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  .اين مقاله به همراه مطالب متنوع ديگر براي چاپ در دور جديدي از مجله تريبون در نظر گرفته شده بود
  .  اما سرعت گيري تحوالت آذربايجان، انتشار اينترنتي  و سريع مطالب مزبور را الزامي آرده است
  .در روزهاي آتي مطالب ديگري از اين سلسله منتشر خواهد شد

  
  
  عليرضا اردبيلي

  نگاهي به ايدئولوژي و عملكرد جبهه ملي
  »نگاهي به نهضت ملي ايران « از البالي سطور آتاِب  
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  مقدمه. 1

ترین بدیهيات، نقطه شروع بلوغ تفكر انساني ود، تردید در درستي مسلمات و حقانيت  بدیهيتفكر مدرن با شك آغاز ميش
جا افتاده در اذهان عاِلم و عامي » بدیهيات«و » مسلمات«وظيفه روشنفكر نيز در این ميان چيزي جز زیر سوآل بردن . است
 بروز اختالف ،وردار از وجود قشر روشنفكراننتيجه طبيعي این جنب و جوش پرسشگرانه در هر جامعۀ  سالم برخ. نيست

  . نظري و حتي علوم دقيقه است نظر در حوزه موضوعات علوم
  

تردیدي نيست آه محيط تحصيل و دانش مكان .  تمایز قائل شدن بين روشنفكر و تحصيلكرده است،نكته حائز اهميت در اینجا
 خود موجبي است براي اشتباه ،»روشنفكري«و » انش نظريد«طبيعي رشد روشنفكري است اما خود این رابطه نزدیك بين 

این  تشابه و امكان خلط مبحث تاحدي  است آه دولت شوروي سابق . در بازشناخت قشر روشنفكر از تحصيلكردگان ِصرف
  . گذاشته بود» اینتليگنسيا«رسما نام لشگر تحصيلكردگان  بوروآراِت در خدمِت حزب دولتي را 

  
 تعداد بيشماري از تحصيلكردگان و مدعيان روشنفكري به رژیم والیت فقيه 1358وریم آه در ایران سال براي مثال بياد آ

 بخش مهمي از مردم بيسواد و آم سواد  آذربایجان در یك جنبش وسيع چند مليوني تحت رهبري ،رأي مثبت دادند و در مقابل
را دریافتند و هم به مقابله سياسي  با آن » والیت فقيه « هم به درستي مفهوم نهان شده در بطن اصل،»حزب خلق مسلمان«

  . برخاستند
  

  : آتاب زیر به قلم سعيد رهبر منتشر شده است2 ، عالوه بر چندین مقاله ارزشمنددر سالهاي اخير
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   1997 بهار ، استكهلم،نگاهي ديگر به ديار آهن. 1

 ایران پژوهان و مأموران ، جهانگردان،هاي مورخان رنامهاي از سف  فصل آه هر آدام گزیده45 صفحه و 572اي در مجوعه
  خارجي درباره ایران 

   ،1383 ، تهران، انتشارات هيرمند، نقد خاطرات شعبان جعفري،نگاهي به نهضت ملي ايران. 2
 آتاب در عين حال حاوي. پردازد  صفحه به نقد آتاب حاوي مصاحبه هما سرشار با شعبان جعفري مي424این آتاب در 

  .تواند از دید خواننده برآار بماند نكات ظریفي  در باره اندیشه و عمل سياسي جریان جببه ملي است آه نمي
  .اي طوالني براي بار دوم منتشر آرد به قلم احمد ملكي را با افزودن مقدمه» تاریخچه جبهه ملي«سعيد رهبر اخيرا آتاب 

  
هاي صادق  اي حاوي منتخباتي از نامه   و نوشته »د شاهدت آيست گفت ُدممبه روباه گفتن ،مدد از مردگان«مقاله مهمي بنام 

 پرده از شيادیهاي »مدد از مردگان«سعيد رهبر در مقاله .  را هم باید به این ليست اضافه آردحسن شهيد نورائی هدایت به
حزب « خود در بنگاه شخصي بابك اميرخسروي در آنار آارهاي روزمره. برميدارد» بابك امير خسروي«اي بنام  نخاله

سعيد . هاي دور و درازتري را نيز رأسا یا توسط ایادي داخلي و خارجي خود صورت ميدهد پروژه» دموآراتيك ملت ایران
بابك . ها  به قلم درآورده است رهبر مقاله مزبور را در برخورد به اعمال بابك اميرخسروي در یكي از این پروژه

سرهم آرده و شخصيتي جدید و متفاوت  از » خاطرات اردشير آوانسيان« خود چيزي بنام شخصي» اثر«اميرخسروي در 
و آتابي آه حاوي اصل خاطرات آوانسيان از سوي سعيد (این مقاله . اي مرحوم ساخته است واقعيت امر در پشت نام آن توده

زماني بسيار یخ نزدیك و گذشته ایران در  پرده از سيماي واقعي جاعالن تار،در یك نمونه موردي) رهبر منتشر خواهد شد
افكند تا در آار  آارگاه جعل و تاریخسازي آالهبرداراني از قماش اميرخسروي بنام جبران مافات    برمينزديك به توليد
  . اخالل آرده باشد،شان مبناي فساد ذهني آیندگان را فراهم ميسازند اعمال گذشته

  
 تالش هوشمندانه سعيد رهبر براي پرتو افكندن به برخي از مهمترین ،ختلف است مفصل مشترك این آثارآنچه در نظر من 

در این پستوهاي تاریك  خوراك الزم براي مسموم آردن ذهن نسلهاي .  است» مافياي ملي تاریخنگاري ایران«پستوهاي 
 به سياهكاریهاي مافياي ملي لذا سرزدن به این پستوها و روشني بخشيدن. شود شده و مي متوالي ایرانيان تدارك دیده

  . از سرچشمه آردن، آاري است بمنزلۀ چارۀ امر آب گل آلود،تاریخنگاري ایران
  
  حلقه مقدم در مسموم آردن ذهن مردم. 2

پراآندن و انتقال آن به محيطهاي  و توليد سم الزم فراهم شود و از این جهت  ابتدا باید سّم،براي مسموم آردن افراد یا ميحط
امروز ما شاهد ذهنهاي مسموم در مقياس ملي در رابطه با تاریخ نزدیك و گذشته ایران . دو پروسه جداگانه است ديگر
 مواد و آيفيت سيستم تحصيالت همگاني و آنترك دولتي بر ،این مسموميت در وهله نخست محصول تبليغات دولتي. هستيم
ترین مدعيات در نزد توده ملت و روشنفكر  مدرك ها و بيشاخدارترین دروغ.  سال گذشته است85هاي عمومي در  رسانه
در حالي آه هرآس در تاریخ زندگي خود و . نياز از بحث اثبات و دليل است  بدیهي و بي، همچون وجود ماه و آفتاب،ایراني
 سه یا ،ه دو جزئيات تاریخي با اهميت و بي اهميت مربوط ب،اش از بياد آوردن  تمامي حوادث واقعه عاجز است خانواده

 ورد ، بدون استلزام به ارائه آوچكترین مدرك تاریخي یا مطابقت با عقل متعارف بشر امروزي،چهار هزار سال پيش ایران
  .  زبان همه مدعيان روشنفكري در جامعه ایراني است

  
 سيستم تحصيالت ،لتيشبكه مالي متكي به هزینه دو.  این توهمات و جعليات آار دشواري نيستگسترش و توزيعدیدن شبكه 

مخالف حاآميت در » روشنفكران«و آليه مراآز بيرون از حاآميت دولتي و » علمي« دانشگاهها و انتشارت مراآز ،عمومي
آميز مشغول فعاليت تخریبي خود   در یك هارموني افتضاح،ناميده ميشود» تاریخ ایران«سيستم گستردۀ گسترش اوهامي آه 

 رصد آردن شبكه آم و بيش پنهان و ، براحتي ميسر استگسترش و توزيع  آه دیدن این شبكه اما به همان اندازه. هستند
و مرشد و پدرخوانده  نسل اول » مدرسه علوم سياسي تهران«به عنوان مثال نام مؤسس .  آن دشوار استتوليدمرموز 

  1... نميدانستيم و 1369رهبري مافياي ملي تاریخنگاری ایران را تا سال 
  

آنند؟ چه  هاي شاهنشاهي فرد اعال تأسيس مي  آي و در آجا و از سوي چه آساني توليد ميشود؟ چه آساني سلسلهّماین س
هاِي من در آوردي جا افتاده  سازند؟ روایت از آاغذ ایران برپا مي هاي مجلل در دوران قبل آساني نویسندگان متعدد و آتابخانه

                                                 
در بهمن ماه » جستارهایي از تاریخ معاصر ایران«براي اولين بار در جلد دوم » سر اردشير جي ریپورتر«زئيات نقش فوق العاده  مهم  نام و ج-1

بعنوان مهمترین آليد » وصيتنامه اردشير سر جي ریپورتر«.  ترین آتاب  تاریخ ایران است  به ميان آمد و تعجبي ندارد آه این آتاب پرفروش1369
 آه بعداز بهمن ماه ، شمار بيشماري از آثار مافياي ملي تاریخ ایران،با وجود این.  شناخت تاریخ معاصر ایران در همين آتاب افشا شده استو سند
ر این مافيا با اطمينان از سنگيني مسموميت فضاي حاآم ب!!  نام سر اردشير جي ریپورتر را حتي در فهرست اعالم خود ندارند،اند  چاپ شده1369

  .اند  حتي زحمت برخورد منكرانه با این مهمترین سند شناخت تاریخ معاصر ایران را به خود نداده،جامعه روشنفكري ایران
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ارگاه جعل و تزویر است؟ چه آساني در مورد حوادثي آه امروز در حال  سال پيش محصول آدام آ60 یا 50از حوادث 
  2؟»آارند مي« سند جعلي براي مصارف آتي ، در مقابل چشمان حيرت زده ما،اتفاق افتادن است

  
  اش رابطه شيطان و عمله حرامزاده. 3

عمله از آار برهم ریختن نيمي از چون . اي براي ُآن فَيكون آردن شهري وارد عمل شد ميگویند شيطان به همراهي عمله
عمله راضي از .  دید آه شيطان در طي این مدت تنها مشغول جوش دادن یك معامله ناپاك بين یك زوج است،شهر فارغ شد

هایي را جوش  تا من چنين معامله: شيطان در جواب گفت.  به آنایه از ُآندي آار وي یاد آرد،پيشي گرفتِن خود بر استاد
  !ادگاني چون تو از آجا پيدا خواهد شد تا شهري را بهم بریزند؟ حرامز،ندهم

  
اعضاي  این باشگاه شيطاني در خفا و با احتياط و . مافياي ملي تاریخنگاری ایران نيز بسان شيطان در تمثيل فوق عمل ميكند

 مسموم آردن ذهن و پردازند تا محصول بوجود آمده بتواند در رعایت جوانب امر به جفت و جور آردن معامالتي مي
بدینگونه است آه نفرت از ملل همسایه و ملل غير فارس ایران و داشتن . اندیشه نسلهاي متوالي مردم ایران به آار آید

به مهمترین مانع ) همانا ملت فارس(» ایرانيان« از فضایل فرهنگي و علمي ،توهمي نا متناسب با وضع و حال واقعي
شكي نيست آه این توهمات . هاي خود بدل شده است ها و ناآامي در شناخت علل بدبختيروشنفكران و ملت حاآم ایران 

بطور .  باید در شرایط زماني و مكاني مشخصي و از سوي افراد یا مراآز بخصوصي توليد شوند، پراآنده شوند،از آنكه پيش
هاي فكري  د ایران به تخریب در پایهقدیم و جدی»  تاریخ«خالصه ميتوان گفت آه مجموعه توهمات و جعلياتي آه بنام 

  :آند اي عبور مي  از یك چرخه چهار مرحله،پردازد ایرانيان و بویژه ملت فارس مي
  

 ،دار از طریق تأليف  ناقص و یا جهت، مغشوش، فرایندي است آه طي آن اطالعات و مدعيات تماما جعلي:توليد .1
در مدت محدودي به پایان » اثر«روسه در مورد هر این پ. چاپ و منتشر ميشوند» تحقيق« اقتباس و ،ترجمه
  .در موضوع تاریخ در طي زماني محدود نوشته شده و به چاپ ميرسد» اثر تحقيقي«به عنوان مثال یك . ميرسد

زمانبندي این پروسه از محدودیت خاصي .  پروسه پراآندن محصوالت فوق در ميان آحاد جامعه است:توزيع .2
وليدات دوران صدر آریا پرستي از پيرنيا و پورداوود و ذبيح بهروز در حال توزیع هنوزهم ت. برخوردار نيست

 .هستند
این حالت برخالف دو مرحله فوق .  مرحله ماقبل آخر بعداز انجام دو سلسله عمليات فوق است:جا افتادن .3

از اسالم ایران  شهاي مربوط به تمدنهاي آریایي پي افسانه. آید به شمار مي» وضعيت«نيست و یك » پروسه«یك
 . اند شده» وضعيت«سالهاست وارد این 

اما محصوالت این آارگاه .  فاجعه مهمي رخ نداده بود،شد  اگر مسئله به همينجا ختم مي:سو استفاده سياسي .4
 به سرعت ،در سياست) صرفنظر از واقعي یا جعلي بودن آن( باتوجه حضور پررنگ و مؤثر تاریخ ،گسترده جعل

سو استفاده سياستمداراني قرار ميگيرد آه بطور مستقيم یا غيرمستقيم در سفارش این جعليات فعال و وسعت مورد 
به عنوان مثال تزهاي ناشي بر انكار وحدت فرهنگي آذربایجان در دوسوي ارس به شدت در . اند نفع بوده و ذي

» متخصص«اهللا رضا به عنوان   مرآز توجه رژیمهاي پهلوي و اسالمي بوده و هست و چند سال پيش آقاي عنایت
وزارت امور خارجه «  آتاب قطوري به سفارش ،تر تاریخ ایران در رشته جعل هویت آذربایجان بدنام مكتب بدنام

 مستقيما در خدمت توجيه ،اینگونه ادبيات. توليد و در اختيار سفارش دهنده گذاشت» جمهوري اسالمي ایران
  . يرودعام معنوي ملت ترك ایران بكار م قتل

  
  :رویم با این مقدمات براي مطالعه یك مورد از این جعليات ملي و ميهني به سراغ آتاب ارزشمند سعيد رهبر مي

  
  ها و اختالف در تحليل توافق در داده. 4

 مكاتب فكري ،ِمتد بررسياالمكان مورد توافق است و اختالف در ميان علما در    حتيها دادهمرسوم است آه در علوم نظري 
این مسئله اما در ميان مافياي ملي تاریخنگاري ایراني . آند  بروز ميگيري نتيجهناظر شيوه تحقيق و باالخره  در مقام 

گيري   در مقام نتيجه،هاي مربوط به تواریخ نه چندان دور یعني عليرغم ناروشني و اختالف بسيار بر سر داده. معكوس است

                                                 
 در 2004 در مصاحبه با رادیو فردا در مورد مراسم  ساالنه قورولتاي ملي آذربایجان در ژوئن ، همين بابك اميرخسروي مورد اشاره در فوق- 2

 ادعا آرد آه انگيزه جمعيت صدهاهزارنفري آذربایجاني آه در زیر سایه نگاههاي تهدیدآميز دهها هزار نفر از ،وز پایان نيافته بودحالي آه مراسم هن
در نگاه اول قابل تصور نيست آه پيرمردي پاریس . بوده است(!)  صرفا تفریح و شادي ،داغ گرد آمده بودند نيروي نظامي رژیم در آوهستانهاي قره

 همكاران بابك اميرخسروي در باشگاه ،اما اگر در نظر بگيریم آه در زمانهاي آتي.  اینچنين به ارزاني خودرا آلت مضحكه مردم قرار دهد،نشين
یعني آقاي .  حكمت قضيه آشكار ميشود،شان قرار دهد مافياي تاریخ ملي ایران ميتوانند ادعاي این ُدم مضحك خودشان را شاهد مدعيات ملي و ميهني

 با برزبان آوردن ،اميرخسروي با آگاهي از اینكه وظيفه توليد جعليات و جعل ماهيت مهمترین حوادث سياسي مربوط به آذربایجان به وي محول شده
هایي از این  نمونه. سازد  آار همكاران آتي خود براي بيرون آشيدن اسناد مطلوب از ميان آرشيوهاي امروزي را ميسر مي،ترین مدعيات مضحك

  .دست بسيارند آه من در آینده بدانها خواهم پرداخت
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.  اوضاع حاآم بيشتر شبيه اجماع در نزد علماي علم تاریخ وطني است،ه حوادث تاریخو استنتاج احكام ملي و ميهني از توبر
  : توجه آنيد،اند  نمونه زیر آه در آتابهاي سعيد رهبر مورد توجه بوده دوبه
  

a .تاريخ تشكيل جبهه ملي  
جنگهاي صليبي یا تاریخ  به عنوان مثال آغاز . اي آنكرت و ساده است تاریخ تشكيل جبهه ملي و هر حادثه دیگري مسئله

اي نيست آه مورد اختالف عقال و علما   مسئله،مدفون شدن شهر پومپي در زیر آتش و خاآستر ناشي از فواران آتشفشاني
  : سعيد رهبر نقل قولهاي رنگارنگ زیر را آورده است،اما در مورد تاریخ تشكيل جبهه ملي در تهران. باشد

  
 جبهه ملي 1328    دهم آبانروز « ): 158 ص ، ترجمه احمد تدین،» و نبرد قدرتمصدق«در آتاب (همایون آاتوزیان 

 رهبران جبهه ملي را عامالن امپریاليسم و ،رسما اعالم موجودیت آرد در همان روز مردم ارگان ُمخفي حزب توده
  3]9[»)1327 اول آبان ،مردم. ك.ن(انگلستان و دربار قلمداد نمود 

  
ملي در ] جبهه[«): 94 ص ،ترجمه فرزانه طاهري» مصدق و مبارزه براي قدرت در ايران«تاب در آ(همایون آاتوزیان 

 رهبران جبهه  را مزدور دربار و ، روزنامه ُمخفي حزب توده،اعالم موجودیت آرد در همان روز] 1328 [اول آبانروز 
 ]9[» 1328 اول آبان ،مردم. ك.ن(امپریاليسم  خواند 

  
سازمان سياسي جبهه ملي  ... 1328  اول آبان«): 84 ص ،»جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران «آتاب(غالم رضا نجاتي 

 ]10[» را به رهبري دآتر مصدق اعالم نمودند
  

با هدف مبارزه ... «): 148 ص ،جلد اول» هاي مبارزه و مقاومت  سال،مصدق« سال بعد درآتاب 13(غالم رضا نجاتي
 ]10[»  این جبهه را تشكيل داد1328  آبان19ر روز ضد استعماري به رهبري دآتر مصدق د

  
 جبهه ملي موجودیت ، آبان10روز «): 140 ص ،جلد اول» هاي مبارزه و مقاومت  سال،مصدق«آتاب (غالم رضا نجاتي 
 ]5 ص ، مقدمه سعيد رهبر،تاریخچه جبهه ملي[» خود را اعالم آرد

  
 ]10[»  جبهه ملي ایران به ليدري مصدق تشكيل شد1328  ن آبا21 «،»روزشمار تاريخ ايران«آتاب (باقر عاقلي 

  
» تاریخ دقيق تشكيل جبهه ملي همان اول آبان است«): 773-772 ص ،»...پنجاه نفر و سه نفر«در آتاب (اي  انور خامه

 ]17 ص ، مقدمه سعيد رهبر،تاریخچه جبهه ملي[
 

b . 1332 مرداد 28نقش شعبان جعفري در وقايع  
 مرداد خبر 28بع تاریخي موجود از شرآت شعبان جعفري و حتي نقش رهبري وي در جریان آودتاي بسياري از منا

اآنون ميدانيم آه آودتاي مزبور در باالترین سطح با هماهنگي عمليات مشترك آمریكا و انگليس از سوي شاپور . دهند مي
حال بسياري از .  از زندان آزاد شده است آودتااز پيروزي پسجي ریپورتر صورت گرفته است و شعبان خان هم تنها 

سعيد رهبر ليست این .  اند  خبر داده،نویسان و منابع تاریخي از رهبري عمليات توسط فردي آه در زندان بوده است خاطره
آورده است آه در » نگاهي به نهضت ملي ایران« آتاب 323 الي 315منابع و نقل قولهاي متعدد از آنها را در صفحات 

 28 رهبري تظاهرات روز ، در تمامي منابع و آدرسهاي زیر.یسندگان و صفحه منبع اشاره ميكنما من به ذآر نام نواینج
  :مرداد توسط شعبان جعفري ادعا شده است

  
  صفحه  نام آتاب  مؤلف

آورش زعيم با 
  همكاري علي اردالن

  295-296  جبهه ملي ایران

  688  گذشته چراغ راه آینده است  »جامي«
  252  ایران بين دو انقالب  ند آبراهاميانیروا

  91  2 جلد ،مصدق  غالم رضا نجاتي
  118  2 جلد ،مصدق  غالم رضا نجاتي
  378  جنبش ملي شدن صنعت نفت ایران  غالم رضا نجاتي

  232  مجاهدان و شهيدان راه آزادي  شمس الدین اميرعالیي

                                                 
  .از سعيد رهبر است» نگاهي به نهضت ملي ایران«  شماره داخل آروشه در سرتاسر این مقاله مربوط به آتاب -  3
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  188-190  شبه خاطرات  علي بهزادي
هاي ملي را چگونه آتش   امهروزن« مقاله   سعيد فاطمي

  »زدند
-  

دآتر مصدق و رسيدگي فرجامي در دیوان   جليل بزرگمهر
  آشور

53  

  170  نامه سياسي مظفر بقایي زندگي  حسين آبادیان
  60  ایران در دوره دآتر مصدق  سپهر ذبيح

  243  زندگي سياسي علي اميني  جعفر مهدي نيا
  104-106  آودتا سازان  محمود تربتي سنجابي

  
این نكته آه تمامي  صاحبان اسامي فوق حداقل به آرشيو روزنامه اطالعات دسترسي داشتند و بسياري نيز خود در زمان 

. افزاید  به اهميت نكته مورد نظر من در این افتضاح مكتب تاریخنگاري وطني مي،آودتا در ایران و تهران سكونت داشتند
 اين مكتب و اساتيد و شاگردان آن چه ،وسعت به نادرست ثبت شده استاين بل تحقيق به اي ساده و قا اگر چنين مسئله

كه اين تزها بويژه آن! مشروعيتي در تزها و مدعيات خود در موضوعات مربوط به  صدها و هزاران سال پيش دارند؟
  . قتل عام معنوي ملل غيرفارس ايران بكار گرفته ميشودبعنوان مبناي توجيهي

  
 آتاب سعيد رهبر آمده است آه در متن آوتاهي چندین اشتباه 214 در صفحه ،ها گونه اختالفات در دادهنمونه دیگري از این

  . با تاریخ ساخت باقر عاقلي نقل آرده است) اطالعات(فاحش ميان مندرجات روزنامه وقت 
  

 آه در ارتباط با » شارما سرخاطرات شعبان جعفري و ه«در ادامه این مقاله به نقل سطوري از آتاب سعيد رهبر بنام 
 صفحه حاوي موضوعات و نكات 424آتاب سعيد رهبر در . پردازم  فوق است ميتمقدما جبهه ملي و،ماهيت دآتر مصدق

ام و  متعددي است و من در اینجا براي آشنایي خوانندگان با یكي از موضوعات مطرح در آتاب مزبور به سراغ این اثر رفته
آنم آه براي آشنایي دقيق با   و من در اینجا تأآيد مي مطابق با دیدگاه سعيد رهبر نيستقاله الزامادیدگاه من در نوشتن این م

  .هاي ایشان مراجعه آرد االصول بایستي  به اصل نوشته  علي،نظرات سعيد رهبر
 
 دولت ملي پيشوا دآتر محمد مصدق. 5
  

ك وي از موضوعاتي است آه در نزد موافقان  شخصيت سياسي  و فضایل دموآراتي،موضوع حكومت دآتر محمد مصدق
در تبليغات ملي ميهني طرفداران . گيرد بدون هيچ بررسي انتقادي مورد ستایش قرار مي) آه شمارشان هم بسيار است(وي 

 گویا وي هم رهبر مبارزات ضد استعماري ایرانيان عليه سلطه خارجي است و هم فردي دموآرات و معتقد به ،دآتر مصدق
ترین و سياهترین  گيرند آه از آثيف اش قرار مي در مقابل وي بيگانگان استعمارگر و عوامل ایراني. ن دموآراتيكقواني

نقطه عطف مبازرات «( رمضان یخي و حاج طيب رضایي ،نيروهاي جامعه به رهبري چاقوآشاني چون شعبان جعفري
ع دیگر اوباشان و جمعيت فواحش پایتخت بر عليه دولت و تجم)   به گفته رفقای طرفدار مشی مبارزه مسلحانه» رفرميستی

 این شعبان جعفري و لشگر چاقوآشان و بدآارگان 1332 مرداد 28گویا در روز . قانون مدار مصدق عمل استفاده ميكنند
انگليسي را ممكن ساخت و منجر به برقراري حكومي نظامي از سوي -نشين بود آه پيروزي آودتاي آمریكایي پایتخت

  .لشگر زاهدي شدسر
  

آیا ادعاي فوق و تزهاي مشابه را ميتوان پذیرفت؟ آیا واقعيت چنين بوده است؟ براي اطالع آساني آه شاید مجال یا حوصله 
هاي نهفته در مدعيات فوق را   مهمترین نادرستي، همينجا پيش از آنكه به پایان مطلب برسم،خواندن آل این نوشته را ندارند

  :ه قرار ميدهمهمينجا مورد اشار
  

ترین فوجهاي اوباش و   بسيج وسيع،صدور حكم قتل مخالفين سياسي. دموآرات بودن دآتر مصدق چندان مسجل نيست
چاقوآشان براي قتل و غارت گسترانيدن رعب و وحشت در ميان مخالفان بطور سيستماتيك از سوي وي مورد استفاده قرار 

و تطهير چهره قاتل مزبور و  در صحن علني مجلس و عفو عامل این قتلصدور فرمان قتل مخالف سياسي . گرفته است
  .ارتقاي وي به مقام قهرمان ملي از اقدامات وي بوده است

  
 حاج طيب رضایي و مابقي فرماندهان و ،)رهبر خواهران فواحش تهران( پري آژدان قيزي ، رمضان یخي،شعبان جعفري

قوآشان تهران بيشترین مدت حاآميت دآتر مصدق را تحت فرماندهي وي و چا) برادران(توده تحت فرمان  بدآارگان 
 14تا . (اند جانبه قرار داشته اند و از سوي شهرباني حكومت ملي دآتر مصدق مورد پشتيباني مالي و لجيستيكي همه بوده

 )1332 ماه مانده به آودتاي 6 یعني 1331اسفند 
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 .مانا از سوي دولت ملي دآتر مصدق برقرار بود بلكه ه،حكومت نظامي نه از سوي حكومت آودتا
لذا نميتوانست لشگر اوباشان تهران را در روز آودتا رهبري  شعبان بي ُمخ تنها بعداز پيروزي آودتا از زندان آزاد شد و 

 . آرده باشد
  
   در دولت ملي دآتر محمد مصدق جبهه ملي4معماران مدينه فاضله. 6
  

 شعبان 1331از آغاز حكومت مصدق تا دي ماه «: 186-183 صص ، اول جلد،شبه خاطرات ،علي بهزادي .1
ها و تظاهرات خياباني با جبهه ملي همكاري داشت و بعضي اوقات آنار  اش در سخنراني جعفري با دارو دسته

  ]21[» .شد گارد دیده مي دآتر فاطمي به عنوان بادي
 تظاهرات خونيني در خيابانهاي 1330 آذر 14«: 60 ص ،ايران در دوره دآتر مصدق ،پروفسور سپهر ذبيح .2

ها به شدت از حكومت مصدق  اي تهران و در جلوي ميدان بهارستان از سوي حزب توده  صورت گرفت و توده
داران به رهبري شعبان جعفري به طرفداري از حكومت و با اطمينان از حمایت  گروهي از چماق... انتقاد آردند

 ]22[» .ُمخالفان و دفاتر حزب توده را آتش زدندهاي   ادارات و روزنامه،پليس
در جوار جبهه ملي سازماني به نام نظارت بر «: 258 ص ،هايي از تاريخ معاصر ايران گوشه ،رسول مهربان .3

داري شعبان  هاي تهران به ميدان آزادي انتخابات به رهبري مظفر بقایي و یك عده چاقوآشان و پهلوانان زورخانه
 ]22[» .وبور و عشقي به وجود آمدبي ُمخ و امير م

ساعاتي بعد در همان «: 1330 آذر 16آيهان :  مرجع373 صفحه ، بحران دموآراسي در ايران،فخرالدین عظيمي .4
اي  هاي توده روز یك تظاهرات غالبا دست راستي صورت گرفت آه با غارت و تاراج و سوزندان دفاتر روزنامه

 از جانب گروهي از پيروان ، چشمانش را در برابر آن برهم گذاشته بود اغتشاشات مزبور آه پليس5.همراه بود
اي از جمله  هاي حرفه اي از چاقوآش گروه مزبور شامل عده. اند شد آه ادعا ميكردند پشتيبان دولت بقایي رهبري مي

 و ، شهرباني وزیر آشور و رئيس،امير آاللي. شعبان جعفري بود آه بعدها در فعاليت عليه دولت مصدق اجير شد
 ]23-22[».از طریق شخص مصدق آامال در جریان قرار داشتند

توان گفت هيچ انتخاباتي  به جرأت مي«: 358-357 صص ،هايي از تاريخ معاصر ايران گوشه ،رسول مهربان .5
 ،در گرد و غبار و هو و جنجال داعيه آزادي انتخابات. تر از انتخابات دوره هفدهم به وجود نيامده است مفتضح

زاده آه به هيچ وجه زمينه مساعد و  اي از رهبران جبهه ملي مانند علي زهري و یوسف مشار و زیرك عده
 شهميرزادي چاقوآش و حسن عرب به نام ، عشقي،ُمخ  با آارگرداني و آمك مستقيم شعبان بي،معروفيتي نداشتند

ن به صندوق توسط اوباش مظفر بقایي از طریق آراي مردم قبل از ریخت.... نماینده مردم تهران به مجلس راه یافتند
هرآس آاله آپي يا سر و وضع آارگري و يا . شد بازدید مي" 6سازمان نظارت بر آزادي انتخابات دوره هفدهم"

 .شد  با آتك و توهين از پاي صندوق بيرون انداخته مي،زد و يا تيپ دانشجو بود سبيل داشت و يا ترآي حرف مي
چاقوآشان و بزن بهادرهاي تهران در روزنامه به سوي آزادي و آيهان و اطالعات چاپ هاي مكي همراه  عكس

 حسين مكي را بغل ،شعبان جعفري و عشقي و حسين مافي چاقوآش. شده و اآنون در آتابخانه ملي موجود است
هاي شميران بازرسي  آرده بودند و مظفر بقایي همراه امير موبور و آاووسي با طمطراق از حوزه

  .)ا. ع. تأآيد در جمالت فوق از طرف من است (]25-24[»».ميكردند
  

 چندان دشور نبود اما پيشوا دآتر مصدق ،تأمين لشگري بزرگ از چاقوآشان تهران با توجه به اوضاع نابسامان آن روزگار
انها را به مجلس برد تا  به خياب، انتقال نيروي هرچه بيشتري از آنانسه فوريتيطرح » تأمين رفاه زندانيان«تحت عنوان 

طرح «گفتني است آه این طرح  اگر واقعا . جبهه ملي را دچار تسهيل بازهم بيشتري آرده باشد» چماقيه«تأمين نيروي قوه 
اینهمه تأآيد » طرح تأمين نيروي انساني الزم براي پياده نظام مسلح به چاقو و پنجه بوآس«بود و نه » تأمين رفاه زندانيان

 دوشنبه ،این طرح در روزنامه اطالعات. داشت فو به حال چاقوآشان و آالشان و آالهبرداران موردي نميبر  شمول ع
  : درج شده است، سال بيست و پنجم،7512 شماره ،1330ماه  شانزدهم اردیبهشت

 3اده  در م،»محكومين به جنایت« در ماده دوم شامل ،»آليه محكومين جنحه«طرح مزبور در همان ماه اول  شامل 
 شامل 5و باالخره در ماده » محكومين به جردم اختالش و ارتشا« شامل 4 در ماه ،»تكرار جرم جنحه«محكومين 

  ]46-45. [است» محكومين به حبس دائم در نتيجه قتل عمد«
  

ادآردن  از آز،دار است آه دولت پيشوا عليرغم این سخاوتمندي و مدارا در قبال چاقوآشان مورد نياز خود بسيار معني
 ،زندانيان سياسي آذربایجاني آه در غائله اشغال آذربایجان از سوي ارتش شاهنشاهي به اسارت رژیم تهران گرفته شده بودند

                                                 
 .به منبع در  ادامه همين مقاله اشاره شده است. ام هاي مطبوعات همان زمان وام گرفته این عبارت را از تيتر 4

   91466 ،1951، دسامبر 10 ،ميدلتون به ایدن«: در پاورقي.يمي تا این جمله متن گزارشي از روزنامه باختر امروز  را مرجع  داده است عظ 5
FO371 EP1330 دي 11 ، متن در باختر امروز، ؛ گزارش بازجویي دولت« 

  .ین مقاله مراجعه آنيدوابسته به جبهه ملي به سطور پيشتر ا" ملي و ميهني" در مورد این سازمان  6
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 بسياري از این اسيران همچون فاتح نامي زندانهاي ستمشاهي صفرخان قهرماني در دوران حاآميت جبهه ملي  .سر باز زد
  .باشان و چاقوآشاني شده مرحمت دولت مصدق شامل حالشان شده بوددر زندان ماندند و شاهد آزادي او

  
 صداي استخدام چاقوآشان از سوي شهرباني ،در چارچوب همين سياستهاي ملي و ميهني دولت پيشوا دآتر محمد مصدق

 ملي در نظام  گویا یكي از اعضاي این پياده.وحتي وزارت ماليه  در مطبوعات و حتي مجالس قانونگزاري بگوش ميرسد
آره آه به مذاق یكي از نمایندگان مجلس سنا ) یا استفاده اي (اي محل آار خود از موقعيت و پست سازماني خود سوءاستفاده

 یعني آمي بعداز طرح الیحه سه فوریتي مذآور در 1330 مردادماه 26  در تاریخاطالعاتروزنامه  .خوش نيامده است
  :آرده استبرگان در وزارت ماليه منعكس این خ خبر استخدام یكي از ،مجلس شوراي ملي

  
از قرار . چندي قبل عرض آردم آه در وزارت ماليه چاقوآش استخدام ميشود ولي توجه نشد: ...  آقاي فرخ،مجلس سنا«

 آقاي پورآذر را در آریدور وزارت دارایي ،گيرد  تومان حقوق مي350اطالع چندي قبل آقانور آه چاقوآش است و ماهي 
  ]49[» .از آقاي وزیر ماليه تقاضا ميكنم به این اوضاع خاتمه داده شود... ح آرده مجرو

  
هاي متعددي از  نمونه. با این توصيفات شاید عجيب نيست آه مطبوعات وقت مملو از اخبار چاقوآشي و شرارت است

  . آمده است» نگاهي به نهضت ملي« آتاب 57 الي 50اینگونه اخبار در صفحات 
  

 ميتوانند با مراجعه ،ساني آه اتهام شالق زني در مأل عام را از گناهان نابخشودني جمهوري فقاهتي ایران ميداننددر ضمن آ
 آشنا ،گستر جبهه ملي در دوران دولت عدالت") ملي "،ببخشيد(به صفحات مذآور از گستردگي این نوع از مجازات اسالمي 

  .شوند
  
   پايتخت7ان جعفري و ساير چاقوآشانآيفيت و نوع ارتباط جبهه ملي با شعب. 7

 نه تصادفي بود و نه اتفاقي و نه ،ميزان ارتباط رهبران جبهه ملي و سياسيون و مليون وقت با شعبان جعفري و آمپاني
يج قشونهاي چندین  دولت جبهه ملي با بس،آید چنانچه از البالي سطور این نوشته هم برمي. اي یا در سطح پایين حاشيه

 انتخابات برپا ميكرد و طبعًا نقش این نيروي الیزال در ، خيابانهاي تهران را از خون جوانان سرخ ميكرد،اوباشهزارنفري 
سطح و نوع ارتباط جبهه ملي با این چاقوآشان محالت بدنام و خوشنام تهران . پيروزي جبهه ملي در انتخابات هم ناچيز نبود

 آتاب 107-111سعيد رهبر از صفحه .  با شعبان خان قابل مشاهده  استاز البالي سطور آتاب مصاحبه خانم هما سرشار
  :مزبور جمالت زیر را نقل آرده است

  
  ! در عوض دآتر فاطمي هوايتان را داشت-سرشار«

   چطوري؟-جعفري

از شما  ،آميزي در باره شما نوشته و عكس شما را چاپ آرده اش مقاله تشويق  يكي دو ماه بعد در بعد در روزنامه-سرشار
سند شماره . (تان آمده است تعريف آرده و حتي به اتفاق اعضاي جبهه ملي براي قدرداني از فعاليت شما به زورخانه

18/ ( 

! خوندن بازاريا و جبهه مليا تا من با مصدق بودم طرفدار من بودن پشت سرم نماز مي! من آه گفتم!  بله ديگه-جعفري
ريزون  تو سينما جهان گل. من هنوز اون موقع زورخونه نداشتم. ود تو سينما بودگين تو زورخانه نب همين دفعه آه مي

بازرگان ) مهدي(صديقي بود ) حسين غالم.(اي آه قرار بود بسازم پول دادن  همه جبهه مليا اومدن و براي زورخونه،گرفتم
ام يه  اهللا آاشاني تا حتي آيت.  اينا بودن بقايي بود و، اللهيار صالح بود، شمس قنات آبادي بود،معظمي بود) عبداهللا(بود 

  ]234[»دفعه اومد اونجا

 چنان سيستمهاي پيچده و ،گيرند  بهره مي،معموال رژیمهایي آه از سپاه ارزان قيمت اوباشان براي آنترل سياسي جامعه
سياسي به امري شان با رهبري آاري استفاده ميكنند آه تا سالهاي سال بعد نيز اثبات ارتباط مستقيم اوبا هزارتویي از مخفي
  . است  اما دولت پيشوا مصدق گویا نگران عواقب این مسئله نبودهدشوار تبدیل ميشود

  
حسين مكي «:  را بخوانيد تا در مورد مقام و منزلت رسمي آقاي حسين مكي یقين حاصل آنيد1331 آذر 16ابتدا خبر آيهان 

المللي توسعه و ترميم عازم امریكا شده بود به تهران  ه دعوت بانك بيننماینده مجلس شوراي ملي و رهبر جبهه ملي آه ب
  ] 59[» بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت

                                                 
در تمامي دوران حكومت جبهه ملي نام صنف چاقوآشان پایتخت چون ترجيع بند بسياري از حوادث مهم سياسي تكرار  7

براي مثال ما آارگران ساختماني را . اینكه این صنف با نام ابزار مورد استفاده خود ناميده ميشوند امري عادي نيست. ميشود
از این جهت مشابهاتي آه در ... نيست و» گچ بدستان«یا » قلم بدستان«ناميم و نام معلمين هم  نمي» بيل و آلنگ بدستان«

 . آه بي شباهت به همان چاقوآشان نيستندبندان است نظر اول به ذهن آمي خطور ميكند صنفهاي مشابه قداره بندان یا  ششلول
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 به هما ،شعبان جعفري در مورد این شخصيت ملي آه در ایاالت متحده امریكا دولت جبهه ملي و ایران را نمایندگي ميكرده

  : گوید سرشار چنين مي
  

تا حتي وقتي از الهه برگشت تو . اومديم رفتيم و مي مام خونش مي. نشست  خيابون ارامنه مي،حسين مكي تو محل ما«
خواست وآيل مجلس بشه تو  فرودگاه مهرآباد اينو بلندش آرديم و چقد راه رو پياده سر دست آورديمش اون آه مي

  ] 59[» . خب ما آمكش آرديم،انتخابات

  
 از صفحات خان را به عضویت همين شعبان" ظارت بر آزادي انتخابات دوره هفدهمسازمان ن"البد خواننده گرامي داستان 

  .قبل بياد دارد
  

 از گفتگوي  دیگريبه بخش. تنها نصيب حسين مكي نبودخان  اما  این گونه امتيازات همنشيني و خدمات متقابل با شعبان
  :شعبان جعفري با هما سرشار توجه آنيد

  
  رفتيد؟ اش مي  منظورتان اينست آه هميش به ديدنش يا به خانه،اهللا آاشاني بوديد  طرفدار آيتگوييد  شما وقتي مي-سرشار«

 پيش اينا زياد ، هم حسين مكي،زاده حائري) ابولحسن( هم ،آبادي رفتيم و هم پيش شمس قنات  هم خونه اون مي-جعفري
يواش يواش ديگه با مصدق و با دور ورياي مصدق . ... زدم يه سري مي) آرماني(گاهي وقتام پيش مظفر بقايي . رفتيم مي

 خيلي زحمت ،رفتيم به حساب طومار درست ميكرديم و از اين آارا مي. و با اينا ديگه رابظه پيدا آرديم و رفتيم تو اينا
  ] 61-60....[آشيديم ميي

  

چاقوآشان زمينه "وان  به صاحب امتيازي شهناز اعالمي زير عن1330 آذرماه 6 ،در مقاله روزنامه آخرين نبرد«
به اين همكاري اشاره شده " معماران مدينه فاضله مصدق چه آساني هستند. انتخابات دوره هفدهم را فراهم ميكنند

  ]97[».است

شعبان جعفري در جاي دیگري در جواب هما سرشار باز هم با صراحت آافي به مبارزات ملي و ميهني خود در رآاب 
  :پيشوا اشاره دارد

  

تو انتخابات منتخابات و چند . اون روزها افتاده بوديم تو مبارزه سفت و سخت.  آخه ما هرروز همه جا بوديم-جعفري«
  .منظور خاطر پيشواست] 97[»دفعه دم مسجد فخرالدوله درگيري پيداآرديم واسه خاطر اون

  
نظارت بر آزادي انتخابات دوره سازمان "در » ها بروبچه«انتخابات دست پخت شعبان خان و رمضان یخي آه همراه بقيه 

گزارش روزنامه اطالعات در تاریخ سه .  از سوي مخالفين جبهه ملي با اعتراضاتي روبرو شد،متشكل شده بودند" هفدهم
  : حاوي جمالت زیر است1330ماه  شنبه بيست و نهم بهمن

  
هاي تهران ريخته شده زيرا   هزار رأي اضافي در صندوق86باشد قريب  طبق اطالعات و مدارآي آه در دست مي«

اند؛ آزادي در انتخابات آزادي در  به هرحال آقايان در تمام جهات آزادي داشته. باشد از پنجاه هزار نمي آراي حقيقي بيش
تا توانستند .  آزادي در چگونگي قرائت آن،ها از آراي قالبي  آزادي در پرآردن صندوق،هاي رأي نظارت صندوق

  ]101[»...ه آن آيفيتي آه مايل بودند در آوردندانتخابات تهران را ب

  

  تن دادن به قواعد بازي دموآراسي. 8
  

اما مورد خروج . ترین قواعد بازي دموآراسي است مملو از موارد نقض ساده» نقد خاطرات شعبان جعفري«سرتاسر آتاب 
چيها به عنوان  شه از سوي جبهه ملي همي،مصدق از مجلس و سخنراني آردن وي در ميان طرفدارانش در ميدان بهارستان

 ،عكسي هم آه از قرار اقرار شعبان خان مصدق را روي آول شعباني نشان ميدهد. آار قهرمانانه مصدق معرفي شده است
 زینت بخشِِ اآثر آثار آتبي ،مدار در برابر طرفداران انگليس و دربار شاه وزیر ملي و قانون بعنوان نشانه مقاومت نخست

» مجلس«آیا هرآسي آه در پارلمان به هر دليلي آم آورد حق دارد تجمع غلياني طرفدارانش را .  ني شده استمليون وط
   تكليف چيست؟،اعالم آند» مجلس«اگر هر امام جماعتي نماز جمعه را و یا هر فوتباليستي استادیوم فوتبال را بنامد؟ 

  
  : ميهني بر آول مبارك شعباني صورت گرفته استاشاره شد آه طبق اظهارات شعبان جعفري این حادثه ملي و
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 من اصال درست یادمه آه خدا بيامرز ، بله-جعفري«:  آتاب حاوي مصاحبه هما سرشار با شعبان جعفري91-97از صفحه 
 سپردم برام ،ها چاپ آردن  عكسشم تو روزنامه،ایشون رو آول من بود. رو من آن روز دم مجلس رو آولم گذاشتم مصدق
  ]153[».نبفرست

  
  .  آذر جوانان در تهران است14 یعني دو ماه و نيم قبل از آشتار 1330 مهرماه 4اضافه آنم آه ماجرا مربوط به 

  
  آرا از سوي پيشوا فرمان قتل حاج علي رزم. 9
  

در این است اما بررسي ارزشي نقش دآتر مصدق  آرا به آرات در آتابهاي تاریخي مورد اشاره قرار گرفته مسئله قتل رزم
  .سعيد رهبر فصلي از آتاب خود را به این مسئله اختصاص داده است. ماجرا مورد دقت آافي نبوده است

  
وي  بعنوان یكي از با . اش در ارزیابي ما از شخصيت سياسي وي نقش مهمي دارد برخورد دآتر مصدق با مخالفان سياسي

آرا آه از سوي دربار به   دموآراسي هم نبود در مورد حاج علي رزمخبر از قوائد بازي ترین سياستمداران ایران آه بي سابقه
چرا . اي آرد؟ من روي این صفت مخالف سياسي تأآيد دارم وزیري رسيده بود بعنوان یك مخالف سياسي چه معامله نخست

د و نه آرا ارائه آردن آه در غير اینصورت نه جبهه ملي و نه شخص مصدق هيچگاه نه سندي دال بر گناهان رزم
آرا را به شرح زیر  خطوط برجسته برخورد مصدق و جبهه تحت رهبري وي با رزم. اي به دادگاهي ارائه آردند شكایتنامه

  :است
  

از قتل وي آوچكترین سندي در این مورد ارائه  بدون اینكه قبل و بعد) انگليس(زدن اتهام وابستگي به بيگانگان  .1
  .آرده باشد

برخورد مصدق و مطبوعات جبهه ملي با . آرا ترین شيوه ممكن عليه رزم به نادرستتحریك و تشجيع توده مردم  .2
خالفان سياسي رژیم اسالمي فعلي برخورد آيهان جمهوري اسالمي با مآرا برای خواننده امروزي  یادآور  رزم
 .است

 .آرا از تریبون مجلس صدور حكم قتل رزم .3
 .شن قوه مقننه در امر قوه قضایيهآزاد ساختن قاتل وي از زندان از طریق مداخله خ .4
 .آرا بعداز آزادي پيروزمندانه وي از زندان به حضور پذیرفتن قاتل رزم .5
رعایت احتياط و جوانب امر و از جمله خودداري از گرفتن عكس یادگاري با قاتل مزبور براي پرده آشيدن به  .6

 .عمل ضد دموآراتيك غير اخالقي خود
  

 ميزان نفرت و نوع تهيج افكار عمومي از سوي این جریان ،اي از ادبيات سياسي جبهه ملي  نه سعيد رهبر ابتدا با نقل نمو
  :آرا را نشان ميدهد عليه رزم

  
 ارگان فدائيان ،7 شماره مسلسل دوره هفتم شماره ،نبرد ملت«: 193-192 صص ،افسانه مصدق ،فرد رحيم زهتاب

 ،ترين شرف  بي،ترين و وقتي آه در سرزميني رذل:  ميكنداسالم سرمقاله خود را با اين تيتر و عبارات شروع
فرما شوند و زماني آه يك   بر هستي و حيات ملتي مسلط و حكم،ترين عناصر پست و آدمكش ناموس رترين و بي آا جنايت

چه شما . شود مشت قحبه و فاحشه هرجايي زمام امور مملكتي را در چنگال منحوس خود گرفتند وضع بهتر از اين نمي
هاي سياسي دنيا  توقع داريد؟ چه توقع داريد از آساني آه حتي حاضرند زن خود را براي ارضاي خاطر ورشكسته

 ،بروآ هاي دريده و بي اگر اين جنده... ها قرار داده و به اين ننگ عظيم خود نيز فخر و مباهات نمايد دودستي در بغل آن
  ]69-68[» ...حيثيت وزير و نظاير از اين وزراي بي اين نخست

  
مذاآرات نمایندگان »  1329/4/6صورت جلسه مذاآرات مجلس شوراي ملي « همان آتاب به نقل از 201-198از صفحات 

  :اقليت مجلس به رهبري پيشوا مصدق نقل شده است
  

  .آشم من خودم شما را مي) خطاب به رزم آرا: (دآتر مصدق«

  .خواهند  گلوله مي،خواهند تير مي ها هفت  خائن، خيانت آردند:آزاد

...  

  ]71[».آشم جا شما را مي  همين،آشم  مي،ترم اگر شما نظامي هستيد من از شما نظامي) با عصبانيت... (:دآتر مصدق

آرا آه مغرورانه از موفقيت خود و هم آيشانش در صدور فتواي قتل از تریبون  سخنان  آقاي آزاد بعداز آشته شدن رزم
  : منعكس شده است1330 در روزنامه اطالعات سه شنبه بيست و پنجم تيرماه ،مجلس به خود باليده است
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ما فتواي قتل سياسي . هاي جلويمان را زديم تا شكست آرا وارد مجلس شد  آنقدر تخته دانند روزي آه رزم آقايان مي «
  ]71[»».آرا را داديم رزم

 چاپ شده آه سعيد رهبر از آتاب 1330 تيرماه 29مورخ  25 شماره ،سخنان عبدالقدیر آزاد در روزنامه اراده آذربایجان
  :آند  نقل مي249-250فرد صفحات   رحيم زهتابافسانه مصدق اثر

ها را به هم زديم آه  دستي  ما و آقاي دآتر مصدق اين قدر پيش،آرا آمد اينجا خود آقايان به خاطر دارند روزي آه رزم «
 ما و آقاي دآتر مصدق فتواي قتل ،زني  و تازه به من گفتند چرا قايم نميآرا شد تا چه رسد رزم صداي آسي شنيده نمي

خليل « يك نفر آدم ،آرا را رزم: آقاي دآتر مصدق هم گفتند.  وطن فروش است، گفتيم خائن است،آرا را داديم رزم
  ]72[»...برحسب داد و فرياد و هو ما آشت» طهماسبي

  

داد   با رولور خود وي را هدف گلوله قرار مي، آشيده و شخصي از پشت سرآرا را روزنامه نبرد ملت آاریكاتور رزم«
  :  نوشت1329/12/19 همين روزنامه در تاریخ ، و دقيقا یك هفته بعد(1329/12/9)

  
  آرا به جهنم رفت رزم«
  

  ]72[» ....آرا را متالشي آرد در فضاي مسجد شاه خارج و مغز علي رزم» یك مرد حق«اي آه دیروز از هفت تير  گلوله
  

 در مورد دیكتاتوریهاي فاسد آمریكاي التين ") Z"مثل فيلم (اي  این ماجرا در صحنه بعدي شبيه فيلمهاي سينمایي آليشه
آنند   خليل طهماسبي را با مداخله آشكار در امور قوه قضائيه از زندان آزاد مي،پيشوا و مجلس تحت آنترل جبهه ملي. ميشود

شاید فكر آنيد آه امر دچار پيچيدگيهایي بوده آه مانع . پذیرد وزیر سابق مملكت را بحضور مي و دآتر مصدق قاتل نخست
 ،اي  قاتل مزبور  دقيقه45اما چنين نيست و ایشان عليرغم شرفيابي . العاده قضيه شده است شناخت پيشوا از قباحت فوق

 ،اصل خبر در روزنامه اطالعات. س یادگاري بگيرندعك) پيشوا و خليل طهماسبي(بينند آه خبرنگاران از آندو  مصلحت نمي
  : آمده است1331ماه  یكشنبه بيست و پنجم آبان

  
  آرا به مالقات نخست وزير رفت امروز قاتل رزم«

  به خبرنگاران عكاس اجازه داده نشد آه از اين مالقات عكس بگيرند

وزير از منزل  ان خود براي مالقات آقاي نخستاي از دوست ساعت ده صبح امروز استاد خليل طهماسبي به اتفاق عده"
به . خارج شد و ساعت ده و نيم به مالقات آقاي دآتر مصدق رفت و يازده و يك ربع بعد از منزل ايشان خارج گرديد

  ]73[».خبرنگاران عكاس اجازه داده نشد آه از نخست وزير و طهماسبي عكس بگيرند

  
حتي وقتي مصدق . آنند آرا ارئه نمي یلي براي اثبات اتهام جاسوسي عليه رزمنه مصدق و نه دیگر رهبران جبهه ملي دال

 جز طرح یك ،آورد اش شانس جدیدي براي ارائه اینگونه اسناد بدست مي  مرداد در مقابل بازجوي پرونده28بعداز آودتاي 
آرا تا  جه به اینكه در فاصله قتل رزمبا تو. آند آرا را  بعنوان ادعا هم مطرح نمي  اتهام وابستگي رزم،اختالف نظر سياسي

 مصدق و جبهه ملي در موقعيت اآثریت مجلس شوراي ملي و نخست وزیر و هيئت وزیران قرار گرفته بودند از ،آودتا
آرا برخوردار بوده و در چنين صورتي در بازجویي یا دوران تبعيد خود در  یابي  به اسناد جاسوسي رزم هرگونه امكان دست

وي در بازجویي خود آه شامل مواجهه او با نواب .  ميتوانست براي ثبت در تاریخ این موضوع را روشن آندآباد احمد
خالفت خود آند و تنها دليلي آه براي م  نميآرا ارائه  دائر بر جاسوس بودن رزم، هيچ نوع سندي ولو ضعيف،صفوي هم بوده

  : ماهيتي آامال سياسي دارد،آرا ارائه ميدهد با رزم
  

خصوصا به بعضي ها م  آه دادن اختيارات به استانگفتم. باشد ها مي گفت برنامه من دادن اختيارات به استان«آرا  زمر
  ]74[» ...ها از نظر زبان و نژاد و مذهب با ما اختالف دارند صالح نيست ها آه ساآنين آن استان

  
 تابامروز از سوي وارثان وي به عنوان ،س ایرانجالب است آه این برخورد غير دموآراتيك مصدق از حقوق ملل غيرفار

  . شان ادامه داشته است ترین مؤلفه سياست ثابت
  

  : آرا ميگوید نواب صفوي در جریان بازجویي در مورد نقش مصدق در قتل رزم
را را آ السلطنه علني و صريح بود نسبت به اين آه تيمسار سپهبد رزم رأي و تجويز آردن آقاي آاشاني و آقاي مصدق«

  ]79[».هاست انگليس] نشانده[ و او دست ،بايستي از بين برد
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روزنامه . آزادي قاتل از سوي اآثریت مجلس طرفدار دولت پيشوا به تصویب ميرسد» قانوني«آرا ترتيب  بعداز قتل رزم
چيان و ماده  آموز جبهه خبر و تفضيالت  این اقدام باورنكردني و عبرت 1331اطالعات به تاریخ پنجشنبه شانزدهم مردادماه 

  : واحده مربوطه را ثبت آرده است
آرا و حمايت او از اجانب بر ملت ايران ثابت است بر فرض اينكه قاتل او   چون جنايت حاجي علي رزم-ماده واحده«

  .شود گناه و تبرئه مي استاد خليل طهماسبي باشد از نظر ملت بي

 ، دآتر فلسفي، دآتر ملكي،زاده يركز ، ملكي، زهري، بقايي،انپجي ،لي جال، شايگان، حسيبي، آريمي،قنات آبادي
  ]227-228[». امضاي ديگر14پور و   وآيل  اقبال، پارسا،ناظرزاده

  
 ،غير از دادگاه صالحه» مشروطه«من حدس ميزنم هنوزهم براي این سوآل آه در یك مملكت . این طرح ماده واحده است

آیا صاحبان امضاهاي فوق از اشراف بر . شود چيان یافت نمي  جوابي در نزد جبهه،شود ثابت مي»ملت«جرم افراد چگونه بر 
یاد ميشود ولي اشاره » استاد«چنين مسائل بدیهي به دور بودند؟ جالب است آه در ماده واحده مزبور از طهماسبي به عنوان 

پور پيشنهاد ميكند آه  يپاینده دیگري یعني آقاي سرتو باز جالبتر اینكه نم! اند شود آه استاد آدام رشته و آدام فن بوده نمي
به آمك سران دولت مصدق به ساختن  توجه  با».خارج اشاعه استاد خليل طهماسبي را تا آخر عمر تأمين نمایددولت م«

ام ملي و  آدمي در حيرت فرو مي ماند آه در این ای،دار آقاي سرتيپ پور نان و آبباشگاه ورزشي شعبان خان و این پيشنهاد 
 طرح ،باالخره طبق خبر منبع اخيرالذآر! داري بوده است  چه شغل نان و آب چاقوآشيدولت ملي پيشواميهني در زیر سایه 

در رژیمهاي دیكتاتوري از . رسد به تصویب اآثریت نمایندگان مجلس شوراي ملي ایران مي(!) ماده واحده به قيد سه فوریت 
تباط  آدمكشان با سياستمداران بالكل مخفي است و عاقبت به خير شدن آدمكشان نيز حتمي  ار،اي نوع شورویایي یا پينوشه

 خود آدمكشان نيز سر فرصتهاي مناسب مورد تصفيه فيزیكي قرار ،نيست و چه بسا آه به قصد از بين بردن آثار جرم
ياسي از سوي شخص پيشوا علنًا در صحن  چنانچه خواندید هم حكم قتل مخالفات س،اما در دولت دموآراتيك پيشوا. گيرند مي

 از سوي مطبوعات طرفدار پيشوا مورد تشویق قرار ميگيرد و هم ، هم  عمل قتل بعد از وقوع آن،مجلس صادر ميشود
   .دهند  سر و سامان مي،آزادي قاتل را  بي هيچ رودرواسي یا پنهانكاري» قانونًا« رسمًا و ،نمایندگان طرفدار جبهه ملي

  
آرا با دآتر مصدق را بطور ذهني ما بين  دو تن از سه رئيس جمهوري اخير جمهوري                یسه مناسبات بين رزمبراي مقا

رفسنجاني از  اگر شد   چه غوغایي بپا ميتصور آنيد. نژاد برقرار آنيد  خاتمي و احمدي،اسالمي یعني آقایان رفسنجاني
 قاتل را در همان ،را صادر آرده و بعداز اجراي حكم قتل) یا احمدي نژاد (تریبون مجلس شوراي اسالمي فتواي قتل خاتمي

  ! پذیرفت  عفو و  سپس او را به حضور مي،مجلس
  

  گرايشات فاشيستي در حكومت پيشوا. 10
هاي مردم  حال این همدلي توده. نياز از حمایت مردمي نيستند هر حكومتي و حتي حكومتهاي سرآوبگر غيردموآراتيك بي

ماهيت دیكتاتوري رژیمهاي سرآوبگر به تنهایي براي سرآوب در مقياسهاي .  خود حكایت دیگري است،نه جلب ميشودچگو
اي نيز هستند و شعارهاي پوپوليستي و دادن  چنين سرآوبهایي از سوي دیگر نيازمند حمایت وسيع توده. وسيع آافي نيست

براي نيل به این مقصود اي  سرگرمي آنها راه و روش امتحان شدهها و  هاي عوام فهم و عوام پسند براي جلب توده وعده
ت اسالمي  فعلي در ایران ي استالين و حاآم، موسوليني، از قبيل رژیمهاي هيتلرتوتاليتریستي  داراي گرایشحكومتهاي. است

بدون . اي است يع تودهمسئله سرآوب خشن مخالفان نيز نيازمند حمایت وس. اند همه از حمایت وسعي مردمي برخوردار بوده
دست و « حاآماِن نگران از مشروعيت خود در توسل به خشونت در مقياس وسيع دچار تردید ميشوند و از ،این حمایت

اي به  ن قضيه آافي است نگاهي مقایسهبراي درك روشنتر ای. اي برآنارند دیكتاتوریهاي برخوردار از حمایت توده» دلبازي
  .  و سرآوبهاي جمهوري اسالمي بيندازید1332 مرداد 28حمدرضا پهلوي بعداز آودتاي سرآوبهاي حكومت آودتایي م

  
 و تظاهرات  هاي سياسي مسلح و غير مسلح شهداي جنبش قرباني داشت و تعداد 32 خرداد تنها 15سرآوب تظاهرات وسيع 

  از این .ود ب نفر346 جمعًا  1356  تا شروع اعتراضات خياباني در مهرماه1343گوناگون از زمان تبعيد خميني در آبان 
.  شدند  اعدام امي  نظ هاي در دادگاه»   پنهاني  از محاآمه  پس  دیگر هم  و برخي  محاآمه  بدون برخي« نفر91.  شدند ها آشته  در درگيري  تن177شمار 

 سرآوب . نيفتند  امنيتي  ماموران  چنگ  آردند تا به دآشي نفر دیگر خو7 نشدند   نفر دستگير شدند و هرگز دیده15 باختند   نفر زیر شكنجه جان42
 نفر است 64 جمعًا ،هاي انقالب تلقي ميشودماه آشتار مردم غير مسلح در  بزرگترین مورد خونين تظاهرات ميدان ژاله آه

مي دید تا جبور مخود را  رژیم پهلوي در ضمن بياد داریم آه . 8ميباشد» یك زن و یك ختر بچه «،آه شامل دو نفر مؤنث
حال این رقمها را مقایسه آنيد .  دست بزند، نفر از زندانيان سياسي به صحنه سازي براي یك نقشه ادعایي فرار9براي اعدام 

  ليست  1367 پایيز -به عنوان مثال تنها در عرض دو سه ماهه تابستان. با قساوتهاي جمهوري عدالت و عطوفت اسالمي

                                                 
 با دقت از سوي بنياد شهيد جمهوري اسالمي مطالعه و تدقيق شده آه از 1357 بهمن 22 تا 1342 خرداد 15آمار واقعي شهداي انقالب از جریان  8

تولد « و  » ایران  انقالب بررسي«  در دوجلد آتابهاي ،  اما جاافتاده و بسيار تكرار شده مربوطهسوي عمادالدین باقي  ضمن اشاره به ارقام غيرواقعي
  .نقل شده است»  انقالب یك
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 ناقص رآه آمابينيد   مي 9.ر اعدام شدگان در زندانهاي جمهوري اسالمي در دست است نف4481اسامي هنوز ناقص 
علت تفاوت عظيم .  سال است15 برابر اعداميان رژيم شاه در عرض 49از  بيشاعداميان دو سه ماهه جمهوري اسالمي 

 در تفاوت موجود در ميزان حمایت موجود در دو نمونه فوق را اگر نتيجه دموآرات بودن رژیم آودتایي پهلوي ندانيم باید
  . اي دو رژیم مورد مقایسه جستجو آنيم توده

  
این نكته در آن موقع مورد توجه مخالفين مصدق بود و آنها سوآل ميكردند آه چرا سرآوب تظاهرات مخالفان دولت ملي 

ياخوف روسي داشته باشد یا چرا از حادثه به توپ بسته شدن مجلس از سوي ل قربانياني بيش باید ،مصدق توسط قواي خودي
 روزنامه اطالعات درروز .شهرباني مصدقي در برخورد با مخالفان مصدق قساوتي بيش از پليس رضاخاني داشته باشد

 ،زاده نماینده مجلس  در سخنراني خود آشتياني.  جریان مذاآرات مجلس را نقل آرده است1330یكشنبه هفدهم آذرماه 
 آدمكشي در دولت پيشوا بمراتب ،خاني آرده و اظهار تعجب ميكند آه چرا در مقایسه با آن دوراناي با دوران رضا مقایسه
  :دارتر است تر و دامنه سهل

  
خواستند با دست او در مملكت جمهورى بسازند، مردم به پشتيبانى  شاه سابق وقتى آه به لقب سردار سپه و ریاست وزرائى رسيد و مى«

ورى روز دوم فروردین آن ميتينگ بزرگ و تظاهرات عظيم فراموش نشدنى را بر ضد جمهورى برپا از مدرس و مخالفت با جمه
آردند و تمام ميدان بهارستان و محوطه داخل مجلس از جمعيت پر شده بود اما تا رئيس دولت به نفسه مورد حمله قرار نگرفت و بر 

 آه همراه خود آورده بود نداد، در حالى آه با تربيت ارتشى و خوى اش سنگ و آجر نزدند فرمان حمله به یك فوج نظامى سر و شانه
رفت آه خيلى از آنچه آه شد بكند و در آخر فاجعه با حساب دقيق معلوم شد آه مجروحين  نظامى آه سردار سپه داشت انتظار مى

ومت سردار سپه آن روز را باید دوره حاال بفرمائيد آه چطور شد، حك. آند  نفر تجاوز نمى2 نفر و مقتولين از 12تعدادشان از 
هاى پى در پى و ایجاد رژیم پليس و ارعاب، دوره مشعشع آزادى و حكومت قانونى  دیكتاتورى ناميد و حكومت شما را با این قتل عام

گرفتيد؟ تمنا دارم  ترین خطائى به باد حمله و انتقاد نمى هاى ساعد و صدراالشراف را براى جزئى مگر آقاى دآتر مصدق حكومت. بناميم
 ]164 [»آلودى را دیدند؟ بفرمائيد در آدام از این ادوار مردم تهران چنين روزهاى خون

  
  : چاپ شده است1330 در اطالعات چهارشنبه نهم مردادماه  نيز سخنان آمال هدایت در مجلس سنا

اصي اآنون در اين شهر هستند آه  نفر زخمي شدند و اشخ500 نفر آشته و 100 تير در اين ميدان بهارستان 23روز «
اند و يك چنين امر خطيري در هر آجاي دنيا اتفاق افتاده بود  سراسر آن مملكت  شدگان آنها آجا دفن شده دانند آشته  نمي

طور ساآت نشسته و نگاه  گرفت ولي در اينجا دولت ما همين گرفت و انقالب سراسر مملكت را مي يكپارچه آتش مي
آقاي .  تير آن روز آدم آشته نشد23جا بودم و به قدر  عي آه مجلس اول را به توپ بستند من در هميندر موق. آند مي

صادق در آن روز آنجا بودند و ديدند آن روزي آه لياخوف مجلس را به توپ بست به اندازه بيست و سوم تير آدم آشته 
  ]133[».ند ولي آسي حرف نزندآن اي را قتل عام مي شود آه در شهر تهران عده چطور مي.... نشد

 عدم نگراني خاطر  پيشوا از بابت اعتراضات اهالي است و این اطمينان ،نكته دیگري آه در نقل قول فوق جلب توجه ميكند
حال اینكه این حمایت مردم بخاطر آن . اي  است آه دولت ملي از آن برخوردار بود خاطر عالي همانا مرهون حمایت توده

خائن بود و نه بخاطر قتل عام مردم بيدفاع در ميدان (!) ار ليره و اميد به  افشاي عنقریب پرونده ده هزار روزانه سيصدهز
  . خود حدیث دیگري است،بهارستان

  
  1330 آذرماه 14 و »شب آريستال«
  

 ملي  فاجعه دیگري از سوي حكومت،در روز چهاردهم آذرماه همان سال یعني آمتر از پنج ماه بعد از تاریخ فوق
مردم «بسيج ارازل و اوباش براي سرآوب مخالفان و نام بردن از نيروي ضربتي چاقوآشان به عنوان . آارگرداني ميشود

مطابق ) »جوانان غيور اسالم«و » امت حزب اهللا«یا چنانچه حكومت اسالمي دوست دارد (» توده خشمگين«و » آگاه
  . آذر از سوي پيشوا رهبري ميشود14ست آه در جریان حادثه  ا»شب آریستال« در شب موسوم به هاي هيتلري نمونه

  
دهد تا راه  در مونيخ  به گوبلز دستور مي» جنگجویان آهن« بر سر ميزشام  ویژه بمناسبت 1338 نوامبر سال 9هيتلر در 

جهودان  یكبار ه  براي اینكگوبلز همانطور آه در یادداشتهایش ثبت آرده است. عليه یهودان را هموار آند»  مردمينفرت«
دهد و آنها  را از مداخله   بالفاصله دستورات الزم را به پليس مي، عليه خودشان را بچشند مزه نفرت مردميهميشهبراي 

به پاي دستگاههاي تلفن » نفرات مردمي«سپس رهبران حزب را براي بسيج سریع این . آند براي دفاع از یهودیان منع مي
هاي پودر شده منازل و مؤسسات متعلق به   به یهودیان آلماني بعدها بخاطر فراواني شيشه»ملي«این تهاجم . مي فرستد
 آنيسا و 267 ،طي این مراسم رهبري شده از باال. ناميده شد» شب آریستال رایش«یا » Reichskristallnacht«یهودیان 

  . یهودي به قتل رسيدندیب و یا به آتش آشيده شدند صدها ر مغازه و شرآت متعلق به یهودیان تخ7500

                                                 
آوري اسامي قربانيان از طریق اعالم در  ميان ماههاي مزبور در دست نييست و این رقم تنها جاصل ليستي است بر اساس جمع آمار آامل اعدا9

         :               آدرس اینترنتي ليست مزبور. آمار واقعي قربانيان مسلمًا بيش از این است. رسانه ها و جمع بندي ليست اعالم شده از سوي سازمانهاي سياسي است
http://asre-nou.net/1384/khordad/20/koshtar/m-liste-koshtar.html 
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 از جمله در این نكته نهفته است آه پليس 1338 نوامبر 10 تهران با حوداث شب منتهي به 1330 آذرماه 14فرق حوادث  

مردم «حضور داشتند و در حالي آه دولت ملي پيشوا پياده نظام قواي موسوم به  » صحنه«شهرباني ملي بسيار فعاالنه در 
 دولت پيشواي آلماني مواد الزم براي پياده نظام ،هاي زندانها سرهم آرده بود  از محالت بدآاره و گوشهرا» شرافتمند پایتخت

  .یي در سطح آل آلمان بسيج آرده بود آریاپرستيیدئولوژي نژاد خود را با ابزارهاي ا»نفرت مردمي«نمایش 
  
  : آنيد خانم سرشار دقتاش با در مصاحبه سخنان گهربار شعبان خان جعفري به 

: ها گفتم من به بچه. اي توده) نشريات(پر بود از چيزهاي ) آيوسكها(توي آيويسكا . رفتيم طرف خيابون اسالمبول«
... حاال يه دوهزارنفري دورما جمع شدن!" هرجا آه از اين چيزاي آمونيستي و آلوب و از ايناست به من نشون بدين"

-150[».رفتم دادم جلو نم البته من خودم اونجا فرمون مي. زير ر رو آرديمها  جا اونارو يه خرده با بچه خالصه ما اون
149 [  

مطبوعات وقت هم . اند داخل پرانتز از خانم سرشار است آه در پاورقي هم فرانسوي بودن ریشه آلمه آيوسك را توضيح داده
شعبان خان در . تر فاطمي بعنوان فرمانده اصلي قضایا مطرح شده استاز جمله نقش دآ. اند این حوادث را منعكس آرده

  :به ادامه گفتگوي قبلي توجه آنيد.  اسم مصدق هم در بين است. جواب خانم سرشار این مسئله را منكر ميشود
و نوشت فقط شنيدم يا جايي خواندم آه روزنامه آتش هم عكس شما را با دآتر فاطمي چاپ آرد .  خودم نديدم-سرشار«

  . شعبان جعفري اين آار را زير نظر دآتر فاطمي آرده است

  ]150[».ديد ولي اون آه ما با فاطمي آار بكنيم دوتاست رم مي  فاطمي،وقتي آسي با مصدق بود خب. جعفري

 ،آند اعالم مي» مجلس« تجمع مردم را ،خان هاي شعبان  با صعود بر شانه1330 مهرماه 4 روز بعداز اینكه در 68پيشوا 
ملت هميشه در صحنه به رهبري امثال » قوه الیزال«و » مجلسيان«براي تصفيه حسابهاي سياسي متوسل این قماش از 

صورت مذاآرات مجلس در نقل قولي آه سعيد رهبر از اطالعات هفدهم .  رمضان یخي و آمپاني ميشود،شعبان جعفري
  :زاده توجه آنيد شتيانيابتدا به سخنان آ.  منعكس است، آورده است1330آذرماه 

.... روزنامه نيمه رسمي آيهان در شب فاجعه اطالع داد آه تصميم تيراندازي با حضور نخست وزير گرفته شده است«
 تظاهر آنند؟ اگر شما معتقديد آه قاطبه ، ميتينگ بدهند، چيز بنويسند،اش حرف بزنند آقاي مصدق تحمل ندارد مخالفين

آشيد؟  آنيد؟ چرا آدم مي آنيد؟ چرا چاقوآش تجهيز مي س چرا از ميتينگ مخالفين جلوگيري ميمردم پشتيبان شما هستند پ
رانيد؟  روها مي هاي پليس را بر روي انبوه مردم اعم از ان و مرد و بچه حتي در پياده چر در آمال ناجوانمردي آاميون

ردم تهران روز پنجشنبه ديدند آه آاميونهاي اگر مردم طرفدار شما هستند از چندهزار جوان چه ترسي داريد؟ تمام م
ها را مجهز به چوب و چماق آرده و در ميان  آردند و آن هاي جنوب شهر را بار مي هاي معروف و الت  چاقوآش،پليس

ها با قنداق تفنگ  ن ها و سربازها به آمك آ آردند و چون چاقوآشها جرأت حمله نداشتند پاسبان صفوف دانشجويان آسيل مي
ها از  تر از تمام اين قتل و غارت مسخره. ها بتوانند مردم را بزنند شكستند تا چاقوآش سرنيزه سر و دست مردم را ميو 

ها به عنوان مردم شرافتمند پايتخت است و از طرف ديگر اقرار آقاي  يك طرف اظهار تشكر شهرباني از چاقوآش
  ]164-165[».هاست پرداخت غرامت آنو تعهد ايشان به ... ها و وزير به غارت روزنامه نخست

  
آنچه آه .  بنوعي مورد توجه سخنران مجلس است، امر سرآوب مخالفان با حمايت مردمي از پيشوا رابطه ،در جمالت فوق

آیا حكومتهاي برخوردار از حمایت .  مكانيزم و عملكرد این رابطه است،پردازد زاد در سخنراني خود بدان نمي آشتياني
 از نظر حمایت مردم آلمان دچار مضيقه بود؟ 1338 نوامبر 9 آیا هيتلر در تاریخ پردازند؟ آوب مخالفان نميمردمي به سر

) یا اآثریتي ضعيف(هاي ليبرال پارلماني  تنها حمایت اقليتي از جامعه  مگرنه این است آه بسياري از دولتها در  دموآراسي
 و سایر 1360 خرداد 30 یا 1359بهشت   دوم اردي در»فرهنگي اسالميانقالب « براي نسلي آه تجربه را با خود دارند؟ 

.  این نكته تعجب انگيز نيست،تواریخ و حوادث مربوط به سرآوبهاي بي حد و حصر جمهوري اسالمي ایران باخبرند
بزرگي از  از حمایت اآثریت بسيار  ، و خردادماه سال متوالي 1359دوم اردي بهشت حكومت جمهوري اسالمي در تاریخ 

اما ِاشكال . هاي مرسوم در دموآراسيهاي پارلماني غرب بود اتفاقا این حمایت بسيار بزرگتر از نمونه. اهالي برخوردار بود
در امر » ضد انقالب«و » منافق«اي  عده. نبودن این حمایت بود» تمام«و » آامل«این حمایت در نظر حكومتگران وقت 

این معضل بود آه دستجات » حل قطعي«براي .  اخالل ميكردند،رد نظر حكام اسالميمو» تمام«و » آمال«تأمين و حفظ 
 قوه  از،هر فاجعه سازماندهي شده از باالبانها گسيل ميشدند و بعدًا از مسلح به سالحهاي سرد و گرم به دانشگاهها و خيا

  بار دیگر اشاره آنم آه حمایت 10.شد ا ميی... و » امت حزب اهللا «،»مردم مسلمان« بنام ، مجري اوامر باالدستيانقهریه
حمايت  بلكه وجود یك ، موجب خودداري این رژیمها در سرآوب مخالفان نيست،مردمي از رژیمهاي غيردموآراتيك

 مخالفان در ابعاد وسيع است و نبود این مشروعيت و محاصره شدن آميز ملزومات سرآوب خشونت از گسترده و قابل اعتنا

                                                 
 یكي با آنایه ،هاي مخالفان جایي است آه در یك دیالوگ آوتاه بين دو نفر از اوباشان حمله آننده به ميتينگ” ”Zهاي فيلم  ترین صحنه از بيادماندني 10

 » !شه گرفت لوي مخالفت نشون دادن ماروهم آه نميج«: و با تقليد از زبان تبليغات دولتي ميگوید
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 آنها را وادار به احتياط بيشتر و باصطالح دست به عصا بودن ،شان  بدبيني و بدگماني مردم تحت حاآميتحاآمان در ميان
  . آند در برخورد با مخالفان سياسي مي

  
. خوانيم  سخنان جمال امامي نماینده دیگر مخالف دآتر مصدق را مي،در جاي دیگري از مذاآرات مجلس در همان روز

 به وضوح دیده مخالف گفتمان سياسي حاآم در دوران حاآميت پيشوا  از البالي سخنان این نماینده هاي تاریكتر ماهيت جنبه
  :ميشود

 يك نفر از -خنده نمايندگان. (آند زد آه هنگ تحت فرماندهي شعبان بي ُمخ حمله مي بلنگوهاي شهرباني فرياد مي«
  )...واقعا گريه دارد. خنده ندارد: نمايندگان

اي است تار و مارش آنيد نه اينكه خانه مردم   اگر او تود، تقصير ندارد،اند  تئاتر سعدي را آه آتش زدهآخر چهارديواري
  ]168[«...،را آتش بزنيد

 حكم محرمانه استخدام شعبان جعفري در شهرباني دولت ملي پيشوا را به تاریخ بيستم ،اش مه سخنرانياجمال امامي در اد
 در اینجا ابتدائًا این سوآل به ذهن آدمي .آند  سيصد تومان از پشت تریبون مجلس قرائت مي با مقرري ماهانه1330آبانماه 

؟ شاید هم !خارج ميشود» خانه مردم« آیا از شمول تعریف ،اي است اي متعلق به یك توده خطور مي آند آه اگر خانه
اگر از این ظرایف ! اند اند و داراي خانه نبوده هم تشریف داشته» بي خانمان «،اند وطن بوده اي ها بي همانطور آه این توده

ها  اي و مار آردن توده خود همين جمال امامي با تار  ،آید امر بگذریم دقت خواهيم آرد آه آنگونه آه از فحواي آالم برمي
اهيت غير اند و یا م  یا جمال امامي و امثال وي ماهيتي ضد دموآراتيك چون شخص پيشوا داشتهدر هر حال . موافق است

م آنها را چنان در تنگناي قافيه در هچل انداخته بوده است آه جرأت دفاع از حق بدیهي آزادي آدموآراتيك گفتمان رسمي حا
  .اند آرده  مناسب حال  ارزیابي نمي،تر بيان و عقيده را به نحوي مناسبت

  
آنچه از .  ت مجلسيان را چاپ آرده است بازهم اخبار مذاآرا1330 آذرماه 19 یعني ، روزنامه اطالعات دو روز بعد

 ، تصور اینكه حاآميت قوه چماقيه دولت ملي پيشوا نيرویي محدود و مختص سرآوب مخالفان بوده،آید مذاآرات مجلس برمي
 اعمال قهر بر یاران نزدیك پيشوا را نيز ،این نيروي قهریه فارغ از حساب وآتابهاي مرسوم و بورآراتيك. نيز باطل است

 از طرفداري قبلي خود از دآتر مصدق و گرفتار ،یكي از یاران نزدیك مصدق بنام فوالدوند. ستور آار خود داشته استدر د
  :آند آمدن خود و برادرانش به تيغ غضب چاقوآشان ملي یاد مي

زمان حكومت گذاشتم من آه پدرم در راه آزادي گلوله خورد و در  در آابين دآتر مصدق من هميشه به ايشان احترام مي«
آرا رأي ندادم و من در دوره پازنزدهم مجلس از آقاي  اند ولي به خاطر ايشان به حكومت رزم آرا هم فحش ناموس داده رزم

هاي  ايم آه گرفتار چاقوآش ايم و مال آي را خورده دانم حاال من و سه برادر چه آرده دآتر مصدق حمايت آردم ولي نمي
  ]182[».ايم دآتر مصدق شده

 هزار ليره استرلينگ به جيب ملت ایران 300اش حاوي سخنان مهمي در باره وعده ریختن روزانه  العات در این شمارهاط
 غارت اداره ، خبر آشتن بچه یك مدیر روزنامه و مضروب آردن زن باردار وي در خانه اش، نيز هست،از سوي پيشوا
بان بي هنگ تحت فرماندهي شع«اري فجایع دیگر  از سوي  و بسي124 چپاول دفتر اسناد رسمي شماره ،روزنامه طلوع

  . دهد خالف مجلس خبر مياز زبان نمایندگان م» ُمخ
  

 .aبه هيچ وجه متأسف نيستم: مصدق!  
 حاوي سخنراني ایشان 1330اطالعات در روز بعد یعني بيستم آذرماه . پردازد باالخره پيشوا هم در مجلس به سخنراني مي

  :اند مودهاست آه از جمله فر
دهندگان وطن پرست هستند نبايد در اين موقع دولت وارد انجام يك امر  خواهم بگويم آه اگر اين آقايان ميتينگ من مي«

اي هم رسيده باشد به هيچ وجه متأسف  ها اگر صدمه بنابر اين اگر بعضي از آن. مهمي است به تظاهر بپردازند
  ]191[».نيستم

. »...در این شرایط حساس آه «:  سرآوبهاي جمهوري اسالمي هم همين منطق بكا ر رفته استبيگمان بياد دارید آه تمامي
 توسل به حساس بودن اوضاع و در ، آنندگان از خشونت قانوني و غير قانوني براي سرآوب مخالفان رویهمرفته استفاده
 مفيد ،ا در امر توجيه سرآوبگري خودر) بویژه انواع خارجي آن (هيهاي و تهدیدهاي واقعي یا وا جریان بودن توطئه

متن گزارش در دو شماره . شود  هم  آميسيوني تشكيل مي1330 آذرماه 14براي بررسي جنایات سازمان یافته  . ميشمارند
در جاي جاي گزارش مزبور حضور .   روزنامه اطالعات چاپ شده است1330ماه   دوشنبه نهم و سه شنبه دهم دي،پياپي

عدم مداخله نيروهاي شهرباني در قتل و .  قابل مشاهده است، ملي پيشوا به عنوان سازمانگر اصلي جنایاتدولت و شهرباني
  :به عنوان مثال. غارت در روز روشن به آرات در گزارش آميسيون آمده است

ستناد ميشود  چنين افرمان و طلوعهاي سياسي   از اظهارات تيمسار نخعي در مورد حمله مهاجمين به دفاتر روزنامه-4«
برده  اي از افراد پليس در دسترس نام پور رسيده و با وجود اين آه عده هاي مزبور تيمسار دانش آه در حين غارت محل

  ]199[».اند از حضور سرتيپ نخعي نيز مهاجمين جلب نشده  اقدامي نگرديده و پس،اند بوده
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 روز بعد از  واقعه از انجام تحقييقات الزم 26یعني  ،شهرباني دولت ملي هم هنوز  تا تاریخ ارائه گزارش آميسيون
اسامي چاقوآشان مهاجم و ]   199.[بسنده آرده است» افرادي خردسال به عنوان مهاجم«خودداري آرده و به ذآر نام 

  :اند  گزارشات شهرباني را مزین آرده، از زبان متضررین از جرمتنها  ،رهبران لشگر جرار اوباشان پایتخت
 حسن ، عباس آاووسي، عشقي،)بي ُمخ( افرادي را به نام و عناوين شعبان جعفري ،ضي از متضررين از جرمفقط بع«

  ]199[»...اند  صمن شكوائيه و توضيحات خود نام برده،و حسين مافي) چاقوآش( شهميرزادي ،عرب

  
غارت بعداز مالقات با عاليترین وت جنایي قتل و بث عليرغم ، شعبان جعفري،منعكس شدهچنانچه در آتاب خانم سرشار هم 

  ]217.[رهبران فكري و سياسي جبهه ملي یعني آقایان مكي و دآتر شایگان آزاد ميشود
  

B ."ناميدن آشتار جوانان " سگ آشي  
در همين زمان روزنامه اصناف ارگان مقامات روحاني طرفدار دآتر مصدق با اشاره به قتل و آشتار دانشجویان و 

  ]151[»سگ آشي ادامه دارد«: آموزان نوشت دانش
  

C ."پرست تهران اهالي شرافتمند و ميهن"  
امت هميشه در : "اهللا بكار ميبرد آشنایي دارند خوانندگان این سطور با القابي آه رژیم جمهوري اسالمي براي دستجات حزب

يشوا را در مورد لشگر تحت جالب است آه القاب شهرباني تحت رهبري پ. و از این قبيل" جوانان غيور اسالم "،"صحنه
  :فرماندهي شعبان خان بخوانيد

پرست تهران آه به   آذر شهرباني دآتر مصدق با آمال وقاحت اعالم داشت آه اهالي شرافتمند و ميهن14عصر ...«
ناصر اند با نيروي انتظامي در تمام موارد همكاري نموده ع آامال پي برده) پسران و دختران دانشجو(ماهيت اين عناصر 

مانند مردم  داند آه از معاضدت و همكاري بي ي خود مي شهرباني آل وظيفه. گر را به سزاي اعمال خود رساندند اخالل
  ]151[»...شرافتمند تهران تشكر نموده

ادبيات فوق و نحوه جابجایي مفاهيم به قصد شریك آردن مردم تهران در جرم شعبان و رمضان و آمپانِي تحت حمایت 
هم براي آشنایان به شيوه تبليغات جمهوري اسالمي فعلي آشناست و هم بنحو عجيبي شبيه است به نسبت دادن شهرباني 

  گویا آنجا هم این نه ارتش شاهنشاهي با مأموریت زهر !خود مردم آذربایجان به 1325عام مردم آذربایجان در آذر ماه  قتل
البته منظور مدیران . اند اند آه باعث قتل عام مردم شده ود مردم بوده بلكه خ،چشم گرفتن از مرآز انقالبهاي مزاحم پایتخت

از طرف بخشي ) نوع نامرغوب تجزیه طلب(تبليغاتي رژیم مزبور نه خودآشي اهالي بلكه قتل عام شدن بخشي از مردم 
  .بود) نوع مرغوب شاهدوست(دیگر 

  
D .جنبه سرآوبگرانه  

. سترلينگ اضافي به خزانه دولتي از شعارهاي اصلي حكومت مصدق بودشعار واریز آردن روزانه سيصدهزار ليره ا
 به سخنان عبدالقدیر آزاد در مخالفت با ، در گزارش از مذاآرات مجلس1330اطالعات تاریخ یكشنبه شانزدهم تيرماه 

  :عملكرد آابينه مصدق اشاره دارد
نه گفتن اين حرف در اين موقع صالح : اسالمي. (باشد يترين آلمه م  بگذارم مناسبآابينه هومن اگر اسم اين آابينه را «

 قضايي و غيره ، اجتماعي،زيرا از روزي آه اين آابينه تشكيل شده يك قدم راجع به اصالح امور اقتصادي.) نيست
نظمي و دزدي   بي،محور تمام آار مملكت به دست يك عده اشخاص غيرمسئول افتاده و هرج و مرج. برنداشته است

  ]103[»آشور را فرگرفتهسرتاسر 

وري اشاره آرد   ميتوان به آارنامه حكومت ملي آذربایجان به رهبري سيد جعفر پيشه،براي پي بردن به اهميت سخنان فوق
در یكسال حكومت خود با آن روبرو بود ضمن برقراي امنيت ومبارزه مؤثر با  آه آه در شرایط بسيار نامساعدي 

 ساله 20آارهاي عمراني بسياري دست زد آه دوست دشمن حجم آنها را بيش دوران حكومت خواري و فساد اداري به  رشوه
  .اند رضاخان ارزیابي آرده

 موسوليني ،ها از مشخصات بارز حكومتهاي هيتلر  و تأمين آن از طریق تههيج دائمي  توده» امت هميشه در صحنه«نياز به 
سخنراني . است» تله اسكرین«ي ویدئوئ سيستماتيك به عهده شبكه جتهيي» 1984«در رمان . و جمهوري اسالمي فعلي است

  :  حاواي اشاراتي در این موضوع است، منتشر شده1330عبدالقدیر آزاد آه در روزنامه اطالعات بيست و پنجم تيرماه 
  

 ،آار آرده  بيهمه روزه مردم را از آار.  سه ماه است آه آشور ايران تبديل به ميدان نطق و آنفرانس شدهيبًارتق«
تعجب .... اند تا آقاي دآتر مصدق و رفقايشان ها بهتر استفاده آرده اي آنند و از اين تهييج توده احساسات عامه را تهييج مي

ها بدون محاآمه عصبانيت   با توقيف روزنامه،خالفت ميكرد مصدق آه هميشه با حكومت نظامي ممن اين است آقاي دآتر
 چطور شده حاال آه ،آرد  آه براي آشته شدن مردم به دست نظامي و پليس گريه و زاري ميآقاي دآتر ،دهد نشان مي

 تا 20 تا 10ها را  آنند و روزنامه  حكومت نظامي اعالم مي،بندند وزيرند زن و مرد را به آتش مسلسل مي خودشان نخست
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دانند و براي خودشان  يگران بد مينمايند؟ گويا آقاي دآتر اين آارهاي زشت را براي د بدون محاآمه توقيف مي
  ]126-127[».خوب

هيتلر و استالين گویي نفس از حنجره . اهميت خائن در رژیمهاي پوپوليستي سرآوبگر به اندازه آافي شناخته شده است
وازه اند تا در گویي هميشه لشگري زیرزميني از خائنين مترصد فرصت ایستاده. آشيدند خائنين و دشمنان وهمي و واقعي مي

در رمان . گران گسترده و برقرار است مملكت را برروي دشمن بازآنند و بساط سرآوب هم صرفا براي مقابله با این فتنه
انجمن «از این ابزار استفاده ميكند و از جمله » ناظر آبير« جورج اورول هم رژیم تحت حاآميت العاده فوقاثر » 1984«

جمهوري اسالمي هم .  نقش سازمان زیرزميني خائنين را بر عهده دارد،باشدبدون اینكه وجود واقعي آن محرز » اخوت
  . بدینطریق حكومت آرده است

  
 اشاره به وجود ده هزار پرونده راجع به ،هاي استرلينگ به خزانه مملكت  عالوه بر سيل ليره،تبليغات پوپوليستي پيشوا هم 

 رسيدگي یك جمع دونفره بر آنها آافي تلقي ،سناد پيدا ميشوندخيانت اشخاص در اداره شرآت نفت بود آه روزي هم آه ا
  :عبالقدیر آزاد در ادامه سخنراني فوق به این مسئله هم پرداخته است.ميشود

  
هزار خائن  گفتند ده هزار پرونده راجع به خيانت اشخاص در اداره اطالعات شرآت نفت موجود است آه مربوط به ده«

 روزنامه صداي وطن و ،اف سه نفر دور زد آن سه نفر عبارت بود از روزنامه طلوعاست ولي تمام قضایا در اطر
  11]103[»،روزي آه این اسناد پيدا شد دونفر مأمور رسيدگي به آنها شدند. بقيه خائنين معلوم نشدند. جواهرآالم

  
E .آثار صريح انديشه فاشيستي در حكومت جبهه ملي  
 ، نژادپرست بریتانياهاي فاشيست و ن حاوي بار مثبتي نيست و بعنوان مثال سازماندر ادبيات سياسي جها» جبهه ملي«نام 

يانگزاران  حساب بيخبري رهبران و بنرا به» تشابه اسمي«این . دن به همين نام خوانده ميشو  12روپا یا ا نيوزیلند،فرانسه
ل در اي بودند آه تجربه اقامت و تصحي بسياري از رهبران جبهه ملي افراد تحصيلكره چرا آه جبهه ملي نميتوان نوشت

  . و امروز هم بسياري از فعاالن و مسئولين جبهه ملي در فرنگستان مسكن دارندآشورهاي فرنگي را هم داشتند
  

  حزب-سومكا«جریان موسوم به . هاي صریح از گرایشات فاشيستي در درون حکومت جبهه ملي هم وجود دارند اما نشانه
زاده و دستياریی داریوش همایون، و پرویز قرائی با پرونده  به رهبري دآتر داود منشي» ران ایرانسوسياليست ملي کارگ
» حزب ملت ایران«بعدها ،  یکی از رهبران گردن کلفت آن داریوش فروهرآه» حزب پان ایرانسيت«ننگين و شرم آورش، 

این احزاب ملی و  .سرلشگر حسن ارفع به رهبری » حزب آریا«را به ثبت رساند و خود نيز رهبری آن را به عهده گرفت، 
 در دوران حکومت جبهه ملی بود که  با فرمان مستشاران امریکایی و حمایت مالی و معنوی حکومت ) فاشيستی(ميهنی 

تحت عنوان بيرق مبارزه با کمونيسم ) نه اوباشان دولتی و غيردولتی(جبهه ملی جهت مبارزه با خواسته های مردم ایران 
از یاران نزدیك دآتر خود  ،داریوش فروهر با گرایشات صریح فاشيستي.   و وارد ميدان شدند شکل گرفته،)زب تودهح(

  .مصدق بود
  . خود نمونه ایراني جریانات فاشيستي بود» فعاليت«داریوش همایون به لحاظ مسلكي و شيوه 

عروف شهر مثل شعبان بي ُمخ و عشقي و چند اي از چاقوآشان م رئيس شهرباي به دستور مقامات قدرت طلب عده...«
آموزان  ور ساخته و تاآنون به نام اختالف مسلكي دانش ها حمله اي آاردآش به دبيرستان عنصر پست مثل فروهر را با عده

  ] 113[»!آه همواره بوده است عه بسياري را از پاي انداخته است

زاده از رهبران جبهه ملي در باره  احمد زیرك] 114.[بود» ن بلشویسمپان ایرانيسم گورآ«ها  یكي از شعارهاي پان ایرانيست
  :گوید داریوش فروهر مي

هاي  بندي يكي از فعاليت در اين جبهه آه دسته .... ، و فعاليت زيادي ميكندد در تشكيل جبهه ملي دوم حضور دار...«
ا شاهپور بختيار و زماني با دآتر سنجابي  گاهي ب،گاهي با دآتر صديقي. اصلي بود فروهر و حزبش محل خاصي دارند

خواست تمام مردمي  مي" ايرانيسم"او با ... اصلي بقاي او در جبهه است] مالط[احساسات ملي شديد او مالت . پيوندد مي
 چه اآثر اين ،شد بي معني مي" ادعاي هفده شهر قفقاز"زنند در تحت يك حكومت درآورد آن وقت  را آه فارسي حرف مي

  ]114[».تشكيالت نظامي و طريقه نازيسم داشت... زبان داشتند   مردمي تركشهرها

    گوشه،هايي از تاريخ معاصر ايران گوشهدر آتاب » عمري را در جبهه ملي تباه آرده« رسول مهربان آه به گفته خودش 
  :دهد دیگري از فعاليتهاي ملي و ميهني آقایان را شرح مي

آموزان مدارس تهران آه اآثريت آنها از هوادران حزب توده ايران و در  اي عليه دانش در همان روزها حمالت گسترده«
. گرفت خاني صورت مي  فروهر و علي،پور  پزشك، از طرف حزب پان ايرانيست،سازمان جوانان دموآرات مجتمع بودند

 آارد و چماق به دست به ،وفاشيسم ملهم از عقايد معلول و مفلوك نئ،اين ولگردان هرزه بزن بهادر تحت نام دآتر مصدق
                                                 

   11. بار دیگر تأآيد آنم آه توتاليتر نبودن رژیم مصدق به معني دوري آن از عناصر حكومتهاي پوپوليستي سرآوبگر نيست
12 "EUROPEANNATIONALFRONT" 
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 در ،زاده رئيس حزب سومكا و علي سپهر گرداننده گرهك فاشيستي سوسياليست آريا منشي. آردند آموزان حمله مي دانش
ها از حمايت دارو   در اين گونه حمله و هجوم،.... دار و دسته فروهر را همراهي ميكردند،ها ها و سفاآي اين هرزه درآيي
شمس قنات ! دموآرات اسالميمطالعه روزنامه . برخوردار بودند! آبادي به نام مجمع مسلمانان مجاهد ناتدسته شمس ق

  ] 115[» ...،جست اهللا آاشاني سود مي هاي ننگين خود از اسم آيت آبادي آه براي پوشاندن منظور و هدف

خبر . آند ا هم از روزنامه اطالعات نقل مي سعيد رهبر اخبار فعاليتهاي ملي ميهني از شهرهاي دیگر چون آمل و بابل ر
 هيجدهم  اطالعات در روزنامه،دستگيري داریوش فروهر در حالي آه با چوب و آارد سعي در ورود به دانشگاه داشته است

  . آمده است1331ماه  دي
  

. هاي سانتراليستي است عدم تمایل به تقسيم جغرافيایي قدرت و ميل به داشتن حكومت،ختصات تفكر فاشيستيیكي دیگر از م
را » ها دادن اختيارات به استان«آرا براي  رژیم پهلوي از این جهت یك سيستم فوق سانتراليستي داشت و اگر خواست رزم

خالفت پيشوا با این  م،درت در ایران آن روز فرض آنيمبعنوان خواست یك تغيير جزئي در ساختار فوق سانتراليستي ق
 چگونه ميتوان -آرا در زمان صدور حكم قتل وي هم همين بوده است هرا مهمترین جرم رزم آه ظا-تغييرات جزئي را 

  استباط آرد؟  آیا دآتر مصدق خواهان چيزي جز یك حكومت فوق سانتراليستي بدتر از مدل پهلوي بوده است؟ 
  

براي ه ماندند و هيچ فرصتي را بسياري از یاران دآتر مصدق و رهبران آن وقت جبهه ملي سالهاي سال بعداز آن سالها زند
همين . تر ملل غير فارس ایران از دست ندادند ترغيب حكومتهاي محمدرضاشاهي و اسالمي براي سرآوب مؤثرتر و خشن

عام نهایي و مؤثر معنوي ملل  امروز آساني چون پرویز ورجاوند رهبر جبهه ملي هم خود را صرف ارائه طرحهاي قتل
پرده وي در مطبوعات  خفيانه و پشتمتاآنون افشاي چند مورد از تالشهاي .  ميكندرين جمهوغير فارس ایران به رهبرا

 از نيروهاي سابق چپ جالب است آه آن دسته. اش ببار آورده است  جبهه ملي وهاي بزرگي براي وي  رسوایي،آذربایجان
 به افراطي جذب این گرایش ،هر چيز دیگراز   بيش،آه بلحاظ فكري زیر بيرق جبهه ملي به جبران مافات گذشته مشغولند

  .اند حكومتهاي فوق سانتراليستي و شعارهاي سرآوبگرانه بر ضد ملل غير فارس شده
  

اي با نامي آه بيتي از  وي در مقاله. ميهني وطني پرداخته است-سعيد رهبر در مقاله مستقلي به ماهيت رهبران  ملي
» سومكا«ميهني  - سراغ بخش مكتوب  پرونده داریوش همایون و جریان ملي به،داستانسراي گنجه را در تيتر خود دارد

اي است آه   تيتر مقاله»  خطاست  شكستن ، آيينه خود شكن     تو بنمود راست  نقش  چون آينه   بنگريم  آيينه به«. رفته است
 :به چند نمونه توجه آنيد. قولهاي مهم و مستقيم از روزنامه اطالعات است حاوي نقل

  

  ها  در خيابان سياهان  پيراهن  دسته تظاهرات« 

 داشتند   بر تن  سياه هاي پيراهن  آنان   آه در حالي) سومكا (  سوسياليست  حزب  به  از افراد منتسب اي  از ظهر امروز عده قبل
   اوايل  به  عده  اين  آه ميهنگا. نمودند  مي  و تظاهراتي  گردش  و شاه  شاهرضا و پهلوي هاي  در خيابان  طور اجتماع به

  . شوند  و متفرق  نموده  خودداري  از تظاهرات  اخطار شد آه  آنان  به  انتظامي  مأمورين  رسيدند از طرف  اسالمبول خيابان

د را  خو نكردند و تظاهرات  توجه   اخطار مأمورين  به  آه  چند نفري  شدند ولي  از آنها متفرق اي  اخطار عده در اثر اين
   خبرنگار ما گفت  به  مطلع  منبع يك.  نمايند  بازداشت  انتظامي   را مأمورين  عده  آن  گرديد آه  امر سبب داند همين  مي ادامه

  )7788، شماره 28/1/1331  ، پنجشنبه اطالعات(» .باشد  نفرمي15 در حدود   شدگان تعداد بازداشت

   سومكا  ليدر حزب بازداشت«

   علت  در باره  شهرباني از مقامات امروز يكي.  گرديد  توقيف  پليس  مأمورين  سومكا توسط  ليدر حزب زاده منشي   آقاي ديشب
  خانه  قرائت  به  حمله  واقعه  در اطراف  شهرباني  مأمورين توسط  آه   تحقيقاتي  در نتيجه چون:   گفت  مشاراليه دستگيري
اند  داشته  دخالت   سومكا در آن  افراد حزب  شد آه  آمد معلوم  عمل  به  مجارستان ارت سف تبليغات و شعبه »  وآس « شوروي
 و   نموده  را بازداشت  ليدر حزب زاده  دآترمنشي  و آقاي  نموده  را محاصره  حزب  و مأمور محل  پاسبان  عده  يك لذا ديشب

 18   شعبه  به  و صدور و قرار توقيف  رسيدگي  براي  پرونده صبحامروز . نمودند  منتقل  آگاهي  اداره  موقت  بازداشتگاه به
نژاد  هاشمي ، اسماعيل  همایون داریوش شاهپور زندنيا،   نام  سومكا به  نفر ديگر از افراد حزب سه.  شد  احاله  تهران بازپرس
  .)7890 ، شماره4/6/1331  شنبه ، سه اطالعات(» . بودند  شده  قبًال بازداشت  اتهام  همين نيز به

   آمد  عمل  به  سومكا بازپرسي از افراد حزب«

   چهارم  و شاهپور زندنيا در شعبه ، اميرناصر معيني  همایون داریوش   نام  سومكا به  نفر از افراد حزب3امروز از 
  ، شماره4/9/1331  شنبه ، سه اطالعات(» .آمد  عمل  به  بازجوئي  نظر سرگرد علميه  تحت  نظامي  دادسراي بازپرسي

7959(.  
   سومكا امروز آزاد شد  حزب  نفر ديگر از اعضاي يك«

 و   يافت  خاتمه  نظامي فرمانداري  سومكا در دادسراي   حزب  از اعضاي  يكي  همایون داریوش از  ديروز عصر بازجوئي
  .)7974  ، شماره23/9/1331  ، یكشنبه اطالعات(» . امروز آزاد شد  آفيل  هزار ريال50   با دادن مشاراليه

  ... شدند  تبرئه  نظامي  سومكا در دادگاه  حزب  و سران زاده  دآتر منشي ديشب«
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   نفر از سران6 و  زاده  دآترمنشي  آقاي  اتهام  به  رسيدگي  براي  جنائي  دادگاه  جلسه  آخرين  ـ  ديشب  دادگاه  جلسه آخرين
  شب.  آرد  تبرئه  وارده  را از اتهام  متهمين  آليه  وارد شور شد وسرانجام  دادگاه متهمين   از دفاع  و پس  سومكا تشكيل حزب
 او   توقيف در باره.  آردند  بازداشت5   استناد ماده  به  همایون داریوش   نام سومكا را به  حزب  از سران  يكي  مأمورين گذشته

   بودند لذا اين  آرده  تهيه  و حريق  تخريب  براي  آه  است  پيدا شده  حزب ل از مح  وسائلي  چون  اظهار داشت  مطلع مقام يك 
  .)8050 0، شمار23/12/1331 ، شنبه اطالعات(» .  آرديم  بازداشت  توضيحات  اداي  را براي شخص

    آمده  دست  سومكا به  حزب  از محل  آه اشيائي«

  سرباز و چند نفر از مأمورين  آاميون   با يك  نظامي  فرمانداري ي انتظام  معاون  پورشريف  سرهنگ  امروز آقاي صبح
 رهبر  زاده  منشي  آقاي  به مزبور را دستگير آردند ولي  حزب  نفر از سران6 و در آنجا   سومكا رفته  محل  به شهرباني
 آنها را   درون  آه  المپ  و مقداري  آرده  سومكا را بازرسي  حزب هاي  قسمت آليه ضمنًا مأمورين .  پيدا نشد  دسترسي حزب
 بود   شده  تهيه اماآن  زدن   آتش ها براي  المپ شود ابن  مي گفته.  آمد  دست  بودند به  گذاشته پنبه  را چوب و درش  ريخته  بنزين
   مأمورين  دست  به  حزب ل از مح  و قمه  و تيشه آردن  پرتاب   براي ، مشعل  بنزين ، شيشه  دستي  نارنجك  مقداري  چنين و هم

  ، چهارشنبه اطالعات(» . شد  داده  تحويل  نظامي  فرمانداري  به  با آاميون  مجلس  صورت  با تنظيم  همه افتاد آه
  .)8042 0، شمار13/12/1331
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.  صرفًا فصلي از تاریخ غم انگيز ایران بودند،روز موضوعيت نداشتندمطالب فوق اگر صرفًا مربوط به گذشته بودند و ام

 تهاجم ،ا تجدید قوا از ميان رقباي چپ و راست پيشينببارتر آن است آه امروز نيز بقایاي همين جریان ملي ميهني  اما تأسف
 بستر خالئي آه در پس بي به اصول ابتدایي حقوق بشر را در سرلوحه اعمال خود قرار داده است و در صدد است تا بر

ي  یك جریان فاشيستي و نژادپرست،اعتباري ایدئولوژیها و سرابهاي عدالتخواهانه دنيوي  و دیني در ایران بوجود آمده است
این جریان از همان اول انقالب در ترآيب دولت موقت بازرگان طرفدار سرآوب . تدارك ببيندفارسي را براي فرداي ایران 

و سایر ن خواست ملل غيرفارس ایران براي برخورداري از مواد مصرحه منشور جهاني حقوق بشر نظامي آوچكتری
از . آنوانسيونهاي بين المللي بودند و تا جایي آه دستشان رسيد از هيچگونه آشتار جمعي اهالي معترض مضایقه نكردند

اسالمي به سرآوب خشن خواستهاي ملي ملل  تشویق دائمي جمهوري ،روزي هم آه از بارگاه حاآميت اسالمي رانده شدند
سازي  افكار عمومي در جهت پذیرش  هایي عملي سرآوب و تهيج  افكار عمومي براي آماده غيرفارس ایران و ارائه پروژه
ها و هشدار نسبت به صحراي محشریكه عنقریبًا در  هاي پان ترآيست  آشف دائمي انواع توطئه.اینگونه سرآوبها بكار بردند

این جریان خواه  .اي و فوق برنامه این محافل است  از فعاليتهاي برنامه،طلبان برپا خواهد ت عدم سرآوب تجزیهصور
و دانشگاهي و هاي فرهنگي   بصورت تشكيالت سياسي و خواه بصورت یك تفكر سياسي فاشيستي داراي زیر مجموعه

 حمایت نموده عليه ملل غير فارس) ال قبل از آن نيز س50و ( سال اخير 27 تمامي سرآوبهاي خشونيت آميز ،انتشاراتي
گرانه ایران جریان تشكيالتي و فكري به رهبران جمهوري اسالمي نه  هرگونه اعتراض علني یا مكتوبات مخفي توطئه. است

قانون المللي و مواد  با قصد تشویق حكومتيان به برآورده آردن حقوق مصرحه ملل غيرفارس ایران در آنوانسيونهاي بين
 بلكه در جهت تيزتر آردن سرعت و شدت قتل عام معنوي قانوني و غيرقانوني عليه این ملل ،اساسي جمهوري اسالمي

.  در بارسلون بيندازیم1996 مصوبه در سال 13»اعالميه جهاني حقوق زباني«ابتدا نگاهي آوتاه به مواد . مظلوم بوده است
المللي و از جمله منشور جهاني حقوق  و مستتر در سایر آنوانسيونهاي بيناین اعالميه خود برمبناي حقوق زباني مصرح 

 و  خود را مقيد  آرده   را امضاها   تمامي این پيمامننامهرژیمهاي پهلوي و جمهوري اسالمي رسمًاتوجه آنيد آه . بشر است
  .اند به اجرا و رعایت عملي آنها آرده

  ١ماده «
" محيط سرزمينی"هر جامعه انسانی که به لحاظ تاريخی در : دين گونه تعريف مينمايدرا ب" جمعيت زبانی" اين بيانيه -١

معينی فارغ از به رسميت شناخته شدن و يا نشدن آن سکنی گزيده و خود را به عنوان يک توده با هويت واحد دانسته و 
تعبير ּ ضای آن توسعه داده استزبان مشترکی را به عنوان وسيله ای طبيعی برای ارتباط و هم بندی فرهنگی بين اع

به زبان جمعيتی که به شرح فوق در همچو محيطی سکنی گزيده باشد اطالق ) زبان نياخاکی" (زبان خاص يک سرزمين"
   ּميشود

 اين اعالميه مبداء حرکت خود را بر اين اصل قرار ميدهد که حقوق زبانی در عين حال و يکجا هم فردی و هم جمعی -٢
عريف دامنه کامل حقوق زبانی اين اعالميه مرجع خود را مورد يک جمعيت زبانی تاريخی در محيط در تּ ميباشند

و آنچه از اين محيط درک ميشود نه تنها گستره جغرافيائيای که جمعيت در آنجا زندگی ּ سرزمينی خود قبول مينمايد
تنها بر اين ּ کمال يک زبان حياتی است ميباشدبلکه محيط اجتماعی و عمليای که برای توسعه و شکوفائی تمام و  مينمايد

 اين اعالميه و حقوق افرادی که در خارج سرزمين پنجماساس امکان دارد که حقوق زبانی گروههای ذکر شده در نقطه 
  »ּزبانی خويش ميزيند را برحسب پيوستگی و درجه بندی تعريف نمود

                                                 
 .این بياننامه در همين شماره تریبون چاپ شده استمتن آامل  13
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 در سرزمين تاریخي  آليه ترآان ایران، اعالميه مزبور1  از ماده1روشن است آه طبق این تعاریف مندرج در  بند 
هستند و این تعریف شامل » جمعيت زباني«مصداق تعریف حقوقي به هم پيوسته آذربایجان در شمال غرب ایران 

   .شود ها نيز مي  ترآمنها  و قشقایي، اعراب، بلوچها،دیگر ملل غيرفارس ایران یعني آردها

  ٥ماده «
ين اساس استوار است که حقوق تمامی جمعيتهای زبانی مساوی و مستقل از موقعيت اين زبانها به عنوان اين اعالميه بر ا

 -در اين اعالميه تعبيراتی مانند محلی و يا اقليتی بکار برده نشده اند زيرا ּ زبان رسمی محلی و يا اقليتی بودن ميباشد
ليتی و يا محلی ميتواند احقاق برخی از حقوق معين را هرچند در بعضی موارد مشخص شناسانی زبانها به عنوان اق

 با اينهمه اين و ديگر تعابير جرح و تعديل کننده غالبا برای اعمال محدوديت بر حقوق جمعيتهای زبانی بکار - تسهيل نمايد
  »ּبرده ميشوند

  
  ٦ماده «

می دولت است و يا به طور سنتی برای اين اعالميه اعالم ميکند که نميتوان تنها بر اين مبناء که يک زبان زبان رس
" زبان خاص سرزمين"مقاصد اداری و يا برخی از فعاليتهای فرهنگی مشخص در يک سرزمين بکار رفته است آنرا 

  »ּبشمار آورد

  ١٠ماده «
   ּ همه جمعيتهای زبانی دارای حقوق برابرند-١
ميداند فارغ از آنکه اين تبعيض بر مبنای درجه  اين اعالميه تبعيض بر عليه جمعيتهای زبانی را غيرقابل قبول -٢

حاکميت سياسی مستقل جمعيت زبانی؛ موقعيت تعريف شده آن جمعيتها از لحاظ اجتماعی اقتصادی و يا ديگر لحاظها؛ 
  »ּدرجه استاندارديزه شدن مدرنيزاسيون و يا به روز شدگی زبانهايشان و يا هر معيار ديگری اعمال گردد

  ١٥ماده «
  »ּ قلمرو خود به طور رسمی بکار برده شوند- جمعيتهای زبانی حق دارند که زبانهايشان در سرزمين همه-١

  
  ٢٤ماده «

همه جمعيتهای زبانی حق دارند در باره گستره حضور زبانشان به عنوان زبان رابط و به عنوان زبان مورد مطالعه در 
) متوسطه حرفه ای و فنی دانشگاهی و آموزش بزرگساالنپيش دبستانی ابتدائی (تمام سطوح تحصيلی در سرزمين خود 

  ּتصميم بگيرند

  ٢٥ماده 
همه جمعيتهای زبانی از حق دستيابی و کاربرد همه منابع انسانی و مادی الزم برای تضمين نمودن حضور زبانشان در 

متون درسی منابع همه سطوح تحصيلی در نياخاک خود از قبيل آموزگاران ورزيده روشهای آموزشی مناسب کتب و 
  »ּمالی تجهيزات و ساختمانها تکنولوژی های سنتی و مدرن و در وسعتی که خواهان آنند برخوردار ميباشند

  

چاپ . اي آه فوقًا بخشهایي از آن نقل گردید گویي در پولميك سياسي بر عليه جریان جبهه ملي ایران نوشته شده است بياننامه
هاي این جریان  ایي پرده ازیكي از رسو،ه رئيس جمهور اسالمي  وقت آقاي خاتمينامه مخفي آقاي پرویز ورجاوند ب

گرانه این نامه آه  اند بجاي عذرخواهي از مفاد توطئه دولت بازرگان هم بوده (!) فرهنگآقاي ورجاوند آه وزیر . برانداخت
به اظهار  ،ترك ایران نبودچيزي جز تحریك و تشجيع سران جمهوري اسالمي به سرآوب بيشتر آذربایجان و ملت 

نامه رسواي . عصبانيت از درز آردن آن پرداخت و خواهان تنبيه عامالن درز این نامه مخفي به مطبوعات آذربایجان شد
 ورجاوند در این نامه ابتدا امكانات ناچيز براي .  منتشر شد1379 بهمن سال 26به تاریخ » شمس تبریز« نشریه 92مزبور در شماره 

  :نامد مي» فاجعه ملي«هنگ ترآي آذربایجان را برشمرده و آنها را  تنفس فر

دهند آه مردم  شود و به این ترتيب پيام مي ها بيشتر به زبان ترآي با مردم گفت و گو مي هاي زبان ترآي افزایش یافته و در مصاحبه برنامه«
رسد آه جماعتي در چهارچوب توجيه توسعه سياسي و   به نظر نميبنابراین دور. دانند و اگرهم بدانند نمي خواهند صحبت آنند فارسي نمي

هاي طرح شده فراهم سازند و در دولت جنابعالي  اي پاسخگوئي موافق به خواسته احترام به خواست مردم، بكوشند تا زمينه را براي گونه
  ». مواجه بسازنديك فاجعه مليآشور را با 

  :آنند خود با مفاد بند بند بياننامه فوق را اعتراف ميایشان در ادامه نامه دشمني صریح و عملي 

رسانم آه در ماه نخست شروع آار دولت موقت آه اينجانب  جناب آقاي رئيس جمهور، به عنوان سابقه به آگاهي مي«
زاده، از  مسئوليت وزارت فرهنگ و هنر را بر عهده داشتم، يك هيأت حدود بيست نفره به سرپرستي شادروان مفتي

 آن هم نه به اين گستردگي همين مسئله آموزش به زبان آرديستان به تهران آمدند تا درباره مسائل مختلفي از جمله آرد
مسئوليت اين آار بر عهده شادروان فروهر و من گذارده شد و در جلسه بيش از . تقاضاي آقايان، با دولت مذاآره آنند

يك بيك (ن توضيح دادم آه شما با اين پيشنهاد به داليل بسيار چهار ساعت با وجود شرايط خاص آن زمان، به آقايا
  »اي شديد خواهيد زد نه تنها به همه ملت ايران آه به مردم آرد اين سرزمين نيز لطمه) برشمردم
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تا بنحوي آند  اعالم مي» هاي حجيب و غير منتظره توطئه«ورجاوند در جایي دیگر چند نشریه بفرخوردار از نيمچه آزادي نشر را محل 
  :منتظره خواهان رجعت جمهوري اسالمي به عصر ممنوعيت مطلق محمدرضاشاهانه عليه مطبوعات آذربایجان شود

 نشريه ترآي، 20هاي عجيب و غيرمنتظره حدود  چگونه است آه دستگاه مطبوعات وزارت فرهنگ در برابر توطئه« 
  »شود از مردم آذربايجان به عنوان يك ملت ياد آرد؟ ميمگر . آند گيرد و بازخواستي نمي فارسي هيچگونه موضعي نمي

دانند  آنند در حالي ایشان بعنوان وزیر فرهنگ سابق بهتر مي طلب استمداد مي» وزارت فرهنگ«ایشان در اینجا براي رعایت ظاهر امر از 
بودن راقم آنها در » وزر فرهنگ« سطور و آدمي با خواندن این! است و نه چيز دیگري» وزارت اطالعات«آه نام ارگان مورد نظر ایشان 

 نام ارگان ،(!)» وزارت عشق «، سازمان دولتي شكنجهمي افتد آه نامجورج اورول » 1984«در رمان » ؟؟« بي اختيار یاد دولت ،گذشته
الحق آقاي ورجاوند در . است(!) » وزارت حقيقت«پراآني رژیم  و نام دستگاه تبليغات و دروغ» وزارت فراواني«جيره بندي ارزاق عمومي 

جمله زیر نيز آه گویي بطور سفارشي بر عليه بياننامه فوق نوشته شده . بودند مي» وزارت فرهنگ«هم شایسته همان پست ریاست «» دولت 
  : از همين وزیر فرهنگ و رهبر آنوني جبهه ملي است،است

  ». برخي استانها مورد تجدید نظر جدي قرار بگيردباید سياست بهره جستن از آموزگاران، دبيران و استادان بومي در« 
  

 .  امضا آرده است1382 بهمن 20نخستين وزیر فرهنگ جمهوري اسالمي نامه رسواي آور دیگري را به اتفاق سایر رهبران جبهه ملي به تاریخ 
 الدین موحد زینت  مهندس نظامند وانتظام، دکتر داود هرميداس باوادیب برومند، مهندس عباس امير نام  آقایان ،عالوه بر ایشان

 بدون هيچگونه ،بخش این سند تاریخي است آه طي آن جمعي افراد تحصيلكره و آشنا به موازین حقوق جهاني بشر
در جایي از این . اند تر و بيشتر حقوق ملل غيرفارس ایران از سوي رژیم جمهوري شده روردرواسي خواهان نقض خشن

کتابهای درسی دبستانی و راهنمايی را خودشان طبق رسوم وشرايط اقليمی و «انيم که گویا اگر  ميخو تاریخي نامه رسوایي
یعني اگر کودک ! منجر خواهد شد» بيگانه سازی کودکان«  تدوین شود، اینکار  به » فرهنگی و اجتماعی هر منطقه

در کتاب ...  هنر اپرا وباله آذربایجاني و اردبيلي سخني در باره برف، موسيقي عاشيقهاي آذربایجان، ساواالن، ستارخان،
واقعا براي رسيدن  به این نتيجه نامعقول باید بهره !!  خواهد  شد» بيگانه«اش دید یا متني به ترکي خواند ونوشت،  درسي

 ،در آلمان، فرانسه، انگلستان» جبهه ملي«البته . بشریت بهره داشت» غير خودي«باالیي از کينه و نفرت عليه بخش 
 دليلي ندارد که آنچه تحت پوشش این نام جریانات افراطي نژادپرست است و و بسياري دیگر از کشورهاي غربي نيوزیلند

با مطالعه . اگر چنين ادعایي است، اثبات آن بر عهده مدعيان است. نام در ایران به بازار عرضه ميشود، مال بهتري باشد
کتابهای درسی دبستانی و راهنمايی را خودشان طبق «که مسئله بر سر تدوین نامه این آقایان بروشني قابل مشاهده است 

  . است و نه چيز دیگر» رسوم وشرايط اقليمی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه
  

  :اند مؤلفين نامه مزبور حتي  مخالفت با ایجاد شبكه تلویزیوني استاني را هم از قلم نيانداخته
 را از سطح دبستان آغاز ميکند، در واقع، در دنباله و بيگانه سازی کودکانه پرورش کاین دستورالعمل وزارت آموزش و «

های تلویزیونی استانی با توليد قومی و  مکمل حرکتی است که صدا و سيما چندی پيش آغاز کرد، وآن اجازه ایجاد کانال
  ».گویش محلی است

  
» آزادي انتخابات« دموآراسي و جمهوري اسالمي بر سر دعوایشان با دهند آه  رهبران جبهه ملي در پایان صراحت مي

به اینكه آنان نسبت . اي است عي و حاشيه موضوعي فر،نسبت به رسالت اصلي آنها آه ستيز با ملل غير فارس ایران است
ی و کتابهای درسی دبستانی و راهنمايی را خودشان طبق رسوم وشرايط اقليم «اگر مسئولين مربوطه در استانهاي مختلف

  : داه و مينویسندهشدار ، تدوین آنند» فرهنگی و اجتماعی هر منطقه
  
 در تاریخ معاصر ایران و یک مقدمه سازی خيانتی بزرگ، ما این عمل وزارت آموزش وپرورش را، درصورت اجرا«

رادرکشی فرو کنيم، که روزگاری کشوررا درجنگ و ب خطرناک در راستای برنامه بيگانگان برای تجزیه کشور قلمداد می
لغو فوری اين دستورالعمل، . خواهد افکند و یا کشور را از کنترل مناطقی بسيار حساس و استراتژیک محروم خواهد ساخت

، زیرا استقالل و تماميت ارضی کشور را به مخاطره از انتخابات که برای آزادی آن همه درگير هستيم، مهم تر است
  ».اندازد می
  : ادعاي زیر را دارند،با تظاهر  به جهالت نگاران جبهه ملي  نامه

شناسيم که کتابهای درسی ابتدایی خود را بجز بدست دولت مرکزی و برپایه فرهنگ و   درجهان را نمیهيچ کشوری ما «
   (!)».زبان ملی تدوین و منتشرکند، و یا کودکان خود را بر پایه فرهنگ قومی یا محلی هر شهر و استان آموزش دهد

  
طرحي را در اینان .  است1382یگري از سوي وارثان شعبان بي ُمخ و رمضان یخي و حزب سومكا  مربوط به شهریورماه توطئه د

نشستي  ظاهرا. اند هزینه نموده دوميليارد ريال به آقاي آصفي معاون وقت وزارت امور خاجه داده و درخواست 1382نهم شهریور 
 تن تشكيل شده  و طرحي براي ستيز با هویت ترآان ایران در 23دهم شهریور ماه با حضو نيزمتعاقب آن درآاخ سعد آباد تهران در هف

 . اند ها را به تصویب رسانيده تمامي جبهه
  

 دریادار احمد مدني یكي از رهبران جبهه ملي دار فاني را وداع گفته و در تمامي ،در روزهایي آه من سرگرم نوشتن این مقاله هستم
 و القاب مطنن » ناسيوناليست ایراني بلند آوازه « ،»رهبر خردمند و مبارز و فرهيخته« باآلماتي چون ي بعنوانهاي جبهه مل رسانه
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 عليه ملت عرب 1358در اوصاف این سرباز جبهه ملي همين بس آه بخاطر جنایاتي آه در تيرماه . دیگر مورد ستایش و پرستش است
این اتهام  عالوه بر روشنفكران ملت عرب ایران حتي از سوي برخي از . ي است متهم به جناتكاري جنگ،اهواز مرتكب شده است

 وي با سازمانهاي جاسوسي  ي و ميهني دیگر دریادر مدني ارتباطل از آرامات م14.اعضاي جبهه ملي نيز مورد تأیيد قرار گرفته است
 ئيات دقيق دریافتيهاي دهها مليون دالري تيمسار مدني    جزاز جمله . سيا استبيگانه و مهمتر از همه ارتباط پر سود وي با سازمان 

  این پرداختهاي بزرگ به تيمسار 15.آمده است consortiumnews.com در سایت Robert Parryدر مقاله افشاگرانه دیگري به قلم  
 در جلسات و نشستهاي  ایشان احتياطي یا درز داده شدن عمدي از سوي سازمان جاسوسي آمریكا علني شد و دریادار مدني بر اثر بي

 ،ماهيت واقعي عمل خود  اعتراف به بجاي،پسندي براي خرج این مبالغ آالن پيداآردن مصارف عامهبا مجبور بودند تا متعدد و علني 
  . بخود بگيرند(!) چهره مرد نيكوآار 

  
شوا نيز به سرعت از پي تيمسار  برخي بریدگان از حزب توده و پيوستگان به مكتب پيبا این اوصاف عجيب نيست آه آه

شان بعداز بریدن از سازمانهاي  شرعي» عده«هنوز مدت مدارج ترقي ملي و ميهني سریع چي روان شده و با طي  خيریه
  . درآوردند سازمانهاي مشابه غربيسرسپردگي سر از  ،خيریه شرقي تمام نشده

 
  پايان سخن

  
 ، این مطالب در اما.عصباني آننده باشدآمي آور و شاید  ماللميرانتظام بيشك خواندن سطور فوق براي امثال ورجاوند و ا

با آمي جستجو در ميان اسناد آتبي و اینترنتي ميتوان .  وجود ندارد،نكاتي آه رهبران جبهه ملي ایران از آن غافل بوده باشند
 دروني درگيریهاي و جناح بندیهاي. تپي برد آه رازهاي مهمي براي فاش شدن  در ارتباط با این جریان باقي نمانده اس

اما در بيرون از جلسات . دهد  گسترده است آه امكان مخفي ماندن طوالني به اسرار پنهانخانه این جریان نميجبهه ملي چنان
 یك ناظر بيروني با شعارهاي ناسيوناليستي  و گاه طرفدار آزادي و دموآراسي از سوي این جریان سر ،و محافل جبهه ملي

 حالت آنكرت خود در ادبيات سياسي ،اي از پرستش خدایگونه نسبت به پيشوا همه این شعارها هم در هاله. ار پيدا مي آندوآ
 ،آلودگي و نوعي نوستالژي نسبت به سالهاي اقتدار هنگ تحت فرماندهي شعبان جعفري و رمضان یخي  وهم،را به نفع ابهام

هدف گردانندگان این معرآه .  برنامه و رهبري مشخصي نبوده است،ي سازمان جبهه ملي به عمد هيچگاه دارا.گذارد وامي
 هدف من از .   ایجاد جایگاهي رفيع و غيرقابل دسترس براي این تفكر غير دموآراتيك است،ناسيوناليستي از این ابهام

 واقعي و گاه پشت صحنه این ابهام و دیدن صحنهآلودگي و  اي است به واري این مه  گشودن دریچه،نوشتن این مقاله بلند
 ،هاي سكوت و خواب زمستاني این جریان  بيایيد تا با حذف سالهاي بسيار و حتي دهه.نمایش  ناسيونالستي خطرناك است

  :هاي نمایش مزبور را یك بار دیگر مرور آنيم ترین صحنه یادماندني
  

 و 16فروش فشاي ده هزارنفر خائن وطن مردم را با دو وعده رفاه عنقریب و ا،جبهه ملي در دوران صدر خود .1
 اميدوارآردن مردمي گرسنه و بيسواد آه درك خير و شر و اميد به 17.ت یكبار براي هميشه به خيابانها آشاندانج

   . آار دشواري نبود،اش است  از اجزاي تفكر سنتي بخش ظهور یك ُمنجي رهایي
 خائنين داخلي و استعمارگران خارجي مطابق ميل هرجا آه اراده این مردم اميدوار به استخالص سریع از شر .2

 نيروي الیزال دیگري یعني لشگر بزرگ چاقوآشان پایتخت تحت حمایت لجيستيكي ،یافت پيشوا جریان نمي
به آتك زدن " سازمان نظارت بر آزادي انتخابات دوره هفدهم"اوباشان متشكل در . شد و ارتش به خيابانها گسيل ميشهرباني 

 . پرداختند  مي،زد هر آسي آه در پاي صندوق رأي ترآي حرف ميمخالفين و 
وزیر   حكم قتل نخست،شخص پيشوا دآتر مصدق به جرم ارائه طرح تمرآززدائي  جزئي در ساختار فوق سانتراليستي وقت .3

ر خود چي به حضو اش از سوي مجلس داراي اآثریت جبهه ملي»قانوني«دیگري را صادر آرد و عامل قتل را بعداز عفو 
 . بار داد

 دمي از اندیشه و عمل سرآوب ملل غيرفارس ، ساله بعداز انقالب رهبران جبهه ملي در هر پست و مقامي27در دوران  .4
عام معنوي هرچه مؤثرتر ملل  ها و طرحهاي ناظر بر قتل از قتل عام ملت عرب اهواز گرفته تا نوشتن نامه. اند غافل نمانده

 همه در دستور آار دائمي ،ه و نفرت عليه ملل غير فارس ایران و همسایگان عرب و ترك ایرانغيرفارس ایران و تبليغ آين
 . سران این جبهه در داخل و خارج از آشور است

                                                 
  : در آدرس اینترنتي زیر مراجعه آنيد منوچهر تقوي بيات مقاله افشاگرانه در این مورد به 14  

      html.bayat-m/10/ordibehesht/1383/net.nou-asre://http     
 

15 http://www.consortiumnews.com/archive/xfile9.html  
 

آیا مصداقي » وطن پرستي و ستيز با منافع بيگانگان«چي ها بپرسد آه این دریادار مرحوم با پرونده درخشانش در  آدم هوس مي آند از جبهه ملي 16
 ...!و»  ناسيوناليست ایراني بلند آوازه  «،»رهبر خردمند و مبارز و فرهيخته«خائن آذایي موعود بود یا  !) رقم ُرند(از آن ده هزار 

نشدم چون آتاب مورد بررسي سعيد رهبر آه بهانه نوشتن » ملي آردن صنعت نفت«واقعي داستان - من به عمد در این مقاله وارد ماهيت اقتصادي 17
 از سوي دوستي در درست ،از سوي دیگر  آتابي مستقل در مورد ماهيت و عملكرد جبهه ملي و مصدق.  وارد آن موضوع نشده بود،این مقاله بود

 .از این در این مقاله مجاز نيست  است آه به جنبه اقتصادي ملي شدن صنعت نفت پرداخته است و اطاله آالم بيشتدوین
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این جریان در روز روشن دست در »  ناسيوناليست ایراني بلند آوازه« و » رهبر خردمند و مبارز و فرهيخته«دریادار مدني  .5
 ،اما عرب...  وميهني برپا ميكند ر زیر عكس پيشوا در شهرهاي مختلف اروپا و آمریكا جلسات ملي و دخزانه سازمان سيا 

 ،المللي محرومند  بلوچ و ترآمن ایران آه در سرزمين خود از حقوق مندرج در آنوانسيونهاي حقوق بشر بين، آرد،ترك
 عرب و ترك و آرد ایران براي مبري ماندن از اتهام ، بر اساس منطق ملي ميهني این آقایان!بيگانه پرست ناميده ميشوند

جبهه ملي به » درون مرز«پرستي بایستي با دریافت مبالغ هنگفت از سازمان سيا  و در همكاري با سازمانهاي  بيگانه
 .هاي ناظر بر قتل عام معنوي ملتها و فهنگهاي غيرفارس در ایران و منطقه بپردازند سازماندهي پروژه


