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 ”���ر�ن ��ی�ه ا�ترضا �ھ�وی “���ت اول: ���ی با �د�یان 

 مقدمھ
شاید نیاز نباشد گفته شود، آزادی بیان و عقیده و ابراز و تبلیغ آن حق طبیعی انسانھاست و قابل احترام و ھر انسان 

  .دمکرات و آزاد اندیش وظیفه دارد از این اصل دفاع کند

اد بسمت پیشرفت و تعامل فکری و ضمن اینکه نقد و بررسی نظرات مطرح شده در جامعه نیز آزاد و ضرورت جامعه آز
درک مقتابل است. ھرچند وارونه جلوه دادن واقعیات، تبلیغ بی پایه و اساس، تحلیلھای بدون پایه تاریخی و علمی، 
ارائه نظرسنجی استوار بر چند تماس با کمتر از تعداد انگشتان دست و نتیجه گیری ملی کردن از آن ھمچون 

نمای چپ (خود را جھموری خواه معرفی وجلوه دادن) اما تبلیغ سلطنت را نمودن کاری رادیوھای دیجیتال ، زدن راھ
 .مذموم است که صداقت و اصالت کار را زیر سوال میبرد

به یکباره بعد از … با تکیه به سابقه زندان و شکنجه (بعضا در دو نظام)آنچه قابل تامل است این میباشد که، عده ای 
که مردم ایران خواھان سلطنت ھستند، و  ندو شعارداده شده به این نتیجه برسظاھرات چھل سال با مشاھده یک ت

و توصیه سلطنت به ایرانیان بشرط چاقو، با این ”!!! سلطنت قطعا نمیتواند بدتر از رژیم کنونی باشد“قسم و آیه که 
نبوده است!) بسیار راحتتر ازمبارزه  سال تجربه کافی ۲٥۰۰مبارزه با سلطنتِ بد از آب در آمده (ظاھرا “استدالل که: 

توان ایفای نقش در جایگاه پدر معنوی   با رژیم جمھوری اسالمِی است. و یا طرح اینکه بزرگترین نقطه قوت سلطنت،
در ایران است!!! نمونه ھایشان را نیز … جامعه و ھماھنگ کننده تمامی گرایشھای فرھنگی، سیاسی، زبانی، و

ذکر نمودن!!! گذشته از آشفتگی فکری و سرگردانی سیاسی که نانشی از بیگانگی مفرط …وسوئد و بلژیک و ھلند 
با جامعه فعلی ایران و خواستگاھھای مردم آن و سوء تعبیر از آنچه از فاصله چند ھزارکیلومتری از حرکتھای در جریان 

 ازجمله اینکه، در کشور میگذرد است، سواالتی را بر می انگیزاند: 

ایان کیست؟ این توصیه خطاب به کیست؟ مردم ایران در داخل کشور؟ ایرانیان خارج کشور؟ یا خیر صرفا مخاطب شم
  تحول فکری خود شما را منعکس میکند؟

 مدعیدرست میگویی!!! و ھمه مردم ایران آنگونه که  مدعیبفرض اینکه قبول کنیم  اگر مخاطب مردم ایران ھستند،
د، خواستار سلطنت باشند، نباید گفت که شما طی این چھل سال که در مسیر ء کنتالش میکند با توصیه خود القا

دیگری قدم برمیداشتی کجا بودی؟ که به زعم بعضی ھایتان با شوری انقالبی! و حتی توحیدی!! و یا بعضا حتی 
خالف تمایل مفروض  کمونیستی!!!!! بر خالف این تمایل و خواستگاه مردم ایران قدم برمیداشتید؟ این پرت افتادگی و

مردم حرکت کردن را چه عارضه فکری در شما باعث شده بود؟ که به یکباره با شنیدن یک شعار، یک شبه شما را 
آنچنان متحول نموده است که دور در جا زده و بدون ھیچ توضیحی درمسیر عکس حرکت میکنید؟ نقطه مثبت انعطاف 

 !مسلم استالبته در ھر ظرفی بشکلی در آمدن  مایع گونه

که در دو یا سه تظاھرات داده شد و دیگر تکرار نشده است. چگونه  ی استشعار مسئله،گذشته از منشاء طرح 
صورت گرفت خواستگاھشان   درصد مردم ایران ۹۸بدست   شما را متقاعد نمود که سرنگونی سلطنت در ایران که

 میلیون ایرانی به بازگشت به سلطنت است. آیا نباید ۸۰ده نفر خواستگاه  این شعار شاید چند نبوده است؟ ولی
کمی ھم به توھمات و خودشیفتگیھای به ارث برده شده از ابر خودشیفته ایران مسعودرجوی مھار زده شود، نباید 
کمی نیز با دید علمی و شناخت و تحلیل جامعه شناسانه، و نگاھی درخور کل جامعه ایران از قشرھای مختلف و 

زمان شاه، فراموش شده؟ ایرانیاِن دھیم؟ فالکتھای مسائل را مورد بررسی قرار …  و البته تاریخی نیروھای متعدد،
 .ایراد اظھار نظر کردن نیست، بلکه وانمود کردن به اینکه این حرف مردم ایران است میباشد
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 موضوع ساده بودن سرنگونی سلطنت
شتر است، این حرف شما حتی بی” ساده بودن مبارزه با سلطنت از مبارزه با جمھوری اسالمی“نکته بعدی، معرفی 

از توصیه شما در مورد خواستگاه مردم ایران بی پایه و بی معناست. چرا که در درجه اول نشان از یک فیکسیم 
(جمود فکری) حکایت میکند که، سیستم سلطنتی که بفرض محال در آینده شکل بگیرد را ھمان سیستم سلطنت 

ترس و وابستگی در رابطه با قدرتھای بزرگی محمدرضا شاه چھل سال قبل، با ھمان پادشاه مذبذب با ھمان میزان 
که او را برقدرت نشانده بودند، با ھمان اطرافیان با ھمان افکار و دیدگاھھا و سابقه ذھنی تاریخی، با ھمان قدرتھای 

و مردم نیز ھمان مردم زمان انقالب فرض میشود. فراموش نکنید آقای رجوی …بزرگ، با ھمان قدرتھای منطقه ای، 
حاضر،  شیفته تاریخ ایران، نیز میگفت که ما فکر نمیکردیم که در زمان معاصر و حضور نیروھای جدید و انقالبی!ابر خود

این “رژیم بتواند مانند شاه سرکوب کند، بنابراین سالح کشیدن روی آن ساده تر است!!! آیا با عذرخواھی از ھمه 
ه عدم درک جامعه و نیروھای آن نبود، که حتی آقای مسعودرجوی بیان غیرصادقان” غلط کردم و شکر خوردم

 کسانیکه در زندان شاه، شبانه روز با آنھا زیسته بود را نتوانسته بود بشناسد؟؟

  جمود فکری، ثابت انگاشتن جامعھ 
سلطنت طلبھای امروزی مطلقا ھمان سلطنت طلبھای پایان عمر شاه نبوده و نیستند. فنر جمع شده نفرت و کینه 

ساله خود از تمام ۲٥۰۰نه، از آنھا طی چھل سال گذشته شاه اللھی ھایی ساخته که طلب کار سلطنت ی طلبکارا
 .مردم ایران ھستند، پدیده جدیدی است که ھیچ ربطی و شباھتی به جیره خواران شاه در پایان عمرش ندارند

ئو پلوتیک منطقه قرار داشته است سال اخیر مبارزه چه با شاه و چه با رژیم کنونی چقدر تحت تاثیر ژ ٥۰طی ھمین 
 و قرار دارد؟ آیا ژئوپلوتیک زمان شاه و اوایل رژیم کنونی ھمانند امروز است؟

سھولت مبارزه و سرنگونی شاه در درجه اول، ناشی بود از پوسیدگی تاریخی سلطنت (باتوجه به مخالفت حتی 
شته ارزیابی دقیق را از گزارش سفارت آمریکا در که در ادامه این نو” سلطنت طلبھا با خود شاه و سیستم سلطنت 

 ،(تھران در زمان شاه خواھید خواند

ضعفھای بنیادی شخصیتی شاه، عدم مخالفت آمریکا و فرانسه و انگلیس وحتی رضایتآنھا با سرنگونی وی، طبقه 
شار میانه شھری و در متوسط نو پای ناشی از رشد اقتصادی در نتیجه افزایش قیمت نفت، و بھبود شرایط زندگی اق

مشارکت در امور سیاسی متناسب با بھبود کمی شرایط زندگی و  بمنظور و آزادیھا مطالبات سیاسی  نتیجه افزایش
 …گردید  سرکوب شدن آن خواسته عادالنه بود که منجر به مبارزات اقشار و تمایالت فکری مختلف در جامعه

بدون ھیچ تنش داخلی و چه بسا خارجی رھبری کاریزماتیک  مھمترین عامل موفقیت جنبش در سرنگونی سلطنت
خمینی بود که استوار بود بر ریشه ھای مذھبی جامعه و شبکه بسیار قوی مساجد بعنوان سازمان ده و کنترل 
کننده تحوالت ھماھنگ با اراده خمینی جھت جلو گیری از ھرگونه از ھمپاشیدگی اجتماعی و سیاسی حتی در 

 …یران حتی در درون ارتش و نیروھای انتظامی ودورترین نقاط ا

شرایط نیروھای سیاسی آپوزیسیون در زمان سقوط شاه که در اوج ناتوانی قرار داشتند و میتوان گفت در نقطه صفر 
چه در سطح ملی و چه در سطح  عمدتا در زندان). ھیچ نیرویی…(مطلق بودند. از طیف ملی گرا گرفته تا چپ و 

ھیچ نیروی بازدارنده   .حرفی برای گفتن نداشت  استقرار نظام جدید و جمع شدن نیرو بگرد آنھا استانی تا زمان
نیز که توسط قدرتھای بزرگ با فشار … داخلی حتی از جانب نیروھای کالسیک رژیِم در حال سرنگونی مانند ارتش و 

مال در جریان قیامھا توسط خمینی کنترل به فرماندھان آنھا خنثی شده بودند و در بدنه نیز مخالف شاه بودند و ع
 .میشد وجود نداشت

 شرایط کنونی کدام یک از شرایط آورده شده بصورت نمونه از زمان شاه در چھل سال گذشته ھمانند امروز است؟
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حکومت جایگزین رژیم شاه به خصوص در حوزه ھای مھمی که خود از   در مجموع میدانیم و ھمینجا تاکید میکنیم که
ھای مھم شکل گیری انقالب علیه رژیم سلطنتی بوده اند ھمچون نقض حقوق بشر و فساد و فقر و » گیزهان«

 .بدبختی، چنان کارنامه ای برجای گذاشته که روی حکومت شاه را سفید کرده است

 کدام نیرو سرکوبگرتر است؟
بورژوازی حتی مدرن در سرکوب کمتر از ولی دوستان عزیز بسیار خام خیاالنه و کودکانه است اگر فکر کنید که توان 

خرده بورژوازی سابق تبدیل شده به بورژوازی سنتی است. وقاحت و شقاوت آقای ترامپ و ھمپالیکھای سعودی 
در قتل قاشقچی را بچشم نمی بینید؟ قتلعامھای یمن را نمیبینید؟ قتلعام مسلمانان رواندا را نمیبینید که با  آنھا

ل کشی میپردازند؟ قتلعامھای سوریه و بمبارانھا را نمیبینید؟ بمبارانھای بی ھدف در جایزه صلح نوبل به نس
صورت نمیگیرد. وضعیت … بورژوازی سنتی و –افغانسان که مدارس و مردم بیگناه را تکه تکه میکند توسط خرده 

ان آنھا ھمین بورژازی است. قتلعامھای فلسطینیان را نمیبینید. آخوندھا شاید دیر رسیده باشند ولی اساتید پیشگام
 جنگ ویتنام نکند مربوط به کره خاکی ما نبوده است! بمب اتمی بکار رفته در ھیروشیما چی؟ ھیتلر چی؟

از حقوق   دیگر نیازمند ایدئولژی نیست که با مخفی شدن در پشت آن اعمال شود.… قدرت و تسلط بر منابع جھانی
ه مانع از چیزی شود. سطحی نگری و ساده اندیشی ناشی خستگی بشر سوری و سطحی نیز اثری بجا نمانده ک

و بیکاری در خارج کشور بعالوه دوری از جامعه، عارضه بسیار بدی است که انسان را دچار آشفتگی فکری میکند 
 .ولی نه تا این حد که از درک ساده ترین مبانی مسائل سیاسی (مسائل مربوط به قدرت و حاکمیت)غافل نماید

اینکه مردم ایران و جامعه انسانی را چه می انگارید؟ ماشین نیست که ھر وقت کلید حرکت اجتماعی آنرا  مھمتر
 .بچرخانی تا حرکت کند و انقالبی راه بیندازد و یک سرنگونی از طرف دیگر به شما تحویل بدھد

یز به مخالفت با آن براستی در سناریو کودکانه شما، سیستمی فرسوده و چند پاره که حتی احمدی نژادش ن
برخاسته است، فغان رئیس جمھورش نیز برھواست، و با دشمنان قدر قدرت خارجی ھمچون آمریکا و اسرائیل و 

طغیانی و تظاھراتی جاری است و با مردمی بپا خواسته و در  حاکمیتش عربستان روبروست، ھرروز در سراسر
سرنگونی جمھوری اسالمی سلطنت طلب با حمایت  تحول پذیرتر است، یا سیستم تازه نفس و مدعی  صحنه،

 با مردمی خسته و نا امید شده از دو شکست و تجربه پی در پی؟…آمریکا و اسرائیل و عربستان و

دوست شکنجه شده! چون شکنجه گر ایدئولژیک بی محاباترو ظالمانه تر و با اعتقاد عمیقتر به صحت کارش از 
میکرد دلیل آن نیست که کل نظام و سیستمی که استوار کرده است نیز  شکنجه گر بورژوازی شاھنشاھی شکنجه

مستحکمتر است. استحکام سیستماتیک ناشی از نگرش افراد نیست بلکه از توان و کارایی، انطباق کل آن نظام با 
 .(ویاپیرامون و سیستم جھانی است که بدان تکیه دارد و از آن تغذیه میکند میباشد. (بحث نیروھای میرا و پ

ھم نباید فریب اولدوروم قولدورم این را خورد، ھم نباید فریب ادا اطوارھای دمکراتیک نمایی و آزادی خواھی و اشوه 
ھای نه من سلطنت نمیخواھم آنرا. ھنوز آقای رضا پھلوی دستش به ھیچ جا بند نیست. (بدتر از مریم رجوی که 

ر را در آلبانی اسیر کرده ھرکدام را بعنوان یک اشرف، ھزاران اشرف نف ۲۰۰۰حداقل این توان را داشته که با پر رویی 
کیلومتری جا میزند)، شاھزاده شما چه در مصاحبه ٥۰۰۰و ھرکدام را یک کانون، ھزاران کانون شورشی البته در 

ھایش و چه از زبان مشاوران عالیش که به ترامپ نیز مشاوراتھای عالی میدھد، آنقدر دستش خالی است که 
مجبور شده دست به یارگیری در میان سپاه پاسداران!!!!، بسیجی ھا!!!!، بزند. آنھم با بخشیدن بدھی ھای آنھا به 

 !!!!رژیم، تا شاید از میان آنھا نیرویی جذب کند

موقعیت خود را واقعی تر از خوش بینی ھای شما، ارزیابی میکند. ھرچند زدن شیپور از ته گشاد آن   ظاھرا شاھزاده
داده و صف آرایی جامعه بی که رژیم حاکم قدرت را از دست ت و این تاکتیکی است در مراحل نھایی یک انقالاس

از طرف دیگر ارتش و نیروی  بھمن) و۲۲تشکیل شده از تمامی مردم سرنگون کننده از یکطرف (مانند روزھای قبل از 
تیک فوق جھت کاھش حمام خون است. نکند تاک آنوقت، نھا نگھدارنده و مدافع رژیم استنظامی امنیتی که ت

اینکارشان را یکی از تاکتیکھای بسیار ھوشمندانه و مبتکرانه کار آمد بولشویکی ارزیابی میکنید؟ اگر کسی آنگونه 
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نفر رابرای تظاھراتی سازمان میداد  ٥که شما وانمود میکنید متکی به حمایت توده مردم از سلطنت بود، ابتدا باید 
 .کتیکھا را معرفی و بکار میبردبعد این تا

در قالب ه سلطنتی و یا حداقل تابلو مبارز سالی ھست که در صحنه مبارزه با رژیم ٤۰الی۳۰ د نکه مدعی ھست آنھا
 جریانھای مارکسیستی) زده - رجویگروھھایی که تمامی اعتبار خود را از مبارزه با رژیم سلطنتی میگرفته اند (فرقه 

د، چه شده که به یکباره نو مستقال به امور سیاسی میپرداز دنیکی دو دھه است که جدا شده ا ز، از این مدت نیاند
درجه ای قربان صدقه نظام سلطنت رفته و  ۱۸۰با گردش ” رضا شاه روحت شاد“بعد از یک تظاھرات و یک شعار 

 د؟نسینه چاک آن شده ا

آیا بخش اصلی پاسخ دراین حقیقت نھفته نیست که چنین افرادی باید بجد از جامعه ایران بعد از پایان جنگ و نسل 
. ناستالژی و پرت ھستندجدید ایرانیان که نه انقالب را دیده و نه حتی شاید در جنگ شرکت داشته است قطع 

طبقاتی از دست رفته) و ھمچنین ناستالژی پدران گذشته و امتیازات ” فرّ “سلطنت طلب ھا (خواستگاه بازگشت به 
است. که ریشه عقب ماندگی و قابل درک  و پدربزرگان ما (با ریشه نگاه به عقب تا بجلو برای تغییر) امری آشکار

 .بوده استجھت رفع آن تاریخی ما ایرانیان و ھدف مبارزه تمامی مبارزین مترقی کشور و در صدر آنھا مصدق کبیر 
کسانیکه شبانه روز در این تلویزیون دیجیتال و آن سایت مدعی حضور مبارزاتی ھستند، خبر ناگواری  ولی برای

 است.

توصیه ھایی که بیشتر به التماس از سر استیصال و درماندگی در مواجھه با واقعیت ھای جامعه، ایستادگی در 
و در کشور میماند. جامعه ای با روند تکاملی رو به جلبا فرایند مسیر یافتن راه حل متناسب با روند کلی مبارزه 

و و جنبشھای عدالت ۱۳۹٦که رادیکالیزم آنرا میتوان از ظھور جنبش دانشجویی، جنبش سبز، شورشھای بھمن   ای
ماه گذشته، در ۲۳حرکت اعتراضی و کارگری طی  ۲۱۸٥خواھانه بی امان سال گذشته و در اوج کنونی آن بدنبال 

ه و فوالد اھواز با توان بسیج حمایت توده مردم شھرھا و یا زنان و البته در دختران معروف به جنبش کارگران ھفت تپ
 .خیابان انقالب دیدو جستجو نمود را نمیتوانند درک کنند

با احترام به نظر و رای و فکر دیگران، اینگونه نظرات را بطور فاحشی ناشی از پرت افتادگی از جنبش مردم ایران، از 
نقش تاریخی اجتماعی پادشاھان و حکام مستبد در گذشته ایران و بطور خاص درک توان و کیفیت  حتی درک

شخص رضا پھلوی، و توھم ناشی از عدم شناخت جامعه شناسانه مردم ایران (مقایسه قالبی ذھنیت ایرانیان …و
حاضر در کشور، تاثیرات و نقش  دوران صفویه و امروز)، تاریخ ایران، کم و کیف صف بندیھا و تضادھای بین نیروھای

چیزی جز اینکه  کشورھای ھمسایه و منطقه خاورمیانه یعنی معادالت کنونی بین المللی، میباشد. که نتیجه آن نیز
نخواھد بود. مردم ایران طبق تجربه میدانی و آنچه ھمگان شاھد ھستند به حق ھیچ ” خود گوید و خود بشنوید“

  .رضا پھلوی جدیدا ظھور نکرده چھل سال است وجود دارد  ه پیچیدنھا ندارند.گوش شنوایی برای اینگونه نسخ

ساله خونین و  ۲٥۰۰فریب تاریخی مھمی که بعنوان نقطه قوت رضا پھلوی عنوان میشود، آگاھانه یا نا آگاھانه تجربه 
ستم پادشاھی سوئد، بلژیک و خانمان برانداز پادشاھان ایران را فراموش کرده و نام نمیبرند، در مقابل از تجربه سی

 .ھلند و انگلیس نام میبرند. که ھیچ قرابتی با فرھنگ و دیکتاتورھای ایرانی ندارد

 اروپایی و ایرانی سلطنتتفاوت 
ھیچ حاکم اروپایی ھرگز در اختیار نداشت، اگر  از چنان قدرتی برخوردار بود که  شاهبرعکس اروپا، در ایران معموال 

م)، به آن نزدیک شدند. درایران قدرت و ثروت ھمگان از شاه ۱۷۲٥-۱٦۷۲یه، مانند پترکبیر(چه برخی شاھان روس
ناشی میشد و جان و مال ھمه در اختیار او بود. اختیار مرگ یا زندگی ھر یک از افراد جامعه ازشاھزادگان و صدر 

لف سطلنت نیز برای خود اعظم به پائین اساسا در دست شاه بود. (نقشی که مسعود رجوی علیرغم ظاھر مخا
 .قائل بود

در ایران شاه تا زمانی که قدرت داشت میتوانست مال ھر شاھزاده، وزیر، مالک یا تاجری را مصادره کند و ھیچ قانون 
یا رسم مستقلی و سنت ثابت و رایجی وجود نداشت که بتواند جلوی او را بگیرد. ایرانیان دقیقا به این دلیل با 

که در میانه ی  سرداریمیکردند که جان و مالشان در اختیار آنان بود. اما تقریبا ھمیشه از  خود مخالفت شاھان
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پس از برقراری نظم، جامعه به عادت پیشین خود   آشوب ظاھر میشد و نظم برقرار میکرد استقبال میکردند. اگر چه
کلی بر میخورد مردم سر به شورش بازمیگشت و حکومت را با بدبینی تلقی میکرد، و به محض اینکه حکومت به مش

بر میداشتند. در سراسر تاریخ ایران، به جز چند مورد استثنایی تضادی بنیادی میان حکومت استبدادی و جامعه وجود 
متاسفانه در تاریخ ما مرتب تکرار استبداد جدید"   -نارضایتی و وقوع ھرج و مرج-"استبدادو این سیکل معیوب …داشت

 !!!دنآن توصیه میکن تکرار  مردم را به یانمدعکه   شده است.

 مبانی مشروعیت سلطنتھای ایرانی و اروپاتفاوت 
رفتار یا حکومت خودکامه است، یعنی قدرتی که ھیچ قانونی و طبقه اجتماعی مستقلی آن ” استبداد“معنای لغوی 

را محدود نکرده باشد. مفھومی که چه از نظر لغوی و چه از نظر کارکرد اجتماعی با حکومت مطلقی که تقریبا در 
مشروعیت خود را از طبقه . در اروپا حکام در اروپا وجود داشت متفاوت است ۱۹۰۰الی  ۱٥۰۰فاصله سالھای 

 .اشرافی و یا روحانی و قوانین بلند مدت یا سنت ھای جا افتاده ای که ھمواره در آن کشور جاری بود میگرفته است

فرّ ایزدی”ولی در ایران فقط شخص پادشاه و نه حتی فرزند ارشدش مشروعیتش را از
i ” که خدا به او داده بود

را از دست میداد. بنابراین ھر کسی که میتوانست ” فرّایزدی“می که با مردم عادالنه رفتار نیمکرد میگرفت. وھر حاک
می یافت. البته این بدان معنا نیست که در ایران ھیچ قوانینی نبوده ” فرّایزدی“بر پادشاه شوریده و او را سرنگون کند 

وانین وضوابط پیچیده مدنی و کیفری شرعی وجود است که حکومت بدان پایبند باشد، بطور خاص دردوره اسالم ق
داشت اما مشکل آن بود که این عامل بازدارنده تنھا تا آنجا اجرا میشد که با خواست ھای حاکم برخورد نکند. در 
نتیجه حاکم مستبد میتوانست فرد، خانواده، یا شھری را آنچنان که میخواھد مجازات کند، ولو اینکه مجازات ھیچ 

شرع نداشته باشد. به ھمین ترتیب اگر محکوم میتوانست درلحظه مناسب شاه را بخنداند ممکن بود از  اساسی در
 . iiمجازات جان سالم به در ببرد

ایران تنھا کشوریست که در آن "کند که   خود به این موضوع اشاره می» ی تاریخ  فلسفه«نیز درکتاب  (Hegel) ھگل
به میان » استبداد«است، ولی بقیه تابع و خادم ھستند. وقتی صحبت از  تنھا یک تن(شخص شاه) آزاد و مختار

ی نخست و بیشتر حکومت حاکمان ستمگر و فعال مایشاء و خود کامه است که طبق   آید، مقصود در مرحله  می
آن است. که طبق » دیکتاتوری«رانند و کمتر بحث بر سر   خویش حکم می ھواجس(آنچه كه در دل انسان خطور كند)

اند بر اساس آن   ھا موظف  کنند و ضمناً خود آن  شخص یا اشخاصی مطابق فرمان (دیکتات) حزب یا ایدئولوژی عمل می
کرد و یا   اقدام نمایند (ھمان گونه که ھیتلر بر اساس حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان عمل می» دیکتات«

 .نمود  دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتوری می استالین بر اساس اھداف حزب کمونیست روسیه و برای ایجاد

از ھمین روست که در کشورھای اروپایی اگر ھم سلطنت وجود دارد توسط قوانین و طبقه اشرافی و سنتھای جاری 
قاجار و یا رضا شاه و حتی محمدرضا شاه   آن کشورھا کنترل شده است و قابل مقایسه با استبدادی که پادشاھان

 .و مجلس و قوانین در کشور کنترل نمیشدند نیست با وجود حضور دولت

(مھدی قلی ھدایت) که بیش از ھرکسی در مقام نخست وزیر به رضا خان خدمت کرده بود در  مخبرالسلطنه
 :خاطرات خود نوشت

 "iii.کار بجایی رسیده که شاه طالب ایمان به خودش است“

سلطنت تا مسعودرجوی مدعی مبارزه با سطلنت قابل نقش خدایی خواستن در فرھنگ ایرانیان از رضا خان مدعی 
  !!!تامل است

، چه رضا شاه و چه محمدرضا شاه، ایران را ملک شخصی خود تلقی میکردند. وی که اسدهللا علمو یا به شھادت 
 :وفادارترین و محرم اسرار دربار شاه بود در خاطراتش چنین مینویسد

سند راپیش من پرتاب “پس ازساختھ شدن کاخی متعلق بھ شاه در کیش، سند مالکیت آن را بھ شاه دادم، اما شاه …“
کردند. فرمودند مگر میخواھی یک وجب خاک ایران مال من باشد؟ تمام ایران مال من است. اصال من ھیچ چیز 
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مال اوست و اگر نشد ھم این یک وجب دیگر برای خود نمی خواھم. پسر من ھم اگر شاه مقتدری شد ھمھ چیز 
  iv”.خاک را نمی خواھم

با سلطنت در ایران ھمانند فریب مردم ایران با قانون … بنابراین مقایسه سلطنت در کشورھای سوئد و دانمارک و
کنیم.  اساسی است که مطلقا اجرا نمیشود. ویا بخواھیم انتخابات در فنالند و بلژیک را با انتخابات در ایران مقایسه

ھردو به پای صندوق میروند ولی این کجا و آن کجا، فرایندی که ایرانی را به پای صندوق میکشاند با فرایندی که یک 
را به پای صندوق رای …فنالندی و سوئدی با اتکا به احزاب و ھزاران نھادھای مدنی و روزنامه ھا و رسانه ھای آزاد و

 میکشاند را یکی فرض میکنید؟

طوری ” نه به داره نه به باره“ت انگیز این اینگونه توصیه ھا برای ایران آن است که، زمانیکه بقول معروف شگف جنبه 
مطرح میشود که اگر کسی ھیچ اطالعی از شرایط ایران نداشته باشد فکر میکند که رضا پھلوی و سلطنت عنقریب 

که شنونده باید یکی را به   ی متنوع در جریان استدر آستانه بقدرت رسیدن در ایران است و مبارزه ای بین کاندیدھا
فتوای آنھا انتخاب کند!!! براستی ھشتاد میلیون مردم ایران منتظر بودند که بعد از کشف الشھود شما رضا پھلوی را 
 برگزینند؟ او که چھل سال است که خودرا ولیعھد مینامید، و نیازی به معرفی اش به مردم ایران نداشت. نکند مردم

 !!انجام آن دیده اید. آنھم که مردم ایران تالش میکنند از شر صادر کنندگان آن خالص شوند را نیازمند فتوایی جھت 

براستی چرا باید مردم ایران که چھل سال است شاھد حضور سلطنت طلبان و رضا پھلوی در غرب و آمریکا که 
نر، سینما، و ھرآنچه بدان دست زده اند در تمامی بکاری جز تولید ابتذال و با به ابتذال کشاندن موسیقی، ھ

ابعادش، از آنھا تراوش نکرده است اعتماد کنند. حتی در ھمین غرب مافیایی براه انداخته و بسیاری از ھنرمندان 
مستقل را نه تنھا از کارھنری که از زندگی انداخته اند. البته برای این دوستان حیف است که بحث طبقاتی و 

تصادی در مورد جماعتی که نه تنھا ھیچ نشانه ای از وطن پرستی، ملی گرایی، ناسیونالیسم مترقی، سیاسی اق
استقالل طلبی و دمکراسی و آزادیخواھی در آنھا دیده نمیشود بلکه نشانه ھای بسیار قویی از ناسیونال 

 .فاشیستی را طی تمامی این سالھا بنمایش گذاشته اند بکنیم  شوونیزم

آقای محمدرضا حمزه   بارز ھوادار و مبلغ سینه چاک سلطنت رضا پھلوی که در اطراف او ھستند،یک نمونه 
که گوش کردن به چند کلیپ از سخنان ایشان کافی است تا متوجه عمق فاجعه در  پور(مشاور ارشد ترامپ)! است

ید. بویژه که با شخصیت بسیار متزلزلی که رضا پھلوی طی چھار دھه گذشته بنمایش گذاشته اندیشه آنھا شو
ھم ” نوزاد“مطرح میشود، که از نظر جناب حمزه پورھا ”!!! پدر معنوی“است در طرحھایی که رضا پھلوی در آن بعنوان 

 سر انی با کودتای آیرون ساید برحسابش نمیکند، چیزی بھتر از حکومت احمد شاه نخواھد بود که در نھایت رضا خ
از آنجاکه نیروھای مدعی آلترناتیو فقط و فقط در خارج کشور حضور  .گذاشته شد و شد آنچه که شد کار

 .جھت روشن شدن افکار متشتت این دوستان میاوریم شاید کمکی بکند مباحث در پی آمده را دارند 

 تعریف آلترناتیو، یا جایگزین،
گروه سیاسی است که مدعی است که دولت یک کشور و یا یک کشور نیمه مستقل مشروع آلترناتیو سیاسی، 

است. ولی نیمتواند قدرت قانونی خود را اعمال کند و در عوض در یک کشور دیگری یا یک ایالت دیگری مستقر است. 
ذیر باشد است. این نوع اینگونه دولتھای در تبعید معموال برنامه شان استقرار در کشور خودشان زمانی که امکانپ

میگویند تفاوت میکند که معموال در بخشی (Rump State) دولت در تبعید با نوعی که در انگلیسی بدان رامپ استیت
از کشور خودش یا منطقه آزاد کشور مستقر است. دولت بلژیک در جنگ جھانی اول در یک نوار باریک در غرب آن بعد 

و از آنجا فعالیت خود را دنبال میکرد. ولی دولت در تبعید ھیچ خاکی در اختیار از اشغال توسط آلمان مستقر بود 
 .ندارد

است. دولت در … عوامل تشکیل دولتھای در تبعید نیز جنگ، اشغال خارجی، جنگ داخلی، انقالب، کودتای نظامی، 
د ناشی از عدم مشروعیت تبعید فرانسه در انگلستان از این نمونه بود. تشکیل دولت در تبعید ھمچنین میتوان

میزان موثر بودن اینگونه دولتھا ابتدا بستگی به میزان حمایتی است که  .گسترده یک حاکمیت باشد
حاال این حمایت میتواند توسط دولتھای خارجی باشد و یا حمایت مردمی کشور خودش.  .دریافت میکند است

https://www.youtube.com/watch?v=MSbXDoAS2pM
https://www.youtube.com/watch?v=MSbXDoAS2pM
https://www.youtube.com/watch?v=MSbXDoAS2pM
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ای که دولت حاکم در کشورشان را مورد تھدید قرار داده  بعضی دولتھای در تبعید وجود داشته اند که به نیروی جدی
 .اند تبدیل شده اند، در غیر اینصورت عمدتا حالت سمبلیک دارند

  

 :قوانین بین المللی و دولت در تبعید
 : قوانین بین المللی، بسیاری فعالیتھای دولتھای در تبعید را جھت پیشبرد امورشان برسمیت میشناسد. از جمله

 ھ قراردادھای بین المللی یا دو طرفھالحاق ب •
 تغییر و یا باز بینی قانون اساسی کشورش •
 )نگھداری نیروی نظامی (تشکیل ارتش •
 حفظ یا کسب برسمیت شناختھ شدگی دیپلماتیک جدید از جانب دولتھا •
ت موقت را صدور کارت شناسایی برای شھروندان کشورشان کھ در حوضھ و منطقھ استقرار آن ساکن ھستند و این دول •

 .دولت واقعی خود کھ در آینده در کشورشان مستقر خواھد شد، میدانند و از آن جانبداری میکنند
 مجوز تشکیل احزاب سیاسی جدید •
 برگزاری انتخابات •

و اگر این جمعیت در کشوری که در تبعید ھستند تعدادشان قابل توجه بوده و البته و از این آلترناتیو و دولت حمایت 
میتواند بعضی امور اداری مربوط به جمعیت حاضر در آن کشور را نیز بدست بگیرد. مثال در جریان جنگ جھانی کنند 

دوم دولت موقت ھند آزاد با اطالع و اجازه مقامات نظامی ژاپن در میان اقلیت ھندی شبه جزیره ماالیای انگلیس 
 .انجام میداد

از جمله تشکیل یک دولت ” حق تعین سرنوشت“وال سازمان ملل ولی دولت در تبعید فلسطین از مواردی است که ا
مستقل را برایشان برسمیت شناخته است. در ضمن بعد از قرارداد اسلودر کرانه غربی رود اردن بعنوان یک دولت 

 .میالدی استاتو فلسطین به دولت غیر عضو سازمان ملل ارتقاء داده شد ۲۰۱۳عمل میکند. طوریکه درسال 

 و مشروعیت آلترناتیو
ھمانگونه که ھر دولتی در ھر کشوری جھت حکومت کردن نیاز به مشروعیت دارد. دولتھای در تبعید و آلترناتیوھا نیز 
براساس تمامی تجارب گذشته و طبق قوانین بین المللی نیاز به مشروعیت دارند و بدون آن و بدون برسمیت 

 .شناخته شدن از کاغذ جدا نمیشوند

 :عوامل مشروعیت
 : حمایت مردم کشوری است که آلترناتیو مربوطه ادعای نمایندگی آنرا داردعامل اول (مبنا)

 .: حمایت جامعه جھانی شامل دولتھا و سازمان ملل استعامل دوم (شرط)

توضیح اینکه، آلترناتیوی که عامل اول (حمایت مردمی) را دارا باشد، میتواند امید داشته باشد که دومی را نیز کسب 
کند. اما اگر فقط عامل دوم را داشته باشد عمال بعنوان عاملی در دست قدرتھای بزرگ در جھت منافع آنھا در 
کشورشان مورد استفاده ابزاری قرار میگیرند. چرا که، حمایت سیاسی آنھم حمایت دولتھا و طبعا سازمان ملل یکی 

انه (عامل اول = حمایت مردمی) بخواھید کسب از لوکس ترین وگرانترین کاالی سیاسی است که اگر بدون پشتو
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کنید در بھترین و خوش بینانه ترین و منصفانه ترین شق، فقط و فقط به شرط تامین منافع حمایت کننده است که 
 .اعطا میگیرید. البته اگر کشور را از دست شما در نیاورده و مال خود نکنند

ملی مقاومت است که ھمگان در خارج کشور با آن کم وبیش آشنا  نمونه ھای بارز اینگونه آلترناتیوھا یکی شورای
عامل اول)، حمایت دولتھا و سازمان ملل ) بدون داشتن حمایت مردمی ھستند و چھل سال است که تالش میکند

عراق در جریان جنگ ایران و عراق، و از موضع منافع خودش، (عامل دوم) را کسب کند. ھرچند که درمقطعی دولت 
بویژه عدم توانایی در رسیدن به اھدافی که ازجنگ دنبال میکرد، با حمایت غرب تالش کرد در درجه اول با بستن 

 : الحاق به قراردادھای بین المللی یا دو طرفه ) که توسط ھیچ کشور،۱قرارداد صلح با شورای ملی مقاومت (بند 
. ۳سازمان ملل و یا مجامع بین المللی برسمیت شناخته نشد، و دومی اجازه دادن به تشکیل نیروی نظامی (بند

 .نگھداری نیروی نظامی) در خاک خودش از آنھا یک آلترناتیو بسازد

 ابعاد فاجعھ بار نداشتن حمایت مردمی
 مجاھدین شورای ملی مقاومتِ 

و به اتفاق آقای بنی صدر در پاریس توسط دولت فرانسه بدلیل آقای رجوی تحت پوش شورای ملی مقاومت 
جانبداریش از عراق در جنگ ایران و عراق با سرو صدای بسیار مورد استقبال قرارگرفتند، وچندسالی علیه رژیم بکار 

این برده شدند، اما به محض اینکه متوجه شد تشکیالت رجوی توسط مردم ایران بشدت مورد تنفر است، و آبی از 
تشکل گرم نمیشود، بالفاصله به مسعودرجوی دستور توقف ھمه فعالیتھای سیاسی اش در فرانسه را داد. وحتی 

 .مباحثی ھمچون استرداد مسعودرجوی به رژیم نیز مطرح شد

صدام بعد از مدتی که از جنگ گذشت و متوجه شد که به اھداف تجاوکارانه اش نمیتواند برسد، روی مسعود رجوی 
د که او را در جنگ خودش بارژیم بعنوان گوشت دم توپ بکاربگیرد. بنابراین اورا به عراق منتقل کردند. علیرغم کارکر

بدتر از فرانسه در  یبسیار پر زرق و برق بود، سرنوشت ” …ارتش آزادیبخش ملی“اینکه بالن توخالی ای تحت نام 
لن توخالی این آلترناتیو سازی با کنار گذاشته شدن انتظارش بود، طوریکه به محض پذیرش آتش بس توسط رژیم، با

آن و ورود عراق به مذاکرات مستقیم با رژیم بوضوح ترکید. طوریکه از آن پس نه تنھا تمامی فعالیتھای این به اصطالح 
عملیات مرزی و عملیات تروریستی رجوی  حتی ، بلکهآلترناتیو دست ساز صدام حسین توسط خود او متوقف گردید

و طارق عزیز نیز به مسعودرجوی دستور  تروریستی خوانده شد.  اخل ایران توسط سفیر عراق در تھران محکوم و درد
تعطیلی رادیو مجاھد را داد. از آن پس بود که علیرغم ھمه خوش رقصی ھای رجوی، شاھد حمالت شدید 

ارتش “از دنیا شاھد بود که چگونه ب بودیم. و تشکل رجوی با بمباران ھوایی، موشکباران و خمپاره باران  به 
که صدام ساخت بقیمت جان مجاھدان ایرانی و آلوده کردن دست آنھا بخون کردھای عراقی ” آزادییخش ملی ایرانی

 . vفقط در دفاع و نجات حاکمیت خودش بود که بکار گرفته شد

کراچی بعنوان نماینده مجاھدین و در  ۱۳٦۲سرنوشتی که وزیر کشور پاکستان ھنگام دیدارھایی که با او در سال 
 .شورای ملی مقاومت داشتم پیش بینی کرده و خواسته بود به گوش سازمان برسانم

در ادامه این مسیر سقوط آزاد، مسعودرجوی جھت تداوم بقاء، خود را به عوامل کشورھای بیگانه دیگری که در تضاد 
این گروه استفاده ابزاری بکنند  که میتوانستد از…ل و اردن وبا رژیم قرارداشتند، ھمچون آمریکا، عربستان و اسرائی

 .تبدیل کرد

نیز مارک ترویستی که مسعودرجوی عمری را صرف خنثی کردن آن و با امید بستن به شکاف و تضاد  ۱۹۹۲در سال 
…) یه اروپا وماھیت تروریستی او را به فراموشی سپرده شود، نموده بود توسط غرب (آمریکا و اتحاد  غرب با رژیم،

وارد کردن در لیست تروریستی به او ھدیه دادند تا به او یاد آور شوند که سیستمھای ثبت تاریخی و اطالعاتی   با
آنھا بسا بسا پخته تر از آن است که فریب خود شیفتگانی ھمچون مسعود رجوی و ادعا و اطوارھای دمکرات نمایی 

 .جوی را علیرغم ھمه خوش رقصی ھایی که میکند، بخورندھای او و مانکن انقالب ایدئولژیکش مریم ر

http://nototerrorism-cults.com/?p=10362
http://nototerrorism-cults.com/?p=10362
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ھمان فرانسه (حامی بین المللی اولیه) مریم  ۲۰۰۳بعنوان آخرین میخ بر تابوت این جسد چندبار سوخته در سال 
در پاریس بصورت خفت باری دستگیر و محاکمه میکنند تا پیام روشنی  تن از سران تشکیالت رجوی را ۱٦۰رجوی و 
بدھند که جھت حل و فصل مسائل و تضادھایشان با ایران تنھا رژیم حاکم را برسمیت میشناسند و اینگونه  به جھان

 .به کاری دیگر جز وجه المصالحه قرار دادن و یا بعنوان نیروی فشار نمیآیند آلترناتیوھای بی پایه 

تکرار …و مرگ بر سرمایه داری و ھمین رجوی که روزگاری در ھر جمله روزنامه اش شش بار مرگ بر امپریالیسم 
  .میشد، به عقد ھمانھا در آمده تا شاید در سایه بھره برداری از او تکه ای از قدرت را نیز جلو او بیندازند

–کاسبکاران دنیای سیاست نیز که از منابع مالی گروه رجوی مطلع ھستند با آگاھی کامل از موقعیت سیاسی 
کردن آنھا نموده و پولھای کالنی را بجیب میزنند. به یمن پولھای کالن، جان بولتن اقدام به سرکیسه   viاجتماعی آن

که به این گروه احساس مطرح بودن و  ارائه میدھند  و رودی جولیانی، سخنرانی ھایی(مشاور امنیت ملی ترامپ) 
رگرفتن را میدھند، در عین حال وزارت خارجه ھمان دولت اعالم میکند که بدنبال تغییر رژیم حتی تاریخ در حاکمیت قرا

توی سر الترناتیو خود  حسابی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه اش زباننیست و یا حتی پا را فراتر گذاشته و از 
 .“ھیچ پایگاھی در میان مردم ایران ندارد“ میزند کهخوانده 

، نتیجه نداشتن حمایت مردم (عامل اول) است. علیرغم اینکه نیروی مدعی، کلیپ ھای ھزاران کانون این وضعیت
یبرد چون که ھمه طرفھای بین المللی با اتکاء به شورشی و صدھا روزشمار سرنگونی درست کند، کاری از پیش نم

آن   سیستم ھای اطالعاتی بسیار دقیقشان (چه در درون کشور و چه در درون ھمین گروھھا) بخوبی از وزن و شآن
 .در میان مردمشان مطلع ھستند

 رضا �ھ�وی –س���ت ط��ھا 
سابق ھستند که خود را بصورت نمادین در آقای رضا پھلوی نمونه بارز دیگر آلترناتیوھای خود خوانده، بازماندگان رژیم 

(فرزند محمدرضا پھلوی دیکتاتور سرنگون شده) متجلی میکنند. این تمایل سیاسی برعکس تشکل قبلی با فقدان 
 .روبروستھمچون فرقه رجوی ھرچند پوشالی و دست ساز اجنبی!!  !سازماندھی و نیروی آزادیبخشی

اسرائیل و  پھلوی توسط مردم ایران و فرار آنھا به غرب و آمریکا باوجود حمایت آمریکا، بعد از سرنگون شدن نظام
نتوانسته اند حتی خودشان را در تعداد چند ھزار نفر عناصر سلطنت طلب تحت عنوان خانواده و  امروزه عربستان

 .ا و ساواکیھاو.. دور ھم جمع و سازمان بدھنداقوام و ارتشیھ

البته این بدان معنا نیست و نبوده است که افراد مدیر، اقتصاد دان، سیاستمدار، سازمانده، فرمانده ارتشی و 
استراتژیست و.. نداشته و ندارند، چرا نزدیک به نیم قرن کشور را چه درسطح ملی و چه در سطح بین المللی اداره 

 !حتی لقب ژاندارم منطقه رانیز داشتندمیکردند، 

ای را … در ثانی با پولھایی که به یغما برده اند، بسیاری شرکتھا و تجارتھای پرسود و ھتلھا و کازینوھا و کنسرتھا و 
سازماندھی و به کسب در آمد پرداخته اند. بسیاری با افتخار خود را به مشاوران ارشد … در لوس آنجلس و 

مشکل آنھا ناتوانی نبوده است بلکه مشکلشان بی وطنی و اشراف و آگاھی به  تقاء داده اند. ترامپ!!! ھم ار
 .پوسیدگی نظامیکه از آن حمایت میکنند است

ھیچکدام ازمدعیان سلطنت از آقای رضا پھلوی گرفته تا سیاستمدران، ارتشیان و ساواکی ھا و تجار و دانشگاھیان 
مسیر آنچه به زعم خود نجات کشورنامگذاری میکنند از خود و از جیب مایه  حاضر نبوده اند که سر سوزنی در…

بگذارند. آنھا اگر ایران را میخواھند نه برای آزاد کردن و به دمکراسی رساندن، بلکه تحت تاثیر ناستالژی بغایت مزمن 
که ایران نیم قرن  شده و ھیستری ضد ایرانی جھت بازگشت به فر و شکوه گذشته و ادامه چپاولشان است. چرا

دست آنھا و زیر چکمه ھای آنھا بوده است. و ھمینھا فرزندان ایران زمین، فرزندان کورش و داریوش کبیر را در قالب 

http://nototerrorism-cults.com/?p=16841
https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-45621268
https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-45621268
http://nototerrorism-cults.com/?p=16078
http://nototerrorism-cults.com/?p=16078
https://www.youtube.com/watch?v=BZZ5kZiU6fI
https://www.youtube.com/watch?v=BZZ5kZiU6fI
https://www.youtube.com/watch?v=BZZ5kZiU6fI
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آزادیخواھان و دمکراسی طلبان را شکنجه و زندان و اعدام و یا با خود فروشی به قدرتھای خارجی با کودتا از بین 
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 �مایت ��د�ی از س���ت
سلطنت طلبان از بدو سرنگونی نظامشان بدست مردم ایران، تمامی افراد و رسانه ھای وابسته و یا متمایل به آنھا 

سرکوب سال زیر سرنیزه نظامیان و سیستم  ٥۰در خارج از کشور تا به ھمین امروز به مردم ایران (ھمانھا که 
محمدرضا شاه و پدر مستبدش رضا خان، بجایی رسیدند که علیرغم کشتار شاه به خیابانھا آمده و خواستار 
سرنگونی آن شدند،) را بخاطر اینکه چرا سلسله پھلوی را سرنگون و دست شان را از چپاول کوتاه کرده اند، با 

ن و سرزنش قرارداده و خائن به ایران میخوانند، که بدترین فحاشی ھای لمپنی و بدترین توھین ھا مورد لعن و نفری
نشان از کینه ای عمیق و خطر ناک نسبت به مردم ایران است. تھدیدی بزرگ برای آزادی و دمکراسی در ایران، 

در تمامی پیامھای منتشره در شبکه ھای اجتماعی در . علیرغم اینکه رضا پھلوی نازکتر از گل حرف نمیزند
ساله آخوندھای دور  ۱٤۰۰. این کینه ونفرت از مردم ایران موج میزند. کینه ای بدتر از کینه .یتال و.تلویزیونھای دیج

برسر سلطنت بحث  ماندن از حکومت. با یک زوج سلطنت طلب در جریان کنگره پنجم سکوالر دمکراتھا در آلمان 
ردم که آیا نباید شاه ھرچند فوت کرده کوتاھی داشتم، و ضمن احترام به اینکه افرادی سلطنت طب باشند عنوان ک

در یک ایران آزاد و دمکراتیک مورد محاکمه عادالنه و حتی با حضور ناظران بین المللی قرار گیرد تا تاریخ و جھان بدانند 
که چه بر مردم ایران گذشته است؟ واکنش آنھا متاسفانه فاشیم ھیتلری را در من زنده کرد. طوریکه حتی تصور 

نگونه تفکرات بعد از بقدرت رسیدن منجر به فاجعه تاریخی در ایران خواھد شد جه برسد به آزادی و اینکه ای
دمکراسی. و برخوردھای بسیجی ھا در مقابل برخورد این زوج علیرغم ظاھری بسیار مدرن بیشتر به لیبرالھای 

 .دولوکس میماند که مردممان چھل سال است با آن مواجھه ھستند

 �ان �و�ط س���ت ط��ھا�رز�ش ��دم ا
سرزنش مردم ایران و متاسفانه خائن خواندن ایرانیان بدلیل سرنگون کردن رژیم سلطنتی توسط سلطنت طلبان 

بھمن مردم ایران طبق عادت  ۲۲ھرچند بتوان استدالل کرد که در انقالب  چیزی جز تف سرباال برایشان نیست.
کردن ظالم مستبدی نمیدانند چه میخواھند بجای آن بنشانند، تاریخی (جز در جنبش مشروطیت) ھنگام سرنگون 

که مقصرآن مستقیما رژیم مستبد محمد رضا شاه بود، ولی تمامی جھان و البته خود سلطنت طلبھا بخوبی گواه 
ھستند که مردم ایران بخوبی و با پوست و گوشت و استخوان میدانستند که چه (نظام شاھنشاھی و سلطنت 

یخواھند. و اگر پای ھر انتخابی شل باشد پای انتخاب آگاھانه سرنگون کردن رژیم سلطنتی بسیار پھلوی) را نم
 .بسیار سفت بوده و ھست

 ��� سازمان �یا � �ورد ��یب ا�وقع �ودن �قوط شاه
ی سیا آشکارا با تکیه به اسناد وزارت خارجه آمریکا ازنگران ۲۹۲عباس میالنی در کتاب "نگاھی به شاه" چاپ دوم ص 

در مورد سرنگون شدن شاه چند سال قبل از حتی روی کار آمدن کندی بخاطر مشکالت درونی خبر میدھد و 
 مینویسد: 
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"در دوران آیزنھاور، ...مقامات آمریکایی به شیوه ھای مستقیم و غیر مستقیم بر آن بودند که شاه 
عی کردند در آنجا (ھنگام سفر را به ضرورت اصالحات داخلی متقاعد کنند. ...مقامات آمریکایی س

شاه به ژاپن)به شاه تفھیم کنند که مسائل سیاسی، اقتصادی و بھداشتی داخلی به مراتب 
مھمتر از مسائل دفاعی ایران است... آمریکایی ھا در مقابل گمان داشتند که خطر اصلی اوضاع 

شورای امنیت ملی  آلن دالس رئیس سازمان سیا به ۱۹۵۸نابسامان داخلی کشور است. در اوت 
آمریکا گزارشی از وضع ایران ارایه کرد. میگفت (سیا نسبت به آینده رژیم شاه سخت بدبین است. 

 مگر آن که بتوان شاه را به انجام اصالحات داخلی متقاعد کرد.)  

گ��س  ن
 ��ورد شاه و را�ت �ندی  ��� ���ر ا

"شاه متاسفانه نه میتواند یک سیاست گفته بوده  ۱۹۵۸راجر استیونس سفیر انگلیس درسال 
سازنده را صورت بندی کند نه قادر است آنرا به مرحله اجرا در آورد...تا زمانی که او بر تخت 

در ایران دولتی مقبول سرکار خواھد آمد یا عدالت  هسلطنت نشسته مشکل بتوان تصور کرد ک
انی که شاه به آمریکا دعوت شده بود اجتماعی بر قرار خواھد شد. ...ویلیام داالس ... میگفت زم

من چندین بار با جان کندی، رئیس جمھور صحبت کردم. از ابعاد فساد در ا یران گفتم. باالخره ھم 
 vii. کندی به این نتیجه رسید که شاه انسان فاسدی است و قابل اطمینان نیست

ن رضا خان و فرزندش محمدرضا شاه، که مشکل تاریخی ایرانیان به یمن خیانت پادشاھان دیکتاتور و مستبد ھمچو
ھرگونه شکل گیری احزاب و نھادھای مدنی و ھرگونه ھنر و موسیقی و فیلم مستقل، حتی خواندن کتابھای آگاھی 
بخش را با شدیدترین سرکوبھا و بگیر و ببندھا و حتی شکنجه و اعدام پاسخ میداند، منجر به این شد که دانش 

شناخت از افراد، احزاب، گروھھا، تمایالت مختلف … ھم حقوق و آزادیھای مدنی سیاسی و عمق آن و درک و ف
بویژه در دوره ای که ارتباطات به این گستردگی نبود شکل نگیرد. بنابراین مردم تحت چنین حکامی … سیاسی، 

نکرده و یا توسط براحتی یا فریب خورده و یا از سر استیصال به یک ناجی که ماھیت خود را مخفی و یا ھنوز بارز 
استعمارگران به او تحمیل شده است جھت نجات از فالکت وضعیت حاضر پناه میبرده اند. گناھکار جلوه دادن، خائن 
نامیدن مردم ایران در سرنگون کردن رژیم پھلوی خود باالترین و مھمترین شاخص این امر است که سلطنت طلبھا نه 

مردم ایران و  اشتباه بزرگ و نابخشودنی ”به زعم آنھا“و تصحیح این  در خیال و نه در عمل بقصد چیزی جز رفع
ھرچند رضا پھلوی   نبوده و نیستند.… بازگرداندن ھمان سیستم سرکوب و استبداد و چپاول تحت حمایت آمریکا و 

  .تالش کند با کلمات بازی کرده و از دمکراسی و آزادی سخن بگوید

سال قبل از انقالب در اروپا و آمریکا بوده است از نزدیک و طی تمامی دھه ھای بعنوان یک دانشجویی که از چندین 
گذشته با صدھا و ھزاران سلطنت طلب گفتگو و تماس داشته ام. متاسفانه آنھا علیرغم اینکه افراد تحصیلکرده و 

گونی سلطنت سیاستمدار و تحلیلگر در بینشان کم نیست، باوجود اینکه کتابھای بسیاری در مورد علل سرن
استبدادی شاه توسط سران دولتی شاه و نزدیکان و خدمت گذاران او نوشته شده است، پایه اجتماعی سلطنت 

بھمن  ۲۲طلب در خارج، طی اینمدت نتوانستند به درک درست و واقعی و جامعه شناسانه ای از ماھیت انقالب 
نیز ستمھا و فساد مالی و سوء مدیریتھای رژیم برسند ودر ھمان سطح شاه اللھی باقی مانده اند. بھانه شان 

 .کنونی است

را نادیده میگیرند. آنھا آگاھانه که رشد آزادیخواھی و میل به دمکراسی در ایران بود آنھا آگاھانه انقالب مشروطیت 
یسنده، شاعر، نھضت ملی دکتر محمد مصدق را نادیده میگیرند. آنھا آگاھانه ھزاران مبارز روشنفکر، روزنامه نگار، نو

دوران شاه را که برای نابودی و پایان دادن به ستم و استبداد پادشاھی فرش … استاد دانشگاه، دانشجو، کارگران، 
از طرف دیگر نادیده می انگارند. خیابانھا را گلگون، و زندانھا را پر و سحرگاھان زندانھا را بخون خود سرخ نموده اند 

تجاوز به جان و مال مردم، نسل کشی، فقر و فالکت روستاھا، نبود کمترین آزادی،  فساد، سرکوب، استبداد، اعدام،
که مردم ایران از سر سیری دست به سرنگونی اند  و مدعی الپوشانی نمودهدر سیستم ھای سلطنتی را …

  !!!!سطلنت زده اند
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شدن آن با رژیم جمھوری باید به صراحه گفت که مسئول اول و آخر سرنگونی رژیم مستبد سلطنت و جایگزین 
اسالمی، ھمان رژیم دیکتاتوری استبدادی سلطنتی محمدرضا شاه بوده است. چرا که مردم ایران در مقطع بھمن 

دانش سیاسی، شناختشان از نیروھای موجود در کشور، تماما سطح ساله در آن، سلیقه و  ٥۰، با سابقه ۱۳٥۷
ه به احزاب و نیروھا و دیگاھھای مختلف، نھادھای مدنی، محصول اختناق نوع آریامھری بوده است. اگر شا

اجاز میداد (مانند فرصتی که مسعودرجوی در عراق پیدا کرد تا ماھیت قرون وسطایی خودش را به …روشنفکران، 
نمایش بگذارد، و شرش از سر مردم ایران کم شود،) نیروھای موجود در کشور با فعالیت سیاسی و در تماس با 

ت واقعی و خواستگاھھایشان در عمل و نه در حرف و شعار برای مردم آشکار شود، کسی فریب این یا آن مردم ماھی
را نمیخورد. محمدرضا شاه مستبد با حذف و زندان و اعدام نیروھای فعال در … نیرو، این شعار و یا آن شعار، و 

فت. بنابراین مردم ایران در سودای یافتن راھی به جامعه، با جلوگیری از فعالیت احزاب این امکان را از مردم ایران گر
 .روشنایی میتوانستند در دام ھر کس دیگری بیفتند

کا � ���ان ��بت �    یس���ت ط�� �د�یان ��� �شاور �یا�ی �فارت آ��ی
حقیقت سلطنت طلبان سینه چاک را  .نبودند که مخالف شاه بودند مردم ستمدیده فقط ضمنا و مھمتر اینکه 

 .از گزارش صاحب منصبان آمریکایی آنھا شنید باید

مارتین اف ھرتز دبیر سیاسی سفارت آمریکا در تھران طی گزارش طوالنی و عمیق و پیشگوانه ی خود که سفیر 
 :به وزارت خارجه آمریکا چنین مینیوسد ۱۳٤۳آمریکا نیز آنرا تائید و امضا کرده است در سال 

ا جبھه ملی دوم، گروه امینی و رھبری مذھبی کامال موفق شاه در مبارزه اخیر بر سر قدرت ب“
شده است. اما شاه نه تنھا فاقد پایگاه اجتماعی است، بلکه بسیار مھمتر از آن، حتی در میان 

ھرتز تاکید میکند    …”کسانی که از او بھره میبرند و به او وفادارند نیز پایگاه محکمی ندارد
 .اعضای وفادار رژیم اندکسانیکه از آنان نقل قول میکند 

آنان اعضای گروھھای مخالف نیستند، بلکه اعضای دستگاه دولتی اند، و حتی با این که به شاه “
و شک دارند که رژیم  وافادارند، به رنجی عمیق گرفتارند، زیرا به آنچه انجام میدھند اعتمادی ندارند

 :ھرتز در ادامه مینویسد ” استحقاق بقا داشته باشد.

حقیقی رژیم نه در فعالیت ھای مخالفین، که در این عرصه ھا نھفته است، زیرا حتی یک  ضعف“
دیکتاتوری نظامی میتواند با در دست گرفتن حکومت در میان مردم کسب احترام کند. حتی 
ھنگامی که ماھیت عصیان گرای طبقه متوسط ایران را کامال در نظر بگیریم، این واقعیت بر سر 

ند که رژیم شاه، نه تنھا در چشم مخالفان بلکه، از آن مھمتر، در چشم ھواداران جای خود می ما
  viii”خود یک دیکتاتوری بسیار نا محبوب است

علیرغم این گزارش که حتی سلطنت طلبھای فراری (بخش نافع از چپاول کشور توسط سلطنت) را نیز پایگاه 
اما آنھا، چماقشان بر سر مردم ایران (بخش  ه بودند. اجتماعی شاه تلقی نمیکند، چون حتی آنھا نیز مخالف شا

تحت ستم و سرکوب و فقر و بیداد ومورد چپاول) بلند است، که متاسفانه این روزھا تعدادی زندان رفته! و شکنجه 
ردیم (نقل به مضمون) غلط ک نیز به آنھا پیوسته و میگویند که: …  شده! و زندانیان دو نظامی شاعر!! و شاید وا رفته 

سیستم ستم شاھی را سرنگون کردیم، برای ایران و ایرانی حکومت ستم شاھی از سرش ھم زیادتراست. ایرانی 
آینده ای روشن و دمکراتیک نمیتواند داشته باشد. دلسوزترینشان جھت فریب خود (ھرچند مردم ایران چھل سال 

ی ھستند که رژیم سلطنتی به نمایندگی رضا پھلوی است نشان داده اند برای اینگونه فریبھا تره خرد نمیکنند) مدع
 !!!نمیتواند بدتر از رژیم فعلی باشد، اگر ھم شد، با رژیم سلطنتی ساده تر از رژیم اسالمی میتوان مقابله کرد

کم و کیف سرنگون کردن رژیم سلطنتی توسط مردمی با پیشینه انقالب مشروطه، و بدنبال چند دھه مبارزه احزاب و 
مخالف از تمامی طیف ھا ھمچون روشنفکران دینی، سکوالرھا، مارکسیستھا، ملی گراھا،  گروھھای

درصد شھروندان ایران ۹۸که در روزھای آخر در قالب میلیونھا ایرانی و تقریبا بدست و با مشارکت … ناسیونالیستھا، و
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لق آن به تاریخ ایران است و نداشتن ھیچ پایگاه مردمی سطلنت در ایران و تع  حادث شد، حکم قطعی و تاریخی
 -//-بس. مردم ایران و ایران زمین مستحق حرکت رو به جلو ھستند و نباید سیکل معیوب: (دیکتاتوری و استبداد 

سرنگونی و استقرار دیکتاتوری جدید) دوباره تکرار شود. تبلیغ تکرار  -//-ھرج و مرج ناشی از نا کار آمدی استبداد 
 .خواست تاریخی مردم ایران جھت رھا شدن از استبداد و دیکتاتوری است سیکل معیوب لگد زدن به

طی چھل سال گذشته نیز ھیچگاه ھیچ تحرک سیاسی حتی به گواھی تمامی رسانه ھای طرفتدار سلطنت که 
نمایشی از حمایت مردمی از این گروه باشد دیده نشده است. حمایتی که سلطنت طلبھا و بطور مشخص آقای رضا 

مدعی آن شده است به گواه ھمگان عمال از زمانی مطرح شده است که در تظاھرات بھمن ماه  پھلوی
در این رابطه چندین نکته حائز اھمیت  شعارھایی با بزبان آوردن نام پدر بزرگ ایشان رضا شاه مطرح گردید. ۱۳۹٦

 .وجود دارد که ھمگان بدون استثنا برسر آن اتفاق نظر دارند

تظاھرات نه توسط سلطنت طلبھا سازماندھی شده بود و نه شعارش مربوط به آنھاست. ھنوز ھیچ این مجموعه 
نفر را برای یک تظاھراتی در ایران سازماندھی کند، چه برسد به  ٥آپوزیسیونی در خارج کشور وجود ندارد که بتواند 

 .باشد” رضا شاه روحت شاد“اینکه در مشھد با شعار 

داده شد. به وضوح توسط ” رضاشاه روحت شاد“که از مشھد شروع شد و در آن شعار  ۱۳۹٦تظاھرات بھمن ماه 
جناح سخت سر رژیم علیه روحانی سازماندھی شده بود تا با تحریک نفرت مردم از نظام پیشین آنھا را خشمگینتر 

 .علیه روحانی بمیدان بیاورد

ندرو رژیم ھشدار داد که دود این تظاھرات و شعارھای جناح روحانی که از این مسئله باخبر بود روز بعد به جناح ت
 .داده شده علیه روحانی بچشم خودتان خواھد رفت

مردم ایران که طی چھار دھه گذشته با مشکالت عدیده ای روبرو بوده اند اگر بطور ناستالژیک اشاره به رضا شاه و 
تالژی شیرین گذشته را بیاد نگھداشته و دوران گذشته میکنند براساس یک عادت باستانی ایرانی است که ناس

تلخی ھا را فراموش میکنند. بنابراین ایرانیان ھیچ الگوی فکرشده و پرو شده رو به جلویی نداشته اند بنابراین تنھا 
 .ساله عقب ماندگی در حکومت ھای استبدادی بوده است ۲٥۰۰مالکشان گذشته و تکرار دور تسلسل 

نیان ھمین باشد که تحت تاثیر ھمین فرھنگ نتوانست از تحوالت رو به جلو اروپا بھره چه بسا علت عقب ماندگی ایرا
ببرد و بجای نگاه به عقب، نگاھی به جلو داشته و تالش کنند شرایط موجود را نه با گذشته بدتر بلکه با شرایط بھتر 

 .مورد ارزیابی و بررسی قرار دھند و طرحھای پیشرفته ترآینده 

اینکه این سیکل بسته یکبار توسط مشروطه خواھان (تحت تاثیر تحوالت اجتماعی اروپایی) شکسته ھرچند علیرغم 
سیستم پادشاھی مشروطه (جاری شدن   شد و دیکتاتوری پادشاھی استبدادی ضعیف شده مظفرالدین شاه را با

جایگزین نمود، ولی   ه)قانون و اداره کشور و دولت براساس قانون اساسی و نه فرامین یک فرد مستبد بنام شا
فرھنگ دیرپای سخت شده در اعماق ایرانیان بعالوه عوامل بیگانه اجازه نداد که این تحول نوپا دوام آورده باردیگر از 

ساله معیوب دیکتاتوری را ترمیم و براه  ۲٥۰۰میان عقب مانده ترینھای جامعه، رضا خان مستبد را یافته و سیکل 
 انداختند

  ��ت ط��ھا�وان �یا�ی س�  
سلطنت طلبھا نیرویی نه تنھا آلترناتیو که حتی با توان تشکیل یک حزب نیستند چه برسد به یک حزب قدرتمند. چرا 

سال گذشته بکمک پولھای کالنی که به یغما برده اند،  ٤۰اگر این نیرو و گرایش زنده و پویا بود میتوانست طی  که 
حاال عربستان عطف به مشکالتی که در کشور وجود دارد و بستر بکمک حامیان بین المللی بویژه آمریکا و اسرائیل و 

اجتماعی بسیار مناسبی که نارضایتی ھایی که به شورشھای سراسری منجر میشود فراھم کرده و میکند، خود را 
و  بازسازی کرده و نیروھای خود را در داخل سامان داده تبدیل به یک نیروی مطرح (بمعنی توان اداره بحرانھا و سمت

سو دادن به آنھا و تبدیل نارضایتی ھای اجتماعی و صنفی به تحوالت سیاسی) بشوند. در صورتیکه آنچه شاھدیم 
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در حمایت از رضا شاه داد، … این استکه اگر کسی شعاری بعد از چھل سال در داخل ھرچند به تحریک رئیسی و 
 .فعال میشوند

نت طلبان بدلیل بادی است که از جنبش رادیکال داخل کشور بنابراین ناظر بی طرف میداند که تحرک اخیر سلط
وزیده و برگھای خزان سلطنت را که زرد شده و ریخته است را به حرکت در آورده. در صورتیکه یک نیروی آلترناتیو خود 

ورد نه باد که طوفان زاست و سیاستھا و مواضع و فراخوانھایش مردم داخل کشور و جنبش درونی را بحرکت در میآ
چون بعنوان آلترناتیو(جایگزین) مردم خواھان آن ھستند. در صورتیکه شاھدیم که وقتی تظاھرات داخل کشور فروکش 

 .میکند، آلترناتیوھای خارج کشور نیز از حرکت میایستند

اوج این تشکیالت برای آینده ایران در   ھمین مسئله در مورد تشکیالت رجوی نیز با شدت بیشتری عینا صادق است.
ادعای ترقی و رادیکالیزم بجای حکومت پادشاھی و یا رژیم اسالمی کنونی، حکومت خلفای عثمانی را با اعالم امام 
زمان بودن رجوی و راه اندازی حرمسرا برای رھبری عقیدتی شان در عمل تبلیغ و درعراق و حاال در آلبانی معرفی و 

نون شورشی!!! را ھدایت میکنند، نه تنھا قادر نیستند بادی که حتی پیاده میکنند، ھرچند ھم که ادعا کنند ھزاران کا
یک برگ را در داخل کشور بحرکت در آورد ایجاد کنند بلکه خود حتی در اوج فروپاشی با بادھایی که از جنبش مردم 

ن جولیانی و جان ایران برمیخیزد نیز بحرکت در نمی آیند، بلکه با بادھایی که از واشنگتن و ریاض و تل آویو از زبا
بولتون با پشتیبانی نتانیاھو برمیخیزد است که بحرکت در میآیند. وتالش میکنند که به نیروھایشان از قول اینھا قوت 

 .تعین میکنند دست به فرار نزنند… قبل ببخشند و بخواھند که تا سرفصلھایی که جان بولتن و جولیانی و 

ای رھبری و بازی کردن نقش پدر جامعه و ھماھنگ کننده و جلوگیری عیب رضا پھلوی کاندید معرفی کنندگان بر
 :که معرفی کنندگان نیز آگاھانه و نا آگاھانه فراموش میکنند اینھاست… کننده از ھرج و مرج و گسستگی کشور و

م رجوی که این جایگاه کاندیداتوری را صرفا بدلیل فرزند شاه سابق بودن به وی اعطاء کرده اند. ھمچون جایگاه مری
بدلیل ھمسر مسعودرجوی بودن رھبری فرقه رجوی را کسب کرده است. و ھیچ فرآیندی کمی که منجر به کیفیتی 

 .در آنھا باشد وجود ندارد

سال گذشته (بجز چند سال اخیر) نه تنھا ھیچ تالشی را برای کسب جایگاه ولیعھد و جانشین پدر  ٤۰خودش در 
ھیچ تالشی نیز جھت جای گرفتن بعنوان پدر معنوی، ھماھنگ کننده،  سرنگون شده اش نداشته بلکه حتی

نکرده که ھمواره علیرغم فشار دولت آمریکا و سازمان سیا و مادرش فرح پھلوی و … جلوگیری کننده از ھرج و مرج و
 .دوستان و اطرافیانش از ھرگونه کار سیاسی فراری بوده است

خود استفاده میکردند تا به زعم خود ” شورای ملی“عنوان ولیعھد در حداکثر بعضی سیاسیون سلطنت طلب از او ب
 .آب و رنگی به این شورا بدھند تا شاید خوِد بشدت متفرق و متخاصم را بتوانند گرد ھم بیآورند

درگذشته این فرد ھیچ اثری از اینکه چنین لیاقتی در او وجود دارد و کوچکترین تضادی را در طی اینمدت حل کرده 
 .د دیده نشده استباش

رضا پھلوی بدلیل ھمین نا توانی و غیر سیاسی بودن علیرغم التماس سلطنت طلبھا نتوانسته است حتی سطلنت 
به “خطاب به اعضای آن گفت: ” شورای ملی“طلبھا را متحد کند. رضا پھلوی در توجیه تصمیم خود برای خروج از 

به حضور من نیست و این شورا می تواند به تنھایی کار خود را  مرحله ای رسیده ایم که تشخیص دادم، دیگر نیازی
که وی در مسند ریاست و سخنگوی شورای ملی تکیه کرده بود مبنی  ۱۳۹۲ولی ھیچ اخباری از سال  .ixپیش ببرد

 .بر حل مشکلی و تضادی چه از سلطنت طلبھا و چه از شورای ملی جز نقشی سمبلیک بچشم نمیخورد

ه اموال به یغما رفته ی مردم ایران توسط پدر بزرگ، پدر و مادرش که نزد ایشان و خانواده پھلوی ایشان ھنوز نسبت ب
 .است ھیچ موضعی نگرفته است

ھنوز ھیچ اعالمیه رسمی در قبال اعدامھا، زندانھا، شکنجه ھا، فساد، سرکوبھای ساواک پدرش که مدعی است 
 .مشروعیتش را از او به ارث میبرد نداده است

 .ش پیشنھادی برای او مطلقا مبتنی بر کیفیاتی که طی سالھای گذشته در عمل کشب کرده باشد نیستنق
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ھیچ کیفیتی مبتنی بر سابقه و تجربه عملی در دنیای سیاست که نشان دھد توان حل تضادھای ساده ای در 
 .د ندارد و دیده نمیشوددنیای بسیار پیچیده سیاست ایران با تنوع دیدگاھی بسیار را دارا باشد در او وجو

غیر از معدود سلطنت طلب متفرق و غیر متحد ھیچ گروه دیگری او را برسمیت نمیشناسد. حتی کوروش تھامی از 
ما از ھم  ” گردانندگان شبکه ھای سلطنت طلب، با انتقاد از سیاست شبکه ھای سلطنت طلبی تاکید می کند که

 ”.اکنون از حکومت اسالمی نمی ترسیم بلکه از خودمان می ترسیم

ھمچنین سی سال به بازی گرفته شدن توسط رضا پھلوی چگونه فریاد سعید سکویی یکی از سینه چاکان سلطنت 
رضا پھلوی را بدلیل  ۲۰۱٥حتی بخشی از سلطنت طلبھا طی اطالعیه ای در سال  را به آسمان بلند کرده است. 

 خلیج عربی تھدید به عزل از ولیعھدی نموند سکوت در قبال واژه خلیج یا

مطلقا با چنین کاندیداتوری مخالفند. سکوالر دمکراتھا بشدت با …) بخش چپ جنبش ایران (مارکسیست لینیستھا و 
 .تمامی مصدقی ھا، ملیون با وی مخالفند و چنین پیشنھادی را توھین به شعور ایرانی میدانند آنھا مخالفند.

 :�و��ه �نندگان ���یده ���ود ��نآ��ه از 
مردم ایران، نقدا برگردید به ارتجاع و استبداد وابسته ای که سرور و صاحب منصب آن آمریکاست. ار آنجا که استقرار “

قط با دخالت آمریکا میتواند در چشم انداز قرار بگیرد. آمریکایی که در حال حاضر میھن سلطنت در ایران فقط و ف
را زیر فشار باج خواھانه گذاشته، و زورگویانه، ضمن تالش آشکار برای   پرستاِن نه فقط جھان سوم را، بلکه اروپا

میلیارد  ۳٤۰  ان را میگیرد. عربستان رامتالشی کردن اتحادیه اروپا، بھانه درخواست پرداخت ھزینه دفاعش از اروپائی
اگر ما … دالر (طی یک چپاول تاریخی) ضمن تحقیر و توھین سرکیسه کرده و میکند. تاکید میکند این عربھا که 

روز دوام نمیآورند باید حق دفاع ما از خودشان را بپردازند. بفرض ھمین ترامپ حکومتی را خودش با دست  ۱٥نباشیم 
مستقر کند، آنوقت اگر درفرض محال نیز کشور را یکپارچه نگھدارد، با کینه و نفرت سلطنت طلبان از خودش در ایران 

آرمانھای مردم ایران برای استقالل و آزادی و دمکراسی، و با حضور آمریکایی که اینبار دیگر نه بطور مخفی وطی یک 
ه آنھم توسط فرد سودجویی ھمچون ترمپ که و علنی دست نشاندگانش را برتخت نشاند  کودتا بلکه بطور مستقیم

تکه تکه شدن قاشقچی ھا را آشکارا با وحشیگری ماقبل تاریخی خود مورد حمایت قرار داده و اینگونه بیان میکند 
شرایط به سادگی ”. تا زمانیکه عربستان پول به جیب من میریزد مورد حمایت و محافظت سیاسی قرار میدھم“که: 

رتر و اروپای غربی بدنبال زیاده رویھای ناشی از خود بزرگ بینی گماشته خود محمدرضا شاه سرنگونی شاه که کا
پشتش را خالی کردند نخواھد بود. اینبار شما با آمریکا، بعالوه اکنون بطور جدی اسرائیل و عربستان و مشکالت 

ای تاریخی برای ایران را ترسیم نیز مواجھه خواھی بود. این طرز تفکر و این نوع پیشنھاد که فاجعه …داخلی و 
 .میکند، خیانتی نا بخشودنی است. ھرچند دست توطئه ای نیز در کار نباشد

آنگونه که از اظھارات توصیه کنندگان برمیآید، مشکل سرنگون نشدن حکومت فعلی را قدر قدرتی رژیم میدانند، در 
استکه توسط تشکل مسعود رجوی به این مردم و در خیانتھایی  صورتیکه ایراد اصلی در خالء مبارزاتی ناشی از

 .نتیجه بی اعتمادی به ھر تشکل مبارزاتی را دامن زده است میباشد

عواملی چون جنگ عراق، ناشی از فشارھای چپ روانه گروھھای خود شیفته متوھم به رھبری انقالبات جھانی ضد 
که خودش را در سوق دادن بسمت گروگانگیری و  امپریالیستی، آزاد شده بدست مردم ایران از زندانھای شاه،

سپس حمایت از آن و جنگ ھشت ساله ناشی از آن با چراغ سبز آمریکا به صدام، که ضمن تحریک روحیه وطن 
پرستی ایرانیان و ھجوم جوانان برای دفاع از میھن به جبھه ھا در طی جنگ، در نتیجه به تاخیر انداختن تحوالت 

 .اشته استاجتماعی را بدنبال د

تحوالت بسیار خطرناک چند دھه گذشته در خاور میانه، مانند تجربه عراق (تھاجم به کویت و جنگ خلیج)، سوریه، 
 … افغانسان، و سپس در لیبی و

http://www.rasanehiran.com/vdcfjjd0.w6dvxagiiw.html
http://www.rasanehiran.com/vdcfjjd0.w6dvxagiiw.html
http://www.rasanehiran.com/vdcfjjd0.w6dvxagiiw.html
https://www.radiozamaneh.com/295273
https://www.radiozamaneh.com/295273
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تحوالت ناشی از دخالت اسرائیل و عربستان در راه اندازی، حمایت و تامین مالی گروھھای تروریستی وھابی، در 
المللی و گسترش آنھا در کشورھای ھمسایه و حتی اخیرا در داخل کشور و در نتیجه قفل شدن قالب تروریسم بین 

 .جنبش ھا در کشورھای منطقه تحت تاثیر مقابله با تروریسم بین المللی

 پایان

============== 
ری ا�انیان���ت دوم:   ، حا���ت و جا��ه ا�تبدا

 منتشر شد حاال بصورت یکجا ارائھ میگردد. http://nototerrorism-cults.com/?p=16875این مقالھ در سھ قسمت در سایت 
نگاھی است بھ بعضی تالشھای آگاھانھ و نا آگاھانھ آلترناتیو سازیھای وابستھ گرایانھ برای آینده ایران، جدای از خواست و اراده مردم 

 آن.

 ۲۰۱۹ژانویھ  /  ۱۳۹۷دیماه 

   �ق�م داود با��و�د ار�د

 �قد� 
بقدری متضاد و متشتت است کھ نظر دادن در … نزد ایرانیان از ھر طبقھ، قوم، فکر، تمایل سیاسی و مذھبی و  تاریخ واقعی ایران

 :شعر مورد آن از جانب یکی مصداق

 خویش باید دست شستن  به خون           خالف رای سلطان رای جستن 

 :خواھد بود در مورد دیگری

دالیل این تشتت نظری گذشته از آنچه مربوط به ایران سرزمینی باستانی، با طبیعت، تاریخ، ھنر، ادبیات و معماری، 
، شاید در این امرکه …تحقیق کننده، مبانی علمی وزبان، فرھنگی با نھایت تنوعی که داراست و منابع، نوع تحقیق، 

ھمه عوامل یادشده و از قلم افتاد دیگر را نیز پوشش دھد، در این حقیقت نھفھته است که در ھر دوره حکام ایرانی 
نتوانسته اند نگاھی بیطرف به تاریخ و گذشته ما داشته باشند. پیرو ھمین مسئله تاریخ نویسان که عمدتا تحت 

اکم جدید اجبارا گذشته را با دیدی نه تنھا خالف واقع بلکه ستیزه جویانه به نگارش در آورند. و از آنجائیکه سلطه ح
حکومتھای استبدادی تضعیف شده در پایان عمرشان ھمواره بدست مردم بجان آمده ایران با خشونت بسیار و ھمراه 

ت استبدادی بعدی نگاھی ھمراه با دشمنی به گذشته با خونریزیھای گسترده سرنگون شده اند، از این رو در حکوم
 .و تاریخ داشته اند

 

 :در این مورد گفته است جالل الدین سیوطی طوریکه

http://nototerrorism-cults.com/?p=16738
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B7%DB%8C
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و تعدیل “ صحاب جرح  و  –ا ل  و چگونگی حا ضع  ز روشن ساختن و ن ا وسیا و زندگینامه ن مورخین 
وده است  و شمیر ب ز کتک  س ا طر تر واین بخا ورزیده اند،  ل ، خودداری  و رجا ز مردم  زندگینامه گروھی ا
فا به بازگوئی محاسن حکومت صر قراراست ، که مورخین  وه در زمان ھمه حکومتھا ھمچنان بر  .این شی

ریھای آن خودداری می کنند و زشت کا ش زشتی ھا  ز نگار وا وه در  .و حکومتگران پرداخته  تازه این شی
و نیکی ، بھره ای داشته باشد اما اگر مورخ  ن  وایما ز دین  س ا وی ل ن و شرح حا صورتی است که مورخ 

و بلکه باال را رعایت نخواھد کرد،  س باشد، مسلما مالکھای تقوی  و چاپلو و آدمی ستایشگر  زاین ،ا را ت
و مکارم اخالق  صورت محسنات  ف ، ب و تحری را با تبدیل  و حکام آن  وائیھای بزرگ جامعه خود  ر و نا زشتی 

و در نوشته خود نقل خواھد کرد ورده  واری در آ  ”.و بزرگ

  

ھمچنانکه اگر از حامیان حکومت سرنگون شده و حکومت جدید سوال واحدی در مورد وقایع گذشته پرسیده میشد 
جوابی بغایت متضاد ارائه میکردند. این تشتت البته محدود به درون ایران نبوده بلکه در بیرون ایران نیز کم و بیش 

 .مشاھده میشود

است چیزی   از تاریخ ما باقی مانده ھرچند جای تعجب دارد که باوجود تمامی تاریخ نویسی درباری به شھادت آنچه 
در دربار حاکمان مستبد نبوده …، سر بریدن حتی فرزندان و برادران و نخبگان و جز کشتار، چشم کورکردن، اخته کردن

 .است

امروزه نیز در فضای مجازی شاھدیم که طرفداران و حتی کسانیکه خود را نماینده حکومت سرنگون شده گذشته 
نگونی آن مشارکت % کسانیکه حکومت گذشته را تجربه و در سر۸۰(سلسله پھلوی) میدانند، علیرغم اینکه حداقل 

کرده اند ھنوز حضور دارند چنان تفسیر و بیانی از گذشته خود ارائه میدھند که ایرانیان را که آن حکومت را سرنگون 
کرده اند را مجرمان و جنایتکارانی معرفی میکنند که به ایران خیانت کرده و باید مجازات شوند! ھمانگونه که طرفداران 

 .مثبتی در حکومت گذشته نمیبینند و آنرا یکسر تباھی تفسیر میکنند حکومت جدید نیز ھیچ نقطه

یکی انقالب سفید شاه را توطئه استکباری، دیگری دروازه به تمدن بزرگ تفسیر میکند. یکی گزیشن نام ایران بجای 
رتیکه قوم گرایان را توطعه و اختراع انگلیسھا جھت اختالف افکنی بین ما و تجزیه ایران تصویف میکند. درصو” پرشیا“

تجزیه طلب برداشتشان از نام ایران بعنوان یک پھنه واحد فرھنگی، مستقل از تنوع قومی، چیزی کمتر از توطئه برای 
 .سرکوب اقوام نمیدانند

شاید از جنبه تاریخ نگاری و کشف واقعی تاریخ بسیارغنی ایرانیان و نغلطیدن در دور باطل گذشته، دست یازیدن به 
دمکراتیک و آزاد کلید و راھگشای تاریخ نویسان فارغ از ھر محدودیت و یا تمایلی گردد تا بصورت علمی و  یک حکومت

مستند بسراغ گذشته ما بروند تا این تاریخ نه تنھا وسیله توجیه استبداد مستبدین جدید نگردد که با برجسته کردن 
ا به ما منتقل کنند که ضمن درس گیری از آنھا و ضعفھا و قوتھای حکومتگران و حتی حکومت شوندگان، تجاربی ر

بکار بستن تجارب دیگر ملل، نه تنھا غرور ملی و استقالل طلبی و ھمبستگی ایرانیان را طوری برانگیزد که اجازه 
ایرانی ما باردیگر تحت نام فریبنده دیگری با بازگشت به عقب به یغما برده شود، بلکه ما را  -ندھد ھویت انسانی

 .نه که شایسته تاریخ کھن ماست بجلو پرتاب کندآنگو

  

 �د� ا�انیان � �مدن ��ری 
البته نباید فراموش نمود که علیرغم تمامی تنوع موجود در پھنه ھای مختلف تمدن ما، ادبیات فارسی نگین پرفروغ 

ران و نویسندگانی تاریخ و فرھنگ ایران، بزرگترین ھدیه ی ایران به تمدن بشری است که حاصل کار جمعی شاع
است که لزوما فارسی زبان مادری ھمه آنان نبوده است. در این میان شعر فارسی بیشتر از بقیه تاللو افشانی 

آوازه ی جھان شده. چھره ھای ادبی ایران چنان … میکند، که به لطف مولوی، حافظ، خیام، فردوسی، سعدی، و
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یافت. ھمانگونه که معماری و ریزنگاری (مینیاتور) و طرحھای باشکوه اند که در ھیچ سنت ادبی دیگری نمیتوان 
 .کاشی کاری و قالی بافی ایرانیان ھویت منحصر بفردی دارند

 

 آن � �ر�و�ت  اق��م ا�ان ا�
کشور ایران بخشی از فالت پھناور ایران است. باستثناء منطقه شمال سلسله البرز مجاور دریای خزر و خوزستان در 

رزمینی است سخت و خشک. این ویژگی طبیعی ایران نه تنھا تاثیر بسزایی در نظام کشاورزی ایران جنوب غرب، س
گیری و ماھیت حکومت ھای ایرانی و تعین رابطه بین حکومت و مردم ایران بوده   داشته است، بلکه علل شکل

دن آنھا گردیده و چون مازاد تولید کمبود آب باعث فاصله افتادن بین روستاھا و در نتیجه منزوی و خود کفا ش  است.
نداشت و یا کمتر از آن بود که فئودال و خان و وابستگان آنھا بتوانند برآن تکیه کنند، نمیتوانست پایگاه فئودالی باشد. 

 .فاصله بین روستاھا نیز طوری نبود که بتوانند دسته جمعی چنین پایگاھی را بوجود آورند

از بر آمدن جامعه و نظام فئودالی مانند آنچه در اروپا حاکم بود جلوگیری کردند. در یک  بنابراین شرایط اقلیمی ایران،
جامعه فئودالی، زمینداران طبقه حاکم را تشکیل میدادند، و حکومت در درجه اول نماینده آنان بود. از طرفی نیز 

 .حکومت بر طبقات حاکم متکی بود و ھم نمایندگی آنان را برعھده داشت

ان برعکس، زمین داران و دیگر طبقات اجتماعی بر حکومت تکیه داشتند. در اروپای فئودالی، طبقات اجتماعی در ایر
ھرمی را تشکیل میدادندکه حکومت بعنوان نماینده آن در راس ھرم قرار میگرفت. در ایران حکومت بر فراز ھرم 

طبقات، چه باال و چه پائین را خادم یا رعیت خود  اجتماعی قرار داشت، ولی از باال به تمام جامعه مینگریست، و ھمه
میدانست. به ھمین اعتبار حکومت میتوانست زمینی را به کسی بدھد او را به زمیندار تبدیل کند و یا از یکی بگیرد و 
 به دیگری بدھد. بطور کلی حکومتھای ایرانی برجان و مال اتباع خود صرف نظر از طبقه اجتماعی آنان مسلط بودند.
قدرتی که حتی حکومتھای مطلقه اروپایی که چھارصد سال در سراسر قاره اروپا حکومت کردند ھرگز در اختیار 

 .نداشتند
ھمین سیستم غیر فئودالی در ایران مانع از انباشت سرمایه و پیشرفت میگردید، چون ھیچ فرد تاجر یا مالک زمین 

بازماندگانش خواھد رسید چون یا توسط حکومت در دوران  و نمیتوانست مطمئن باشد که دارائیھایش به فرزندانش 
حضورخودش از او بزور گرفته میشد و یا در نسل بعد با تغییر حکومت، حاکم جدید اینکار را میکرد. مقوله ای که در 

سال قدمت  اروپا وجود نداشته، ھمین امروز در اروپا مالکین و یا تجار و یا حتی تجارتھای کوچکی را میبینید که صدھا
در امان مانده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و انباشت سرمایه ای … دارند که از ھرگونه تعرض حکومت و 

ایجاد کرده است که عامل پیشرفتھای شگرفی (مستقل از ماھیت عادالنه و نا عادالنه بودن آن) گردیده است. 
نبوده اند. برعکس از این رو که استبداد بی حساب و کتاب ھرچند که در تمامی دوران تاریخ ایران حکومتھا یکسان 

حکام ایرانی به جامعه ایران ماھیتی کوتاه مدت می بخشید، تغییر در تاریخ ایران نیز بسیار فراوان تر از تاریخ 
 .بوده است” خودکامگی قدرت“اروپاست. آنچه در تاریخ ایران ما بسیار ثابت مانده است 

عه، که به حکومت قدرتی فوق العاده میداد عامل اصلی ناتوانی و ضربه پذیری آن بود. چرا استقالل حکومت از جام
که از یک سو حکومت خودکامه زندگی را برای مردم نا امن و غیر قابل پیش بینی میکرد و از طرفی نیز جامعه تالش 

ن حکومت را نا ایمن میکرد و حاکم میکرد در ھر زمان و به ھر شکل که بتواند حاکم مستبد را زمین بزند، بنابرای
  .ھمواره میترسید که مبادا قدرت را از دست بدھد

سریال تکراری کورکردن و کشتن فرزندان، اعضای خانواده، نزدیکان و وزیران وافراد با نفوذ توسط شاھان و سالطین 
ی و اجتماعی جز نه شاه و نه ھیچ کس دیگری ھیچ پناھگاه قانون .ازھمین سوء ظن نشات میگرفته است

 .اعمال قدرت نداشته اند. که تا امروز ادامه دارد

صاحب منصبان مطلع بودند که ممکن است ناگھان، بدون ھیچ ھشداری نیست و نابود شوند. بنابراین تا برسر کارند 
باید آنچه میتوانند از مزایای سمت خود استفاده کنند. و با ھرآنچه تحت مسئولیت آنھا بود با حرص و طمع وصف 
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یز اجبارا کوتاه مدت بود. و انباشت بلند مدت سرمایه به ناپذیری و با شقاوت تمام برخورد میکردند. سرمایه گذاری ن
دالیلی که گفته شد ممکن نبود. به ھمین دلیل اشرافیت بلند مدت در ایران وجود نداشت. نھادھای آموزشی نیز اگر 

در دور  چه در کوتاه مدت بوجود میآمدند و دستاوردھای خیره کننده ای داشتند در بلند مدت ادامه نمیتوانست بیابد. و
حاکم “بطور کلی طبقات و نھادھای بلند مدت در تاریخ ایران بجز نھاد  .بعدی مجبور بودند از صفر شروع کنند

 .بکلی غایب است” مستبد

 

 �و�ط س�س�ه �ھ�وی دا�ن زدن � دیدگاهھای ��ه �����ی
ایران، افغانستان و تاجیکستان  ما ایرانیان اعضای بیش از یک نژاد ھستیم. پارسیان یکی از آنان است. بجز کشورما

نیز از دید تاریخی و فرھنگی به سرزمین گسترده تر ایران تعلق دارند. پھنه فرھنگی ایران حتی از مجموع این سه 
فارسی تنھا یکی از اعضای  .کشور نیز فرا تر رفته و به شمال ھند، ترکمنستان، ازبکستان، قفقاز و آناتولی میرسد

تعدد ایرانی است. دیگر اعضای آن، از جمله کردی، پشتو، اوستی و گویشھای محلی داخل خانواده ی زبانھای م
 .ایران را که ھنوز بکار میروند شامل میشود. ایرانیان ترکی و عربی از زبانھای غیر ایرانی را نیز بکار میگیرند

  

گوناگون کاال و ھمچنین افکار و عقاید و کشور ما در سراسر تاریخ بر سر راه آسیا و اروپا قرار داشته است. مردمان 
محصوالت فرھنگی خود را عمدتا و نه ھمیشه از شرق کشور وارد و از غرب خارج کرده اند. این ویژگی جغرافیایی 
خاصیتی را در ما بوجود آورده است که آنرا اثر چھار راه مینامند. از طرفی از ثبات کشور کاسته از طرفی نیز به غنای 

است. در میان ما احساس میھمان نوازی و مھربانی به افراد خارجی و از سویی دیگر حساسیت نسبت به  آن افزوده
خارجیان بوجود آورده است. ضمن اینکه ایرانیان را به آموختن روشھا، عادات، فنون، راه و رسم خارجیان ترغیب 

اکید که بیگانه ستیزی و ترس از توطئه بیگانگان نموده، ترس از مقاصد خارجیان را نیز در دل ما افکنده است. با این ت
دستِ کم تا حدی محصول حکومتھای استبدادی متکی به بیگانگان جھت مقابله با تھدید مردم و بیگانگی سنتی 

 .جامعه از حکومت بوده است

ھا به یک زبان، ادعاھایی بعضا رسمی در بخش بزرگی از قرن بیستم که ایرانیان از نژاد خالص آریایی اند تنھا و تن
فارسی، سخن میگویند افسانه ای بود حتی خیالی تر و توخالیتر و باورنکردنی تر از ایدئولژیھاِی ملی گرایانه ِی 
افراطِی اروپایی (آلمانی) که سرچشمه آن بودند. ادعایی که به رنجش بخشھایی از جامعه ایرانی انجامیده و ھنوز 

گرایی و پارسی مداری در قرن بیستم به ایدئولژی ایران درعصر پھلوی تبدیل نیز احساس میشود. این ایدئولژی آریا
شد. ایران ما مانند کشورھای دیگر شاھد درگیریھای مھمی بر سر قدرت، دین و مذھب بوده، اما تا قبل از قرن 

 .بیستم نفرت قومی یا نژآدی یا احساس برتری یا حقارت معموال در ترکیب آن نقش مھمی نداشته است

 ا�انِ اسال�ی یا اسالمِ ا�ا�ی
این ایدئولژی چنان در تبلیغات رسمی جا افتاده بود که ھماھنگ با خصومت طبیعی جامعه با حکومت  ۱۳٥۰در دھه 

نه تنھا ایرانیان سنتی بلکه حتی روشن فکران متعدد انکار میکردند که در تاریخ باستان ایران چیز درخشان یا حتی 
اشته است. بزبان دیگر، دقیقا به این دلیل که ملی گرایی رسمی رژیم پھلوی، حکومت را با قابل احترامی وجود د

افتخارھای (بازتولید شده) باستانی یکی میگرفت، مردم و مخالفین حکومت نیز آن افتخارات را بکلی رد میکردند. در 
رھنگی اسالم را بعنوان عناصر عمده مقابله با این رویکرد پھلوی بود که برای مدتی تقریبا ھمه ملت معیارھای ف

  .ھویت خود پذیرفت
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ھرگاه حکومت خود را مترادف اسالم و سنت  ۱۲۸٥ھمانگونه که، میتوان گفت از زمان انقالب مشروطه در سال 
جامعه از تصوری بازسازی شده از ایران پیش از اسالم جانبداری میکرد. و ھرگاه حکومت ھویت ایرانی   نشان میداد،

د میداد، جامعه به اسالم و سنت ھای شیعه چشم میدوخت. بنابراین ھویتی که ایرانیان در ھر مقطع از زمان به خو
 .به خود میگرفتند عمدتا محصول درگیری آنان با حکومت موجود در آن مقطع بود و نباید آن را ھویتی فرھنگی دانست

جامعه انکار ناپذیر بود، امروزه نیز شاھدیم که  بھمن میل و سمت گیری اسالمی۲۲ھمانگونه که در مقطع انقالب 
ایران که شاه “و یا   ”رضاشاه روحت شاد“در چند نوبت شعارھایی ھمچون ۱۳۹٦چگونه در تظاھرات بھمن سال 

نباید آنھا را به ھویت فرھنگی و یا سیاسی ایرانیان تعبیر نمود. ھرچند   داده میشود، ”… نداره حساب کتاب ندارد
ظر از مالحظات کوتاه مدت سیاسی، در آن سھیم بوده اند. از دید جامعه شناسی و تاریخ و حتی روان ھردو صرف ن

شناسی یک ایرانی، حتی اگر بی دین باشد، محصول قرنھا تجربه اجتماعی و فرھنگی اسالمی است، به ھمین 
تان زمینه ی تاریخی ایران اسالمی بوده و ترتیب یک ایرانی نمیتواند خود را از ایران باستان جدا کند. چرا که ایران باس

 .بر آن تاثیر فرھنگی بزرگی داشته است

، جدا از ایراِن اسالمی توصیف دو قطبی بودن نیز واقع گرایانه نیست. چرا که تلویحا بدین معناست که چیزی بنام
ا در صورتی میتوانست ریشه تاریخی آن، وجود داشته است، ایرانی اسالمی و مستقل از گذشته باستانی خود تنھ

وجود داشته باشد که ایرانیان ھویت پیش از اسالم خود را از دست داده و عمال عرب شده باشند. چنانکه در مصر 
 .پیش آمد

 �ر��دا�ی و ��تت �یا�ی � �یان ا�انیان
یادشده (در جامعه ای که نه تنھا با فقرشدید متفکر و نو اندیش و نو پرداز چه متاسفانه این واکنش خودبخودی 

بصورت فردی آن چه بصورت حزبی آن دست بگریبان است) نسبت به حکومت، امروزه حتی در میان روشنفکران 
یتال ظاھر بویژه کسانیکه جدیدا تابلو تاریخ شناسی و محقق تاریخ نصب کرده اند و در بعضی تلویزیونھای دیج و

میشود رواج دارد. طوریکه یک شبه با یک دور در جا، از سکوالر دمکراتھا، یا جھموریخواھان لیبرال سفت و سخت به 
سلطنت طلب دو آتیشه تبدیل میشوند. علیرغم اینکه نیم قرن از تعین تکلیف سلطنت توسط مردم ایران میگذرد و 

از سرداران مبارزه برای ساقط کردن سلطنت با سابقه زندان در دوران ھمین قھرمانان دور درجا طی این سالھا خود را 
سلطنت و یا کسانیکه خود را از مریدان تشکلھایی ھمچون فرقه رجوی برمیشمردند طوریکه سالیان زندان و شکنجه 

که نه در کسوت چنین تشکلھایی را برای خود به جواز کسب مبارزات حقوق بشری تبدیل نموده اند مدعی شده اند 
تنھا این سرداران! اشتباه کرده اند بلکه تمام مردم ایران، تمامی متفکران، مبارزان، حتی تاریخ نویسان چه مستقل 
چه حتی کسانیکه خود جزء مھمی از ھمان سیستم سطلنت بوده اند و حتی گزارشات سفارتخانه ھایی که ھمین 

 .ند و باید برگردیم به ھمان سلطنتاشتباه میکرده ا…سلطنت را کنترل و اداره میکرده اند 
اجتماعی را به شگفتی -استدالل دندان شکن جدید الکشف آنھا که ھمه جھان و بزرگ اندیشمندان علوم سیاسی

مبارزه با سلطنت ساده تر از مبارزه با “ وادار کرده است چیزی نیست اال: کشف تاریخی ھمراه با قسم و آیۀ
 ”!!حکومت مذھبی است

اجتماعی و البته متفکرین انقالب و معماران جامعه آینده ایران، متاسفانه از گذشته -ان علوم سیاسیاین دانشمند
مشعشع خود با تشکل فرقه رجوی تنھا پدیده ای که به ارث برده و با خود حفظ نموده ھمان خودمحوری و خود 

است.  امتداد یافته در پیروانشپیامبر آن مسعودرجوی و  شفتگی بی حساب و کتاب است که از احمدی نژاد تا 
و عده ای از غالمان ” فوت شده“مسعودرجوی که عده ای از اصحاب کعبه!!! مانند ترکی الفیصل قصم میخورند 

مرد نامرئی   زنده است ولی نه صدا دارد و نه تصویر وفقط قلم این“اصحاب کعبه مانند مریم رجوی قصم میخورند 
قسم و آیه که قبول کنید طرف زنده است. که عینا ھمانند قسم و آیه کسانی  و”. مرتب اطالعیه صادر میکند!!!

است که میگویند بھتراست برگردیم به سلطنت اگر باز دیدیم!!!!! بد است میتوانیم با بلیط بازگشتی که داریم سوار 
موقع سرنگون کنیم.  شده و در تاریخ برگردیم و به حکومت آخوندی بگوئیم غلط کردیم شما برگردید تا شما را سر

 .چون راستش ھنوز نمیدانیم چه میخواھیم سرجای شما بگذاریم

http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/
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براستی کسی نیست به این متفکرین!! که مردم ایران، تاریخ و تمامی خونھای ریخته شده در آن را به ھیچ گرفته 
 :اند بگوید

اع آن را کافی سال فرصت با صدھا نمونه از انو۲٥۰۰اگر شما برای خالص شدن از شر سلطنت با 
نمیدانید طوریکه به مردم ایران توصیه میکنید فرصت دیگری بدان بدھند! آیا در ھمین کادر نباید به 
حکومت مذھبی نیز فرصتی داد؟ مثال به ملی مذھبیھایشان؟ یا اصالح طلبھایشان؟ یا مثال به نوع بی 

آغوش نئوکانھا (فصل مشترکشان با طبقه توحیدی آن، بویژه با ادعاھا و شعارھای چپ نمایانه ولی در 
 سلطنت طلبھا)داده شود؟

ویا سوال کند اگر ازشما قبول کنیم که شما واقعا سلطنت طلب نیستی، اگردوباره سلطنت بد از آب در 
آمد چه چیز سرجایش میخواھی بگذاری؟ (چون قول داده اید که سرنگونی سطلنت بعدی ساده تر 

چرا ھمان را ھمین االن جایگزین نمیکنی؟   می خواھد بود!!!)است از سرنگونی رژیم جمھوری اسال
شما، ابتدا باید این حکومت را سرنگون   چون برای اجرایی کردن پیشنھاد تاریخی بسیار سھل و ساده

کنی تا سلطنت بتواند حاکم شود. خوب چه مرضی است که وقتی بھترش را در آستین داری از مردم 
به آنھا بدھی بعد   یک شانس دیگر  ساله  ۲٥۰۰  ھی علیرغم تجربه نکبت بارایران دریغ میکنی و میخوا

    !!دست به آستین شوی؟ این ظلم را در حق مردم ایران نباید کرد

در درک و فھم این پیشنھاد و تشت فکری صاحبان آن درتضاد با تمامی ادعاھای چھل سال گذشته آنھا تنھا به این  
 :تحلیل میتوان رسید که

قصد اجرای فریب  ٤ر از عقل نیست که، پیشنھاد دھندگان ھمچون سردار محسن رضایی در عملیات کربالی دو
داشته باشند، یعنی با اعالم اینکه سلطنت میخواھد برقرار شود مردم ایران (آنگونه که پیشنھاد دھندگان از جمله در 

ز از کودک و بزرگ نه روز دارند و نه شب ، نه خواب مردم ایران یکپارچه شبانه رو“تلویزیون مانی، تصور میکنند که 
را به سرنگون کردن رژیم تشویق کنند، اما به محض ”!!) سلطنت میخواھیم دارند نه خوراک و تنھا فریاد میزنند ما

!! اصلی پرده فریب را کنار زده و عملیات بسیار چپ و انقالبی  اینکه مردم اینکار ساده و پیش پا افتاده را انجام دادند،
 .سکوالر باشد را از آستین بیرون آورده و به اجرا در آورند که برقراری جمھوری 

 !! .ھستند. در صورتیکه باید به آنھا آفرین گفت…بعد بعضی مانند من فکر میکنند اینھا دچار تشتت فکری و

پاشنه که چھل سال باشند در به ھمان  تا زمانیکه استراتژیست ھای از آب گل در آمده خارج کشور اینھا
  .است میچرخد خواھد چرخید

 ���ی و���ھای ا�انیان
ایرانیت ھمواره ایران را از سرزمین ھا و مردم ھمسایه جدا میکرد. ایرانیت به ھیچ وجه به معنای ملی گرایی نوین 

یونانیان، رومیان، اعراب، فرھنگی مشترکی بود که کشور و مردمان آنرا از   نبود، بلکه به معنای احساس اجتماعی و
چینی ھا و ھندی ھا متمایز مینمود. این احساس تعلق علیرغم تنوع با وجود زبان ھا ودین ھای مختلف، فرھنگ 

 .عمومی که بی شک ایرانی بود بھم پیوند میداد

مل ادب و فرھنگ عوامل عمده ای که ایرانیان را بھم پیوند داده است عبارتند از: زبان فارسی، که زبان مشترک و حا
 ۱۲۳٦-۹۰٥ایران بوده، و غالبا فرای مرزھای ایران نیز بکار رفته و حتی در کشورھای دیگر مانند ھند دوران گورکانیان) 

ھـ ش) به زبان رسمی و فرھنگی تبدیل شد. دوم، اسالم شیعی که تنھا در ایران حکومت کرده، مذھب بیشتر 
که از دوران پیش از اسالم در ژرفای فرھنگ ایرانی جا داشته اند. سوم،  ایرانیان است و جوانب و پیامدھایی دارد

قلمرویی که اگرچه مرزھای آن در طول تاریخ پیش و پس رفته اند و چند حکومت در آن برپا شده است، دست کم 
ل بعنوان یک منطقه، فرھنگی مشخص داشته است. شاھد قاطع این ھویت ایرانی گسترده تر را که حتی در خال
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در زبان و فرھنگ فارسی زنده مانده، نه تنھا در کتابھای قطور تاریخ و دیوانھای شاعران و آثار   قرنھا تفرقه عمدتا
 .ناقدان، بلکه در ادبیان سنتی ایران در معنای باریکتر آن نیز میتوان یافت

ین سمفونی ھای کالسیک برای مثال، خاقانی شاعر بزرگ ایرانی قرن ششم ھجری، که طنین قصیده ھایش از بھتر
جھان گوشنوازتر است، زاده شیروان قفقاز با مادری مسیحی، احتماال ارمنی که بسیار نیز دل بسته او بود، با 
شیندن قتل و غارت توسط غزان در خراسان بزرگ که فاصله اش با زادگاه او به میزان فاصله اش از اروپای مرکزی بود 

ھنده در مورد محمد یحیی یکی از رھبران بلند پایه آن دیار که غزان بردھانش خاک با سرودن دو قصیده بلند و تکاند
 .ریخته و کشتند به سوگواری مینشیند

 وآگه از آن که نیست دھانش سزای خاک                   دید آسمان که در دھنش خاک می کنند

میکند که در سفر به کاشغر شھری د نمونه بعدی سعدی شاعر، عالم و حکیم شیرازی است. در گلستان اشاره 
رخوارزم در قلمرو چین امروز در مسجد جامع جوانی را دیده که کتاب دستور زبان عربی میخوانده، ھنگام صحبت، آن 
جوان از سعدی میخواھد که شعری از سعدی بخواند. سعدی شعری به عربی میخواند. جوان میگوید که غالب 

زبان پارسی است، سعدی شعری فارسی فی البداھه برایش می سراید. و  اشعارسعدی که در دسترس ماست به
در آن از آموزش دستور عربی سخن میگوید. ھنگامیکه سعدی در حال ترک کاشغر بوده جوان پی میبرد که او خود 

عی و سعدی است و بوسه بر سر و روی او میزند و وداع میکنند. این ھویت ایرانی تنھا فرھنگی نیست، بلکه اجتما
روانشناختی نیز ھست. بنابراین میتوان فراسوی گوناگونی قومی و زبانی شخص و شخصیتی ایرانی را آنگونه که در 

تمامی ناظران خارجی ھرقدر که منتقد ایرانیان باشند نمیتواند از مھمانوازی ایرانی یاد  .زیر خواھد آمد مشاھده نمود
و نشانه ای از ادب و سخاوت ماست. مشکل بتوان پیش از یک بخشی معروف از آداب معاشرت ” تعارف“نکنند. 

ایرانی وارد جایی شد، یا بر سر سفره او کم غذا خورد. ھرچند تعارف نوع خاصی از رفتار در ارتباط کالمی است که 
ی گاه غیر ایرانیان درک نکرده و نمیدانند چگونه بدان پاسخ دھند. غرور ایرانیان چه در سطح فردی و چه در سطح مل

ابعادی غراق آمیز پیدا میکند. ضمن اینکه تواضع بسیار، گاه تا حد اھانت به خویش نیز میتوانند از خود بارز کنند. 
 .ایرانیان بسته به زمان و مکان ھمزمان میتوانند به کشورخود افتخار و یا از آن شرمسار باشند

ناظران غیر ایرانی پنھان مانده رواج تقیه است، به معنای جنبه ای از روانشاسی اجتماعی ایرانیان که به ندرت از دید 
، و در شرایط دشوار، حتی تظاھر به آرایی که شخص واقعا به آن …پنھان داشتن عقاید واقعی شخصی، دینی و

معقتد نیست. این ویژگی جدای از عناصر مذھب شیعه، ریشه ی عمیق تری دارد که محصول ناامنی اجتماعی و 
در قسمت اول مقاله از آن یاد شد که در درجه اول در اثر ماھیت استبدادی حکومت و جامعه ایرانی  تاریخی است که

به وجود آمده و در اثر حمله ھای فراوان خارجی تقویت شده است. برای مثال در دوران رژیم سابق، این تقیه به 
استبداد شاھی با کمک ساواک عامل که سرکوب ” دیوار موش دارد موش گوش دارد“ضرب المثل نیز رسیده بودکه 

آن بود، در تشکیالت فرقه رجوی نیز صدھا برابر شدید تر از استبداد شاھی حتی فرد با خودش نیز نمیتوانست خلوت 
کند و در ذھنش حرف مخالف و یا حرف دلش را بزند. و اگر در حین ارتکاب جرم دستگیر میشد، در رژیم پھلوی ساواک 

ه کننده بود، در مدینه فاضله شھر اشرف، جدای از شکنجه گران رسمی رجوی، فرد باید مجازات کننده و شکنج
 .خودش خودش را شکنجه میکرد و نام آنرا عملیات جاری بنامد

اما اگر ایرانیان تصمیم بگیرند، احساسات خود را علنا و با قوت ابراز میکنند، که روی دیگر تقیه آنھاست. یک ایرانی 
ر و چه در عمل موضع محکمی دارد. ولی سازش به معنای پذیرفتن موضع میانه، و نه به معنای متعارف چه در فک

طبق -تحمل وضعیتی نا مطلوب، برایش بمعنی تخلف از اصول و تسلیم معنی میدھد. بنابراین ھنگام درگیری رو در رو
. زمانیکه ایرانیان در را به روی ترجیح میدھند بجای سازش، خطر شکست کامل را بپذیرند -تجارب متعدد قرن گذشته

احساساتشان بگشایند، مشکل بتوان رضایتشان را به دست آورد، حتی اگر احتمال آن باشد که در نھایت بازنده 
 .باشند، نه برنده. میانه روی و اعتدال از خصایص بارز ایرانیان نیست

کنند. ھمواره معتقدند ظاھر امر گمراه کننده و حقیقت ایرانیان بندرت ظاھر ھر رویداد، پدیده، نظر و پیشنھا را باور می
ترسیم شده است. ” دائی جان ناپلئون“در زیر آن نھفته است. بھترین مثال آن در شاھکار ایرج پزشکزاد در کتاب طنز 

که کوچکترین رویدادھای کشور را نتیجه دسیسه انگلیسھا یا کشورھای غربی میدانند. ھمانگونه که انقالب 
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را عده ای کار انگلیسھا میدانستند. حتی رضا شاه و فرزندش محمد رضا شاه ھمواره در پس تمامی  مشروطه
 .را میدیدند… حوادث دست انگلیس و آمریکا و

 ��ص ��ایی ا�انیان
بینش ” فردگرایی“ایرانیان مینامند نظر داده اند. در سنت غربی ” فردگرایی“بسیاری از ناظران خارج حتی درباره آنچه 

خواستار آن بودند. این فردگرایی واکنشی به  ۱۹و اوایل قرن  ۱۸و روشی است که متفکران لیبرال اروپایی قرن 
حکومتھای تجارت مدار و انحصارگر و محدودیت شدید آنان بر تجارت فردی، و نیز قدرت و دخالت کلیسا در تعین شیوه 

بدون اینکه ھرگز حس مراعات حقوق  ۲۰و  ۱۹قرنھای  زندگی فردی و اجتماعی بود. این بینش و سیاست بتدریج در
 .و آزادیھای فردی را از دست بدھد در غرب جا افتاد. و بعنوان یک پدیده تاریخی تازه ویژگیھای خاص خود را دارد

شخص گرایی ایرانی پدیده ای است که از قرنھا پیش بخشی از روانشاسی اجتماعی ایرانی بوده و محصول تحوالت 
و فرھنگی اروپا نیست. ھرچند که عنصری از فردگرایی به معنای اروپایی از آغاز قرن بیستم در محدوده  اجتماعی

تجدد و شبه تجدد به ایران راه یافت. شخص گرایی ایرانی دو رویه دارد، یکی این که ایرانیانی که با یکدیگر پیوند 
م اجتماعی و مراعات افراد ناشناس در میان خانوادگی و دوستی ندارند از یکدیگر جدا ھستند. احساس انسجا

ایرانیان چندان قوی نیست. از این روست که فعالیت جمعی مانند سیاست حزبی، نھادھای اجتماعی داوطلبانه و 
مانند آن در ایران ریشه ھای قوی ندارند. یک وجه این مسئله عدم رعایت حال دیگر رانندگان ھنگام رانندگی است. 

شی برعکس دارد و آن بین افراد خانواده و طایفه و دوستان است. که بشکل دلبستگی غیرعادی ویژگی دیگر گرای
بروز میکند. به اعتبار این دو ویژگی ایرانیان، در مقایسه با فردگرایی اروپایی، این نکته را میتوان گفت که، ایرانیان از 

گر با کسی نسبتی داشته باشند نه تنھا به او توجه منافع جامعه به شکل انتزاعی چندان آگاه نیستند. در صورتیکه ا
میکنند بلکه حتی گاھا به دخالت در زندگی دیگران نیز میرسد. محصول ایندو ویژگی، احساس فوق العاده نیرومند 
امنیت و محافظت در محیط آشنا و خانواده و احساس ناامنی و آسیب پذیری در بیرون آن و در میان جامعه بزرگتر 

 .است

ای ھستند که  گرایی دو مقوله شود تفکیک کرد. فردگرایی و جمع تر ھم می ر بخواھیم تفکیک کنیم، از این دقیقاگ
فردگرایی «فرھنگی یک نوع  شناسی، روانشناسی و بین ھرکدام دو مولفه دارند. مشخصاً در کارھای علمی جامعه

». گرایی عمودی جمع«داریم و یک » قیگرایی اف جمع«ھمچنین یک ». فردگرایی عمودی«داریم و یک » افقی
ھای خاص خودشان  که افراد ھویت  اش حفظ استقالل نسبی نسبت به دیگران است. این معنی» فردگرایی افقی«

پذیری خودش  را داشته باشند ، یعنی یک فرد مستقل که در تعامل با دیگران استقالل نسبی دارد و البته مسئولیت
 .را ھم دارد

گونه بیان  طلبی است. به تعبیری شاید بتوان این و برتری طلبی و نوعی منیّت  نیز نوعی تفوق» دیفردگرایی عمو»
نوعی فردگرایی خودخواھانه » فردگرایی عمودی«یک نوع فردگرایی اخالقی است و » فردگرایی افقی«کرد که 

یعنی توجه به جمع و به مصلحت » گرایی افقی جمع« توان ھمین نوع تفکیک را داشت.  گرایی نیز می است. در جمع
 .جمعی

ی  که فرد در این جمع مستحیل است؛ اصالً از خودش ھیچ ندارد، تابع نوعی اراده یعنی این» گرایی عمودی جمع»
گرایی عمودی که فرقه رجوی با  ھای اصلی این جمع گرایی و فرقه گرایی را یکی از مصداق جمعی است. قبیله

 .دانند خود اعمال میکرد می خشونت تمام در درون تشکیالت

» فردگرایی خودخواھانه«ما در ساحت اجتماعی از نوع   ای از رفتارھای اما متأسفانه باید بپذیریم که بخش عمده
حزبی ندارد. به ھمین خاطر ما  -ی کار جمعی است. فردیت خودخواھانه و فردگرایی خودخواھانه تناسبی با روحیه

گیرند، ھرکدام برای  افرادی که کنار ھم قرار می را در جامعه گسترش دھیم. یعنی اگر» فردیت اخالقی«موظفیم 
گنجند! کار  ھا مثل دو پادشاھند که در اقلیمی نمی طلبِ مِن عمودی، این باشند از نوع برتری» من«خودشان یک 
ی  ھستم، ولی قرار نیست ھمه» من«بودن؛ نه من بودن. فردگرایی اخالقی داشتن یعنی » من نیم«جمعی یعنی 
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دھد.  شود و کار جمعی و حزبی جواب می اشد. این من وقتی که آمیخته شد، ھمیشه ما میعالم برای من ب
بنابراین اگر ما فردگرایی اخالقی را در افراد ایجاد کنیم، ھر فرد مسئول رفتار فردی خودش خواھد بود. ضمن این که 

 .کند را نیز لحاظ می» مصلحت جمعی«

، برای ما ایرانیان که یک شعار آرمانی است بیانگر ھمان ”گشت منکس نخارد پشت من جز ناخن ان“ضرب المثِل 
ایرانی از شراکت ناراضی ھستند. به ھمین اعتبار   روحیه فردی است. یا مثالً جالب است که اغلب شرکا در جامعه

 .در اجتماع ما روحیات فردگرایانه از جنس خودخواھانه بسیار زیاد است

و دیگری گذشت است و دالیل زیاد دیگری نیز وجود دارد. شعاع ” اعتماد“از جمله  توان برشمرد علل مختلفی را می 
شود. یعنی باید ما به چیزی اعتماد کنیم و کسانی را  اعتماد ھر چه بیشتر باشد، احتمال کار جمعی بیشتر می

اجتماعی برسیم که آن کسی بپذیریم تا بتوانیم کارِ جمعی کنیم. کار جمعی به گذشت نیاز دارد. ما باید به این باور 
الزم داریم، » کار جمعی«اعتمادی که ما برای انتخاب  که آشنا نیست، الزاماً دشمن نیست. با چنین رویکردی شعاع 

 .رسد به حداقل می

 دال�ل �ر��ی �ی ا��مادی
ھای  ان اصالً حکومتتاریخی خودم  سیاسی دارد. ما در تجربه -کنیم، دالیل تاریخی یکی از دالیلی که ما اعتماد نمی

مردم با توجه به نوع حکومت ھا در تاریخ ایران وجود  -قابل اعتمادی نداشتیم و این تعبیرِ معروِف شکاف حکومت
داشته است. حکومت از ما نبوده که بخواھیم به آن اعتماد کنیم و حکومت سالطین و پادشاھان ھرگز اعتمادزایی 

گردد.  اعتمادی نھادینه شده داریم، البته الزاماً به سه ھزار سال پیش برنمی گویند ما یک بی نکرده اند. این که می
مثالً فرض کنید که در کشورھایی مردم به نظام بانکی اعتماد نداشته باشند مانند آنچه امروزه در ایران مشاھده 

ت ارز خارجی و طال) در اعتمادی چه آثار سوئی در پی خواھد داشت.؛ یعنی بردن پول (امروزه بصور میشود، این بی
در ” گنج“شود زیاد شدن دفینه.  اش می مجاری شخصی و خارج کردن سرمایه از محل اصلی خودش که نتیجه

نینداختن و دفن کردن. این موضوع  کار ی ثروت افراد. گنج یعنی به فرھنگ ما یعنی چه؟ گنج یعنی پنھان کردن عمده
گوید که کار و  پیشرفت صنعتی غرب می  درباره[i]د؟ در حالی که ماکس وبرای در فرھنگ و تاریخ ایرانی دار چه دامنه

انداز،  پس  اضافه اصلی غرب بوده است؛ کار فراوان به  انداز، موتور محرکه پس  اضافه گونه به تالش از جنس عبادت
 .شود اندازی که دفن می شود و نه پس آید و به کار گرفته می کار میاندازی که به  پس

د  ��ش ا�تبدا
کلیدی برای تحلیل ھمه چیز نیست. استبدادی که مثالً فکر کنیم از چند ھزار  استبداد نقش زیادی دارد، ولی شاه 

ریخ ایران، در تمامی الیه سال پیش بوده است. نه! بلکه فرای اعمال استبداد توسط حکام مستبد، که در سرتاسر تا
ھای اجتماعی، تبدیل شده است به یک نوع رفتار بنیادی، به یک نوع تفکر، به یک نوع جھان بینی به یک نوع ابزار 
شخصی جھت پیشبرد امور، که از ایرانیان آنچه که امروز ھستند ساخته است. یعنی من خودم شخصا آدم مستبدی 

اش آن  خواھم بگویم این استبداد معنی سیاسی دارد، ولی ھمه دارید. می استبدادی  ھستم. شما شخصاً روحیه
 .نیست

آنچه در اروپا بعنوان فرد گرایی مشاھده میشود، اینگونه است که فرد به کسی اجازه نمیدھد که کسی و حتی 
که در شخص حاکمیت حریم فردیش را مخدوش کند، در مقابل خود نیز حریم کس دیگری را مخدوش نمیکند. درصورتی

گرایی ایرانی، ضمن اینکه ھر لحظه تمامی حریمھای فردی ما توسط دیگران و بطور خاص حاکمیت و تمامی ابزار و 
عیادیش مورد تجاوز قرار میگیرد، خودمان نیز ھیچ فرصتی را برای مخدوش کردن حریم دیگران از دست نمیدھیم. 

از آزادی و دمکراسی بزنیم. این پارادوکس را بوضوح میتوان در  البته ھمزمان فراموش نمیکنیم که از صبح تا شام دم

http://nototerrorism-cults.com/?p=16822#_edn1
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بیان افراد ضمن جمھوریخواه خواندن خود با کوبیدن جمھوریخواھان بنفع سلطنت رضا پھلوی مشاھد کرد آنجا که 
 .”سلطنت بھتر است از رژیم کنونی“میگویند: 

که اگر بد از آب در آمد! راحتتر میتوان از شر آنھا راحت  البته ابتدا تشویق به برقراری سلطنت میکردند و تاکید داشتند
شد، ولی بعد با کمی عقب نشینی تنھا به مقایسه آندو سیستم استبدادی بسنده کردند و ھمزمان فراموش 

متاسفانه این عدم حساسیت محتوایی نسبت به استبداد،   نکردند که بگویند جمھوری خواه (ضد استبداد) ھستند.
ات با محتوای استبدا و مقایسه آنھا با جمھوریخواھان، که معنی جز تجویز یکی در مقابل دیگری ندارد، تا حد مماش

ضمن اینکه به خالی بودن جھان و عالم سیاست از ھرنوع سیستم حکومتی دیگرو این که خبری از 
نیست وانمود میشود، این را القاء میکند که مجبوریم بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم!!!! متاسفانه با  [ii]جمھوریت

نیز به خودشان میدھند که طبیعی چنین منطقھایی است که در مورد ایرانیان ” صداقت“این بیان یک دسته گل بزرگ 
 .میشمارد” صادق…) “یگران (در حزب توده و اکثریتی ھادر فوق آمد، و آن اینکه گوینده خودش را در بیان آن برعکس د

ما افراد را “صادق خلخالی که میکشت و میگفت بله ما اینکار را میکنیم را تداعی نمیکند. او میگفت ” صداقت“آیا 
(البته در مثل ”. اعدام میکنیم، اگر اشتباه شده بود طرف میرود بھشت و اگر درست کشته ایم به مجازاتش رسیده

مناقشه نیست و قصد مقایسه کسی را با جالدی ھمچون خلخالی نداریم)، بحث بر سر عدم حساسیت به 
محتواست (استبداد و سیستم استبدادی در مورد آقایان و اعدام و کشتن از ھر نوعش توسط خلخالی) یعنی 

 .گوینده یا مجری مطلقا توجیه کننده رواج محتوا و عمل غلط نمیتواند باشد” صداقت“

تاکید میکند که خودش جمھوریخواه است و اصال سلطنت نمیتواند در ایران به قدرت برسد!!   تاسفبارتر اینکه گوینده
بحال مگر رضا پھلوی تا “اما ھمزمان آتش بیار معرکه سلطنت طلبی برای سلطنت طلبھا میشود. وقتی میگوید

به بعد) و به سلطنت طلبھا و مخاطب خود اینرا القاء میکند ۱:٥۳:۲٦از دقیقه   اینجا در) .استبداد کرده؟ جنایت کرده؟
رده اند در زندان شاه ھم بوده که بگویند بفرمائید اینھا که مدعی ھستند مبارز بوده اند، با استبداد شاه نیز مبارزه ک

  .اند خود میگویند سلطنت بھتر است

اگر آدمی صادقانه بگوید سلطنت طلب است تاثر منفی حرفش کمتر است. شاید الزم باشد به این دوست یاد آوری 
شد شود که، رژیم استبدای کنونی زمانی توانست بقدرت برسد که در اذھان تمامی ایرانیان این منطق غلط حاکم 

 .که ھرچیزی باشد بھتر از رژیم پھلوی است

چرا اینگونه افراد در تعریف و تمجید از سلطنِت نافی کرامت انسان بمعنی وجودشناسانه و نه حتی اخالقی آن که  
توھین به شعور، شرافت، عزت انسان بوده و حقوق برابر نوع بشر را نفی میکند، دچار ھیچ تناقضی نمیشوند؟ جواب 

امعه استبدادی نھفته است. چون، گوینده در عمق و محتوا در تضاد با سلطنت نیست، نه اینکه اگر بر او در ھمان ج
استبدای حاکم شود خوشحال است، خیر، بلکه اوال چون راه حلی ندارد و شاید خسته شده، در آن سیستم 

ی (سیستم سیاسی دیگری) را استبدادی راه فالح ھایی را در عمق وجودش حس میکند، در ثانی، راه فالح دیگر
را نداشته) نمیشناسد … علیرغم شعار جمھوریخواه ھستم (چون ھیچگاه ھیچ تجربه آزادی و آزادگی و جمھوریت و 

 .و اگزیستانسیالیستی نیست ارزش حیاتی و بود و نبوِد ھویتی  غیر استبدادی و مھمتر از ھمه، راه حلھای
 .که نمونه ھایش در ادامه بحث آمده است

زدن به مسئله مرزھایش در دفاع از سلطنت با استبداد و ” صادقانه“بنابراین براحتی و متاسفانه با افتخار و با پِل 
آن شخص ” غیر صادقانه“زمینه ھای سیستم استبدادی که حکومت فرد محور است براحتی مخدوش میشود. نمونه 

آشکارا به این میزان دو استبداد قدیم و جدید را با رضا پھلوی است که ھوشیاری غریزی او اجازه نمیدھد ھیچگاه 
شاید الزم باشد یاد آوری نمود که، مقدما کسی با فردی  ھم مقایسه کند و بگوید من نوع استبداد بھتری ھستم. 

بنام رضا پھلوی مشکل ندارد. مشکل با سیستم و نظام سلطنتی است که یک سیستم استبدادی فرد محور است. 
به شخص آقای رضا پھلوی برسد، مشکالت بسیار زیادی با خود ایشان مطرح است که بحث خواھد  در ثانی وقتی

 .شد

اگر شما مدعی شوید که ھدف از این مخدوش کردن اذھان، انتقاد به، و بی اعتبار دانستن جمھوری خواھی بعضی 
است. باید …یا جبھه ملی و ھا از جمله ادعای جمھوریخواھی مریم رجوی و یا بعضی سیاسیون طرفدار شوروی و

بدون ترویج سلطنت به آنھا انتقاد کرد و ایرادات نقطه نظرات و طرحھا عملکردھای گذشته و حالشان را گوشزد نمود 
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قسم … تا پایه ھای جمھوری را بیشتر و بیشتر به میان کشیده مستحکم کنید. نه اینکه از قول تاریخ و بشریت و 
گذارید سلطنت دوباره پیاده شود! باور کنید که سرنگون کردن سلطنتِ بد از آب درآمده ب“بخورید و تضمین بدھید که 

رضا پھلوی راحتتر از سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی کنونی است!!!! این میزان از تناقضات دھشتناک در این بیانات 
ینده در این تصور غوطه ور بوده را که ناشی از ھمان جامعه استبدادی است را مشاھده میکنید ؟ بنظر میرسد که گو

است که مردم ایران بصورت دسته جمعی نامه ای برای ایشان ارسال کرده و سوال کرده اند که: ما که از دست رژیم 
استبدادی جمھوری اسالمی که خسته شده ایم ، سلطنت استبدادی را ھم که چند وقت پیش منقرض کردیم، 

و  نید تا بالفاصله با سرنگون کردن جمھوری اسالمی مستقرش نمائیم. حکومت برای ما تجویز ک لطفا شما یک 
(البته با  درگیر کند کنار میکشد ایشان در پاسخ دیپلماتیک بدون اینکه پای خودش را با ھوشیاری از قبول مسئولیت

وهللا این سلطنت “درس گیری از گاف بار اول که سلطنت را مستقیم تجویز کرده بودند) دلسوزانه! پاسخ میدھند که، 
که شما سرنگون کرده اید، بنظرم با وجود اینکه امکان استقرارش در ایران نیست!!! ولی باز بھتر است از رژیم 

 !!!!!!!!!!!!! اسالمی است ضمن اینکه رضا پھلوی مگر تابحال دست به استبداد زده؟  جمھوری

 :سوال نمود اآیان نباید از این رفق

 مگر رژیم سرنگون شده؟

 مگر سلطنت در معرض استقرار است؟

 چه کسی جلوی استقرار سلطنت را گرفته است؟

 که شما با تبلیغ سادگی کنار گذاشتن ساده سلطنت در صورت بد از آب در آمدن دعوت به استقبال از آن میکنید؟

 اما اگر رژیم ھنوز سرنگون نشده!!! چه کسی باید آنرا سرنگون کند؟

 ن کنید که چنین درخواستی و پیشنھادی را داری؟نکند شما میخواھید سرنگو

در “نکند منظور استقرار سلطنت بدست آمریــــکاست؟ آنوقت اسم شما جمھوریخواه است؟ آنوقت به قول خود شما 
نامید؟ اینرا که ھمه ” ھرچیز بجای این رژیم باشد بھتر است“، نباید شما را جزء کسانی که معتقدند ”بھترین شق
 .سال است مردم ایران دچار ھمین نکبت و دور باطل ھستند ۲٥۰۰ھم میتواند و میتوانسته بگوید و  مادر بزرگھا

اگر مردم ایران قرار است سرنگون کنند، چرا جمھوری را به آنھا پیشنھاد نمیکنید. در عوض تمامی تالش خود را در 
چون در خارج کشور ھمچون رضا پھلوی که دفاع از رضا پھلوی و کوبیدن جمھوریخواھان (ھرچند از نظر شما ضعیف 

تکیه به میلیاردھا دالر اموال مردم ایران را که پدرش و پدربزرگش بغارت برده اند و یا مریم رجوی که پول کشتن 
سربازان و مردم ایران برای صدام و عربستان و اسرائیل را با دالرھای نفتی گرفته اند تکیه دارند ) حتی یک دفتر 

ته اید؟ ایراد به ضعیف بودن احزاب ملی ایران درست، که اساسا نتیجه نابودی دیدگاھھای ملی توسط ندارند گذاش
 کمپرادوریسم شاھنشاھی بود. ولی کوبیدن آنھا بخاظر ضعفشان به چه معناست؟

 با او�) ی ��دم ا�ان    یا    ،ما   با    یا   ،�ک �عار (اوباما
وباما یا با ما یا با اونا) در تظاھرات مردم میلیونی را که در تھران داده میشد و من فاجعه بارتر اینکه تفاوت شعار (ا

شاھد بودم، را با جریانات ضد ملی و مشکوک آلترناتیوسازیھای امپریالیستی در خارج کشور مانند رضا پھلوی و مریم 
به بعد). که البته اگر ۲:۰۰:۳۰از دقیقه  اینجا) .رجوی را یا درک نمیکنند یا نمیدانند یا آگاھانه برابر قرار میدھند

خودشان نیز ندانند باید این ھوشیاری را به ایشان داد که طرح این مسئله و القاء اینکه مردم ایران با این شعار به 
 میباشد” ھتر از رژیم کنونی استسلطنت ب“آمریکا بفرما زده اند ادامه ھمان القاء 

باید گفت، دوست گرامی، اوال معنی شعار داده شده آنگونه که شما القاء میکنید دست دراز کردن مردم ایران بسوی 
آمریکا برای حمایت نبود. بلکه، جوانان ھوشیار و بسیار سیاسی داخل کشور با این شعار استفاده ابزاری ضدیت با 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj6sTlEBBBg
https://www.youtube.com/watch?v=Uj6sTlEBBBg


 ���ی � �قد تال�ھای آ��ر���وساز�ھای ا���ماری 
 

 ۲۹ صفحھ         www.nototerrorism-cults.com                                                داود باقروند ارشد      
 

حت الشعاع آن مردم و تظاھرات آنھا را به آمریکا نسبت دادن خلع سالح میکردند. بعالوه به آمریکا توسط رژیم و ت
مردم و رژیم و ھم به جھان میگفتند که فریب این بازی را نخورده اند و شما نیز نخورید. پیام شعار فوق این بود که: 

سرکوب تظاھرات ما نمیزنند. و اینگونه اگر آمریکا (طبق القاء رژیم) پشت تظاھرات بود چرا حرفی در محکومیت 
 .استقالل خود را از ھرگونه دخالت خارجی به نمایش میگذاشتند

ثانیا، دوست گرامی شاید الزم باشد در ادامه اضافه گردد که، بفرض ھم که مردم شعار میدادند و از آمریکا کمک 
ضمن اینکه در نقطه مقابل   قی نمیشود.میخواستند، این به معنی خودفروشی سیاسی مردم ایران به آمریکا تل

نباید توجیه خود فروشی سیاسی به   امپریالیستی است. -تمامی تالشھای مشکوک آلترناتیوسازیھای استعماری
 .آمریکا توسط اشخاص و احزاب قرارگیرد

یاب حمایت غ در تک افراد (سیاستمداران) و احزاب قدرت طلب است که ثالثا: مقوله خودفروشی مربوط به حوضه 
بدون پشتوانه مردمی) جھت کسب قدرت در کشوری بدان متوسل میشوند. ولی مردم که خود منبع الیزال ) مردمی

 :مطرح میکنید…قدرت ھستند خودفروشی معنی پیدا نمیکند تا کسی بخواھد آنگونه که با 

 .موضوعیت بیابید” ھنی نمیزنیدتود  دادند،… پس چرا مخالفین کمک گرفتن از آمریکا به مردم که شعار اوباما “

بدنبال  بدون حمایت مردمی تو دھنی مربوط است به گروھھایی مانند مریم رجوی و رضا پھلوی و مبلیغین آنھا که
نیز آشنایی دارید، ندانید که وقتی کسی را ھمه امور قدرت گرفتن با کمک آمریکا ھستند. بعید میدانم که شما که به

انی بر سرکار میگذارد به چه معناست. رضاخان و محمدرضا خان پدر بزرگ و پدر آقای رضا آمریکا و یا یک قدرت جھ
که بسیاری ” آمریکایی بیرون شو خونت روی زمینه“پھلوی ھستند. و یا آقا و خانم رجوی را خود شاھد ھستید که از 

به سردر آوردن از   ”دام شدنداز دوستان شما نیز با ھمین اھداف و آرمانھای استقالل طلبانه جلوی چشم شما اع
 .میانه خشنترین جناح ھای آنھا رسیده است، مربوط میشود

متعلق به ذھنیت خارج کشوری، خسته از راحت خارج   …”اوباما“درخواست کمک از آمریکا از شعار مردمی   تلقی
به بی توجھی مطلق  کشور، و یا ذھنیتی که بدنبال حمایت آمریکا است میباشد که واکنشی است تالقی جویانه

مردم ایران به آنھا در خارج کشور. ذھنیتی که در داخل بطور طبیعی وجود ندارد. درجا زدن بعضی سیاسیون ایران از 
 .تا به امروز را مشاھده میکنید ۱۳٥۷سال 

  �ع�ف ���وایی ن�ست ،�عار دادن
بگویم که صرف مبارز بودن و صبح تا شام … و اجاز بدھید با اذِن مبارزین و شکنجه شدگان، زندانیان یک و دو نظامی

فریاد واآزادیا و وادمکراسیا کشیدن (چه در مورد خود این قلم و یا ھرکسی دیگری که باشد) تعیین نمیکند که لزوما 
 :بمعنی دمکرات و آزاد اندیش و آزاده بودن است. چون

بداد میداده اند سرنگون شده اند. تمامی مستبدین تاریخ ایران بدست مبارزینی که شعار آزادی از است
که در این صورت استبداد در ھمان تجربه اول متوقف میشد که نشد. طبق تاریخ ایران کمتر سلسله و 
مستبدی بوده که بدست مستبد دیگری سرنگون شده باشد. عمدتا بدست یک شورشی یا یک قوم 

 .باشد سرنگون شده اندشورشی که سابقه استبدادی یا نداشته و یا نمیتوانسته داشته 

عدم سابقه و امکان اعمال استبداد توسط رضا پھلوی که در حاکمیت نبوده، امتیازی مثبت آنگونه که شما برایش 
 .ضمن اینکه سواالت بسیاری ھست که باید ایشان نیز پاسخ دھند.ملحوظ دارید نیست

ی است که نیاز به صحنه واقعی به است که ضمن اکتسابی بودن آموختن فرھنگ دمکراسی و آزاد اندیشی یک
ظرفیت انتقاد شدن و قبول و اصالح … چالش کشیده شدن ما، افکار ما، اندیشه ما، خواسته ھای ما، پیشنھادات ما

انتقادات دارد. و با گشت و گذار در آمریکا و اروپا و خرج کردن پولھای به یغما رفته توسط پدر و پدر بزرگ کسب شدنی 
 .نیست
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ھمه  رعایت و احترام و قبول جتماعی نیز نیازمند ستونھای نھادینه شده ارزشھای دمکراتیک و مدنی مورددر پایه ا
 .آھاد جامعه است

یک نکته را نیزاضافه کنیم که، چند ھزار شنونده و بقول خود شما کلیک خوردن و کلیک گرفتن از مخاطب ایرانی 
وپا جاریست و تمامی شروط فوق الذکر جامعه دمکراتیک را دارا معنی درستی محتوا را آنگونه که در جامعه مدنی ار

ھستند را نمیدھد. در جامعه استبدادی یا استبداد زده نباید به این کلیک ھا بویژه از نوع خارج کشوریش ارزشی 
بھمن خیلی بیشتر مخاطب داشت. رجوی مخاطب زیادی داشت. انسان مسئول و متعھد و ۲۲قائل شد. انقالب 

ر و پیشتاز، تعداد کلیک و عدد بیننده را مالک درستی نمیگیرد. حرف درست را میزند. حتی اگر در انزوا قرار روشنفک
گیرد. مگر اینکه بقول خودتان فرد فقط جھت جلب مخاطب باشد و به ھمین دلیل متناسب با بازار روز حرف میزند و 

 بسیاری از چرخشھای اخیربعضی ھا از ھمین نوع باشندکه چه بسا   موضع میگیرد. و نگاھی بازاری به محتوا دارد.

 برگردیم به بحث جامعه استبدادی
بینیم، این است که ھر کسی یک شاه کوچک است و یا خودش  خودمان می  یکی از مشکالتی که ما در افراد جامعه

تواند کار جمعی بکند. اما  نمیداند. چنین کسی  حکم می  داند. خودش را صادرکننده ی عالَم می را مرجع تقلید ھمه
جمعیتی قرار بگیرم و   پذیرم که در یک بازه در فردگرایی اخالقی ھر کسی سر جای خودش است. یعنی من می

خودم را دارم. مسئولیت خودم را دارم و حقوق خودم را ھم دارم. بنابراین ھم حاکمیت (خصوصاً دولتمردان یک   وظیفه
النیت و فردگرایی اخالقی اھتمام بیشتری داشته باشند. به این مثال تاریخی توجه کشور) و ھم مردم باید به عق

 .کنید

در جریان انقالب مشروطه وقتی که قانون اساسی بدست آمد و انتخابات مجلس برگزار شد، رویارویی از خیابانھا و 
دلیل مرتبط باھم داشت.  مساجد و ومدرسه ھا و حرمھا و سفارتخانه ھا به صحن مجلس اول منتقل گشت. که دو

یکی گستردگی اختیاراتی که قانون اساسی به قوه مقننه (مجلس) داده بود و برای اداره مملکت چندان اختیاری به 
ھمان حس پایدار دیرینه بدگمانی و بیگانگی بین دولت و مردم. وچون ھنوز درک “قوه مجریه (دولت) نداده بود. 

جایی برای مصالحه نبود چون سیاست یعنی مصالحه و فن رسیدن به یک  مدرنی از سیاست وجود نداشت و لذا
میخواندند ولی بعد از مشروطیت، تلقی از دولت ” خانه ملت “مصالحه اصولی بین سیاستمداران. ایرانیان، مجلس را 

وه مقننه ھمان بود که در حکومت استبدادی وجود داشت. بنابراین با سوء ظن بدان مینگریستند. عمال مجلس ھم ق
فاجعه بارتر اینکه خود مجلس نیز به جناحھا و جریانھای آشتی ناپذیری تقسیم شده بود که تنھا   و ھم مجریه بود.

 .آرمان مشترک آنھا در ادعا کردن و استقرار و برقراری سلطه و برترِی قوه مقننه بر قوه مجریه بود

سلطه استبداد و ھمین و بس. و در نتیجه شروع دوباره  به عبارت دیگر از لحاظ نظری، قانون مساوی میشد با عدم
آشوب و ھرج و مرج  -حکومت استبدادی“ چرخه معیوب مکرر و متناوب جدل بین دولت و ملت در جامعه، که با 

در تاریخ ایران مطابقت داشت. تا ھمین امروز نیز چنین مفاھیمی از آزادی و  ”حکومت استبدادی بعدی –
میان ایرانی ھا بویژه در خارج کشور مطرح است. حتی بین تحصیل کردگان متجدد با تمایالت  دمکراسی و قانون در

و تشکلھای خارج کشور و در نتیجه طرد شدن توسط مردم داخل  سیاسی مختلف. با شاخص تشتت بین گروھھا
  .کشور نظاره گر آن ھستیم و موضوع این قلم است

����م طا��وف  �بدا
بود. دھخدا  [1]آن زمان درک درستی از شرایط دوران مشروطه داشت عبدالرحیم طالبوفشاید تنھا کسی که در 

(میرزا علی اکبر قزوینی) پس از رفتن به استانبول در پی کودتای شاه نامه ای به طالبوف نوشت و از او درخواست 
طالبوف در پاسخ با خشم و نومیدی به تندروی آرمانخواھانه رایج در  راه اندازی روزنامه صور اسرافیل کرد. کمک برای 

 :کشور تاخت، و چنین نوشت

http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_edn1
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امیدوارم که به زودی تمام پراکندگان وطن باز به ایران برگردند و در 
عوض مجادله و قتال در خط اعتدال کار بکنند، یعنی خار بخورند و 

ند و کشتی مشرف به غرق وطن را به ساحل نجات بار ببر
عجب این است که در ایران بر سرآزادی عقاید جنگ …بکشند
سھل  .ولی ھیچ کس به عقیده دیگری وقعی نمی گذارد میکنند،

است اگر کسی اظھار رای و عقیده نماید متھم و واجب القتل، 
مستبد، اعیان پرست، خود پسند، نمی دانم چه و چه نامیده 

یشود و این نام را کسی می دھد که در ھفت آسیا یک مثقال آرد م
  . [2]ندارد یعنی نه روح دارد نه علم نه تجربه، فقط ششلول دارد

  

 طالبوف در ادامه به دھخدا مینویسد، آیا

سوال کرده بودم طھران کدام جانور است یاد دارید مکتوب مرا که از شما “
 :و ادامه میدھد”[3]  که در یک شب صد و بیست انجمن زایید؟

من ایران را پنجاه سال است که می شناسم و ھفتادو یکم سن 
ت میسازد؟ کدام من تمام شده. کدام دیوانه در دنیا بی بنا عمار

دیوانه ای بی تھیه مصالح بنا را دعوت به کار مینماید؟ کدام مجنون تغییر رژیم ایران را خلق الساعه 
 ؟[4]حساب میکند

ان با واقعیت جامعه ایران. و به نامه طالبوف مفصل است و آکنده از نکات آموزنده درباره ناسازگاری آرم
زبان امروزی آنچه در اذھان آپوزیسیون خارج کشور میگذرد و واقعیت جامعه ایران. گفته و نگرانیھای او 
بدنبال ھرج و مرج سراسری در حدی که ھمگان در آرزوی یک مستبد دیگری جھت حفظ نظم و امنیت 

بداد رضا خانی، به اثبات رسید، حاکی از بودند با شکست انقالب مشروطه و روی کار آمدن است
وقتی در ادامه  ، ”دولت استبدادی و باالتر از آن از جامعه استبدای است“شناختی غریزی طالبوف از: 

 .مینویسد

ایران تاکنون اسیر یک گاو دوشاخه استبداد بود، اما بعد از این اگر اداره خود را قادر نشود، به گاو ھزار 
فاش می گویم که من این مساله  …ردد. آنوقت مستبدین به نا بالغی ما میخندندشاخه رجاله دچار گ

 .[5]بی چون و چرا میبینم

دوره معاصر  از تجارب انقالب مشروطه آوردم تا ابعاد تاریخی بحث بھتر روشن و درک شود، ضمن اینکه با آوردن تجارب
 .خواننده آنرا به تسویه حساب با دیگران ترجمه نکنند. در ھمین دوره معاصر مثالھای بسیار برجسته تری وجود دارد

دی �عا�ر                    ��و� �ی جا��ه ا�تبدا
اش  و بخشیحزبی اکتسابی است -توانند کار جمعی کنند. میگویم فرھنگ کار جمعی ھا ذاتاً نمی گویم ایرانی نمی

ایم. به  ھایی را که باید برای کار جمعی بیاموزیم، نیاموخته یعنی آن مھارت .کار جمعی نکرده ایم آموختنی است. ما
ران برش کامال آشکاری است از ای  آموزی کنیم. تشتت در میان ایرانیان خارج کشور، ھمین خاطر باید مھارت 

منھای قدرت و سالح در دست ھر دسته و گروه. منھای حمایت این دولت و آن دولت از ھر دسته و گروه،   فردا،
 …ایران  منھای حضور و مداخله گروھھای وھابی ، منھای دستان آشکار و پنھان تجزیه

فرقه رجوی است. شاید ھیچ بزرگترین تجارب معاصر از اینکه ادعا و مبارزه با استبداد بمعنی آزادھخواھی نیست، 
گروھی به اندازه آنھا نتوانسته باشند مدعی دمکراسی خواھی و آزاد منشی باشند. بگذریم که عالوه براینکه 

http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_edn2
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_edn3
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_edn4
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_edn5
https://youtu.be/8tBd38Ed3Jo
https://youtu.be/8tBd38Ed3Jo
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2019/01/Ashampoo_Snap_Wednesday-January-16-2019_20h53m51s_001_.jpg
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ھم داده اند بر سرشان میگذارند!! و فقط حرف نزده اند. آزادی خواھی آنھا چنان ” خون“مدعی ھستند، تاج اینکه 
ا بسیاری از دھانھا را بست. ولی وقتی قافیه تنگ شد و گردو خاک خوابید و پای گرد و خاکی بپا کرد که برای دھه ھ

از آب در آمد.  ”خدای استبداد“خود،  ”ناخدای آزادی“ آزادیخواھی و آزاد منشی در عمل بمیان آمد، مسعود رجوی
شدن، ناقص شدن، با و تنھا به یمن زحمات و خون مجاھدین واقعی و جدا شده از جمله خود شما، بعضا با کشته 

در عراق رو  دست رجوی را  در مسیر جدایی، … تحمل زندان و شکنجه و
ایران کم شد.   کردند و که خوشبختانه با مرگش تاریخا شرش از سر مردم

… بگذریم که استعمار نیز تالش میکند از طریق کودتا و یا حمله نظامی و 
مریم  ردن فرقه رجوی و تجربه نصب رضا خانھا، محمدرضاشاه ھا را با گما

 .رجوی دوباره تکرار کند

در ھمین شورای ملی مقاومتی که مسعود رجوی فریبکارانه جھت 
الپوشانی ماھیت مستبد خود از انسانھای واالیی ھمچون نوه مصدق و 
بسیاری حقوق دانھا، نویسندگان، شعرا، متخصصین، موسیقی دانھا و 

ته احزاب مھم به اصطالح مارکسیستی استاتید دانشگاھھا و ھنرمندان و الب
ایرانی استفاده ابزاری میکرد، چقدر ظرفیت استبداد پذیری باال بوده … و 

است. چقدر طول کشید تا بسیاری ھوشیار شده و جدا شوند؟ چه تعداد 
 .ھنوز گرفتار ھستند

ظرفیت استبداد  ستون اصلی مبارزه و به اصطالح مجاھدین در بین
که کسانیکه خود سالح بر دست، جان برکف، نه یکروز پذیری تا حدی است 

و بلکه دھھا سال سابقه تحمل شداید زیر بمب و موشک و خمپاره در سنگر 
آزادی و مبارزه با اختناق و شکنجه و زندان را داشتند، نه وقتیکه به حکومت 

از زندانیان رژیم  .دندرسیدند، بلکه در ھمان سنگر مبارزه دست به زندان و شکنجه و کشتن ھمسنگر خود ز
ولی در سنگر مبارزه مگر ھمین مبارزین دو نظامی مانند  !کنونی در زندانھای داخل کشور فعال حرفی نمیزنم

را مسعود رجوی برای شکنجه و زندان و کشتن مبارزین منتقد … محمد سادات دربندی(عادل)، مھدی ابریشمچی، و
 .ه استو نه کسانیکه دشمن تلقی میشدند بکار نگرفت

یا دوستانی که سالیان بعنوان مبارز آزادی دو نظامی، در مبارزشان پرچم مبارزه فرھنگی را بردوش کشیده و زبان 
فرھنگی مبارزان آزادی بوده و کتابھا و مجموعه ھا از آنھا چاپ و حتی به موسیقی تبدیل شد، براحتی توسط 

رتاژ از دستگیری، شکنجه و قتل ھمرزمانشان بکار سیستم استبدادی رجوی طبق گزارش خودشان جھت تھیه رپو
گرفته شدند. و تاسفبارتر اینکه در اولین پیچ فکری و به اصطالح رشد و بلوغ سیاسی ناشی از کسب دانش تاریخی 

 .شرمگینانه ضمن اینکه خود را جمھوریخواه نامیدند سطلنت را تبلیغ میکنند

قاد این قلم تازه اینھا بھترین ھا ھستند که صادقانه فقط شعار آزادی گفته شود که به اعت  جھت یاد آوری الزم است
نداده اند بلکه جان برکف بمیدان آمده اند و به صداقت آنھا شک نیست. و مانند کسانیکه در نودسالگی فرصت 

به ۸:۱۲دقیقه  اینجا)،یکباره دوربین بدست گرفته و یک فیلم ساخته اند به طلبانه یادشان افتاده است که چون روزی
 !تاریخ ثبت کند بد نیست که فرصت طلبانه یک آلترناتیو نیز درست کند و بنام خود و به لیست افتخارات خود در بعد) 

 .نیستند

بلحاظ درون گروھی وچه در میان گروھھا، دچار چه تشتت خانمان  میدانیم که جریانھای مارکسیستی ایران چه
ب نشینی کردند کم و بیش ھمین وضعیت حذف ھمدیگر را در و ھستند. وقتی ھم به کردستان عق  براندازی بودند

منطقه کردستان نیز دنبال میکردند. در زمان شاه نیز مگر تقی شھرامی که اززندان فرار کرده است در تضاد با رژیم 
د، برای شاه و در تعادل قوا مانند پشه بود در مقابل عقاب و منطقا باید بشدت به نیروھای جبھه انقالب نیازمند میبو

تمامی مارکسیستھا در آن زمان   حل و فصل تضاد فکری با ھم سنگران خود آنھا را کشته و سوزاند و از بین برد.
 .نسبت به این جنایت سکوت کردند و فقط پاکنژاد بود که موضع مخالف گرفت

کومت استبدادی آیا این مثالھا نشان میدھد و مشخص میکند که مشکل جامعه ایران چیست؟ اینھا ھیچکدام ح
نیستند بلکه اجزاء جامعه استبدادی ھستند. بلحاظ طبقاتی علیرغم اینکه جامعه ایران بورژوازی (کمپرادوریزیم) را 

https://www.youtube.com/watch?v=hEbTg9zsKZg
https://www.youtube.com/watch?v=hEbTg9zsKZg
https://www.youtube.com/watch?v=hEbTg9zsKZg
https://www.youtube.com/watch?v=hEbTg9zsKZg
http://nototerrorism-cults.com/?s=+%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1+&x=22&y=12
http://nototerrorism-cults.com/?s=+%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1+&x=22&y=12
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/06/Rajav-250-377i.jpg
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ھمان تقی شھرام که سنگ سوپر چپ به سینه  بطور مصنوعی در زمان شاه نیز تجربه کرد، ولی تمامی کارکردھای
ه بورژوازی است که رقابت را تنھا در حذف طرف مقابل میبیند. در تحلیل طبقاتی، از نوع فرھنگ خورد میزده

 .درصورتیکه بورژوازی به رقابت آزاد معتقد است و متکی به نو آوری، برای ھمین ما نو آور نیستیم

ھمچنین مسعود رجوی اگر مدعی فکر جدیدی بود. ولی حاضر نشد علنا خط و مشی خود را اعالم کند، خودش برای 
و تمایل تالش کند و دیگران را در انتخاب یا رد آن آزاد بگذارد. باید علی زرکشھا و مھدی افتخاریھا و آن خط و مشی 

را نابود نماید مبادا آنھا بازار را از او بگیرند. اگر او در خارج از کشور نبود و امکانش را مانند تقی شھرام داشت …
است) دست به کشتار جمعی مخالفینش در تشکیالت و (ھمانطور که وصیت کرده است صدھا بار نیز علنا گفته 

بیرون تشکیالت میزد. زنان را چرا از ھمسرانشان جدا کرده و با آنھا ھمبستری میکند؟ برای اینکه صاحب آنھا شود و 
عد از نگذارد که انتخاب دیگری بکنند. به زنانی که با آنھا ھمخوابگی میکرد تاکید مینمود که مانند زنان پیغمبر، شما ب

ھمبستری با من نمیتوانید با کس دیگری ازدواج کنید. یعنی حتی بعد از مرگ من ھمچنان متعلق به من مرده 
 ھستید!!! افکار نوع فراعنه مصر آقای رجوی را مشاھده میکنید؟

به بعد گفته میشود) ھنوز استبدادی و یا ۱:٥۳:۲٦از دقیقه   اینجا رضا خان نیز ھمانند رضا پھلوِی امروز (آنگونه که در
تب آن  ش درایران ۱۳۰۲خواھی جریانی بود که در اواخر بھمن سال  جنایتی نکرده بود. ولی با وجود اینکه جمھوری

ه عنوان اولین رئیس ب رضا خان ش، قرار بود پارلمان آن را تصویب کند و۱۳۰۳٫باال گرفت و در فروردین سال 
سوگند یاد کند. ضمن اینکه اکثر منابع مربوط به این دوره، بر سر این نکته که سردارسپه به اندیشه  جمھور

از حمایتھای مالی  [7]آبادی ولتو یحیی د [6]الشعراء بھار اند. حتی ملک القول زد، متفق جمھوریخواھی دامن می
کنند. عوامل و کارکنان سردارسپه، مانند تیمورتاش و  سردارسپه به منظور پیشرفت در این زمینه مطالبی ذکر می

مبلغان جمھوریت بودند و این مسئله نشان از ایفای نقش داور در خارج از مجلس و تدین در داخل مجلس، از فعاالن و 
سردارسپه در پشت پرده ماجرای جمھوریخواھی دارد. ولی سرانجام به کمک ظرفیت استبداد پذیری جامعه 
استبدادی، استبداد وصف ناپذیری را بر کشور مستولی نمود که در تاریخ کم سابقه شد. ھرچند مورخان موافق 

آبادی و عبدهللا مستوفی معتقدند که  الوزراء و مورخان مخالف جمھوری مانند یحیی دولت جمھوری مانند اعظم
وسیله مقدمه برقراری سلطنت خود را فراھم آورد؛ یعنی ابتدا با خلع احمدشاه و  سردارسپه درصدد بود بدین

ر سازد و پس از مدتی، به جمھوری خود در ایران برقرا سلسله قاجارتوسط مجلس، رژیم جمھوری را با ریاست انقراض
بار با  بھانه عدم آمادگی جامعه ایران برای حکومت جمھوری، دوباره رژیم سلطنتی را در ایران احیا کند و این

 .دست گیرد کارگیری اھرمھای قدرت، سلطنت را خود او به به

که بتازگی نیز علیه ھرچند مستقل از اینکه کدام یک از گزارشھا درست باشد نقش جامعه استبدادی آندوران 
استبداد و برقراری قانون (مشروطه) انقالب کرده بود را در غلطیدن دوباره به استبداد رضا خانی کم نمیکند. ھمانگونه 
که نقش جامعه و سیاستمداران در پذیرش حکومت استبدادی حاضر را نفی نمیکند ھمانگونه که نقش مجاھدین از 

بخاطر داشتن ظرفیت استبدادی که اجازه میداد رجوی به چنین برج عاج را … من و شما و اسماعیل و  جمله
استبداد و خدایی صعود کند و آن جنایات را مرتکب شود را نفی نمیکند. طبق تجربه تاریخی، ایرانیان مستعد استبداد 

ز استبداد است ھستند و باالی شیب تند سقوط استبداد ایستاده اند. نباید آنھا را با پیشنھاداتی که زمینه سا
رضا پھلوی تمامی رگ و پیش تمامی   (سیستم ھای فرد محور) در پرت شدن به قعر استبدادی دوباره یاری نمود.

زندگیش آغشته به سلطنت رضاخان و محمدرضاشاه است، خانواده اش، اطرافیانش، مشاورینش، دوستانش 
ھمواره تنھا تکیه گاه … ه این امید زنده بوده اند، تماما شبانه روز طی چھل سال گذشته خواب سلطنت دیده اند، ب…

آنھا آمریکا و اجانب بوده اند ھیچگاه مردم ایران دوست و تکیه گاھشان نبوده اند، طی چھل سال گذشته که رژیم 
رین کنونی مستقر شده نه نگران مشقات مردم که طلب کار منافع خود آنھم نه از رژیم که از مردم ایران بوده اند. باالت

 .توھین ھا را به مردم کرده و میکنند

بادنجان کاشت ولی گندم درو نمود. کسانیکه چنین پیشنھاداتی   شوره زاراست  نمیشود در زمینی که دوستان عزیز
 .به مردم میکنند (ھرچند مردم بدان وقعی نمیگذارند) را نمیشود دوست مردم تلقی کرد

 داود باقروند ارشد

 قاومت و مجاھدین و فعال حقوق بشرعضو سابق شورای ملی م

https://www.youtube.com/watch?v=Uj6sTlEBBBg
https://www.youtube.com/watch?v=Uj6sTlEBBBg
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_edn6
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_edn7
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 ی قسمت اولنوشتھاپا

====================================== 
[i] شناس، استاداقتصاد  آلمان، جامعهشھروند : کارل ماکسیمیلیان امیل وبر

را زیر نفوذ و  شناسی جامعه ای ژرف نظریه اجتماعی و بود و به گونه مدار سیاست و حقوقدان تاریخدان، سیاسی،
 .تأثیر خود قرار داد

[ii]( به جمھوری روم) التین ica Romana))Res publدمکراتیک بود که پس از سقوط نظام پادشاھی و به  حکومتی
ھای رومی تشکیل شد، تا ھربار یکی از سناتورھا  بروتوس، مجمعی ھمگانی متشکل از عوام و پاتریسین پیشنھاد

برای مدتی به عنوان رئیس حکومت برگزیده شود. برای جلوگیری از قدرت گرفتن رئیس از موقعیت خود، دو نفر یا 
بنیان نھاده  رم که در سده ششم پیش از میالد در شھر با اختیارات مساوی در رأس حکومت قرار دادند. ولکنس دو

اروپا،  سال به حکومت خود ادامه داد. این حکومت در اوج قدرت خود بر جنوب و غرب ۵۰۰شد و حدود 
 .کرد و آسیای غربی حکومت می آسیای صغیر شمال آفریقا، بالکان، جزیره شبه

تبریز زاده شد. به گفته  سرخاب میالدی در محله ۱۸۳۴شمسی/ ۱۲۱۳عبدالرحیم پسر ابوطالب نجار تبریزی در [1] 
اند عبدالرحیم در شانزده سالگی  اند. گفته داشته نجاری خودش پدرش ابوطالب و پدربزرگش استاد علی مراد حرفه

خواھی و  ھای آزادی د را فرا گرفت و با جنبشپرداخت و مقدمات دانش جدی زبان روسی رفت و به تحصیل تفلیس به
کنونی) مقر  آشنا شد و مدتی بعد در تمرخان شوره (بویناکسک ادبیات روسی و سوسیال دموکرات آرای نویسندگان

ھای قفقاز پرداخت و سرمایهٴ کافی اندوخت و در آن شھر ازدواج  کاری راه مقیم شد و به مقاطعه داغستان حکومت
پرورش یافت و از دانش و فرھنگ سیاسی جدید تأثیر پذیرفت و از  قفقاز ه تحرک فرھنگی و سیاسیکرد. او در دور

پنجاه و پنج سالگی به نوشتن آثار خود پرداخت و اعتبار و احترام بسیار یافت، تا آنجا که به علت نوشتن مقاالتی در 
به زبان  علوم طبیعی ھمچنین نشرو  حکومت قانون و ترویج افکار اجتماعی و سیاسی جدید و تبلیغآزادی

دوره  در ۱۲۸۵/۱۹۰۶زمانه محبوبیت بسیار حاصل کرد و در  خواه وروشنفکران نزد رجال ترقی ایران در فارسی ساده
نیامد و در  تھران به نمایندگی انتخاب شد، اما با آنکه نمایندگی را پذیرفت به تبریز از اول مجلس شورای ملی

 .ا در ھفتادو ھفت سالگی درگذشتماند ت تمرخان شوره شھر

 ۲۹۰-۲۸۹، صص۱۳۷۲یحیی آرین پور، از صباح تا نیما، ج اول، زوار،  [2]

  ۲۹۰ھمانجا ص  [3]

 ۲۹۰ھمانجا ص  [4]

 ۲۹۱ھمانجا ص  [5]

 ۴۲، ص۱۳۷۱، تھران، امیرکبیر، چاپ دوم، ۲در ایران، ج احزاب سیاسی لشعراء بھار، مختصر تاریخا ــ ملک [6]

 ۳۴۷، ص۱۳۷۱، تھران، انتشارات عطار و فردوسی، چاپ پنجم، ۴حیات یحیی، ج آبادی، یحیی دولت [7]

 

 قیمت دوم پانوشتھای 
                                                           

i  ّھای  است که شخص با انجام خویشکاری [۱]است. فر موھبت یا فروغی ایزدی  اساطیر ایرانی َفرّه، مفھومی در یا فر
تواند فرّ مربوط به خود را بدارد.  می طبقھٴ اجتماعی آورد. عضو ھر ای از کمال به دست می و رسیدن به درجه [۲]خود

ھای فرّهٴ ایزدی، فرّهٴ شاھی، فرّهٴ ایرانی، فرّهٴ کیانی، فرّهٴ موبدی و فرّهٴ پھلوانی بیشتر از بقیه به  ترکیب اساطیر ایران در
مندی ایشان بود. شاه مشروع شاھی بود که دارای فرّه شاھی که  اند. مشروعیت شاھان وابسته به فره رفتهکار 

شود باشد. فر تنھا متعلق به افراد/ایرانیان پاک است و با بدی کردن و غرور و  گاه به صورت فرّهٴ ایزدی ھم ذکر می

http://nototerrorism-cults.com/?p=16875
http://nototerrorism-cults.com/?p=16822#_ednref1
http://nototerrorism-cults.com/?p=16822#_ednref1
http://nototerrorism-cults.com/?p=16822#_ednref1
http://nototerrorism-cults.com/?p=16822#_ednref2
http://nototerrorism-cults.com/?p=16822#_ednref2
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref2
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref2
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref3
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref3
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref4
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref4
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref5
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref5
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref6
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref6
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref7
http://nototerrorism-cults.com/?p=16875#_ednref7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1#cite_note-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B7-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ست که به سبب غرور یا خطاھای بزرگِ شاه فره از وی امثال آن ھم از دست تواند رفت. در اساطیر ایران مواردی ھ

 .قابل ذکرند جمشید و نوذراست. دو مثال گسسته و مشروعیت از دست رفته
ii  ھمایون کاتوزیان چاپ چھارم۱۳الی  ۱۰ایرانیان، دوران باستان تا دوره معاصر، ص ، 
iii  ۳۹۷مخبرالسلطنه خاطرات و خطرات ص 
iv  ۲۹۳یادداشتھای علم جلد دوم ص 
v  مجاھدین و اعضای مراجعه شود به مصاحبه ھا و نوشته ھای صدھا تن از فرماندھان و اعضای شورای رھبری

ویدئو تشکر حبوش رئیس سرویسھای اطالعاتی صدام از مسعود رجوی بخاطر سرکوب  شورای ملی مقاومت، بعالوه
 قیام کردھای عراق

vi ت به گروه رجوی، ھمچنین مراجعه کنید به افشاگری ویکی لیکس در مورد نظر سیستم اطالعات عربستان نسب
 مراجعه کنید به نظر رسمی وزارت خارجه آمریکا از زبان سنخگوی فارسی زبان آن

vii  ،۳۷۷کتاب نگاھی بھ شاه چاپ دوم صعباس میالنی 
viii Martin F. Herz, A View from Tehran: A Diplomatist Looks at the Shah’s Regime in June 1964, 

Institute   for the Study of Diplomacy, Georgetown University, Washington DC, 1979, pp 6-7 

ix  https://ir.voanews.com/a/iran-pahlavi-/4031835.html 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://nototerrorism-cults.com/?p=15517
http://nototerrorism-cults.com/?p=15517
http://nototerrorism-cults.com/?p=15517
https://ir.voanews.com/a/iran-pahlavi-/4031835.html
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