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 شاه در رفت

اساااااتعماری   –توطئاااااه نفتااااای آن ساااااال بعاااااد از  52 

  و انگلااااایس آمریکااااااپریالیسااااام اماجااااارای طااااار  مشاااااترک 

 هیارتاااش و فیضاااو درباااار کاشاااانی   -زاهااادی  -شااااه خیانااات 

 0335مااااااااارداد ساااااااااال  51پاااااااااس از کودتاااااااااای ننگاااااااااین 

  مصاااد کابیناااه   ایااارانخورشااایدی در لباااال دولااات لاااانونی 

شاااااه سفارشاااای   – نشاااااهماااازدور   آن تاجاااادارزمااااانی کااااه 

! «مطیااع و خاااموش » کااه یاال نساال  باااور نماای کاارداصااال 

انقاااااالب همگاااااانی بهمااااان در گرفااااات  ... پاااااا خیااااازدبروزی 

ایااااران  صاااابور مااااردم ! « خاموشااااان» غریااااو  اعلیحضاااارت

  کشاااااور میلیاااااونی 32نیمااااای از جمعیااااات بااااایش از یعنااااای 

: از راه دور شااااانیدرا انقاااااالب فرماااااان   ماااااذهبی و الماااااذهب

  : 0333سال  نافراخواز  دبشنوی ...بگو مرگ بر شاه

  اره کنی اگر ای شاه همه روسپیان  پ       

            دفتر شعر مرا تا ندمد صبح سپید                                       

   هباز بر سینه دیوار نویسند برا        

  مرگ بر شاه  بر این عامل رسوای سیا                              
  

  در زندان پیش از تیربارانمانده سرگرد جعفر وکیلی یاد 

افسران انقالبی و کمونیست و میهن دوست کشور ما   ازیکی 

 عضو حزب توده ایران
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! «همااااایونی » دسااااتورالمعلهای پیداساااات کااااه تمااااام  

شاااکنجه و اعااادام هاااای آشاااکار   اختناااا تااارور و باااا وجاااود 

. در میاااان ماااردم ایاااران بازتاااابی واروناااه داشاااته... و نهاااان

حتاااای مبناااای براینکااااه  زیااااادی وجااااود دارد شااااواهددالئاااال و 

یااال خیااازش ملااای و انقالبااای  ! «نافرماااانی » تماااال ایااان اح

دربااااااری  لیاااااام همگاااااانی از ایااااان دسااااات بااااارای نخبگاااااان 

  بااااور کردنااای نباااودچااااکران بارگااااهی  لشاااگری و کشاااوری  

لااارار نگرفااات  و جاااان ناااااران شااااه  –شااااهن ماااورد عنایااات 

دیااادیم کاااه چطاااور  .تاااا آخااارین دم در جهااال خاااود باااالی ماندناااد

  شاااااه آریااااامهر –شاااااهن  !«ملاااات پاااادر » ور  برگشاااات و 

و  مالاااااال دههااااااا واحااااااد تولیاااااادی... باااااار شاااااایطون لعناااااات

صاااانعتی ای مااااالی و هااااشااااریل بنگاه  بازرگااااانی و خاااادماتی

مسااااات التی  ساااااهامدار بانااااال هاااااای بااااازرگ  تجااااااری و و 

کارتلهاااااای نفتااااای و تراباااااری  کمپانیهاااااای مخاااااتلط  اناااااوا  

زماااااین هاااااای صااااااحب  و خاااااارجی  داخلااااایشااااارکت هاااااای 

  بااااا ماشااااین آالت کشاااااورزیور کشاااادر فالحتاااای مرغااااوب 

هااااازار آباااااادی در شااااار  و  04شاااااامل  –بااااااا و باغاااااداری 

کلاااای دارائاااای منقااااول  + ایااااران غاااارب و شاااامال و جنااااوب 

غااااول انقااااالب  بااااا اولااااین نهیااااب ... سااااپردهمیلیاردهااااا دالر 

! «شخصااا و راسااا » گویااا  - دساات و پااای خااود را گاام کاارد

 سااافر کبااارا   بفکااار ناااوعی سااافر اضاااطراریتصااامیم گرفااات  

؟ !ماموریااات بااارای وطااان اش افتااااددوماااین یکطرفاااه  بفکااار 

       ...برنگشترفت و اینبار 
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شااااه   –شااااهن اعلیحضااارت کاااه از شاااما چاااه پنهاااان 

خااااااور نزدیااااال و میاناااااه  ژانااااادارم سفارشااااای اساااااتعمار در 

هاایچ چاااره ای نداشاات  باااز دسااتور گرفاات  ملاازم شااد  فقااط 

 طقاااه  منبااارای حفااار اسااارار نراااامی امپریالیسااام آمریکاااا در 

   ... هرچه زودتر گورش را گم کندتا 

 

بعاااااد از آن ... جاااااالد مااااایهن دوساااااتانشااااااه خاااااائن   

  حسااااب پاااس ناااداد و گریخااات  هماااه جنایااات آشاااکار و نهاااان

درداناااااه سااااارهن  دیباااااا  آخااااارین ساااااوگلی درباااااار  هماااااراه 

  شاااه باااانو و تولاااه هااااهماااراه ... رضاشااااهیتفتااایش ماااامور 

بهاااااادار   کلااااای اساااااناداشااااال آلاااااود   انباااااا چشاااااماز لضاااااا 

ی  پنهاااان در چمااادان هاااای فرنگااا؟ !«سااالطنتی » جاااواهرات 

مساااالح   ایاااان سااااار  –از دور خااااارج شااااد همیشااااه باااارای 

منفاااور و منااازوی    ناااامصااااحب جنایتکاااار   دالل سرساااپرده

 ... شاه در رفت. راز ولی نعمت را با خود به گور برد

 

تعاااابیر مشاااکوک در ماااورد تفاصااایل  ساااوای باااا ایااان  

از آنجاااا کاااه اللیتااای ممتااااز  ... عاااه ایااارانآرایاااش طبقااااتی جام

طفیلااااای هاااااای رام  + در درجاااااه نخسااااات نزدیکاااااان شااااااه و 

ماااداحان دربااااری  خایاااه مااااالن بارگااااهی  عاااالی رتباااه هاااا  

  لشاااگری و کشاااوریی مطیاااع  جاااان ناااااران بلناااد پایاااه هاااا

گرفتااااه باااااود  را در منقاااااار اجتماااااعی تمااااام وسااااائل تولیاااااد 
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  اساااتعمارنی چااارب باااا چاشااا! «ملوکاناااه » فااارامین اجااارای 

بااه تمرکااز  بایسااتدر بسااتر مالکیاات خصوصاای متااداول ماای 

عماااااودی ااااااروت و توساااااعه عرضااااای فقااااار در ساااااطح ملااااای 

. دار و نااادار در گذشاااته و حاااالتقابااال علااات . مااای شااادمنجااار 

جنااااب دکتااار نیلااای  التصااااد ماااال خااار نیسااات بااااور کنیاااد کاااه 

 ... آلای دکتر زنوزی

 

نفاااای و تاااااایر ماباااات و مشاااااهانه اصااااالحات ارضاااای  

. نیساااتمااان التصااااد کشاااور فعاااال ماااورد بحااا  روی آن بااار 

! «اصاااالحات » فقاااط یااااد آوری مااای کااانم کاااه اجااارای ایااان 

حاشاااایه نشااااینی در   کشاااااورزی ساااانتی را از کااااار انااااداخت

در عمااال  رژیااام کودتاااا را  . شاااهرهای بااازرگ را اشااااعه داد

 . بیش از پیش  منزوی کرد

 

کااااه در جمااااع  شاااااه احماااا  –شاااااهن در عااااین حااااال  

  مااای نماااود! «خردمناااد » رهباااری  ه مااااالن بلناااد پایاااهخایااا

. کشاال خااود را ماای سااابیدطباا  معمااول  انگااار نااه انگااار  

باااااا برگاااااذاری جشااااان هاااااای دربااااااری  ! «التاااادار » در اوج 

از در فاصاااله ای ناااه چناااادان دور مجلاااال شاااب نشاااینی هاااای 

  در عمااا  زمااایننمنااااک و بیمااااری زا  یهاااا زاغاااهو  هااااگود

بیشااارمانه ... و مفااات آبادهااااهاااا و حصااایر آبادهاااا حلبااای آباد

    .. .را تحقیر می کردسخت کوشان 
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اینهاااا هماااه مااای رسااااند کاااه رژیااام کودتاااا چقااادر باااا  

  باااود بیگاناااه! «خاموشاااان » نسااال عاجااال هاااای منااادی نیاز

. ایاااران فاصااله داشاااتسااخت کااوش و  صااابورملاات از چقاادر 

از شاااما چاااه پنهاااان کاااه ایاااران و در دوران ماااورد بحااا  ماااا 

. داشااااتخاااااموش ا یااال آتشفشااااان داا و شاااباهت زیااااادی باااا

! «ملوکاناااه » ذات کاااه ... خشااامی فشااارده  در رااااهر خفتاااه

باااه احتماااال زیااااد    شاااایدو نمااای داد آن اهمیااات چنااادانی باااه 

 ... آن را در لبضه خویش تصور می کرد

 

! «اصااااالحات شاااااهانه » ولاااای اینکااااه چاااارا کااااار آن  

باااااه اینجاااااا کشاااااید و چاااااه نیروهاااااائی  هماااااراه باااااا لشاااااگر 

در ساااااازماندهی ... ران داخلااااای اساااااتبداد و اساااااتعمارهاااااوادا

 0337سااااااااال کوتاااااااااه گاااااااازارش  – آن دخالاااااااات داشااااااااتند

: خورشاایدی مجلاااه تهااران مصاااور باااه اناادازه کاااافی گویاسااات

کمپاااااانی خاااااارجی در  0111نماینااااادگی هاااااای هااااام اکناااااون 

 351 از جملاااااه ...رشاااااته هاااااای گونااااااگون سااااارگرم کارناااااد

کت شاااار 020شاااارکت انگلیساااای   521شاااارکت آمریکااااائی  

 11شاااارکت ژاپناااای   23شاااارکت فرانسااااوی   001آلمااااانی  

کلیاااد التصااااد ایاااران را در دسااات دارناااد و ... شااارکت ساااوئدی

میلیااااون لیاااار اسااااترلین  ساااارمایه از  011ساااااالنه باااایش از 

 ... شاهد از غیب رسید. ایران خارج می کنند
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فعالیاااات ایاااان ا بااااشااااد ماااای طااااور چخودمااااانیم  حااااال  

. مخالفااات کااارداهی شاهنشااادر کشاااور پااار ساااود شااارکت هاااای 

حضاااور سااارمایه هاااای آمریکاااائی و انگلیسااای و آلماااانی باااه 

! «لااااانون ویااااژه » ؟ پااااس آن !گرفاااات ایااااراد... و فرانسااااوی

خورشاااایدی  دو سااااال و اناااادی بعااااد از  0331کااااه در سااااال 

و ضاااامن شااااده تصااااویب ( شاااار  فااااو  ) کودتااااای ننگااااین 

خاااارجی در ایاااران  هاااای پااار ساااود سااارمایه گاااذاری تشاااوی  

  لشاااااان را هااااار مولاااااع و باااااه هااااار صاااااورتیامنیااااات و انتقا

؟ !بااااود منرااااوریهااااد  و چااااه باااارای ... تضاااامین ماااای کاااارد

 ... مهمانوازی درباری

 

ل ااااو لااااانون محاااادودیت باناااال هااااای باااادنبال چااااون 

سراسااااری باناااال هااااای خااااارجی در ایااااران بااااود کااااه هجااااوم 

باااااااختری   باناااااال هااااااای رلیااااااب  درصاااااادی% 20 - 14%

 ؟!« نونلاااا» در پنااااه  –بطاااور رسااامی بااااال گرفااات و کلااای 

در بهتااارین حالااات  ... شااادندیکااای پاااس از دیگاااری تاسااایس 

بااادون دغدغاااه خااااطر  ( گااازارش فاااو  گاااواهی مااای دهاااد ) 

میلیااااون لیاااار اسااااترلین  از لاااادرت  011ساااااالنه باااایش از 

فقیااار را هماااین نسااابت ایاااران باااه و ه بلعیااادرا تولیاادی کشاااور 

 ... ماموریت شاه خائن. کردندپیش می از تر 
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 اینکااه رژیاام کودتااا موفاا  شاااداز لاارار معلااوم  مااال 

حااااراج دارائاااای و امااااوال ! «تقساااایم عادالنااااه » تااااا نااااوعی 

هاااام پیمانااااان   باااارای تسااااهیل کااااار ماااادعیان ...اننیااااملاااای ایر

مولااااات ساااااازمان داده و رضاااااایت را دور و نزدیااااال خاااااود 

تااارور و اختناااا   باااا در کاااردار  ه و همگاااان را فاااراهم آورد

ی و تجااااری پاااولی و ماااال  رلاااابتی باااازارمسااائولیت نوساااانات 

. را هاااااام بااااااه عهااااااده گرفااااااتولینعماااااات دول امپریالیسااااااتی 

  باااااااا کاااااااوهی از تنالضاااااااات در داخااااااالخاااااااودش گواینکاااااااه 

 ...  مشکالت الینحل روبرو بود
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 بعد از کودتا

خورشاااااایدی  0332شااااااماری سراسااااااری سااااااال سر 

درصاااد جمعیااات کشاااور در % 71نشاااان داد کاااه تاااا آن زماااان 

 جاااااری  حااااواد از و ه مناااااط  روسااااتائی زناااادگی ماااای کاااارد

خباااااری زد و بنااااادهای سیاسااااات باااااازان داخلااااای و خاااااارجی 

 در عمااال  ! «کالهااال سااارمایه داری » پاااس . ه اساااتنداشااات

فئااودالی  بازمانااده روابااط   نااا متجااانسای باار زمینااه هنااوز 

؟ !چرخیااادمااای  هااازار فاااامیلی –ارباااابی در بساااتر مناسااابات 

درصااااد % 71کااااه باااار وسااااائل کهاااان تولیااااد متکاااای بااااود و 

 . ا در بر می گرفتجمعیت کشور ر

 

طبااا  آماااار و ارلاااام رسااامی    یاااا در بخاااش صااانعتی 

تااااا سااااالهای  ... و معااااادن نفاااات  سااااوای صاااانایع اسااااتخراجی

کارگاااااااااااه  4211خورشاااااااااایدی  جمعااااااااااا  0334 – 0311

کااااه بااااا کماااای بیشااااتر از  کوچاااال و متوسااااط وجااااود داشاااات

هاااازار کااااارگر  سااااهم ناااااچیزی در کاااال التصاااااد کشااااور  030

 511کاااه در برخااای از آنهاااا تاااا کارخاناااه   011+  دارا باااود

هااازار نفااار را در بااار  22کاااارگر اشااات ال داشاااته و مجموعاااا 

  هماااین واحااادهای ریاااز و درشااات صااانعتیتاااازه . مااای گرفتناااد

آزاد محصااااوالت اردات وسفارشااااات و باااادلیل بااااد یااااا خااااوب  

یاااااا ورشکسااااات و یاااااا ... آمریکاااااائی و اروپاااااائی –مشاااااابه 

؟ ...!عمااااااااال در حااااااااال ورشکسااااااااتگی و تعطیاااااااال بودنااااااااد
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! «باااااااومی » از سااااااارمایه داران کااااااادام وریکاااااااه هااااااایچ بط

. تمااایلی بااه ساارمایه گااذاری و توسااعه احتمااالی آنهااا نداشاات

حضاارات تاارجیح ماای دادنااد کااه سااپرده هااای تفریحاااتی خااود 

  راآمریکاااائی و اروپاااائی    خاااارجیمعتبااار در بانااال هاااای 

  بشاااانوید از گاااازارش یاااال نشااااریه داخلاااای .افاااازایش دهنااااد

( وطنااای ) چهاااره هاااای متنفاااذ  ساااپرده هاااای»  :ده آسااایااار

 !  «... در بانکهای خارج از بودجه کشور فزونی گرفته

 

مااای گویناااد کاااه کراماااول ناوگاااان دریاااائی انگلااایس را 

ساااااازمان داد تاااااا از ورود محصاااااوالت خاااااارجی جلاااااوگیری 

. کاااارده و توسااااعه و رشااااد صاااانایع داخلاااای را موجااااب گااااردد

؟ ...!تاااا  جهتااای معکاااوس طااای مااای کااارددرااااهرا  رژیااام کو

عقاال ساالیم تشااخیه ماای دهااد کااه راه حساااب  بااا ایاان پااس 

  خاصااااه امپریالیساااام آمریکااااا  غااااربدول امپریالیسااااتی  حاااال

بااا معضااالت داخلاای  کاااری هاایچ اصااال دیااروز مااال امااروز  

  ماااااردم مشاااااکالت جااااااریباااااا کااااااری   ایاااااران مناااااافع ملااااای

ماااازد و اشاااات ال و ارتقااااا  خااااوراک و پوشاااااک و مسااااکن  

  و ندارناااااده کشاااااور ماااااا نداشااااات انساااااخت کوشااااا آماااااوزش

سیاسااات هماااین . کنناااددنباااال مااای را خاااود اهااادا  حضااارات 

بحرانااای عمیااا  در رهاااور باااا افااازایش نابساااامانیها  باااود کاااه 

  فااروش ساار بااازار شاادید رلاباات باارتجهااان ساارمایه داری  

   در ساااطح باااین المللااای ماااواد خاااام و انااارژیمناااابع طبیعااای  

 . بزیر سئوال رفت  از اعتبار افتاد
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بااااود کااااه اجاااارای بحراناااای ن در همااااین دورااز لضااااا 

؟ در ج رافیااااااای ایااااااران  !«اصااااااالحات ارضاااااای » نااااااوعی 

. صااااااحب نراااااران داخلااااای و خاااااارجی را باااااه فکااااار اناااااداخت

 ! « بکااار» چاااون ایااان فکااار . ینجاساااتا؟ تماااام مسااااله چطاااور

محصاااوالت کشااااورزی و صااانعتی اناااوا  باااا کااااهش فاااروش 

. مالزمااااه داشاااات آمریکااااا و شاااارکا م امپریالیسااااو خاااادماتی 

! «متنفاااذ » نگرانااای چهاااره هاااای خااال کشاااور هااام در داحتااای 

  ملااال داریدر کناااار کاااه ... شااااه و خایاااه مااااالن بلناااد پایاااه

باااایش از پاااایش بااااا شاااا ل شااااری  کالهباااارداری و داللاااای و 

کارچاااا  کنااای بساااود محافااال ماااالی و امپریالیساااتی ماااانوس 

  . در بر می گرفترا ... شده بودند

 

رفاااااع هماااااین نگرانیهاااااای داخلااااای و خاااااارجی جهاااات 

البااال مااامور شااد منااوچهر آموزگااار در کابینااه آلااای ه بااود کاا

! «اصاااالحات ارضااای » ناااوعی بااارای لابااال لباااول تاااا طرحااای 

 0334تااااااا سااااااال معااااااذالل  طباااااا  اسااااااناد  . تهیااااااه کنااااااد

! «ملااااای » خورشااااایدی  تاااااا زماااااانی کاااااه مجلاااااس شاااااورای 

لاااااانونی در ایااااان ماااااورد تصاااااویب و مجلاااااس سااااانا هااااام باااااا 

فقااااات کااااارد  باااااا آن موا... ت ییراتااااای در الیحاااااه پیشااااانهادی

دانسااات کسااای نمااای ! «متنفاااذ » ساااوای بعضااای چهاااره هاااای 

؟ !در ماااد نرااار لااارار دارد؟ !« ...اصاااالحاتی» کاااه چاااه ناااو  

 ... از الزامات دیپلماسی سری
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! «کاااااذائی لاااااانون » بعااااادها معلاااااوم شاااااد کاااااه ایااااان 

هکتااااار  111تااااا  111حااااداکار مالکیاااات مجاااااز اربااااابی را 

جااااز بودناااد م(  پشااات پااارده) مالکاااان ... زماااین تعیاااین کااارده

د کااااه مناسااااب تاااارین زمااااین هااااا را همچنااااان در تملاااال خااااو

! «باااه اختیاااار » را  مختصاااری ت ییاااراماااا فقاااط  –رناااد نگهدا

 .مالکیااات اراضااای مزروعااای بوجاااود آورنااادکناااونی در شاااکل 

؟ حیااااااارت آور اینکاااااااه جامعاااااااه !«... ابتکااااااااری» عجاااااااب 

  باااااااا سرپرساااااااتی آیااااااات   (علماااااااا ) روحانیااااااات ایاااااااران 

؟ ... !حاااد هااام رضاااایت نمااای داد بروجاااردی  حتااای تاااا هماااین

باااا رژیااام کودتاااا  بهیچوجاااه  اش ناااه بخااااطر مخالفااات ولااای 

هاااراس داشااات  ... بلکاااه اصاااال از ت ییااار و در هااار ماااوردی

ت ییااااری  بااااا هاااار ! «مااااوال علاااای  امیرالمااااونین » و مااااال 

در للماااارو اینجهااااانی باریتعااااالی ناسااااازگاری ... آبکاااایحتاااای 

نااااار رفاااات و ک البااااالمنااااوچهر کابینااااه تااااا اینکااااه . ماااای کاااارد

. مسااااکوت مانااااد! «اصااااالحات ارضاااای » داسااااتان مقاااادماتی 

جنااات مکاااان  در ایااان فاصاااله  ؟ چاااون !شااااید خااادا خواسااات

ماااارد   راحاااات بااااا خیااااال هاااام  آیاااات   بروجااااردیحضاااارت 

 ...  دارفانی را ودا  گفت و به غار بالی شتافت
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 ؟!«متمدن ها » نگرانی 

! «محلااااااال » مااااااادت کوتااااااااه دوران زماماااااااداری در  

وزیاااار التصاااااد  «ارهااااارد » شااااری  امااااامی آلااااای دس مهناااا

بساااط ماااذاکره در بااااره بااارای کاااه گویاااا   فااادرال آلماااانولااات 

تهاااران باااه  ایاااران و آلماااانمیاااان رواباااط بازرگاااانی دو جانباااه 

در ساااخنانی راجاااع باااه نقاااش التصاااادی ایاااران ... آماااده باااود

در آینااااده  از روی اهاااادا  اسااااتراتژیل امپریالیساااام آلمااااان 

: بااه شاار  زیاار  پاارده باار داشاات  شااور مااادر ک... و شاارکا 

بااه نراار مااا  ایااران نیااازی بااه صاانایع ساانگین ناادارد و ... » 

تااااریی ایاااران  ؟ !«... بایاااد کشاااوری کشااااورزی باااالی بماناااد

  ...دیگران برگردان فارسی  تالی  پتروشفسکی و

 

! «دوسااااااتانه » یاااااان هشاااااادار اناااااادارم کااااااه تردیااااااد  

وللاااوی محماااد متوجاااه تعهاااد درباااار  بقاااول اشااار   خاااواهر د

در لبااااال دول ولاااای نعماااات بااااود  ( ... جنااااده خونااااه)  رضااااا

را  کاشااااااانی –زاهاااااادی  –انگیاااااازه کودتااااااای ننگااااااین شاااااااه 

پاااس ارهاااارد باااه تهاااران آماااد تاااا موضاااو  . ادبدسااات مااای د

آخااااارین فرماااااان شااااارکت ساااااهامی وال اساااااتریت در ماااااورد 

: برسااااند« پااادر تاجااادار ملااات » آیناااده ایاااران را باااه عااار  

! «... وری کشااااااورزی باااااالی بمانااااادبایاااااد کشااااا... ایاااااران» 

      ... واضحتر از واضح
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شاااااری  آلاااااای پااااس از چنااااادی  باااااا ساااااقوط کابیناااااه 

اماااامی و مااارگ بهنگاااام آیااات   بروجاااردی  علااای امینااای  

شااااد و بااااا ایااااران نخساااات وزیاااار ... از تبااااار هاااازار فامیاااال

تحقیقاااااات مقااااادماتی هماااااان همدساااااتی حسااااان ارسااااانجانی  

« اصااااالحات ارضاااای »  آموزگااااار در مااااورد –کابینااااه البااااال 

علااااای امینااااای  در راس اماااااور  نخسااااات . را از سااااار گرفااااات

؟ !وزیااار  کاااه گویاااا تماااام کارتهاااای برناااده را در دسااات داشااات

خورشااااایدی  خطااااااب باااااه مالکاااااان بااااازرگ   0311بساااااال 

شاااما خودتاااان بایاااد باااا تقسااایم اماااالک ... » : ارهاااار داشااات

تمااااام  چااااون در غیاااار اینصااااورت... باااازرگ موافقاااات کنیااااد

( ارباااااااابی ) ا از دساااااات داده و از زناااااادگی امااااااالک تااااااان ر

  .منبع فو  الذکر .«... محروم خواهید شد

 

حااااار  امینااااای متوجاااااه خطاااااری باااااود کاااااه مالکاااااان 

آن را درک نمااای کردنااااد و سااان  مناسااابات متااااداول بااازرگ 

 0310؟ امااااا اطالعیااااه سااااال ... !را بااااه سااااینه ماااای زدنااااد

خورشاااایدی وزارت کشاااااورزی در باااااره مولعیاااات روسااااتاها 

آرایاااش مالکاااان و دهقاناااان نشاااان مااای داد کاااه  و چگاااونگی

باااارای جلااااب رضااااایت ارساااانجانی  –چقاااادر الاااادامات امیناااای 

؟ !یااا بخااش لاباال تااوجهی از آنااان اااار کاارده  مالکااان باازرگ

 : بشنوید از اطالعیه وزارت کشاورزی
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هااازار روساااتای ایاااران باااه مالکاااانی تعلااا   01تعاااداد 

روسااااتا  7صاااااحب باااایش از از آنااااان داشااااتند کااااه هاااار یاااال 

هاازار روسااتا در تملاال مالکااانی بااود کااه هاار یاال  2. بودنااد

! داشاااااتنددشاااااان روساااااتا را در تملاااال خو 7تاااااا  2از آنااااان 

زمااین هااای زراعتاای  یااا مسااتقیما بااه مالکااان % 12تقریبااا 

زیاااار نراااار آنهااااا « ولفاااای » تعلاااا  داشااااتند و یااااا بااااه شااااکل 

در  ولاااای چااااه ماااایهن دوسااااتان شااااریفی...! اداره ماااای شاااادند

رساااااپرده پهلاااااوی  پااااادر و پسااااار  شااااااهی س –دوران پاااااادو 

ساااال هاااا زنااادانی  حقیقااات تلااایهماااین بخااااطر اعتااارا  باااه 

شاااال  خوردناااد  زیااار شاااکنجه جاااان باختناااد  کلااای کشااایدند  

باااااه دار اینکااااه تیااااار باااااران یاااااا ! «ملوکانااااه » بااااا فرماااااان 

  باااودساااال هماااین در . یادشاااان گرامااای بااااد... آویختاااه شااادند

  در مقااااام نخساااات وزیاااار  کااااه امیناااایخورشاااایدی   0310

 «اصااااالحات ارضاااای » باااارای فرماااان صاااادور لااااانون جدیااااد 

 ؟ !«جدیاااد لاااانون » ایااان بموجاااب فرماااان  – را اعاااالم داشااات

هاار مالاال ماای توانساات فقااط یاال یااا چنااد روسااتای کوچاال 

  هکتاااار زماااین زیااار کشااات را شاااامل مااای شاااد 111کاااه  را

بااااا هاااا  چایکااااری هاااا  للمساااتان هاااا ! بااارای خاااود نگهااادارد

 ماازدور در آنهااا اشاات ال داشااتندو زمااین هااائی کااه کااارگران 

کشااااورزی زراعااات مااای شااادند  هاااای وسااایله ماشاااین بیاااا و 

؟ فقاااااط زمینهاااااای !در تصااااار  مالکاااااان باااااالی مااااای ماندناااااد

اضااافی ماای بایساات توسااط دولاات خریااداری و بااا الساااط بااه 

 ...  دهقانان فروخته می شد
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! «لااااانون » لابلیاااات تحقاااا  پااااذیری ایاااان مااااورد در 

ر مااادعی بودناااد کاااه تنهاااا روزناماااه هاااای رسااامی هماااان عصااا

هااازار روسااااتای موجاااود در کشااااور  02هااازار روسااااتا از  3

حیااارت آور اینکاااه ...! از دسااات مالکاااان خاااارج خواهاااد شاااد

و نااااگزیر   ... دولااات امینااای  تاااا هماااین حاااد هااام موفااا  نشاااد

   ...شدبه ترک خدمت وادار رفت  کنار 
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 برآمد جنبشهای ضد استعماری

دولاااات امیناااای باااارای  کااااه تااااالش پاااار حاااارارتگفتاااایم 

بااااه جااااائی نرسااااید  ! «اصااااالحات ارضاااای » اجاااارای لااااانون 

از حااادود اعالناااات عاااری  و طویااال ... منویاااات نیماااه کااااره

خاااراب  خیلااای از لااارار معلاااوم  وضاااع . رسااامی فراتااار نرفااات

آشاااافته تاااار از آن بااااود کااااه از کشااااور   در داخاااال و خااااارج

بااوی جناا   . ؟ بحااران در چنااد لاادمی بااود!انترااار ماای رفاات

برساااار مناااااط  نفااااوذ  باااارای کنتاااارل منااااابع طبیعاااای  دعااااوا 

بیخااود نبااود . همااه جااا حااس ماای شااد...مااواد خااام و اناارژی

  کاااه امپریالیسااام آمریکاااا و شااارکا   نگاااران امنیااات سااارمایه

شاااااهد برآمااااد جنبشااااهای ضااااد اسااااتعماری در مناااااط  دور و 

نکناااد ایاااران از دسااات بااارود  : تاااازه بفکااار افتادناااد... نزدیااال

در منازعاااااات  منفاااااور پهلاااااوی دیاااااوان رضااااااخانی  درباااااار

  ... داخلی از پا درآید

 

تااااریی مکتاااوب گاااواهی مااای دهاااد کاااه ماااوج عریمااای 

جنااا  هاااای حتااای از اعتراضاااات تاااوده ای  شاااورش و لیاااام  

. فااارا گرفتاااه باااود آفریقاااا راتماااام لااااره  ...اساااتقالل خواهاناااه

ماااایالدی  گااااروه عبدالناصاااار  نماینااااده الشااااار  0425سااااال 

مااایالدی   0421. لااادرت رسااایدمیاااانی  در مصااار باااه  –ملااای 

ب اااااداد   شااااااهی –پاااااادو رژیااااام   گاااااروه عبااااادالکریم لاسااااام

انگلااایس را براناااداخت  عااارا  را از مااادار غااارب سرساااپرده 
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ناصریسااام و باااا نفاااوذ معناااوی نسااابتا نیرومناااد . خاااارج کااارد

خاااااود در میاااااان ملااااات هاااااای عااااارب  در آفریقاااااای شااااامالی  

خاااااور نزدیاااال و میانااااه  ... الجزیااااره و تااااونس و مااااراکش

هاااوادار غااارب را در ایااان منااااط  تهدیاااد هاااای  تنیااات دولاااام

ماااایالدی  لیااااام مااااردم کوبااااا   0424و در سااااال ؟ !ماااای کاااارد

انقالبااااای  –باااااه هاااااد  نشسااااات  باااااا رهباااااری گاااااروه ملااااای 

کاساااااترو  رژیااااام باتیساااااتا را ساااااالط  بکلااااای تعطیااااال کااااارد  

 ... انقالبی از امپریالیسم آمریکا فاصله گرفتی کوبا

 

ز کشااااورها در آساااایا باااادنبال اسااااتقالل یاااال سلسااااله ا

! «ناااا فرماااانی » ایااان گرچاااه و آفریقاااا و آمریکاااای التاااین  

اسااااتعماری را دگرگااااون نکاااارد   –اسااااتاماری مسااااتقر  نراااام 

بااازار بااین المللاای  ... نداشااتهاام اصااال یاال چنااین رسااالتی 

تاااا حااادودی  نسااابتا لابااال توجاااه  باااا از دسااات دادن شاااماری 

کنااااد  از روناااا  افتاااااد  تجااااارت ! «معتباااار » از خریااااداران 

ی در انبارهااااا تلمبااااار عدر مااااواردی خوابیااااد  کاااااالی مرجااااو

شاااد  اجاااازه نمااای داد کاااه سااارمایه  خاصاااه ناااو  غربااای آن  

چااااااون تمااااااام . مااااااال ساااااااب   روال عااااااادی داشااااااته باشااااااد

 ...        جنبشهای ضد استعماری متوجه غرب بود
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پهلاااوی  منفاااور شااااهی  –پاااادو کودتاااا  رژیااام ولااای 

. لصااااه دیگاااااری دارد ؟!«محرمانااااه » تعهاااادات همااااه بااااا آن

در برابااااار نوساااااانات تاااااابع امپریالیسااااام آمریکاااااا و شااااارکا  

باااازار ایمااان نباااود و باااا کمتااارین ت ییااار در ایااان عرصاااه باااه 

؟ ... !درد ساار ماای افتاااد  دساات و پااای خااود را گاام ماای کاارد

شاااهری و روساااتائی  رنجباااران کشاااور  زحمتکشاااان زنااادگی 

  دیشاااغل و بیکااار و بازنشسااته  طااوری بااود کااه هاار تردیاا

شاااه و دربااار کااه هاایچ   –  شاااهن و بهانااه ای بااه هاار دلیاال

حتاااای از جانااااب مساااائوالن امااااور  کارمناااادان عااااالی رتبااااه  

کشاااااوری و لشاااااگری  ماااااوج اعتراضاااااات زنجیاااااره ئااااای را 

بااااااود کااااااه اعتصاااااااب  هاهمااااااین تردیااااااد. باااااادنبال ماااااای آورد

. نفتگااااااران را در دوران زمامااااااداری البااااااال تسااااااهیل کاااااارد

(  اعتصاااابدر ) نفتگاااران  پیاااروزی بااازرگدیاااری نپائیاااد کاااه 

مباااااارزات ... تساااااهیالت رفااااااهی  بااااارای اضاااااافه دساااااتمزد

. مشاااابهی را در ساااایر شااااخه هاااای صااانعتی کشاااور دامااان زد

ماااااال اعتصااااااب کاااااارگران کاااااوره پزخاناااااه هاااااای تهاااااران  

اعتصاااااب کااااارگران معااااادن منگنااااز رباااااط کااااریم  اعتصاااااب 

کااااااااارگران بافناااااااادگی و ریسااااااااندگی اصاااااااافهان  اعتصاااااااااب 

ی وطاااااان  اعتصاااااااب کااااااارگران سااااااد دز  کااااااارگران بافناااااادگ

اعتصاااااب کااااارگران بافناااادگی شااااهناز  کااااارگران ریسااااندگی 

پاااارس شااایراز و لنگااارود  کاااارگران تاسیساااات نفااات مساااجد 

 ... سلیمان و اعتصاب رانندگان تاکسی تهران
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ضااااااامن اینکاااااااه شاااااااورش و عصااااااایانهای پراکناااااااده 

دهقاااانی هااام  در ساااال هاااای پاااس از کودتاااا  لحراااه ای آرام 

ار باااه جاااائی کشاااید کاااه روزناماااه و نشاااریات کااا. نمااای گرفااات

رسااااامی کشاااااور  گااااااهی  شااااامه ای از هماااااین رویااااادادهای 

 0332؟ سااااااااال ... !پراکنااااااااده را ماااااااانعکس ماااااااای کردنااااااااد

روسااااااتای  3خورشااااایدی  زد و خاااااورد هااااااای دهقاناااااان در 

 0337! گااایالن باااا محصااال مالیااااتی و ژانااادارمهای اعزامااای

بسااااااات نشاااااااینی دهقاناااااااان در + خورشااااااایدی  اعتراضاااااااات 

و اردکاااااان علیاااااه بیاااااداد مالکاااااان بااااارای انحصاااااار  گرگاااااان

تاااان از  511خورشاااایدی  هجااااوم  0334! معااااامالت تنباااااکو

باااه اماااالک دو ... دهقاناااان آمااال  باااا بیااال و سااان  و چاااوب

  کااااوع جمعاااای یخورشااااید 0311! مالاااال باااازرگ منطقااااه

دهقاناااان روساااتای اماااین آبااااد اراک  باااه اتفاااا  تماااام اعضاااا 

منراااور شاااکایت  خاااانواده  حتااای دام هایشاااان باااه شاااهر  باااه

 2در همااااین سااااال  لریااااب ! از مالاااال محلاااای بااااه فرماناااادار

هااازار نفااار از دهقاناااان شااامال  باااه منراااور اعتااارا  علیاااه 

... ! فشاااااارهای مالکاااااان منطقاااااه  جااااااده کنااااااره را بساااااتند

هاااااازار نفاااااار از دهقانااااااان منطقااااااه  1خورشاااااایدی   0310

کیلاااااومتری اصااااافهان  اماااااالک مالااااال  51همایونشاااااهر در 

و تلمباااه چااااه عمیااا  ... لااارار دادنااادمحااال را ماااورد هجاااوم 

ده هاااااا تااااان از دهقاناااااان اماااااالک ! وی را از کاااااار انداختناااااد

باااه مقابلاااه باااا ... مهااادوی هاااا در بابااال  باااا سااان  و چاااوب

در الهیجاااان  نرامیاااان باااه ! مالااال و ژانااادارم هاااا پرداختناااد

روی دهقاناااانی کاااه یکااای از ماااالکین محااال را کشاااته بودناااد 
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شورشاااای در گرفتااااه  در آذربایجااااان  عمااااال! آتااااش گشااااودند

تراااااهرات گسااااترده دانشااااجویان و دانااااش آمااااوزان + بااااود 

کاااااه چنااااادین کشاااااته و تعااااادادی مجااااارو  بجاااااای ... تهاااااران

  اعتصااااب معلماااان و کارکناااان تلگااارا  خاناااه هاااا. گذاشااات

تااارور و اختناااا  ... رویااادادهای پراکناااده  تماااام ایااان حاااواد 

در ایاااااران و جهاااااان حکایااااات از آن داشااااات کاااااه  و سااااارکوب

امپریالیسااام آمریکاااا و شااارکا  بااارای مهاااار  سیاسااات جااااری

انااه  کنتاارل جناابش ترلاای خواهخلاا  هااا و ملاات هااای یاااغی  

 ...   با شکست روبرو شده است

 

دمکراسااااای توطئاااااه و حقاااااه باااااازی  رفتاااااه رفتاااااه  

. بزیااار سااائوال رفاااتمختااال شاااد  ... داللااای و کارچاااا  کنااای

مباااااارزه جااااااری کاااااارگران فشاااااار زیااااار ! «آزاد » دنیاااااای 

اناااه  ترلااای خواههاااای جناابش ین پایگااااه  خااودی در سااار زمااا

احساااااس خطاااار کاااارد  ... ضااااد اسااااتبدادی و ضااااد اسااااتعماری

. افتااادو تعاماال  تعااادل نیروهااای درگیاار بفکاار نااوعی تعاادیل 

م یااابااارای تضااامین امنیااات رژ ؟!«اصاااالحات ارضااای » علااات 

یااال انقاااالب ارضااای حیااااتی   هاااا  کودتاااا در لباااال ناااا فرماااانی 

ی و اجتماااااعی در یااااا هاااار نااااو  تحااااول ساااااختاری  التصاااااد

 ...  ج رافیای سیاسی ایران
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پهلاااوی  باناااد شااااهی  –پااادو ناگفتااه نماناااد کاااه رژیااام 

  داشااات حسااااس ینقشااا... چی هااااو نااااتو در اساااتراتژی نااااتو

؟ !در منازعاااااات داخلااااای از پاااااا درآیاااااد نمااااای بایساااااتهناااااوز 

خاصااااه در شاااارایطی کااااه دمکراساااای توطئااااه و حقااااه بااااازی  

: کالت عدیاااااادهبااااااا کلاااااای مشاااااا... داللاااااای و کارچااااااا  کناااااای

  در کشااااااااورزی و صااااااانعت  فرساااااااودگی وساااااااائل تولیاااااااد

در  محاااادودیت بااااازار فااااروش  کاااااهش مااااواد خااااام و اناااارژی

 . سرزمین پایگاه روبرو بود

 

مشااااکالت دساااات و پاااااگیر  تمااااام ایاااان باااارای رفااااع 

تاااا در کوتااااه مااادت   سیاساااتی الزم باااودو یاااا   طرحااای عاجااال

ی  عجاااومرو یاااا  بااااد کاااردهی کاااوهی کااااال  باااا تخلیاااه انبارهاااا

  و خااااادماتی محصاااااوالت کشااااااورزی و صااااانعتیخروارهاااااا 

بااااه معضاااال اضااااافه تولیااااد در ... ساااارمایه هااااای نقااااد نشااااده

! «شاااااانس » ؟ ایااااان !جهاااااان سااااارمایه داری پاسااااای دهاااااد

کااااه از دیرباااااز و بیاااااری حکااااام فاسااااد  . نصاااایب ایااااران شااااد

آزمایشااااااگاه بنجاااااال فروشااااااان ... رژیاااااام هااااااای خودکامااااااه

سااانت همیشاااگی  طبااا  ! «متمااادن » غااارب . بااااختری باااود

نوسااااازی صاااانایع مشااااکل تااااا یکبااااار دیگااار   تصااامیم گرفاااات

هاااا و ملااات هاااای غیااار خاااودی   را باااا چاپیااادن خلااا خاااویش 

! «عقاااب ماناااده » کشاااورهای  –دیگاااران باااه لیمااات هساااتی 

    . کندحل ... بر شیطون لعنت
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! «متماااادن » از شااااما چااااه پنهااااان کااااه غاااارب ولاااای 

ماااااالی و صااااانعتی  پاااااولی و خاصاااااه در عهاااااد انحصاااااارات 

عصاار امپریالیساام  هماااواره باادنبال بااازار فاااروش بااود و ناااه 

در ایااان راساااتا  اماااروز ماااال دیاااروز  ... رلیاااب تولیاااد کنناااده

در بازرگااااانی صاااانعت و   نااااه فقااااط جلااااوی پیشاااارفت تولیااااد

ساااایر کشاااورها را گرفتاااه و مااای گیااارد  کاااه حتااای باااا تقویااات 

اسااااتبداد و خودکااااامگی سیاساااای  احیااااای خرافااااات مااااذهبی  

در آساااایا و آفریقااااا و آمریکااااای التااااین  ئاااای تعلقااااات لبیلااااه 

لابلیاااات خلاااا  هااااا و ملاااات هااااای ساااااکن در ایاااان مناااااط  را 

 ...  آدم ها آی. درهم می کوبد

 



25 

 

 ؟؟!!««اصالحات ارضی اصالحات ارضی » » مضحکه مضحکه 

دیاااوان رضااااخانی  کاااه تکااارار کاااردم و  گفاااتم بارهاااا 

رژیااام مااانحط کودتاااا  پهلاااوی  شااااهی  –منفاااور  پاااادو درباااار 

مااای رلصاااید  تی پریالیسااااممحافااال پاااولی و ماااالی و سااااز ه بااا

دم تکااااان ماااای داد  ... اربابااااان پشاااات پااااردهرضااااایت باااارای 

و صااانعتی   پاااارس مااای کااارد  در رکااااب کارتااال هاااای نفتااای

  شمشاااایر ماااای زد  عاااار  ماااای ریخاااات  بسااااود انحصااااارات

عرباااده مااای کشاااید  و انگلیسااای آن   آمریکاااائیخاصاااه ناااو  

. پهلاااو مااای گرفااات باااین المللااای یرلابااات هاااا... باااازی هاااادر 

گااازارش رساااوا کنناااده روزناماااه ارتبااااط  بشااانوید از در ایااان 

: پااار تیاااراژ فرنگساااتانیه نشاااریایااان   «لوموناااد » معااارو  

پاااااس از اینکاااااه کاااااا  سااااافید در دوران ریاسااااات جمهاااااوری 

کنااادی اداماااه کمااال هاااای آمریکاااا باااه رژیااام  –ا   –جاااان 

را منااااوط باااه اجاااارای ناااوعی لیبرالیساااام و اصااااالحات ایاااران 

خورشاااایدی   0315 دولاااات علاااام  در سااااال! کاااارد... ارضاااای

! «انقااااالب ساااافید » شااااد بعاااادها  –ماااااده ای  0یاااال طاااار  

بنااااام  کااااا  ساااافید راعاجاااال و دسااااتور العماااال کاااارده تهیااااه 

 :  به رای عمومی گذاشت ؟!«ملوکانه » منویات 

 . اجرای اصالحات ارضی در سراسر کشور(  0 

 . ملی کردن جنگلها(  5 

فااااروش کارخانجااااات دولتاااای بااااه منرااااور تااااامین (  3 

 . ی اصالحات ارضیمال
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 . ت ییر لانون انتخابات مجلس(  1 

 . شرکت کارگران در سود کارخانه ها(  2 

تشاااکیل ساااپاه داناااش باااه منراااور پیکاااار باااا بااای (  0 

 . سوادی در روستا ها

  

! « اصاااااالحات ارضااااای» توجاااااه دارد کاااااه خوانناااااده    

در روساااتاهای کشاااور را   رعیتااای –آرایاااش سااانتی  اربااااب 

 . کارخانجااااات دولتاااای نشااااانه گرفتااااه باااارای تسااااهیل فااااروش

  فقااط باارای خااالی نبااودن عریضااه  دریااا از یاال کلمااهولاای 

  حقیقاااای یااااا حقااااولی  خریااااداران محتماااالباااااره لشااااگر در 

! «ملوکانااااه » دولتاااای مااااورد نراااار کارخانجااااات خریااااداران 

وانگهاااای  . نکتااااه رریفاااای کااااه خااااود کلاااای جااااای حاااار  دارد

وزیااااار  « ارهاااااارد» غریاااااب آلاااااای پاااااس تکلیااااا  ادعاااااای 

مبنااای براینکاااه ( کاااه شااارحش رفااات )  فااادرال التصااااد آلماااان

همچناااان ایاااران نیاااازی باااه صااانایع سااانگین نااادارد و بایاااد » 

؟ !چاااه مااای شاااود! « ...یااال کشاااور کشااااورزی باااالی بماناااد

 ... طفلل علم. خدا می داند
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لیساااات ایاااان بااااه هاااام   بنااااد دیگاااار 0  بعاااادهاتااااازه 

 نکاااهایتوجاااه لابااال . کردناااداضاااافه  ؟!«ملوکاناااه » منویاااات 

 !«اصاااالحات ارضااای » بناااد مرباااوط باااه کاااه شاااد ایااان لااارار 

باااه ارسااانجانی  –بااار مبناااای هماااان لاااانون پیشااانهادی امینااای 

کااه دولاات ولااات ! «جزئاای » تفااااوت یاال ؟ بااا !اجاارا در آیااد

  کاااردتهیاااه ا جهااات تکمیااال آن ر  متممااای (اساااد   علااام ) 

! «دمکراتیاااال تااااار » یاااال دسااااتور العمااااال تااااازه و شاااااید 

 :  ی زیرحاوی نکات سفارش

هکتااااار از زمااااین هااااای  211مالاااال ماااای توانااااد تااااا  

زیاااار کشاااات را  بااااه شاااارط اسااااتفاده از وسااااائل ماشااااینی و 

! در تصااااار  خاااااویش نگهااااادارد... اشااااات ال کاااااارگر مااااازدور

ولااااای در ماااااورد زماااااین هاااااای خااااارده مالکاااااان کوچااااال و 

یکااای از شااارایط  متوساااط  مالااال مااای تواناااد باااه میااال خاااود

 : زیر را برگزیند

بنااااای عاااار  و یااااا ساااانت متااااداول در زمااااین را باااار م – 0

میاااازان اجاااااره ! ساااااله بااااه دهقانااااان اجاااااره دهااااد 31محاااال  

 ... ! سال یکبار  لابل تجدید نرر است 2زمین ها  هر 

بااااا توافاااا  طاااارفین  یعناااای مالاااال و دهقااااان مسااااتاجر   – 5

دهقاناااان موضااافند تاااا ! زماااین هاااا باااه دهقاناااان فروختاااه شاااود

 ! ساله بپردازند 01لیمت زمین ها را 
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تقسااااایم زماااااین میاااااان مالااااال و دهقاااااان  باااااه تناساااااب  – 3

کیفیااااات زماااااین  ساااااهم بهاااااره مالکاناااااه و ساااااهم دهقاااااان از 

 ! محصول  انجام شود

 

ل ااااو ورااااائ  دهقااااان باااارای تحویاااال ! «مااااتمم » در 

در بررسااای هاااای . جااانس اضاااافی باااه مالااال هااام لیاااد شاااده

حااااداکار ! «اصااااالحات ارضاااای » بعاااادی و در رونااااد اجاااارای 

کااه باادون اساات ر آن زمااین هااائی زمااین هااای اربااابی  منرااو

اسااااتفاده از ماشااااین و کااااارگر ماااازدور زراعاااات ماااای شاااادند  

برپایااااه شاااارایط اللیماااای و حاصاااالخیزی زمااااین و تاسیسااااات 

 : به شر  زیر تعیین گردید... آبیاری

اساااااتان گااااایالن و « برنجکااااااری » در زماااااین هاااااای 

 51حاااااداکار زماااااین هاااااای مجااااااز ارباااااابی تاااااا  –مازنااااادران 

و وراماااااااااین و دماوناااااااااد و ری و و در تهاااااااااران ! هکتاااااااااار

اماااااا در ساااااایر بخاااااش هاااااای ! هکتاااااار 31شااااامیرانات  تاااااا 

در حوماااااه مراکاااااز ! هکتاااااار 71اساااااتان هاااااای ماااااذکور  تاااااا 

 71اسااااتان هااااا  سااااوای کرمااااان و ساااانندج و زاهاااادان  تااااا 

در بخااااش هااااای مربااااوط بااااه شااااهرهای گرگااااان و ! هکتااااار

گنباااد لاااابوس و دشااات م اااان  یاااا زماااین هاااای بااادون کشااات 

! هکتااااار 11ی گاااایالن و مازناااادران  تااااا باااارنج اسااااتان هااااا

هکتاااااار و  021خوزساااااتان و بلوچساااااتان و سیساااااتان  تاااااا 

تعیاااین  هکتاااار 011ساااایر اساااتان هاااا و منااااط  کشاااور تاااا 

! «... اصاااالحات ارضااای» ماااتمم بااارای اجااارای اماااا ! گردیاااد
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ی هااام مقاااررات ویاااژه وضاااع کااارد و باااه دلیااال فااادر اماااالک ول

رائاااای را دو روش اج! «ولاااا  در اسااااالم » شااااکل دوگانااااه 

بااه عمااومی ! «ولفاای » از آنجااا کااه امااالک . در نراار گرفاات

و خصوصااای تجزیاااه مااای شااادند  و خریاااد و فاااروش اماااالک 

لااارار ... ! د اساااالم مجااااز نباااودعااادر لوا( عماااومی ) ولفااای 

« ولاا  عمااومی » باار ایاان شااد کااه زمااین هااای مربااوط بااه 

دهقانااااانی کاااه بااار روی آنهاااا کااااار هماااان باااه   سااااله 44را 

هاااا پرداخااات نقااادی اجااااره و یاااا ! اگاااذار کننااادو... مااای کردناااد

 ! سال یکبار  لابل تجدید نرر بود 2هر  هم

 

! «ولاااا  خصوصاااای » زمااااین هااااای بااااه هاااار حااااال  

مااای بایسااات باااه وسااایله دولااات خریاااداری و باااه السااااط باااه 

امااااا بااااه شاااارطی کااااه دهقانااااان ! دهقانااااان فروختااااه ماااای شااااد

! در شاااارکت هااااای تعاااااونی را ماااای پذیرفتناااادخااااود عضااااویت 

! «مولوفااااه » ین هااااا نیااااز  بایااااد بااااه صاااااحبان لیماااات زماااا

ساااله  بااه دهقانااان  31و ایاان زمااین هااا  . پرداخاات ماای شااد

ماااتمم  موعاااد بازپرداخااات دولااات باااه ! اجااااره داده مااای شاااد

مالکااااان را  بااااه نساااابت مساااااحت زمااااین هااااائی کااااه از آنااااان 

 ... سال ت ییر داد 02به  01از ! گرفته می شد
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ک بموجاااااااب گزارشاااااااات رسااااااامی  بازخریاااااااد اماااااااال

اضاااافی مالکاااان بااازرگ و فاااروش آنهاااا باااه دهقاناااان اجااااره 

مرحلااااه نخساااات  و تنراااایم بعاااادی مناساااابات فروشاااانده  –دار 

و خریااادار در ارتبااااط باااا زماااین هاااای کوچااال و متوساااط  یاااا 

! «اصاااااااالحات ارضااااااای » مرحلاااااااه دوم  –ی فااااااااماااااااالک ول

شااااه  –ماااال اینکاااه خااادایگان شااااهن ولااای . نامگاااذاری شاااد

 04و آن ! «سااااالطنتی چیز ناااااا» آریاااااامهر  ساااااوای اماااااالک 

ناااا لابااال در سراسااار کشاااور ... هااازار آباااادی  بااااا و مزرعاااه

حتاای یاال وجااب هاام ! «شااکم اهاال بیاات » باارای ساایر کااردن 

 ... ملل اضافی نداشت

  

بوعاااات  لااارار باااود مرحلاااه طناگفتاااه نماناااد  نقااال از م

 0315تاااا اواخااار ساااال ! «ملوکاناااه » اول اجااارای منویاااات 

  عماال  ناایم بنااد و نیمااه کااارهدر امااا . تمااام شااود خورشاایدی

بااااااه درازا کشااااااید  و فقااااااط   خورشاااااایدی 0311تااااااا سااااااال 

زماااااااین هاااااااای تماااااااام لطعاااااااه از  741+ روساااااااتا  02351

؟ گویاااااا ایااااان زماااااین هاااااا هااااام  !زراعتااااای را در بااااار گرفااااات

درصاااااااااااد از % 51هااااااااااازار خاااااااااااانوار  یعنااااااااااای  0/010

  خانوارهاااااااای دهقاااااااانی را شاااااااامل و مرحلاااااااه دوم آن هااااااام

وساااط  کاااه گویاااا اغلاااب اجااااره مرباااوط باااه مالکاااان خااارد و مت

 0311؟ تاااا آخااار ساااال ... !را باااه فاااروش تااارجیح مااای دادناااد

خاااااااانوار   111/511/0خورشااااااایدی  چیااااااازی بیشاااااااتر از 

کاااه بااار  را درصاااد تماااام خانوارهاااای روساااتائی% 11حااادود 
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روی زمااااین هااااای مالکااااان باااازرگ بعنااااوان اجاااااره دار کااااار 

حتاای تااا همااین حااد هاام  ولاای . در باار ماای گرفاات! ماای کردنااد

درصااااااد روسااااااتائیان  % 11ادعااااااای دولتاااااای  تقریبااااااا بااااااا 

دهقاناااان فقیااار  خاااوش نشاااین هاااا و مااازد بگیاااران مولااات  از 

آنجااا کااه اصاااال هاایچ سااانتی شااامل حالشااان نمااای شااد  عماااال 

 ! محروم ماندند! «شاهانه » تقسیمات « نعمت » از 

 

خورشاااایدی  طباااا  فرمااااانی  0311در همااااین سااااال  

شاااادند  یااااا  مالکااااان خاااارد و متوسااااط هاااام  موراااا ... جدیااااد

زماااین هاااای خاااود را باااه دهقاناااان بفروشاااند و یاااا باااه تناساااب 

ساااااهام محصاااااول میاااااان مالااااال و دهقاااااان  آنهاااااا را تقسااااایم 

؟ سااار رساااید اجااارای ایااان لاااانون جدیاااد هااام تاااا ساااال !کنناااد

 05لیمااات زماااین هاااا نیاااز ! خورشااایدی تعیاااین گردیاااد 0314

 دهقااانلیمتاای کااه   براباار اجاااره ساااالنه در نراار گرفتااه شااد

. ساااال  بپاااردازد 05ل ایااان مبلاااا را  در مااادت مااای بایسااات کااا

خورشااااایدی  فقاااااط  0314در ایاااان عرصاااااه هاااام  تاااااا سااااال 

زماااین هاااای ... هااازار مالااال خااارد و متوساااط  لساااطی 4/50

هاااازار خااااانوار روسااااتائی اجاااااره کااااار  7/000خااااود را بااااه 

از مالکاااااااااااان و % 01چیااااااااااازی در حااااااااااادود . فروختناااااااااااد

 ضااامنا  در ساااال. خانوارهاااای دهقاااانی مشااامول لاااانون جدیاااد

خورشاااایدی  لااااانون دیگااااری هاااام در باااااره فااااروش  0321

 ...    زمین های ولفی به دهقانان تصویب شد
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  کوه موش زائیدکوه موش زائید

 ؟!«ارضاااااای اصااااااالحات » برساااااار نتیجااااااه سااااااخن  

طاااار  شااااوم ! «ملوکانااااه » منویااااات چنااااد گانااااه و ماااادرج 

امپریالیساااام آمریکااااا و شاااارکا  باااارای تقویاااات رژیاااام کودتااااا  

  دکاااااامگی سیاسااااایشااااااهی پهلاااااوی  اساااااتمرار خو –پاااااادو 

  شاااااکنجه و اعااااادامو زنااااادان تعقیاااااب و   تااااارور و اختناااااا 

انقالباااای و کمونیساااات  نیروهااااای ساااارکوب ماااایهن دوسااااتان  

. ساااتاشااارایط اضاااطراری یااال ترلااای خاااواهی در جنااابش یاااا 

  ...از کوزه همان برون تراود که دروست

 

  دو مرحلاااه ای[ اساااهاالت ] بشااانوید از نتاااایج ایااان  

براسااااس گزارشاااات رسااامی ! « ملوکاناااه» منویاااات ماااتعفن 

 : و مکتوب

 0321 – 0334در فاصااااااااااااااله سااااااااااااااال هااااااااااااااای  

خورشااااااایدی  یعنااااااای از اولاااااااین تاااااااالش رسااااااامی باااااااارای 

ساااازماندهی مسااااله ارضااای در کشاااور  تعاااداد مالکاااانی کاااه 

زمااااین زراعاااای را در تملاااال ... هکتااااار یااااا بیشااااتر 21تااااا 

 1/05خااااود داشااااتند  تقریبااااا دو براباااار افاااازایش یافاااات و از 

؟ مسااااحت کااال زماااین !هااازار ارتقاااا  پیااادا کااارد 53هااازار باااه 

هکتااااااار در مجمااااااو   بااااااه  711/221/0هایشااااااان هاااااام از 

؟ یعناااای جمعیتاااای معااااادل یاااال !هکتااااار رسااااید 111/531/3

خورشاااایدی صاااااحب باااایش  0321درصااااد مالکااااان در سااااال 
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؟ !درصاااد تماااام زماااین هاااای زراعااای کشاااور گردیاااد% 51از 

هکتااااار زمااااین  5در مقاباااال  خاااارده مالکااااانی کااااه کمتاااار از 

داشاااتند  یعنااای تقریباااا نیمااای از مالکاااان روساااتائی  در ساااال 

درصااااااد کاااااال زمااااااین هااااااای % 2خورشاااااایدی فقااااااط  0321

 ... زراعی را صاحب شدند

 

میلیاااااون  0/3از بااااایش از اساااااناد رسااااامی  بموجاااااب  

! «اصاااالحات ارضااای » برااااار  خاااانوار روساااتائی در ایاااران

میلیاااون خاااانوار  2/5خورشااایدی  تقریباااا  0323و تاااا ساااال 

 0/0و باااه ایااان ترتیاااب  تقریباااا . زماااین خریدناااد باااه السااااط

در  میلیاااون خاااانوار روساااتائی باااه صاااورت کاااارگران مااازدور

! «یابتکااااار»   ایاااان هاااام تحااااولی بااااود. محاااال بااااالی ماندنااااد

 ... هماهن  با منافع اللیت ممتاز

 

معاااذالل  تاااا هماااین حاااد هااام  پااارده ای از پااارده هاااای  

ت ییااااار  هاااازار الی اشاااارافی را باااااال زد و بااااا تائیااااد لابلیاااات

گویاااا اعتباااار ... پاااذیری جامعاااه بااار مبناااای مناسااابات تولیااادی

! «باطااااال کااااارد » کشااااا  ماااااارکس  مارکسیسااااام را بکلااااای 

 ... مشتی مهمالت شاهانه و خررن  کن از این دست
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« اصاااالحات ارضااای » هزیناااه کاااه باااود شاااده لااارار 

بعاااد ولااای ؟ !را باااا فاااروش کارخاناااه هاااای دولتااای تاااامین کنناااد

چااااه کساااای حاضاااار بااااود ... نفااااتاز مصااااادره شاااارکت ملاااای 

باااارای کارگاههااااای ورشکسااااته و یااااا حتاااای کارخانااااه هااااای 

نیمااااه باااااز و نیمااااه تعطیاااال دولتاااای پااااول خاااارج کنااااد؟ نکتااااه 

! «عراااایم الشااااان » شاااااه احماااا  و  –رریفاااای کااااه شاااااهن 

پنهااااان ... امااااا از دیااااد طراحااااان پشاااات پاااارده... نماااای فهمیااااد

شااااارکت کاااااارگران در  –نماناااااد و ساااااورا  دعاااااا را یافتناااااد 

ارخاناااه هاااا باااه خااااطر افااازایش باااازدهی کاااار و رشاااد ساااود ک

  ... احتمالی تولید

 

هساااااات مبناااااای براینکااااااه مساااااااله فااااااروش  شااااااواهد 

کارخانجااااااات دولتاااااای  هرگااااااز راه حاااااال مناساااااابی نیافاااااات و 

 ؟ !«اصااااالحات ارضاااای » مضااااحکه ساااارانجام تااااامین مااااالی 

بیخاااود نبااود کاااه ... بااه منباااع درآمااد نفتااای کشااور وصااال شااد

؟ بااه سااومین یااا چهااارمین صااادر !ایااران در فاصااله کوتاااهی

. چطاااور؟ خیلااای سااااده اسااات. کنناااده نفااات جهاااان تبااادیل شاااد

! «اصاااااالحات ارضااااای » هزیناااااه چاااااون الزم باااااود  ساااااوای 

! «ملوکانااااه » مخااااارج کلفاااات دربااااار باااارای عیاشاااای هااااای 

بیشاااااتر جهااااات جباااااران کااااااهش ! «برازنااااادگی » دارنگااااای 

بسااااود صااااادرات عراااایم کشاااااورزی  محصااااوالت کشاااااورزی

پااااال  واردات اناااااوا  ماشاااااین آالت  حتااااای کشاااااورهای مترو

 ؟ !لدرت خرید کافی داشته باشد... بنجل و غیر ضروری
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در باااااره کاااااهش محصااااوالت کشاااااورزی در ارتباااااط  

کاااافی اسااات گفتاااه ... باااا جمعیااات لابااال توجاااه خااارده مالکاااان

؟ !«اصاااالحات ارضاااای » شاااود کاااه دهقاناااان کاااه از طریااا  

الزم کااار باادلیل فقاادان وسااائل ! ی شااده بودناادکااصاااحب زمین

از ساااوئی تواناااائی و بلناااد مااادت   مناااابع ماااالی معتبااارحتااای و 

  یعنااای هماااراه باااا ساااودی (ناااو  سااارمایه داری آن ) تولیاااد 

کاااه الالااال تکااارارش را تضااامین نمایاااد  نداشاااتند  و یاااا اگااار 

...! هااام  یااال فااار  محاااال  شانساااکی نصیبشاااان مااای شاااد

لاااادر نبودناااد در برابااار اناااوا  کاالهاااای مشاااابه وارداتااای کاااه 

مقاوماااات کاااارده و براحتاااای از ... در و دیااااوار ماااای باریااااداز 

کااام نبودناااد دهقاناااانی کاااه پاااس از چاااون . پاااا در مااای آمدناااد

آنهمااااه بااااا وجااااود تااااازه  !« ارضاااایاصااااالحات » مضااااحکه 

؟ !«  پااااادر تاجااااادارشااااااه –اهااااادائی شااااااهن » هاااااای  زماااااین

نفاااااارت انگیااااااز  از کشاااااااورزی  کشاااااات و کااااااار و قاااااادر چ

س و سااارخورده  ساااکونت در روساااتاها بیااازار شااادند  ماااایو

آواره و ساااااارگردان  فرساااااانگها دور از خااااااانواده در همااااااان 

لااای و محقااار  آشااایانه نمنااااک فاااامیلی  باااا کلااای بااادهی  گکلباااه 

ایااان حقاااای  تلااای و مکتاااوب . در حسااارت گذشاااته مااای نالیدناااد

! «متمااااادن هاااااا » گاااااواهی مااااای دهناااااد کاااااه طااااار  شاااااوم 

فقاااااط  اساااااتراتژی ویرانگااااار امپریالیسااااام آمریکاااااا و شااااارکا 

کااام زماااین و بااای زماااین   کشااااورزانکاااارگران  مهاااار بااارای 

کنتاااارل روسااااتاهای کشااااور ... ر و میانااااه حااااالیاااادهقانااااان فق

 ... برای روز مبادا بود
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!  «اصااااالحات ارضاااای » مضااااحکه همااااین معااااذالل  

  (شاار  فااو  ) بااه شااکلی کااه پیاااده شااد  بااه اجاارا در آمااد 

کشااااااورزان بااااای زماااااین  خاااااوش نشاااااینان  باااااا کوچانااااادن و 

  رهای بااازرگباااه سااامت شاااه ناااه حاااالمیافقیااار و دهقاناااان 

پاااس ماناااده مناسااابات کهااان   لااادیمی  پایگااااه سااانتی اشااارا 

  کااااه تااااا حاااادودیکااااامال  را  نااااه  یهاااازار فااااامیل –لاجاااااری 

از اعتباااار اناااداخت  کااااهش داد  طبااا  اساااناد  لابااال توجاااه  

  نسااابتا عرااایم  صااادها هااازار یموجاااب شاااد تاااا نیاااروی کاااار

بیشاااتر اتاااب باااه مرمیلیاااون هاااا دسااات  آمااااده ارزش آفرینااای  

   دساااتی و ماشاااینی  کشاااور از ررفیااات جاااذب صااانایع موجاااود

  . متمرکز گردد... و حصیر آبادها اهدر حلبی آباد

 

! «ارضاااااای اصااااااالحات » مضااااااحکه ایاااااان حاصاااااال 

بقااول لاضاای دوگااالس آمریکااائی تحااولی کااه لاارار بااود جلااو 

و نگااااااذارد بااااااه انقالباااااای ... شااااااورش دهقااااااانی را گرفتااااااه

م آلااااای چسااااتر باااااولز  ؟ یااااا باااازع!کمونیسااااتی منجاااار شااااود

  باااه امااااال کاساااترو فرصااات تعااار  مقتاااول مشااااور کنااادی

  ؟ و رژیااام کودتاااا را!در عمااال  کاااارش گاااره خاااورد... ندهاااد

! «اصاااااالحات ملوکاناااااه » نخسااااات پاااااس از اتماااااام مرحلاااااه 

سااقوط کاماال کشاااورزی ساانتی  باار آن داشاات تااا باارای رفااع 

در کناااار ... کمباااود غلاااه  تاااامین مایحتااااج ضاااروری کشاااور

  ماشاااین آالت صااانعتیاناااوا  ی کلفااات تسااالیحاتی و خریااادها

هاااازار تاااان ذرت از آمریکاااااا   52هاااازار تاااان گنااااادم و  011
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؟ !چااارا. وارد کناااد... هااازار تااان گنااادم از شاااوروی 01حتااای 

 : بشنوید از مارکس

یااال ملااات فرضااای کاااه بااارای تاااامین غلاااه از تجاااارت 

حتاااای اگاااار لیماااات غلااااه وارداتاااای ... آزاد اسااااتفاده ماااای کنااااد

یااد داخلاای آن نداشااته باشااد  باااز هاام ایاان فرلاای بااا لیماات تول

ملااات معاااادل آن سااارمایه ای کاااه توساااط کشااااورز بااااز تولیاااد 

مااارکس   نقااد الصاااد سیاساای... نماای شااود فقیاار خواهااد شااد

   .53نسخه آلمانی  مجلد 

 

خریاااد هاااای بیشاااتر بااارای تاااامین بیخاااود نباااود  پاااس 

پااایش خاااور شااادن درآمااادهای نفتااای  یاااا ... دربااااری احمقاناااه

خورشاااااایدی  محافاااااال امپریالیسااااااتی  0315کااااااه در سااااااال 

بانااااال باااااین المللااااای : شااااال کردنااااادرا سااااار کیساااااه   منترااااار

میلیاااون دالر  صاااندو  باااین المللااای  221عماااران و توساااعه 

میلیااااون دالر و اداره عمااااران بااااین الملاااال آمریکااااا  12پااااول 

میلیااااون  1/005در مجمااااو  معااااادل ... رالمیلیااااون د 1/07

وام  میلیااااون روباااال 12+  دالر بااااه دولاااات کودتااااا وام دادنااااد

ذوب آهااان  » بااارای ایجااااد ( سااااب  ) امپراتاااوری شاااوروی 

اینهاااا هماااه بااارای ! «... نیروگااااه بااار   ساااد ساااازی و سااایلو

؟ !تخلیااااه انبارهااااای دول انحصاااااری رلیااااب داده ماااای شاااادند

گشااااااد باااااازی هاااااای ! «ملوکاناااااه » تفریحاااااات کاااااه صااااار  

  ... شدندتبلی اتی رژیم کودتا می 
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ی بااااار درآماااااد نااااامبت طبااااا  آماااااار و ارلاااااام رسااااامی 

درصااااااد آن نفتااااای  گویاااااا تحااااااول % 12دولتااااای  بااااایش از 

 0314 – 0334التصااااادی کشااااور در فاصااااله سااااال هااااای 

حجااام مطلااا  محصاااوالت داخلااای ! خورشااایدی چشااام گیااار باااود

خورشاااااااااایدی از  25و  20و  15و  10در ساااااااااال هااااااااااای 

. میلیااااارد ز افاااازایش داشاااات 0550میلیااااارد بااااه  1/311

سااااال هااااای )  ساااااله 2نامااااه در جریااااان چهااااارمین برگویااااا 

  رشاااااااد التصاااااااادی  ( خورشااااااایدی 25و  20و  17و  10

! بااااودهدرصااااد % 0/00در ایااااران معااااادل ... ساااارانه تولیااااد

  حجااام مطلااا  تولیااادات 20 – 21در مقایساااه باااا ساااال هاااای 

 5/50خورشااااایدی بااااااه  25 – 20داخلااااای در ساااااال هااااااای 

 23 – 25یاااااااا در ساااااااال هاااااااای ! درصاااااااد باااااااالا گردیاااااااد

% 30تولیاااادات داخلاااای افزایشاااای خورشاااایدی  حجاااام مطلاااا  

رشااااادی  خورشااااایدی 21 – 23درصااااادی و در ساااااال هاااااای 

 ؟ ... !درصدی پیدا کرد% 15

 

  رسااامی فااار  مااای کنااایم کاااه ایااان گزارشااااتحاااال 

! «بااای غااار  و مااار  باشاااند » مسااائوالن آماااار و ارلاااام 

در ایااان صاااورت  . بقاااول معااارو   در ماااال منالشاااه نیسااات

فاصاااله ت در باااا توجاااه باااه افااازایش چشااام گیااار اساااتخراج نفااا

  تشااااخیه اینکااااه چطااااور رژیاااام  الااااذکر سااااال هااااای فااااو 

 . دشاااوار نیساااتاصاااال ! « همتحاااول کااارد» اینقااادر ایاااران را 

خورشاااایدی میاااازان  0315در سااااال : یاااال نمونااااه آماااااری
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  میلیاااون تااان گااازارش شاااد 1/75نفااات اساااتخراجی کشاااور  

! یافاااتمیلیاااون تااان افااازایش  315تاااا  0323در ساااال ولااای 

ی  بااااا وجااااود اناااادکی کاااااهش خورشااااید 0321یااااا در سااااال 

 .همیلیاااون تااان رساااید 501باااه گویاااا نسااابت باااه ساااال مالبااال  

   ...  کم نیستند از این نمونه ها

 

بشااانوید از نوساااانات بودجاااه دولتااای در ارتبااااط اماااا 

: شاااواهد عینااای. باااا افااازایش و کااااهش اساااتخراج نفااات خاااام

درصاااااااد بودجاااااااه % 0/12خورشااااااایدی   0315در ساااااااال 

  رساامی طباا  آمااارده ماای شااد  دولتاای بااا درآمااد نفاات پوشااان

  0321در ساااااال ولااااای . میلیاااااارد ز 7/57معاااااادل گویاااااا 

افااازایش میااازان اساااتخراج تاااا بااادنبال  کشاااور  درآماااد نفتااای

 . میلیارد ز باال رفت 0/022

 

% 01سااااهم بودجااااه دولتاااای هاااام تااااا ایاااان بااااود کااااه 

خورشااایدی   0321در ساااال بااااز . درصاااد ارتقاااا  پیااادا کااارد

درآمااد و  باااال رفااتدر بااازار فاات لیماات هاار بشااکه نهمینکااه 

  میلیاااااارد ز افاااااازایش داد 7/0171نفتااااای ایاااااران را تااااااا 

ت ییاار کاارد   یسااهم بودجااه دولاات از منبااع درآمااد نفتاانساابت 

  ... رسیددرصد % 0/15به درصد % 01از 

 



41 

 

در هماااااین دوران باااااود  زماااااانی کاااااه رژیااااام کودتاااااا 

ساااهمیه سااارانه محصاااوالت داخلااای را در فاصاااله ساااال هاااای 

  خورشاااایدی  سااااوای حقااااه بااااازی هااااای آماااااری 21 – 23

ری از یااااجمعیاااات کا! دالر در سااااال گاااازارش ماااای داد 0571

مااااردم شااااری  و زحمااااتکش ایااااران هنااااوز در بی ولااااه هااااا  

ماای لولیااد  حتاای باارای یاال ... حلباای آبادهااا و حصاایر آبادهااا

... ! وعاااااده غاااااذای نسااااابتا گااااارم و مناساااااب  آه مااااای کشاااااید

هااااای مصاااارفی  ی مناااادالتصاااااد باااارای التصاااااد  جاااادا از نیاز

مااادی و معنااوی مااردم  مسااتقل از زیساات جمعاای انسااان هااا 

 ... حر  مفت است
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  ؟؟!!««شکوفائی شکوفائی » » دوران دوران 

بااااا احتساااااب اغاااارا  ساااانتی عااااالی   معلااااوملاااارار از  

ماااال اینکاااه حجااام ! «رهبااار خردمناااد » رتباااه هاااا بساااالمتی 

 014مطلااا  تولیاااد نیاااروی بااار  در لاااوای رژیااام کودتاااا از 

 4223تاااااااا  0334عت در ساااااااال میلیااااااون کیلاااااااووات ساااااااا

 0320 – 25میلیااااااون کیلااااااووات ساااااااعت در سااااااال هااااااای 

خااام شااادند    چااااکران بارگااااهی ؟!خورشااایدی افااازایش یافااات

در سااااالهای و . رناااادان پوزخنااااد زدنااااد  تعراااایم کردناااادهمااااه 

میلیااااااااارد کیلااااااااووات  01خورشاااااااایدی بااااااااه  0323 – 21

  خایااااه ماااااالن درباااااری بااااه خاااااک افتادنااااد! ساااااعت رسااااید

 . سر دادند عیاران لهقهه

 

. صااااحت و سااااقم آمااااار و ارلااااام رساااامی فعااااال بمانااااد

چگااونگی توزیااع و ولاای . دساات مااا کوتاااه و خرمااا باار نخیاال

؟ !«میلیااااارد کیلااااووات ساااااعت باااار   01» ایاااان مصاااار  

ساااااوای ساااااهم بنگاههاااااای چاااااون . کلااااای جاااااای حااااار  دارد

درصاااادی  صاااانعتی و تجاااااری % 20مخااااتلط  شاااارکت هااااای 

ی  کارخانااااه هااااای کارگاااااه هااااای لاااادیمشااااماری و خاااادماتی  

عشاااااااااارتکده هااااااااااای آشااااااااااکار و نهااااااااااان  +  نورهااااااااااور

جشاااان هااااای مضااااحل  یااااا میهمانسااااراهای مجلاااال شاااااهانه  

  نقااال از رساااانه هاااا... پااار زر  و بااار  دربااااریتفریحاااات 

دور و نزدیاااال  های نصاااایب روساااتاآن  درصاااد% 2/5فقاااط 
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میلیاااونی کشاااور  32درصاااد از جمعیااات % 71لریاااب یعنااای 

(. خورشااااایدی  0332سرشاااااماری ساااااال ) ؟ !... هماااای شاااااد

حتااای در تهاااران    در کاااالن شاااهرها و یاااا مراکاااز اساااتان هاااا

  بجااااای خااااود! «اضااااطراری » و خاموشاااای هااااای مسااااتمر 

 ...  هنوز بر  برای اکاریت مردم جنبه زینتی داشت

 

معاااذاک  در اینکاااه حجااام مطلااا  تولیاااد در برخااای از 

پارچاااااه باااااافی  سااااایمان ساااااازی   –شااااااخه هاااااای صااااانعتی 

ایساااه باااا ساااال هاااای نخسااات کودتاااا تاااا در مق... سااااختمانی 

ذوب  –حااادودی بیشاااتر شاااد  شاااماری کارخاناااه هاااای جدیاااد 

بوجاااااود آمدناااااد  ... آهااااان و پتروشااااایمی و ماشاااااین ساااااازی

فراماااوش نکنااایم کاااه در ایااان ساااال هاااای ولااای . حرفااای نیسااات

؟ حجاااام کاااال تولیاااادات !«شااااکوفائی » دوران ! «طالئاااای » 

% 00درصاااااااد باااااااه % 3/54کشااااااااورزی در روساااااااتاها از 

یکااای از عوامااال ماااوار بااارای ساااقوط ! کااااهش یافاااتدرصاااد 

 ...  بعدی صنایع مصرفی کشور
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 !«تمدن بزرگ » در آستانه 

! «اصاااااالحات شااااااهانه » اناااااوا  باااااا وجاااااود ولااااای 

باااه موجاااب گزارشاااات رسااامی  ! «عرااایم » پیشااارفت هاااای 

خورشااااایدی   0320  باااااه ساااااال مجااااااز نقااااال از مطبوعاااااات

ر نفاااار  هاااازا 511تهااااران  باااایش از کااااالن شااااهر تنهااااا در 

در زاغااااااه هااااااا و گودهااااااای ... اغلااااااب زحمتکشااااااان شاااااااغل

یاااا پالساااتیل  در عمااا  و مقاااوا مشاااتی جناااوب شاااهر  زیااار 

! ساااکونت داشاااتند! «مجاااوز » بااادون  –چناااد متاااری زماااین 

اصااااال نگااااو و ... سااااایر شااااهرها و اسااااتان هااااای دور دساااات

 0321امااا دسااتمزد کااارگران صاانعتی  کااه بااه سااال . نپاارس

یلیااااون نفاااار کااااارگر را در م 5خورشاااایدی  جمعیتاااای معااااادل 

بااااار مااااای گرفااااات  بااااادون پوشاااااش هاااااای رفااااااهی و امنیااااات 

؟  !هناااوز در ناااازل تااارین ساااطح خاااود لااارار داشااات... شااا لی

اعتصااااب کاااارگری ابااات شاااده بااارای بیماااه هاااای  24محااارک 

اجتمااااااااعی  رفااااااااه و امنیااااااات شااااااا لی  بخااااااااطر افااااااازایش 

از ایاااان باااادتر  ! «تماااادن باااازرگ » در آسااااتانه ... دسااااتمزد

و کاااااارگران فصااااالی  0111111ر تاااااا هااااازا 111بااااایش از 

نقااال از رساااانه هاااا  در گوشاااه و کناااار محااال باااه سااااختمانی  

گرسااانه و ( بناهاااای نیماااه کااااره و نیماااه سااااخته ) خاااود کاااار 

اری یدر بساا. رنجااور و بیمااار  تمااام ولاات گااذران ماای کردنااد

ماااوارد  هماااان جاااا هااام  گااااهی در حضاااور کارفرماااا  هاااالک 

قوط از داربسااات مااای شااادند  یاااا برااااار حاااواد  روزاناااه  سااا

باارای باایش از یاال میلیااون . هااای ناایم بنااد  جااان ماای باختنااد

کشااااورزی  سااااعت کاااار از باااو  سااا  روز مااازد کاااارگران 
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حتااای یااال محوطاااه بااای در و پیکااار از ... تاااا غاااروب آفتااااب

! هااام وجاااود نداشااات... ( سااااختهنااایم بناهاااای ) ایااان دسااات 

! «سااااندیکا هااااای کااااارگری » بشاااانوید از در مقاباااال  ولاااای 

. اوبااااااش سااااااواکسرکشااااای شاااااکارگاه بااااارای  707حااااادود 

 ...  پیشکش شه بانو و توله ها

 

 0323در عرصاااااه آموزشااااای هااااام  گویاااااا تاااااا ساااااال  

آموزشاااااگاه عاااااالی و دانشاااااکده و  011خورشااااایدی تعاااااداد 

در رشاااته هااای مختلااا  برپاااا شااد  کاااه مجموعاااا ... دانشساارا

چااارا؟ اماااا   اماااا. دانشاااجو را در بااار مااای گرفتناااد 053111

باااه گوناااه ئااای  فرمایشااای –کاااز آموزشااای چاااون تماااام ایااان مرا

بودنااااد کااااه فرزناااادان سااااازندگان اصاااالی کشااااور باااادانها راه 

باااااا وجاااااود اختناااااا  و سااااارکوب  معاااااذالل  ! نمااااای یافتناااااد

نیروهااااااای فقاااااار و اااااااروت   پیکااااااارو ناااااادار   امبااااااارزه دار

دانشااااگاهیان  اسااااتاد و دانشااااجو  روشاااانفکران  بساااایاری از 

خت  بفکااااااار انااااااادارا ... کنجکااااااااوفضاااااااول و فرهیختگاااااااان 

تحاااااولی مساااااتقل از  –کااااارد  متوجاااااه بیاااااداد رژیااااام کودتاااااا

کاااه باعااا  بیاااداری افکاااار عماااومی  ! «ملوکاناااه » منویاااات 

تقویاااات جناااابش ترلااااای لاباااال توجاااااه  هشاااایاری اجتماااااعی  

 ...  در سطح ملی شد خواهی
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امااااا در مااااورد وضااااع مسااااکن  بهداشاااات و سااااالمت  

حلبااای کاااه باااا وجاااود ! «گ تمااادن بااازر» عماااومی در آساااتانه 

محصااااول ماههااااا ... و حصاااایرآبادها و مفاااات آبادهااااا آبادهااااا

زد و خاااااااورد فاااااااامیلی موفااااااا  کاااااااارگران سااااااااختمانی باااااااا 

مااااموران شاااهرداری و ژاناااادامری بااارای بنااااای سااار پناااااهی 

گاااود و زاغاااه  + در جناااوب شااار  تهاااران و ارتفاعاااات کااارج 

در حاشاااایه شااااهرهای باااازرگ  آلوناااال نشااااینی در خراسااااان 

. ی حاااار  داردکلاااای جااااا... جنااااوب و کپاااار نشااااینی در بنااااادر

 0325 – 23فقاااط یااااد آوری مااای کاااانم کاااه تاااا ساااال هااااای 

خورشااایدی در یااال سلساااله از فرماناااداری هاااای کااال هناااوز 

مساااااااکن و بهداشااااااات و ! «خااااااادمات » هااااااایچ خباااااااری از 

ساااالمت نباااود  حتااای یااال بیمارسااااتان نااایم بناااد هااام وجااااود 

 ...  تو خود حدی  مفصل بخوان از این مجمل. نداشت

 

. نگاااااو و نپااااارس! « پارلماااااانی» در ماااااورد حقاااااو  

  باااار شاااایطون لعناااات!  «تحااااول باااازرگ آریااااامهری » یاااال 

سفارشااااای هاااااا  ! «شاااااوندگان » چاااااون از لیسااااات انتخااااااب 

 ؟ !«کاااارگران و دهقاناااان » نوشاااتند اشااارا  بجاااای اساااامی 

تااااازه باااارای نمایناااادگی مجلااااس شااااورا هاااام حاااادود تحصاااایلی 

عمااال کااارگران  –و بااا ایاان شااگرد خررناا  کاان لائاال شاادند 

 ... از گردونه خارج کردندرا  و دهقانان
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! «ملوکاناااه » مااای رسااایم باااه جماااع بنااادی منویاااات 

سرنوشاااات غاااام انگیااااز رژیاااام کودتااااا  نتیجااااه گیااااری ماااان از 

پیشاااااکش کاااااارگران و روشااااانفکران ... مطالاااااب تاااااا کناااااونی

چناااد کلماااه در ماااورد ساااامانیابی التصااااد . انقالبااای کشاااورمان

: وال اسااااتریتی در ایااااران بااااه ساااایا  ماااال کااااارتی –پااااولی 

هماااااااان اساااااااتراتژی ! «اصاااااااالحات ارضااااااای » ه مضاااااااحک

  در عماااال  آرایااااش ساااانتی... امپریالیساااام آمریکااااا و شاااارکا 

در روساااتاهای کشاااور را  باااا حفااار حااا  رعیتااای  –ارباااابی 

نقاااش دوگاناااه بهاااره کشااای در . مالکیااات خصوصااای بهااام زد

محاسااااااابات التصاااااااادی را کااااااااهش داد و مکانیسااااااام ارزش 

کااار در شااهر  در ایااران را باار پایااه اسااتامار نیااروی آفریناای

زمینااااه را باااارای ت ییاااار داده هااااا  . و روسااااتا اسااااتوار کاااارد

ساااااختارها  مکانیساااام هااااای موجااااود  باااارای رشااااد نیااااروی 

آنچاااه کاااه دسااات نخاااورده باااالی ماناااد   .فاااراهم کاااردرا  مولاااد

. دارددیگاااری  داساااتانخاااود خودکاااامگی سیاسااای باااود  کاااه 

دوازده  –در ایاااان ارتیاااااط  بااااا وجااااود اسااااتبداد ذوالفقاااااری 

. هنااااور نماااای تااااوان حاااار  آخاااار را زد! «علمااااا » امااااامی 

فقاااط یااااد آوری مااای کااانم کاااه روناااد رشاااد  توساااعه التصااااد 

تی  اسااااااتقرار نااااااوعی یوال اسااااااتر –پااااااولی  بعاااااادها دالری 

سااااارمایه داری فرمایشااااای در ایاااااران  در عمااااال باااااا ساااااقوط 

تااادریجی تولیاااد کارگااااهی  پاااس رفااات و ورشکساااتگی کامااال 

غیااار نفتااای   باااا کااااهش مساااتمر محصاااوالت... صااانایع سااانتی

 . عمدتا کشاورزی در سطح ملی مالزمه داشت
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صاااانعتی محصااااوالت  بااااا افاااازایش واردات از سااااوئی

وری و آ جلاااااوی رشااااااد تولیاااااد داخلااااای  فاااااان و کشااااااورزی

لسااامت بیشاااترین  مهاااارت را مااای گرفااات  و از طااار  دیگااار

ماموریاااات دربااااار   – را ماااای بلعیاااادکشااااور  یدرآمااااد نفتاااااز 

یاااز آن میااار پااانج  سرنوشااات غااام انگ. شااااهی پهلاااوی –پاااادو 

! «کبیااار » بعااادها رضاااا شااااه ... شااااگرد ژنااارال آیااارون سااااید

بااارای اجااارای پااارده . اولاااین پااارده از یااال طناااز تااااریخی باااود

لرعاااااه بناااااام محماااااد رضاااااا شااااااه  آن   آخاااااردوم یاااااا پااااارده 

 . سفارشی سازمان سیا  اصابت کرد

 

! «خااارد مناااد » احمااا  ایااان دیااادیم کاااه چطاااور ولااای 

  منفاااور و منااازوی  27 مااانآساااتانه انقاااالب همگاااانی بهدر 

بااا کلاای نقدینااه  ! «کبیاار »  رضااا شاااهآن لاازا  جاهاال  مااال 

! «ساااالطنتی » جااااواهرات  – ایاااارانو منقااااول  اااااروت ملاااای

.   گریخاااتتحااات الحفااار... شاااه باااانو و تولاااه هااااباااا هماااراه 

همااااه روسااااپیان   شاااااه! «عراااایم الشااااان » ه اشاااا –شاااااهن 

ر دوناااادگی باااای ساااارانجام د... هفتااااه هااااا ساااارگردانیبعااااد از 

؟ دل درد گرفاااات  !«ماموریاااات باااارای وطاااان اش » آخاااارین 

آمریکاااا زیسااات و باااا امپریالیسااام باااا سااافارش . از پاااا درآماااد

. پااارده آخااار طناااز تااااریی –ساااقط شاااد هااام اربااااب سااافارش 

! «لاااانونی » عامااال رساااوای سااایا  جنایتکاااار ایااان حیااا  کاااه 

 ...  در رختخواب جان داد
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داوری فعالیاااات ماااایهن دوسااااتان باااای غاااال و غااااش  

: دورانایاااااان در  ای ملاااااای و مترلاااااای و کمونیسااااااتنیروهاااااا

رفتناااد  عقاااب ماندناااد  دیااار جنبیدناااد  بیراهاااه غفلااات کردناااد  

. فعاااال بماناااد... نددچاااار افاااراط و تفاااریط شااادباااد فهمیدناااد  یاااا 

انقاااالب همگاااانی بهمااان  اینکاااه . ایااان رشاااته سااار دراز دارد

نساااابتا نیرومنااااد طبقااااه کااااارگر  فعااااال و بااااا وجااااود حضااااور 

مباااارزه نفااات گاااران  کاااارگران صااانایع  پرولتاریاااای صااانعتی 

تمایااااال آشاااااکار +   ماشاااااینی و سااااانگین و سااااابل مصااااارفی

تااااوده هااااا  دون پایااااه هااااا  شاااااغل و بیکااااار و بازنشسااااته  

فرودسااااتان شااااهری و روسااااتائی   کشااااور  رنجباااارانتااااالش 

! «اسااااالمی » بااااه رژیاااام ... باااارای گااااذار از وضااااع موجااااود

  یآخوناااد –ذوالفقااااری  باااورژوا  –شااارعی ناااوعی اساااتبداد 

حتاای تکاارار بعضاای خطاهااا  ایاان حقیقاات تلاای   ؟!منجاار شااد

نتیجااااه بیشااااتر ... افااااراط و تفااااریط هااااای نااااا بخشااااودنی مااااا

شااااهی پهلاااوی   –پاااادو کاااه باااود مساااتمری  اختناااا تااارور و 

 ...         نه می خواست و نه می توانست از شدت آن بکاهد
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  ؟؟!!««... ... ایرانیایرانی» » استبداد استبداد 

التاااادار  مااااورد  درغلااااط انااااداز عامیانااااه و  یتعبیاااار

آرایاااااش اجتمااااااعی هساااااتنده : حااااا  و لاااااانون و دولتماااااداری

ذیشااااعور باااار محااااور تولیااااد و مبادلااااه محصااااوالت مصاااارفی  

و صااانعت و تجاااارت  اورزی کشااالهاااری   تقسااایم کاااارناااوعی 

زیسااات جمعااای باااازآفرینی ارزش آفرینااای در روناااد مکانیسااام 

! تااااریی را مااان درآوردی  ذهنااای و دلبخاااواهی... انساااان هاااا

؟ !ایاااااران را سااااارزمین اروا  خناااااای و خبیااااا حتااااای فاااااالت 

هپروتااااای  فااااارو مایاااااه و معیاااااوب  » ایرانااااای را موجاااااودی 

فالااااااد ارتباااااااطی ماااااانرم و متقاباااااال بااااااا محاااااایط  داده هااااااا و 

جاااااانوری جااااادا از تکامااااال لهاااااری و تااااااریخی ... سااااااختارها

 :  ملل الشعرای بهاربزعم . لالب می کند! «نو  بشر 

 ستهرچه هست از لامت ناساز بی اندام ما

 کار ایران با خداست

 

! «اساااارار آمیااااز » جفناااا  و هجااااو و ادعااااای یاااال 

  دریاااا از ایااان یااال کلماااهچاااون . کلااای جاااای حااار  داردکاااه 

در ماااااورد محااااارک  ...بااااارای خاااااالی نباااااودن عریضاااااهفقاااااط 

بگااااااذریم از . ؟ در گذشااااااته و حااااااال!«ایراناااااای » اسااااااتبداد 

  یکاااای از اشااااکال حکمرانااااییعناااای اینکااااه سااااابقه اسااااتبداد  

؟ !«و فرومایاااااه  هپروتااااای» یرانااااای هاااااای اانااااادام ساااااوای 
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لامااات ماااوزون تماااام الاااوام بااادوی  خلااا  هاااا و ملااات هاااای 

. جبروتااااای اروپاااااا را نیاااااز در بااااار مااااای گیاااااردخوشاااااگل و 

انی متمرکاااااز بااااار وساااااائل تولیاااااد و مبادلاااااه  طمالکیااااات سااااال

محصااااااول کااااااار جمعاااااای  حیااااااات و ممااااااات + زمااااااین و آب 

باااه یاااال اهااارم سیاساااای اصااااال ... کشااااورزان و صااانعتگران

ساااارکوب و اختنااااا   مهااااار گروههااااای معااااار  بااااا  باااارای

: نراااااام مسااااااتقر در یاااااال شاااااارایط اضااااااطراری اشاااااااره دارد

مساااالح   دیااااده بااااانارگااااان حرفااااه ای  ! « دولاااات» نااااوعی 

نمایناااده تماااام عیاااار ااااروت  حاااافر نرااام  حاضااار باااه یااارا   

درباااااری  مااااامور امنیاااات باالئیهااااا   –ایاااادئولوژی اشاااارافی 

ول در جامعااااه  مناساااابات جاااااری  تولیاااادی و حقااااولی متاااادا

تسااالط کاااار مااارده و متاااراکم بااار کاااار تضااامین تاااداوم مسااائول 

. زناااده و متفکااار در لاااوای لاااوانین کاااور طبیعااای و التصاااادی

   ...لصه زور است نه کار لضاست

 

یاااال امپراتااااوری متمرکااااز از ایاااان دساااات  در شاااار  

و هاااام در غاااارب  بااااا افاااازایش جمعیاااات  نیازهااااای مصاااارفی  

کاااار و آفریناااان   باااا تاااالش معااااش ارزش  ماااادی و معناااوی

مبااااارزه مسااااتمر کشاااااورزان منفاااارد  صاااانعتگران مسااااتقل  

پیشااااه وران و تجااااار  مقاااایم و مهاااااجر  در لبااااال اشاااارا   

داشااااات  حکاااااام ناااااوبتی در شااااار  و غااااارب  بساااااتگی تاااااام 

دعااااوای شاااااهان و شاااااهل هااااا جناااا  اشاااارا   محصااااول 

 .   بود... برسر زمین و آب



51 

 

تاااااریی مکتااااوب گااااواهی ماااای دهااااد در ایاااان ارتباااااط  

؟ طاااارز تلقاااای !« ...ایراناااای» اسااااتبداد  –ایاااان مقولااااه  کااااه

بعااادها اعتقااااد رسااامی کلیساااا  ... اشااارا  بااارده دار یوناااانی

دیوانسااااااالری واتیکاااااان  مبتنااااای بااااار نرریاااااه افالطاااااون و 

ذکااااوت ذاتااای هاااوش و در ماااورد برتاااری و شااارکا   ارساااطو

گزارشاااااات جانبااااادار هااااارودت و اسااااااس ؟ بااااار !یوناااااانی هاااااا

های جااااااری جهاااااان آن روز  در بااااااره رویاااااداد... پلوتاااااارک

اساااپانیا و پرتقاااال    شاااگرد میااارا  خاااواران اساااتعمار کهااان

  متااااااخر در ساااااده هاااااای... انگلساااااتان و فرانساااااه و هلناااااد

بااااارای توجیاااااه تااااارور و سااااارکوب  دوران لااااارون وساااااطی  

  روپاااای کاتولیااالاهاااای اشااا الگری ... جنااا  هاااای صااالیبی

  . ست؟ از کجا!«شر  وحشی » با اسم رمز 

 

فروشااااااان دوره گاااااارد در مااااااورد تئااااااوری دعاااااااوی 

! «تولیاااد آسااایائی شااایوه » از متریالیسااات دریافااات ماااارکس 

ور؟ طااااحااااال چ. سااااو  راااان برانگیااااز  لاباااال اعتماااااد نیسااااتند

  ز ایاااان مقولااااهامااااادی و تاااااریخی مااااارکس دریافاااات چااااون 

گزارشاااات غلاااط اناااداز هااارودت و تحااات تااااایر بااادون شااال 

و  نرریااااه برتااااری نااااژادی افالطااااون و ارسااااطو... پلوتااااارک

رکا   اعتقااااااد بعااااادی کلیساااااا  دیوانسااااااالری واتیکاااااان  شااااا

شااگرد میاارا  خااواران اسااتعمار کهاان در سااده هااای متااااخر 

 . را تائید نمی کند
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دریافااااات ماااااارکس متریالیسااااات  بااااارعکس  درسااااات 

حتااای تحااات تااااایر گزارشاااات جانبااادار هااارودت و پلوتاااارک  

چگااااااونگی دریااااااافتی مااااااادی و تاااااااریخی باااااارای توضاااااایح 

متاااداول  مالکیااات سااالطانیبساااتر  اساااتامار نیاااروی مولاااد در

. در آسااایای ناااا شاااناخته بااار اسااااس گزارشاااات رسااامی سااات

ماای رساااند کااه نیااروی زنااده کااار  مولااد و متفکاار در آساایا  

گااااازارش داده اناااااد  ... هااااارودت و پلوتاااااارککاااااه  هماااااانطور

. تساااویه حسااااب نکااارده  هماااین مناسااابات سااانتیهناااوز باااا 

 .   مابقی  هرچه که هست  حر  مفت است

 

ه حکوماااااات جباااااااران در یونااااااان لاااااادیم و نکنااااااد کاااااا 

اساااااااتبداد سااااااازار در روم باساااااااتان  خودکاااااااامگی کلیساااااااا  

پوشاااااش سیاسااااای فئودالیسااااام در ) دیوانسااااااالری واتیکاااااان 

شاااکار کشااااورزان و یاااا ؟ !دمکراتیااال باااود( لااارون وساااطی 

آفریقااااائی  نفاااار رنگااااین پوساااات  باااارده سااااازی میلیااااون هااااا 

دی  مااان درآور! «متمااادن هاااا » توساااط  تجاااارت باااردهرواج 

تاااااا میاناااااه ساااااده ناااااوزدهم آزاد بااااارده فروشااااای آن سیساااااتم 

  تعبیاااار م رضاااانه مارکسیسااات هااااا! «سااااختگی » مااایالدی 

؟ !باشاااااد... ذکااااااوت و درایااااات ذاتااااای غربااااای هاااااادر ماااااورد 

 ... مهمالت خررن  کن از این دست
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؟ !«علمااااای وطناااای » فعلاااای احمقانااااه اینکااااه رفتااااار  

و  نیجباااااران یونااااالبلاااای وجااااه تشااااابه زیااااادی بااااا کااااردار 

هاااااای رومااااای در هااااازاره هاااااای منقضااااای دارد    سزاریسااااات

کلیساااااااا  سیاسااااااای مطلااااااا  والیااااااات فقیاااااااه  خودکاااااااامگی 

لاااارون وسااااطی را تااااداعی در دوران  دیوانساااااالری واتیکااااان

اماااا ایااان حقیقااات تلااای  چگاااونگی . مااای کناااد  حرفااای نیسااات

ذوالفقاااااری در ایااااران  –برآمااااد اسااااتبداد شاااارعی  اسااااالمی 

. م مسااااله هااام اینجاساااتتماااا. توضااایح نمااای دهاااد  اماااروز را

  ماااای توانااااد تااااوده ... (مااااال ایااااران) و حتاااای در مااااواردی 

انقالبااای را  کاااه بناااام مااارده هاااا  در لبااااس لهرماناااان عهاااد 

عتیاا   باارای رفااع مشااکالت فااوری خااود ماای رزمااد  گمااراه 

چطاااور کاااه یم دیاااد ...نتاااایج غااام انگیااازی بباااار آوردکااارده و 

اران انقااااالب بهماااان مصااااادره  بسااااود مالکااااان و ساااارمایه د

    ...هر گردی گردو نیست. وطنی مال خور شد

 

بهااار دلیااال  سااااده لاااوحی    بازگشااات باااه عهاااد عتیااا 

. شاااارط بااااالا. برازنااااده مااااا نیسااااتهاااایچ حمالاااات محاااا   

شااااهان و شااااهل هاااای ... بگاااور پااادر افالطاااون و ارساااطو

. آزماااااااااااوده را آزماااااااااااودن خطاسااااااااااات – دوران باساااااااااااتان

فقااااری  اساااتبداد ذوالو یاااا ! «علماااای وطنااای » خودکاااامگی 

عیاااب و ایرادهاااای لابااال فهااام  تماااام ... باااا تماااام اماااا و اگرهاااا

 . از این لماش نیست
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ریگاااای بکفااااش داشااااته مرمااااوز مگاااار اینکااااه ماااادعی 

باشااااااد و بخواهااااااد تقاباااااال کااااااار و ساااااارمایه را ماسااااااتمالی  

دورنماااااااای مباااااااارزه طبقااااااااتی  ترلااااااای خاااااااواهی در دوران 

بساااااود نرااااام  معاصااااار  دیکتااااااتوری انقالبااااای پرولتاریاااااا را

  وال اساااااااتریتی –ر  تقسااااااایم کاااااااار جااااااااری  دالری مساااااااتق

تسااااالط انحصااااااری غربااااای هاااااا  ؟ !«غیااااار الزم » چیااااازی 

امپریالیسااام آمریکاااا و شااارکا  بااار تولیاااد و بازرگاااانی جهاااان 

. از زیاااار ضااااربه خااااارج کناااادجلااااوه داده و  امااااری موجااااه را

    . هیچ بعید نیست

 

  و کشاااافیاتتاااااریخی اسااااناد بموجااااب ناگفتاااه نمانااااد  

  زماااین ایااارانفاااالت یاسااای و اساااتبداد در کاااه خودکاااامگی س

دور  خیلااااای مقااااادم بااااار سااااارمایه داری  باااااه گذشاااااته هاااااای 

. باااااز ماااای گااااردد... امپراتااااوری کااااورش و داریااااوشدوران 

ایااان مقولاااه اگااار ... چاااون عمااار دراز اساااتبداد! هشااادارولااای 

بااااالی بمانااااد  مجاااارد  یریشااااه یااااابی نشااااود و فقااااط در لفراااا

ی متفاااااوت  در شاااارایط تاااااریخاسااااتبداد درک مولفااااه هااااای 

گذشاااته و حاااال آن در  فهااام وجاااه تماااایز سااااختاریتشاااخیه 

تااااا ابااااد کااااه نماااای تااااوان دروا گفاااات   .را دشااااوار ماااای کنااااد

پااااس و پاااایش کاااارد  رویااااداد هااااا را دسااااتکاری  دلبخااااواهی 

  ... موهوم بخورد افکار عمومی داد
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  تکااااارار تااااااریی( ادعاااااای هگااااال ) نرریاااااه موهاااااوم 

ل دیاااااروز  اماااااروز ماااااا... ناااااوعی تحاااااول باااااا ورد و جاااااادو

جنااابش ترلااای خاااواهی  مباااارزه طبقااااتی بااارای گاااذار انقالبااای 

در پاااارده ابهااااام لاااارار ! «غیاااار الزم » از وضااااع موجااااود را 

کلاای جااای ... ؟ فلساافه رساامی  پاشاانه آشاایل هگاال!ماای دهااد

پیشاااااکش هگلیسااااات هاااااای نورهاااااور وطنااااای  . حااااار  دارد

ئاااااه و حقاااااه باااااازی  طدمکراسااااای تودیااااار خاساااااته ماااااداحان 

 .. .داللی و کارچا  کنی

 

. پاایش زمینااه هااای والیاات فقیااهه در مااورد مااچنااد کل

. موضااااو  رساااااله خمیناااای در تبعیااااد بجااااای خااااود محفااااور

امااااال دکتااار بهشاااتی و دکتااار : یااااران سااایدساااابقه مشاااکوک 

! «اماااام ره » همراهاااان ولگااارد شااارکا   لشاااگر و  چماااران

آلاااودگی هاااای ... بنااای صااادر و حبیبااای و یااازدی و لطاااب زاده

. در گذشاااته را تاااداعی مااای کناااد ...کاشاااانی و مکااای و بقاااائی

؟ !«اسااااالمی جمهاااوری » معجاااون . کلااای جاااای حاااار  دارد

: گاااال کااااردجوانااااه زد  حسااااینیه هااااای مجاااااز درباااااری دل در 

  (زنااااادان مولااااات شاااااهربانی ) دکتااااار شاااااریعتی  در کمیتاااااه 

سااااواک  یااال دفتااار کاااار داشااات  ویاااژه بعااادها شاااکنجه گااااه 

بااااارای نشاااااریات رسااااامی کشاااااور  محفاااااور  از ایااااان محااااال 

علیاااه مارکسیسااام مااای نوشااات ! «اساااالمی » ت لطیااا  مقااااال

آخوناااااد رام دربااااااری  دکتااااار بااااااهنر  . و ارساااااال مااااای کااااارد

محاااارم اساااارار  یاااال نخساااات وزیاااار مقتااااول رژیاااام فعلاااای  
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در اداره ساااازمان اطالعاااات و امنیااات ماااامور تفتااایش عقایاااد 

امااااال الجاااوردی  بعااادها رئااایس زنااادان اویااان  . نگاااارش باااود

عااازت شااااهی    ه سااپاهفرماناااداولاااین محساان رفیااا  دوساات  

حجااات االساااالم + بعااادها عااازت اللهااای  رئااایس کمیتاااه مرکاااز 

شااااااااخل هاااااااای ... مهااااااادوی کنااااااای و حقاااااااانی و سااااااااالری

در میاااان زنااادانیان سیاسااای سااااب   از ماااا بهتاااران اطالعااااتی 

 ... ؟ همه کار می کردند!«خدا » در راه 

 

  (معماااام و مکااااال ) دیاااادیم کااااه چطااااور بانااااد خمیناااای 

! «جبهاااه ملااای » رکت ساااهامی باااا همدساااتی پاااس ماناااده شااا

صااااااحبکاران همراهااااای ... سااااانجابی و بازرگاااااان و فروهااااار

  خاااارد و متوسااااط  دالل و کارچااااا  کاااان و بساااااز و بفااااروش

! «متااادین » صااارافان ! «ماااومن پااااک و شاااری  و » تجاااار 

بااااااار اعتقاااااااادات ماااااااذهبی محروماااااااان  حاشااااااایه نشاااااااینان  

ساااااوار شاااااد  ... روساااااتائیبینوایاااااان   فرودساااااتان شاااااهری

ولااای فقااار و تنگدساااتی و دربااادری تاااوده هاااا  . دباااازی را بااار

در دوران اسااااتبداد کهاااان  ... باااای حقااااولیو  حاشاااایه نشااااینی

فقیاااه  لابلاااه والیااات  –سااارمایه داری باااود مناسااابات مولاااود 

مفتاااااای فاااااارای   ! «جمهااااااوری اسااااااالمی » موسااااااوم بااااااه 

لابااال فهااام رویااادادی بااارای تزکیاااه نفاااس  ... واجباااات خرافااای

  شااااهی پهلاااوی –دو پاااارژیااام  در شااارایط تااارور و اختناااا 

  ...  را غافلگیر کرد« آزاد » دنیای که متولیان 
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! «آسااایائی و یاااا ایرانااای » اساااتبداد لصاااه پاااس ایااان 

ایااارج جنااااب شاااما چااارا؟ ولااای . اسااات چاااه صااای ه ایدیگااار 

( در تااااریکی هااازاره هاااا نگااااه کنیاااد باااه کتااااب ) اساااکندری 

هماااااایون شاااااما چااااارا؟ آلاااااای ! افتادیااااادایااااان افساااااانه بااااادام 

( لتصااااد سیاسااای ایاااران انگااااه کنیاااد باااه کتااااب ) کاتوزیاااان 

. لصاااه دلبخاااواهی را بخاااورد افکاااار عماااومی مااای دهیااادایااان 

؟ !سااارزمین اروا  خناااای و خبیااا   دیاااری اسااات کاااه ایاااران

را پشااااااات سااااااار گذاشاااااااته  ... دوران کاااااااورش و داریاااااااوش

بمراتاااب پیشااارفته تااار از فرانساااه و آلماااان در فاصاااله ساااال 

اخته شاااااده ماااایالدی  یااااال کشااااور شاااان 0111 – 14هااااای 

هسااااات  زناااااده ای  شاااااواهددالئااااال و . سااااارمایه داری اسااااات

در اواخاااار ... گرفتااااار اسااااتبدادهااااوز مبنااای براینکااااه ایااااران  

متااااااار از گااااارایش ! «هااااازار فامیااااال » ماااااوروای سااااالطنت 

صاااادراتی سااارمایه  گریاااز اساااتعماری اروپاااای غربااای بسااامت 

بااازار شاار   گااام بااه گااام از التصاااد طبیعاای فاصااله گرفاات  

ساااااخن برساااار اساااااتمرار  .ولی ماااااانوس شاااادبااااا التصااااااد پاااا

چگاااااااونگی انتقاااااااال خودکاااااااامگی سیاسااااااای از ... اساااااااتبداد

. فئودالیساااااام  مالکیاااااات اربااااااابی بااااااه ساااااارمایه داری اساااااات

کاالهاااااای ارزان بااااااختری  ساااااد نیرومنااااادی باااااود در برابااااار 

پشاااام ریساااای  دباااااغی  ناااای تااااابی  : رشااااد صاااانایع مصاااارفی

در  توساااعه تولیاااد کارگااااهی... پارچاااه و گلااایم و لاااالی باااافی

موجاااب ... اماااری کاااه اساااتمرار باورهاااای خرافااای را. ایاااران

از آنجاااا کاااه ورود سااارمایه اروپاااائی  در لالاااب پاااول . گردیاااد

اسااااتبدادی موجااااود  هااااای یااااا کاااااال  فقااااط از کانااااال رژیاااام و 
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حکاااااام خودکاماااااه مقااااادور باااااود  مطلاااااوب میااااارا  خاااااواران 

. چاااون رلیاااب تولیاااد کنناااده نمااای خواساااتند... اساااتعمار کهااان

در  مااااورد اعتماااااد التصاااااد پااااولی در ایااااران لااااذا بااااازیگران

اصاال هماااان بانااادهای محافاال حاکماااه بودناااد کااه بااارای حااال و 

فصااال رلابااات هاااای داخلااای و زد بنااادهای خاااارجی در شااارایط 

باایش از پاایش  باادلیل عاادم اتکااا بااه یاال جناابش ! «جدیااد » 

اجتمااااااعی بالناااااده  باااااه ماااااذهب و مبل اااااان واپساااااگرای آن 

 ...   توسل جستند

 

سااااناد  کارگاااااه هااااای لااااالی بااااافی  موجااااب اه بااااامااااا 

نقااااره کاااااری  مسااااگری  نجاااااری  پارچااااه بااااافی  آهنگااااری  

از دیرباااااز در ایااااران ... نقاشاااای  کاشاااای سااااازی  ساااافالگری

سااالطانی  –شاااکی نیسااات کاااه مالکیااات ارباااابی . رواج داشااات

دوران لاجااااار گسااااترش تولیااااد کارگاااااهی را دشااااوار کاااارده و 

ی اجااااااازه نماااااای داد تااااااا رشاااااادی در ورای التاااااادار سیاساااااا

اینکااه شاااه زمااین هااای بیشااتری . زمینااداران ولاات پیاادا کنااد

جااااوهر مساااااله ... را در تملاااال داشاااات و صاااادراعرم کمتاااار

را عاااو  نمااای کناااد  ت ییاااری در اصااال موضاااو  باااه وجاااود 

رفتااااه رفتااااه  سااااطح نااااازل تولیااااد  کشاااااورزی و . نماااای آورد

صااااانعتی  پاااااس رفااااات تولیاااااد گارگااااااهی و عقاااااب مانااااادگی 

گروهاااااای از ... یاااااااباااااای حقااااااولی مطلاااااا  رعا+ التصااااااادی 

را  کااااه از ماااادت هااااا پاااایش بااااا « بلنااااد پایااااه » روحااااانیون 

  زماااااین جاااااوش خاااااورده و باااااا زماااااین داری پیوناااااد داشاااااتند
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توسااااعه اماااالک ولفااای طاااای ساااالیان متمااااادی  . ممتااااز کااارد

افاااازایش ! «اسااااالم پناااااه » خلعاااات شاااااهان و شاااااهل هااااای 

ایاااان ماااادعیان ! «مراجااااع تقلیااااد » سااااهم و نقااااش التصااااادی 

اماااااات را تااااااا سااااااطح مشاااااااوران لضااااااائی خااااااود خوانااااااده ام

در هماااین دوران باااود کاااه . خودکاااامگی سیاسااای بااااال کشاااید

همزماااااان باااااا پیشااااارفت هاااااای علمااااای و فنااااای و صااااانعتی  

اختراعاااااااات و اکتشاااااااافات  بازرگاااااااانی فرامااااااارزی اروپاااااااا  

رلاباااات لردیساااام و بناپارتیساااام برساااار بااااازار فااااروش  مااااواد 

خااااام و اناااارژی در مناااااط  غیاااار خااااودی  آرایااااش نیروهااااای 

 ...  ن المللی هم ت ییر کردبی

 

انگلسااااتان و فرانسااااه و ) چاااارا کااااه اروپااااای غرباااای 

بااادلیل رشاااد فناااای تولیاااد  اساااتعمال ماشااااین آالت ... ( آلماااان

در ... در تولیاااد  محتااااج باااازار فاااروش  ماااواد خاااام و انااارژی

تماااااام منااااااط   گرفتاااااار بحاااااران التصاااااادی و اجتمااااااعی در 

ی  ساااااطح ملااااای  از تااااارس انقالبااااای محتمااااال  جنااااا  داخلااااا

نگاااران امنیااات سااارمایه وطنااای در سااارزمین پایگااااه  بفکااار 

کشاااااور گشاااااائی  سااااارلت مسااااالحانه  مصاااااادره دارائاااااای و 

! «وحشاااااای » امااااااوال دیگااااااران  بفکاااااار اسااااااتعمار شاااااار  

 ... ماجراجوئی در پیش گرفت. چاپیدن شرلی ها افتاد
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 ؟؟!!««گندیده گندیده » » سرمایه داری سرمایه داری 

رفاااع حاجااات  رای ماااالی بااا یساااخن برسااار زد و بناااد

میااااان مااااوش و گربااااه   ؟!«پایاپااااای » چاااارب و  ایمعاملااااه 

   امپریالیساااااتی –حرمسااااارائی و باااااورژوا  –فئاااااودال  رژیااااام

هااار دو نگاااران  یکااای بااارای خریاااد  تاااامین اساااباب عیاشااای  

. دیگااااری بخاااااطر فااااروش  تضاااامین وسااااائل کالشاااای اساااات

نااااوبتی  اسااااتقرا  ؟ !«پایاپااااای » تکاااارار همااااین معاملااااه 

زار فااااامیلی  هاااا –لاجاااااری   سااالطنتی هاااای اسااااارت باااااروام

باااا بهاااره هاااای کلفااات بااارای سااافرهای تفریحااای ناصااارالدین 

  کااااه کشاااااورزی و صاااانعت بااااودو مالزمااااان درگاااااهی شاااااه 

. ایااااران را فلااااج کاااارد  از کااااار انااااداختتولیااااد کارگاااااهی در 

  مولااادهاااای نیرورشاااد گرفااات  را جلاااوی تحااارک التصاااادی 

. اجاااازه ناااداد ...راهای مصااارفی جامعاااه یمنااادنیازمتناساااب باااا 

اروپاااای غربااای  میااارا  خاااواران اساااتعمار کهااان  ه تاااا اینکااا

بااای لیالااات وطنااای  مساااتبد و بیااااری ارتجاااا  باااومی  حکاااام 

باااازی را بردناااد  بااار خااار ماااراد ساااوار شااادند  پااایش افتادناااد  

رساامی   بموجااب اسااناد... آماادمقاادمات حااراج ایااران فااراهم 

! «بااای شااایله و پیلااااه » فااار  مااای کنااایم لابااال دسترسااای  

  خااااواران اسااااتعمار کهاااان  میاااارانفااااوذ آغاااااز مااااال اینکااااه 

  در باااازار داخلااای ایاااران... انگلساااتان و فرانساااه و بلژیااال

. هااایچ بعیاااد نیسااات! مااایالدی بااااز مااای گاااردد 0151باااه ساااال 

 ... مکتوب یرویدادهالزوم بازنگری ولی چطور؟ 
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اساااااااالمی   –ایالتااااااای   شکسااااااات لاااااااوای فئاااااااودالی

لاجااااار در لبااااال ارتااااش ماااانرم  ملااااوک الطااااوایفی –فااااامیلی 

  کاااه باااه سااابل اروپاااائی آرایاااش یافتاااه باااود  ریروسااایه تااازا

را باااه لباااول پیماااان علیشااااه حدرباااار فت  دولااات ولااات ایاااران

وادار کااارد و شااارایط مسااااعدی « تااارکمن چاااای » معااارو  

؟ ...!بااارای تحمیااال اناااوا  لراردادهاااای مشاااابه بوجاااود آورد

  (ساااااب  ) در عااااین حااااال  بااااه نقاااال از مورخااااان شااااوروی 

ده نااوزدهم ماایالدی  حتاای تااا سااال هااای نخساات دهااه ساای ساا

صااارفنرر از حجااام مصااار  داخلااای  سااااالنه ارزشااای معاااادل 

میلیااون روباال پارچااه از ایااران بااه ماااورا  لفقاااز و سااایر  2

 ...  استان های روسی کناره دریای خزر صادر می شد

 

  (تااارکمن چااااای ) ویرانگااار اسااااتعماری ایااان پیماااان 

از لضاااا یااال ساااری امتیاااازات ... ساااوای لضااااوت کنساااولی

و گمرکااااای خااااااه را هااااام  بااااارای اولاااااین مرتباااااه   مالیااااااتی

همااااین اماااار  . تاااازاری ماااای کاااارد –روساااای نصاااایب تجااااار 

باااارای عقااااد ... موجااااب شااااد تااااا تمایاااال انگلسااااتان و فرانسااااه

موضااو  رلاباات هااای بعاادی  –پیمااانی مشااابه افاازایش یابااد 

. حضااااارات باااااا روسااااایه تااااازاری در باااااازار داخلااااای ایاااااران

  .. .کلی جای حر  داردخود ماجرائی که 
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 رلابااااات هاااااای آشاااااکار و نهاااااان مااااادعیان رانجامسااااا

برسااار باااازار فاااروش  مناااابع طبیعااای  ماااواد خاااام و انااارژی 

همااااراه بااااا باااای لیااااالتی حکااااام ... در مناااااط  غیاااار خااااودی

! «رعایااااا » نگااااران اوج شااااورش هااااای پراکنااااده  – وطناااای

فرودسااااااااتان   و پیشااااااااه وران کشاااااااااورزان و صاااااااانعتگران

طبااای باااه در سااارزمین پایگااااه  کاااه از ل شاااهری و روساااتائی

نیرومنااد تاار «  هاام پیمااان» یاال لطااب دیگاار ماای غلتیااد تااا 

 . کار خود را کرد... سخاوتمند تر پیدا کندو 

 

  اسااااتقالل ایااااران  بااااا تمااااام امااااا و اگرهااااابطوریکااااه 

! «اسااااالم » فاااادای بیضااااه پااااوک و مبااااارک  –بباااااد رفاااات 

لرباااااانی حمالااااات شااااااه و دیانااااات شااااایی  سااااالطنت ناساااااوتی 

طاااولی نکشاااید ولااای . ردیااادناصااار و کاافااات الهاااوتی لاصااار گ

بااااا فرمااااان ساااالطان صاااااحبقران   –کااااه آب از ساااار گذشاااات 

دروازه هاااای نیماااه بااااز کشاااور باااه روی ! «علماااا » فتاااوای 

 ... رلیبان منترر  چارتا   گشوده شد

 

: دو جانبااااههااااای تجاااااری بیخااااود نبااااود کااااه پیمااااان 

مااایالدی   0110باااه ساااال   میاااان ایاااران و انگلساااتانابتااادا 

مااایالدی  پیماااان ایاااران و بلژیااال   0122ایاااران و فرانساااه 

ایااااران و سااااوئد  میااااان ایااااران و دانمااااارک  ایااااران و هلنااااد  

 .. .ندمیالدی بسته شد 0127ایران و نروژ به سال 
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همااااااه از همااااااان امتیااااااازات از شااااااما چااااااه پنهااااااان  

! مالیااااااااتی و گمرگااااااای پااااااایش گفتاااااااه برخاااااااوردار گشاااااااتند

از ایااان کااااروان ناااارر دور دسااات هااام    امپریالیسااام آمریکاااا

مااایالدی   0120در ساااال چاااون حاااراج شااااهانه غافااال نباااود  

اولااین لااارارداد رسااامی خاااود را بااا دولااات ولااات ایاااران امضاااا 

؟ در تماااام زد و بنااادهای آشاااکار !«لاااانونی » کااارد و بطاااور 

 ...   و نهان رلیبان با دربار فرتوت لاجار حضور یافت

 

 ازشساااایاااال خواننااااده توجااااه دارد کااااه چطااااور بااااا 

ی و بااااین المللاااای  هاااام آغوشاااای ننگااااین میااااان ارتجااااا  بااااوم

شاااارلی   فئودالیساااام بااااا امپریالیساااام  دمکراساااای بااااا اسااااتبداد

  میااااااان مااااااوش و گربااااااه! «پایاپااااااای » نااااااوعی معاملااااااه 

: صااانایع سااانتی... غلاااه و ادویاااه و پنباااه و کتاااان: کشااااورزی

: تولیاااد کارگااااهییاااا ... نااای تاااابی  پشااام ریسااای و گلااایم باااافی

هنگااااری  لااااالی بااااافی  مسااااگری  نجاااااری  پارچااااه بااااافی  آ

اینهااااا ... نقااااره کاااااری  نقاشاااای  کاشاااای سااااازی  ساااافالگری

مختااال  بااایش از پااایش  دچاااار پاااس رفااات شااادند  بکلااای هماااه 

کااااااال  بنجااااال هاااااای ارزان اروپاااااائی  ات غیااااار الزم دراباااااا و

. ز روناااا  افتادناااادابکلاااای ... محصااااوالت مشااااابهخروارهااااا 

  باااا خودکاااامگی سیاسااای کناااار آماااد! «آزاد » دنیاااای چطاااور 

عمار  باااااااارای دوشاااااااایدن کشاااااااااورزان و اسااااااااتبداد و اساااااااات

  کشااااور ماااااو رنجبااااران  چاپیاااادن زحمتکشااااان  صاااانعتگران

 ... متحد شدندایران  انسخت کوش
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وامهاااای چااارب اشااارافی  دنبال اساااتقرا  ناااوبتی  بااا

  و سااانگین کلفاااتهاااای باااا بهاااره دلبخاااواهی و اساااارات باااار  

  شااااد فااااراهمدر کشااااور ماااا مقااادمات برپااااائی التصااااد پااااولی 

اسااااتبدادی و هاااام اسااااتعماری  ! «ندیااااده گ» رمایه داری ساااا

  امپریالیساااتیپاااولی و ماااالی و تجااااری و  محافااالساااایه زیااار 

؟  !اروپااااائی و آمریکااااائیحرفااااه ای  مستشاااااران بااااا نرااااارت 

تااااریی مکتاااوب گاااواهی مااای دهاااد کاااه . در ایاااران رلااام خاااورد

ماااایالدی   0131تااااا  0133هااااای  سااااالفاصااااله در چطااااور 

  ادراتیپاااانج سااااال  حجاااام ارزشاااای کاااااالی صااااماااادت راااار  

احتسااااب روسااایه تااازاری  باااه ایاااران  باااا اروپاااا  محصاااوالت 

اسااااتعماری  هااااای تحمیلاااای  پیمااااان هااااای لراردادبراساااااس 

میلیاااون باااه بااایش از  02از ... متیاااازات مالیااااتی و گمرکااایا

 محصاااوالتهماااان  – پیااادا کاااردمیلیاااون روبااال افااازایش  11

بعضااای زمخااات  در داخااال کشاااور  اغلاااب کاااه   الزم مصااارفی

خواننااده توجااه دارد  . تولیااد ماای شاادند  زل تااربااا کیفیتاای نااا

در ایااااران   تولیااااد کارگاااااهی مااااا  صاااانایع ساااانتیچطااااور کااااه 

گساااترده  اجتمااااعی نسااابتا پااایش از آنکاااه بتواناااد پایاااه هاااای 

  بتواناااادپاااایش از آنکااااه ! ناااادپیاااادا ک اسااااتواریاااال مولعیاااات 

  و تجاااااار کشااااااورزان و صااااانعتگران و پیشاااااه ورانبیااااااری 

شااود  باار خااود  وطناای انااه حااالدهقانااان فقیاار و میتکیااه باار 

مسااااتقل گااااردد   ملاااایسااااطح در  در ارزش آفریناااای و رلاباااات

نیروهاااای بازدارناااده درسااات در آساااتانه بلاااوا تااااریخی  بااادام 

دچاااار پاااس رفااات    افتااااد و عوامااال ویرانگااار خاااارجیداخلااای 

 ... مرگ تدریجی شد
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تردیاااد نااادارم کاااه باااا برخاااوردی صااابورانه و انتقاااادی 

درخااااواهیم یافاااات کااااه منقضاااای   بااااا تاااااریی ایااااران در دوران

! «آزادی » چطااااور پیمااااان هااااای اسااااتعماری باااارای فااااروش 

کااه بااا زد و بنااد  ... ساایل فاارآورده هااای اروپااائیکااه هرچنااد 

از آنجاااا کاااه ولااای از کاناااال اساااتبداد در ایاااران جااااری شاااد  

هااار کااااالئی حامااال سیاسااات دولااات معینااای باااود کاااه باااا ساااایر 

ح ماااااادعیان رلاباااااات داشاااااات  باعاااااا  گردیااااااد تااااااا در سااااااط

بیمارگوناااه شاااکل بگیااارد کاااه باااا  یآرایشااا دولتماااردان وطنااای

. از هااام مااای پاشاااید... انقضاااای هااار لااارارداد کوتااااه و بلنااادی

در همااااااان چااااااارچوب و  اسااااااتراتژی دولاااااات ولاااااات ایااااااران

خودکاااااامگی سیاسااااای متاااااداول  عماااااال تاااااا حاااااد مانورهاااااای 

. باااااختری سااااقوط کااااردان فروشااااآزادی رلااااابتی  –تاااااکتیکی 

شخصاااایتی افااااراد بمانااااد  ضااااع  ... در مااااورد رشااااوهامااااا 

رژیمااای اسااات کاااه عناصااار تشاااکیل دهناااده آن ساااخن برسااار 

چطااااور؟ حااااال . را تااااامین نماااای کردنااااداش نیازهااااای مااااالی 

باااازدهی کاااار در لاااوای فئودالیسااام  متکااای بااار وساااائل چاااون 

 م حرمسااارائیرااباااا هزینااه هاااای گاال و گشااااد ن... کهاان تولیااد

 جنسااای و ملکااای و مقاااامی رشاااوه. تناساااب نداشاااتمتاااداول 

باااارای  رشااااوه نقاااادی! در ایااااران مرسااااوم بااااودر باااااز از دیاااا

شاااارلی و غربااااای    دول اساااااتعماریخریاااادن دولتمااااردان را 

  انتقااااال ساااارمایه  شااااگردی بااااود باااارای نفااااوذ  دادنااااد رواج

در فاصااله زمااانی نساابتا کوتاااه  کااه ... بااه ایاارانو کاااال پااول 

باااااه یکااااای از عوامااااال ماااااوار در ! «وام » باااااا اسااااام رماااااز 

 ... التصاد کشور بدل شد
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در فصااااول بعاااادی از ایاااان مبحاااا  نشااااان خااااواهم داد 

فئااااودالی ایااااران  ماااادت هااااا پاااایش از  –کااااه رژیاااام ساااالطانی 

نفاااااااوذ اساااااااتعماری غااااااارب  برااااااااار افااااااازایش جمعیااااااات  

نیازمناااااادیهای جاااااااری جامعااااااه  رشااااااد معکااااااوس تولیااااااد و 

راه حلاااای هاااایچ بلحااااار تاااااریخی  فلااااج شااااده و ... مصاااار 

. باااااارای رفااااااع تضااااااادها  التصااااااادی و اجتماااااااعی نداشاااااات

؟ !«معتبااار » وس و درماناااده  چشااام باااراه منباااع ماااالی ماااای

 ... خواب بهشت می دید

 

از لاااارار معلااااوم  جناااات مکااااان  ساااالطان صاااااحبقران 

لشاااگر ولفااای خاااوران حاااریه وطنااای  ! «علماااا » محباااوب 

. از ایااان ماااای ترساااید کااااه در منازعااااات داخلااای از پااااا درآیااااد

! «ناااااجی » منتراااار یاااال . هاااایچ بااااا رعایااااا میانااااه نداشاااات

.   برسااار خادماااان درگااااه  فریااااد مااای کشااایدناسااازا مااای گفااات

خایااه ماااالن لبلااه عااالم را فلاال ماای کاارد  مرتااب ماای غریااد  

. توطئاااه گااار مااااهری باااود. باااه چاااوب مااای بسااات  دار مااای زد

حکاااام محلااای را  ... بهاناااه مااای تراشاااید مضاااطرب و العاااالج

گروهااااای از ! « ملوکاناااااه» باااااه تخااااام مباااااارک اغلاااااب کاااااه 

! «علماااا » فتاااوای  باااا... نساااب مااای بردنااادلاجاااار درباریاااان 

رعایاااا باااه دوشااایدن بیشاااتر   بااارای اخاااذ مالیاااات سااانگین تااار

ویراناای  غیاار از کااه هاایچ حاصاالی  –جااان هاام ماای انااداخت 

  کااااهش هرچاااه بیشاااتر تولیاااد  فااارار و آوارگااای روساااتائیان

 . در بر نداشت
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  و مبادلااااه پااااس رفاااات تولیااااد  دولااااتباااای برنااااامگی 

  داولمالکیاااات فئااااودالی متاااابسااااتر در تجااااارت و بازرگااااانی 

و حکاااااام محلااااای  خاااااوانین دائااااام میاااااان اشااااارا  و ساااااتیز 

  هاو روسااااتا در شااااهرافاااازایش نااااا آراماااای هااااای اجتماااااعی 

  زمینااااه را باااارای تاااارور و اختنااااا  و ساااارکوباینهااااا همااااه 

؟ !«نااااادری » احیاااای اشاااا الگری هاااای مااااجراجوئی  حتاااای 

« کفااار » کااه لتاال عااام ! «علمااا » و  در میااان بلنااد پایگااان

؟ !«اسااااالم » باااارای  بسااااط نفااااوذ  –ا ر و خااااارج داخاااالدر 

 .    فراهم می کرد... الزم می دانستند

 

اختناااا  در داخااال  تااارور و تشااادید در ایااان ارتبااااط  

بااارون مااارزی کاااور  مااای تاااوان از جنااا  هاااای   بجاااای خاااود

: انسااااانی و التصااااادیساااانگین ضااااایعات هزینااااه گاااازا   بااااا 

ماااایالدی   0111سااااال ه ایااااران و روس بااااجناااا  اول مااااال 

ایاااران و عاماااانی در فاصاااله ساااال هاااای انجام جنااا  بااای سااار

و یاااااا جنااااا  دوم ایاااااران و روس  ...مااااایالدی 0150 – 53

. مااااایالدی یااااااد کااااارد 0150 – 51ساااااال هاااااای فاصاااااله در 

مااارگ لهاااری  از بااارای فااارار ! «ناااادری » ناااوعی گریااازی 

گیااااوتین تیااااز یاااال انقااااالب همگااااانی در ساااارزمین پایگاااااه  

دگی و درماناااااناشااااای از  احمقاناااااهویرانگااااار و جنااااا  هاااااای 

   ... لاجاریسماستیصال 
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 محرک جنبش » روشنگری «!؟

مااااااایالدی   53/0150ایاااااااران و عاماااااااانی  جنااااااا   

 اختالفاااات مااارزیحااال احمقاناااه و بااای سااارانجام بااارای جنگاای 

افااااازایش مالیاااااات  جنسااااای و نقااااادی   –باااااا هزیناااااه گااااازا  

  تعطیااال کشااات و برداشااات  یعااارومززماااین هاااای ویرانااای 

ری در ساااارحدات  کشاااااورزی و دامااااداتمااااام عیااااار سااااقوط 

لحطاااای  گرساااانگی رعایااااا  خانااااه خراباااای دهقانااااان فقیاااار و 

ایااان هماااه ضاااایعات بااارای گااال روی ساااالطین  ... میاناااه حاااال

! «اسااااالم » ساااانی و شاااایعه  بخاااااطر سااااالمت بیضااااه پااااوک 

ویرانگاااار  و  ایاااان جناااا  احمقانااااه  بموجااااب اساااانادچااااون 

  بااادون نتیجاااه  حااال اختالفاااات مااارزیحتااای بجاااائی نرساااید  

! «تزاریساااام » آلاااای گویاااا ز لااارار معلاااوم  ا. خاتماااه یافااات

 ...    هیچ مخالفتی با این نتیجه نداشت

 

. چناااد کلماااه در ماااورد دو جنااا  ایاااران و روساماااا 

. را بدسااات دادیسااام تزارفاااوری و اساااتراتژیل کاااه مطلاااوب 

مااااااایالدی   0103/0111یکااااااای در فاصاااااااله ساااااااال هاااااااای 

اساااتعماری  تحمیااال یااال لااارارداد + ایاااران ساااخت شکسااات 

و دیگاااااااااااری در ساااااااااااال هاااااااااااای ( لساااااااااااتان پیماااااااااااان گ) 

ایااااااران و سااااااخت تاااااار ماااااایالدی  شکساااااات  0151/0150

(. پیماااان تااارکمن چاااای ) تحمیااال دوماااین لااارارداد اساااتعماری 

بموجاااب اساااناد و مااادارک رسااامی    ولااای از شاااما چاااه پنهاااان
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  ویرانگااار و اساااارت باااارهاااای پااار هزیناااه   کاااه ایااان جنااا 

  اساااالمی – دربااااری  داخلااایغلااایر وسوساااه هاااای محصاااول 

  اساااااتعماری –تااااازاری   خاااااارجیناااااامرئی وطئاااااه هاااااای تو 

: کاااارد رونمااااائیاز پاااارده باااارون انااااداخت  نکتااااه رریفاااای را 

  مااااال دول امپریالیسااااتی اروپااااا  معلااااوم شااااد کااااه تزاریساااام

  طاااااار  شاااااااومی دارد  بخصاااااااوه انگلسااااااتان و فرانسااااااه

شاااار    بااااازارانحصاااااری آشااااکار و نهااااان  بفکاااار کنتاااارل 

؟ !ایاااران اساااتبلعیااادن بفکااار هااام جاااوار  های تجزیاااه کشاااور

آشااانا باااا گرفتااااری هاااای داخلااای همساااایه دیاااوار باااه دیاااوار  

! « تنبیهااای» کشااای هاااای  لشاااگرتوطئاااه و تحریااال  ضااامن 

اشااا ال و و  ایااارانلاااانونی دولااات علیاااه  ناااوبتیجنااا  هاااای 

ی الحاااا  منااااط  شااامالی ایااان کشاااور باااا تحمیااال لراردادهاااا

  انگاااار ناااه انگاااار  (گلساااتان و تااارکمن چاااای ) اساااتعماری 

باااارای نفااااوذ و حضااااور در  رلیبااااان اروپااااائیبه مشاااااتااااالش 

    ... لصه سیر و پیاز؟ !ایران را نمی پسندید

 

  ساااااتعماریدعواهاااااا  ساااااتیزه هاااااای اایااااان تماااااام در 

طبیعاای  چنااد جانبااه باارای کنتاارل بااازار  منااابع هااای رلاباات 

خودکاااامگی سیاسااای در ج رافیاااای   کاااه ماااواد خاااام و انااارژی

از یاااال مولعیاااات  تزاریساااام... ناااادایااااران را تقویاااات ماااای کرد

در مقابااال  . برخاااوردار باااود ...محلااای مسااااعد  رواباااط سااانتی

خاصاااااه انگلساااااتان و فرانساااااه  ... دول امپریالیساااااتی اروپاااااا

تاااوا هاااای دور زن  مااادرن  باااا ارتشااای ناااوین  اراباااه هاااای 
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در جنااا  هاااا نشاااان دادناااد کاااه لابلیااات ... تسااالیحات پیشااارفته

بهاااار حااااال  . فناااای بهتاااار و مهااااارت رزماااای بیشااااتری دارنااااد

لیبااان لاادیمی و جدیااد  هاار یاال بااه طریقاای  دیپلماتیاال یااا ر

مساااالحانه  نیاااااز فااااوری و منااااافع اسااااتراتژیل خااااود را در 

و نزدیااااال  بالکاااااان و آسااااایای صااااا یر  در ایاااااران و خااااااور

 ... میانه دنبال می کردند

 

تاااااا اینکاااااه شکسااااات هاااااای تکاااااراری و اساااااترتژیل 

در برابااار ارتااااش  ملاااوک الطااااوایفی لاجاااار –لاااوای فئاااودال 

؟ !«عالاااال » شاااااهزادگان بعضاااای ... ماااادرن تاااارازی نساااابتا

عبااااس میااارزا و شااارکا  را بفکااار اناااداخت  متوجاااه ناااواله 

فنااای و تااادارکاتی  فقااادان نرااام  آماااوزش و مهاااارت نراااامی  

پراکنااادگی و آشااافتگی هاااا  تصااامیم گیاااری هاااای خودسااارانه  

در یااال کااااالم  متوجاااه عااادم تحاااارک ... الااادامات دلبخاااواهی

 . لاجار کرد ایالتی –رزمی لوای فئودالی 

 

ایااااان حقاااااای  تلااااای  عقاااااب نشاااااینی و پاااااس رفااااات  

التصاااااادی و سیاسااااای و اجتمااااااعی  ورشکساااااتگی تااااااریخی 

شااااهد پیشااارفت هاااای فنااای : باااود کاااه گاااروه عبااااس میااارزا را

و تاااادارکاتی  نااااارر تحاااارک رزماااای  پیااااروزی هااااای رلیبااااان 

گواینکااااه . بساااامت انگلساااتان و فرانسااااه هااال داد... اروپاااائی

  بعضااااای صااااااحب منصااااابان  شااااااهزادگان: گروهااااای دیگااااار
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  خادمااااان مااااورد اعتمااااادعااااالی رتیااااه هااااا  بلنااااد پایااااه هااااا  

م یتصاااامو  نرااااامیدر امااااور از بقیااااه ؟ آنانکااااه کمتاااار !شاااااید

! «علمااااا » ز جملااااه ا... دخالاااات داشااااتندجنگاااای گیریهااااای 

ماااازدوران و خلعاااات بگیااااران حرفااااه ای  مشاااااوران ریااااز و 

 درشااات بارگااااهی  اطرافیاااان فتحعلیشااااه  همچناااان بااار حفااار

  ..  .روابط سنتی میان ایران و روس اصرار می ورزید

 

؟ !«دوگانااااه » ارزیااااابی  –همااااین دسااااته بناااادی هااااا 

  سااقوط محتماال)  داشااتند نگراناای واحاادیاال همااه واینکااه گ

  ( لاجااااار در منازعااااات داخلاااایمااااوروای ساااالطنت ناگهااااانی 

 و غلاااط اناااداز   التقااااطییااال گااارایش غلااایر  موجاااب شاااد تاااا 

  و مساااموم آلاااوده یدر بساااتر؟ !«روشااانگری » باااا عناااوان 

  « شااارلی و نیماااه غربااای» نیماااه   اساااتبدادی و اساااتعماری

بااا ایاان تفاصاایل  ماای تااوان عباااس میاارزا . گاال کاارد و پژماارد

  فرماااانروای منطقاااه آذربایجاااان  هماااان فئاااودال بااازرگ)  را

  (ولیعهااادی را باااا خاااود یااادک مااای کشاااید کاااه لقاااب  یساااردار

. اد کاااااارددر ایااااااران للمااااااد !«روشاااااانگری » رساااااامی پاااااادر 

  نااا ماانرملااوای کااه نوسااازی   ناگفتااه نمانااد  بموجااب اسااناد

  اروپااااائیساااابل ایالتاااای لاجااااار بااااه  –اسااااالمی  – یفئااااودال

 . از ابتکارات اوست... اصالحات دیوانی و مالیاتی
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؟ !«روشااااانگری » باااااازی بشااااانوید از نتاااااایج حاااااال 

گروهاااای از شاااااهزادگان  آشااااکار و نهااااان کااااه بااااا مخالفاااات 

: روبااارو شااادهااام ... ماااوروای سااالطنتغیااار رسااامی  انمااادعی

یکااای پیماااان ایاااران و فرانساااه بااارای تقویااات لااادرت دفااااعی 

  لاااوای فرساااوده لاجاااار در لباااال ارتاااش نسااابتا مااادرن تااازاری

! کاااه چنااادان نپائیاااد  پیماااانی مااایالدی باااود 0117باااه ساااال 

باادنبال اتحاااد محرمانااه فرانسااه  –چااون تقریبااا دو سااال بعااد 

باااار علیااااه انگلسااااتان  روساااایه تاااازاری بااااا ( بناپااااارت اول ) 

. ماااایالدی فساااای شااااد  بکلاااای از اعتبااااار افتاااااد 0114سااااال ب

پیماااان سیاسااای  دفااااعی و نراااامی میاااان یااال هااام  دیگاااری 

  مااایالدی 0101انگلساااتان در ساااال باااا ایاااران دولااات ولااات 

 ... با جوهر و هدفی مشابه

 

فرانساااه و شااال کااان سااافت کااان   دیپلماسااای ریاکاراناااه

لااااااانونی ایااااااران   –انگلسااااااتان در لبااااااال دولاااااات فئااااااودالی 

حکایااااات از آن داشااااات کاااااه لاجاریسااااام  فالاااااد یااااال پایگااااااه 

 کلااای مشاااکل دارد  ... نسااابتا اساااتوار  التصاااادی و اجتمااااعی

. شااارایط اضاااطراری نیساااتدر یااال لاااادر باااه دفاااا  خاااود و 

اصااااااالحات دیااااااوانی و   در اینصااااااورت  نوسااااااازی ارتااااااش

عیاشااای درباریاااان و تعهااادات هزیناااه باااا توجاااه باااه   مالیااااتی

! «رعایاااا » فقاااط باااا کشااایدن آخااارین رمااا    دولاااتاروپاااائی 

مقااااادور مااااای شاااااد  کاااااه نفاااااوذ رلیباااااان شااااارلی و غربااااای  

 ...                     وابستگی های خارجی رژیم را افزایش می داد
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طاااااولی نکشاااااید کاااااه نابساااااامانی هاااااای التصاااااادی و 

تبااااااهی کشااااااورزی و صااااانعت  کسااااااد باااااازار  : اجتمااااااعی

ر دربااااااااری  غیاااااااساااااااقوط پیشاااااااه وران و تجاااااااار محلااااااای  

  از سااااوئی ورشکسااااتگی صاااااحب کاااااران خاااارد و متوسااااط

روز مااااازد  رنجبااااران  شاااااهری  خانااااه خرابااااای زحمتکشااااان

اینهااااا هماااااه در ارتبااااااطی ... دهقانااااان فقیااااار و میانااااه حاااااال

  ارزش آفریناااای در اربااااابی مسااااتقیم بااااا پااااس رفاااات تولیااااد

اسااااالمی   –ساااالطانی  لاجاااااری  –بسااااتر مالکیاااات فئااااودالی 

ز پااایش  برااااار افااازایش جمعیااات  ملاااوک الطاااوایفی  بااایش ا

 . باال گرفت... نیازهای مصرفی جامعه

 

: در یاااال چنااااین شاااارایطی بااااود کااااه حکااااام وطناااای

  شااااهری و روسااااتائی نگااااران ط یااااان ناگهااااانی زحمتکشااااان

بفکااار تااارور و اختناااا  بیشاااتر  تاااازه ! «علماااا » باااا فتاااوای 

للااااع و لمااااع مخالفااااان در داخاااال و ماااااجراجوئی در خااااارج  

گفتااایم کاااه چطاااور پاااس . ناااادری افتادناااد تکااارار حمالااات هاااای

ملاااوک الطاااوایفی ایاااران   –رفااات لهاااری مناسااابات فئاااودالی 

یساااام  شکساااات هااااای تکااااراری و اسااااتراتژیل رژیاااام لاجار

؟ !«تجاااااادد خااااااواهی » بساااااامت نااااااوعی  عباااااااس میاااااارزا را

کشااااید  ... نوسااااازی ارتااااش  اصااااالحات دیااااوانی و مالیاااااتی

 .. .هل دادمیرا  خواران استعمار کهن بسمت 
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بااای ارتبااااط باااا هااارج و  دد خاااواهی عبااااس میااارزاتجااا

بااااود  در ساااارزمین پایگاااااه ن... التصااااادی و اجتماااااعیماااارج 

  فرساااااوده سیاسااااای لاجاریسااااامکاااااه مااااای رفااااات تاااااا التااااادار 

؟ ...!عباااااااس میاااااارزا را بااااااه خطاااااار اناااااادازد ساااااالطنت آتاااااای

هاااارج و ماااارج  بااااا توجااااه بااااه افاااازایش جمعیاااات  وانگهاااای  

امعاااااه نشااااان مااااای داد کاااااه تولیاااااد باااااا نیازهاااااای مصااااارفی ج

سااخن برساار پااس رفاات التصاااد  طبیعیاای  . هماااهنگی ناادارد

محاااارک عصاااایان هااااا   –رشااااد معکااااوس تولیااااد و مصاااار  

کااااااه تکاااااارار عاااااااملی اساااااات  ... شااااااورش هااااااای پراکنااااااده

. اجاااازه نمااای دادلاجاریسااام را باااازآفرینی جااااری  مناسااابات 

نااااامزد رساااامی ساااالطنت  نگراناااای عباااااس میاااارزا  منشااااا  

   ... جنبش روشنگریانگیزه رهور 

 

  یخاااااااود نباااااااود کاااااااه کشااااااااورزان و صااااااانعتگرانب

  دهقاناااان فقیااار و میاناااه حاااال  صااااحبکاران خااارد و متوساااط

. راه فاااارار در پاااایش گرفتنااااددسااااته دسااااته  از پااااا درآمدنااااد  

از ده نشاااینی گریختناااد  ... ناااان بخاااور و نمیااار  بااادنبال کاااار

جمعیاااات روسااااتاها  ! بااااه شااااهر و شااااهری هااااا پناااااه بردنااااد

نقصاااان باااازوی کاااار  رااااار ببشااادت کااااهش یافااات  زراعااات  

زماااین هاااای لابااال کشااات از بکلااای خوابیاااد  از رونااا  افتااااد  

باااا افااازایش جمعیااات شاااهری  ... نددور التصاااادی خاااارج شاااد

  شاااارایطی بوجااااود آمااااد کااااه دولاااات مرکاااازیرفتااااه رفتااااه  

  ... برای پذیرش آن آمادگی نداشتلاجاریسم 
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اساااااااااتبداد  مبناااااااای براینکاااااااااه هسااااااااات شااااااااواهدی 

  یدیوانسااااااااالری لاجااااااااره  خودکاااااااامگی کاااااااور و احمقانااااااا

! «هاااازار فامیاااال »  ملااااوک الطااااوایفی –سااااالمی ا –ایالتاااای 

و تااااریخی از ایااان دسااات تحاااوالت لهاااری یااال سلساااله برااااار 

در تنگنااااا لاااارار گرفاااات    باااایش از پاااایش  (شاااار  فااااو  ) 

. حتاااااای پایگاااااااه هااااااای ساااااانتی خااااااود را هاااااام از دساااااات داد

باااااارون ماااااارزی  هااااااای همزمااااااان  در کنااااااار ماااااااجراجوئی 

را  در اماااور دیاااوانی« علماااا » و غلااایر تااار  حضاااور بیشاااتر

د ؟ تااا هاام باای لیااالتی زمیناای خااو!کااردماای زمینااه چیناای نیااز 

؟ !در حفااار تعاااادل میاااان تولیاااد و مصااار  را الپوشاااانی کناااد

کشااااااورزان و صااااانعتگران و پیشاااااه وران  سااااارکوب و هااااام 

  در شاااارایط اضااااطراری را ...دهقانااااان فقیاااار و میانااااه حااااال

  ... وه دهدموجه جل! «علما » با فتوای 

 

حکااااام ولاااات وطناااای  احمقانااااه کااااور و ولاااای شااااتاب 

! «علماااااا » فتاااااوای چااااارب و شااااارعی چاشااااانی باااااا هماااااراه 

ین مخاااااالفکشاااااتار ؟ !«کفاااااار » لتااااال عاااااام توجیاااااه بااااارای 

باااارعکس  . نگرفاااات  بجااااائی نرسااااید... اسااااتبداد و اسااااتعمار

  شااااال  و شااااکنجه و و ساااارکوب تاااارور و اختنااااا ید شاااادت

باااال گرفاات  هااا نافرمااانی  هااای مکاارر در مااال  عااام  اعاادام

را بااااز کااارد  شااادگان  بااای حقولاااان  وش محااارومگاااچشااام و 

. شاااهری و روساااتائی گردیاااد باعااا  همبساااتگی زحمتکشاااان

بااااه ایااااران  باااااختری  ارزانهااااای در ایاااان میااااان  ورود کاال
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اسااااااااتعماری   –تحمیلاااااااای دنبالااااااااه منطقاااااااای لراردادهااااااااای 

التصاااااادی و پیماااااان هاااااای +  متیاااااازات مالیااااااتی و گمرکااااایا

چناااادی بعااااد  ه و مزیااااد باااار علاااات شااااد... دفاااااعیی و سیاساااا

ضااااد و انقالباااای   ملااااییکاااای از مترلاااای تاااارین جناااابش هااااای 

یاااااال اسااااااتبدادی و ضااااااد فئااااااودالی و ضااااااد اسااااااتعماری در 

و روساااتاهای کشاااور ماااا بااار پاااا شاااد  شاااهر هاااا سلساااله از 

گااال کااارد  در ج رافیاااای سیاسااای ایاااران ! «بابیاااه » جنااابش 

  ... رلم خوردشکل گرفت  

 

؟ !« بابیااااه» جناااابش برآمااااد   یااااا رچگااااونگی رهااااو

در فصاااول بعااادی  حتااای االمکاااان باااه تفصااایل  ماااورد بحااا  

   ولاای پاایش از آن  باارای مقدمااه چیناای. لاارار خواهااد گرفاات

اختصاصااای تاار  در ماااورد شاااکل   جااا دارد کاااه لاادری بیشاااتر

ولیعهااااد شاااااهزاده لاجااااار  « تجاااادد خااااواهی » و مضاااامون 

رزا  جناااات مکااااان عباااااس میاااافئااااودال باااازرگ  فتحعلیشاااااه  

؟ !«جنااااابش روشااااانگری » رسااااامی پااااادر ناااااامزد سااااالطنت  

  خاادا کنااد کااه بااا پاار حرفاای ماان در ایاان باااره. صااحبت کناایم

    ... جائی خراب نشود
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  ؟؟!!««تجدد خواهی تجدد خواهی » » ویروس ویروس 

تاااااااریی مکتااااااوب گااااااواهی ماااااای دهااااااد کااااااه چطااااااور  

  کشاااااااورزی و دامااااااداری و پیشااااااه وری  صاااااانایع دسااااااتی

چاااااارچوب  کارگااااااهی  مکانیسااااام ارزش آفرینااااای درتولیاااااد 

نااااوعی تقساااایم کااااار ایالتاااای    فئااااودالی – مالکیاااات ساااالطانی

  لاجااااار  متکاااای باااار وسااااائل کهاااان تولیاااادملااااوک الطااااوایفی 

بااادنبال افااازایش جمعیااات  نیازهاااای ماااادی و معناااوی جامعاااه  

در میاناااه ساااده ناااوزدهم ... رشاااد معکاااوس تولیاااد و مصااار 

  فرتاااوت لاجاریساام. از کااار افتااادبکلاای   مختاال شااد ماایالدی

! «هااااازار فامیااااال » سااااالطنت ماااااوروای تمرار اسااااانگاااااران 

عناااااان از کااااا  داد  در آساااااتانه انقالباااااات همگاااااانی اروپاااااا  

  کفتااااار پیاااار. بساااام   گفاااات و ذوالفقااااار از نیااااام باااار کشااااید

! «اجااااامر » مهاااار ... بااارای جباااران مافااااتامیرالماااومنین  

. افتاااادخاااودی  یرفااات  بجاااان رعایااااگبااای حقولاااان را نشاااانه 

 تنبیااااه  را زحمتکشااااان ! «علمااااا » بااااا فتااااوای بنااااام خاااادا  

فلاااال کاااارد  فضااااول وطناااای را  در مااااال عااااام  پیشااااه وران 

. باااادار آویخااااتشااااکنجه داد  در مااااواردی کلاااای شااااال  زد  

کشااااااورزان و صااااانعتگران یااااااغی را باااااه صاااااالبه کشاااااید  

کوبیااااد  درهاااام را   خودکااااامگی سیاساااای مخااااالفین اسااااتبداد

   ... را به تبعید فرستاد تجار خاطی

 سمان زمین تو باد    دست لدرت در آستین تو بادخسروا  آ
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تااااارور و تشااااادید مبنااااای براینکاااااه  شاااااواهدی هسااااات

بااایش از پااایش    در دوران ماااورد بحااا و سااارکوب اختناااا  

  مااوروای محلاای  ماادعیان غیاار رساامی ساالطنتولاات حکااام 

: رلیباااااان عبااااااس میااااارزا را  بااااارای الااااادامات خودسااااارانه

بیشاااااتر  چاپیااااادن هرچاااااه! «رعایاااااا » غلااااایر تااااار دوشااااایدن 

بااااا افاااازایش بهااااره مالکانااااه  دهقانااااان فقیاااار و میانااااه حااااال 

جااااری  اعتیااااار ناااایم بنااااد دولاااات ... هاااادایای جنساااای و نقاااادی

مرکااااازی را کااااااهش داد  شااااارایط نسااااابتا مسااااااعدی بااااارای 

. فااااراهم کاااارد ایالتاااای –در براباااار رژیاااام فئااااودال  نافرمااااانی

لاجاااااااااری  و زار رفتاااااااه رفتااااااااه  اساااااااتحکامات فرسااااااااوده 

ملاااوک الطاااوایفی   –احمقاناااه اساااالمی کاااور و دیوانسااااالری 

  در سااارزمین پایگااااه! «هااازار فامیااال » سااالطنت ماااوروای 

اشااااا الگری  : بااااارون مااااارزیهاااااای تااااارک خاااااورد  جنااااا  

بااااارای تعااااادیل نابساااااامانیهای جااااااری  ... غاااااارت و چپااااااول

؟ !احیااااای التاااادار مرکاااازیو ... موجااااودی تاااارمیم ساااااختارها

 .  در دستور کار لرار گرفت

 

  شکسااات هاااای پااای در پاااید  معاااذالل  طبااا  اسااانا 

  عقاااااب نشاااااینی هاااااای اساااااتراتژیل  هاااااا واگاااااذاریباعااااا  

را باااااااال زد  حرمساااااارا  یرساااااوائی ببااااااار آورد  پاااااارده هااااااا

. حقاااااای  را رو کااااارد  آباااااروی درباااااار و درباریاااااان را بااااارد

حمقانااااه فتحعلیشاااااه و تولااااه هااااا را  اخااااواب و خیااااال هااااای 

رفااااع تضااااادها  التصااااادی و اجتماااااعی  . بکلاااای باااار باااااد داد
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حااال مساااائل جااااری  ... لیاااد و مبادلاااه  اشااات ال و آماااوزشتو

! «امیرالمااااومنین » فصاااال معضااااالت ساااااختاری بااااه ساااایا  

  اشاااا الگری  غااااارت و چپااااااول – در سااااده هااااای منقضااااای

را اجااااازه نااااداد  باااارای مصااااادره دارائاااای و امااااوال دیگااااران 

ساااام فرتااااوت  ایاااان گریزگاااااه نااااادری را هاااام بااااه روی لاجاری

! «علماااا » بسااات  ناااان حکاااام حاااریه و تااان پااارور وطنااای 

 ... ولفی خوران وطنی را آجر کرد

  

؟ !اگاار تصااور کنااایم ساااده لاااوحی اسااتبااا ایاان حااال  

در جریاااان تحاااوالت جااااری در  کاااه شااااهزاده عبااااس میااارزا

  در انگلساااتان و فرانساااهخاصاااه ... اروپاااای بحاااری و باااری

. پیشااارفت هاااای روسااایه تااازاری لااارار نداشاااتیاااا در جریاااان 

حضااارات برسااار باااازار فاااروش   آشاااکار و نهااااناز رلابااات 

مااواد خااام و اناارژی در مناااط  غیاار خااودی  منااابع طبیعاای  

خااااور نزدیااال و میاناااه  و در بالکاااان و آسااایای صااا یر  در 

  وساااااااتاناز حضاااااااور نسااااااابتا نیرومناااااااد انگلساااااااتان در هند

در اروپاااای ( بناپاااارت اول ) پیاااروزی هاااای نراااامی فرانساااه 

 ...  هلاره بی خبر بود
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فرمانااااادهی کااااال لاااااوا  ساااااوای بااااارعکس  ناااااامبرده  

. هااام باااود« هااازار فامیااال » ماااوروای ناااامزد رسااامی سااالطنت 

سیاسااااای و نراااااامی    در راس اماااااور  پسااااات هاااااای کلیااااادی

غیااار رسااامی سااالطنت   مااادعیان ین بایساااتی بااایش از ساااایر

! بااودوار  رساامی آن خااود بااه آینااده نااا روشاان رژیماای کااه 

کااااه اسااااتراتژی دول پیداساااات در اینصااااورت  . ماااای اندیشااااید

اساااتعماری اروپاااا بااارای حضاااور مساااتقیم در  –یالیساااتی امپر

باااا آرزوی عبااااس میااارزا  ... منطقاااه و کنتااارل باااازار شااار 

! «هااازار فامیااال » یعنااای تاااداوم اساااتبداد  سااالطنت ماااوروای 

    ... می گذشتکانال واحدی از 

 

: تاااااریی« دوپهلااااوی » طنااااز ایاااان بشاااانوید از حااااال 

اگااااار شکسااااات تکاااااراری و اساااااتراتژیل لاااااوای فرساااااوده  

ارتااااش نساااابتا ماااادرن  لبااااال در لاجااااار ایالتاااای  –ئااااودالی ف

شااااهزاده عبااااس میااارزا را  کاااه مالکااای تااازاری   –باااورژوا 

بفکااار اناااداخت  بسااامت اروپاااا  خاصاااه انگلساااتان و فرانساااه  

هاااال داد  متمایاااال کاااارد  در مقاباااال  روی دیگاااار ایاااان طنااااز  

ایااااااران  فئااااااودالی پیااااااروزی ارتااااااش تاااااازاری باااااار لااااااوای 

خاااود محفاااور  حتااای در عمااال  بجاااای انگلساااتان و فرانساااه 

اروپاااااای لااااااره را باااااه حمایااااات از رژیااااام  یکشاااااورهااکاااااار 

. خودکامااااه ای برانگیخاااات کااااه عباااااس میاااارزا وار  آن بااااود

خاادا گاار بااه حکماات ببناادد دری  . اینجاسااتهاام تمااام مساااله 

 ... به رحمت زند لفل محکم تری
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امپریالیساااام و فئودالیساااام  . تااااا اینکااااه ور  برگشاااات

دمکراسااااای و خودکاااااامگی سیاسااااای  اساااااتعمار و اساااااتبداد  

یکاااای باااارای فااااروش    نگاااارانگرفتااااار  محتاااااج و هاااار دو 

باااارای خریااااد   تضاااامین وسااااائل کالشاااای  و دیگااااریبخاااااطر 

. کنااار آمدناادساااختند  بااا هاام ... تااامین اسااباب عیاشاایجهاات 

کاااااه کاساااااب و ... پاااااولی و دولااااای؟ !« ینناااااو» رویااااادادی 

ن  هماااین ازدواج ناااا میماااوبااادنبال . حجلاااه بااارده فاسااا  را بااا

؟ !«روشااانگری جنااابش » کاااه باااود باااا توافااا  لبلااای طااارفین 

  و نااااله الخلقاااه هااارزهعجاااوزی  –رهاااور کااارد   زاده شاااد

 ... سر موشدل شیر و م ز خر و با 

 

روابااااط پااااولی و توسااااعه از لاااارار معلااااوم  گویااااا بااااا 

مشاااااااکوک  ماااااااالی و تجااااااااری و دیپلماتیااااااال  مناسااااااابات 

. میااااان ایااااران و اروپااااا هاااام گاااال کااااردچنااااد جانبااااه فرهنگاااای 

وطنااااای باااااه اروپاااااا  دساااااتچین اعااااازام شاااااماری دانشاااااجوی 

ه  مهاااد تقلاااب و حقاااه باااازی  نسااااخاصاااه باااه انگلساااتان و فر

؟  !مااایالدی بااااز مااای گاااردد 0102و  0100باااه ساااال هاااای 

مااااال اینکااااه میاااارزا صااااالح شاااایرازی و . هاااایچ بعیااااد نیساااات

در هااار دو نفااار میااارزا جعفرخاااان مشااایرالدوله تبریااازی  کاااه 

  در بازگشااات باااه کشاااور...! انگلساااتان تحصااایل کااارده بودناااد

 ... انجام داده اندای کارهای نمونه 
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   جنااات مکاااان  میااارزا صاااالح  گویاااا از جملاااه اینکاااه

ماااااایالدی  چاپخانااااااه ای دایاااااار و در سااااااال  0104در سااااااال 

مااایالدی  اولاااین روزناماااه رسااامی فارسااای زباااان را   0130

؟ اسااااانادی هسااااات  !... کاااااردهاا و منتشااااار چااااا  در تهاااااران

مااایالدی   0105از ساااال ساااال پیشاااتر   هفاااتمبنااای براینکاااه 

 ... چاپخانه دیگری در تبریز فعال بود

 

ساااوای کارهاااای  –ناگفتاااه نماناااد کاااه میااارزا صاااالح 

از خاااود  یااال کتااااب خااااطرات هاااماز ایااان دسااات   «نمونااه » 

جانبااادار  غلاااط اناااداز   مکتاااوبیااال  –اسااات  بجاااای گذاشاااته

نشااااان ماااای دهااااد کااااه نااااامبرده . کااااه کلاااای جااااای حاااار  دارد

. تاااایر دیااده هااا  مراااهر انگلسااتان لاارار داشاات چقاادر تحاات

ضااامن اشااااره باااه بناااای دادگساااتری  چاااون میااارزای وطنااای  

بااادون بطوریکاااه پیداسااات  ... کتابخاناااه هاااا و یتااایم خاناااه هاااا

آشااانائی باااا جنایاااات لردیسااام در ساااطح ملااای و باااین المللااای  

  ؟ اینکااااه میاااارزا...!انگلسااااتان را والیاااات آزادی ماااای خوانااااد

چاااااه و یاااااا اصاااااال فهمیاااااد  مااااای چاااااه  «آزادی » مقولاااااه از 

چیاااازی در مااااورد پارلمااااان و دولاااات  لااااانون و لانونگااااذاری 

. داردالزم دیگاااری و جااادل بحااا  اینهاااا هماااه ... مااای دانسااات

  صااالح میاارزامرحااوم خاااطرات فقااط یاااد آوری ماای کاانم کااه 

؟ مشااااهدات یااال ناااارر !«تااااریخی » ساااند غلاااط اناااداز ایااان 

 ..   .عامی در سرزمین عجایب را تداعی می کند
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میاااارزا جعفرخااااان مشاااایرالدوله تبریاااازی  یااااا اینکااااه 

 خااادا بیاااامرزکاااه پاااس از بازگشااات  براسااااس آنچاااه  حتااایاو 

وزیاااااار و  0کابینااااااه ای بااااااا ! ... در انگلسااااااتان دیااااااده بااااااود

در ایاااااااران (  مااااااایالدی 0121باااااااه ساااااااال )  وزارت خاناااااااه

؟ !کابینااااه ای کااااه  بهاااار دلیاااال  چناااادان نپائیااااد  تشااااکیل داد

« رسااااله مجدیاااه » لدولاااه  مولااا  محماااد خاااان ساااینکی مجدا

  یوسااااا  خاااااان مستشاااااارالدوله «کشااااا  ال رائاااااب » یاااااا و 

  «یاااال کلمااااه » مشااااهور مولاااا  کتاااااب همااااان تبریاااازی  

میاارزا حسااین خااان سپهساااالر اعراام و یااا میاارزا ملکاام خااان 

از روشاااانفکران صاااااحب نااااامی هسااااتند کااااه ... نااااارم الدولااااه

 ...  ایران تعل  داشتند« جنبش تجدد خواهی » به 

 

حضاااارات  « روشاااانگری » موضااااو  در باااااره ولااای 

فاااامیلی نامبردگاااان   –طبقااااتی خااااه باااا توجاااه باااه تعلقاااات 

و اینکاااه غالباااا باااه مقاااام هاااای ... باااا کلااای ارج و لاااربیعنااای 

در همااااان چااااارچوب خودکااااامگی سیاساااای هاااام برجسااااته ای 

؟ موجاااب گردیاااد تاااا تماااام تحاااوالت ...!متاااداول دسااات یافتناااد

 ! « ساااهوی» مااای کنااایم جااااری و سااااختاری اروپاااا  فااار  

. بگوناااااه ای اشااااارافی و واروناااااه در ایاااااران انعکااااااس یاباااااد

! «فاضاااالنه » ناااوعی باااد آماااوزی  –بحااار طاااویلی عامیاناااه 

هماااین از روی معاااذالل   .جاااای حااار  داردکلااای خاااود کاااه 

ضاااد و نقااای  حااااوی مطاااالبی ... ی مکتاااوببااااز ماناااده هاااا

  در باااااره لااااانون و لانونگااااذاری  پارلمااااان و تفکیاااال لااااوا
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وان دریافاااات کااااه جنابااااان  روشاااانگران وطناااای مااااا  ماااای تاااا

انگاااار ناااه انگاااار  هااایچ التفااااتی باااه کاااار و مباااارزه مساااتمر 

  و پیشاااه وران خلاااع یاااد شااادگان  کشااااورزان و صااانعتگران

زد و خوردهااااا  پااای در پااای  همگااااانی التفااااتی باااه انقالباااات 

کاااارگران و دهقانااااان   خیاباااانی  خاناااه بااااه خاناااهپیکارهاااای 

تماااام کاااه بااای حقولاااانی ... تائیزحمتکشاااان شاااهری و روسااا

تحااااوالت جاااااری و ساااااختاری اروپااااا رای هسااااتی خااااود را باااا

 ... لربانی کرده بودند نداشته اند

 

پیشاااارفت هااااای التصااااادی و  –نکنااااد کااااه تحااااوالت 

و  در اروپااااا  در انگلسااااتان و فرانسااااه اجتماااااعی و حقااااولی

تحفاااااه گروههاااااای ممتااااااز  ... آلماااااان و اساااااپانیا و بلژیااااال

محصااااااول لفاااااااری ! و ساااااارمایه داران مالکااااااان و اربابااااااان

ناااااه نتیجاااااه کاااااار و و ؟ !... دولتماااااردان ولااااات اروپاااااا باااااود

زحمتکشااااان  پیکااااار رنجبااااران  مسااااتمر تااااوده هاااا  ه مباااارز

در لباااااااال مالکاااااااان و سااااااارمایه داران  ... ارزش آفریناااااااان

نیازهااااای مصاااارفی  رفاااااه مااااادی و معنااااوی  تااااامین باااارای 

تی در براباااااار حکااااااام نااااااوب... ماااااازد و اشاااااات ال و آمااااااوزش

 ... ح  و آزادی و استقاللبخاطر 
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مااااااورد بحاااااا  مااااااا  حیاااااارت آور اینکااااااه در دوران 

اروپااااای بااااری و بحااااری  ... انگلسااااتان و فرانسااااه و آلمااااان

  ات جمعااایاعتصاااابات و اعتراضااا  پااار از جاااوش و خاااروش

باااارای رفاااااه مااااادی و معنااااوی  ماااازد و اشاااات ال و آمااااوزش  

 از تحاااارک  همبسااااتگی  ساااار زناااادگی  پاااار ... حاااا  و آزادی

! «غافاال » ساایاحان ولاای . شااور و حااال انقالباای بااودپاار از 

کاااااور  فرساااااوده و لاجاریسااااام . شاااااناختندنمااااای حقاااااای  را 

! «هااااازار فامیااااال » سااااالطنت ماااااوروای نگاااااران اساااااتمرار 

  خاااودی ساااخت مشااا ول سااارکوب کشااااورزان و صااانعتگران

. در سااااااااارزمین پایگااااااااااه باااااااااودوطنااااااااای ارزش آفریناااااااااان 

   ... دیدندنمی ! «فاضل » روشنگران 

 

؟ !«فرهیختگااااان » اشاااارافی غلاااایر باااای خیااااالی ایااان 

مشاااقت باااار محاااروم شااادگان  دشاااوار و نسااابت باااه زنااادگی 

شاااااااااهری و روساااااااااتائی  رنجباااااااااران   ساااااااااخت کوشاااااااااان

نساااابت باااه کااااار طالاااات فرسااااا  ... فرودساااتان  باااای حقولااااان

  م ااااارورفضاااااول و صااااابور و مباااااارزه مساااااتمر کاااااارگران 

  پیکاااار خلااا  هاااا و ملااات هاااا  در هااار کشاااوری  هااار جهنمااای

 ...   یروز مال امروز  کلی جای حر  داردد
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مخفااای  اعالناااات اساااناد  گزارشاااات رسااامی و طبااا  

؟ صاااارفنرر از اخااااتال  بعضاااای !«تجاااادد خااااواهی » جناااابش 

  بااا شاااه و یااا گروهاای از محافاال حاکمااه نامااداران ایاان مااوج

؟ !«متعاااادل تااار » در بهتااارین حالااات  طالاااب ناااوعی آرایاااش 

  نااادو منااازوی بود منفاااور  ساااتمگر  از یااال رژیااام خودکاماااه

! « جاااااودان» خااااود را  –کااااه اصااااال گااااوش شاااانوا نداشاااات 

. علاااات باااای خیااااالی...! آغاااااز و پایااااان تاااااریی ماااای پنداشاااات

از ایاااان لماااااش بودنااااد  مااااا روشاااانگران وطناااای متاساااافانه  

. نمااای خواساااتند حقاااای  جااااری را ببینناااد و درک کنناااداصاااال 

 ...  چون صر  نمی کرد

 

    اساااتایااان یااال دروا شااااخدار  حقاااه باااازی محااا

کااااه گویااااا ایااااران و در : بااااا بااااوی گنااااد اسااااتبداد و اسااااتعمار

میانااااه سااااده نااااوزدهم ماااایالدی  آمااااادگی پااااذیرش تحااااوالت 

جاااااری در اروپااااا  انقااااالب همگااااانی باااارای تسااااویه حساااااب 

تاااااریخی تمااااام عیااااار بااااا اسااااتبداد و خودکااااامگی سیاساااای  

ملاااااوک الطاااااوایفی ولااااات   –اساااااالمی  ایالتااااای  –لاجااااااری 

! «هاااازار فامیاااال » مااااوروای  بااااا ساااالطنتتسااااویه حساااااب 

؟ ...!هرا نداشاااتفرتاااوت از فئودالیسااام انقالبااای آماااادگی گاااذار 

! «اساااااتبداد آسااااایائی » دلباختاااااه  – یرانااااای جماعاااااتگویاااااا ا

نمااای بایسااات  حااا  نداشااات  هماااان کااااری را مااای کااارد کاااه 

! «دمکراساااای » شاااایفته در ذات خااااود فرانسااااوی جماعاااات  

 ... انجام داده بود
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ن و پیشااااااه وران  چااااااون کشاااااااورزان و صاااااانعتگرا

زحمتکشااااان شااااهری  رنجبااااران روسااااتائی در فرنگسااااتان  

موفااا  شاااد  ... بااازرگ  نامااادار صااابور و م ااارور خلااا ایااان 

محاااروم جمعیااات درصاااد % 42بااایش از باااا بموجاااب اساااناد  

مااایالدی باااا  0714در ساااال ... از ساااواد خوانااادن و نوشاااتن

. تساااااویه حسااااااب کنااااادسااااالطنت ماااااوروای لاااااوئی شاااااانزدهم 

  ... هاانقالب کون برهنه 

 

مبناااای براینکااااه  امااااا دالئاااال و شااااواهدی وجااااود دارد

نااااه بااااه خاااااطر کاااام ! «تجاااادد خااااواهی » جناااابش التقاااااطی 

شاااااعوری روشااااانگران وطنااااای  و یاااااا حتااااای عااااادم آماااااادگی 

خیااار  ( خلقااای بااازرگ  صااابور و م ااارور )  ایرانااای جماعااات

بااااا زمینااااداری   شکاااه بااااه دلیاااال آن پیونااااد فاااامیلی نیرومنااااد

لاجاریسااام مفلاااوک  را   اصاااال بفکااار تساااویه حسااااب باااا اشااا

زباااااانم الل  ...! گاااااذار انقالبااااای از فئودالیسااااام نباااااودهبفکااااار 

اشاااارا  وطناااای  عنااااوان شااااریل و جیااااره خااااوار ه حتاااای باااا

کاااااری بااااا وضااااع مشااااقت بااااار کشاااااورزان و صاااانعتگران  

کشااااور نداشاااات  شااااهری  رنجبااااران روسااااتائی زحمتکشااااان 

. تااره هاام خاارد نماای کاارد! «رعایااا » باارای شااکوه و فریاااد 

   .. .اله هم اینجاستتمام مس
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« تجااااااادد خاااااااواهی » بعااااااادها و در پنااااااااه هماااااااین 

باااود کاااه میااارزا تقااای خاااان امیااار کبیااار  روشااانگران اشااارافی 

لردیساااام و تزاریسااام باااااال گرفاااات  میااااان زماااانی کااااه رلابااات 

دساااته بنااادی هاااای داخلااای محافااال حاکماااه ولااات را باااه ساااود 

گویااااا باااارای کوتاااااه کااااردن دساااات ... لردیساااام ساااانگین کاااارد

؟ !لااات مرکااازی و پاساااداری از اساااتقالل ایاااراناجاناااب در دو

را لتاال خااودی  یبااروی تااوده انقالباای شمشاایر کشااید  رعایااا

عاااام کااارد  جنبشااای کاااه اساااتبداد داخلااای و اساااتعمار خاااارجی 

  باعااا  شاااد دوام خودکاااامگی سیاسااای. را نشاااانه گرفتاااه باااود

چناااااد و دارالفناااااون » بناااااام  – تاااااا ایااااان جنایااااات شااااارم آور

میااارزا تقااای خاااان اصاااالحات ؟ زیااار ساااایه !«... کاروانسااارا

 ... مدفون شود امیر کبیر

 

. فعاااال بماناااد... اصاااالحات کاااذائی امیااار کبیاااراهمیااات 

. اساااتدر ایاااران ساااخن برسااار انقاااالب و ضاااد انقاااالب چاااون 

؟ !«جنااابش تجااادد خاااواهی » اشاااکال  –اماااا در ایااان ارتبااااط 

ایااان نباااود کاااه تحاااوالت اروپاااا  اساااتقرار سااارمایه داری را   

چااون هااار ناااو  ... ! ه آرزو مااای کاااردوارونااه و سااااده لوحاناا

  توطئااااه هاااااسااااوای انقااااالب محتماااال در ایااااران آن دوران  

نمااای توانسااات ! «هاااا متمااادن » ویرانگااار حقاااه باااازی هاااای 

 ... از حدود مالکیت و دولتمداری بورژوازی فراتر رود
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. چیااازی کاااه میااارزا فتحعلااای آخونااادزاده مااای خواسااات

  بجااااای باااازک کااااردن خودکااااامگیاو بااااا ایاااان تفاااااوت کااااه 

! «اندیشاااای نیکاااای و اااااواب » تشااااوی  محافاااال حاکمااااه بااااه 

. هبااااه جناااا  و انقااااالب فاااارا ماااای خوانااااد ...را ایاااارانمااااردم 

چاااااون آخوناااااد زاده و در ... تفااااااوت از زماااااین تاااااا آسااااامان

تشااااخیه داده بااااود کااااه ... مقایسااااه بااااا روشاااانگران رساااامی

چطاااور بایاااد باااه پیشااارفت هاااای التصاااادی و اجتمااااعی اروپاااا 

ز اااااار ممتاااااز میاااارزا فتحعلاااای حااااال بشاااانوید ا. دساااات یافاااات

عبااااارت ( انقااااالب ) رولوساااایون » : آخونااااد زاده  مکتوبااااات

از آن چناااان حاااالتی اسااات کاااه ماااردم از رفتاااار بااای لاااانون و 

و راااالم باااه ساااتوه آماااده و ( خاااود کاماااه ) پادشااااه دیساااپوت 

بااه شااورش اتفااا  کاارده او را دفااع نمااوده بااه جهاات آسااایش 

دن عقایااااد و پااااوع بااااو. و سااااعادت خااااود لااااانون وضااااع کننااااد

. «... مذهبیاااااه را فهمیااااااده باااااار مخالفااااات علمااااااا برخاسااااااته

   مکتوبات آخوند زاده با شر  بالر مومنی

 

یوساااا  خااااان مستشااااارالدوله تبریاااازی  حااااال آنکااااه 

بعضاااای اصاااارار داشااااتند تااااا بااااا ... یااااا میاااارزا ملکاااام خااااان

یاااا حتااای ... مهاااره هاااابرخااای جاااا بجاااائی   ساااطحی ت ییااارات

شاااتر و نزدیاال تااار بیهااای همکااااری و بااا ازش  ساااآشااتی و 

بیااااری سااارمایه هاااای ! «خودکاااامگی و دمکراسااای » میاااان 

د کاااه اروپائیاااان آن را در ناااباااه عااادالتی دسااات یاب... اروپاااائی

.  انقااااالب همگااااانی بدساااات آورده بودناااادپیکااااار  مبااااارزه و 
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ضااامن انتقاااادی نااارم و ! «تجااادد خاااواهی » تئاااوری مضاااحل 

لطیاااا  و آبکاااای از باااای لااااانونی  خودسااااری هااااای دربااااار و 

و  کشااااااورزان و صااااانعتگراناز لضاااااا ... اریاااااان فاساااااددرب

کشاااور را  ئی و رنجباااران روساااتا  زحمتکشاااان پیشاااه وران

کاااااه باااااار تماااااام سااااانگینی لاجاریسااااام را بااااار دوش کساااااانی 

! «رعایااااا » بااااه هاااایچ گرفتااااه و بهبااااود معیشاااات ... داشااااتند

« علماااااا » و مساااااتبد از حکاااااام  ارزش آفریناااااان ایاااااران را

 ؟ !انترار داشت

 

رنوشااات لاجاااار  برااااار سریی ایاااران و تاااا اینکاااه تاااا

تاللااای فاکتورهاااای داخلااای و خاااارجی  و آن آرایاااش خاصااای 

کاااااه تکامااااال سااااارمایه داری اروپاااااا در بسااااایاری از منااااااط  

غیاااار خااااودی  خاصااااه در خاااااور نزدیاااال و میانااااه بوجااااود 

! «متماااااادن هااااااا » بااااااا حمایاااااات آشااااااکار و نهااااااان  –آورد 

! «اناااادیش اااااواب » حمالاااات حکااااام طلبکاااااران خااااارجی و 

غرباااای   –تااااا حااااد یاااال نرریااااه شاااارلی   دهکاران داخلاااایباااا

یااال تاااا حاااد اساااتعماری   –اساااتبدادی   فئاااودالی –اشااارافی 

 روشااانگران وطنااای  سااایاحتی –التقااااطی مضاااحل  تئاااوری 

  .. .تنزل پیدا کرد! «تجدد خواهی » جنبش 
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؟ !« ...اندیشاااایاااااواب » طااااولی نکشااااید کااااه نااااوعی 

قاااالب شاااد و باااا باااوی گناااد اساااتبداد و اساااتعمار  جانشاااین ان

کشااااااورزان و صااااانعتگران   –نگذاشااااات تاااااا ماااااردم ایاااااران 

باااااا اساااااتبداد و ... رنجباااااران م ااااارور  زحمتکشاااااان صااااابور

اساااتعمار  درگیااار شاااوند  باااا سااالطنت ماااوروای هااازار فامیااال  

اجاااازه ناااداد کاااه . تساااویه حسااااب کنناااد! «علماااا » لاجاااار و 

ارزش آفریناااااان  محاااااروم شااااادگان  شاااااهری و روساااااتائی  

متحااااد و مصاااامم  در پیکاااااری ... نااااینفاااارین شااااده هااااای وط

انقالبااااای  باااااا زور  تماااااام حقاااااو  التصاااااادی و اجتمااااااعی و 

سیاسااای  اساااتقالل تصااامیم گیاااری خاااود را باااه چنااا  آورناااد  

بااااا حضااااور مسااااتقیم خااااویش در ساااااختمان حیااااات مااااادی و 

معناااوی جامعاااه ایاااران  درس بگیرناااد  در کاااردار  بااار خاااود 

ذهناااای   شااااوند  در ارتباااااطی متقاباااال بااااا داده هااااا  عیناااای و

مااااادی و تاااااریخی  دگرگااااون کااااردن در شاااارایط مساااااعد را 

   ...شاید دور باشد  ولی دیر نیست. بیاموزند
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  گذار از فئودالیسمگذار از فئودالیسم

کشااااورزی چطاااور چطاااور کاااه کاااه   پیشاااتر گفتااایمپیشاااتر گفتااایمدر ایااان ارتبااااط  در ایااان ارتبااااط    

: تولیاااااااد کارگااااااااهی  و داماااااااداری  پیشاااااااه وری و صااااااانعت

  مکانیساااااام ارزش آفرینااااااای در بساااااااتر مالکیااااااات سااااااالطانی

 یسااااااام  ملاااااااوک الطاااااااوایفی لاجار –یالتااااااای ااالری دیوانسااااااا

. سااایر لهقرائااای پیااادا کااارد... متکااای بااار وساااائل کهااان تولیاااد

! «هااااازار فامیااااال » چطاااااور باااااازآفرینی سااااالطنت ماااااوروای 

افااازایش جمعیااات  نیازهاااای ماااادی و معناااوی جامعاااه  برااااار 

در میاناااه ساااده ناااوزدهم ... رشاااد معکاااوس تولیاااد و مصااار 

     .ت  و ل   بکلی مختل شد میالدی

 

مکتاااااوب تااااااریخی  واب    سااااالهاااااری ایااااان مقااااادمات

مااااایالدی   0714فرنگساااااتان باااااه ساااااال لبلااااای ماااااال ماااااورد 

    گرچااه بااا تاااخیری لاباال فهاامهاام نشااان ماای داد کااه ایااران

: از ایااان دساااتسااااختاری تماااام عیاااار  بااارای پاااذیرش تحاااول

تساااویه حسااااب باااا نرااام مساااتقر  مناسااابات فئاااودالی  یعنااای 

  ملااااوک الطااااوایفی متااااداول –ایالتاااای دیوانساااااالری فاسااااد  

. داشاااتبانااادازه الزم آماااادگی ... گاااذار انقالبااای از فئودالیسااام

براااااار تقاباااال  مکااااانو  ؟ شاااادن در زمااااان!«تلاااای »  یلااااانون

در مشااااخه   اضااااداد  مبااااارزه نیروهااااای بالنااااده و میرنااااده

.  کاااه باااا ماااذا  حاااالل زاده هاااای لاجااااری جاااور در نمااای آماااد

      ...لصه مار و پونه
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منفاااااور و منااااازوی    لاجاریسااااام بیخاااااود نباااااود کاااااه

! «هااااازار فامیااااال » نگاااااران اساااااتمرار سااااالطنت ماااااوروای 

سااااااااالمی در ا –ایالتاااااااای سااااااااقوط محتماااااااال دیوانساااااااااالری 

. احسااااااس خطااااار کاااااردزار و نااااازار  ... منازعاااااات داخلااااای

! «للااااع و لمااااع کفااااار   اجااااامر» باااارای مهااااار کفتااااار پیاااار  

معارضااااان داخلاااای را هاااام تااااا  ذوالفقااااار از نیااااام باااار کشااااید

؟ !دشاااامنان خااااارجی را سیاساااات کناااادهاااام لی داده و گوشااااما

پااایش نمااااز ارحااام الاااراحمین  امیااار الماااومنین  لبلاااه عاااالم  

! «علمااااااا » بساااااایم آخاااااار زد  بااااااا فتااااااوای خررناااااا  کاااااان 

کشاااااورزان و صاااانعتگران و پیشااااه وران را نشااااانه گرفاااات  

گااار ماااا مقصاااریم تاااو . بفکااار ناااوعی گریزگااااه ناااادری افتااااد

        ...دریای رحمتی
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  ؟؟!!««رعایا رعایا » » تر نافرمانی تر نافرمانی بسبس

مبنااااای براینکاااااه مبنااااای براینکاااااه   هساااااتهساااااتبسااااایاری بسااااایاری   شاااااواهدشاااااواهددالئااااال و دالئااااال و   

اشااارافی  اشااارافی  حمالااات هاااای حمالااات هاااای     سااارکوبسااارکوبو و   تااارور و اختناااا تااارور و اختناااا   تشااادیدتشااادید

بااااا کلاااای هزینااااه  بااااا کلاااای هزینااااه  ... ... خشااااونت و سااااماجت و فتااااواخشااااونت و سااااماجت و فتااااواتوطئااااه و توطئااااه و 

بجاااائی نرساااید  تازیاناااه در داخااال و مااااجراجوئی در خاااارج  بجاااائی نرساااید  تازیاناااه در داخااال و مااااجراجوئی در خاااارج  

رفاااع تضاااادهای التصاااادی و اجتمااااعی  رفاااع تضاااادهای التصاااادی و اجتمااااعی  اساااتعمال لهااار بااارای اساااتعمال لهااار بااارای 

: : حقااااولی و ایاااادئولوژیلحقااااولی و ایاااادئولوژیلاجتماااااعی و اجتماااااعی و الضااااات سیاساااای و الضااااات سیاساااای و تنتن

توسااااعه عرضاااای فقاااار  توسااااعه عرضاااای فقاااار  پااااس رفاااات تولیااااد  ارزش آفریناااای  پااااس رفاااات تولیااااد  ارزش آفریناااای  

حاااال مسااااائل جاااااری  حاااال مسااااائل جاااااری  ... ... رشااااد معکااااوس تولیااااد و مصاااار رشااااد معکااااوس تولیااااد و مصاااار 

در یاااااال کااااااالم  در یاااااال کااااااالم      از راه زوراز راه زور  فصاااااال معضااااااالت ساااااااختاریفصاااااال معضااااااالت ساااااااختاری

خااااوش گااااذرانی  خااااوش گااااذرانی  و و   باااارای عیاشاااایباااارای عیاشاااایخااااودی هااااا خااااودی هااااا گااااوش بااااری گااااوش بااااری 

دیگاااااران  دیگاااااران  اماااااوال اماااااوال گریاااااز ناااااادری بخااااااطر غاااااارت و چپااااااول گریاااااز ناااااادری بخااااااطر غاااااارت و چپااااااول 

در بساااط نداشااتند  در بساااط نداشااتند    ییآهااآهااخااودی هااا خااودی هااا چااون چااون چاارا؟ چاارا؟ . . نتیجااه ناادادنتیجااه نااداد

توساااااط راهزناااااان هلنااااادی و انگلیسااااای توساااااط راهزناااااان هلنااااادی و انگلیسااااای ی هاااااا ی هاااااا هنااااادهناااااداماااااوال اماااااوال 

  ...   ...   مصادره شده بودمصادره شده بود

  

تاااا گناااداب بااااال آماااد  از سااار مباااارک سااالطان گذشااات  تاااا گناااداب بااااال آماااد  از سااار مباااارک سااالطان گذشااات  

. . غاااااار  شاااااادغاااااار  شاااااادفرسااااااوده و مفلااااااوک  در گنااااااداب فرسااااااوده و مفلااااااوک  در گنااااااداب لاجاریساااااام لاجاریساااااام 

  واگاااااذاری هاااااا    واگاااااذاری هاااااا  و اساااااتراتژیلو اساااااتراتژیل  شکسااااات هاااااای تکاااااراریشکسااااات هاااااای تکاااااراری

    ((گلساااتان و تااارکمن چاااای گلساااتان و تااارکمن چاااای ) ) اساااارتبار اساااارتبار   ناااوبتیناااوبتیپیماااان هاااای پیماااان هاااای 

    عقااااب نشااااینی هااااای بعاااادی در جناااا  هااااای باااارون ماااارزیعقااااب نشااااینی هااااای بعاااادی در جناااا  هااااای باااارون ماااارزی

تااارور و اختناااا  و سااارکوب  تااارور و اختناااا  و سااارکوب  تشااادید تشااادید     نااادنااادرساااوائی بیاااار آوردرساااوائی بیاااار آورد
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    در عماااالدر عماااالگااااوش بااااری و ماااااجراجوئی  گااااوش بااااری و ماااااجراجوئی  ... ... گریااااز نااااادریگریااااز نااااادرییااااا یااااا 

    ددکااار باایی پیاادا کاارکااار باایی پیاادا کاار. . بااه چنااد دسااتگی حکااام محلاای داماان زدبااه چنااد دسااتگی حکااام محلاای داماان زد

! ! ««ملوکاناااه ملوکاناااه » » برسااار میااارا  برسااار میااارا  آشاااکار هااازار فامیااال آشاااکار هااازار فامیااال دعاااوای دعاااوای 

التاااادار دولاااات مرکاااازی  باااایش از پاااایش  التاااادار دولاااات مرکاااازی  باااایش از پاااایش  . . باااااال گرفااااتباااااال گرفااااتکلاااای کلاااای 

  ...  ...  بزیر سئوال رفت  از اعتبار افتادبزیر سئوال رفت  از اعتبار افتاد

  

در یاال چناااین شااارایطی باااود کاااه لاجاریسااام کاااور باااه در یاال چناااین شااارایطی باااود کاااه لاجاریسااام کاااور باااه 

  ؟؟!!احیااای التاادار دولاات مرکاازیاحیااای التاادار دولاات مرکاازی    راامراامننباارای حفاار باارای حفاار     تناا  آماادتناا  آمااد

بااااا افاااازایش بهااااره مالکانااااه  بااااا افاااازایش بهااااره مالکانااااه  : : بااااه ساااایم آخاااار زدبااااه ساااایم آخاااار زدالعااااالج  العااااالج  

اخاااذ بااااج و خاااراج اخاااذ بااااج و خاااراج ... ... و جنسااایو جنسااایمالیاااات هاااا و جااارائم  نقااادی مالیاااات هاااا و جااارائم  نقااادی 

! ! خلفااااای صاااادر اسااااالمخلفااااای صاااادر اسااااالم( (   آل محماااادآل محمااااد) ) بااااه ساااایا  بااااه ساااایا  اضااااطراری اضااااطراری 

    راراوطنااااای وطنااااای   کشااااااورزان و صااااانعتگرانکشااااااورزان و صااااانعتگرانانگاااااار ناااااه انگاااااار  انگاااااار ناااااه انگاااااار  

    دوشااایددوشاااید... ...   در منااااطقی  تاااا سااار حاااد مااارگ  در منااااطقی  تاااا سااار حاااد مااارگاز پااایشاز پااایش  بااایشبااایش

شاااااهری و روساااااتائی را باااااه صاااااالبه کشاااااید  شاااااهری و روساااااتائی را باااااه صاااااالبه کشاااااید  زحمتکشاااااان زحمتکشاااااان 

منفاااور و منااازوی  منفاااور و منااازوی  ... ... باااه خااااک سااایاه نشااااندباااه خااااک سااایاه نشااااند  پیشاااه وران راپیشاااه وران را

التصاااادی و اجتمااااعی التصاااادی و اجتمااااعی الزم الزم پشاااتوانه هاااای پشاااتوانه هاااای م از تماااام م از تماااام محااارومحااارو

  از تااارس جااااناز تااارس جاااان  ––    دسااات از پاااا دراز تااار  دسااات از پاااا دراز تاااردر سااارزمین پایگااااهدر سااارزمین پایگااااه

متوسااال شاااد  متوسااال شاااد    کهااانکهااان  اساااتعماراساااتعمارمیااارا  خاااواران میااارا  خاااواران ... ... باااه جاااالدانباااه جاااالدان

کناااار آماااد  کناااار آماااد    ((بناپاااارت اول بناپاااارت اول دوران دوران ) ) ه ه نسااانساااااباااا انگلساااتان و فرباااا انگلساااتان و فر

      اشاااا الگران  باااارده سااااازان  اشاااا الگران  باااارده سااااازانواردوارد  بااااا ایاااان جناااا  افااااروزانبااااا ایاااان جناااا  افااااروزان

باااه خلاااوت رفااات و خوابیاااد  باااه خلاااوت رفااات و خوابیاااد  ! ! ««متمااادن متمااادن   »»تروریسااات هاااای تروریسااات هاااای 

. . ؟ امضاااا کااارد؟ امضاااا کااارد!!««دفااااعی دفااااعی » » پیماااان هاااای پیماااان هاااای دور از چشااام اغیاااار دور از چشااام اغیاااار 

    ((  گلساااتان و تااارکمن چاااایگلساااتان و تااارکمن چاااای) ) لااارارداد هاااای تااازاری لااارارداد هاااای تااازاری ماااال آن ماااال آن 
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اساااتعماری  لضااااوت کنساااولی  اساااتعماری  لضااااوت کنساااولی  ننگاااین ننگاااین   باااا هماااان امتیاااازاتباااا هماااان امتیاااازات

. . لاااارارداد بسااااتلاااارارداد بساااات... ... مالیاااااتی و گمرگاااایمالیاااااتی و گمرگاااایتخفیاااا  هااااای کلفاااات تخفیاااا  هااااای کلفاااات 

کاااه کاااه   ده هاااا منقضااایده هاااا منقضااایدر سااادر ساااامیااار الماااومنین امیااار الماااومنین ماااولی علااای  ماااولی علااای  ماااال ماااال 

ذوالفقاااار بااار گلاااوی خاااوارج گذاشااات و باااا اشااارا  سااااخت  ذوالفقاااار بااار گلاااوی خاااوارج گذاشااات و باااا اشااارا  سااااخت  

؟ ؟ !!««خااااااااتم االنبیاااااااا خااااااااتم االنبیاااااااا » » حضااااااارت حضااااااارت رو  مباااااااارک رو  مباااااااارک بساااااااالمتی بساااااااالمتی 

باااه خااااک افتااااد  باااه خااااک افتااااد  گران گران و در برابااار اساااتعمارو در برابااار اساااتعمارصااالوات فرساااتاد صااالوات فرساااتاد 

. . ایااااران فروشاااای در پاااایش گرفااااتایااااران فروشاااای در پاااایش گرفاااات. . شاااادشاااادتساااالیم تساااالیم زانااااو زد و زانااااو زد و 

  ... ... برای نگهداری نگین پادشاهی در خانه علی زدبرای نگهداری نگین پادشاهی در خانه علی زد
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  ؟؟!!««بابیه بابیه » »   باب وباب و

  برآمد جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری در ایران  برآمد جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری در ایران  

؟ حکایاااات از آن داشاااات کااااه ؟ حکایاااات از آن داشاااات کااااه !!««تلاااای تلاااای » » ایاااان حقااااای  ایاااان حقااااای  

کاااارش گاااره خاااورده  کاااارش گاااره خاااورده  ! ! ««هااازار فامیااال هااازار فامیااال » » سااالطنت ماااوروای سااالطنت ماااوروای 

اجتماااااعی و اجتماااااعی و سیاساااای و سیاساااای و الینحاااال  التصااااادی و الینحاااال  التصااااادی و   ییبااااا مشااااکالتبااااا مشااااکالت

زار و نااااازار  زار و نااااازار  لاجاریسااااام مفلاااااوک  لاجاریسااااام مفلاااااوک  . . حقاااااولی روبااااارو باااااودحقاااااولی روبااااارو باااااود

کلفااات  کلفااات  هاااای هاااای هاااای شااااهانه باااا بهاااره هاااای شااااهانه باااا بهاااره بااادون اساااتقرا   وام بااادون اساااتقرا   وام 

نمااای گشااات  نمااای گشااات  کهااان کهااان   اساااتعماراساااتعمارمیااارا  خاااواران میااارا  خاااواران حمایااات ماااالی حمایااات ماااالی 

شاااااااااهد خااااااااروش کشاااااااااورزان و شاااااااااهد خااااااااروش کشاااااااااورزان و   ––  تکاااااااارار نماااااااای شاااااااادتکاااااااارار نماااااااای شااااااااد

بااااااااای حقولاااااااااان  بااااااااای حقولاااااااااان      وطنااااااااایوطنااااااااای  صااااااااانعتگران و پیشاااااااااه ورانصااااااااانعتگران و پیشاااااااااه وران

    در ساااااارزمین پایگاااااااهدر ساااااارزمین پایگاااااااه  روسااااااتائیروسااااااتائیو و   شااااااهریشااااااهریزحمتکشااااااان زحمتکشااااااان 

مبااااارزه دنبالااااه دار خلاااا  هااااا و ملاااات هااااای اروپااااا  مبااااارزه دنبالااااه دار خلاااا  هااااا و ملاااات هااااای اروپااااا  نااااارر نااااارر 

گلساااااااتان و فرانساااااااه و آلماااااااان و گلساااااااتان و فرانساااااااه و آلماااااااان و پیکاااااااار کاااااااارگران در انپیکاااااااار کاااااااارگران در ان

در میانااااه سااااده در میانااااه سااااده ... ... و اسااااپانیا و لهسااااتانو اسااااپانیا و لهسااااتان  اطااااریش و ایتالیااااااطااااریش و ایتالیااااا

    انقاااااالب همگاااااانیانقاااااالب همگاااااانیبااااازرگ بااااازرگ پیاااااروزی پیاااااروزی ناااااوزدهم مااااایالدی  از ناااااوزدهم مااااایالدی  از 

و و   مااایالدیمااایالدی  07140714ساااال ساااال ه به بفرانسااافرانساااانقاااالب کاااون برهناااه هاااای انقاااالب کاااون برهناااه هاااای 

. . بااای خبااار نباااودبااای خبااار نباااودغااام انگیاااز لاااوئی شاااانزدهم غااام انگیاااز لاااوئی شاااانزدهم رنوشااات رنوشااات سسیاااا از یاااا از 

سااارزمین سااارزمین   دردرمشاااابه مشاااابه انقاااالب همگاااانی انقاااالب همگاااانی یااال یااال تیاااز تیاااز از گیاااوتین از گیاااوتین 

ماااال لاااوئی شاااانزدهم ماااال لاااوئی شاااانزدهم   نمااای خواساااتنمااای خواساااتو و   هاااراس داشاااتهاااراس داشاااتپایگااااه پایگااااه 

      ...   ...   افلگیر شودافلگیر شودغغ
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در ایااااان ارتبااااااط  فتحعلااااای آخوناااااد زاده هااااام دچاااااار در ایااااان ارتبااااااط  فتحعلااااای آخوناااااد زاده هااااام دچاااااار   

تاااوهم باااود  اصااال تقااادم مااااده بااار شاااعور  عاااین بااار ذهااان  تاااوهم باااود  اصااال تقااادم مااااده بااار شاااعور  عاااین بااار ذهااان  

باااااا باااااا چاااااون چاااااون ... ... جااااوهر تبااااادل مااااادی و تااااااریخی را در نیافااااتجااااوهر تبااااادل مااااادی و تااااااریخی را در نیافاااات

  اتاتتحقاااااا  انقالباااااااتحقاااااا  انقالباااااااامااااااا امااااااا   ––  وجااااااود درک صااااااورت مساااااااالهوجااااااود درک صااااااورت مسااااااااله

. . ا مناااوط باااه معرفااات لبلاای باااازیگران آن مااای کاااردا مناااوط باااه معرفااات لبلاای باااازیگران آن مااای کاااردهمگااانی رهمگااانی ر

    باااازیگران انقاااالب فرانساااهباااازیگران انقاااالب فرانساااه% % 4242کاااه کاااه   !!هناااوز نمااای دانساااتهناااوز نمااای دانسااات

  ؟؟!!««  ......انقااااالب کااااون برهنااااه هاااااانقااااالب کااااون برهنااااه هااااا» » بقااااول فرنگسااااتانی هااااا بقااااول فرنگسااااتانی هااااا 

فرنگساااتان  فرنگساااتان  کاااارگران و دهقاناااان کاااارگران و دهقاناااان لریاااب باااه اتفاااا  لریاااب باااه اتفاااا  اکاریااات اکاریااات 

از لاارار معلااوم  از لاارار معلااوم  . . هاام نداشااتهاام نداشااتسااواد خواناادن و نوشااتن سااواد خواناادن و نوشااتن حتاای حتاای 

    تشاااخیه نمااای دادتشاااخیه نمااای دادبهااار دلیااال  بهااار دلیااال      آخوناااد زادهآخوناااد زادهمیااارزا فتحعلااای میااارزا فتحعلااای 

! ! ««دلبخااااواهی دلبخااااواهی » » نااااه یاااال بااااازی نااااه یاااال بااااازی   ––  اجتماااااعیاجتماااااعی  کااااه انقااااالبکااااه انقااااالب

تااااالش معاااااش  تااااالش معاااااش  اساااات کااااه بااااا اساااات کااااه بااااا   لهااااریلهاااارییاااال رویااااداد یاااال رویااااداد بلکااااه بلکااااه 

مقاادم باار فاار  و نراار  فکاار و اندیشااه  مقاادم باار فاار  و نراار  فکاار و اندیشااه      غریاازیغریاازیکاارداری کاارداری 

      ((مااان مااان ) )   فیزیکااایفیزیکااای  دوام   دوام بااارای رفاااع نیازمنااادی هاااای ماااادیبااارای رفاااع نیازمنااادی هاااای ماااادی

    ((ماااا ماااا ) )   باااازآفرینی زیسااات جمعااای انساااان هااااباااازآفرینی زیسااات جمعااای انساااان هااااچگاااونگی چگاااونگی باااا باااا 

. . بساااااتگی تاااااام داردبساااااتگی تاااااام داردمتاااااداول متاااااداول مالکیااااات خصوصااااای مالکیااااات خصوصااااای در بساااااتر در بساااااتر 

          ......اصل تقدم ماده بر شعوراصل تقدم ماده بر شعور

  

طااااولی نکشااااید کااااه آساااامان غریااااد  ور  برگشاااات  طااااولی نکشااااید کااااه آساااامان غریااااد  ور  برگشاااات    

بااااااوی ط یااااااان کشاااااااورزان و صاااااانعتگران و پیشااااااه وران  بااااااوی ط یااااااان کشاااااااورزان و صاااااانعتگران و پیشااااااه وران  

ان  زحمتکشاااان شاااهری و روساااتائی  ان  زحمتکشاااان شاااهری و روساااتائی  گگعصااایان خلاااع یاااد شااادعصااایان خلاااع یاااد شاااد

باای حقولااان وطناای بااه مشااام رسااید  امیاار و وزیاار و دبیاار  باای حقولااان وطناای بااه مشااام رسااید  امیاار و وزیاار و دبیاار  

: : را غااااافلگیر کااااردرا غااااافلگیر کاااارد« «   علماااااعلمااااا» » و و حکااااام حکااااام ... ... ولااااه هاااااولااااه هاااااشاااااه و تشاااااه و ت
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ایسااات ایساااات  عاااذاب و شاااکنجه لااارن هااااا ایسااات ایساااات  عاااذاب و شاااکنجه لااارن هااااا     تااااریی نااادا دادتااااریی نااادا داد

. . دور تاااااوده هاسااااات  نوبااااات نوبااااات ماساااااتدور تاااااوده هاسااااات  نوبااااات نوبااااات ماسااااات... ... کااااافی اساااااتکااااافی اسااااات

! ! ««اجاااامر اجاااامر » » بااارای مهاااار بااارای مهاااار کاااور کاااور لاجاریسااام لاجاریسااام چاااون ترفناااد هاااای چاااون ترفناااد هاااای 

. . ناااادناااادکاااااری از پاااایش نبردکاااااری از پاااایش نبرد! ! ««کفااااار کفااااار » » بخاااااطر للااااع و لمااااع بخاااااطر للااااع و لمااااع 

طبقاااتی در اروپااا  طبقاااتی در اروپااا  ار ار پیکااپیکاا    همزمااان بااا رشااد مبااارزه آشااکارهمزمااان بااا رشااد مبااارزه آشااکار

یاااال خیاااازش تااااوده ای  ضااااد اسااااتبدادی و ضااااد فئااااودالی از یاااال خیاااازش تااااوده ای  ضااااد اسااااتبدادی و ضااااد فئااااودالی از 

  ... ... اعما  نا پیدای جامعه ایران بیرون جوشیداعما  نا پیدای جامعه ایران بیرون جوشید

  

    ابتااااااادا کشااااااااورزان و صااااااانعتگران و پیشاااااااه ورانابتااااااادا کشااااااااورزان و صااااااانعتگران و پیشاااااااه وران  

بااااه منرااااور بااااه منرااااور ... ... تجااااار خاااارد و متوسااااط  فرودسااااتان زنجااااانیتجااااار خاااارد و متوسااااط  فرودسااااتان زنجااااانی

! ! ««اساااالم پنااااه اساااالم پنااااه » » اعتااارا  علیاااه بیاااداد گاااری هاااای سااالطان اعتااارا  علیاااه بیاااداد گاااری هاااای سااالطان 

ماااایالدی  ماااایالدی    01170117بااااه سااااال بااااه سااااال ! ! ««  ......علماااااعلمااااا» » و و اشاااارا  محلاااای اشاااارا  محلاااای 

    اوبااااش سفارشااایاوبااااش سفارشااایلاااداره بنااادان  لاااداره بنااادان  باااا باااا   تااان باااه تااانتااان باااه تاااندر جنگااای در جنگااای 

. . را از باااه زیااار کشااایده و از شاااهر بیااارون کردنااادرا از باااه زیااار کشااایده و از شاااهر بیااارون کردنااادمحااال محااال حااااکم حااااکم 

کااااه از دوران شاااااه عباااااس کااااه از دوران شاااااه عباااااس   اصاااافهان هااااماصاااافهان هاااام  در همااااین سااااالدر همااااین سااااال

مرکاااز صااانعتی و تجااااری تبااادیل شاااده باااود  مرکاااز صااانعتی و تجااااری تبااادیل شاااده باااود  یااال یااال صااافوی باااه صااافوی باااه 

ایاااان ایاااان باااال باااال باااه دنباااه دن. . بپاااا خاسااات و شورشااای مشاااابه برپااااا کاااردبپاااا خاسااات و شورشااای مشاااابه برپااااا کااارد

مااااایالدی  مااااایالدی    01110111در ساااااال در ساااااال ! ! ««ناااااا منترااااار ناااااا منترااااار » » رویاااااداد هاااااای رویاااااداد هاااااای 

یاااال یاااال   لیااااام تااااوده ایلیااااام تااااوده ایطااااولی نکشااااید کااااه طااااولی نکشااااید کااااه ... ... تبریااااز و یاااازدتبریااااز و یاااازد

  ... ... سلسله از شهرها و روستاهای کشور را در بر گرفتسلسله از شهرها و روستاهای کشور را در بر گرفت
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از لااارار معلاااوم  طبااا  اساااناد  باااا مااارگ محماااد شااااه  از لااارار معلاااوم  طبااا  اساااناد  باااا مااارگ محماااد شااااه    

آشاااافتگی هااااای دیااااوانی افاااارایش یافاااات  دعااااوای ماااادعیان آشاااافتگی هااااای دیااااوانی افاااارایش یافاااات  دعااااوای ماااادعیان 

تخااااااام و ترکاااااااه تخااااااام و ترکاااااااه ! ! ««فامیااااااال فامیااااااال هااااااازار هااااااازار » » سااااااالطنت ماااااااوروای سااااااالطنت ماااااااوروای 

خودکااااااامگی خودکااااااامگی . . فتحعلیشاااااااه  باااااایش از پاااااایش  باااااااال گرفااااااتفتحعلیشاااااااه  باااااایش از پاااااایش  باااااااال گرفاااااات

راه باااارای خیاااازش هااااای پراکنااااده  راه باااارای خیاااازش هااااای پراکنااااده      تاااارک خااااوردتاااارک خااااورد  سیاساااایسیاساااای

ط یااااااااااان کشاااااااااااورزان و صاااااااااانعتگران و پیشااااااااااه وران  ط یااااااااااان کشاااااااااااورزان و صاااااااااانعتگران و پیشااااااااااه وران  

تجااااااار خاااااارد و تجااااااار خاااااارد و   مبااااااارزه   مبااااااارزه روسااااااتائیروسااااااتائی  زحمتکشااااااان شااااااهریزحمتکشااااااان شااااااهری

در مناااااااط  دور و نزدیاااااال  در مناااااااط  دور و نزدیاااااال  ( ( غیاااااار درباااااااری غیاااااار درباااااااری ) ) متوسااااااط متوسااااااط 

    رمااااان و شاااایراز و یاااازدرمااااان و شاااایراز و یاااازدخراسااااان و اصاااافهان و کخراسااااان و اصاااافهان و کتهااااران و تهااااران و 

  . . باز شدباز شد... ... مازندرانمازندراندر گیالن و در گیالن و 

  

از تااااااارس از تااااااارس   بیخاااااااود نباااااااود کاااااااه حااااااااکم مازنااااااادرانبیخاااااااود نباااااااود کاااااااه حااااااااکم مازنااااااادران  

و و   اهااااال بیااااات  خویشااااااناهااااال بیااااات  خویشاااااانباااااا باااااا هماااااراه هماااااراه   ––انقالبیاااااون محلااااای انقالبیاااااون محلااااای 

. . گریخاااات  هراسااااان راهاااای تهااااران شاااادگریخاااات  هراسااااان راهاااای تهااااران شااااد... ... وفاااااداروفااااادار  نزدیکاااااننزدیکااااان

شاااامار لاباااال تااااوجهی از حکااااام  مراکااااز فرماناااادهی خااااود را شاااامار لاباااال تااااوجهی از حکااااام  مراکااااز فرماناااادهی خااااود را 

؟ ؟ !!««اماااان اماااان » » اط  اط  مناااامناااا  ––بااااه جهااااات مختلاااا  کشااااور بااااه جهااااات مختلاااا  کشااااور و و   تاااارکتاااارک

تااان از تااان از   711711مازنااادران  تعاااداد مازنااادران  تعاااداد اساااتان اساااتان در در فقاااط فقاااط . . فااارار کردنااادفااارار کردناااد

انقالبیاااااون مسااااالح  پاااااس از یااااال نبااااارد انقالبیاااااون مسااااالح  پاااااس از یااااال نبااااارد ! ! ««آشاااااوبگران آشاااااوبگران » » 

  بابااال کناااونی    بابااال کناااونی  ««باااارفروش باااارفروش » » باااا حکاااام و خاااوانین باااا حکاااام و خاااوانین   جاناناااهجاناناااه

  ... ... در جنگل های اطرا  پناه گرفتنددر جنگل های اطرا  پناه گرفتند
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دیاااااری نپائیاااااد  باااااه دنباااااال پیوساااااتن کشااااااورزان و دیاااااری نپائیاااااد  باااااه دنباااااال پیوساااااتن کشااااااورزان و 

؟ دالوران مصاااامم ؟ دالوران مصاااامم !!««اجااااامر اجااااامر   »»جمعیاااات ایاااان جمعیاااات ایاااان ... ... صاااانعتگرانصاااانعتگران

و ایااان ارتاااش و ایااان ارتاااش   ––تاان افااازایش پیااادا کاارد تاان افااازایش پیااادا کاارد   51115111و مساالح  تاااا و مساالح  تاااا 

انقالباااای موفاااا  شااااد  نااااه فقااااط اوباااااش مساااالح  بانااااد هااااای انقالباااای موفاااا  شااااد  نااااه فقااااط اوباااااش مساااالح  بانااااد هااااای 

در هااام کوبیاااده و متالشااای نمایاااد  در هااام کوبیاااده و متالشااای نمایاااد    سفارشااای حکاااام محلااای راسفارشااای حکاااام محلااای را

نفااااری دولاااات مرکاااازی را نفااااری دولاااات مرکاااازی را   51115111کااااه حتاااای لااااوای اعزاماااای کااااه حتاااای لااااوای اعزاماااای 

هاااام شکساااات داده و بااااا مصااااادره تمااااام دارائاااای و امااااالک هاااام شکساااات داده و بااااا مصااااادره تمااااام دارائاااای و امااااالک 

گااردش امااور در گااردش امااور در ... ... انین بااه سااود خلااع یااد شاادگان نااوبتیانین بااه سااود خلااع یااد شاادگان نااوبتیخااوخااو

یعنااااای یعنااااای   ––هماااااین امااااار هماااااین امااااار . . را در دسااااات بگیاااااردرا در دسااااات بگیااااارداساااااتان اساااااتان ایااااان ایااااان 

اشااارا  اشااارا  ؟ موجاااب شاااد تاااا لشاااگر ؟ موجاااب شاااد تاااا لشاااگر !!««غیااار لاااانونی غیااار لاااانونی » » الااادامات الااادامات 

در مقابااال  در مقابااال  . . باااه ارتفاعاااات گریخاااتباااه ارتفاعاااات گریخااات! ! ««  علمااااعلماااا» » خاااوانین و خاااوانین و و و 

  ...  ...  به لیام پیوستندبه لیام پیوستند  روستائیروستائی  زحمتکشان شهریزحمتکشان شهری

  

      مورخااااااان شااااااورویمورخااااااان شااااااوروی  گویااااااا در آن دوران  نقاااااال ازگویااااااا در آن دوران  نقاااااال از  

میاااارزا تقاااای خااااان امیرکبیاااار  صاااادر اعراااام ولاااات ایااااران  میاااارزا تقاااای خااااان امیرکبیاااار  صاااادر اعراااام ولاااات ایااااران  

تاااااااااااا تاااااااااااا   جمعیااااااااااات انقالبیاااااااااااون در سراسااااااااااار کشاااااااااااور راجمعیااااااااااات انقالبیاااااااااااون در سراسااااااااااار کشاااااااااااور را

؟ و باااارای ساااارکوبی ؟ و باااارای ساااارکوبی !!هاااازار تاااان  تخمااااین ماااای زدهاااازار تاااان  تخمااااین ماااای زد011111011111

هماااین ارتاااش انقالبااای در شااامال کشاااور باااود کاااه یااال لشاااگر هماااین ارتاااش انقالبااای در شااامال کشاااور باااود کاااه یااال لشاااگر 

از ایااان  از ایااان    گاااو ایااان کاااه پااایشگاااو ایااان کاااه پااایش  ؟؟!!......نفاااری اعااازام کاااردنفاااری اعااازام کااارد  71117111

ماااایالدی  حتاااای یاااال ماااایالدی  حتاااای یاااال   00114114طباااا  اسااااناد رساااامی  در سااااال طباااا  اسااااناد رساااامی  در سااااال 

هااازار نفاااری دولااات مرکااازی در برابااار تاااوده هااازار نفاااری دولااات مرکااازی در برابااار تاااوده   0111101111لاااوای لاااوای 

  ... ... انقالبی تاب نیاورد  منهدم شد  از پا درآمده بودانقالبی تاب نیاورد  منهدم شد  از پا درآمده بود
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مااایالدی  مااایالدی    01210121ناگفتاااه نماناااد کاااه دیرتااار  باااه ساااال ناگفتاااه نماناااد کاااه دیرتااار  باااه ساااال 

  باای حقولااان زنجااان  باااز بپااا خاسااته و در جنگاای تاان بااه تاانباای حقولااان زنجااان  باااز بپااا خاسااته و در جنگاای تاان بااه تاان

و و خاااوانین محلااای  زنااادان شاااهر را ویاااران خاااوانین محلااای  زنااادان شاااهر را ویاااران باااا لاااداره بنااادان باااا لاااداره بنااادان 

در اینجااااا نیااااز  مااااال سااااایر در اینجااااا نیااااز  مااااال سااااایر . . تمااااام اساااایران را آزاد کردناااادتمااااام اساااایران را آزاد کردنااااد

تاااوده انقالبیاااون را کشاااااورزان تاااوده انقالبیاااون را کشاااااورزان ... ... منااااط  خروشاااان کشااااورمنااااط  خروشاااان کشااااور

از لااارار از لااارار   ––و صااانعتگران و پیشاااه وران تشاااکیل مااای دادناااد و صااانعتگران و پیشاااه وران تشاااکیل مااای دادناااد 

ایااان ایااان معلاااوم  کاااارم آهنگااار  یکااای از ساااازماندهندگان اصااالی معلاااوم  کاااارم آهنگااار  یکااای از ساااازماندهندگان اصااالی 

مهاام تاار  حتاای غاارور آفاارین  اینکااه صاانعتگران مهاام تاار  حتاای غاارور آفاارین  اینکااه صاانعتگران . . لیااام بااودلیااام بااود

بااارای انقاااالب جااااری اسااالحه مااای سااااختند و بااارای انقاااالب جااااری اسااالحه مااای سااااختند و   وطنااایوطنااایم ااارور م ااارور 

بااادون تااارس از بااادون تااارس از ! ! ««ناااا محااارم ناااا محااارم » » در کناااار ماااردان در کناااار ماااردان هااام هااام زناااان زناااان 

علیاااااه ارتجاااااا  و علیاااااه ارتجاااااا  و   ماااااال شااااایرماااااال شااااایر! ! ««جهااااانم اساااااالمی جهااااانم اساااااالمی » » آتاااااش آتاااااش 

سااالطان صااااحبقران  سااالطان صااااحبقران  هااار چناااد کاااه هااار چناااد کاااه   ......اساااتبداد مااای جنگیدناااداساااتبداد مااای جنگیدناااد

صاادر اعراام ولاات  صاادر اعراام ولاات  امیاار کبیاار  امیاار کبیاار  میاارزا تقاای خااان میاارزا تقاای خااان بااا اصاارار بااا اصاارار 

تیااااار تیااااار « « بااااااب بااااااب » » و و   فرماااااان دادفرماااااان داد    مااااایالدیمااااایالدی  01210121باااااه ساااااال باااااه ساااااال 

؟ تاااوده انقالبااای  ؟ تاااوده انقالبااای  !!««اجاااامر اجاااامر » » ولااای سااارکوبی ولااای سااارکوبی ... ... بااااران شااادبااااران شاااد

باااا باااا هماااراه هماااراه     هااازار نفاااریهااازار نفاااری  3111131111بااادون اعااازام یااال ارتاااش بااادون اعااازام یااال ارتاااش 

    آشااااکارآشااااکار  مجهااااز  باااادون یاااال سااااالخیمجهااااز  باااادون یاااال سااااالخیای ای تااااوا و توپخانااااه تااااوا و توپخانااااه 

. . امیاااار کبیااااری مقاااادور نشاااادامیاااار کبیااااری مقاااادور نشااااد  ––فئااااودالی فئااااودالی   ––جنایاااات لاجاااااری جنایاااات لاجاااااری 

هااااازار نفاااااری دولااااات هااااازار نفاااااری دولااااات   0111101111در نااااای ریاااااز هااااام  لاااااوای در نااااای ریاااااز هااااام  لاااااوای 

اعااازام شاااده باااود  اعااازام شاااده باااود  باااه آنجاااا باااه آنجاااا راز راز از شااایاز شااایلاااوائی کاااه لاااوائی کاااه مرکااازی  مرکااازی  

. . کشااتاری کاارد کااه نپاارسکشااتاری کاارد کااه نپاارس. . لتاال عااامی بااراه انااداخت کااه نگااولتاال عااامی بااراه انااداخت کااه نگااو

لماااااا  لماااااا  عع  خاااااوانین و   خاااااوانین و کاااااور و مفلاااااوککاااااور و مفلاااااوک  لاجاریساااااملاجاریسااااامباااااه باااااه لعنااااات لعنااااات 

  ... ... نفرین بر امیر کبیرنفرین بر امیر کبیر
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بنرااااار مااااان  بااااارخال  تعبیااااار غلاااااط اناااااداز بعضااااای بنرااااار مااااان  بااااارخال  تعبیااااار غلاااااط اناااااداز بعضااااای 

  وجاااه تماااایز ایااان   وجاااه تماااایز ایااان ((سااااب  سااااب  ) ) مورخاااان صااااحب ناااام شاااوروی مورخاااان صااااحب ناااام شاااوروی 

و ضاااد فئاااودالی و ضاااد فئاااودالی تبدادی تبدادی ضاااد اساااضاااد اسااا    جنااابش انقالبااای و فراگیااارجنااابش انقالبااای و فراگیااار

  باااا تماااام شاااورش هاااای پراکناااده  عصااایان هاااای بااای هاااد باااا تماااام شاااورش هاااای پراکناااده  عصااایان هاااای بااای هاااد 

؟ صااانعتگران و ؟ صااانعتگران و !!««باااابی هاااا باااابی هاااا » » در ایااان باااود کاااه توساااط در ایااان باااود کاااه توساااط لبلااای لبلااای 

    برناماااه سیاسااایبرناماااه سیاساااییااال یااال پیشاااه وران و تجاااار غیااار دربااااری باااا پیشاااه وران و تجاااار غیااار دربااااری باااا 

مصااادره دارائااای و امااالک هااازار فامیااال  شاااه و تولاااه هاااا  مصااادره دارائااای و امااالک هااازار فامیااال  شاااه و تولاااه هاااا  ) ) 

. . ددهاادایت ماای شااهاادایت ماای شاارهبااری و رهبااری و ( ( حکااام محلاای  خااوانین و علمااا حکااام محلاای  خااوانین و علمااا 

مااذهبی ایاان جنااابش  مااذهبی ایاان جنااابش  و و روکااش آرمااانی روکااش آرمااانی . . تردسااتی کااه نیسااتتردسااتی کااه نیساات

و در هااایچ دورانااای  از آن و در هااایچ دورانااای  از آن   کاااه هااایچ جنبشااای  در هااایچ کجااااکاااه هااایچ جنبشااای  در هااایچ کجاااا

چیااازی را عاااو  نمااای کناااد و اصااال چیااازی را عاااو  نمااای کناااد و اصااال ... ! ... ! مصاااون نمااای مانااادمصاااون نمااای ماناااد

    ؟ مهااام تااار؟ مهااام تااار!!ابهاااام در کجاساااتابهاااام در کجاسااات. . لضااایه را ت ییااار نمااای دهااادلضااایه را ت ییااار نمااای دهاااد

اساااتبدادی و ضاااد فئاااودالی  اساااتبدادی و ضاااد فئاااودالی  ضاااد ضاااد جنااابش جنااابش ایااان لیاااام  ایااان لیاااام  آغاااازگر آغاااازگر 

! ! ««بهااااائیگری بهااااائیگری » » نااااام نااااام بااااا بااااا   ––بعاااادی بعاااادی   توطئااااهتوطئااااهآن آن صاااارفنرر از صاااارفنرر از 

! ! ««متماااادن هااااا متماااادن هااااا » » هماااان تکیااااه گااااه سیاساااات جهااااان وطنااای هماااان تکیااااه گااااه سیاساااات جهااااان وطنااای 

صاااااانعتگران و صاااااانعتگران و ... ... اسااااااتعماری اروپااااااااسااااااتعماری اروپااااااا  ––دول امپریالیسااااااتی دول امپریالیسااااااتی 

. . پیشاااه وران  تجاااار غیااار دربااااری  بااااب و هاااواداران بودنااادپیشاااه وران  تجاااار غیااار دربااااری  بااااب و هاااواداران بودناااد

کاااه مااای خواسااات باااا نرااام کاااه مااای خواسااات باااا نرااام   ایااان باااودایااان باااوددر در بااازرگش هااام بااازرگش هااام امتیااااز امتیااااز 

    کناااادکنااااد  تسااااویه حسااااابتسااااویه حساااااب  مسااااتقرمسااااتقرملااااوک الطااااوایفی ملااااوک الطااااوایفی   ––فئااااودالی فئااااودالی 

! ! ««هاااازار فامیاااال هاااازار فامیاااال » » باااااد آورده باااااد آورده   اااااروتاااااروتامااااالک و امااااالک و دارائاااای و دارائاااای و 

حکاااام و خاااوانین و علماااا را بساااود تاااوده حکاااام و خاااوانین و علماااا را بساااود تاااوده شااااه و تولاااه هاااا  شااااه و تولاااه هاااا  

  ...       ...       انقالبی مصادره نمایدانقالبی مصادره نماید
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از شااااما چااااه پنهااااان کااااه سااااید علاااای محمااااد باااااب  از شااااما چااااه پنهااااان کااااه سااااید علاااای محمااااد باااااب  

تاااااجرزاده  بااااا تعلقااااات مااااذهبی و فااااامیلی  یاااال تاااااجر بااااا تاااااجرزاده  بااااا تعلقااااات مااااذهبی و فااااامیلی  یاااال تاااااجر بااااا 

. . رباااری بااودرباااری بااودفضااول و غیاار دفضااول و غیاار د... ... سااواد  همااان سااواد مکتباایسااواد  همااان سااواد مکتباای

ساااال الامااات و تجاااارت در ساااال الامااات و تجاااارت در   22غریاااب نیسااات کاااه او  بعاااد از غریاااب نیسااات کاااه او  بعاااد از 

بناااادر بوشااااهر  باااادون شاااال در ارتباااااطی مسااااتقیم یااااا غیاااار بناااادر بوشااااهر  باااادون شاااال در ارتباااااطی مسااااتقیم یااااا غیاااار 

مساااااتقیم باااااا تجاااااار اروپاااااائی  آشااااانائی باااااا پیشااااارفت هاااااای مساااااتقیم باااااا تجاااااار اروپاااااائی  آشااااانائی باااااا پیشااااارفت هاااااای 

صااانعتی و تجااااری  اختراعاااات و اکتشاااافات  حااا  و لاااانون  صااانعتی و تجااااری  اختراعاااات و اکتشاااافات  حااا  و لاااانون  

بااااااااه بااااااااه   در جهااااااااان ساااااااارمایه داریدر جهااااااااان ساااااااارمایه داری... ... اشاااااااات ال و آمااااااااوزشاشاااااااات ال و آمااااااااوزش

ساااام  کااااه رشااااد صاااانعت و تجااااارت  ساااام  کااااه رشااااد صاااانعت و تجااااارت  محاااادودیت هااااای فئودالیمحاااادودیت هااااای فئودالی

التصاااااد باااار محااااور اسااااتامار نیااااروی زنااااده کااااار را التصاااااد باااار محااااور اسااااتامار نیااااروی زنااااده کااااار را توسااااعه توسااااعه 

اجااااازه نماااای داد و بااااا اهاااارم خودکااااامگی مطلاااا  سیاساااای  اجااااازه نماااای داد و بااااا اهاااارم خودکااااامگی مطلاااا  سیاساااای  

تولیاااد کارگااااهی در ایاااران تولیاااد کارگااااهی در ایاااران پیشااارفت و رونااا  پیشااارفت و رونااا  بشااادت جلاااوی بشااادت جلاااوی 

    پااااای بااااارده و یاااااا طرفااااادار پیکاااااار انقالبااااایپااااای بااااارده و یاااااا طرفااااادار پیکاااااار انقالبااااای  را مااااای گرفاااااترا مااااای گرفااااات

ر ر ضاااد اساااتبدادی و ضاااد فئاااودالی رعایاااا دضاااد اساااتبدادی و ضاااد فئاااودالی رعایاااا دجااااری  جااااری  مباااارزات مباااارزات 

  ... ... کشور شده باشدکشور شده باشد

  

در ایاااان راسااااتا  نااااامبرده  بدرسااااتی دریافتااااه بااااود  در ایاااان راسااااتا  نااااامبرده  بدرسااااتی دریافتااااه بااااود  

    ی بااومیی بااومیفئااودال هااافئااودال هااااشاارا  و اشاارا  و کااه درهاام شکسااتن حکوماات کااه درهاام شکسااتن حکوماات 

    بااادون یااال تساااویه حسااااب ایااادئولوژیل باااا لضاااات شااار بااادون یااال تساااویه حسااااب ایااادئولوژیل باااا لضاااات شااار 

  کااااه باااای حقااااولی کشاااااورزان و صاااانعتگران و پیشااااه ورانکااااه باااای حقااااولی کشاااااورزان و صاااانعتگران و پیشااااه وران

از ساااالطان و لشااااگر تولااااه هااااا  از ساااالطان و لشااااگر تولااااه هااااا  هااااا هااااا اطاعاااات تااااوده اطاعاااات تااااوده   وطناااای وطناااای 

خیلااای دشاااوار  خیلااای دشاااوار  ... ... ا موعراااه مااای کردنااادا موعراااه مااای کردنااادحکاااام و خاااوانین رحکاااام و خاااوانین ر

بااود کااه نااامبرده  بااود کااه نااامبرده  بااه همااین منرااور بااه همااین منرااور . . نیسااتنیسااتمقاادور مقاادور اصااال اصااال یااا یااا 
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    باااا تاااوجهی زیرکاناااه باااه آرزوهاااای سااارکوب شاااده تاااوده هااااباااا تاااوجهی زیرکاناااه باااه آرزوهاااای سااارکوب شاااده تاااوده هاااا

اشااارا   اشااارا   و و   حکاااامحکااااملاجاریسااام  لاجاریسااام  و بااارای خلاااع ساااال  عقیااادتی و بااارای خلاااع ساااال  عقیااادتی 

مااایالدی  اااااری تئوریااال  باااا تماااام اماااا و مااایالدی  اااااری تئوریااال  باااا تماااام اماااا و   01170117باااه ساااال باااه ساااال 

گااای مطالاااب منااادرج گااای مطالاااب منااادرج بااارای ااباااات کهنبااارای ااباااات کهن... ... اگرهاااای لابااال فهاااماگرهاااای لابااال فهااام

و انکاااااااار اعتباااااااار جااااااااودانگی آن  و انکاااااااار اعتباااااااار جااااااااودانگی آن  « « لااااااارآن لااااااارآن » » کتااااااااب کتااااااااب در در 

  کاااه در فاصاااله ای کوتااااه    کاااه در فاصاااله ای کوتااااه  ((بیاااان بیاااان ) )   تااادوین و پراکناااده کاااردتااادوین و پراکناااده کااارد

توجاااااه انقالبااااای تااااارین صااااانعتگران و پیشاااااه وران وطنااااای   توجاااااه انقالبااااای تااااارین صااااانعتگران و پیشاااااه وران وطنااااای   

چاااون نیااااز مبرمااای باااه توساااعه چاااون نیااااز مبرمااای باااه توساااعه   ––تجاااار خااارد و متوساااط را تجاااار خااارد و متوساااط را 

تولیااااد کارگاااااهی داشااااتند  حتاااای توجااااه تولیااااد کارگاااااهی داشااااتند  حتاااای توجااااه صاااانعت و تجااااارت  صاااانعت و تجااااارت  

  ... ... به خود جلب کردبه خود جلب کرد  ن شهری و روستائی ران شهری و روستائی رازحمتکشازحمتکشا

  

باااا وجاااود اشاااکاالت و باااا وجاااود اشاااکاالت و ! ! ««بااااب بااااب » » لالاااب کلااای نرااارات لالاااب کلااای نرااارات 

از آنجاااا کاااه در جامعاااه ای انتشاااار یافااات از آنجاااا کاااه در جامعاااه ای انتشاااار یافااات ... ... مهماااالت مکاااررمهماااالت مکااارر

کااااه اکاریاااات لریااااب بااااه اتفااااا  آن از هاااایچ حاااا  و امکااااانی کااااه اکاریاااات لریااااب بااااه اتفااااا  آن از هاااایچ حاااا  و امکااااانی 

برخاااوردار نبااااود  حاااااوی نکاااااتی اسااات کااااه اهمیاااات زیااااادی برخاااوردار نبااااود  حاااااوی نکاااااتی اسااات کااااه اهمیاااات زیااااادی 

؟ ؟ !!««باااااب باااااب » » ت ت حااااال چاااارا؟ چااااون شااااماری از نرااااراحااااال چاااارا؟ چااااون شااااماری از نراااارا. . دارنااااددارنااااد

ماااااال مصاااااادره دارائااااای و اماااااالک خاااااوانین و یاااااا براباااااری ماااااال مصاااااادره دارائااااای و اماااااالک خاااااوانین و یاااااا براباااااری 

مااای رسااااند کاااه ناااامبرده مااای رسااااند کاااه ناااامبرده ... ... حقاااو  انساااان هاااا  زن و ماااردحقاااو  انساااان هاااا  زن و مااارد

چاااه آشااانائی نزدیکااای باااا رویااادادهای اروپاااا در ساااده هاااای چاااه آشااانائی نزدیکااای باااا رویااادادهای اروپاااا در ساااده هاااای 

منقضااااای و آرزوهاااااای سااااارکوب شاااااده هموطناااااان در دوران منقضااااای و آرزوهاااااای سااااارکوب شاااااده هموطناااااان در دوران 

پااس بیخااود نبااود کااه جناات مکااان  پااس بیخااود نبااود کااه جناات مکااان  ... ... مااورد بحاا  مااا داشااتهمااورد بحاا  مااا داشااته

امیاار کبیاار  صاادر اعراام ولاات  بااا اصاارار  امیاار کبیاار  صاادر اعراام ولاات  بااا اصاارار  میاارزا تقاای خااان میاارزا تقاای خااان 

. . کااااارده باااااودکااااارده باااااودطلاااااب طلاااااب   ا از سااااالطان صااااااحبقرانا از سااااالطان صااااااحبقرانبااااااب ربااااااب رمااااارگ مااااارگ 
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! ! ««علمااااا علمااااا » » لشااااگر لشااااگر مااااال مااااال   ––بارگاااااهی بارگاااااهی طفیلاااای هااااا  جاکشااااان طفیلاااای هااااا  جاکشااااان 

لتااال عاااام تاااوده لتااال عاااام تاااوده     نفرتاای تهاااو  آور از او داشاااته و باااه کاااراتنفرتاای تهاااو  آور از او داشاااته و باااه کااارات

و جنگیاااادن بااااا رژیاااام و جنگیاااادن بااااا رژیاااام باااااب باااااب انقالباااای را  بجاااارم طرفااااداری از انقالباااای را  بجاااارم طرفااااداری از 

. . فتاااااوا دادنااااادفتاااااوا دادناااااد.. .. ..حرمسااااارائیحرمسااااارائی  ––اساااااالمی اساااااالمی   ––فئاااااودال فئاااااودال مااااانحط مااااانحط 

ایضااااااا  جناااااات مکااااااان  حجاااااات االسااااااالم  اکباااااار هاشاااااامی ایضااااااا  جناااااات مکااااااان  حجاااااات االسااااااالم  اکباااااار هاشاااااامی 

از لضاااا میااارزا از لضاااا میااارزا ! ! ««اساااالمی اساااالمی » » ولاحااات ولاحااات یااال یااال باااا باااا   ––رفسااانجانی رفسااانجانی 

! ! ««لهرماااان مباااارزه باااا اساااتعمار لهرماااان مباااارزه باااا اساااتعمار » » امیااار کبیااار را امیااار کبیااار را تقااای خاااان تقااای خاااان 

  ... ... با همین عنوان  للمداد کردهبا همین عنوان  للمداد کردهمکتوبی مکتوبی در در 

  

ساااااارکوب جناااااابش ساااااارکوب جناااااابش اختنااااااا  و اختنااااااا  و تردیااااااد ناااااادارم کااااااه تردیااااااد ناااااادارم کااااااه 

!  !  ««رعایااااااا رعایااااااا » » فئااااااودالی فئااااااودالی   انقالباااااای  ضااااااد اسااااااتبدادی و ضاااااادانقالباااااای  ضااااااد اسااااااتبدادی و ضااااااد

کشااااااااورزان و صااااااانعتگران و پیشاااااااه وران  زحمتکشاااااااان کشااااااااورزان و صااااااانعتگران و پیشاااااااه وران  زحمتکشاااااااان 

شااااهری و روسااااتائی در لبااااال لاجاریساااام  رژیاااام ساااالطانی و شااااهری و روسااااتائی در لبااااال لاجاریساااام  رژیاااام ساااالطانی و 

! ! ««بابیاااه بابیاااه » » موساااوم باااه لیاااام موساااوم باااه لیاااام   ––علماااائی و ملاااوک الطاااوایفی علماااائی و ملاااوک الطاااوایفی 

    انقالباااات همگاااانی در اروپاااا همزماااان باااودهانقالباااات همگاااانی در اروپاااا همزماااان باااودهسلساااله سلساااله کاااه باااا کاااه باااا 

سااام سااام اگااار بااار فئودالیاگااار بااار فئودالی    باااه احتماااال خیلااای زیااااد  مااای توانساااتباااه احتماااال خیلااای زیااااد  مااای توانسااات

هماااااراه بااااا خلقهااااا و ملتهااااای اروپاااااا  هماااااراه بااااا خلقهااااا و ملتهااااای اروپاااااا  ... ... پیااااروز ماااای شاااادپیااااروز ماااای شااااد

تحاااوالت التصاااادی و اجتمااااعی و حقاااولی لابااال تاااوجهی در تحاااوالت التصاااادی و اجتمااااعی و حقاااولی لابااال تاااوجهی در 

  ... ... ایران به وجود آوردایران به وجود آورد
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ساااخن برسااار یااال اخاااتال  ساختاریسااات کاااه بعااادها  ساااخن برسااار یااال اخاااتال  ساختاریسااات کاااه بعااادها  

  هااام هااام   ؟ حتااای انقاااالب مشاااروطه؟ حتااای انقاااالب مشاااروطه!!««رفااارم یاااا انقالبااای رفااارم یاااا انقالبااای » » هااایچ هااایچ 

و و   خاااود طفاااره رفاااتخاااود طفاااره رفاااتای  ای  چاااون از وراااچاااون از ورااا. . را جباااران نکاااردرا جباااران نکاااردآن آن 

و اسااااتبداد لاجاااااری در گیاااار نشااااد  و اسااااتبداد لاجاااااری در گیاااار نشااااد    خودکااااامگی سیاساااایخودکااااامگی سیاساااای  بااااابااااا

! ! ««هااازار فامیااال هااازار فامیااال » » باااا سااالطنت ماااوروای باااا سااالطنت ماااوروای     از ایاااناز ایااان  بااادتربااادترحتااای حتااای 

نااا بخشااودنی  نااا بخشااودنی  تاار  تاار  بزرگبزرگخطااای خطااای یااا آن یااا آن تسااویه حساااب نکاارد  تسااویه حساااب نکاارد  

شااااه و تولاااه هااااا  شااااه و تولاااه هااااا  لاجاریااااان  لاجاریااااان  اماااوال اماااوال از مصاااادره دارائااای و از مصاااادره دارائااای و 

  ... ... حکام و خوانین و علما سرباز زدحکام و خوانین و علما سرباز زد
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 ؟!«تمدن » تازیانه 

! «رعایاااااا » چطاااااور مباااااارزه انقالبااااای یم کاااااه گفتااااا 

  طنااااایوو تجاااااار پیشاااااه وران و صااااانعتگران و کشااااااورزان 

 پیکااااار ضااااد اسااااتبدادی و ضااااد فئااااودالی خلااااع یااااد شاااادگان

. در میاناااااه ساااااده ناااااوزدهم مااااایالدی سااااارکوب شااااادخاااااودی 

  خاااروش بااای حقولاااان  لیاااام نسااابتا نیرومناااد ایاااران ساااازان

ی اروپااااا  در آسااااتانه انقالبااااات همگااااان! «بابیااااه » جناااابش 

پااااایش از مصاااااادره دارائااااای و اماااااالک گروههاااااای ممتااااااز  

تساااویه حسااااب   ااااروت شااااه و تولاااه هاااا  خاااوانین و علماااا

اساااااالمی   –انقالبااااای باااااا نرااااام مساااااتقر  مناسااااابات ارباااااابی 

ملااااااوک الطااااااوایفی  پاااااایش از برچیاااااادن بساااااااط  –ایالتاااااای 

! «هااازار فامیااال » خودکاااامگی سیاسااای  سااالطنت ماااوروای 

 ... ری خورد و از پا درآمدامیر کبی –ی خنجری ناصر

 

در دوراناااااای کااااااه جهااااااان  همااااااین جنایاااااات ساااااالطانی 

براااااار ... ( انگلسااااتان و فرانسااااه و آلمااااان) ساااارمایه داری 

 اساااتعمال ماشاااین در صااانعت و کشااااورزی: رشاااد فنااای تولیاااد

باااااارآوری کاااااار      تراباااااری زمینااااای و دریاااااائیو خااااادمات

باااا محااادویت  ارزش افزائااای سااارمایه در یااال دور التصاااادی

در یاال کااالم  ... زار فااروش  کاااهش مااواد خااام و اناارژیبااا

بفکاار و شااده  بااا معضاال اضااافه تولیااد در سااطح ملاای روباارو

  کشورگشاااائی  غاااارت خلااا  هاااا  بااارون مااارزی مااااجراجوئی



119 

 

غیااار خاااودی  مصاااادره دارائااای و اماااوال  یچاپیااادن ملااات هاااا

در ایاااان مرحلااااه کااااه موجااااب شااااد ... دیگااااران افتاااااده بااااود

د همااااان رژیاااام خودکامااااه ای تاااااریخی  ایااااران در یاااا دشااااوار

باشااااااد کااااااه تحااااااوالت التصااااااادی و اجتماااااااعی و خاااااادماتی  

دسااااتاوردهای ... و صاااانعتی علماااای و فناااایهااااای پیشاااارفت 

را باااارای کشاااااورزان و  اروپاااااو اداری و آموزشاااای حقااااولی 

   ...نمی پسندیدخودی  صنعتگران و پیشه وران

 

تعجبااای نااادارد کاااه میااارا  خاااواران اساااتعمار کهااان   

و فرانسااااااه  بااااااارای تباااااادیل تااااااادریجی  خاصااااااه انگلساااااااتان

لاجاااار ملاااوک الطاااوایفی  –اساااالمی  –ایالتااای دیوانسااااالری 

ی امپریالیساااتی ناااه اروپاااا ...باااه زائاااده التصاااادی و سیاسااای

فقاااط باااا هااایچ مقاومااات جااادی مواجاااه نشااادند  ساااهل اسااات  

. مفلاااوک روبااارو شااادندکاااور و لارجاریسااام اساااتقبال باااا حتاای 

ی فئودالیسااام  پااایش  باااه دلیااال عااادم تحااارک سااااختاراز کاااه 

و بااااارای ورود  پایگاههاااااای سااااانتی خاااااود را از دسااااات داده

. یاااال ناااااجی کلفاااات از ایاااان دساااات روز شااااماری ماااای کاااارد

تااااا  کااااه دولتمااااردانش...   آلااااوده و فاساااادرژیماااای خودکامااااه

؟ بااااادنبال شاااااکار نوجواناااااان  !«مهااااادی غائاااااب » رهاااااور 

؟ لضااااات شاااار  اش  !بودناااادو نمکاااای  گوشااااتی و خوشااااگل

در  پاااائین تناااه ای – ی فقهاااینگاااارش رسااااله هااااجاااز کااااری 

در شااااارایط ... باااااا عماااااه و خالاااااه! « لاااااواط و زناااااا» بااااااره 

 . اضطراری انجام نمی دادند
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! «رعایاااااا » بیخاااااود نباااااود کاااااه باااااا سااااارکوب لیاااااام 

  و تجاااااار وطنااااای کشااااااورزان و صااااانعتگران و پیشاااااه وران

شاااااال  و شاااااکنجه و اعااااادام  کشاااااتن و ساااااوزاندن و مالاااااه 

د تمااااام جااااان باختگااااان کااااردن انقالبیااااون در مااااال  عااااام  یااااا

باااایش از پاااایش  ... دامنااااه یاااااس و رخااااوت –گراماااای باااااد 

  ایاااران در یااال مولعیااات حسااااس تااااریخی. گساااترش یافااات

م ااارور خاااود  ایاااران دوساااتان راساااتین  دلیااار و از مااادافعان 

در هماااین فضااااای آلااااوده و مساااموم بااااود کااااه . محاااروم بااااود

غریااازه طبیعااای  باااه ضااارب ذوالفقاااار  جاااای عقااال را گرفااات  

ماااااواعر  –اشااااااعه یافااااات کلااااای متاااااروک احیاااااا   خرافاااااات 

بساااود اوبااااش دربااااری  ! «علماااا » خررنااا  کااان شااارعی و 

 ... بچه بازان بارگاهی گل کرد

 

التصااااادی و  یبعاااادها  زمااااانی کااااه نااااا هنجاااااری هااااا

یکباااار دیگااار بااااال گرفااات  زحمتکشاااان شاااهری  ... اجتمااااعی

رنجباااران روساااتائی  محروماااان  بااای حقولاااان وطنااای را باااه 

  رتااااا  و فتااااا  اماااااور دیاااااوانی را مشاااااتی عصااااایان کشاااااید

! «علمااا » بااا صااال  دیااد ... میاارزا  دولااه هااا و ساالطنه هااا

؟ !«مخااااتلط » یاااال معجااااون مضااااحل و ! در دساااات داشاااات

کااااه متناسااااب باااااا آرایااااش ولاااات نیروهاااااای بااااین المللااااای و 

« ایااان » انعکااااس فرمایشااای آن در ساااطح ملااای  گااااهی باااه 

 ماااادعی خااااارجی  لاااادرت برتااااار« آن » و زمااااانی هاااام بااااه 

 ... امپریالیستی  باج می داد تا در راس بماند
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سیاساااای  اسااااتقالل جاکشاااای  ننگااااین  همااااین گاااارایش

! «مباااارزه منفااای » ناااوعی کاااه  اشااارافی باااودارزان خاااواهی 

 دربااااریتجاااار معمااام و مکاااال  ! «معتمااادین » بسااات نشاااینی 

در مساااااجد ! «علماااای طاااااهر » خایاااه ماااااالن بارگاااااهی و و 

 پیکااااار خلااااع یااااد شاااادگان جااااایگزین را... و ساااافارتخانه هااااا

گاااااذار از وضاااااع موجاااااود  ... بااااارای حااااا  و آزادیخاااااودی 

شااااه و تولاااه هاااا    ااااروت مصاااادره دارائااای و اماااالکبااارای 

تساااااویه حسااااااب انقالبااااای باااااا ... دولاااااه هاااااا و سااااالطنه هاااااا

 .       خودکامگی سیاسی را از دستور کار خارج کرد

 

! «متماااادن هااااا » همدسااااتی آشااااکار و نهااااان باااادنبال 

باااااااا ساااااااتاد مرکااااااازی  ن اساااااااتعمار کهااااااانمیااااااارا  خاااااااوارا

یاال از  شاارایطی فااراهم آمااد تااا التصاااد پااولی... خودکااامگی

! «هاااازار فامیاااال » ساااالطنت مااااوروای  –بیراهااااه مشااااکوک 

گساااااتان  اصاااااه در فرن  خبااااارخال  تحقااااا  آن در اروپااااااو 

مسااااتقیم تااااوده هااااای محااااروم  و حضااااور یعناااای بااااا دخالاااات 

هااااازار  311111انقالباااااات همگاااااانی پیروزمناااااد  حضاااااور 

فرمایشاای  بااه شااکل ... رگر صاانعتی  تکیااه گاااه روبسااپیرکااا

بااارای افااازایش  اعتباااار و رشاااوه)  پاااول مجاااازیساااوار بااار 

شاااد  پاااا گرفااات  مساااتقر ایاااران در  ( ...کااااذب یلااادرت خریاااد

اساااااااتعماری  –ورود تاااااااابع گااااااارایش صاااااااادراتی بااااااادو از 

بااادنبال باااازار فاااروش و ناااه  – باااودهاااای بااااختری سااارمایه 

 ...   رلیب تولید کننده
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  ویرانگااااارصاااااادراتی و اسااااتعماری ین گاااارایش هماااا

؟ کااه تمااام گروههااای ممتاااز  !«بااد آمااوزی » حاماال نااوعی 

داخلااااای و خاااااارجی  یکااااای بااااارای تاااااامین اساااااباب عیاشااااای  

دیگااااااری بخاااااااطر تضاااااامین وسااااااائل کالشاااااای  باااااار روی آن 

موجاااب شاااد تاااا حااا  و آزادی  ! سااارمایه گاااذاری کااارده بودناااد

ناااااای  لااااااانون و لانونگااااااذاری  باااااارای محااااااروم شاااااادگان وط

در ورای رژیاااااام هااااااای التصااااااادی ! «ملکااااااوتی » چیاااااازی 

ارزش آفریناااای باااارای ... متااااداول  جاااادا از تولیااااد و مبادلااااه

تاااامین نیازهاااای مصااارفی  ماااادی و معناااوی  مساااتقل از کاااار 

و مبااااارزه مساااااتمر  جاااادال آشاااااتی ناپااااذیر میاااااان خلااااع یاااااد 

شااادگان و خلاااع یاااد کننااادگان  پیکاااار نیروهاااای فقااار و ااااروت 

ینی زیساااات جمعاااای انسااااان هااااا در آفرزبرساااار چگااااونگی بااااا

؟ ایاااان ...!ایاااان یااااا آن شاااارایط مشااااخه تاااااریخی جلااااوه کنااااد

باااااود کاااااه حااااا  و آزادی  لاااااانون و لانونگاااااذاری  حاصااااال 

انقالباااااات همگاااااانی اروپاااااا  در ج رافیاااااای سیاسااااای ایاااااران  

! «اساااااالمی » رنااااا  و لعااااااب ماااااذهبی پیااااادا کااااارد  مهااااار 

 ... استبداد و استعمار خورد

 

« جناااابش تنباااااکو » ان تصااااادفی نبااااود کااااه در جریاااا

باااه عناااوان مااااال  زماااانی کاااه شااارایط مسااااعدی بااارای یااال 

مقابلاااااه رویااااااروی باااااا اساااااتبداد و اساااااتعمار بوجاااااود آماااااد  

مشااتی دالل و آخونااد ساااده لااو   کااه هاار یاال بااه طریقاای بااا 

سااااخنگوی ... ندروابطاااای آشااااکار و نهااااان داشاااات لاجاریساااام
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؟ !شااااادضاااااد اساااااتبدادی و ضاااااد اساااااتعماری ایااااان جنااااابش 

! «رعایاااا » باااا شااادت و ضاااع   از نافرماااانی  ماااداحانی کاااه

کشاااااااورزان و صاااااانعتگران و پیشااااااه وران وطناااااای خیلاااااای 

  .بیشتز از نفوذ استعمار می ترسیدند

 

بشاااااانوید از ابااااااراهیم تیمااااااوری  در ایاااااان ارتباااااااط  

؟ کااااااه ضااااامن شاااااار  !«تحااااااریم تنبااااااکو » مولااااا  کتااااااب 

 : آشفتگی های جاری کشور در آن دوران می نویسد

هرها و اسااااااتان هااااااای کشااااااور تقریبااااااا تمااااااام شاااااا» 

گرفتاااار آشاااوب و آشاااوبگران بودناااد  گرسااانگی و فقااار بیاااداد 

مااای کااارد  محصاااول غلاااه کااااهش لابااال تاااوجهی یافتاااه باااود  

ساااارمای سااااخت زمسااااتان و گراناااای لیماااات ذغااااال و شااااایعه 

 . «... احتکار آن بوسیله بانل شاهی

 

در اینصاااااورت  عقااااال سااااالیم  تشاااااخیه مااااای دهاااااد  

شاااااامل خاااااوار و باااااار  درک مااااای کناااااد  کاااااه کمباااااود غلاااااه  

افاااازایش لیماااات ذغااااال در ساااارمای + محصااااوالت ضااااروری 

اصاااال ... زمساااتان  گرسااانگی و فقااار و تنگدساااتی تاااوده هاااا

مشاااکالتی از ایااان دسااات  التصاااادی و اجتمااااعی  باااا ورد و 

جااادو  وحااای و آیاااه  فتاااوای یااال میااارزای بااای خبااار و سااااده 

 ؟ !لو  برطر  نمی شوند
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باااه یقاااین  بااارعکس  باااه احتماااال خیلااای زیااااد  لریاااب 

بهاناااااه باااااود  ! «تحاااااریم تنبااااااکو » و ! «رژی » لااااارارداد 

مسااااااعد  تاااااا کشااااااورزان و نسااااابتا   یااااال فرصااااات عینااااای

بااااا اسااااتبداد و اسااااتعمار  صاااانعتگران و پیشااااه وران وطناااای

 ... تسویه حساب کنند

 

ساااالطان ولاااات  ساااالطان صاااااحبقران  بااااود کااااه ایاااان 

  ناصااااارالدین شااااااه و تولاااااه هاااااا  صااااااحب منصااااابان ممتااااااز

بارگااااهی  اهلااای  خایاااه مااااالن لشاااگری  خادماااان کشاااوری و 

نگااااران فتناااه ساااید عااااالمگیر  ! «طااااهر  یعلماااا» تجاااار و 

نافرماااااااانی بااااااای حقولاااااااان وطنااااااای  ! «رعایاااااااا » ط یاااااااان 

را دسااات و پاااای خاااود گااام ... رنجباااران شاااهری و روساااتائی

 ان از تااااارس ساااااقوط دیوانسااااااالری فاساااااد لاجاریااااا. کردناااااد

  ای شااایرازیدخالااات آشاااکار میااارز. خاااواب راحااات نداشاااتند

  تاااالش تجاااار دربااااری! «علماااا » هماااراه باااا دعاااا و اناااای 

؟ !... هاااام داشااااتضااااد اسااااتعماری کااااه راااااهری فریبنااااده و 

  فرسااااوده و کااااور و مفلااااوک باااارای نجااااات لاجاریساااام فقاااط 

. صاااورت مااای گرفااات! «هااازار فامیااال » سااالطنت ماااوروای 

ابااااراهیم بشاااانوید از شخصاااایت میاااارزای شاااایرازی از زبااااان 

زای شااااایرازی ماااااردی دورانااااادیش و میااااار... » : تیماااااوری

کاااری کااه منجاار بااه ضااع   هیچگاااهو  بساایار بااا کیاساات بااود

  لاادرت ناصاارالدین شاااه و پیشاارفت نفااوذ خارجیااان ماای شااد

  17تحریم تنباکو  صفحه . « ردی کنم



115 

 

؟ !«... باااااا کیاساااااتبسااااایار دور انااااادیش و » شااااااید 

ولااای ماااال . دسااات ماااا کوتااااه و خرماااا بااار نخیااال.   و اعلااام

! ا بیاااامرز  میااارزای شااایرازی  اصاااال نمااای دانساااتاینکاااه خاااد

  خودکااااااامگی سیاساااااای=  کااااااه التاااااادار ناصاااااارالدین شاااااااه

کاناااال مرکااازی هماااان ! «هااازار فامیااال » سااالطنت ماااوروای 

ی جااااز باااای حقااااولی ئمعنااااااز لضااااا هاااایچ ... اننفااااوذ خارجیاااا

. ایااااران نداشااااتمااااردم اکاریاااات یعناااای ! «رعایااااا » مطلاااا  

رزای حرمسااااارای پااااار خرجااااای کاااااه میااااا  هماااااان عشااااارتکده

! « ناااااور خااااادا مااااای دیدناااااد» در آن  ...شااااایرازی و شااااارکا 

واساااطه هاااای شااااه و ... امااااال حااااج میااارزا حسااان آشاااتیانی

شااارایط اضاااطراری  بااارایش ساااینه مااای زدناااد  یااال علماااا در 

پاااس باااا ایااان حسااااب روشااان  . علااام و کتااال بلناااد مااای کردناااد

؟ فقاااط متوجاااه کشااااورزان !«تمااادن » پیداسااات کاااه تازیاناااه 

باااا نیااااز فاااوری و  باااودوطنااای وران و صااانعتگران و پیشاااه 

اساااتبداد و مناااافع اساااتراتژیل اساااتعمار  یکااای بااارای تاااامین 

  اساااباب عیاشااای  دیگااااری بخااااطر تضاااامین وساااائل کالشاااای

! «نااااادان » همااااین کااااه تااااوده معااااذالل   .هماااااهنگی داشاااات

بااااه تجربااااه دریافاااات کااااه اشااااکال از کجااااا آب ماااای خااااورد؟ 

  رکوبتااارور و اختناااا  و سااا) گرچاااه باااا تااااخیری لابااال فهااام 

  توطئاااااه هاااااا مرکاااااز (... هااااااشاااااال  و شاااااکنجه و اعااااادام 

ناصاااارالدین شاااااهی را نشااااانه گرفااااات  عشاااارتکده محفااااور 

نگااااران نافرمااااانی  ... تااااازه در محافاااال روحااااانی و بااااازاری

  همگااااانی باااای حقولااااانخااااروش ! «بابیااااه »  تکاااارار لیااااام

. خررناااا  کاااان بااااراه افتاااااداحمقانااااه و یاااال جناااا  لفراااای 
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اینکاااااه آیاااااا میااااارزای برسااااار  ؟!«فقهااااای » ناااااوعی جااااادل 

داده ( فتاااوا ) شااایرازی بااارای تحاااریم تنبااااکو حکااام شااارعی 

ااباااات صااحت و سااقم حکاام شاااایع  و یااا در مااورد ! یااا نااداده

؟ !... جعلاای اساات و مااردود یااا اصاالی و معتباارایاان حکاام آیااا 

مبنااااای  شاااااواهدی هسااااات. باااااا آب و تااااااب  جریاااااان داشااااات

. اصااااال منتفاااای نبااااود! «رعایااااا » براینکااااه احتمااااال ط یااااان 

باااارای فریااااب افکااااار عمااااومی  ! «... فقهاااای» س جاااادل پاااا

: باااود ساااازمان داده شاااد! «علماااا » آراماااش خااااطر شااااه و 

 ... میرزای شیرازی؟ !جهت دوراندیشی و کیاست

 

  بشااانوید از اباااراهیم تیماااوریحاااال  در ایااان ارتبااااط 

اعالمیااه هاااائی بااار دیوارهاااای » : نااامبرده چناااین مااای نویساااد

و تااادارک جنگااای ضاااد ارک و شااامس العمااااره کوبیاااده شاااده 

  ...اساااااااتبدادی و ضاااااااد سااااااالطنتی را نویاااااااد مااااااای دادناااااااد

ناصااارالدین شااااه از ایااان عمااال خیلااای ناراحااات و وحشااات زده 

شااااده بااااود و بااااه همااااین خاااااطر عضاااادالملل را ناااازد حاااااج 

میاااارزا حساااان آشااااتیانی فرسااااتاده و از ایاااان وضااااع شااااکایت 

آشاااااتیانی پاسااااای جاااااالبی   عباااااارت بعااااادیو در . «... کااااارد

عجاااااااب اسااااااات از بنااااااادگان » : ساااااااتدارد کاااااااه شااااااانیدنی ا

اعلیحضاااارت شااااهریاری کااااه ایاااان مقولااااه گفتااااار و کااااردار 

جاهالناااه اجاااامر و اوبااااش را بااار علماااا حجااات گرفتاااه خااااطر 

. «خطیااار هماااایونی بااادین جهااات از طااار  علماااا آزرده باشاااد 

 011تحریم تنباکو  صفحه 
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! «اجاااامر و اوبااااش » از لااارار معلاااوم  ماااال اینکاااه 

باااای  کااااه باااارخال  علمااااا و صاااانعتگران و پیشااااه وران انقال

« خااااطر خطیااار هماااایونی » لصاااد آزردن ... تجاااار دربااااری

را نداشااااتند  فساااای انحصااااار تنباااااکو را بااااه طریاااا  دیگااااری 

! «مراجاااع » بااایش از حتااای  –دنباااال مااای کردناااد و رااااهرا 

 ... توجه توده ناراضی را جلب کرده بودند

 

چاااااااون در غیااااااار اینصاااااااورت  نگرانااااااای و هاااااااراس 

مااااااوردی اصااااااال رالدین شاااااااه  ساااااالطان صاااااااحبقران  ناصاااااا

معاااذالل  ! تاااا بااارای رفاااع آن باااه علماااا توسااال جویاااد نداشاااته

لااااارارداد انحصاااااار تنبااااااکو  ناااااه در نباااااردی انقالبااااای علیاااااه 

« ملوکاناااه »  و باااا فرمااااناساااتبداد اساااتبداد  کاااه در دامااان 

و باااه هماااین دلیااال  پراخااات غرامااات ل اااو ایااان ! فسااای گردیاااد

یب باااااای نصاااااا(  انحصااااااار تنباااااااکو)  لاااااارار داد اسااااااتعماری

هزینااااه تیاااار خالصاااای کااااه بااااه م ااااز ! حقولااااان وطناااای شااااد

 ... زحمتکشان ایران شلیل شد به بازماندگان رسید
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  ابقاااا  لاجاریسااام  لابااال دسترسااای موجاااب اساااناده بااا

کاااه جنااابش ضاااد داد مااای نشاااان ... انشااااهراه نفاااوذ خارجیااا

؟ !«تنبااااااااکو انحصاااااااار » اساااااااتبدادی و ضاااااااد اساااااااتعماری 

. گشاااتا شکسااات روبااارو باااعماااال ... بااارخال  تصاااور رایاااج

بااایش حتااای ... در مقابااال  سااارخوردگی و رخاااوت و خرافاااات

! «طااااهر علماااا » و همااات یااااری باااا  –از پاایش  بااااال گرفااات 

از حااااادود حرمسااااارای ناصااااارالدین شااااااهی فراتااااار رفتاااااه و 

رشااد جنااابش ترلاای خاااواهی  احیاااا  و  –پیااادا کاارد  تعمومیاا

تااااا انقااااالب  ضااااد اسااااتبدادی و ضااااد اسااااتعماری در ایااااران را

 . اجازه نداد میالدی 0410طه به سال مشرو

 

  زیااااار ساااااایه لاجاریسااااام مفلاااااوکتاااااا اینکاااااه بااااااز  

  کشااااورزی و صااانعت! «هااازار فامیااال » سااالطنت ماااوروای 

بچاااه باااازی و لاااواط  . خوابیااادتولیاااد کارگااااهی مختااال  بکلااای 

بااااایش از پااااایش  اشااااااعه یافااااات  حتااااای بیشاااااتر از تولیاااااد 

! « علمااااا» کااااار بجااااائی کشاااید کااااه ! رشااااد کااارد...کارگااااهی

لضاااات شااار  و شاااریعت  کاااه کوتااااه پیشاااتر باااه ارتفاعاااات 

باااه بعناااوان تنهاااا و بااااز وزناااه ای شااادند  ... گریختاااه بودناااد

؟ در امااااور غیاااار دیااااوانی  !«رعایااااا » رساااامی سااااخنگویان 

. حااار  آخااار را مااای زدناااد... شااارعی باااا کلااای ارج و لااارب

ملااال داری سااانتی  ... ساااوای ولفااای خاااوری  ناااذر و نیازهاااا

اللاای هاام مااانوس شااده  هاام از تااوبره تااازه بااا شاا ل شااری  د

فرامااوش نکناایم  طباا  اسااناد  . ماای خوردنااد و هاام از آخااور
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مشاااروطه  کااام نبودناااد از ایاااان همگاااانی در آساااتانه انقاااالب 

در ردیااااا  تجاااااار صااااااحب ناااااام ! «طااااااهر ی علماااااا» لبیااااال 

بااادون مخالفااات اصاااولی باااا خودکاااامگی سیاسااای  کاااه کشاااور  

تر و خواهااااااان حاااااا  دخالاااااات بیشاااااااسااااااتبداد و اسااااااتعمار  

 ... بودندشده مستقیم تر در امور دیوانی 
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 انقالب مشروطه

موافاا  بااا اصاال تقاادم ماااده باار شااعور  : بنراار ماان 

بازتاااااااب طبیعاااااای  مشااااااروطه خااااااواهی... عااااااین باااااار ذهاااااان

پیشااارفت خااادماتی بساااته ای باااود کاااه باااا  –مناسااابات تولیااادی 

کشااااااورزی و صااااانعت  مکانیسااااام ارزش آفرینااااای  علاااااوم  

ی زنااااده کااااار  مولااااد و متفکاااار  بااااه تناسااااب هااااارشااااد نیرو

نیازهاااااای مصااااارفی  ماااااادی و معناااااوی جامعاااااه ایاااااران در 

یاااااال رژیاااااام خودکامااااااه  . میانااااااه نداشااااااتمعاصاااااار دوران 

! «هاااازار فامیاااال » ساااالطنت مااااوروای   و ایالتاااای ساااالطانی

 گااااو و  و داس و بیااالمتکاای بااار وسااائل کهااان تولیاااد  زمااین 

! «اساااالم » باااا اسااام رماااز کاااه جهااال و حمالااات و خرافاااات  

کااااارگران و زحمتکشااااان و پیشااااه وران  رنجبااااران شااااهری  

کشااااور مااااا صاااابور روسااااتائی  ارزش آفرینااااان زحمتکشااااان 

مااای چاپیاااد  را ایاااران ساااازان م ااارور تااااریی را مااای دوشاااید  

ترلاااای خااااواهی  ماااایهن دوسااااتی را خفااااه ماااای کاااارد  جناااابش 

 . تا پا برجا بماند ادی را می کوبیدح  و آز

 

نمایناااده فئودالیسااام  باااه عناااوان لاجاریسااام مفلاااوک  

  مااااجراجوئی در پااایش گرفاااتیش خاااور آساااتانه فروپاشااای د

بااااا ارتااااش نساااابتا ماااادرن تاااازاری درافتاااااد  از تاااارس جااااان  

ماااال و مناااال در سااارزمین پایگااااه  دارائااای و اماااوال  نگاااران 

را واگاااذار کااارد  ماااا بااااج داد  منااااط  شااامالی کشاااور کلااای 
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کناااار آماااد  زار و نااازار  باااا میااارا  خاااواران اساااتعمار کهااان 

! «متماااادن هااااا » بااااا  – بااااا دول امپریالیسااااتی اروپااااا السااااید

وام بااااا بهااااره هااااای کلفاااات گرفاااات  جااااام زد  خوابیااااد  کلاااای 

تجااااری  در یااال کاااالم  سیاسااای و پیماااان بسااات  نراااامی و 

نااد  را تکاارار کاش تااا الشااه فروخاات را و ایراناای هااا ایااران 

 ...  از دور خارج نشود

 

دنبالااااااه منطقاااااای بااااااه عنااااااوان  انقااااااالب مشااااااروطه

! «... حروفیااااااه و نقطویااااااه و شاااااایخیه» شااااااورش هااااااای 

دنبالاااااه تااااااریخی جنااااابش ضاااااد اساااااتبدادی و ضاااااد فئاااااودالی 

وطنااااای  تجاااااار و کشااااااورزان و صااااانعتگران و پیشاااااه وران 

بااااا مناساااابات تولیاااادی  ! «بابیااااه » لیااااام ... غیاااار درباااااری

. تاااام داشاااتبساااتگی  ایااارانج رافیاااای در  جااااریتقسااایم کاااار 

ساااده هیجااادهم میاناااه ماااال تماااام انقالباااات همگاااانی اروپاااا در 

  و اسااااااتقالل طالااااااب حاااااا  و آزادی – و نااااااوزدهم ماااااایالدی

ناشااااای از تضااااااد ااااااروت و فقااااار  ... لاااااانون و لانونگاااااذاری

. زناااده در بساااتر مالکیااات خصوصااای باااود و کاااارمااارده ماااال 

ارباااااب و رعیاااات   تقاباااال شاااااه و گاااادا در غیاااار اینصااااورت  

کننااااادگان و خلاااااع یاااااد شااااادگان  یاااااد خلاااااع مالااااال و زار   

در یاااااال کااااااالم  ... کارفرمااااااا و کااااااارگرمبااااااارزه مسااااااتمر 

خاصاااااه انقاااااالب همگاااااانی مشاااااروطه  انقالباااااات اجتمااااااعی  

     ... اصال لابل فهم نیست
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تااااااریی مکتاااااوب گااااااواهی مااااای دهااااااد کاااااه انقااااااالب 

نساااابتا  مشااااروطه  تاااااایر انقالبااااات همگااااانی اروپااااا  جناااابش

 0412نیرومنااااااد کااااااارگری در باااااااکو و انقااااااالب ناااااااموف  

ماااایالدی در روساااایه تاااازاری  حتاااای تاااااایر پیشاااارفت هااااای 

علمااای و فنااای و صااانعتی  تحاااوالت التصاااادی و اجتمااااعی و 

انگلساااتان و فرانسااااه در در جهاااان ساااارمایه داری   خااادماتی

انقااااالب همگااااانی ولاااای بجااااای خااااود محفااااور  ... و آلمااااان

ی و دول اساااااااتعماری را کاااااااه حکاااااااام وطنااااااا –مشاااااااروطه 

؟ بااااا پااااس رفاااات لهااااری التصاااااد طبیعاااای  ...!غااااافلگیر کاااارد

  تولیااد مناساابات کهاانعاادم هماااهنگی میااان نیااروی مولااد و 

میاااااان سااااااختارهای سااااانتی و نیازهاااااای مصااااارفی جامعاااااه 

  ... ایران گره خورده بود

 

باااااارای گااااااذار از فئودالیساااااام  مالکیاااااات ساااااالطانی  

رباااااابی تولیاااااد  ایالتااااای و شااااایوه ا – تقسااااایم کاااااار دربااااااری

   انقااااالب همگااااانی مشااااروطه  سااااوای اهاااادا  اسااااتراتژیل

ماااای بایساااات  : داشااااتنیااااز و عاجاااال تاااااکتیکی یاااال وریفااااه 

تاااارس در چااااون شکساااات احتمااااالی  یاااال باااادون تاااارس از 

  کشااایدمااای لاجاریسااام را بزیااار ... جنااا  بااارادر مااارگ اسااات

! «هااااازار فامیااااال » سااااالطنت ماااااوروای اساااااتبداد  تکلیااااا  

. کااارد را روشااان مااایکشاااور  درتکلیااا  خودکاااامگی سیاسااای 

وسااااواس در انقااااالب چااااون وسااااواس  باااادون ماااای بایساااات 

پااایش از تشاااکیل مجلاااس موسساااان  خطاسااات  هااار از بااادتر 
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تماااام ماااال و مناااال  منقاااول و غیااار منقاااول  دارائااای و اماااوال 

شااااه و تولاااه هاااا  ماااداحان دربااااری  خایاااه مااااالن بارگااااهی  

کشاااوری و ممتااااز  حکاااام محلااای  ااااروت صااااحب منصااابان 

  میااااارا  خاااااوانین و علماااااا را باااااه ساااااود ایاااااران لشاااااگری

صااااابور  ساااااازان  کشااااااورزان و صااااانعتگران و پیشاااااه وران

  بااااازیگران تاااااریخی التصاااااد پااااولی و تولیااااد کاااااالئی وطناااای

ساااوده رفمصاااادره  باااا نرااام فئاااودالی مساااتقر  دیوانسااااالری 

ملااااوک الطااااوایفی  بااااا لضااااات شاااار    –اسااااالمی  –ایالتاااای 

 . می کرد تسویه حساب... هرچه خشن تر بهتر

 

دلیاااار وطناااای   در ایاااان ارتباااااط  مشااااروطه خواهااااان

بموجااااب اسااااناد تاااااریخی  ماااایهن دوسااااتان م اااارور کشااااور  

هااا و لزویناای هااا و مازناادرانی هااا و گیالناای هااا آذربایجااانی 

هااا و مشااهدی هااا و شاایرازی هااا و اصاافهانی هااا و تهراناای 

. گااال کاشاااتند  افتخاااار آفریدناااد... هاااا و کرماااانیهاااا و یااازدی 

؟ بااارای مقابلاااه باااا !«هپروتااای » ناااد کاااه ایرانیاااان نشاااان داد

سیاسااای  مطلااا  لاجاریسااام  مالکیااات سااالطانی  خودکاااامگی 

هاااااایچ فرلاااااای بااااااا ... از فئودالیساااااامانقالباااااای باااااارای گااااااذار 

؟ کاااااااارگران و زحمتکشاااااااان و !«جبروتااااااای » اروپائیاااااااان 

در شاااارایط ... پیشااااه وران انگلیساااای و فرانسااااوی و آلمااااانی

گی رزمااای ارزش آفریناااان  زناااده بااااد همبسااات. مشاااابه ندارناااد

محاااااروم شااااادگان  و دالوری و جانباااااازی تحااااارک و تعااااااون 

  الوری خلااا  هاااا و ملااات هاااا بااارای حااا  و آزادیزناااده بااااد 
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بگاااذار بااارج عااااج نشاااینان متکبااار  ... و اساااتقاللجمهاااوری 

بااااازدالن نااااااب انااااادیش   –سوسااااایال   خاااااوب خاااااورده هاااااا

الی ز ا... شااااااارلی و غربااااااای! «دلساااااااوز » روشااااااانفکران 

بااااه دنیااااا بنگرنااااد  ... ه پاااادری  آبااااا و اجاااادادیپنجااااره خاناااا

 ... ما بارگه دادیم. لفاری کنند  کشل خود را بسابند

 

! «تجاااادد خواهااااان » در چنااااین شاااارایطی بااااود کااااه 

پاایش از روشاان شاادن تکلیاا  جناا  جاااری  تسااویه حساااب 

! «هااازار فامیااال » سااالطنت ماااوروای  –اساااتبداد باااا انقالبااای 

انگاااار ناااه انگاااار  . ..کوچاااه و خیاباااانپیکارهاااای دشاااوار در 

 نتاااایج انقالباااات همگاااانی اروپاااا  شااانیده هاااا از تحااات تااااایر 

ناااااوعی مجلاااااس لانونگاااااذاری برپاااااا ... در بحبوحاااااه جنااااا 

یااال مساااائل اساسااای ساااریع کردناااد تاااا بااارای حااال و فصااال 

مااااذاکره  از راه تااااازه ... در حااااال گااااذارخروشااااان و جامعااااه 

. ؟ چااااره جاااوئی کنناااد!« مساااالمت آمیاااز» ره منااااربحااا  و 

! «مشاااروطه » باااود کاااه لاااانون اساسااای علااات ه هماااین و بااا

هااااام اساااااکلت نخساااااتین  و هااااام ماااااتمم بعااااادی آن  تقلیااااادی  

برگااااااردان فارساااااای لااااااوانین رایااااااج در برخاااااای کشااااااورهای 

تااااا اینکااااه یاااال انقااااالب کبیاااار  ...! از آب در آمااااد اروپااااائی

انقاااالب همگاااانی مشاااروطه  هناااوز در سااانگر  نیماااه کااااره  

کااااار دسااااته ای از از بسااااتر تاااااریخی خااااود خااااارج شااااد  بااااه 

  روشاااانفکران نساااابتا آشاااانا بااااا زبااااان فرانسااااه یااااا انگلیساااای

 ... کوه موش زائید! منتهی گشت
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و لااااانون اساساااای » حساااان نیاااات کسااااانی کااااه مااااتن 

حتاااای بحاااا  برساااار . را تاااادوین کردنااااد بجااااای خاااود« ماااتمم 

ماااواد لاااانون ... مترلااای باااودن یاااا نباااودن بناااد و تبصاااره هاااای

. دراز دارد ایاااان رشااااته ساااار. هاااام نیسااااتمااااذکور اساساااای 

برگااردان فارساای اصااطالحات فرنگاای کااه هاار یاال معااذالل  

ناااه فقاااط باااا ... حااااوی و حامااال یااال رابطاااه اجتمااااعی بودناااد

والعیاااات هااااای جامعااااه ایااااران انطبااااا  نداشااااته و نیازهااااای 

مااااادی و معنااااوی بااااازیگران انقااااالب همگااااانی مشااااروطه را 

باادلیل عاادم انتقااال مناساابات حتاای ؟ ... !ماانعکس نماای کردنااد

منازعاااااات غیااااار الزم و غیااااار لابااااال   ی باااااه کشاااااوراروپاااااائ

هضاااامی را باعاااا  شااااد کااااه بماااارور مجلااااس را از حمایاااات 

 ... توده انقالبی محروم کرد

 

ایااارادی ( منطااا  صاااوری ) شااااید باااه لحاااار منطقااای 

هجااااااری لمااااااری وارد  0351بااااااه لااااااانون اساساااااای سااااااال 

. ؟ یاال تعبیااار غلااط اناااداز  کااه کلااای جااای حااار  دارد!نباشااد

نقاااالب مشاااروطه  اچااارا؟ چاااون . ساااتتماااام مسااااله هااام اینجا

  و ضاااد فئاااودالی ضاااد اساااتبدادی  بااازرگجمعااای ایااان پیکاااار 

مااورد بحاا  بااه فارساای « لااانون اساساای » مااادام کااه مااواد 

هنااوز بااه حقااولی کااه ماای بایساات بعاادا ... برگردانااده ماای شااد

 ... جنبه لانونی پیدا می کرد دست نیافته بود
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در  ناگفتااااه نمانااااد  لااااوانین بااااه خااااودی خااااود  الالاااال

  هااایچ کااااری از ماااا رابطاااه باااا موضاااو  ماااورد بحااا  فعلااای

 لاااانون و لانونگاااذاری را نمااای تااوانچاااون . پاایش نمااای برنااد

  جامعاااااه زناااااده  فضاااااول و فعاااااال و انقالباااااییااااال در ورای 

بااارایش لاااانون ... فااار  کااارده و خودسااارانه  باااا هااار نیتااای

دلبخاااواهی نیسااات   ؟ لاااانون و لانونگاااذاری!نوشاااتاساسااای 

  باااه مناسااابات التصاااادی و اجتمااااعی ایااان مقاااوالت  در اصااال

کاااه  مرساااوم در ایااان یاااا آن جامعاااه مفروضااای بااااز مااای گاااردد

انسااان هااا  بااا تعلقااات  منااافع مختلاا  و متفاااوت و متضاااد  

 ... بازیگران والعی و تاریخی آنند

 

مشاااروطه  ماااال تماااام انقالباااات همگاااانی انقاااالب ایااان 

و  ماااادام کاااه هناااوز سااانگر باااه سااانگر  در ایاااران... مشاااابه

  کوچاااااه باااااه کوچاااااه  محلاااااه باااااه بخصاااااوه ر آذربایجااااااند

ماای جنگیااد  نااه ماای خواساات و نااه ... محلااه  خانااه بااه خانااه

بااارعکس  درسااات ! مااای توانسااات بفکااار وضاااع لاااوانین باشاااد

نهایاات باای لااانونی بااود  نماای بایساات  تااا لحرااه ای کااه علاات 

! «هاااازار فامیااااال » ماااااوروای ساااالطنت  – حضااااور الزم اش

در اینصاااورت  چاااون . دادت ییااار روش مااای ... پاااا برجاااا باااود

کاااه انقاااالب مشاااروطه   نداشاااتماااوجهی وجاااود  هااایچ دلیااال

از لاعااااده و لااااانون ماااادونی  پاااایش از غلبااااه باااار فئودالیساااام

باااا ابتکاااارات نیروهاااای  ؟ نتیجاااه چناااین جنگااای!نمایااادپیاااروی 

باالئیهاااا  در سااانگری باااه وساااعت دارائااای و اماااالک حاضااار 
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هی  شااااه و تولاااه هاااا  ماااداحان دربااااری  خایاااه مااااالن بارگاااا

وساااااعت میااااارا  حکاااااام محلااااای  ااااااروت خاااااوانین و علماااااا 

شااال و تردیاااد  در شااارایطی کاااه تاااوده . بساااتگی تاااام داشااات

خااااود در و عاجاااال فااااوری انقالباااای هنااااوز بااااه تمااااام اهاااادا  

  نائاااال نیامااااده... از هاااار لماشاااای  گروههااااای ممتااااازبراباااار 

. نماای گااویم حقااه بااازی  ساااده لااوحی  حمالاات محاا  اساات

  سااااده لوحاااان را اسااات گیاااردر ایااان ارتبااااط  تااااریی ساااخت 

در انقااااالب مشااااروطه  مجلااااس لانونگااااذاری  . نماااای بخشااااد

  زمااانی کااه ایاان انقااالب همگااانیآنهاام . نمونااه بااارز آن بااود

! «هااازار فامیااال » ااااروت   مصاااادره دارائااای و اماااالکبااارای 

ابتکااااارات رزمااااای و غیااااار نافرماااااانی  بااااه  مبااااارم یاحتیاااااج

 ... لانونی داشت

 

ایاااااااان ارزش را  ...مگااااااااذار انقالباااااااای از فئودالیساااااااا

بااای رحماناااه  تماااام عیاااار  جنگااای   داشااات تاااا پیکااااری خشااان

تااارور و اختناااا  و سااارکوب    شایساااته چنااادین دهاااه جنایااات

  تماااام منااااط در  ...هاااای مکااارر شاااال  و شااانکحه و اعااادام

  مااای بایسااات. باااراه افتااادهماااه جاااا  در سراسااار فاااالت ایاااران 

محلااااای  احمااااا  حکاااااام فاااااردی و لابااااال فهااااام از لتااااال حتااااای 

کاااه اینجاااا و آنجاااا  ! « علماااا» خاااوانین و دارائااای ه مصاااادر

. دفااا  ماای شااد  صااورت ماای گرفااتمحاال توسااط فرودسااتان 

بعناااااوان لاااااانون  در آخااااارین مرحلاااااه  حاصااااال ایااااان انقاااااالب

 ... اساسی مدون گشته و رسمیت عام پیدا می کرد
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بااااا حضااااور ارزش آفرینااااان   از ایاااان دساااات  جنگاااای

   اساااتیااال جنااا... اجتمااااعی  از هااار لمااااش انقاااالبچاااون 

تضااامین مااای کااارد  اساااتقالل ایاااران را   ماااال تماااام جنااا  هاااا

 . باااودماااا از مااایهن دلیااال ماااادی و معناااوی بااارای دفاااا  حامااال 

لاجاریساااام  در لبااااال  ایاااارانمااااردم پیااااروزی باااادون شاااال  

نیروهاااا سااانتی آرایاااش ! «هااازار فامیااال » سااالطنت ماااوروای 

جناااابش احیااااای باعاااا  درهاااام ماااای ریخاااات و در منطقااااه را 

. گردیاااادماااای هاااام روساااایه تاااازاری ر دهقااااانی د –کااااارگری 

شاااواهدی هسااات مبنااای براینکاااه لاجاریسااام لسااار در رفااات  

بیااااااری اساااااتعمار  ! «هااااازار فامیااااال » سااااالطنت ماااااوروای 

. پااااا برجاااا ماناااادبااااز از خطاااار جسااات  و انگلیساااای  تااازاری 

بااااا دخالاااات تزاریساااام    (محمااااد علیشاااااه )  اسااااتبداد صاااا یر

. دهمدساااتی لردیسااام  باااازی را بااارد  بااار خااار ماااراد ساااوار شااا

جنااابش ترلااای خاااواهی  یااال ر غیااااب داساااتبداد و اساااتعمار  

 ... سر انقالب را بریدند  استقالل ایران را بر باد دادند

 

بیشااااارمانه  ! «خوباااااان » بعااااادها  کساااااانی از تباااااار 

دالوران انقااااااالب همگااااااانی مشااااااروطه  ماااااایهن دوسااااااتان  

ایااااران  خاصااااه صاااابور و م اااارور کااااارگران و زحمتکشااااان 

! «نااااا صااااواب » ذربایجااااان را فاااادا کاااااری و جااااان بااااازی آ

  مفلاااوک تااان باااه تااان باااا لارجاریسااامخاناااه باااه خاناااه  جنااا  

 ...        حکام و خوانین و علما را افراطی جلوه دادند
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شاااااااااواهدی هسااااااااات  مبنااااااااای براینکاااااااااه مجلاااااااااس 

همگاااانی لانونگاااذاری  ناااه فقاااط مطالباااات باااازیگران انقاااالب 

مشاااروطه را  در آن دوران پااار تالطااام  نمااااینگی نمااای کااارد  

  سااااهل اساااات  حتاااای بااااا اصاااالی تاااارین دشاااامنان انقااااالبکااااه 

! «یاااا مشاااروعه و مشاااروطه » برسااار اعتباااار اصاااطالحات 

در بهتااارین حالااات  برسااار برگاااردان فارسااای لاااوانین مااادون 

؟ گیاااریم کاااه تماااام ماااواد !چاناااه مااای زد... فرانساااه و بلژیااال

 ... و تبصره های این لوانین معتبر و مترلی بودند

 

لیااااام آذربایجااااان  نااااه  بیخااااود نبااااود  آنجااااا کااااهپااااس 

نیاااااز مبرمااای باااه توسااااعه ... لزوماااا نماینااادگان پارلماااانی آن

پیکاااااار ضاااااد اساااااتبدادی در ساااااایر منااااااط  کشاااااور داشااااات  

گریاااازی کااااه سااااتارها و بالرهااااا  انقااااالب زنااااده و فعااااال در 

مااات ومایااات از مقادر عمااال  ح... سااانگر  در انتراااارش باااود

! «ی لفراااای دهماااادر» مساااالحانه آذربایجااااان از حاااادود یاااال 

باااارعکس  . فراتاااار نرفاااات... خانااااهفتلگاااارا  و تلگراو یااااا 

! «امااااامزاده » در ایاااان یااااا آن ... بساااات نشااااینی و تحصاااان

جاااای ... باااا ابتکاااار هااار کسااای! «سااافارتخانه » ایااان یاااا آن 

جناا  را گرفاات  تااا آذربایجااان فااادا شااد  یاال انقااالب کبیااار  

  سااااالم و صاااالواتدعااااا و بااااا   انقااااالب همگااااانی مشااااروطه

؟ غلتیاااد  خلاااع ساااال  شاااد  !«اهر ساااید طااا» بسااامت آن دو 

 ... از پا درآمد
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در عماااااال  چااااااون انقااااااالب مشااااااروطه از مصااااااادره 

شااااااه و تولاااااه هاااااا  ! «هااااازار فامیااااال » دارائااااای و اماااااالک 

ماااداحان دربااااری  خایاااه مااااالن بارگااااهی  صااااحب منصااابان 

کشاااوری و لشاااگری  تساااویه حسااااب کامااال و تماااام عیاااار باااا 

! ساااار باااااز زد... حکااااام محلاااای  اشاااارا  و خااااوانین و علمااااا

سرنوشاااات غاااام انگیاااازی پیاااادا کاااارد  کااااارش بااااه برگااااردان 

فارساااای لااااوانین شااااهروندی اروپااااا کشااااید  باااارخال  تعبیاااار 

خاااوش بااااوران وطنااای  نیماااه کااااره ماناااد  وراااائ  تااااریخی 

 . خود را برآورده نکرد و شکست خورد

 

میااااارا  خاااااواران اساااااتعمار ! «متمااااادن » اروپاااااای 

ریسااااام  ضااااامن همدساااااتی آشاااااکار و نهاااااان باااااا لاجاکهااااان  

خریااادن حکاااام و خاااوانین و علماااا  مساااتقیم و غیااار مساااتقیم  

  جنایااات تهاااو  ریاکاراناااه از ابتااادا تاااا انتهاااا  در ایااان باااازی

از آسااااایاب افتااااااد  هاااااا همینکاااااه آب و . آور دسااااات داشااااات

وطناااای را  آلااااوده و حقیاااار و باااازدل سرنوشاااات بااااورژوازی 

خااااودی  نفتاااای و تجاااااری  رلاااام زد   انحصاااااراتباااااب طبااااع 

! «العقاااال ناااااله اختااااه و کااااور و » وزاد بنااااد نااااا  ایاااان ناااا

 ؟ !«اسااااالمی » اساااتبدادی و و  جاااانوری بااااا تعلقاااات ایالتاااای

بااااه ماتحاااات سااااالطین مااااالی و  را باااارای ماااادتی نااااا معلااااوم

  .. .التصاد باختری وصل کردامپریالیستی  

 



131 

 

امپریالیساااااتی باااااود کاااااه  –هماااااین التصااااااد مقعااااادی 

شخصاااایت باااااورژوازی بااااومی ایاااااران را  کااااه باااااا زماااااین و 

ن داری  دربااااااار و خااااااوانین و علمااااااا  بااااااا فرهناااااا  زماااااای

خودکاااااامگی پیونااااادی فاااااامیلی  خاااااونی و باساااااتانی داشااااات  

پااارورش داد و در نهایااات  یااال موجاااود بااای لیالااات  حقیااار و 

باااه باااار آورد کاااه باااه هااار عااااملی ... بااازدل  خاااالی از ابتکاااار

توسااااال مااااای جسااااات تاااااا از ت ییااااار و دگرگاااااونی  تحاااااوالت 

! «اضااااااطراری » یااااااا در شاااااارایط و . ساااااااختاری بگریاااااازد

ارتجاااا  باااومی و تقلبااای باااا ضااامن برپاااائی سااانگرهای فرعااای 

و بااااین المللاااای کنااااار ماااای آمااااد تااااا جلااااوی ترلاااای خااااواهی  

انقاااالب را بگیااارد  شاااتر مرغااای کاااه ناااه باااار مااای بااارد و ناااه 

 ...     پرواز می کرد

 

تاااااارور و اختنااااااا   زناااااادان و شااااااکنجه و اعاااااادام  

ساااارکوب عنصاااار ترلاااای خااااواهی و انقااااالب  محصااااول عاااادم 

حااااارک التصاااااادی  عقاااااب مانااااادگی کشااااااورزی و صااااانعت  ت

خاصاااااااه عامااااااال بازدارناااااااده ... مکانیسااااااام ارزش آفرینااااااای

خاااود را از باااورژوازی وطنااای ماااا اساااتعمار اجاااازه ناااداد تاااا 

لااااوانین تعلقااااات غریاااازی رهااااا کاااارده و دریافاااات درسااااتی از 

چگااااونگی بااااازآفرینی زیساااات ... کااااور طبیعاااای و التصااااادی

کاااه داللااای . پیااادا کنااادرا جمعااای انساااان هاااا در دوران معاصااار 

آغااااز کااارد  راز پااارده داری درباااا ؟!یااادا نکاااردفرصااات رشاااد پ

  ...یت داداو به دریوزگی رض
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  عروج میرپنجعروج میرپنج

گزارشاااااات رسااااامی  اناااااوا  کلااااای ساااااند و مااااادرک  

مبناااااای  وجااااااود دارد ...خاااااااطرات و سفارشااااااات محرمانااااااه

( میاااارپنج ) لاااازا   –براینکااااه عااااروج فرمایشاااای رضاااااخان 

طاااااار  شااااااوم امپراتااااااوری  در دوران احمااااااد شاااااااه لاجااااااار 

ماااااه سااااال فرتااااوت انگلاااایس  کودتااااای ننگااااین سااااوم اساااافند 

! «نرااام ناااوین » بااارای اساااتقرار ناااوعی  خورشااایدی 0544

اسااااتعماری   –تروریسااااتی  مالکاااای  –یاااال آرایااااش لزالاااای 

سااااارکوب مخالفاااااان اساااااتبداد  بخااااااطر تااااارور و اختناااااا  و 

کشاااااورزان و صاااانعتگران  کااااارگران و پیشااااه وران وطناااای  

خاصاااه انقالبیاااون ! «رعایاااا » هاااای پراکناااده مهاااار شاااورش 

مسااالح در منااااط  شااامالی کشاااور  جنگلااای هاااا در گااایالن و 

در یااااال کاااااالم  کنتااااارل ایاااااران ... مازنااااادران و آذربایجاااااان

جهاااااات محاصاااااااره و اختناااااااا  اتحاااااااد جمااااااااهیر شاااااااوروی 

! «کمربنااااد بهداشااااتی » بااااا اساااام رمااااز  –سوسیالیسااااتی را 

نافااذ  زیاارک و انقالباای و دنبااال ماای کاارد  متوجااه بلشویساام 

. بااااودمااااا نخساااتین حکوماااات کااااارگری در همساااایگی ایااااران 

و مااادارک را  اساااناد کاااه هماااین کاااافی اسااات در ایااان ارتبااااط  

. بااااا کماااای حوصااااله و دلاااات ماااارور کناااایم( شاااار  فااااو  ) 

بشاااانوید از مورخااااان صاااااحب نااااام تااااازیی معاصاااار ایااااران  

 :      خودی و غیر خودی
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ل اوضاااااا  سیاسااااای ایاااااران در پایاااااان ساااااا –الااااا   

  بسااااااایار پیچاااااااده (خورشااااااایدی  0544) مااااااایالدی  0451

( ایاااران ) باااود  نهضااات هاااای آزادیااابخش در نقااااط مختلااا  

مااایالدی  از هااار جهااات  0404توساااعه مااای یافااات  لااارارداد 

از تصااااویب آن ... مااااورد تهاااااجم لاااارار گرفتااااه و انگلسااااتان

در ایااان هنگاااام دولااات ... توساااط مجلاااس ایاااران ماااایوس باااود

فنالنااااااد  کشاااااورهای بالتیاااااال  بریتانیاااااا توانسااااااته باااااود از 

لهسااااتان  رومااااانی و ترکیااااه تااااا ماااارز ایااااران رژیاااام هااااای 

دیکتااااتوری نراااامی را تقویااات کناااد یاااا روی کاااار بیااااورد و 

پیرامااااون « کمربنااااد بهداشااااتی » بااااه لااااول خودشااااان یاااال 

روساااااایه شااااااوروی ایجاااااااد کننااااااد تااااااا از نفااااااوذ میکااااااروب 

... کمونیساااام باااااه اروپاااااای غربااااای جلاااااوگیری کااااارده باشاااااند

واااااو  الدولااااه نیااااز کااااه ماااای بایساااات ایاااان  0404لاااارارداد 

بعاااد از ... دیاااوار را ساااد کناااد باااا مخالفااات هماااه روبااارو باااود

اسااااتعفای واااااو  الدولااااه کنتاااارل اوضااااا  ایااااران از دساااات 

انگلیساااای هااااا خااااارج شااااده و از تحااااوالت اوضااااا  کشااااور 

مااااایالدی تااااادارک  0451در آغااااااز ساااااال . ناراضااااای بودناااااد

رااام را برلااارار کودتاااا را مااای دیدناااد تاااا حکومااات نیرومنااادی ن

تااااریی ایاااران  از پیااادایش تااا انقااارا  سلساااله پهلاااوی  . کنااد

دوران پهلااااوی  از دکتاااار علیرضااااا امیناااای  صاااادای معاصاااار  

 خورشیدی  0317تهران  
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ماااااااااااایالدی کااااااااااااه  0451روز دوم نااااااااااااوامبر  –ب 

افسااااران ارشااااد لاااازا  اطاااارا  ژناااارال آیرونساااااید  فرمانااااده 

رد آماااده نیروهاااای انگلااایس در ایاااران و کلنااال کاااارم خاااان گااا

بودناااد  کلنااال کاااارم خاااان باااه عناااوان متااارجم از زباااان ژنااارال 

ماااا مااای خاااواهیم باااه شاااما کمااال : مااای گویاااد... آیرونسااااید

کاااارده افسااااران روساااای کااااه در اسااااتخدام دولاااات هسااااتند  از 

بااه وسااایله افسااران انگلیسااای  ...خاادمت ایااران خاااارج نمااائیم

 ...کااه بااه شااما داده ماای شااود تشااکیالت نرااامی ترتیااب داده

تااااریی بیسااات . نیرومنااادی شاااما را فاااراهم نماااائیم ...آساااایش

  040ساله ایران  حسین مکی  جلد اول  ه 

بنااا باار پیشاانهاد ژناارال آیاارون ساااید  لاارار باار  –ا 

ایاااان شااااده بااااود کااااه رضاااااخان میاااارپنج فرمانااااده و افسااااران 

روسااای را از بریگااااد لااازا  بیااارون کااارده و خاااود فرمانااادهی 

ا  را مسااالح و انگلیسااای هاااا لاااوای لاااز. لشاااگر لااازا  گاااردد

مشاااروط بااار اینکاااه . آمااااده حملاااه باااه تهاااران و کودتاااا نمایناااد

هنگااااااام عبااااااور از لاااااازوین سااااااربازان ... اوال لاااااازا  هااااااا

کودتاچیااااان اانیااااا  ...انگلیساااای را مااااورد حملااااه لاااارار ندهنااااد

خلاااع احماااد شااااه براناااداختن رژیااام و  پاااس از فاااتح تهاااران از

کااااه بااااه نراااار آنااااان باعاااا  هاااارج و ماااارج و توسااااعه عقایااااد 

نااااایس رایااااات  د .یساااااتی مااااای شاااااد  خاااااودداری کننااااادکمون

انگلیساااای هااااا در میااااان ایرانیااااان  ترجمااااه لطفعلاااای خنجاااای  

خورشااااایدی  صااااافحات  0324امیااااار کبیااااار  تهاااااران  نشااااار 

501 – 511  
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پاااس از ایااان توافااا   انگلیسااای هاااا شااارو  باااه  –ت 

 0450فوریاااااه ساااااال  50تجهیاااااز لااااازا  هاااااا کردناااااد و در 

پاهیان ساااااا( خورشاااااایدی  0544سااااااوم اساااااافند ) ماااااایالدی 

نفااااری خااااود و در معیاااات  5211رضاااااخان در راس لااااوای 

انتشااار خباار نزدیاال . سااید ضاایا  الاادین عااازم تهااران گردیااد

شاادن لااوای لاازا  بااه تهااران احمااد شاااه و هیااات وزیااران را 

سااپهدار فااورا تشااکیل جلسااه فااو  . بااه شاادت هراسااان نمااود

دولاااات ایااااران باااارای ... العاااااده هیااااات وزرا  را دسااااتور داد

مقاصاااد آنهاااا ساااردار هماااایون را ماااامور کااارد  پااای باااردن باااه

کاااه باااا ماااذاکره از ورود لااازا  هاااا باااه تهاااران جلاااو گیاااری 

رضاااااخان ارهااااار داشااااته لاااازا  هااااا مصاااامم انااااد در ...  کنااااد

برابااااار بلشاااااویل هاااااا پایاااااداری کنناااااد و از ایااااان جهااااات وی 

اجاااازه نمااای دهاااد کاااه دولااات بیکااااره و بااای کفایااات فعلااای بااار 

نااااد یاااال سااااازمان لااااوای لاااازا  ماااای خواه. ساااار کااااار بمانااااد

اداری مجهاااز و آبرومنااادی تشاااکیل دهناااد و نسااابت باااه شااااه 

بامااااداد روز چهااااارم اساااافند  ... کااااامال وفااااادار خواهنااااد بااااود

ساااپهدار باااه سااافارت ... هماااه شاااهر در دسااات لااازا  هاااا باااود

انگلاااایس پناهنااااده شااااد و پااااس از گاااارفتن تااااامین جااااانی از 

ایاااااران در دوره سااااالطنت لاجاااااار  . سااااافارت بیااااارون رفااااات

تااااالی  علاااای اصاااا ر شاااامیم  انتشااااارات علماااای  چاااااا دوم  

  001خورشیدی  ه  0371تهران  
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 0ساااااه روز بعاااااد از کودتاااااا در ... احماااااد شااااااه –  

فرماااان نخسااات وزیاااری ساااید ضااایا  الااادین را  0544اسااافند 

رضاااخان نیااز بااا لقااب سااردار سااپه بااه ریاساات . امضااا کاارد

انگلیساااای هااااا توانسااااتند از ... لشااااگر لاااازا  منصااااوب شااااد

نرااور خااود را کااه حفاار ایااران تحاات ساالطه و طریاا  کودتااا م

 0311در ساااوم فاااروردین ... نفوذشاااان باااود عملااای ساااازند

باااه سااافارت انگلااایس ال اااای رسااامی لااارارداد  ...دولااات جدیاااد

بریتانیاااااااا آن را باااااااا اشاااااااتیا  ... را تقاضاااااااا نماااااااود 0404

بااااه اطااااال  مااااردم  ...خباااار راایاااان  ...سااااید ضاااایا . پااااذیرفت

باااار تخلیااااه ایااااران از خ... و چراغااااانی برپااااا شااااد ...رساااااند

لشااااون انگلاااایس را بااااه اطااااال  ملاااات رسااااانده و از خاااادمات 

باااارای حفاااار اسااااتقالل ایااااران لاااادردانی ( اشاااا الگر ) لشااااون 

کااارده و باااه افساااران انگلیسااای کاااه در کودتاااا همکااااری کااارده 

تاااااریی بیساااات ساااااله ایااااران  . بودنااااد پاااااداش و نشااااان داد

  313 – 312جلد اول  صفحات حسین مکی  

 

نیااااروی لاااازا  ایراناااای را بااااه ... امدولاااات لااااو –ج 

جنگلااای هاااا را تاااار ... سااارکردگی رضااااخان باااه گااایالن گسااایل

میااارزا کوچااال  ...گااایالن را باااه تصااار  در آوردناااد ...و ماااار

کمونیسااات هاااا بیرحماناااه سااارکوب  ...سااار بریدناااد... خاااان را

باساااااتان تاااااا اماااااروز   از زماااااان تااااااریی ایاااااران  . گردیدناااااد

ماااااااه فارسااااااای   ترج... پتروشفساااااااکی و دیگااااااارانتاااااااالی  

 111ه کیخسرو کشاورزی  
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... دساااات نااااامرئی انگلاااایس پشاااات ساااارش بااااود –ع 

گاااااه گااااااه در پااااایش بعضااااای ( رضااااااخان ... ) خاااااود او هااااام

محاااارم  اذعاااان مااای کااارد کاااه او را انگلیسااای هاااا آورده اناااد  

تصاادی  ماای کردنااد کااه نااامبرده بااا بااا آنکااه ... بعضاای هاااامااا 

او را  سااااعی... «سیاساااات انگلیساااای هااااا روی کااااار آمااااده » 

تجااااادد  ...در ایجااااااد امنیااااات و توساااااعه غااااارب گرائااااای کاااااه

روزگااااران   .خواناااده مااای شاااد در خاااور تائیاااد تلقااای کردناااد

از آغااااز تاااا ساااقوط سااالطنت پهلاااوی  از دکتااار تااااریی ایاااران  

عبدالحساااین زریااان کاااوب  تهاااران  انتشاااارات ساااخن  چااااا 

 102خورشیدی  ه  0317هشتم  

 

 : عشقیمیرزاده بقول 

   د  سیاستی از نوگمان مدار که آم

 همان سیاست دیرینه  ماست مالی شد                            
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 دیوان رضاخانی

بااااار سااااار یااااال ماشاااااین تااااارور و اختناااااا  و ساااااخن  

سااااااارکوب اسااااااات  ارتجااااااااعی و مشاااااااکوک  اساااااااتبدادی و 

لاااانونگریز  اساااتعماری و ایاااران ساااتیز  ماااامور مالکیسااام و 

و مفتااااااون ماااااازدور امپریالیساااااام  ماااااادیون ساااااالطان لاجااااااار 

رضااااخان  لااازا  میااارپنج  از ایااان لمااااش . پادشااااه انگلااایس

حیاااارت آور . اسااااناد و ماااادارک فااااو  الااااذکر گواهنااااد. بااااود

اینکااااه  نمایناااادگان پارلمااااانی بااااورژوازی وطناااای  آشاااانا بااااا 

باااا طااار  اساااتعماری امپراتاااوی ! «میااارپنچ » ساااابقه ننگاااین 

نگااااران  –انگلاااایس باااارای مهااااار ایااااران  انگااااار نااااه انگااااار 

گواینکاااااه حکومااااات شاااااوروی    الی بلشویسااااامنفاااااوذ احتمااااا

هناااااااوز گرفتاااااااار مااااااااجراجوئی هاااااااای دشااااااامنان داخلااااااای و 

کاااه باااه عناااوان لخاااارجی  ناااه از روی دل ساااوزی و تااارحم  ب

لراردادهاااای ... یااال وریفاااه در لباااال خلااا  هاااا و ملااات هاااا

اسااااتعماری  امتیااااازات رژیاااام کهاااان را مل اااای  و  –تحمیلاااای 

پاااااس داده  تمااااام دارائااااای و مسااااات الت تااااازاری در ایاااااران را

ضااااامن تائیاااااد ساااااعی  –باااااود  باااااا یااااال تیااااار دو نشاااااان زد 

؟ ... !در ایجااااد امنیااات( ساااردار ساااپه باااا عناااوان ) رضااااخان 

حضاااور نیرومناااد امپراتاااوری انگلااایس در ایاااران را هااام باااه 

بااااه لاااارآن و ! جااااان خریااااد  اسااااتعمار را برساااامیت شااااناخت

کنااار آمااد  ( سااردار سااپه ) شااریعت پناااه باارد  بااا اسااتبداد و 

تاااااا  مااااادارا کااااارد( امپراتاااااوری انگلااااایس ) ار و باااااا اساااااتعم

ساااااختار متااااداول خااااراب نشااااود  آب از آب تکااااان نخااااورد  
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ت ییاااری باااه ساااود کشااااورزان و صااانعتگران و پیشاااه وران  

  کاااااااارگران و زحمتکشاااااااان وطنااااااای  فرودساااااااتان شاااااااهری

باااااه ساااااود ... کشاااااور روساااااتائی  بااااای حقولاااااانرنجباااااران 

 .اکاریاااااات جمعیاااااات ایااااااران در آن دوران صااااااورت نگیاااااارد

 ... بلشویسم پشت در بماند

 

بیخاااااود نباااااود کاااااه حضااااارات  نماینااااادگان پارلماااااانی 

؟ در مناااااررات مجلااااس  گرچااااه بااااا !«ملاااای » بااااورژوازی 

کلااای وساااواس و نگرانااای  اساااتبداد ناااا رسااایده رضاااا شااااهی 

ولااای باااه نحاااوی ... را خاااال  لاااانون اساسااای ارزیاااابی کردناااد

دوام ساااالطنت مااااوروای لاجاریااااان را بااااا دیااااوان رضاااااخانی 

بطوریکااااه مصااااد  الساااالطنه  ! د اسااااتقبال لاااارار دادناااادمااااور

کاریکاااااتور امیاااار کبیاااار  بااااه تاساااای از ماااادرس  در آخاااارین 

نطااا  پارلماااانی خاااود در آن دوران  پاااس از کلااای ساااتایش و 

لاادردانی از زحمااات سااردار سااپه و توافاا  تمااام عیااارش باااا 

؟ کاااه خاااود مصاااد  السااالطنه هااام در !«دیاااوان رضااااخانی » 

آنهااام نااااه  –گوناااه ای مشااااروط  باااه... بناااای آن ساااهیم بااااود

نراااام سااالطنت ماااوروای متاااداول  بلکاااه ت ییااار پادشااااه را ناااا 

  تااااریی مختصااار احااازاب سیاسااای ایاااران... ! موجاااه خواناااد

نتشاااارات امیااار کبیااار  املااال الشاااعرای بهاااار  از جلاااد دوم  

 خورشیدی 0303تهران  
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گااااااواهی ماااااای دهااااااد کااااااه  تاااااااریی معاصاااااار ایااااااران 

روبساااااپیر در انقاااااالب  باااااورژوازی وطنااااای ماااااا  ناااااه ماااااال

هااازار کاااارگر صااانعتی   311متکااای بااار ساااه  ناهمگاااانی فر

در لبااااااااال  در جاااااااادال برساااااااار چگااااااااونگی ارزش آفریناااااااای

کاااه درسااات بااارعکس  ... فئودالیسااام و خودکاااامگی سیاسااای

بااااا تکیااااه باااار ایاااان هاااار دو عاماااال داخلاااای و سااااازگاری بااااا 

ضاااااامن تبعیاااااات از اسااااااتراتژی ارتجاااااااعی پاااااادر   اسااااااتعمار

خصااااومت هیسااااتریل نساااابت بااااه  خوانااااده باااااختری و حماااال

بلشویسااام و کمونیسااام  در عمااال  جااادا از باااازیگران تولیاااد  

سرنوشاااات غاااام انگیاااازی پیاااادا کاااارد  نااااه اسااااتقالل دولتاااای 

بدسااااات آورد و ناااااه کااااااری بااااارای تحاااااوالت سااااااختاری در 

ایاااااران انجاااااام داد  تاااااا اینکاااااه سااااارانجام  گااااایج و رساااااوا  

باااا تااااریی ! «اساااالم » پاااوک و مباااارک آویااازان باااه بیضاااه 

فتااااد و طااارد شاااد  باااه انساااان تااااریخی  مولاااد و متفکااار  ا در

 ... خزیدزیر عبای خمینی و به  کرد دهن کجی

 

حااااذ  کاماااال تزاریساااام  کااااه از آنجااااا   ناگفتااااه نمانااااد

در شاااارایط اضااااطراری  حکااااام وطناااای شااااریل اسااااتراتژیل 

  کاااارده ایااااران را از ایاااان منبااااع مااااالی محاااارومدولاااات ولاااات 

د دیکتااااااتوری نسااااابتا نیرومنااااایپلماسااااای فعاااااال و حضاااااور د

  هااام المللااایباااین در تصااامیم گیاااری هاااای انقالبااای پرولتاریاااا 

اجاااازه نمااای داد  محااادود  را  در منطقاااهلردیسااام یکاااه تاااازی 

! «تجااادد خاااواهی » رهاااور ناااو  دیگاااری از تاااازه راه بااارای 
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  کاااه بسااامت امپریالیسااام تاااازه نفاااس آمریکاااا گااارایش داشااات

دوران سااااالطان در کاااااه غلاااااط اناااااداز  سیاساااااتی . بااااااز شاااااد

ابتکاااار میااارزا تقااای خاااان امیااار کبیااار  گااال گااارد  قران صااااحب

کاااه بعاااد از سااارکوب کشااااورزان و  –صااادراعرم ولااات باااود 

بااادنبال وزنااااه ... و تجاااار خاااودیصااانعتگران و پیشاااه وران 

ااااالای مااای گشاااات تاااا از شاااادت رلابااات روس و انگلاااایس در 

 ... ایران بکاهد

 

! «نورهاااور » ماااال اینکاااه ماااوج  –از لااارار معلاااوم 

  کاااااه پشااااات دیاااااوان (ئی فاااااو  الاااااذکر گااااارایش آمریکاااااا) 

رضااااخانی سااانگر گرفتاااه باااود  احیاااای هماااین سیاسااات را در 

؟ ولااای باااا ایااان تفااااوت اساسااای  کاااه دولااات !ماااد نرااار داشااات

پااااس از آن کشااااتار  لتاااال عااااام باااای حقولااااان   –امیاااار کبیاااار 

بااااه گسااااترش روابااااط جاااااری ! «بابیااااه » ساااارکوب جناااابش 

ین حاااال آنکاااه مالکااا. ایاااران باااا روسااایه تااازاری رضاااایت داد

تااااازه بااااه دوران رساااایده  احیااااای سیاساااات مااااذکور را باااارای 

! «روسااااای » باااااا کمونیسااااام ی پرهیاااااز از هرگوناااااه ارتبااااااط

هماااین نفااارت هیساااتریل باااود کاااه بعااادها  . آرزو مااای کردناااد

دولااااات مصاااااد  السااااالطنه را بااااار آن داشااااات  زماااااانی کاااااه 

ساااازش دول امپریالیساااتی بااارای محاصاااره التصاااادی ایاااران 

تااااا ابتکااااار ... کاااارده بااااود زناااادگی روزمااااره مااااردم را مختاااال

. و بکااااار هاااام بساااات؟ !تعطیاااال صاااانایع نفاااات را بکااااار بناااادد

   محاصاااره التصاااادیایااان امکاااان درهااام شکساااتن گواینکاااه 
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! وجااود داشااتهاام گااانی نفاات ایااران ربااا ت ییاار مرکااز اقاال باز

! «رادیکاااااال » سیاسااااات باااااه رااااااهر ولااااای در عمااااال  ایااااان 

ب تحاااریم بازرگاااانی غااارایاااران را در   مصاااد دکتااار ابتکاااار 

. شاااریل کاااردشاااوروی سوسیالیساااتی اتحااااد جمااااهیر علیاااه 

کااااه دولاااات لااااانونی مصااااد  یاااال ماااااجراجوئی امپریالیسااااتی 

      ... السلطنه هیچ سهمی در تصمیم گیری آن نداشت

 

هاااا از آسااایاب افتااااد  بعااادها  ولتااای کاااه آبتاااا اینکاااه 

لجاان ماااال و  حاازب تااوده ایاارانانتقااام گیااری از و نوباات بااه 

بااااای پرولتاریاااااا در اتحااااااد جمااااااهیر کاااااردن دیکتااااااتوری انقال

  مضااااااحل شااااااوروی سوسیالیسااااااتی رسااااااید  ایاااااان مااااااانور

؟ !«ایااااران منااااافع ملاااای » امیاااار کبیااااری  بنااااام  –مصاااادلی 

مصااااد  الساااالطنه  خااااود بگااااذریم از اینکااااه ...! شااااد توجیااااه

کااااه تعصاااابی مااااذهبی و خشاااال نساااابت بااااه لااااانون اساساااای 

مشااااروطه داشاااات  بااااا وجااااود امکانااااات داخلاااای و خااااارجی  

جرعاات نکاارد تااا دیااوان رضاااخانی  هرگااز انگااار   انگااار نااه

   .. .نرام شاهنشاهی را مورد سئوال لرار دهد

 

در مااااااورد بیقااااااوارگی غیاااااار لاباااااال انکااااااار لااااااانون 

اساسااااای مشاااااروطه و عااااادم ارتبااااااط آن باااااا والعیااااات هاااااای 

دسااااااااتبردهای صاااااااارفنرر از ... جامعااااااااه آن روزی ایااااااااران

ملاااااوک الطاااااوایفی   –ایالتااااای  –آشاااااکار و نهاااااان لاجااااااری 
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در % 71رضاااااخانی  همااااین بااااس کااااه باااایش از  –رباااااری د

طبااا  اساااناد  در روساااتاهای کشاااور را  سااااکن  صاااد جمعیااات

. خورشااایدی  در بااار نمااای گرفااات0332تاااا ساااال دسااات کااام 

  ایاان تنااال  لاباال فهاام تاااریخیولاای از شااما چااه پنهااان کااه 

کاااه شااارحش رفااات  ! «اصاااالحات ارضااای » تاااازه بعاااد از آن 

؟ !شااداز لباال رلیاا  تاار حاادالل یااا   باار طاار یعناای هنگااامی 

در تئاااوری  لفرااای  یاااا کاااه شااایوه سااارمایه داری تولیاااد  ناااه 

مسااائولیت ایااان تااااخیر هااام ... مختااال شاااده باااود  کاااه در عمااال

تااارور و اختناااا  و سااارکوب   سیاسااای  متوجاااه خودکاااامکی

  هاااا شاااال  و شاااکنجه و اعااادام  زنااادانتولیااا  و پیگااارد و 

امیاااار کبیاااار  خااااوانین و علمااااا  میاااارزا تقاااای خااااان متوجااااه 

مالکااااین و بااااورژوازی بااااومی  متوجااااه دیااااوان رضاااااخانی  

 .   دربار منفور پهلوی است  رژیم کودتا

 

حقااااای  جاااااری و و  تااااا ابااااد نماااای تااااوان دروا گفاااات

تاااااریخی را بااااه سااااود مالکااااان و اربابااااان و ساااارمایه داران 

دعااوای لهااری میااان نیروهااای فقاار چااون ... دسااتکاری کاارد

 خصوصااااای و ااااااروت  مباااااارزه طبقااااااتی در بساااااتر مالکیااااات

ایااان پراتیااال سااارمایه داری در . ربطااای باااا مارکسیسااام نااادارد

نقااااالب او  کااااه رهااااائی طبقااااه کااااارگر دوران معاصاااار اساااات

 ...  سوسیالیستی را در دستور کار لرار داده
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  !!««ملی ملی » » شارالتانیسم شارالتانیسم 

تحلیااال تئوریااال    از ایااان مبحااا لسااامت اولاااین در  

انگلیساااای   –گفتاااایم کااااه چطااااور آن ماااااجراجوئی آمریکااااائی 

 51کاشاااااانی  کودتاااااای ننگاااااین  –زاهااااادی  –یانااااات شااااااه خ

باااه ساااقوط کابیناااه مصاااد   خورشااایدی 0335مااارداد ساااال 

نقااااش مترلاااای سااااوای همااااین اماااار  . الساااالطنه منجاااار شااااد

ماناااده پاااس باعااا  شاااد کاااه ... در نهضااات ملااای نفااات مصاااد 

دو بااااااره ای  فرصااااات! «جبهاااااه ملااااای » شااااارکت ساااااهامی 

و باااه سااایا  ملکااای موفااا  شاااد  . بااارای تقلاااب بدسااات آورد

در فضااااای مسااااموم بعااااد از کودتااااا  ... خامااااه ای و آل احمااااد

؟ خااااود را بااااه جناااابش !بنااااام مصااااد  و نهضاااات ملاااای نفاااات

نشااخوار اراجیاا  بااا . ترلاای خااواهی مااردم ایااران وصاال کنااد

  (کتاااااب ساااایاه رمااااان پلیساااای ) تیمااااور بختیااااار سرلشااااگر 

الطااااااائالت  -جویااااااده هااااااای مسااااااتنط  امنیتاااااای نشااااااخوار 

( کمونیسااام در ایاااران  سااایر)  سااارهن  زیباااائیخررنااا  کااان 

خاصاااااه در ... حااااازب تاااااوده ایاااااران! «خیانااااات » ر ماااااورد د

را دنباااال مااای کااارد تاااا خااااه خاااارج از کشاااور  ایااان هاااد  

فاااامیلی مصاااد  السااالطنه مکتاااوم بماناااد   –تعلقاااات طبقااااتی 

. بااااا دیااااوان رضاااااخانی الپوشاااای گااااردداش سااااابقه و رابطااااه 

ضاااد کمونیساااات نسااااتوه    خسااارو شاااااکریدر ایااان ارتباااااط  

! «باااااطن » خااااال   –ساااان  تمااااام گذاشاااات  یااااامرزخاااادا ب

در مااال  گاااهی بااا ناایم تنااه مااائو و زمااانی بااا کاااله چااه گااوارا 

  ... شدمی راهر عام 
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بااادنبال  –بعااادها ! «ملااای » تااااایر ایااان شارالتانیسااام  

؟ در رهبااااااری حاااااازب و !«دمکراتیاااااال » تحااااااوالت کلفاااااات 

دولااات شاااوروی و باااه تبعیااات از آن در کمیتاااه مرکااازی حااازب 

! «سوسیالیسااام کارچاااا  کنااای » ان بساااود ناااوعی تاااوده ایااار

بقاااااادری بااااااود کااااااه فهاااااام رویاااااادادها  داخلاااااای و خااااااارجی  

تشااااااااخیه علاااااااات توطئااااااااه امپریالیسااااااااتی  ماااااااااجراجوئی 

  کاشاااانی –زاهااادی  –انگلیسااای  خیانااات شااااه  –آمریکاااائی 

خورشاااایدی  0335ماااارداد سااااال  51کودتااااای ننگااااین دلیاااال 

نونی دولاااات لاااااکابینااااه مصااااد  الساااالطنه  در لبااااال در لبااااال 

 ... ایران را برای مشتالان دشوار کرد

  

حاااال آنکاااه کابیناااه مصاااد  السااالطنه  باااا یااال ترکیاااب  

گااال و گشااااد  ساااو  رااان برانگیاااز  حتااای بااارای خاااود مصاااد  

و وزرای مااااااااااورد اعتمااااااااااادش  فاااااااااااطمی و صاااااااااادیقی و 

در عمااال  یکااای از متزلااازل تااارین کابیناااه هاااا در ... نریماااان

منااااافع ملاااای و آن دوران پاااار تالطاااام بااااود و باااارای دفااااا  از 

  هااام و باااه هماااین دلیااال. اساااتقالل کشاااور شایساااتگی نداشااات

بااااار کناااااار  د بایااااا... غیااااار الزم پرهیاااااز از ضاااااایعاتبخااااااطر 

  یااااا کودتااااائی امپریالیسااااتیو در انقااااالب . سااااالط ماااای شااااد

  .. .یکی از این دو حالت
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تسااااویه یاااال یااااا : یاااال دو راهاااای لهااااری و تاااااریخی

پهلااااوی   حساااااب تمااااام عیااااار بااااا دیااااوان رضاااااخانی  دربااااار

  گااااااذار انقالباااااای از مشااااااروطه ساااااالطنتی باااااارای اسااااااتقالل

ایااااران  یااااا تااااداوم دیااااوان رضاااااخانی  مااااردم حاکمیاااات ملاااای 

دربااااااار پهلااااااوی  مشااااااروطه ساااااالطنتی باااااارای پااااااذیرائی از 

  الساااااالطنه چگااااااونگی سااااااقوط دولاااااات مصااااااد . اسااااااتعمار

پهلااااوی  منفااااور دیااااوان رضاااااخانی  دربااااار لااااانونی محااااافر 

کاااه مااای بایسااات آیناااده ناااا باااود  یعاااامل... مشاااروطه سااالطنتی

 ...    معلوم ایران را رلم می زد

  

رسااامی گواهناااد  و مااادارک فراماااوش نکنااایم  اساااناد 

  یدول امپریالیسااااااتی غرباااااایعناااااای ! «متماااااادن هااااااا » کااااااه 

تماااااام آمریکاااااا و انگلااااایس  باااااا وجاااااود امپریالیسااااام خاصاااااه 

ناااه فقاااط هااایچ مخاااالفتی باااا ... کارشاااکنی هاااای گااااه و بیگااااه

مطلااااوب ده لاجاریساااام کااااور و بازماناااامشااااروطه ساااالطنتی  

  (شااااه بایاااد سااالطنت کناااد ناااه حکومااات ) مصاااد  السااالطنه 

پهلاااوی  مخاااالفتی باااا دیاااوان رضااااخانی  سااالطنت ماااوروای 

نداشااااتند  سااااهل اساااات  کنااااونی مااااا در دوران مااااورد بحاااا  

موافقااات مشاااروط حتااای فراتااار  شاااوم تااار و ریاکاراناااه تااار  

خاااود را باااا کابیناااه مصاااد  السااالطنه هااام  کاااه باااه هااار حاااال  

پهلاااوی باااود  کودتاااا  درباااار بخشااای از نرااام مساااتقر  رژیااام 

! «و کیاسااااات دوراندیشااااای » ناااااوعی . انکاااااار نمااااای کردناااااد

دیپلماساااای کااااج دار و مریااااز  تااااوام بااااا حرکاااات الک پشااااتی  
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؟ خااااام یااااا پختااااه  ... !آهسااااته و پیوسااااته بااااه ساااامت طعمااااه

فااادائیان اساااالم  باناااد زمینااه چینااای بااارای تعامااال باااا کاشاااانی  

بساااایج اوباااااش  تعاااار  ناگهااااانی  .. .بااااا بقااااائی و شاااارکا 

بااارای مهاااار نهضااات ملااای نفااات  مسااالم  مااااجراجوئی نراااامی

جنااابش ترلااای خاااواهی  مقابلاااه باااا جنااا  داخلااای در کنتااارل 

 ...   شرایط اضطراری

 

اینکاااااه گویاااااا جامعاااااه ایاااااران بااااارای چناااااین تحاااااولی 

حاااار  مفاااات اساااات  بکلاااای باااای معناااای  ... آمااااادگی نداشااااته

باااارعکس  لاااای و. ناشاااای از ساااارخوردگی سیاساااای ماااادعیان

فقاااادان یاااال طاااار  انقالباااای  مسااااتقل از امکااااان شکساااات و 

باااااااه مصدلیسااااااات هاااااااای ... پیاااااااروزی محتمااااااال بعااااااادی آن

: مصاااالحتی اجااااازه داد تااااا بااااا یاااال تیاااار چنااااد نشااااان بزننااااد

. اشاااااعه جهاااال و خرافااااات مااااذهبی باااارای شااااوروی سااااتیزی

. تجزیاااه نیروهاااای ملااای  ضاااد اساااتبدادی و ضاااد اساااتعماری

توجیااه وضاااع موجاااود   .لجاان ماااال کااردن حااازب تااوده ایاااران

 . پهلاااویسااالطنت ماااوروای   دیاااوان رضااااخانی  تطهیااار شااااه

؟ باااارای عواماااال خااااارجی  !«لااااانونی » گشااااودن راه هااااای 

  یو انگلیساااا ئیآمریکاااااتوطئااااه گااااران  جاسوسااااان پنهااااان  

ماااااموران ساااایا و اینتلیجاااات ساااارویس جهاااات فعااااال کااااردن 

 ... کانونهای خرابکاری
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و خلاااااع یاااااد اشااااارا   حتااااای در ایااااان شااااارایط هااااام

خاااوانین  مصاااادره دارائااای و اماااوال شااااه  مااازار  خالصاااه  

ماااااداحان دربااااااری  مصاااااادره ااااااروت ... اماااااالک شااااااهپورها

بلنااااد پایااااه هااااا  خایااااه ماااااالن بارگاااااهی  عااااالی رتبااااه هااااا  

. دیااار نباااودهناااوز ... کشاااوری و لشاااگری  صااااحب منصااابان

درصااادی بهاااره % 01یاااا  2مااای توانسااات سیاسااات تخفیااا  

لسااالطنه را جباااران کااارده و مصاااد  الاااانونی مالکاناااه دولااات 

را تکااااان دهااااد  کشاااااورزان و دهقانااااان کشااااور  یروسااااتاها

فقیااار و میاناااه حاااال را باااارای تحقااا  اصاااالحات ارضااای بااااه 

دوران صاااادارت در گرچااااه بارهااااا  خاصااااه . حرکاااات در آورد

! «اجاناااب » گویاااا بااارای کوتااااه کاااردن دسااات  –امیااار کبیااار 

 امنیاات نراام مسااتقر  عیاشاای ساالطان صاااحبقران  لتاال عااام 

هناااوز بااارای مقابلاااه باااا ... باااه خااااک و خاااون کشااایده شااادند

 ...  اربابان و مباشران شریر آمادگی داشتند

 

در غیاااار ایاااان صااااورت  نماااای تااااوان علاااات تخفیاااا  

درصاااااادی کابینااااااه مصااااااد  % 01یااااااا  2بهااااااره مالکانااااااه 

باااارای ولاااای . تردساااتی کااااه نیسااات. السااالطنه را توضاااایح داد

ی  خلااااع یااااد اشاااارا  و خااااوانین  مصااااادره میاااارا  رضاااااخان

کابیناااااه مصاااااد  السااااالطنه  ... دارائااااای و اماااااوال تولاااااه هاااااا

مصاااد  دکتااار باااه موجاااب اساااناد  حتااای خاااود . اینکااااره نباااود

از ایاااان دساااات  ؟ !«انقااااالب کمونیسااااتی » یاااال بااااا اصااااال 

  یعناااای اصااااالحات ارضاااای بااااه سااااود کشاااااورزان و دهقانااااان
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پیونااااد نهضاااات ملاااای نفاااات بااااا مطالبااااات عاجاااال روسااااتائیان  

. ور  هااایچ میاناااه نداشاااتدرصاااد جمعیااات کشااا%  71لریاااب 

نااه ماای خواساات و نااه ماای توانساات  بااا اشاارا  و خااوانین  

یعنااااای پاااااس ماناااااده مناسااااابات کهااااان ... درباااااار و درباریاااااان

تسااااویه حساااااب کنااااد  از حاااادود مشااااروطه ساااالطنتی خااااارج 

  .. .شود و نشد

 

! «غیااار مجااااز » تاااازه  –خطیاااری  یااال چناااین الااادام  

ری و فاااوحتااای بااارای پیوناااد نهضااات ملااای نفااات باااا مطالباااات 

وطناااای  و میانااااه حااااال عاجاااال کشاااااورزان و دهقانااااان فقیاااار 

ضاااااد اساااااتعماری ماااااردم ایاااااران  پیکاااااار تکمیااااال توساااااعه و 

درباااار پهلاااوی  رژیااام کودتاااا  مقابلاااه باااا دیاااوان رضااااخانی  

را ایجااااب مااای کااارد   ...از مشاااروطه سااالطنتیآگاهاناااه گاااذار 

شاااه   تولااه هااای رضاااتسااویه حساااب انقالباای بااا یاال و یااا 

  السااالطنه مصاااد لاااانونی گرفتاااه تاااا دولااات از شااااه جعلااا  

. جنااا  داخلااای تماااام عیاااار را در دساااتور کاااار لااارار مااای داد

  مصاااد فراماااوش نکنااایم کاااه . انقاااالب همگاااانی و یاااا کودتاااا

لسااام خاااورده بااااود کاااه باااه لااااانون اساسااای وفاااا دار بمانااااد  

را برساااامیت ماااای شااااناخت  خااااائن ساااالطنت مااااوروای شاااااه 

پهلاااوی نباااود   درباااارشااااه و بفکااار تساااویه حسااااب باااا اصاااال 

. نماااای خواساااات چیاااازی بیشااااتر از مشااااروطه ساااالطنتیهاااایچ 

 ... شاید به عنوان میرا  فامیلی
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بااااارعکس  تااااادارک یااااال انقاااااالب همگاااااانی  ولااااای 

پهلااوی  ماانحط جناا  داخلاای باارای تسااویه حساااب بااا رژیاام 

وریفاااه تااااریخی حااازب ... بااارای گاااذار از مشاااروطه سااالطنتی

یاار جنبیااد  تااوده ایااران بااود کااه غفلاات کاارد  بیراهااه رفاات  د

موفااا  باااه ... یاااا اصاااال نجبیاااد  باااد فهمیاااد  یاااا هااایچ نفهمیاااد

پیشاااااارفته تاااااارین و  ایاااااان مترلاااااای تاااااارین. انجااااااام آن نشااااااد

  سااااازمان سیاساااای  نساااابتا نیرومنااااد در دوران مااااورد بحاااا 

  مااااااورد اعتماااااااد کااااااارگران و زحمتکشااااااان و پیشااااااه وران

  دهقانااااان فقیاااار و میانااااه حااااال کشااااور  فرودسااااتان شااااهری

 متعهااااد  وشاااانفکران و ماااایهن دوسااااتانمحبااااوب در میااااان ر

ر لحرااه شرنوشاات ساااز  زمااان تعاار   دچااار تردیااد شااد  د

؟ ماااامور لاااانونی حفارااات از !گویاااا در انتراااار پیاااام مصاااد 

  از انقاااااالب فاصاااااله گرفااااات... مشاااااروطه سااااالطنتیشااااااه و 

موضاااااو  بحااااا  ... نتوانسااااات ایااااان مهااااام را بااااارآورده کناااااد

نااااوز اساااات  در دساااات تهیااااه  کااااه های تفصاااایلی و جداگانااااه 

   .. .آن را به آخر نبرده ام

 

تعااار  آن لحراااه در تناااد و ناااا موجاااه هماااین تردیاااد 

. از کاااار اناااداخت  حااازب تاااوده ایاااران را فلاااج کاااردکاااه  باااود

؟ !شکسااات مااای خاااورد در یااال انقاااالب همگاااانیحااازب  شااااید

ولاای مصااد  الساالطنه را مجبااور ماای کاارد . هاایچ بعیااد نیساات

ن  حتااااای فراتااااار از ایااااا. تاااااا تکلیااااا  خاااااود را روشااااان کناااااد

وطنااای را وارد جنگااای تااان باااه اشااارافی و بااازدل باااورژوازی 
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و مااااایهن  تااااان باااااا کاااااارگران و زحمتکشاااااان و پیشاااااه وران

مااای کااارد باااه مراتاااب دشاااوارتر ... بااای غااال و غاااشدوساااتان 

! «بابیااااه » از دوران صااادارت امیاااار کبیااار در لبااااال جنااابش 

 ...  برای حکام با شانس پیروزی کمتر

 

الفاااااات داشااااات تاااااا از اختحااااا   حااااازب تاااااوده ایاااااران

دولاااات و درباااار بااااه ساااود انقااااالب و میاااان آشاااکار و نهااااان 

. اساااتفاده کناااد  واحاااد رژیااامیااال انااازوای دو طااار   اجااازا  

! «چاااا » سااارخورده و ماااایوس باااه جهااانم کاااه خااارده پاااای 

. نمااای پساااندیدآنااارا ...  آل احمااادخاماااه ای و ی و کاااملامااااال 

؟ !اگااار مصاااد  چهاااره فرضااای دیگاااری هااام مااای داشاااتتاااازه 

رژیاام کودتااا  اخلاای تمااام عیااار در لبااال تنهااا در یاال جناا  د

مشاااروطه سااالطنتی باااود کاااه درباااار منفاااور پهلاااوی  در لباااال 

 ایاااان حااااا وانگهاااای  . ماااای توانساااات خااااود را باااااروز دهااااد

بااااود تاااا صاااامیمیت احتمااااالی ایاااران  کاااارگران و زحمتکشااااان

 . را آزمایش کنند... دوله ها و سلطنه ها

 

همگااااانی  بااااه هاااار دلیاااال  انقااااالب یاااال تاااااخیر ولاااای 

در لباااال مشاااروطه سااالطنتی باعااا  شاااد ... یاااا تردیااادتااارس 

بااارای ساااالط کاااردن دولااات ! «ملااای » کاااه اجااارای تاااراژدی 

دولاااات لااااانونی ایااااران ساااارعت گرفاااات و بااااا لربااااانی کااااردن 

. ملااای گرائاااای سااالطنتی را نجااااات داد مصااااد متزلااازل دکتااار 
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ایاااان مترلاااای تاااارن و پیشاااارفته تاااارین حاااازب تااااوده ایااااران  

تاااای در منطقااااه  ح  در ایااااراننااااه فقااااط   سااااازمان سیاساااای

ران و گمااااااورد اعتماااااااد کااااااار... خاااااااور نزدیاااااال و میانااااااه

در میاااااان جواناااااان و   محباااااوب و پیشاااااه وران زحمتکشاااااان

غفلاااات کاااارد  دیاااار جنبیااااد    دوسااااتانروشاااانفکران و ماااایهن 

؟ محاااااااافر مشاااااااروطه !گویاااااااا در انتراااااااار پیاااااااام مصاااااااد 

از انقاااالب فاصاااله گرفااات  وریفاااه تااااریخی خاااود ... سااالطنتی

ال توطئاااه مشاااترک آمریکاااا و انگلااایس  بااادنب. را انجاااام ناااداد

 51کاشاااااانی  کودتاااااای ننگاااااین  –زاهااااادی  –خیانااااات شااااااه 

خورشاااایدی  تااااا حااااد نراااااره گاااار  0335سااااال ماااااه ماااارداد 

پیااادا کااارد  بااادون جنااا   خلاااع ساااال  شاااد  تنااازل  هااااماجرا

و از صااااااحنه فعالیاااااات مااااااوار سیاساااااای بااااااازی را باخاااااات  

   ... بیرون رفتاجتماعی در ایران 
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