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  زها شاهدش هستيم، پژواک جهانی يافته استاين رو
  

ود      ت خ دو موجودي ان ب المی ازهم وری اس الوده جمه ش
ه       ق برابرهم ی ح ی نف هروندان يعن ی ش د سياس برآپارتاي
دن و    اب ش ان درانتخ هروندان صرفنظرازعقايد و باورهايش ش

ات      .  انتخاب کردن استواربوده است    درحکومت اسالمی انتخاب
ا در      به معنای واقعی خود هر    م عموم ته وآن چه ه ا نداش گزمعن

يچ              طی اين سال ها تحت اين عنوان صورت می گرفته است، ه
نبوده مگر تحقق بيعت و امکان گزينش مردم درمحدوده آن چه          
  .و آن که  قبال توسط متوليان حکومت دينی مقررمی شده است
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  موج جدید  تهاجم به حقوق زنان 

  
  مهرانگيز ميناخانی

  
  روز جمعه یکم اسفند انتخابات نمایشی مجلس 
برگزار شد و  کاندیدهای محافظه کار مطابق برنامه از 
. پيش تعيين شده از صندوقها بيرون آمدند 

حيرت از بن بست خبرگزاریهای خارجی در بهت و 
اصالح طلبان و پایان کارشان و خبرگزاریهای ایرانی در 
پی تجزیه و تحليل و رد گيری گزارشات تقلبات در 

محافظه کاران هم برای . جریان انتخابات هستند 
پيروزی زوری،  خودشان برای خودشان هورا می 
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در داخل و خارج از ايران ، خود را برای 
برگزاری هر چه پرشکوهتر هشت مارس 

  ! آماده کنيم – روز جهانی زن –
  -------------------------------------  
  يرامون اتحاد جمهوريخواهان الئيکپحطاتی مال

  

 

از کدام صداها " صدای ما " 
  می کند ؟دفاع

  
  علی  یوسفی

  
" صدای ما "  فوریه 22در جلسه پالتاکی روز یکشنبه 

از , که اینجانب نيز توفيق حضور در آن را داشته ام 
سوی رفقا و دوستان دست اندرکار تاکيد شده بود که 
اگر عالوه بر شرکت در این جلسات امکان به رشته 

اشت تحریر در آوردن نظرات به شکل کتبی نيز امکان د
نوشته , در اجابت به این توصيه درست . دریغ نگردد , 
اميد . ارائه می گردد, که چکيده نظراتم می باشد, زیر

که وسيع ترین , که در این ارتباط نوشتارهای بيشتری 
را شاهد , و متنوع ترین گرایشات را در خود دارند 
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  کارگر راه برگی تک



  
  از صفحه يک دنباله 

  
  !نقطه عطف را بخاطر بسپاريم اين 

  
انتخابات کنونی از اين ويژگی با اين همه بايد اضافه کردکه 

 صراحت هروندان را عريان تر وبا حقوق شبرخورداراست که نفی
 و بهمين دليل. بيشتری نسبت به موارد مشابه به نمايش گذاشته است

 ، در مقياسی گسترده تر کننده اين باربعنوان يک ويژگی متمايز
  . خود قرار داده استاکثريت بزرگی از مردم را دربرابر

 فرازهای اين ازاستای فوق، نگاهی داريم به پاره ایدر ر
  .یش انتخاباتنماي

  تحقق خالفت اسالمی درگامی بزرگ
ن صندوق های بيرون کشيدن ليست ازقبل تنظيم شده ازدرو

ليست   رتبه بندی حتیرعايت  درحدانگيزبر تحسين  با دقتی(رأی
د سناريوی از پيش نشان می دهد که تاچه ح) !های ازقبل تهيه شده

 به کم حکومتی ح ، بعنوانهبریتعيين شده توسط جناح حاکم و دفترر
ابرو  و جمهوری اسالمی تبديل شد کليه ارگان های مختلفدستورکار

 جملگی متفقا -اعم از انتصابی و انتخابی-باد مه و خورشيد و فلک
 نه فقط اين سناريوتحقق .  وارد عمل شدند دستورالعملبرای تحقق آن

با کنارگذاشتن   خامنه ای بعنوان ولی فقيه، کهموجب آن گرديد
 مربوط به داوری بين جناح  و رودربايستی هایه مالحظاتهرگون

بلکه  رساند، همه در ميدان سياست حضور ب  بنام خودمستقيما و ،ها
 و  هاد آوردن تشکل بوجوروندهای سياسی و بادخالت مستقيم در

 آبادگران از جمله( اخص دستگاه واليت واليت ساخته وباحزا
نا بخشيده و درفازسوم  اسالمی معبه خالفت وحکومت ،)اسالمی
  آندرفرايند جمهوری اسالمی بيش از پيش  و فروپاشی افولودوره

شود به مرحله حزب   اسالمی ناميده می مطلقهچه که سلطنت
 درهرحال . شاه نزديک گردد يکه تازی  دوران)رستاخيز(سازی

 بخودی   شدهانطباق تااين حد دقيق بين نتيجه و سناريوی طراحی
 بودن انتخابات دست ساز و  مصنوع بر قاطعی استگواهخودی خود 
  .مجلس هفتم

  صندوق های جادو و رأی ساز
مشکل جمهوری اسالمی دراين دوره انتخابات فقط به 
صحنه آوردن نمايشنامه ازقبل تنظيم شده و بيرون کشيدن ليست 

  چرا که. انتخابات نبود های صندوقدرون ازبيت رهبریمورد نظر
دربرابرانظار   شکننده  رأی نازل و چنان بایبيرون کشيدن ليست

 ازاين. نی معنايی جز انتحارسياسی نمی داشتجهاو داخلی
از برآمده ی ی اسالمی برای پوشاندن رسوايران جمهوروکارچرخان

  با امتناع گسترده خود قصد دارندمردم از قبل معلوم بود ی کهانتخابات
ه ای  چار،ی تبديل کنندعمال آن را به يک  رفراندوم عليه نظام کنون

 ی نتايج محتمل دستکار يعنی  دوم  باتالق به وادیگام نهادنجز
 تدارکت ها قبل به موازات ها از مد  آنرو از اين .انتخابات نداشتند

 تقلب در  مکمل آن يعنیبه طراحی  سناريوینمايش انتخاباتی، 
  .پرداختند  نيزانتخابات

 غاتیي تبل- روانیسناريوی فوق در سه حوزه برپائی جنگ
 برای کشاندن مردم به صندوق های متکی بردروغ و تهديد وتطميع

 دستکاری درحين رأی گيری و باألخرهبکارگيری انواع تقلب  ،رأی

 برای افزايش آراء به باالی نهائی در آمارهای به صندوق ريخته شده
  .راحی و به مرحله عمل گذاشته شد ط درصد50

با بهره  ازجمله -تحريم انتخابات جنبش  دامنهبا اين همه
 که دامنه آن ازکالن شهرها به -گيری از تکنولوژی ارتباطی نوين

چنان  ی تا دل روستاها نيزکشيده شدو کوچک و حت شهرهای متوسط
  جلوی درخشش آن را کدام از طرفندهای رژيم نتوانستبود که هيچ

ی دربه  را بعنوان نقطه عطف تازه ا اول اسفندگرفته و روزجمعه
 که بادست خالی به مقابله  مردمیچالش  طلبيدن نظام حاکم ازجانب 

 برخاستند اتحاد مقدس دستگاه واليت و اصالح طلبان دولتی با
 نه فقط  و ابعاد گسترده آن جنبش تحريم خاطره.ها محو نمايدازنظر

 مردمی که درعين عدم شرکت و حافظه نيرومنددر اذهان 
 نقاط  دراقصا حوزه های های رأی گيری بهميزان تردد ،درانتخابات

تحت را . ..دستان از آذربايجان تا پلوچستان کر کشور از تهران تا
 حافظه تاريخ  و بدين ترتيب بهيز بين خود داشتند ثبت گرديد تنگاه

  از طريق گزارشات بيشماربلکه ،سياسی اين کشور پيوست 
عالوه  . شد ثبتن در حافظه جهانياهای جهانی نيزنمايندگان رسانه 

 "اباتانتخ"در هر علتی  که بنا به  را درصدی15-16آن اگر برآن
 اضافه مخالفان رژيم ز به رقم  ني و رأی سفيد دادند راشرکت کردند

واگر .  انزوای رژيم بازهم بيشتر روشن خوهد شدگاه دامنه ، آنکنيم
 برگزيده شدگان با همه دستکاری های انجام شده، بگيريم درنظر

 واجدين درصد آراء10 تا 8 بطور متوسط  توانستند، تنهاجناح حاکم
آن گاه به ،ند بدست آور در سطح کشور راتخابات شرکت درانشرايط
ه بيت رهبری بهتر پی  دارو دسته وابسته ب"پايگاه مردمی" ميزان

 درعين  وبعنوان بزرگترين و پرجمعيت ترين در تهران .خواهيم برد
 تقلبات  کشور، با وجود همهين استان های سياسی ترحال يکی از
  درصد آراء30  حدود کل حاکميت نتوانست بيش از،صورت گرفته
رقمی که باتوجه به .  مردم را بسوی خود جلب کند رسما اعالم شده

بايد آن را شاخص ، ردرکل جامعه سياسی کشونقش اين کالن شهر
 گوش مردم هشياروواين درحالی است که . عمومی بشمار آورد
 قبل  حتیپروژه رژيم،  به دو کمابيش کاملبزنگ با وقوف

 احتمال ازبرگزاری انتخابات با بصدا درآوردن زنگ خطرنسبت به
 از  حکومت و آمارهای گسترده، پيشاپيش گزارشاتات تقلبوقوع

 بزرگ مردم ايران به رژيم "نه" .تخابات را غيرمعتبر اعالم کردندان
 جهانی یوزها شاهدش هستيم، پژواکاسالمی، همانگونه که اين ر

  . يافته است
  خانه تکانی مجلس

روزی سعيد حجاريان در آستانه انتخابات مجلس ششم از 
 آن  در آن هنگام .خانه تکانی مجلس پنجم سخن به ميان آورده بود

 دستگاه ، به آن متقابل اما در پاسخ.خانه تکانی البته صورت گرفت
 . را خانه تکانی کندمجلس ششم بهر قيمتی شده  مصمم شد واليت
گونه که  دين سال تالش و جنايت و تؤطئه، همانز چن پس اباألخره
ی اعالم داشته  مصبا ح يزد دارو دسته ارگان"پرتوسخن "نشريه
ما آيا براستی تماميت ا.  مجلس ششم فرا رسيدزمان تکان دادن است

بير  يافتند؟ به يک تعی مجلس ششم دستخواهان به آرزوی خانه تکان
  و بی رمقی مردهند،اما به يک مجلسمی توان گفت آری دست يافت
ونقش تماميت خواهان حضورگرچه  .که ديگر نبضش نمی زند

  راست آنست که امابازيگر سوم را برسميت نمی شناسند، آفرينی
والبته کل قطب بندی و  -ش تحريم بود که مجلس رانببگوئيم اين ج

سو اصالح  از يک.  خانه تکانی کرد-جامعه راآرايش سياسی 
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 مين مشروعيت نظامبه اعتراف خودشان نقشی جز تأطلبانی را که 
نگاه کنيد به رسوائی کروبی و ( ازمجلس روبيد)سرمقاله ياس(نداشتند

 و متحدانش که روحانيون مبارزسرنوشت حقارت بار ليست مجمع 
 و سنجانی رف خفت وار سرنوشت مشابهی سرنوشت به چگونه

 و از سوی ،)تخابات دوره ششم گرفتار آمده اند در انکارگزارانش
 و به فرياد در آوردن خلوت  های رأیديگر با خلوت کردن حوزه

، جناح تماميت گرا  آنی ها کوچه پس کوچه گرفته تاشهرازخيابان ها
 انگشت نما کرده و آن شاني درصد دهحداکثر حقارت آميزرا با آراء

 پس بايدساخته است که از اين " یمجلس" وگروگان  زندانیرا 
مردمان اين مطالبات انباشته شده و بيشمارمستقيما پاسخ گوی فوران 

افع  و من از متن منازعات و مردمی واقعی مجلس درعوض.باشد
ش های اجتماعی  نهائی را جنبجناحی به متن جامعه، آن جا که حرف

  . نقل مکان کرده استخواهند زد
 گمان هنوز يم و جنبش افشاء تقلب رژيم بینبش تحرج

ون شروع به عرض  ازهم اکن اما هيچ نشده . استهای اوليهدرگام 
   هم چون همه جباران تاريخ حکومت اسالمی.اندام کرده است 
بگذار رژيم . نان خود را به صف کرده استگورکدراوج سرمستی، 

ابات انتخ جام زهرنوشيدن ناشی ازجمهوری اسالمی در سکرات
بگذار .  برخاک سايد شکر پيشانی ایامنهبخود به بالد و خنمايشی 

 بسيار اما سير رويدادها! سرمقاله نويس کيهان بنويسد کيش مات
  می پندارند نشان خواهد که براستی کدام نيروهاآن چهزودتراز

 قرار  و کدام نيروها در موقعيت کيشمات گرفتار آمده انددرموقعيت 
ش در بار گذشته جنب اگر که بگوئيمت آن استراس. گرفته اند

کشيد، اين بار ا به آشوب  بزرگ خود قلعه واليت ر"نه"اعتراضی با 
 است که  آن گريزناپذير و پی آمدهایبش تحريم سراسریاين جن

پرونده های . طبقه سياسی حاکم را بالکل بهم خواهد ريختآرامش 
ون کشيده ر بير کشوياری از کشوهای داخل کشور و خارجبس

 جدی از  هرتحليلی که آغاز شده است جديددردوران. د شدنخواه
 نقطه عطفی  برآمده از به استنتاجات حتما يک پايش رارويدادها،

 به احترام همه بايد.  که اين جنبش بپا کرده استاستوار خواهد ساخت
  . عطف را بخاطر بسپاريم اين نقطه بپا خاسته وآن
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ذکر آن ها  ليست اين گونه اقدامات بسيار زياد بوده  و*

 به چند نمونه تيپيک اشاره می دراينجا.ودشمثنوی هفتاد من کاغذ می 
ما به اجراء يک بار و سي ا تبليغاتی  صد- روانی درعرصه جنگ:کنم

ردبستانی و وطن دوباره می سازمت و مصرف سرودهائی چون يا
چين شده بيت رهبری های دست ا کانديد. زيدر مبادرت و،ای ايران

 "انتخاباتی"گود جملگی با شعارهای غلط انداز و بالباس مبدل وارد 
شته و با پخش آهنگ ها و اسنگ تمام گذ وبرخی از آنان ندشد

 انواع ضيافت ها و هديه دادنوو شعار سکس حالل   ممنوعآوازهای
 معامالت  خريد ب و تاب،رواج دادنوپر آعده های دروغين وها و 

تالش کردند که دردل نسل جوان و رأی اولی ها ....و فروش رأی
 گواين که آمار تحريم کنندگان با درنظر گرفتن  ترکيب .رخنه کنند

بشدت جوان جمعيت کشور، نشان داد که جمهوری اسالمی حال و 
جی را تهيي - جنگ روانیوج وقاحت آميزا. باخته است باهمآينده را

 با  که به بعد صدا و سيما يافت14ای ساعت برنامه همی توان در

جعل خبر شرکت با ، حوزه های رأی ازخلوت باورنکردنیحشتو
درلحطه ای که حتی ده درصد هم شرکت -مردم درسطح کشور% 60

 ناشی تهديدهای ضمنی  و ارائه   برنامه هايی باچاشنی-نکرده بودند
 را به رد که مردم، تالش ک مردم در انتخابات عدم شرکتعواقباز
 نمی توان منکر تأثيرات  البتهکه(دان انتخابات بکش های صندوقپای

نی با توجه به نقش رسانه های در اليه های معين و بينابيمعين آن 
کالن و انحصار يک جانبه ابزارهای تبليغی ومعيشتی در چنگال يک 

 سو و فقر و فالکت گسترده از سوی د ازيک و قدرقدرتنفتیدولت 
رأی "حزب   به طيف بخش اعظم آنان بی ترديد که . يد گردگري

حکيم وحدت  خبرجعلی شرکت ت انتشارپيش از اين .)پيوستند"سفيدان
نه تيپيک  نمو.مهمين رسانه شاهد بوديدر انتخابات را نيز از

ان درهنگام رأی گيری توسط  ليست آبادگر وسيع و تبليغديگرتوزيع
ازجمله  مطابق مقررات خود رژيم  که حتی بودغيرناظرانناظران و

 محسوب شده وموجب خدشه دارشدن ات غير قانونیمصاديق انتخاب
 زنده ای ازاين  جالب وروزنامه نسيم صبا که صحنه. آن می گردد

گونه مداخالت را به تصوير کشيده بود، تنها پس ازمات کردن اين 
يداد درسايت رو تصاوير غير مات شده (عکس ها توانست انتشاريابد

 آمارهای جعلی تعداد شرکت کنندگان دربرخی نقاط .)درج گرديد
 از تعداد واجدين شرايط نيز  دربرخی مواردکشور که حتی

بعنوان مشت نمونه خروار درسايت های متعدد درج  ،هستندبيشتر
  .شده است

 حتی   آن ها. سکه بودهمه جور تقلبکه بازار  خالصه آن
 که می توانستند گوشه ای ازاين را  وجود دو روزنامه باقی مانده 

ف سنگ را وقول معره ب.  فراگير را افشاء کنند تحمل نکردندتقلبات
 اين همه می توان انتظار داشت که با .بستند و سگ ها را رها کردند

  تقلبات اين روزها ازرونق وافشاء کشفبازار درواکنش به آن،
ه دانه درشت ها  پشت پرداقداماتاز روشدن . وافری برخوردارشوند

  . و محلی ای ستادهای منطقههای مرکزی تا دانه ريزها در ستاددر
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  ک دنباله از صفحه ی
  

  !به حقوق زنان ج جدید تهاجم مو
  

چند سالی است که مردم در سایه کشاکش دو جناح 
ی ابراز وجود که خود پدید آورنده آن بودند ، فرصتی برا

پيدا کرده اند و با استفاده از اصالح طلبان به عنوان 
سپر ، کلی روسریهای خود را عقب کشيده اند و 
روابط دو جنس را تا حدود زیادی از دخالت دولت مصون 

گر چه ناگفته نماند که آدمخوران ضد زن از .داشته اند 
قاضی کرج تا اراذل اوباش دست پرورده رژیم در 

ا در این ميان با گل آلود کردن همين روابط ، خيابانه
تا .بازار تجارت و خرید و فروش زنها را رونق داده اند 

توجيه دیگری نيز  برای خانه نشين و منفعل کردن 
  . زنان بدست داده باشند

    خمينی بعد از نشستن بر مسند قدرت فرمان 
. حجاب اجباری و لغو قوانين حمایت از خانواده را داد

 سال  اکنون که حکومت اسالمی بدون  25عد از ب
جمهوری با حذف اصالح طلبان بی عرضه قدرت را یک 
کاسه کرده ، چه سرنوشتی در انتظار مردم ایران 

  . است 
 سال ، اسفند 50 زنان ایران پس  از 57  بعد از انقالب 

آن سال روز هشتم مارس را به عنوان روز جهانی زن  
بالفاصله به فکر زنجير زدن به جشن گرفتند و خمينی 

و حاال روزنامه . زنان که ستونی از انقالب بودند افتاد 
کيهان ارگان بنيادگرایان محافظه کار در گير و دار 
هياهو و شادمانی از حماسه بدست گرفتن مجلس 

» فمينيست های احساساتی  « در مقاله ای به نام 
مطلب . حمله به برابری طلبان را آغاز کرده است 

شاید عجيب به نظر برسد « : چنين آغاز می شود 
 برنامه 600وقتی می بينيم که در حال حاضر بيش از 

در سطح ليسانس  و دهها برنامه دیگر در سطح فوق 
ليسانس و دکترا در دانشگاههای امریکا اختصاص به 

و عجيب تر  آنکه چون فمينيسم با افکار . زنان دارد 
چطور اینهمه برنامه . استمعقول در تضاد هميشگی 

های مخصوص زنان در دانشگاههای این کشور نضج 
و در ادامه مطلب )  اسفند 4دوشنبه (» گرفته است ؟

طوالنی سعی می کند بقبوالند که فمينيست یک 
تفکر غير عقالنی  و غير منطقی  و غير علمی است 

  . و طرفداران آن فقط احساساتی هستند 
 دانشگاههای امریکایی فضایی   نویسنده از اینکه در

برای ابراز نظر فمينيست ها داده می شود  ، ابراز 
تعجب می کند شاید از این تعجب می کند که 
همفکران ایشان در امریکا یعنی بنيادگرایان مسيحی 
به رهبری جرج بوش به اندازه رهبر بنيادگرایان 
 مسلمان قدرت نداردتا اینگونه زبان درازیها  را خفه کند

 .  

  چند سالی است که زنان در ایران با تمام محدودیت 
های موجود برای روز هشتم مارس برنامه هایی 
تدارک می بينند و به مدد اینترنت حرفها  و درد دلهای 

آیا فاتحان . خود را به گوش دیگران می رسانند 
مجلس هفتم که اصالح طلبان قالبی  و خودی را تاب 

دستگاه حکومتی بيرون ریختند ، نياوردند و آنها را از 
مبارزه مستقل زنان را برای آزادی و برابری که تا کنون 
هم فضای چنانی برای رشد نداشته ،  تحمل می 

  ! کنند ؟
  اصالح طلبان دیگر در ميانه نيستند حکومت اسالمی 

آیا . و مردم از امروز رودرروی هم خواهند ایستاد 
ون سالهای اوليه محافظه کاران می اندیشند که همچ

  . انقالب می توانند به سرکوب گسترده بپردازند 
  ملت ایران و به ویژه زنان ، مردم متوهم سالهای 

آن روزها مخالفان در اقليت . اوليه انقالب نيستند 
بودند  ولی امروز محافظه کاران حاکم در اقليت 

ولی آیا بدون تشکل و سازماندهی می توان . هستند 
تجربه تا کنونی . ین اقليت زورگو ایستاد در مقابل ا

اعتراضات پراکنده و نا . » نه «نشان می دهد که 
پيروزی در گرو تشکل ، . پيوسته سرکوب خواهد شد 

  .سازماندهی و پيوستگی است 
  

  
  

  گيريدبا ما ارتباط ب          
  

  سر دبير تک برگی 
                  

arash.k@rahekargar.net      
   

    روابط عمومی سازمان
                                       

 netr.public@rahekarga
   

 49 -40 -6777819   تلفن عمومي سازمان     
   

 33-1-43455804    شماره فاکس سازمان     
     

  سايت راديو برابری 
     net.radiobarabari.www 

  اه کارگر سايت ر
                net.rahekargar.www

  ارگریسايت اتحاد چپ ک
com.etehadchap.www     
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  از صفحه یک دنباله 
  !از کدام صداها دفاع ميکند ؟" صدای ما " 

  
که از , نه کم مغرضانه این جلسه در جمعبندی پایانی و 

, ارائه شد " اکبر سيف " سوی یکی از رفقا با نام پالتاکی 
رد پای تصوری را شاهد بوده ام که گویا گرایش غالب 

آن نگاه و گفتمانی , سخنرانان و نيز گرایش غالب و عمومی 
می باشد که برروشن نمودن نوع وجزئيات نظام جایگزین 

آنجا که در جریان بحث بوده ام رفيق مذبور تا . آتی تاکيد دارد
نه تنها موفق به دست دادن تصویری روشن و گویا از آنچه 
که در جلسات جاری و گردهم آئی های موسوم به سمينار 
پاریس و اینکه چه گرایشات اقليت و اکثریتی در آن جریان 

بلکه در مقام ارائه دهنده یک جمعبندی از , نگردید , دارد 
یشات به اکه در آن انواع و اقسام گر, الس پالتاکی همان اج

خاصی را که گویا باب ميل این سخن پرداخته و نقطه نظرات 
و باز تا آنجا که در . نيز دریغ نمود , رفيق ما هم نبوده است

رفقائی به بيان  ,  فوریه22 در جلسه روز می باشدخاطرم 
 . مغرضانه نظراتی پرداختند که اساسا واقيعت نداشت

برخی ازرفقا حاملين گرایشات سوسياليستی را متهم به 
حاکم کردن گرایش خود در طيف وسيع جمهوری خواهان 

که اساسا و حداقل در این جلسه نشان از آن نبود کردند مي
انی تصور ميکرده اند گهمينان را راه گم کرد,  برخی دیگر ,

جمهوری " که چون با آلترناتيو مورد نظرشان مبنی بر 
این دو . ناچارا باید حذف گردند,  همخوانی ندارند " ارلمانی پ

"  و آن اینکه در بودند در یک نکته با هم مشترکتفکر اما
گویا تنها صدائی که از روشن نمودن نوع حکومت " صدای ما 

مورد  " جمهوری پارلمانی" آتی که الجرم چيزی جز آلترناتيو 
. ارد و الغيرحضوری مبارک د, حمایت کند , نيست بحث 
از صنعت . " بی تعارف بگویم من را مایوس کردید ! رفقا 

سازمان , حزب , گروه , فرقه ". شما هم خوشمان نيامد 
مبارک تان . شما هم یکی از آنها . در ایران کم نداریم ... و

شما از همان فراخوان اوليه تان . اما یک نکته مهم . باشد 
شما از صورت . کرده اید به مقدار فوق العاده ائی عدول 

که در آن از تنوع و تکثر گرایشات و جمهوری , مسئله اوليه 
خطر آمریکا و , نفی جمهوری اسالمی , الئيک بطور عام 

نفی حکومتهای موروثی و یکسری خواسته های 
با تاسف فراوان عقب , دموکراتيک دیگرسخن می گفتيد 

ی خواهان اتحاد جمهور" فراموش نکنيم که . کشيده اید 
 امضا جمع آوری شده خود را یکی 1000نيز زمانی " برلين 

رفقا . از بزرگترین موفقيتهای اپوزیسيون ایران می دا نستند 
آیا ميدانيد پس از روشن شدن بسياری از مسائل چه درصد 

پای , که اکنون خود را فریب خورده می دانند , از این افراد 
بيرون " دستاورد اپوزیسيون " خود را از این محيرالعقول ترین 

در این . براه انداخته اید " ها مجنگ پالتفر" کشيده اند ؟ رفقا
طرفی " دستاوردها " پيش بينی اینکه همچون سایر , رهرو

کار , نبسته و تنها فرقه ائی در کنار فرقه های دیگر بيافزائيد 
ن بزرگی نکرده اید و بالقطع از ميان امضاکنندگان اوليه فراخوا

در آینده , که فرهيختگان فراوانی هم حضور دارند , شما 
پيدا خواهند شد کسانی که زبانم الل , ائی نه چندان دور 

  .این امضا ها را پس گيرند " فریب خوردگان "بعنوان 
  

   
  !دوستان عزیز 

بر نگاه اکنون من نسبت به گرایشی که از آن بعنوان اکثریت 
پاریس یاد می " ن طيف گسترده جمهوری خواها" نظری 
و رفيق مسئول پالتاکی صدای ما نيز از آن حمایت شود 

آنچنان شفافيت و روشنائی عميقی ایجاد شده , کرده اند 
است که برخود خرده نگيرم که چرا به مباحثات و مجموعه 

دقت ویژه " صدای ما " مقاالت منتشره در صفحه انترنتی 
ه اهداف ومقاصد ائی مبذول نداشته ام و براین اساس ازکن

آیا اساسا . این گرایش در نوشته هایشان آگاه نبوده ام 
نيازی بر مطالعه و فشار مضاعف و صرف انرژی بيشتر 
احساس می شد؟ اگر قرار باشد که بتوان دریک جلسه 
پالتاکی چند ساعته به مباحثی گوش فرا داد که در آن 

 تنها تالش می شود تا نظرها به یک راهکارمعطوف گردد ونه
بلکه نوع , )که با آن صد البته موافقم (شکل حکومت 

بخصوص آن نيز تعيين گردد و به دیگران حقنه گشته و فریاد 
چه نياز ویژه دیگری , برآورده شود می پذیرید و یا می روید 

  . احساس می شود 
  !پایان سخن

در ميان , بعنوان کسی که ازیک گرایش سوسياليستی
و مبارزه برای آن از همين , سم خانواده بزرگ سوسيالي

الزم می دانم بگویم اگر می خواهيم , دفاع می کنم , امروز 
که جمهوری اسالمی , بر شرایط بحرانی و حساس کنونی 

نيروهای خارجی , جامعه را به آستانه فروپاشی سوق داده 
بزخو کرده و ظاهرشاهانی نيز در آب نمک خوابانيده شده 

, اثر بگذاریم , تاریخ بيرون شان کشنداند تا زمانی از گور 
باید که بتوانيم و می توانيم براساس اشتراکاتمان و با تاکيد 

کمک کنيم , به شکلگيری جنبشی فراگير و وسيع , بر آنان 
تنها از این طریق است که مداخله گری سياسی ما نمود . 

تاکيد این نکته از این رو ضروری . ی روشن پيدا خواهد کرد 
که با تاکيد بر افتراقات نمی توان به گسترش و پژواک است 

طيف گسترده نيروهای چپ . یافتن هيچ صدائی اميد بست 
بعنوان " جمهوری " دموکرات و آزادیخواه که از قضا بر, 

دینی و , شکلی از حکومت در مقابل حکومتهای موروثی 
ائدولوژی اشتراکات عمومی دارند چرا نتوانند به گسترش 

ا کمک نمایند ؟ تاکيد بر افتراقات در لحظه کنونی این صد
را نابود خواهد ن آفتی است که همچون موریانه و از درون آ

رفقا بيائيم با تاکيد بر همگرائی گسترده مان که نقدا . کرد 
هم وجود دارد و با پذیرش تکثر بينش ها و روشها از حيثيت 

ناک بهره و شان مردم کشورمان برای گذر از این مرحله خطر
این تصوری خطاست اگر براین باوریم که چنين . گيریم 

ما از صدای ! نه رفقا . است " همه باهم" اتحادی 
یعنی . همه با نيستند . مشخصی می خواهيم دفاع کنيم 
اتحاد جمهوری خواهان . همه نمی توانند با با ما باشند 

ل برلين بر سر اینکه جمهوری اسالمی باید برود یا نه مشک
می " امروز فقط اتحاد "  دارد در توهم 81منشور . دارد 

بسياری از ناپيگيران در دفاع از آزادیهای بی قيد و . سوزد 
ما نسخه . شرط با ما نيستند و نمی توانند هم باشند 

اتحاد گسترده جمهوری خواهان الئيک کنونی را از نخسه 
. لشاينها هم دلي  . سال گذشته آن بيرون نکشيده ایم25

  .پيروز باشيد
   2004 فوريه 25                                         
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  ! نگذاريم بم فراموش شود
  

  ) قسمت چهارم (                
  

 ياد از دست رفته گان بم را گرامی  
  !بداريم،زندگان بم را در يانيم

  
  com.amir_l@hotmail  اميرجواهری لنگرودی 

  
  نه تنها بم،که ايران نيزلرزيد -

  تن،دل وجان نيزلرزيدنه تنها 
  

  ازين همبستگی در ملت ما  
   خندان نيزلرزيد ببين،آخوند

  
  هادی خرسندی : رباعی از            

  
 اينجا بم است ،شهری بيدفاع ومردمی توهين شده  

وبی باوربه آيت آسمانی کارگزاران نظام وچشم براه 
ياری رسانی های بيدريغ مستقل مردم ايران وايرانيان 

  !سراسرجهان
 ١٠ داشتم به گفتگوی راديو برابری درتاريخ جمعه  

علی علومی   با٢٠٠۴انويه  ژ٣٠برابر٨٢بهمن 
شاعر،نويسنده ،محقق،روزنامه نگار مستقل 
وداغداربمی که بمانند آدمی صاحبدل صحبت 

گپی که نوايی .ميکرد،برای چندمين بار گوش ميدادم
متفاوت ازهای وهوی اشکبارآن روزهابلکه نگاهی 
انسانی ازآغازش تحسين برانگيز مردم وگرفتاردرانبوه 

گی آن سامان را با خود داشت مسايل ريز ودرشت زند
گپ مردمی که حاضرنيستند به شان انسانی ! ودارد

آنها باپرتاب نان وکنسروازميان ماشين ها توهين 
مردمی که خود تا ديروز باغ وآبادانی داشتند و .گردد

سفره شان پاسخگوی بيش از چند سرعائله اعم از 
دامادوعروس،نوه ونبيره کس وکسان خود بوده اند 

دن خودکشی ها از زبان نرم وحلقوم گزنده شني.
شاعری دردآشنا ،چنان جانم رابا خود به اعماق برد 
که تا چند روزو هفته در تب تاب نوشتن اين قسمت 

اين روز ها زنگها واميل های زيادی _!درخود ميچيدم
تو گويی خود تو هم بم را :همه ميپرسيدند_داشتم

ت اذعان کنم بفراموشی سپرده ای؟ بايد به اين حقيق
با اينکه بم را درعمرم نديده ام واين ناصرجان عطايی 
با همه وعده و وعيدآن سالهای پرشروشورمان که 
دامن گسترده بوديم تابااو گذری به آن سامان کنيم 
واو قول سفر به ارگ بم را به ما جماعت درد آشنای 

هر بهاروپاييز وعده ها سرميآمدو .آن سالها داده بود

انستيم باخود اوبه آن کرانه کويرگذر کنيم مانمی تو
هرچند ناصربه همراه تنی چند،طی سفری،تماشای .

شمال را به جان خريد وما رادربی طاقتی ديدن سوز 
سرمای پاييزی وخنکای بهاره دامن گسترکوير بم،بی 
جان کرد و رمق وباورخود را درجانش نهاد تا بعد از 

دگی وسياست ،در پايان دانشکده و پرداختن به کار زن
،پای دار نه گويان آن کند ١٣۶٧تابستان خونين سال 

که آن خيل بيشماران در مقاومت زندان های 
ولی امروزه انگار سالها ! آدمکشان شاه وشيخ کردند

با اين مردم زيسته ام وازآنان آموختنی های فراوان در 
  !سينه دارم

  

  
  
  

و در اين ميان يادداشتهای بيشماری که ميتواند 
تيترپرشمار .،هيجان وقليان درونم رابا آنهاپروخالی کنم

مطالبی که خود کتابی به قطر رنج ديدگی همين 
چادر های «: ازجمله.مردم،می تواند رقم زده شود

 هزار کم کنيد،بقيه ۴٠ هزار را از ۴اهدايی زلزله بم ،
هزار را به ۴ هزارچادروپتو،تنها ۶٠از «،«اش کجاست؟

له دوم بم اوج گرفته زلز«،»بم رسانده اند
کسبه شهرستان بم «،»ريشترتزلزل روحی۶و۶است،

،به نابسامانی شرايط مردم شهرستان بم اعتراض 
امام جمعه بم،اگربی اعتمادی مردم نسبت «،»کردند

به متوليان امور ساماندهی شهر بم شدت 
زلزله بم « ،»بگيرد،احتمال اغتشاش وجوددارد

 مستبد سدفشارهای سياسی واجتماعی فقهای
ادامه کمک های کارگران «،»شيعه راشکانده است

معاون دبير کل سازمان «،»گيالنی به زلزله زدگان بم
درخصوص جذب سرمايه و :پوچنانکو گفت_يونسکو

هزار دالر واز کشور ژاپن ٩٠٠سرمايه گذاری تاکنون 
هزار دالر در بم جذب سرمايه شده است ٢٠٠نيز 
زدی وبچاپ بچاپ د«،»سوگواری برای زنده ها«،»٠٠٠
کمکهای جمع آوری شده برای زلزله زدگان بم «،»دربم
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از «،»در انبارهای روباز شهرتهران درحال نابودی است
 هزار دانش آموز منطقه زلزله زده ٢٠سرنوشت حدود 

دبيرسفارت ژاپن اعالم «،»بم اطالعی نداريم
اميدواريم دولت ايران کمکهای ارسالی را فقط در :کرد

شورای خليج فارس «،»ه زده استفاده کندمناطق زلزل
 ميليون دالری به بم را تحويل ايران ۴٠٠کمک 

  نامه به کليه نهاد ها و مسئولين«،»داد
 کشور،فهرست کمکهای جهانی،مردم بم را منتشر 

و افزايش خودکشی در ميان بازماندگان زلزله »!کنيد
از قول يکی از اعضاءگروه !!بم براثرعدم رسيدگی دولت

 احمر و همين طور گفتگوی اسماعيلی رئيس هالل
شورای شهر بم با روزنامه ياس نو که اعالم 

از ابتداءوقوع زلزله تاکنون هفده نفردرشهر بم «:داشت
و دوست شفيق ام که »!دست به خودکشی زده ند

هر روز با بم جان اش درتماس دائم ميباشد ،طی 
 ۵٠اين آماربيش از :تلفنی کوتاه به من اعالم داشت 

مورد ميباشد وچه غم انگيز است از زيرخروار ها 
آوار،جان بدربری وخود با دست خويش جان خود 
ستانی تا ديگر بارکس وکارت را داغدار ودر ماتم 

  چرا؟! نشانی
 ديگربار به سراغ گفتگوی راديو برابری با علی  

علومی دردآشنا رفتم تاچرايی اين درد پرراز ورمز را از 
  !امه نگار مردمی بشنويم زبان اين روزن

داغ بسيار : علی در گفتگو با راديو برابری ميگويد
اين !سنگينی بود واين شوک فروکش نکرده است

،مردم کهنسالی اند با يک تاريخ )بمی جماعت(مردم
اين مردم عزم پريی برای .سال٢٠٠٠تمدن بيشتر از 

زندگی کردن دارند بدون اينکه روشنفکر باشند،در بين 
مردم عادی وعامی بم در روزهای بعداز زلزله همين 

فقط بخاطر اينکه نشان !يک ازدواج انجام گرفت
يک مردی که کناراجساد .دهندزندگی ادامه دارد

: عزيزان اش نشسته بود؛ روی يک پارچه نوشته بود
تلويزيون جمهوری اسالمی با يک !بم زنده است

من :گلفروش گفت.گلفروش بمی مصاحبه ميکرد
االن کسی برای خريد گل نمياد منتهی ميدونم 

اين عزم زندگی !زندگی ادامه دارد ميخوام ثابت کنم،
ازطرف مردم عامی وعادی به سبب چند هزار سال 
قدومتشان حتی تاريخ تمدن مردمی که پای کوير 
جنگيدند،مردمی که درجنگهای متعددبودند وهردفعه 

 را مغلوب کردند،االن باز هم اين مردم  حتی مرگ
احتياج به کمک دارند،احتياج به حمايتهای معنوی 
دارند،احتياج به اين دارندکه جهان مراقب باشد که 

صرف !ثروتی که هزينه شد واقعا صرف باز سازی بشه
اين بشه که اين مردم مهجور و مغرور بم،بتونند ازاين 
واقعه تاريخ با ياری و همکاری مردم سر بلند بيرون 

  !!بياند
ر برابر پرسشگر راديو که ازاو  علی علومی د 

حاال با گذشت اين مدت کمکها به زلزله زده :ميپرسه
گان بم چگونه تقسيم شده ،گفته ميشه نابسامانی 
بسيار زياده آيا سامانی گرفته است ؟نقش سازمان 
های مستقل غير دولتی و مردمی در اين ميان 

ماجرا از اين قراره که : چيست؟ علومی پاسخ ميدهد
ادثه زمين لرزه بم موضوعی بودکه اصالبصورت اين ح

و همه وهمه !چالش با کليت تاريخ معاصر درآمد
آنهم ٠انسانها را درسراسردنيا به معرض آزمون درآورد

درادعاها،آرمان هاشون و واقعيتها،به اين ترتيبی که 
کمکهای مردم ايران وجهان به : خدمتتون عرض کنم

 اسکان موقت وسائلی که برای:اول_.چند شکل بود
بازماندگان ارائه شدمثل چادرها و امثالهم 

وسائل :سوم_وسائل گرم کننده پوشاک وپتو :دوم_
وسائل :پنجم_غذاو غذا:چهارم_وامکانات دارمانی 
سرمايه وپول فراوان :ششم_تامين بهداشت 

وهنگفتی که ازطرف مردم ايران ومردم جهان 
 وسازمانهای بشردوست مخصوصا درآن روزهای اول

  !ودوم سرازير شد
 هزارچادر بسيار ٣منتهی واقعيت اين است که حدود 

مجهز،مجهزبه دست شويی،حموم،تهويه که اينها را 
مردم آمريکا کمک کردند ،اصال باز نشده گمشده،فقط 
يکی و دو تاشون را بچه های روزنامه نگار دراستان 

امکانات درمانی و بيمارستان های ! کرمان ديده بودند
ر مجهز صحرايی که بخصوص درآن روزهای اول بسيا

خيلی هم مورد نياز بود به سبب جراحات و زخمی 
بعضی از !های سنگين ،اينها هم اصال گم شد

کشورهای عربی در همان روزهای اول برای 
آواربرداری ،تعدادزيادی بلدوزرفرستاده بودند که آنها 

  !هم گم وغيب شدند
درنوشته ديگرم پی  من اين گفتگوی علی علومی را  

تا همه چرک درون اين شاعر و روزنامه .خواهم گرفت 
  ! نگار بمی را با يکديگر دنبال کنيم

  
  ...ادامه دارد
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  برگی از تاريخ 
  
  

   به انگيزه سالگرد کودتای   
       )192 فوريه   (1299 اسفند 

  
   آرش کمانگر               قسمت دوم  

   --------------------------------------  
                                                                                   

   دوره جنگ جهانی اول ر ايران د-2
  

شکست انقالب مشروطه و حضور نظامی قشون 
ی و حمایت وسيع آنها از رانگليس و روسيه تزا

خرین پادشاه آ " (شاهاحمد "حکومت فاسد و انگلی 
ضعيتی را پدید آورد که حلقه محاصره و) سلسله قاجار

امپریاليست ها بدور ایران تنگ تر شود، بطوریکه دولت 
 -ایران مجبور شد توافقنامه استعماری مشترک روس

 1912 را رسمًا در مارس )1907منعقده در ( انگليس 
در ازای این خوشخدمتی، دول . به رسميت بشناسد

 قرضه 1914 تا 1912 و انگليس بين سالهای روس
. های نسبتًا کالنی را به حکومت احمد شاه وام دادند

انگليس به ميزان دو ميليون ليره استرلينگ و روسيه 
 ميليون روبل، که بخش اعظم آنها توسط 14به ميزان 

در بار قاجار باال کشيده شد و صرف عياشی ها و 
 پای 1914 ار اوایل. ولحرجی های آنها گشت

امپریاليسم آلمان نيز به ایران کشيده شد، بطوریکه در 
مدتی کوتاه این کشور در تجارت خارجی ایران، پس از 

  .روسيه و انگليس، مقام سوم را بدست آورد
 بعد از شروع جنگ جهانی 1914در تاریخ دوم نوامبر 

ف و طراز یک) و متحدش ترکيه عثمانی( اول بين آلمان 
ی غربی از سوی دیگر، دولت ایران رسمًا روسيه واروپا

اما عليرغم این اقدام در همان . اعالم بيطرفی نمود
نوامبر، ارتش عثمانی به خاک ایران تجاوز نمود و 
آذربایجان و مرکز آن تبریز را به اشغال خود در آورد، اما 

قوای نظامی روسيه  ) 1915ژانویه (چند ماه بعد 
.  عثمانی ها خارج کردند آذربایجان را از دست،تزاری

دو ماه بعد ، دول روسيه و انگليس موافقتنامه 
ایران " بيطرف"محرمانه ای در مورد تقسيم مناطق 

به موجب این توافق . بين خود را به تصویب رساندند
ّسری ، روسيه در ازای به رسميت شناختن کنترل 
انگليس بر جنوب و بخشهایی از مرکز و شرق ایران و 

 کشور قول گرفت که پس از ، از آنننستانيز افغا
ر جنگ و شکست عثمانی ها، کنترل بندر پيروزی د

استانبول و تنگه استراتژیک داردانل را به روسها واگذار 
در همين .  ای که هيچگاه عملی نشدهنماید، وعد

دوره آلمانيها با بهره گيری از احساسات ضد انگليسی 
را در بخشهای و ضد تزاری مردم ایران، نفوذ خود 

مختلف کشور و از جمله در درون دولت و مجلس ، به 
  .شدت توسعه دادند

نوع اقدامات و ین دول روسيه و انگليس در واکنش به ا
نيز در نارضایتی از موضع بيطرفانه ایران در جنگ، در 

 احمد شاه را تحت فشار قرار دادند 1915اواخر سال 
 و مجلس را را معزول" مستوفی الممالک" تا دولت 
بخشی از نماینده گان مجلس و وزرای . منحل کند

حکومت ملی " دولت به شهر قم رفته و در آنجا یک 
تشکيل دادند، ولی بدنبال نزدیک شدن قوای " موقت

ه در آنزمان تحت کنترل تزاری، به کرمانشاه گریختند ک
در ماه آگوست . بود)  ترکيه–آلمان " (دینمتح"قوای  
یکی از مهره های وفادار " لدولهوثوق ا " 1916

هم او به کمک . انگليسی ها به نخست وزیری رسيد
قشون استعمارگران، مقاومتهای مسلحانه ملی را که 

ل گرفته بود، بيرحمانه در جنوب و شمال ایران شک
  .سرکوب کرد
)  1917فوریه  ( در روسيه تزاری  انقالب  بدنبال شروع

ز ضعف روسيه، و سقوط رژیم نيکال  ، انگليس ا
استفاده کرد و تقریبًا تمامی خاک ایران را بزیر سلطه 

بلشویکها ) 1917اکتبر (چند ماه بعد . خود کشيد
را به پيروزی  توانستند انقالب سوسياليستی روسيه

شورای کميساریای خلق به "یکماه بعد، . برسانند
اعالميه ای خطاب به ملل زحمتکش " ریاست لنين

ضمن مخالفت آن ر نمود که در روسيه و شرق منتش
با هر نوع اشغال و تصرف سرزمين های غير، در مورد 
ایران گفته شده بود که دولت انقالبی روسيه، قرار داد 
تقسيم ایران را باطل شده تلقی می کند و وعده داد 
که به محض پایان تهدیدات جنگی، قوای نظامی 

ی در خروج قوای روس. روسيه را از ایران فرا بخواند
 شروع و در مارس همان سال به پایان 1918ژانویه 
 تنها یکی از لشگرها که تحت فرماندهی ژنرال .رسيد

باراتف بود و به شدت با بلشویکها مخالف بود، از این 
. دستور سرپيچيد و کماکان در شمال ایران باقی ماند

. آمداین نيرو، کمی بعد به خدمت انگليسی ها در 
 خطاب 1918يه همچنين در ژانویه دولت انقالبی روس

کليه قراردادها و : " به دولت ایران، رسمًا اعالم کرد که
موافقتنامه های غير عادالنه و نابرابر را که به نحوی از 
انحاء، حقوق مردم ایران را در زمينه موجودیت مستقل 
و آزاد خویش محدود می نماید و از جمله قرار داد 

   ."تلقی می کند را ملغی شده 1907معروف 
 در مناسبات که رنسانسی( این اقدامات جسورانه 
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به شدت سمپاتی مردم ) بين المللی آنروز جهان بود
ایران را نسبت به حکومت نوپای شوروی پدید آورد و 

ابقه مبارزات رهائی به موازات آن سبب رشد بی س
 فاسد احمد شاه و حاميان بخش عليه رژیم 

ر همين سمپاتی بود که تحت فشا. انگليسی آن شد 
 برخالف بسياری از کشورهای سرمایه -دولت ایران

 حکومت شوروی را به رسميت شناخت؛  با این -داری
همه تحت فشار انگليس از پذیرفتن نماینده رسمی 

  .آن دولت در ایران سر باز زد
                     پس از پایان جنگ جهانی اول   ایران-3

 در ژوئن قشون انگليس تحت رهبری ژنرال دنسترویل
نهضت "  بخش اعظم گيالن که تحت کنترل 1918
برهبری ميرزا کوچک خان بود را به تصرف خود " جنگل

ميرزا کوچک خان طی موافقتنامه ای با . در آوردند
انگليسی ها، متعهد می شود که مانع لشگر کشی 

آنها به باکو برای تقویت نيروهای گارد سفيد روس 
نشود ) نو پای شورویضد انقالبيون مخالف حکومت (

در عوض انگليس ها . و خواربار و آذوقه آنها راتأمين کند
 قول دادند که حاکميت ميرزا را بر استان  غبه درو

  .گيالن برسميت شناسند
 بخش عمده مناطق کشور 1918بدین ترتيب تا اواخر 

. بزیر سلطه نظامی امپریاليستی بریتانيا کشيده شد
ه بودند که بر خالف عرف بين آنها آنقدر قدرت پيدا کرد

الملی، هيات نماینده گی دیپلماتيک شوروی را 
یکسال . دستگير و آنها را به هندوستان تبعيد کردند

آنها فرستاده تام االختيار )  1919آگوست ( بعد 
را در زمانيکه از طریق دریای " کولوميتسف" شوروی، 

شده بود، بيرحمانه به قتل " آشوراده" خزر وارد 
  .ساندندر

 ( 1919وست گ آ9 در در چنين وضعيتی انگليس 
عقد هر قرار داد  برخالف قانون اساسی ایران که

خارجی را در حيطه وظایف مجلس شورای ملی 
وثوق " را به دولت مزدور ی قرار داد ننگين)ميدانست

بر طبق این قرار داد، . تحميل می کنند" الدوله
ستشاران خود انگليس حق داشت که نماینده گان و م

را در کليه ادارات و وزارتخانه ها بگمارد، بعالوه افسران 
انگليسی بعنوان مستشار نظامی، وظيفه سازمان 
 دهی به قوای مسلح ایران و تشکيل یک ارتش منظم

در قبال تمکين دولت وثوق .  آنها را بعهده داشتنداز
الدوله، بریتانيا متعهد می شد که وامی را در اختيار 

 ایران قرار دهد آنهم به شرطی که مستشارا ن دولت
. مالی انگليس بر نحوه خرج آن کنترل داشته باشند

وثوق الدوله در همين زمان در فکر تشکيل مجلس 
جدیدی بود که با فشار و تهدید، موجبات تصویب این 
 قرار داد ننگين را فراهم کند، غافل از اینکه عهد نامه

ارزات ضد مذکور، سبب رشد بی سابقه مب
 ضمن اینکه سه .امپریاليستی مردم ایران خواهد شد

هفته بعد دولت شوروی طی پيامی به کارگران و 
  :زحمتکشان ایران نوشت

درست در لحظه ای که درنده گان انگليسی بر ایران " 
 طوق بنده گی کامل را مسلط بوده و می کوشند تا

به گردن مردم ایران بياندازند، دولت کارگران و دهقانان 
جمهوری روسيه شوروی رسمًا اعالم ميدارد که قرار 
داد اسارت آور انگليس و ایران را به رسميت نمی 

  ." شناسد
 حکومت های آمریکا، فرانسه و ،عالوه بر شوروی

ایران آلمان نيز موافق تسلط یکجانبه انگليس بر 
لذا انگليسی ها برای اجرای مقاصد خود . نبودند

عالوه بر فاکتور جنبشهای توده ای و مقاومت 
مسلحانه مردم ایران، با موانع بين المللی نيز روبرو 

 ایران کردن " هندوستانيزه" بودند و نميتوانستند روند 
  .را به پيش ببرند

در چپ در چنين شرایطی بود که با رشد نيروهای 
ل ایران وائتالف آنها با نيروهای ميرزا کوچک خان، شما

شاهد اعتالی مجدد نهضت جنگل در گيالن و 
"  نير 1920 در آوریل .بخشهایی از مازندران بودیم

در آذربایجان برهبری شيخ محمد خيابانی ، " دمکراتها
قيام خود را آغاز و کنترل شهر تبریز را بدست گرفته و 

 وفادار به دولت را از شهر استاندار و سایر مرتجعين
آنها همچون جننبش گيالن، عالوه بر . اخراج کردند

 خواهان اصالحات 1919مخالفت با قرار داد ننگين 
دمکراتيک و برقرار جمهوری در ایران و اعطای خود 

در . مختاری و حقوق ملی به مردم آذربایجان بودند
" دمکراتها" مدت کمی نهضت تبریز گسترده شد و 

، مراغه، خوی، اردبيل و زنجان ميه ل شهرهای اروکنتر
  .را نيز بدست گرفتند

بر اثر فشار همين جنبش ها بود که دولت وثوق الدوله 
ناگزیر از استعفاء شد و مشيرالدوله جایگزین او 

در دولت جدید وزرایی با گرایش ملی گرایانه . گشت
 1919وجود داشتند که ضمن مخالفت با قرار داد 

ادی شدن روابط باحکومت شوروی بودند، با خواهان ع
این همه دولت مشيرالدوله تردیدی در مورد سرکوب 
جنبشهای رهائی بخش در ایران بویژه آذربایجان بخود 

دولت به کمک انگليسی ها، ارتش مجهزی . راه نداد
 راهی تبریز نمود که آنها پس از 1920را در سپتامبر 

عداد زیادی از ت" دمکراتها" درهم شکستن مقاومت 
  . را بقتل رساندند- از جمله محمد خيابانی–آنها 

دولت مرکزی اما برای سرکوب نهضت گيالن با 
 بدنبال استقرار حکومت .دشواریهای زیادتری روبرو بود

شوروی در باکو و بيرون راندن قوای نظامی انگليس و 
و ) 1920در اردیبهشت ( گارد سفيد از این منطقه 

 رانده شده به بندر انزلی ، محرک ورود این قوای
. دمفراهم آ" نهضت جنگل " دد ججدیدی برای عروج م

" نيروهای چپ که تا آن موقع اساسًا تحت عنوان 
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فعاليت ميکردند، سریعًا رشد نموده و " حزب عدالت
ميرزا کوچک خان نيز نيروهای خود را از جنگلهای 

این . فومن با هدف تسخير رشت به حرکت در آورد
 وارد شهر رشت شده و رسمًا 1920نيروها در خرداد 

ن، اولين حکومت جمهوری در ایران را بر پا ئدر پنجم ژو
ریاست ميرزا  برنامه این دولت ائتالفی که به. کردند

  : کوچک خان تشکيل شده بود، عبارت از
 انحالل سلسله قاجار و اعالم جمهوری در سراسر -1

 -3اسارتبار خارجی  لغو کليه قرار دادهای -2ایران
 تساوی حقوق -4برقراری آزادیهای فردی و اجتماعی 

در بيانيه دولت . بودند ....  مليتهای ساکن ایران و 
در مورد " حفظ اسالم" مذکور، ضمن سخن گفتن از 

عنی ی -ضرورت برچيدن مناسات طبقاتی آن دوران
  . اشاره ای نشده بود–نظام ارباب رعيتی 

ض چپ ها و فعالين جنبش مورد اعترا چيزی که
 24 تا 22سه هفته بعد طی روزهای . دهقانی بود

، فعالين حزب عدالت و دیگر سوسياليست 1920ن ئژو
حزب "ها، با بر پائی یک کنگره در شهر انزلی، رسمًا 

فعالين حزب عليرغم . را ایجاد کردند" کمونيست ایران
پشتيبانی از دولت ميرزا کوچک خان، با سياست های 

اشات طلبانه او در برابر فئودالها و غيره مخالف مم
بودند، همين مسئله و نيز گرایشات مذهبی و ضد 
کمونيستی ميرزا، سبب شد که یک ماه بعد ميان 

 نهضت جنگل، اختالف بيفتد که البته ینيروهای ائتالف
برخی چپ رویهای حزب کمونيست و گروه احسان  

ل مخفی انگليس اهللا خان و نيز تفرقه اندازیهای عوام
به . و دولت مرکزی نيز در این بحران تأثير داشتند

به همراه نيروهای تحت امر خود، " ميرزا"همين خاطر 
ًا به د و مجد ترک نمود1920يه ئ ژو19شهر رشت را در 

در نتيجه دولت جدیدی . جنگل های فومن بر ميگردد
در رشت به ریاست احسان اهللا خان تشکيل می 

مان سال نيروهای دولت جدید گيالن در اوت ه. شود
از قوای نظامی قزاق شکست می خورند وشهر 

در . رشت به تصرف قوای دولت مرکزی در می آید
اکتبر همان سال، حزب کمونيست ایران، ضمن 

ن، امرزبندی با سياست های گروه احسان اهللا خ
حزب انتخاب می کنند که حيدر  رهبری جدیدی برای

ران انقالب مشروطيت در عمواوغلی یکی از رهب
آذربایجان واز فعالين اوليه سوسيال دمکراتها و حزب 

بدنبال این تحول، . عدالت در ایران، از جمله آنها بود
حزب هر چه بيشتر خصلت سراسری پيدا نمودو 
سازمانهای محلی آن در دیگر شهرهای مهم ایران 

ضمن اینکه آنها پس از مذاکره مجدد با . شکل گرفت
 احيای جبهه ات بی ميرزا کوچک خان، موجنيروها

  .متحد گيالن را فراهم نمودند
در مهر ماه همين سال، قشون مرکزی مجددًا ار 
رشت، گيالن و حتی بخشهایی از مازندران بيرون 

دولت مشيرالدوله که ناتوان از کنترل . رانده شدند
اوضاع سياسی و تأمين منافع روبه تزاید استعمار 

 ناگزیر به استعفا ، 1920در اوایل آبان بریتانيا بود، 
یکی از بزرگترین " سپهدار" احمد شاه، . شد

. فئودالهای ایران را به پست نخست وزیری می گمارد
انگليسی ها که از مجلس ایران و دولت های قبلی 

 مایوس شده 1919برای عملی کردن قرار داد اسارتبار 
ه با بودند، دولت جدید را تحت فشار ميگدارند ک

شورای عالی فوق " (لویه جرگه" فراخواندن نوعی 
العاده ای متشکل از شاهزاده گان قاجار، سران و 
خانهای بزرگ قبایل، برخی از وازرای  سابق و تعدادی 

سروته فضيه را بهم آورند، اما ) از نماینده گان مجلس
حتی این شورای اضطراری ارتجاعی نيز از ترس مردم 

جنبشهای اجتماعی، جرات نمی و گر گرفتن بيشتر 
کند قرار داد مذکور را تصویب کند و طبق قانون 
اساسی، آنرا به مجلس شورای ملی محول می 

  .نماید
از این تقطه به بعد، استعمار بریتانيا و حاميان و 
مزدواران مرتجع آن در ایران، متوجه می شوند که 
بدون قلع و قمع جنبشهای رهائی بخش در نقاط 

شور و تشکيل یک دولت مرکزی مقتدر، نمی مختلف ک
توانند، منافع خود را در ایران حفظ کنند و از تأثيرات پر 
دامنه پيروزیهای حکومت نوپای شوروی در منطقه 

  .قفقاز بر کشورمان جلوگيری نمایند
خود را دیگر نه تصویب و اجرای قرار داد  لذا اولویت

" هنين مشت آ" ، بلکه ایجاد دولتی مبتنی بر 1919
 1921( شمسی 1299بدین ترتيب در پائيز . ميدانند
به سرعت، زمينه های تحقق یک کودتا ) ميالدی

  .فراهم می شود
  

   2004 فوریه                          
 )ادامه دارد(                                              

    --------------------------------------------------------  
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