھند ھنوز بھ سیاست تخریب، 

  استبداد و جنایت ادامھ بدھند.
وق یکی از عواملی کھ " اپوزیسیون کنونی " را تجزیھ کرده و بھ عملکردھای بدون ھدف س  داده  

است، مغشوش بودن روابط نیروھای دمکرات با چنین عناصر و محافل میباشد.عدم مرزبندی با چنین 
.بچشم میخورد ادعای دمکراسی خواھی میکنند، عناصری حتی در گروھھائی کھ   

انجام  عقیده دارم ،عضو گیری در احزاب و گروھھای سنتی  با ارزشھای انسانی و دمکراسی خواھی  
می شد.بھمین دلیل ، در احزاب سنتی از  اتخاذ فتند ، بلکھ بر حسب " مصلحت و سیاست روز"نمیگر

  آخوند، فئودال تا افراد الت منش ( لمپن) حضور داشتند. 
دیکتاتورپروری ، تخریبگری و ھتک حرمت دگراندیشان در درون این سازمانھا ادامھ داشت وازطریق  

تھ و بازتولید میگرد ید ند.این سازمانھا بھ جامعھ انتقال یاف   
سال،رژیم با بحران مرگباری روبرو شده است . ھفت اکنون مشاھده میکنیم کھ پس از سی و  درشکل  

گیری این بحران عوامل مختلف داخلی و خارجی موثر بوده اند.اینبار نیز مثل گذشتھ بخاطر خصلت 
کھ در درون  نامتعادل و ضد مردمی کھ در حاکمیت وجود دارد و کمبودھائی اپوزیسیون حکمفرما است   

، عوامل خارجی بخود اجازه میدھند کھ بی مھابا در تعین مسیر سیاسی ایران مداخلھ کنند. اسرائیل  و 
مداخلھ  جناحی از محافظھ کاران آمریکا و اروپا خواستار  

ھستند تا فاجعھ ای نظیر عراق ، لیبی و سوریھ بیافرینند.نظامی     
ن  پرسش مطرح است کھ درفرصت زمان کوتاھی کھ دراختیار داریم، آیانیروھای ملی و بار دیگرای  

  دمکرات منش ایران میتوانند نقش سازنده ای برای گذار از بحران ایفا کنند؟



74 
 

             این پرسش را با صراحت از نیروھائی میکنم کھ بھ حداقل معیارھا و ارزشھای انسانی و  
دمکراسی خواھی پایبند ھستند. باتجاربی کھ خودم و بسیاری از انسانھای آزاد اندیش ایران در گذشتھ و 

سیاسی سنتی و ارتجاعی نیستند.  –حال کسب کرده ایم، مخاطبین ما جریانھای فکری            
ای براین اساس و با توجھ بھ ارزشھا و معیارھای مورد نظر، ضروریست کھ تشابھ و تفاوتھ  بحران  

مقایسھ کنیم و باتوجھ بھ اھمیتی کھ رویدادھای سیاسی ایران   ٥۷و  ٥٦سیاسی کنونی ایران را با بحران 
ھیچگونھ پرده پوشی  و بدون  بدون  دریکی دو سال آینده خواھند داشت، ھمھ ما وظیفھ داریم کھ 

محافل مختلف ایرانی و خارجی توسل بھ فرقھ گرائی ، براساس اسناد و مدارک انکارناپذیری کھ  توسط 
را کھ ۵۷و۵۶انتشار یافتھ اند ، تاریخ حوادث سالھای  موجب فروپاشی  نظام سلطنتی و بقدرت   

رسیدن آخوندھا گردید، بدون ھیچ تعصبی بازنگری کنیم و مورد ارزیابی قرار دھیم. مقایسھ بحران 
،ھشیاری واحساس مسئولیت ٥۷کنونی با بحران سال  خواھد بخشید. با چنین روشی خواھیم مارا ارتقا  

ایراندوستان " دمکرات و صادق را کھ ناشی از ناآگاھی  توانست  برخی" دشمنی ھا ی درون 
ازامورسیاسی و ناشی از فرھنگ استبدادی میباشند، از میان برداریم وبا آموزش فرھنگ دمکراسی 

کشور بدل کنیم.البتھ چنین تالشھائی  ھمدیگر، بھ ھمسوئی برای نجات مردم و  خواھی، و تمرین تحمل 
نیاز بھ ابزار جدید کاراز قبیل دستگاه تبلیغاتی با مدیریت کارشناسان دمکرات و شکل گیری سازمانھا و 

  مدرن اجتماعی با ساختار دمکراتیک دارند. احزاب 
سیاسی میتواند  –شکل گیری یک ائتالف سیاسی فراگروھی با پذیرش فراکسیون ھای فکری    آغاز  
کار باشد. راه چاره این نیست کھ ھویت سیاسی و خواستھای درازمدت خود را پنھان کنیم. راه چاره 

دمکرات را   -لیبرالازچپ تا اینستکھ روابط متمدنانھ ای با دگراندیشان داشتھ باشیم. درجامعھ بپذیریم   
مشتنرکاٌ منزوی کنیم. و افراطیون دیکتاتورمنش و" لمپن" ھائی کھ در سیاست دخالت میکنند را   

شکل گیری یک نظام سیاسی براساس سکوالریسم،دمکراسی پارلمانی  واحترام بھ کثرت گرائی   
  سیاسی میتوانند برنامھ مشترک ماباشد.  

خواھیم  ازھم اکنون باتوسل بھ" فرھنگ گفتگو" ،بطرزعلمی وبا شیوه ی دمکراتیک ومتمدنانھ  قادر  
ھای  گذشتھ خود را برطرف کنیم وھمچنین با گفتگوھای سازنده طرح ھا و شد کھ کمبودھا و کاستی 

بمردم  یاری برسانیم تا  ر و  مناسباتی راازھم اکنون پایھ ریزی کنیم کھ بتوانیم در آن شرایط بھمدیگ
مذھبی کنونی، " قدرت جایگزین" سیاسی را آزادانھ انتخاب کنیم .  -پس از فروپاشی رژیم فاشیستی 

فراد و محافلی ھستند کھ بخاطر ساختار فکری و منش البتھ ا دیکتاتنور مآبانھ خود تالش میکنند نھ   
تنھا حقایق تاریخی را مخدوش جلوه دھند بلکھ قادرنیستند نقش سازنده ای برای آینده ایفا کنند. این 

کان سیاسی ھ" دبازیھای فریبکارانھ تالش میکنند ک  افراد و محافل با شعارھای کینھ توزانھ وسیاست 
. افراد و محافل فرصت طلبی نیز وجود دارند کھ کوشش میکنند چھره واقعی رژیم بخشند " خود را رونق

نگھدارند.   جنایتکارکنونی  را پنھان   
سال گذشتھ خود را با چنین محافلی " مشغول " کنیم یااینکھ باید  ھفتآیا ما باید مثل  سی و  بیدرنگ  

کنیم وبا ایجاد یک تشکیالت فراگروھی نوین ، در جستجوی راھکارھای نجات بطور ھدفمند یارگیری 
  ایران از جنگ ، ویرانی وخونریزی باشیم؟

          ھمھ سوتھ دل ایران باید بدانند کھ بزودی با" فروپاشی" حکومت جمھوری اسالمی وبا بحران  
خواھی ، درچنین شرایطی چھ برنامھ سیاسی دیگری در ایران روبرو خواھیم شد. ما مدعیان دمکراسی 

       مبارزاتی کوتاه مدت و دراز مدت داریم ؟
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آیاپس ازفاجعھ ای کھ موجب بقدرت رسیدن آخوندھا شد، بار دیگر با فاجعھ ی مشابھی روبرو     
نخواھیم شد؟ آیا نیروھای ملی و دمکرات ایران چشم اندازسیاسی روشنی برای گذارازبحران کنونی 

  دارند؟
سال ھنوزازسازمان یافتگی  ھفتی پس از سی و چرا مدعیان  آزادی و دمکراسی خواھ   قدرتمند و  

خارجی باشد برخوردار نیستند؟ نیروھای مترقیترام موثری کھ موجب امید مردم کشور و مورد اح   
یت و آیا با تمام ادعاھائی کھ داریم چرا نتوانستھ ایم برای شکل گیری" قدرت جایگزین" کھ مدیر 

  نوسازی آینده ایران را برعھده داشتھ باشد ، گامھای دلگرم کننده ای برداریم ؟ 
 چرا ھنوز یک مشت شعبده باز سیاسی  با استفاده از وسایل ارتباطات جمعی، آرمانھای سیاسی  

ات سیاسی فاجعھ دیگری مبارزین و خواستھای مردم را بھ انحراف میکشند؟ آیااین فرھنگ و این مناسب
ند؟نمی آفری   

شده بودم  بعنوان یکی ازمخالفین رژیم شاه و شخصی کھ برای براندازی رژیم شاه مخفیانھ وارد ایران  
بودم ،نظرم رادرباره عوامل فروپاشی رژیم شاه و بقدرت  ۵۷و شاھد عینی رویدادھای سیاسی سال

ھ با رسیدن آخوندھا دراینجا باختصار مطرح میکنم تاھشداری باشد برای مقابل بحران دیگری کھ در  
  پیش داریم.

آنزمان  مدتی در ارتباط با سازمانھای چریکی و مسلحانھ ھمکاری داشتم کھ بھ بینش و منش حاکم در  
انتقاد دارم و این انتقادات را باتفاق سایر دوستانم حتی قبل از فروپاشی رژیم سلطنتی بھ عنوان نقد بھ 

مائوئیستی مطرح و انتشار داده بودیم. ھمین سازمانھای چریکی ، استالینیستی و  انتقادات موجب شده  
  بود کھ از چریکھای فدائی خلق جدا شویم.

آنجائی  در جریان فروپاشی رژیم شاه از طرف یک جریان مستقل سیاسی مخفیانھ وارد ایران شدم. از  
از جریانھای چپ سنتی کھ از ماھیت دار و دستھ خمینی اطالع کافی داشتیم وشناخت و تجربھ کافی 

                        بدست آورده بودیم، ھنگام اقامت مخفیانھ خود درایران، با ھیچکدام از این جریانھا ک
ه بدنبال آخوندھا براه افتاده بودند ھمکاری نکردم و در تمام دوران زندگی مخفیانھ خود در ایران، 

ودند ، متحیر بودم.پس از علنی شدن ازاینکھ آخوندھا ابتکار عمل را بدست گرفتھ ب باتفاق دوستان خود  
مبارزه علنی خود را بارژیم خمینی آغازکردم وسپس با تشکیل یک گروه مستقل، مبارزه مسلحانھ را 

از اسناد و مدارک آن در کتاب "    علیھ رژیم در گیالن و سپس در کردستان سازماندھی کردم. بخشی
ه ام انتشار داد و ھمچنین در کتاب خاطرات سیاسی خودم، ران آن "سیر تحول جنبش چپ و عوامل بح

داخل و خارج کشور پخش درسایت " ایران امید" وکھ در خاطر انتقاداتی کھ ب  . اند شده                
عده ای از دوستان و  از رژیم خمینی بعمل آورده بودم ،ھنگام شرکت دراولین انتخابات مجلس،

اعدام کردند و افرادزیادی نیززندانی شدند.خویشاوندانم را              
دیکتاتوری  در آن کتاب و در مقالھ ھا و مصاحبھ ھای مختلف با صراحت گفتھ ام کھ از مبارزه علیھ  

شاه ابداً پشیمان نیستم. اما در دوران مبارزات چریکی از بینش و منشی کھ در ما حاکم بود  انتقاد داشتم 
ز اینکھ  درباره نیروی جایگزین نیاندیشیده وچشم و دارم. بخصوص ا انداز روشنی نداشتیم .از این   

  لحاظ نیز ،خودم و سایر مبارزین آ ن دوران را مورد سرزنش قرار میدھم. اما برگردیم بھ اصل موضوع:
  پرسشھا و پاسخ ھا در مورد عوامل بحران و فروپاشی رژیم سابق:

                                       نقش نیروھای سیاسی ایران: -۱ 
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آیا نیروھای سیاسی ایران کھ در زمان شاه کھ از تئوری مبارزه مسلحانھ و" براندازی" طرفداری  
میکردند، رژیم سلطنتی را"سرنگون" کردند یااینکھ آن رژیم توسط عوامل دیگری " فروپاشید" و این 

 عوامل کدام بودند؟
را میتوان بشرح زیر نام ببریم: جبھھ ملی ایران(واحزاب وابستھ بھ آن)،  نیروھای سیاسی آنزمان -

نھضت آزادی ایران، حزب توده ایران، چریکھای فدائی خلق ایران، مجاھدین خلق ایران، برخی گروھای 
 کوچک رادیکال اسالمی مثل " حزب ملل اسالمی" وبرخی محافل گمنام دیگر.

نبود کھ خصلت " براندازی " داشتھ باشد.رھبران جبھھ ملی  ھمگی میدانند کھ جبھھ ملی نیروی -
کوشش میکردند کھ درچارچوب  قانون اساسی ، شاه را متقاعد سازند کھ ازدیکتاتوری فردی دست 

بردارد. شعار جبھھ ملی اینبود کھ" شاه باید سلطنت کند نھ حکومت" . اما شاه بھ ھمین نیروی میانھ 
وآنھا را سرکوب و خانھ نشین کرده بود.رونیزاجازه فعالیت نمی داد   

نھضت آزادی برھبری مھندس بازرگان و طالقانی نیز نیروی براندازمحسوب نمیشدند بلکھ دردانشگاه  -
و مساجد سعی میکردندعلیھ دیکتاتوری" افشاگری" کنند. براساس اسناد ومدارکی کھ وجود دارند، 

اما بھمین دلیل رھبران آن مدتھا در زندان بودند.مبارزات این افراد درحدافشاگری و نصیحت بود.   
سازمان مجاھدین خلق ایران بعنوان یک جریان نیمھ مذھبی رادیکال کھ طرفدار براندازی بود، ازدرون  -

نھضت آزادی وجبھھ ملی ایران شکل گرفت تا راه مستقل خود را انتخاب کند . این جریان قبل از اینکھ 
وامل نفوذی حزب توده کھ باساواک ھمکاری میکردند، لورفت وبسیاری اعالم موجودیت کند توسط ع

در زندان بودند. این سازمان بعلل سرکوب  ٥۷ازرھبران آن اعدام شدند و برخی نیز تا اواخر سال 
 وھمچنین بعلت انشعاباتی کھ در درون آن روی داده بودند، خطر جدی برای رژیم شاه محسوب نمی شد.

دائی خلق ایران نیز یک جریان کوچک مارکسیستی محسوب می شد کھ تعداد آنھا سازمان چریکھای ف -
در زمان شاه( براساس ارتباطی   کھ با آنھا داشتیم ازسیصد نفر تجاوز نمیکرد) .افراد تشکیل دھنده آن 

بطور عمده برخاستھ ازدرون حزب توده و جبھھ ملی ایران بودند و بھ عنوان اعتراض بھ سیاست 
انھ رھبران حزب توده و"سیاست صبر وانتظار" جبھھ ملی ، آن جریانھا را ترک کرده بودند. فرصت طلب

بزرگترین عمل چریکی این گروه بنام " عملیات سیاھکل" شھرت دارد کھ یک عمل قھرمانانھ و اراده 
عمل،  گرایانھ بمنظور اثبات حضور خود وبمنظوراعالم موجودیت  سازمان انجام داده بودند.  پس ازاین

درچند عملیات چریکی دیگر نیز شرکت کردند اما اکثر رھبران و کادرھای مبارزآن اعدام و یا 
در  ۱۳۵۵دردگیریھای خیابانی کشتھ شدند. بقایای رھبری سازمان مزبور برھبری حمید اشرف درسال 

وجود میکردند محاصره افتادند و کشتھ شدند. اما ھواداران آنھا در داخل و خارج از کشورھنوز ابراز 
 بدون اینکھ قادر بھ انجام عملیات چشمگیری باشند.

رھبران  حزب توده در شوروی و اروپای شرقی زندگی میکردند و بھ ابزار بی اراده ای برای توجیھ  -
سیاست شوروی تبدیل شده بودند. شوروی و اروپای شرقی با شاه رابطھ حسنھ داشتند و ھمکاریھای 

ده ای داشتند. برخی از کادرھای رھبری حزب توده کھ در داخل کشور فعالیت سیاسی و اقتصادی گستر
میکردند نیز بھ ابزار نفوذی ساواک برای لودادن سایر مبارزین تبدیل شده بودند.نگاه کنید بھ اسناد 

مربوط بھ نقش عباس شھریاری( معروف بھ مرد ھزار چھره) و سایر عناصر حزب توده کھ در لو دادن 
ی مختلف نقش فعالی ایفا کردند.سازمانھا  

نفر بودند و  55ب ملل اسالمی " کھ مجموعاً حدودگروھھای کوچک و رادیکال اسالمی از قبیل" حز -
 ھنگام کوھنوردی در کوھھای شمال تھران دستگیر شدند و متالشی گردیدند.
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ز فروپاشی رژیم شاه اکثر آیت هللا ھا و  روحانیون، دعاگوی شاه بودند واکثرآخوندھائی کھ بعد ا -
خودشان را " رھبران انقالب" نامیدند ازمزد بگیران ساواک و اداره اوقاف  ودرباربودند، بطورنمونھ:  

بھشتی ، باھنر، ناطق نوری، مطھری و... اشخاصی مثل خامنھ ای و رفسنجانی نیزھیچگونھ ارزش 
فروپاشی رژیم شاه شاھد بودیم کھ این  واعتباری در میان مردم و مبارزین آزادیخواه نداشتند. در جریان

افراد با صالحدید برخی مقامات ساواک وارتش،ابتکار عمل را بدست گرفتند و سپس توانستند باھمدستی 
 خمینی فرد بانفوذ و مبارزی مثل طالقانی را از میدان سیاست حذف کنند.

نقش قدرتھای خارجی:  -۲  
فروپاشی رژیم سلطنتی نقش اصلی و تعین کننده  داشتند.اسناد  آمریکا و اروپا کھ متحدین شاه بودند،ً در 

و مدارکی کھ از طرف ایرانیان موافق ومخالف شاه وھمچنین رھبران و کارشناسان اروپا و آمریکا 
 انتشار یافتھ است، نشان میدھندکھ:

یا خانم فرح سازمان " سیا" مطلع شده بود  کھ شاه بھ مرض سرطان دچار شده است. از این ماجرا گو -
دیبا نیز مطلع بود. برخالف آنچھ کھ برخی ازطرفداران شاه ابراز میکنند، حکومت آمریکادر ابتدا قصد 

ایران کھ  تغییر نظام را نداشت. آنھا با آگاھی از بیماری شاه ، میخواستند از فروپاشی ناگھانی قدرت در
آمریکائی ھابعنوان متحد  شاه میدانستند  . درخاورمیانھ ایفا میکرد، جلوگیری کنندنقش فوق العاده ای 

رجوع کنید بھ خاطرات اسدهللا علم). لذا در صدد بودند (درباره ھمھ امور تصمیم میگیردکھ او بھ تنھائی 
قبل از مرگ شاه، از فروپاشی رژیم جلوگیری کنند. ابتدا موقعیت و شرایط قریب پنجاه نفرازاطرافیان شاه 

ھند کھ قدرت را بھ فرد و یا گروھی از آنان بسپارند. متوجھ میشوند کھ شاه بھ را مورد مطالعھ قرار مید
ھیچیک ازاطرافیان خود اطمینان ندارد و برای اینکھ آنھا را کنترل کند،افرادی را بمنظور " مراقبت و 

جاسوسی " برضد ھمدیگر گماشتھ بود. باین ترتیب ھیچ فردی از درون سیستم مزبورقادر نبود کھ 
 –اه او را پر کند. بھمین دلیل بعلت نفوذی کھ آمریکا دردربار واطرافیان شاه و دستگاه نظامی جایگ

امنیتی رژیم داشت، ابتدا تالش کردند کھ انتقال قدرت ازشخص شاه، بطورمسالمت آمیز بھ یک نیروی 
اباجرا درآورد. اجتماعی انتقال یابد. بھمین خاطربھ شاه فشار آوردندکھ " فضای باز سیاسی " ر -سیاسی

طبق روالی کھ در نظام دیکتاتوری رایج بود، ابتدا کوشش کردند کھ باایجاد" فراکسیونھای مختلف"در 
درون حزب رستاخیز، بعنوان " پیشرو" و" پس رو" مردم را بفریبند. باین مناسبت بود کھ بھ آقای 

امااین حزب آنقدر رسوا بود کھ دکتر عبدالمجید مجیدی کارشناس سازمان برنامھ نیز نقشی واگذار شد.
 حتی اعضای آن میدانستند کھ یک نھاد فرمایشی است .

در این شرایط بود کھ بسیاری از رھبران رژیم از برنامھ ھای آمریکا و اروپا مطلع شدند. پریشانحالی و  
ودتراز تردید شاه نیزموجب شد بسیاری از مداحان و چابلوسان دستگاه ،بدون ھیچگونھ " مقاومتی " ز

شاه چمدانھای خود را بستند وبخارج مھاجرت کردند   ومشھور بود کھ برخی ازآنان با دالر ھفت تومانی 
 ، در خارج سرمایھ ھای انبوھی اندوختند.

این افراد کھ در حکومت ودرمجالس فرمایشی شاه صاحب قدرت بودند،پس ازمھاجرت بخارج ، قادر  
اجرا درآورند . زیرا در فرھنگ و مناسباتی پرورش یافتھ بودندکھ نشدند طرح و برنامھ سازنده ای را ب

ابتکار سیاسی از آنان سلب شده بود. سطح دانش سیاسی  و جایگاه فرھنگی این محافل را در 
 تلویزیونھای مختلف لس آنجلس مشاھده میکنیم. 

او راازقدرت  شاه کھ دوست بی چون چرای آمریکا و غرب محسوب می شد ازاینکھ تصمیم گرفتند -
تصمیم گیری مطلق حذف کنند دچار سرخوردگی و گیجی شده بودو قادر نبود برای نجات کشور وحتی 

برای نجات سلطنت با نیروھای معتدلی مثل جبھھ ملی و دکترعلی امینی مصالحھ کند. تردید و سرگردانی 
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مثل غالمعلی اویسی  شاه،بھ گسترش بحران سیاسی کمک کرد . بطوریکھ برخی از افسران عالیرتبھ
 بعنوان اعتراض از مقام خود استعفا داد و کشور را ترک کرد.

شکاف در دستگاه نظامی و امنیتی رژیم موجب شد کھ آخوندھا " فرصت را غنیمت " شمرند و  
درھرمسجد و حسینیھ دست بھ تبلیغ زدند و با مصلحت برخی از رھبران ارتش و ساواک، مثل فردوست 

 ، قره باغی و مقدم و... ابتکار عمل را دردست گرفتند.
امنیتی شاه کھ در ارتباط مستقیم با مقامات آمریکائی کار برخی از امرای ارتش و رھبران دستگاه 

میکردند، آماده پیاده کردن طرحی شدند کھ آمریکا و اروپا در کنفرانس " گوآدلوپ " بھ تصویب رسانده 
بودند. بعلت بینش سیاسی و فرھنگی کھ در میان مقامات امنیتی رژیم شاه حاکم بود،آنھا در درجھ نخست 

اری کردند کھ دست پرورده و مزدبگیرساواک و اداره اوقاف بودند. دکتر شاپور با آخوندھائی ھمک
بختیار کھ در واپسین روزھای سرنوشت ساز قدرت سیاسی را بدست گرفتھ بود،نتوانست ازھمکاری 

 خائنانھ برخی امرای ارتش و ساواک با آخوندھای مرتجع جلوگیری کند .
اطره  شاپور بختیار باید تاکید کنم کھ  بینش واپسگرایانھ حاکم البتھ برای ثبت در تاریخ و گرامیداشت خ

درمیان برخی ازرھبران جبھھ ملی و" رادیکالیسم کوری" کھ دربسیاری ازما مبارزین و" 
روشنفکرنماھا" حاکم بود، حکومت بختیار" بایکوت " شد واین عوامل موجب گردیدند کھ آن 

از پیش ببردوآخوندھا قدرت مطلق را بدست گرفتند. سیاستمدار شجاع و دوراندیش نتوانست کاری  
مقامات آمریکائی کھ ازتردید وآشفتگی روحی شاه مطلع بودند، طرحھای مختلفی را مورد ارزیابی  –

 قرار میدادند.آقای ژنرال ھویزر برای مطیع کردن ارتش بھ ایران سفر کرد وآقای
ای بقای رژیم شاه تالش  میکرد ناگھان طرح " " برژینسکی " کھ ابتداباتفاق آقای اردشیر زاھدی بر

کمربند سبز" را مطرح کرد و با اطرافیان خمینی در پاریس ارتباط برقرار کردند ونھایتاٌ ھمگام با برخی 
ابراھیم یزدی و حسن حبیبی مبنی  -کشورھای اروپا، در کنفرانس " گوآدلوپ" از پیشنھاد قطب زاده

کردند. محتوای طرح اینبود کھ نھضت آزادی با خمیر مایھ مذھبی  برحمایت از نھضت آزادی پشتیبانی
حکومت را تشکیل بدھد و آقای خمینی نقش " بولدوزر" را ایفا کند و حکومت را در پشت سر " ارشاد 

 " کند.
بقایای محافل چپ رادیکال و گروھھای سنتی کھ ازبینش ومنش دمکراسی خواھی برخوردار نبودند،از  -

وانائی خودنمی دیدند کھ رژیم شاه را براندازند،پس از آزاد شدن از زندان ھا، ھم پیمان طرف دیگر درت
ھمان آخوندھای مرتجع شدند و بدنبال حوادث حرکت کردند. استدالل این محافل این بود  کھ آخوندھا 

ازآنان پس  شعورودرایت حکومتداری را ندارند، باید با آنان بطورتاکتیکی ھمکاری کرد تا بعداً قدرت را
بگیریم. درحقیقت با توسل بھ چنین تاکتیک ھای کودکانھ ای، جاده را برای نابودی خودشان و جامعھ 

 فراھم کردند.
برخی از این محافل از گذشتھ درس آموختند. اماھنوزمحافل بیشماری ازبقایای ھمان گروھھا در داخل و 

فراکسیونھای مختلف این رژیم ھمکاری خارج ازکشور وجود دارند کھ فرصت طلبانھ وبیشرمانھ با
 میکنند.

جایگاه شاه و نقش بقایای طرفداران سلطنت: -۳  
واقعیت اینستکھ کھ شاه برای مردم و حتی اطرافیانش ارزش و اعتباری قائل نبود ودوست داشت  -

لم و کھ بھ تنھائی در باره ھمھ امور تصمیم گیری کند( دراینباره رجوع کنید بھ خاطرات اسدهللا ع
اسناد ساواک در ژنو کھ بوسیلھ کنفدراسیون جھانی مصادره شده بود) . شاه فاقد پایگاه اجتماعی 
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کھ بد ستور کندی بود. تنھا مدت کوتاھی توانستھ بود با اجرا درآوردن طرح " اصالحات ارضی "
رضی بدون در میان دھقانان  محبوبیتی کسب کند. اما ازآنجائیکھ اصالحات ا باجرا در آورده بو،

ارزیابی از شرایط تولیدی درنقاط مختلف کشور وبدون پیش بینی برنامھ ھای آموزشی، کمک ھای 
فنی ، مالی و بدون فراھم کردن خدمات وامکانات بازاریابی ، باجرا درآمده بود. این  کمبودھا موجب 

ی روبرو شوند. شدند کھ تعدادکثیری ازکارگران کشاورزی وکشاورزان کم زمین، با مشکالت معیشت
لذا برای جستجوی کار، درآمد بیشترو زندگی بھتر بھ شھرھای بزرگ ھجوم آوردند و پدیده " حاشیھ 

نشینان شھر" در اطراف شھر ھای بزرگ را بوجود آوردند کھ اغلب با مقامات شھرداری درگیر 
دی و صنعتی میشدند. این نیروی رھا شده از دھات کھ بعلت ناموزونی برنامھ ریزی ھای اقتصا

نتوانستھ بودند جذب تولیدات صنعتی و" جامعھ شھری" شوند، درجریان فروپاشی نظام سلطنتی، بھ 
ابزارارتجاعی بزرگی بدل شدند ونیروھای: بسیج ، پاسدار و کمیتھ ھای  رژیم آخوندی را تشکیل 

 دادند.
از تکنوکراتھای دستگاه  آندستھ از طرفداران شاه کھ اززندگی خوبی برخوردار بودند ویا بسیاری -

نظامی ھوادار شاه  کھ بھ خارج از کشور مھاجرت کرده بودند، چون اجازه نداشتند در امور  –اداری 
سیاسی و در امور تخصصی خود ابتکارعمل داشتھ باشند، پس ازمھاجرت نیز نتوانستند نقش 

 سازنده ای ایفا کنند.
وی است کھ در گفتگوھای سیاسی حتی با مخالفین در میان اعضای خانواده سلطنتی تنھا رضا پھل -

پدرش شرکت میکند . اما تاکنون بعلت نداشتن چشم انداز سیاسی و فقدان اراده برای تصمیگیری 
 ،اشتباھات فاحشی مرتکب شده است  و خود ش را منزوی کرده است.

ی کھ بھ نظام سلطنتی از نظام گذشتھ ،عده ای از افسران و درجھ داران  بخاطر اعتقادات صادقانھ ا
شدند.  برخی مقامات نظامی  ٥۷داشتند وفرمانبردار شاه بودند، بیرحمانھ قربانی حوادث بحران سال 

و اداری دوران رژیم شاه را می شناسم کھ دارای مسئولیت مھمی بودند و تا زمانی کھ شاه در کشور 
در تنگدستی و با کمک ھای  بود بھ اووفادار بودند،اما پس از فروپاشی سلطنت ، باوجودیکھ

اجتماعی و پناھندگی زندگی میکنند، حاضر نمی شوند درجاروجنجالھا وشعارھای توخالی شرکت 
کنند. عقیده دارم کھ روزی فراخواھد رسید کھ مردم وآزاداندیشان ایران خاطره ھمھ انسانھای بی 

ار قرار گرفتند، گرامی بدارند و گناه و شرافتمندی را کھ بخاطر ایراندوستی کشتھ شدند ویا مورد آز
 از آنان اعاده حیثیت کنند.

براساس اسناد و مدارکی کھ در اختیار دارم و شخصاً نیز بطور روزمره شاھد رویدادھای سیاسی 
بودم، باین نتیجھ گیری قطعی رسیده ام کھ: ۵۷سال   

تند.دولتھای آمریکا و اروپا نقش تعین کننده ای در فروپاشی رژیم شاه داش -1  

عامل دیگر فروپاشی رژیم ، عملکردھای شخص  شاه بود. سیاست استبدادیش او رامنزوی کرده   -2 
بود و حتی بسیاری ازاطرافیانش بھ او وفادارنبودند و با فرھنگ چابلوسی تظاھر بھ وفاداری میکردند. 

ھ رو و دمکرات " آشتی شاه عدم درایت خود را در شرایط بحرانی نشان داد و قادر نشد با نیروھای میان
 " کند و در راه " ھمبستگی ملی " گام بردارد.

عامل دیگر فروپاشی نظام سلطنتی ،شکاف و دو دستگی در میان رھبران ارتش و دستگاه امنیتی شاه -3
 بود.

  ٥۷بحران کنونی ایران؛  تشابھ و تفاوتھای آن با بحران سال
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ورھای مذھبی مردم و با بھره گیری از فرھنگ رژیم جمھوری اسالمی بخاطر بھره برداری از با
ارتجاعی و استبدادی موفق شده بود کھ درمیان بخشی از مردم طرفداران جدی کسب کند و ھنوز 

ازحمایت بخشی از اقشار تھیدست مذھبی کھ سھمی درقدرت و غارت دارند، برخوردار میباشد.این رژیم 
جامعھ و نسل جوان کشور از دست داده بود، اما مد تی کھ  پایگاه خود رابمرور در میان اقشار میانی 

 بوسیلھ یک آخوند حیلھ گر نجات پیدا کرد.   
محمد خاتمی موفق شده بود با کمک جریانھای فرصت طلب داخل و خارج از کشور قریب ھشت سال 

ر فقدان یک مردم کشور را بفریبد اما عاقبت مردم آگاه شدند. مردم فریب خورده و نا امید ایران  بخاط
آلترناتیو دمکرات، باز میان بد و بدتر انتخاب میکنند چون امکان انتخابات آزاد وجود ندارد و نیروی 

سیاسی سازمان یافتھ و قدرتمندی در جامعھ ھنوز وجود نداشت.  بقدرت رسیدن احمدی نژاد نشانگر آن 
ھ سیاست فاشیستی و تروریستی بود کھ این رژیم دیگر شانس " مانور دادن " ندارد ومجبور شده بوک

خود را تشدید ببخشد. احمدی نژاد و باند تروریست او قادر بھ حل نارضایتی مردم ؛ و حتی قادر بھ نجات 
خویش نبودند. در حقیقت  روی کار آمدن احمدی نژاد را باید بعنوان " تیر خالص جمھوری اسالمی "  

 در آن زمان تلقی کرد.
بحران مرگبار دیگری  روبرو است. اماببینیم بحران کنونی رژیم چگونھ ختم ھم اکنون ، این رژیم با 

 خواھد شد؟ و نقش  "عامل خارجی" و نیروھای سیاسی و اجتماعی ایران چگونھ خواھند بود؟
با شناختی کھ ازکیفیت وکمیت سازمانھای سیاسی ایران در حال حاضر داریم، براین باورم کھ   - 

با چنین ساختار و مناسباتی کھ در آن حاکم است، امکان و توانائی برچیدن نظام  اپوزیسیون کنونی ایران
 حاکم را ندارند. چرا؟ 

نیروھای سیاسی ایران را در داخل و خارج را نام ببریم :جبھھ ملی ایران ، سازمان مجاھدین خلق  -
کھ بخش بزرگی از این  ایران  دھھا گروه طرفدار نظام پادشاھی، سازمانھای دانشجوئی ودھھا گروه چپ

 گروھھا باھمدیگردر ستیزند و سلوک نمیکنند.
با شیوه و زشتی  ۵۷باتوجھ بھ چنین خصلت ، توان و مناسباتی کھ وجود دارد، آیا حوادث بحران  

 ھای دیگری تکرار نخواھند شد؟
مردمی   گذشتھ نشان داده است کھ نیروی سیاسی قدرتمندی کھ از سازمان یافتگی وپایگاه یاتتجرب

 برخوردار باشد ھنوز درایران شکل نگرفتھ اند .
بخشی بزرگی از این گروھھا بھ دالیل بینشی ، فقدان قدرت مبارزاتی وفقدان پایگاه مردمی منتظر" 

معجزه " ھستند. اکثریت مردم ناراضی کشور نیز بخاطر فقدان سازمان رھبری کننده مبارزات ، مایوس 
منظور" تالش برای معاش" ، مصلحت اندیشانھ میان بد و بدتر انتخاب میکنند و خانھ نشین شده اند. یا ب

 تا روز رھائی فرا رسد.
اما فعالیتھای تروریستی و تحریک آمیز رژیم آخوندی در منطقھ و کوششھای آن برای دست یابی بھ 

ین رژیم وط با اربطور مش سالح ھای کشتار جمعی ، آمریکا و کشورھای اروپا را واداشتھ است کھ
 مصالحھ کنند. 

بنابراین بار دیگر" عامل خارجی" در بقا و یا فروپاشی این رژیم نقش تعین کننده ای دارد. مطمئن 
ھستم کھ اگربفکرچاره اندیشی خردمندانھ ای برای " قدرت جایگزین " نباشیم ، جنگ داخلی ، خونریزی 

خواھد کرد.و استقرار حاکمیت ارتجاعی دیگری جامعھ ما را تھدید   
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با شناختی کھ از ساختار قدرت و خصلت نظام دین ساالری  حاکم در ایران داریم ، فروپاشی این نظام 
بامقاومت خشونت آمیز و خونریزی مختلف وبا آشوب در منطقھ ھمراه خواھد بود. درحقیقت این رژیم 

ب و خونریزی فاجعھ مرگ سیاسی خود را بصورت عملیات انتحاری درخواھد آورد کھ منجر بھ تخری
 آمیز خواھد شد.

آیا مبارزینی کھ فاجعھ گذشتھ را تجربھ کرده اند، برای جلوگیری ازفاجعھ ی دیگری کھ گسترده  
وعمیق تر  روی خواھد داد،  خود را آماده کرده اند؟ و آیا اینبار سازمان یافتھ ، ھمآھنگ و با  درایت 

م تماشاچی حوادث فاجعھ آمیز دیگری بشویم ؟ یا طالب آن سیاسی عمل خواھند کرد؟  یا اینکھ قصد داری
ھستیم کھ درجنگ داخلی ودر ویرانی کشور سھیم شویم؟ یااینکھ ھمت و اراده اقدام سازنده ای را در 

 خودمان سراغ داریم کھ ھنوز بکار نبرده ایم؟
ھستم کھ باید ھرچھ از فروپاشی این رژیم بسھم خود استقبال میکنم ،اما نگران بروزفاجعھ دیگری 

زودترخود را آماده کنیم و تدارک ببینیم تادر مرحلھ فروپاشی و گذار از بحران،در داخل و خارج از 
کشور ، با چشم انداز دراز مدت ، وسازمان یافتھ عمل کنیم. ضروریست کھ از ھم اکنون  برای 

ریست کھ در آینده دنبالھ جایگزین شدن قدرت سیاسی کھ مطلوب مردم باشد، زمینھ سازی کنیم. ضرو
روحوادث نباشیم وبا مدیریت سالم جامعھ را بسوی  ثبات و سازندگی ھدایت کنیم.  چنین ھدف ھائی 

حاصل نمیشوند مگر اینکھ  از ھم اکنون  در راه شکل گیری آحزاب دمکراتیک و مدرن اجتماعی زمینھ 
نیروھای طرفدار دمکراسی و حقوق بشر سازی کنیم و در راه شکل گیری یک جبھھ ائتالفی کھ  فقط از 

شکل بگیرد، بپذیریم. چنین نیروھائی وظیفھ دارند کھ بطور درازمدت (استراتژیک) درراه ھمبستگی 
 ملی و نھادینھ شدن دمکراسی  و برابر طلبی درایران ، گام بردارند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017آوریل -حسن ماسا لی  -نگی ایران  فرھ -بھ امید سازندگی و تکامل اجتماعی  
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 مختصری درباره زندگی و فعالیتھای حسن ماسالی

گیالن متولد شده است . –تالش  –در ماسال  1936در تاریخ  نھم فوریھ   

در زمان حکومت دکتر مصدق بھ مسائل سیاسی عالقمند شد و از پشتیبانان مصدق و طرفداران مصدق 
 محسوب میشود.

فدراسیون شکل گیری   در 1960از سال برای ادامھ تحصیل بھ آلمان سفر کرد و  9581در سال 
 کنفدراسیون ، ھمچنین در شکل گیری  محصلین و دانشجویان ایرانی در آلمان فدرال و برلین غربی

شرکت جست . ابتدا بعنوان دبیر فدراسیون دانشجویان ایرانی در   محصلین و دانشجویان ایرانجھانی 
بی و سپس پنج بار بھ عنوان دبیر کنفد راسیون محصلین و دانشجویان ایران انتخاب شد.آلمان غر  

در  1970در تاسیس سازمانھای جبھھ ملی ایران در اروپا نقش فعالی ایفا کرد و تا سال  1961در سال 
 کادر رھبری این تشکیالت قرار داشت.

یران در خاورمیانھ را بوجود آورد. و ھمزمان باتفاق عده ای  از یاران خود ، جبھھ ملی ا 1970در سال 
" گروه اتحاد کمونیستی " را تشکیل دادند،  کھ این تشکیالت بعداً بنام سازمان " وحدت کمونیستی ایران " 

 ادامھ فعالیت داد.

 ، فعالیتھای خود را در منطقھ خاورمیانھ و کشورھای ھمجوار ایران متمرکز ساخت و 1970از سال 
با  سازمانھا و رھبران جنبش انقالبی فلسطین ، ظفار، یمن جنوبی، ھمکاری بعمل آورد و بطور اخص با

پویان  و سازمان چریکھای فدائی خلق ایران  –گروھھای انقالبی ایران ، بطور اخص با گروه احمد زاده 
 ھمکاری بعمل آورد . 

بعمل آورد کھ از طریق  ھمزمان با بر گزاری "جشن دو ھزار و پانصد سالھ شاھنشاھی"  ، کوشش 
افغانستان وارد ایران شود و بھ مسعود احمد زاده  بپیوندد. اما پس ازدرگیری مسلحانھ درسیاھکل و در 

تھران ، مسعود  و مجید احمد زاده  دستگیر شدند و برنامھ  ورود حسن ماسالی بداخل کشور بطور 
 موقت ملغی گردید.

ی فدائی خلق دوباره برقرار گردید و از طرف گروه " اتحاد ، ارتباط با سازمان چریکھا1352در سال 
مخفیانھ وارد ایران شد تا در " پروسھ تجانس " و اتحاد  با  1353کمونیستی" ، منوچھر حامدی در سال 

 سازمان چریکھای فدائی خلق  شرکت داشتھ باشد.

وارد ایران شد تا تشکیالت ، ھنگام زمامداری  جمشید آموزگار ، حسن ماسالی مخفیانھ  1357در سال 
مستقل " سازمان وحدت کمونیستی " را در ایران سازماندھی کند و بمبارزات خود علیھ رژیم شاه ادامھ 

 دھد.

از طرف مردم تالش نامزد  1358علنی شد. در سال  1357پس از فروپاشی رژیم شاه، درسال 
شد. اما بعلت انتقاداتی کھ از رژیم خمینی نمایندگی در مجلس شورایملی گردید و با اکثریت آرا انتخاب 

بعمل آورده بود، ابتدا دستگیر شد ، اما با قید ضمانت بطور موقت آزاد گردید.سپس خمینی  بطور 
مخفیانھ فرمان قتل ایشان را صادر کرد و از طریق  آیت هللا الھوتی از توطئھ قتل خود باخبر گردید و 

را آغاز کرد. دوباره زندگی و فعالیات مخفیانھ خود  
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با شادروان دکتر قاسملو ارتباط برقرار کرد و مخفیانھ  وارد کردستان شد و با حمایت  1359در سال  
در   1363تا سالو مبارزات خود مسلحانھ دکتر قاسملو وحزب دمکرات کردستان ایران ، بمقاومت 

ادامھ داد.کردستان و گیالن   

مقاومت ایران " شد اما  پس از یکسال ، بعلت اختالف بطور مشروط عضو " شورایملی  1961در سال 
 نظر  سیاسی و شیوه کار،   ارتباط با مجاھد ین را قطع کرد.

بھ فعالیت خود در چارچوب نھضت مقاومت  سپسبا دکتر شاپور بختیار مالقات کرد و 1990در سال 
 ملی ایران ادامھ داد. 

ای سیاسی ،با گرایشھای گوناگون،" کنفرانس ملی"  با مشارکت قریب  صد نفر از کادرھ  1995در سال 
را در شھر اشتوتگارت ، آلمان بر گزار کرد و  این تشکیالت قریب سھ سال بھ فعالیتھای خود علیھ رژیم 

 جمھوری اسالمی  ادامھ داد. 

حسن ماسالی تز دکتری خود را درباره " سیر تحول جنبش چپ و عوامل بحران مداوم آن " از انقالب 
شروطھ تا  ھنگام بقدرت رسیدن خمینی ، نگاشتھ است. در این کار پژوھشی ، ضعف ھا و کمبودھای م

جنبش چپ و نیروھای ملی را مورد ارزیابی قرار میدھد؛ و نشان میدھد کھ فرھنگ  و سیاست بازی 
طول  ایران، در  سنتی ھای " فرصت طلبانھ "  و بی برنامھ گی بسیاری از افراد ، گروھھا و احزاب

تحوالت سیاسی مزبور،  از عوامل مھم شکست و ناکامی نیروھای سکوالر و انقالبی محسوب میشوند و 
چنین فرھنگ  و سیاست بازی ھا ی فرصت طلبانھ ، نقش بر جستھ ای در واپسگرائی اجتماعی در ایران 

 داشتھ اند. 

لیسی درباره مسائل ایران و جھان  حسن ماسالی تاکنون ھفت جلد کتاب بھ زبانھای فارسی ، آلمانی و انگ
انتشار داده است. و جزوات متعددی در رابطھ با فنون سازماندھی و مبارزات اجتماعی و ھمچنین شکل 

 گیری فرھنگ سیاسی و اجتماعی، نگاشتھ و انتشار داده است.

 

 

 

 بھ منابع و ماخذ ھا  بشرح زیر میتوانید رجوع کنید:
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