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  ايدئولوژي و عملكرد جبھه ملي
  به قلم  سعيد رھبر »نگاھي به نھضت ملي ايران« تابِ  از 0ب/ي سطور ك

  
و استاد مشھور اقتصاددان  نژاد،موسي غنيبا دكتر اي مصاحبهدر سايت ايران گلوبال  امروز

كه حول موضوع دائمي فعاليتھا و شخصيت دكتر  خواندمرا تھران در اين رشته  اي مھمدانشگاھھ
با . مصدق نبود طرفداران متعصب دكترتكراري  مطالباثري از  نان ايشانسخر د .محمد مصدق بود

آرا كه در مورد قتل حاج علي رزماولي . لغزش دقت مرا جلب كردكاستي و يك مورد  يك وجود اين
نقش دكتر مصدق و جبھه ملي در اين ماجرا را ناديده " ترور شد"بردن فعل مجھول ايشان با بكار 

كشي سياسي در تاريخ ايران نام  پدر چماق را دكتر مصدق  به حق وقتي كه دوم . گيرندمي
برند و با اين لغزش نام ميچماق كشان شاھپرست  ءصرفا جز راشعبان خان جعفري ند، ناميم

 شكل دھي نقش شعبان جعفري بعنوان مھمترين چماق كش جبھه ملي و بخصوص نقش وي در
ت بر آزادي انتخابات دوره سازمان نظار" از طريق مجلس به نفع جبھه ملي انتخابات
اي آن فاقد بخاطر شكل مصاحبهھرچند صاحبه مزبور م .گيرندرا ناديده مي (!)"ھفدھم
مملو از داوريھاي دقيق  اما ي است كه مخالفان نظرات مزبور بتوانند با آنھا برخورد كنندمستندات

از اسYم سياسي  نظام سلطنتي وبا بي اعتباري  .استمھم موضوع اين نژاد در دكتر موسي
امروز زمينه  ،از سوي ديگربخش، ايدئولوژي رھايي چپ بعنوان فكرتو از رده خارج شدن سويي 

از ھر زمان بيش بر پايه انديشه و عملكرد وي، و بناي امامزاده جديدي" راه مصدق"قوت گيري 
بحراني كنوني نيز از ھر جھت زمينه مناسبي براي بروز پوپوليسم اوضاع  .است فراھم گريدي

بلكه به صرفا از جنبه تاريخي آنھا  نه اين مباحث لذا .است ي آنناسيوناليستي از نوع دكتر مصدق
لحاظ تأثيري كه ميتوانند بر شكل گيري شناخت جامعه در مورد راه برون رفت از اوضاع انفجاري 

اين مقاله را پيش از اين در سايت تريبون ن م .داشته باشد نيز بايد مورد توجه قرار گيردكنوني 
در سايتھاي آن گلوبال، نخستين نشر اينترنتي ام اما در صورت نشر آن در سايت ايران نصب كرده

 ، نسخه پيمقاله يو ستونھا تگي جدولھاريخ صورت به ھمر د .فارسي زبان خواھد بوداصلي 
  :سي استدي اف آن در آدرس زير قابل دستر
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  مقدمه

ترين بديھيات، نقطه تفكر مدرن با شك آغاز ميشود، ترديد در درستي مسلمات و حقانيت  بديھي
وظيفه روشنفكر نيز در اين ميان چيزي جز زير سوآل بردن . شروع بلوغ تفكر انساني است

اين جنب و  نتيجه طبيعي. جا افتاده در اذھان عالِم و عامي نيست» بديھيات«و » مسلمات«
بروز اختYف نظر در  ،جوش پرسشگرانه در ھر جامعۀ  سالم برخوردار از وجود قشر روشنفكران

  . نظري و حتي علوم دقيقه است حوزه موضوعات علوم
  

ترديدي نيست كه . تمايز قائل شدن بين روشنفكر و تحصيلكرده است ،نكته حائز اھميت در اينجا
دانش «شد روشنفكري است اما خود اين رابطه نزديك بين محيط تحصيل و دانش مكان طبيعي ر

خود موجبي است براي اشتباه در بازشناخت قشر روشنفكر از  ،»روشنفكري«و » نظري
اين  تشابه و امكان خلط مبحث تاحدي  است كه دولت شوروي سابق . تحصيلكردگان ِصرف

  . گذاشته بود» اينتليگنسيا«ا رسما نام لشگر تحصيلكردگان  بوروكراتِ در خدمِت حزب دولتي ر
  

تعداد بيشماري از تحصيلكردگان و مدعيان  1358براي مثال بياد آوريم كه در ايران سال 
بخش مھمي از مردم بيسواد و كم  ،روشنفكري به رژيم وqيت فقيه رأي مثبت دادند و در مقابل

ھم به  ،»مسلمانحزب خلق «سواد  آذربايجان در يك جنبش وسيع چند مليوني تحت رھبري 
را دريافتند و ھم به مقابله سياسي  با آن » وqيت فقيه«درستي مفھوم نھان شده در بطن اصل 

  . برخاستند
  

كتاب زير به قلم سعيد رھبر منتشر شده  2 ،عYوه بر چندين مقاله ارزشمند در سالھاي اخير
  http://tribun.com/PDF/Cenhe%20Mellie%20Iran.pdf :است

  
   1997بھار  ،استكھلم ،نگاھي ديگر به ديار كھن. 1

 ،جھانگردان ،ھاي مورخان اي از سفرنامه فصل كه ھر كدام گزيده 45صفحه و  572در اي مجوعه
  .استايران پژوھان و مأموران خارجي درباره ايران 

 ،تھران ،انتشارات ھيرمند ،نقد خاطرات شعبان جعفري ،نگاھي به نھضت ملي ايران. 2
1383،   

. پردازد شار با شعبان جعفري ميصفحه به نقد كتاب حاوي مصاحبه ھما سر 424اين كتاب در 
ه ملي است اره انديشه و عمل سياسي جريان جبھكتاب در عين حال حاوي نكات ظريفي  در ب

  .ار بماندنتواند از ديد خواننده برك كه نمي
اي طوqني  به قلم احمد ملكي را با افزودن مقدمه» تاريخچه جبھه ملي«سعيد رھبر اخيرا كتاب 

  .كردبراي بار دوم منتشر 
  

و   » به روباه گفتند شاھدت كيست گفت ُدمم ،مدد از مردگان«مقاله مھمي بنام 
حسن شھيد نورائی را ھم بايد به اين  ھاي صادق ھدايت به اي حاوي منتخباتي از نامه نوشته

بابك «اي بنام  پرده از شياديھاي نخاله »مدد از مردگان«سعيد رھبر در مقاله . ليست اضافه كرد
حزب «بابك اميرخسروي در كنار كارھاي روزمره خود در بنگاه شخصي . برميدارد» رويامير خس

ھاي دور و درازتري را نيز رأسا يا توسط ايادي داخلي و خارجي خود  پروژه» دموكراتيك ملت ايران
سعيد رھبر مقاله مزبور را در برخورد به اعمال بابك اميرخسروي در يكي از اين . صورت ميدھد

خاطرات «شخصي خود چيزي بنام » اثر«بابك اميرخسروي در . ا  به قلم درآورده استھ پروژه
سرھم كرده و شخصيتي جديد و متفاوت  از واقعيت امر در پشت نام آن » اردشير آوانسيان

است  و و كتابي كه حاوي اصل خاطرات آوانسيان (اين مقاله . اي مرحوم ساخته است توده
پرده از سيماي واقعي  ،در يك نمونه موردي) نتشر خواھد شداز سوي سعيد رھبر مبخودی 

افكند تا در كار   برمي  زماني بسيار نزديك به توليدجاعYن تاريخ نزديك و گذشته ايران در 
كارگاه جعل و تاريخسازي كYھبرداراني از قماش اميرخسروي بنام جبران مافات اعمال 

  .اخYل كرده باشد ،اھم ميسازندشان مبناي فساد ذھني آيندگان را فر گذشته
  

تYش ھوشمندانه سعيد رھبر براي پرتو  ،ختلف استفصل مشترك اين آثار مآنچه در نظر من 
در اين پستوھاي .  است» مافياي ملي تاريخنگاري ايران«افكندن به برخي از مھمترين پستوھاي 
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. شود شده و مي تدارك ديده تاريك  خوراك qزم براي مسموم كردن ذھن نسلھاي متوالي ايرانيان
 ،لذا سرزدن به اين پستوھا و روشني بخشيدن به سياھكاريھاي مافياي ملي تاريخنگاري ايران

  .از سرچشمه كردن ،كاري است بمنزلۀ چارۀ امر آب گل آلود
  
  حلقه مقدم در مسموم كردن ذھن مردم. 1

و  توليد سمشود و از اين جھت qزم فراھم  ابتدا بايد سمّ  ،براي مسموم كردن افراد يا ميحط
امروز ما شاھد ذھنھاي . دو پروسه جداگانه است پراكندن و انتقال آن به محيطھاي ديگر

اين مسموميت در وھله . مسموم در مقياس ملي در رابطه با تاريخ نزديك و گذشته ايران ھستيم
رك دولتي بر مواد و كيفيت سيستم تحصيYت ھمگاني و كنت ،نخست محصول تبليغات دولتي

ترين مدعيات در نزد  مدرك شاخدارترين دروغھا و بي. سال گذشته است 85ھاي عمومي در  رسانه
نياز از بحث اثبات و دليل  بديھي و بي ،ھمچون وجود ماه و آفتاب ،توده ملت و روشنفكر ايراني

 ي حوادث واقعهاش از بياد آوردن  تمام در حالي كه ھركس در تاريخ زندگي خود و خانواده 1.است
سه يا  ،جزئيات تاريخي با اھميت و بي اھميت مربوط به دو ،عاجز است سال قبل 10یا  5در 

بدون استلزام به ارائه كوچكترين مدرك تاريخي يا مطابقت با عقل  ،چھار ھزار سال پيش ايران
  .  ورد زبان ھمه مدعيان روشنفكري در جامعه ايراني است ،متعارف بشر امروزي

  
شبكه مالي متكي به . اين توھمات و جعليات كار دشواري نيست گسترش و توزيعن شبكه ديد

و كليه مراكز » علمي«دانشگاھھا و انتشارت مراكز  ،سيستم تحصيYت عمومي ،ھزينه دولتي
مخالف حاكميت در سيستم گستردۀ گسترش اوھامي » روشنفكران«بيرون از حاكميت دولتي و 

آميز مشغول فعاليت تخريبي خود  در يك ھارموني افتضاح ،ه ميشودناميد» تاريخ ايران«كه 
رصد  ،براحتي ميسر است گسترش و توزيع اما به ھمان اندازه كه ديدن اين شبكه . ھستند

به عنوان مثال نام مؤسس . آن دشوار است توليدكردن شبكه كم و بيش پنھان و مرموز 
ه  نسل اول رھبري مافياي ملي تاريخنگاری و مرشد و پدرخواند» مدرسه علوم سياسي تھران«

  2...نميدانستيم و  1369ايران را تا سال 
  

ھاي  كي و در كجا و از سوي چه كساني توليد ميشود؟ چه كساني سلسله ،اين سمّ 
ھاي مجلل در  كنند؟ چه كساني نويسندگان متعدد و كتابخانه شاھنشاھي فرد اعY تأسيس مي

ھايِ من در آوردي جا افتاده از  سازند؟ روايت برپا مي در این مملكت ايران بهكاغذ  ورود از دوران قبل
سال پيش محصول كدام كارگاه جعل و تزوير است؟ چه كساني در مورد حوادثي  60يا  50حوادث 

سند جعلي براي مصارف  ،در مقابل چشمان حيرت زده ما ،كه امروز در حال اتفاق افتادن است
  3؟»كارند مي«آتي 

  
  اش رابطه شيطان و عمله حرامزاده. 2

چون عمله از . اي براي ُكن فَيكون كردن شھري وارد عمل شد ميگويند شيطان به ھمراھي عمله
ديد كه شيطان در طي اين مدت تنھا مشغول جوش  ،كار برھم ريختن نيمي از شھر فارغ شد

                                                 
شيخ اجل سعدی بر سردر سازمان ملل در نيويورك  را » ...بنی آدم اعضای يكديگرند«ش بستن شعر ترديدی ندارم كه داستان سرتاپا دروغ نق -  1

 .اندخوانندگان اين سطور بارھا شنيده
 1369در بھمن ماه » جستارھايي از تاريخ معاصر ايران«براي اولين بار در جلد دوم » اردشير جي ريپورتر«و جزئيات نقش فوق العاده  مھم نام  - 2

بعنوان مھمترين كليد و سند » وصيتنامه اردشير سر جي ريپورتر«.  ترين كتاب  تاريخ ايران است ميان آمد و تعجبي ندارد كه اين كتاب پرفروش به
 1369ه كه بعداز بھمن ما ،شمار بيشماري از آثار مافياي ملي تاريخ ايران  ،با وجود اين. شناخت تاريخ معاصر ايران در ھمين كتاب افشا شده است

اين مافيا با اطمينان از سنگيني مسموميت فضاي حاكم بر جامعه !! اردشير جي ريپورتر را حتي در فھرست اعQم خود ندارندم نا ،اند چاپ شده
  .اند حتي زحمت برخورد منكرانه با اين مھمترين سند شناخت تاريخ معاصر ايران را به خود نداده ،روشنفكري ايران

در  2004در مصاحبه با راديو فردا در مورد مراسم  ساZنه قورولتاي ملي آذربايجان در ژوئن  ،رخسروي مورد اشاره در فوقھمين بابك امي -  3
ادعا كرد كه انگيزه جمعيت صدھاھزارنفري آذربايجاني كه در زير سايه نگاھھاي تھديدآميز دھھا ھزار نفر از  ،حالي كه مراسم ھنوز پايان نيافته بود

در نگاه اول قابل تصور نيست كه پيرمردي پاريس . بوده است(!) صرفا تفريح و شادي  ،داغ گرد آمده بودند مي رژيم در كوھستانھاي قرهنيروي نظا
ھمكاران بابك اميرخسروي در باشگاه  ،اما اگر در نظر بگيريم كه در زمانھاي آتي. اينچنين به ارزاني خودرا آلت مضحكه مردم قرار دھد ،نشين
يعني آقاي . حكمت قضيه آشكار ميشود ،شان قرار دھد ي تاريخ ملي ايران ميتوانند ادعاي اين ُدم مضحك خودشان را شاھد مدعيات ملي و ميھنيمافيا

 با برزبان آوردن ،اميرخسروي با آگاھي از اينكه وظيفه توليد جعليات و جعل ماھيت مھمترين حوادث سياسي مربوط به آذربايجان به وي محول شده
ھايي از اين  نمونه. سازد كار ھمكاران آتي خود براي بيرون كشيدن اسناد مطلوب از ميان آرشيوھاي امروزي را ميسر مي ،ترين مدعيات مضحك

  .دست بسيارند كه من در آينده بدانھا خواھم پرداخت
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به كنايه از  ،د بر استادعمله راضي از پيشي گرفتِن خو. دادن يك معامله ناپاك بين يك زوج است
 ،ھايي را جوش ندھم تا من چنين معامله: شيطان در جواب گفت. ُكندي كار وي ياد كرد

  !حرامزادگاني چون تو از كجا پيدا خواھد شد تا شھري را بھم بريزند؟
  

اعضاي  اين باشگاه . مافياي ملي تاريخنگاری ايران نيز بسان شيطان در تمثيل فوق عمل ميكند
پردازند تا  ي در خفا و با احتياط و رعايت جوانب امر به جفت و جور كردن معامYتي ميشيطان

محصول بوجود آمده بتواند در مسموم كردن ذھن و انديشه نسلھاي متوالي مردم ايران به كار 
بدينگونه است كه نفرت از ملل ھمسايه و ملل غير فارس ايران و داشتن توھمي نا متناسب . آيد

به مھمترين مانع ) ھمانا ملت فارس(» ايرانيان«از فضايل فرھنگي و علمي  ،حال واقعي با وضع و
. ھاي خود بدل شده است ھا و ناكامي روشنفكران و ملت حاكم ايران در شناخت علل بدبختي

بايد در شرايط زماني و مكاني  ،پراكنده شوند ،از آنكه شكي نيست كه اين توھمات پيش
بطور خYصه ميتوان گفت كه مجموعه . د يا مراكز بخصوصي توليد شوندمشخصي و از سوي افرا

ھاي فكري ايرانيان و  قديم و جديد ايران به تخريب در پايه»  تاريخ«توھمات و جعلياتي كه بنام 
  :كند اي عبور مي از يك چرخه چھار مرحله ،پردازد بويژه ملت فارس مي

  
دار  ناقص و يا جھت ،مغشوش ،عيات تماما جعليفرايندي است كه طي آن اطYعات و مد :توليد

» اثر«اين پروسه در مورد ھر . چاپ و منتشر ميشوند» تحقيق«اقتباس و  ،ترجمه ،از طريق تأليف
در موضوع تاريخ در طي » اثر تحقيقي«به عنوان مثال يك . در مدت محدودي به پايان ميرسد

  .زماني محدود نوشته شده و به چاپ ميرسد
زمانبندي اين پروسه از . وسه پراكندن محصوqت فوق در ميان آحاد جامعه استپر :توزيع

ھنوزھم توليدات دوران صدر آريا پرستي از پيرنيا و پورداوود و . محدوديت خاصي برخوردار نيست
 .ذبيح بھروز در حال توزيع ھستند

حالت برخYف دو اين . مرحله ماقبل آخر بعداز انجام دو سلسله عمليات فوق است :جا افتادن
ھاي مربوط به تمدنھاي  افسانه. آيد به شمار مي» وضعيت«نيست و يك » پروسه«مرحله فوق يك

 . اند شده» وضعيت«از اسYم ايران سالھاست وارد اين  آريايي پيش
. فاجعه مھمي رخ نداده بود ،شد اگر مسئله به ھمينجا ختم مي :سو استفاده سياسي

صرفنظر از واقعي يا (حضور پررنگ و مؤثر تاريخ به باتوجه  ،سترده جعلاما محصوqت اين كارگاه گ
به سرعت و وسعت مورد سو استفاده سياستمداراني قرار ميگيرد  ،در سياست) جعلي بودن آن

  .  اند نفع بوده كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در سفارش اين جعليات فعال و ذي
  

اين جعليات ملي و ميھني به سراغ كتاب ارزشمند سعيد  با اين مقدمات براي مطالعه يك مورد از
  :رويم رھبر مي

  
  ھا و اخت/ف در تحليل توافق در داده. 3

اqمكان مورد توافق است و اختYف در ميان علما در   حتي ھا دادهمرسوم است كه در علوم نظري 
بروز  گيري نتيجهو باqخره  در مقام  شيوه تحقيق بر ناظر مكاتب فكري ،ِمتد بررسي

يعني عليرغم . اين مسئله اما در ميان مافياي ملي تاريخنگاري ايراني معكوس است. كند مي
گيري و  در مقام نتيجه ،ھاي مربوط به تواريخ نه چندان دور ناروشني و اختYف بسيار بر سر داده

ماع در نزد بيشتر شبيه اج ، اوضاع حاكم ،استنتاج احكام ملي و ميھني از توبره حوادث تاريخ
 ،اند نمونه زير كه در كتابھاي سعيد رھبر مورد توجه بوده دو به. علماي علم تاريخ وطني است

  :توجه كنيد
  
  تاريخ تشكيل جبھه ملي. 4

به عنوان مثال آغاز . اي كنكرت و ساده است تاريخ تشكيل جبھه ملي و ھر حادثه ديگري مسئله
مپي در زير آتش و خاكستر ناشي از فواران جنگھاي صليبي يا تاريخ  مدفون شدن شھر پو

اما در مورد تاريخ تشكيل . اي نيست كه مورد اختYف عقY و علما باشد مسئله ،آتشفشاني
  :سعيد رھبر نقل قولھاي رنگارنگ زير را آورده است ،جبھه ملي در تھران
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دھم روز «  ):158ص  ،ترجمه احمد تدين ،»مصدق و نبرد قدرت«در كتاب (ھمايون كاتوزيان 
 ،خفي حزب تودهيت كرد در ھمان روز مردم ارگان مجبھه ملي رسما اعYم موجود 1328    آبان

اول آبان  ،مردم. ك.ن(رھبران جبھه ملي را عامYن امپرياليسم و انگلستان و دربار قلمداد نمود 
1327(«]9[4  

  
ص  ،رجمه فرزانه طاھريت» مصدق و مبارزه براي قدرت در ايران«در كتاب (ھمايون كاتوزيان 

خفي روزنامه م ،وديت كرد در ھمان روزاعYم موج] 1328[ اول آبانملي در روز ] جبھه[«): 94
 ]9[» 1328اول آبان  ،مردم. ك.ن(رھبران جبھه  را مزدور دربار و امپرياليسم  خواند  ،حزب توده

  
 1328  ول آبانا«): 84ص  ،»جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران«كتاب (غYم رضا نجاتي 

 ]10[» سازمان سياسي جبھه ملي را به رھبري دكتر مصدق اعYم نمودند... 
  

ص  ،جلد اول» ھاي مبارزه و مقاومت سال ،مصدق«سال بعد دركتاب  13(غYم رضا نجاتي
اين جبھه  1328 آبان 19با ھدف مبارزه ضد استعماري به رھبري دكتر مصدق در روز ... «): 148

 ]10[ »را تشكيل داد
  

 10روز «): 140ص  ،جلد اول» ھاي مبارزه و مقاومت سال ،مصدق«كتاب (غYم رضا نجاتي 
 ]5ص  ،مقدمه سعيد رھبر ،تاريخچه جبھه ملي[» جبھه ملي موجوديت خود را اعYم كرد ،آبان

  
جبھه ملي ايران به ليدري مصدق  1328  آبان 21« ،»روزشمار تاريخ ايران«كتاب (باقر عاقلي 

 ]10[» ل شدتشكي
  

تاريخ دقيق تشكيل جبھه «): 773-772ص  ،»...پنجاه نفر و سه نفر«در كتاب (اي  انور خامه
 ]17ص  ،مقدمه سعيد رھبر ،تاريخچه جبھه ملي[» است اول آبانملي ھمان 

 
  1332مرداد  28نقش شعبان جعفري در وقايع . 5

نقش رھبري وي در جريان  بسياري از منابع تاريخي موجود از شركت شعبان جعفري و حتي
اكنون ميدانيم كه كودتاي مزبور در باqترين سطح با ھماھنگي . دھند مرداد خبر مي 28كودتاي 

عمليات مشترك آمريكا و انگليس از سوي شاپور جي ريپورتر صورت گرفته است و شعبان خان 
نويسان و منابع  رهحال بسياري از خاط. كودتا از زندان آزاد شده است از پيروزي پسھم تنھا 

سعيد رھبر ليست .  اند خبر داده ،تاريخي از رھبري عمليات توسط فردي كه در زندان بوده است
نگاھي به نھضت ملي «كتاب  323الي  315اين منابع و نقل قولھاي متعدد از آنھا را در صفحات 

در تمامي  .ره ميكنميسندگان و صفحه منبع اشاآورده است كه در اينجا من به ذكر نام نو» ايران
  :مرداد توسط شعبان جعفري ادعا شده است 28رھبري تظاھرات روز  ،منابع و آدرسھاي زير

  
  صفحه  نام كتاب  مؤلف

كورش زعيم با 
  ھمكاري علي اردZن

  295-296  جبھه ملي ايران

  688  گذشته چراغ راه آينده است  »جامي«
  252  ايران بين دو انقQب  يرواند آبراھاميان

Q91  2جلد  ،مصدق  م رضا نجاتيغ  
  118  2جلد  ،مصدق  غQم رضا نجاتي
  378  جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران  غQم رضا نجاتي

  232  مجاھدان و شھيدان راه آزادي  شمس الدين اميرعQيي
  188-190  شبه خاطرات  علي بھزادي
ھاي ملي را چگونه آتش   روزنامه«مقاله    سعيد فاطمي

  »زدند
-  

                                                 
  .ز سعيد رھبر استا» نگاھي به نھضت ملي ايران«داخل كروشه در سرتاسر اين مقاله مربوط به كتاب  رقم  -  4
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دكتر مصدق و رسيدگي فرجامي در ديوان   زرگمھرجليل ب
  كشور

53  

  170  نامه سياسي مظفر بقايي زندگي  حسين آباديان
  60  ايران در دوره دكتر مصدق  سپھر ذبيح

  243  زندگي سياسي علي اميني  جعفر مھدي نيا
  104-106  كودتا سازان  محمود تربتي سنجابي

  
  

اقل به آرشيو روزنامه اطYعات دسترسي داشتند و اين نكته كه تمامي  صاحبان اسامي فوق حد
به اھميت نكته مورد نظر من در  ،بسياري نيز خود در زمان كودتا در ايران و تھران سكونت داشتند

بل تحقيق به اين اي ساده و قا اگر چنين مسئله. افزايد اين افتضاح مكتب تاريخنگاري وطني مي
و اساتيد و شاگردان آن چه مشروعيتي در تزھا و  اين مكتب ،وسعت به نادرست ثبت شده است

كه اين تزھا بعنوان بويژه آن! مدعيات خود در موضوعات مربوط به  صدھا و ھزاران سال پيش دارند؟
  .قتل عام معنوي ملل غيرفارس ايران بكار گرفته ميشود مبناي توجيھي

  
اب سعيد رھبر آمده است كه در كت 214در صفحه  ،ھا نمونه ديگري از اينگونه اختYفات در داده

با تاريخ ساخت باقر ) اطYعات(متن كوتاھي چندين اشتباه فاحش ميان مندرجات روزنامه وقت 
  . عاقلي نقل كرده است

  
ما خاطرات شعبان جعفري و ھ«در ادامه اين مقاله به نقل سطوري از كتاب سعيد رھبر بنام 

كتاب . پردازم فوق است مي بھه ملي ومقدماتج ،كه در ارتباط با  ماھيت دكتر مصدق» سرشار
صفحه حاوي موضوعات و نكات متعددي است و من در اينجا براي آشنايي  424سعيد رھبر در 

ام و ديدگاه من در  خوانندگان با يكي از موضوعات مطرح در كتاب مزبور به سراغ اين اثر رفته
كنم كه براي  ست و من در اينجا تأكيد ميمطابق با ديدگاه سعيد رھبر ني نوشتن اين مقاله الزاما

ھاي ايشان مراجعه  اqصول بايستي  به اصل نوشته علي ،آشنايي دقيق با نظرات سعيد رھبر
  .كرد
 
  دولت ملي پيشوا دكتر محمد مصدق. 6
  

شخصيت سياسي  و فضايل دموكراتيك وي از موضوعاتي  ،موضوع حكومت دكتر محمد مصدق
در تبليغات . گيرد بدون ھيچ بررسي انتقادي مورد ستايش قرار مي ،ياست كه در نزد موافقان و

گويا وي ھم رھبر مبارزات ضد استعماري ايرانيان عليه سلطه  ،ملي ميھني طرفداران دكتر مصدق
در مقابل وي بيگانگان . خارجي است و ھم فردي دموكرات و معتقد به قوانين دموكراتيك

ترين و سياھترين نيروھاي جامعه به  گيرند كه از كثيف ر مياش قرا استعمارگر و عوامل ايراني
نقطه عطف مبازرات «(رمضان يخي و حاج طيب رضايي  ،رھبري چاقوكشاني چون شعبان جعفري

و تجمع ديگر اوباشان و جمعيت )   به گفته رفقای طرفدار مشی مبارزه مسلحانه» رفرميستی
مرداد  28گويا در روز . عمل استفاده ميكنندفواحش پايتخت بر عليه دولت قانون مدار مصدق 

نشين بود كه پيروزي كودتاي  اين شعبان جعفري و لشگر چاقوكشان و بدكارگان پايتخت 1332
انگليسي را ممكن ساخت و منجر به برقراري حكومي نظامي از سوي سرلشگر - آمريكايي

  .زاھدي شد
  

واقعيت چنين بوده است؟ براي اطYع  آيا ادعاي فوق و تزھاي مشابه را ميتوان پذيرفت؟ آيا
ھمينجا پيش از آنكه به پايان  ،كساني كه شايد مجال يا حوصله خواندن كل اين نوشته را ندارند

  :ھاي نھفته در مدعيات فوق را ھمينجا مورد اشاره قرار ميدھم مھمترين نادرستي ،مطلب برسم
  

بسيج  ،تل مخالفين سياسيصدور حكم ق. دموكرات بودن دكتر مصدق چندان مسجل نيست
ترين فوجھاي اوباش و چاقوكشان براي قتل و غارت گسترانيدن رعب و وحشت در ميان  وسيع

صدور فرمان قتل مخالف . مخالفان بطور سيستماتيك از سوي وي مورد استفاده قرار گرفته است
قاي وي به و تطھير چھره قاتل مزبور و ارت سياسي در صحن علني مجلس و عفو عامل اين قتل
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  .مقام قھرمان ملي از اقدامات وي بوده است
  

حاج طيب رضايي  ،)رھبر خواھران فواحش تھران(پري آژدان قيزي  ،رمضان يخي ،شعبان جعفري
و چاقوكشان تھران بيشترين مدت ) برادران(و مابقي فرماندھان و توده تحت فرمان  بدكارگان 
اند و از سوي شھرباني حكومت ملي دكتر  حاكميت دكتر مصدق را تحت فرماندھي وي بوده
 6يعني  1331اسفند  14تا . (اند جانبه قرار داشته مصدق مورد پشتيباني مالي و لجيستيكي ھمه

 )1332ماه مانده به كودتاي 
  

 .بلكه ھمانا از سوي دولت ملي دكتر مصدق برقرار بود ،حكومت نظامي نه از سوي حكومت كودتا
لذا نميتوانست لشگر اوباشان تھران را  ز پيروزي كودتا از زندان آزاد شد و شعبان بي ُمخ تنھا بعدا

 . در روز كودتا رھبري كرده باشد
  
  در دولت ملي دكتر محمد مصدق جبھه ملي 5معماران مدينه فاضله. 7
  

 1331از آغاز حكومت مصدق تا دي ماه «: 186-183صص  ،جلد اول ،شبه خاطرات ،علي بھزادي
ھا و تظاھرات خياباني با جبھه ملي ھمكاري  اش در سخنراني با دارو دستهشعبان جعفري 

  ]21[» .شد گارد ديده مي داشت و بعضي اوقات كنار دكتر فاطمي به عنوان بادي
  

تظاھرات خونيني در  1330آذر  14«: 60ص  ،ايران در دوره دكتر مصدق ،پروفسور سپھر ذبيح
ھا به  اي تان از سوي حزب توده  صورت گرفت و تودهخيابانھاي تھران و در جلوي ميدان بھارس

داران به رھبري شعبان جعفري به  گروھي از چماق... شدت از حكومت مصدق انتقاد كردند
ھاي ُمخالفان و دفاتر حزب توده  ادارات و روزنامه ،طرفداري از حكومت و با اطمينان از حمايت پليس

 ]22[» .را آتش زدند
  

در جوار جبھه ملي سازماني به نام «: 258ص  ،يي از تاريخ معاصر ايرانھا گوشه ،رسول مھربان
ھاي  نظارت بر آزادي انتخابات به رھبري مظفر بقايي و يك عده چاقوكشان و پھلوانان زورخانه

 ]22[» .داري شعبان بي ُمخ و امير موبور و عشقي به وجود آمد تھران به ميدان
  

: 1330آذر  16كيھان : مرجع 373صفحه  ،ايرانبحران دموكراسي در  ،فخرالدين عظيمي
ساعاتي بعد در ھمان روز يك تظاھرات غالبا دست راستي صورت گرفت كه با غارت و تاراج و «

اغتشاشات مزبور كه پليس چشمانش را در برابر  6.اي ھمراه بود ھاي توده سوزندان دفاتر روزنامه
شد كه ادعا ميكردند پشتيبان  قايي رھبري مياز جانب گروھي از پيروان ب ،آن برھم گذاشته بود

اي از جمله شعبان جعفري بود كه  ھاي حرفه اي از چاقوكش گروه مزبور شامل عده. اند دولت
و از  ،وزير كشور و رئيس شھرباني ،امير كYلي. بعدھا در فعاليت عليه دولت مصدق اجير شد

 ]23-22[».طريق شخص مصدق كامY در جريان قرار داشتند
  

توان گفت ھيچ  به جرأت مي«: 358- 357صص  ،ھايي از تاريخ معاصر ايران گوشه ،رسول مھربان
در گرد و غبار و ھو و جنجال . دوره ھفدھم به وجود نيامده است انتخاباتتر از  انتخاباتي مفتضح

ه زاد اي از رھبران جبھه ملي مانند علي زھري و يوسف مشار و زيرك عده ،داعيه آزادي انتخابات
با كارگرداني و كمك مستقيم شعبان  ،كه به ھيچ وجه زمينه مساعد و معروفيتي نداشتند

شھميرزادي چاقوكش و حسن عرب به نام نماينده مردم تھران به مجلس راه  ،عشقي ،ُمخ بي
سازمان نظارت "آراي مردم قبل از ريختن به صندوق توسط اوباش مظفر بقايي از طريق .... يافتند

ھركس كYه كپي يا سر و وضع كارگري و يا . شد بازديد مي" 7دوره ھفدھم نتخاباتبر آزادي ا
با كتك و توھين از پاي صندوق بيرون  ،زد و يا تيپ دانشجو بود سبيل داشت و يا تركي حرف مي

                                                 
 .به منبع در  ادامه ھمين مقاله اشاره شده است. ام ھاي مطبوعات ھمان زمان وام گرفته اين عبارت را از تيتر 5

   91466 ،1951،دسامبر  10 ،ميدلتون به ايدن«: در پاورقي.عظيمي تا اين جمله متن گزارشي از روزنامه باختر امروز  را مرجع  داده است  6
FO371 EP 1330دي  11 ،متن در باختر امروز ،؛ گزارش بازجويي دولت« 

  .وابسته به جبھه ملي به سطور پيشتر اين مقاله مراجعه كنيد" ملي و ميھني"در مورد اين سازمان   7



 8

ھاي مكي ھمراه چاقوكشان و بزن بھادرھاي تھران در روزنامه به سوي  عكس .شد انداخته مي
شعبان جعفري و . طYعات چاپ شده و اكنون در كتابخانه ملي موجود استآزادي و كيھان و ا

حسين مكي را بغل كرده بودند و مظفر بقايي ھمراه امير  ،عشقي و حسين مافي چاقوكش
تأكيد در جمYت ( ]25-24[»».ھاي شميران بازرسي ميكردند موبور و كاووسي با طمطراق از حوزه

  .)ا. ع. فوق از طرف من است
  

چندان دشور نبود  ،ن لشگري بزرگ از چاقوكشان تھران با توجه به اوضاع نابسامان آن روزگارتأمي
انتقال نيروي ھرچه  سه فوريتيطرح » تأمين رفاه زندانيان«اما پيشوا دكتر مصدق تحت عنوان 

جبھه ملي را دچار » چماقيه«به خيابانھا را به مجلس برد تا تأمين نيروي قوه  ،بيشتري از آنان
طرح تأمين رفاه «گفتني است كه اين طرح  اگر واقعا . تسھيل بازھم بيشتري كرده باشد

طرح تأمين نيروي انساني qزم براي پياده نظام مسلح به چاقو و پنجه «بود و نه » زندانيان
اينھمه تأكيد بر  شمول عفو به حال چاقوكشان و كYشان و كYھبرداران موردي » بوكس
 ،7512شماره  ،1330ماه  دوشنبه شانزدھم ارديبھشت ،در روزنامه اطYعات اين طرح. داشت نمي

  :درج شده است ،سال بيست و پنجم
  

محكومين به «در ماده دوم شامل  ،»كليه محكومين جنحه«طرح مزبور در ھمان ماه اول  شامل 
تYش و محكومين به جردم اخ«شامل  4در ماه  ،»تكرار جرم جنحه«محكومين  3در ماده  ،»جنايت
  ]46-45. [است» محكومين به حبس دائم در نتيجه قتل عمد«شامل  5و باqخره در ماده » ارتشا

  
دار است كه دولت پيشوا عليرغم اين سخاوتمندي و مدارا در قبال چاقوكشان مورد  بسيار معني

وي ارتش از آزادكردن زندانيان سياسي آذربايجاني كه در غائله اشغال آذربايجان از س ،نياز خود
بسياري از اين اسيران ھمچون   .سر باز زد ،شاھنشاھي به اسارت رژيم تھران گرفته شده بودند

فاتح نامي زندانھاي ستمشاھي صفرخان قھرماني در دوران حاكميت جبھه ملي در زندان ماندند 
  .و شاھد آزادي اوباشان و چاقوكشاني شده مرحمت دولت مصدق شامل حالشان شده بود

  
صداي استخدام  ،رچوب ھمين سياستھاي ملي و ميھني دولت پيشوا دكتر محمد مصدقدر چا

چاقوكشان از سوي شھرباني وحتي وزارت ماليه  در مطبوعات و حتي مجالس قانونگزاري بگوش 
نظام ملي در محل كار خود از موقعيت و پست سازماني  گويا يكي از اعضاي اين پياده .ميرسد

كره كه به مذاق يكي از نمايندگان مجلس سنا خوش ) استفاده اي يا(اي  خود سوءاستفاده
يعني كمي بعداز طرح qيحه سه  1330مردادماه  26 در تاريخ اطYعاتروزنامه  .نيامده است

برگان در وزارت ماليه منعكس خبر استخدام يكي از اين خ ،فوريتي مذكور در مجلس شوراي ملي
  :كرده است

  
چندي قبل عرض كردم كه در وزارت ماليه چاقوكش استخدام ميشود .. : .آقاي فرخ ،مجلس سنا«

تومان حقوق  350از قرار اطYع چندي قبل آقانور كه چاقوكش است و ماھي . ولي توجه نشد
از آقاي وزير ماليه تقاضا ميكنم به ... آقاي پورآذر را در كريدور وزارت دارايي مجروح كرده  ،گيرد مي

  ]49[» .شود اين اوضاع خاتمه داده
  

. با اين توصيفات شايد عجيب نيست كه مطبوعات وقت مملو از اخبار چاقوكشي و شرارت است
آمده » نگاھي به نھضت ملي«كتاب  57الي  50ھاي متعددي از اينگونه اخبار در صفحات  نمونه
  . است

  
قاھتي در ضمن كساني كه اتھام شYق زني در م� عام را از گناھان نابخشودني جمھوري ف

ميتوانند با مراجعه به صفحات مذكور از گستردگي اين نوع از مجازات اسYمي  ،ايران ميدانند
  .آشنا شوند ،گستر جبھه ملي در دوران دولت عدالت") ملي" ،ببخشيد(

  
  پايتخت 8كيفيت و نوع ارتباط جبھه ملي با شعبان جعفري و ساير چاقوكشان. 8

                                                 
در تمامي دوران حكومت جبھه ملي نام صنف چاقوكشان پايتخت چون ترجيع بند بسياري از حوادث مھم سياسي تكرار  8
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نه  ،ياسيون و مليون وقت با شعبان جعفري و كمپانيميزان ارتباط رھبران جبھه ملي و س
چنانچه از qبYي سطور اين نوشته . اي يا در سطح پايين تصادفي بود و نه اتفاقي و نه حاشيه

خيابانھاي تھران را از  ،يج قشونھاي چندين ھزارنفري اوباشدولت جبھه ملي با بس ،آيد ھم برمي
ميكرد و طبعاً نقش اين نيروي qيزال در پيروزي جبھه ملي برپا  انتخابات ،خون جوانان سرخ ميكرد

سطح و نوع ارتباط جبھه ملي با اين چاقوكشان محYت بدنام و . ھم ناچيز نبود در انتخابات
خوشنام تھران از qبYي سطور كتاب مصاحبه خانم ھما سرشار با شعبان خان قابل مشاھده  

  :بور جمYت زير را نقل كرده استكتاب مز 107- 111سعيد رھبر از صفحه . است
  
  !در عوض دكتر فاطمي ھوايتان را داشت -سرشار«

  چطوري؟ - جعفري
آميزي در باره شما نوشته و عكس  اش مقاله تشويق يكي دو ماه بعد در بعد در روزنامه -سرشار

از شما تعريف كرده و حتي به اتفاق اعضاي جبھه ملي براي قدرداني از  ،شما را چاپ كرده
 ) /18سند شماره . (تان آمده است عاليت شما به زورخانهف

بازاريا و جبھه مليا تا من با مصدق بودم طرفدار من بودن پشت ! من كه گفتم! بله ديگه - جعفري
من ھنوز اون موقع . گين تو زورخانه نبود تو سينما بود ھمين دفعه كه مي! خوندن سرم نماز مي

اي كه  ھمه جبھه مليا اومدن و براي زورخونه ،ريزون گرفتم لتو سينما جھان گ. زورخونه نداشتم
 ،معظمي بود) عبدهللا(بازرگان بود ) مھدي(صديقي بود ) حسين غYم.(قرار بود بسازم پول دادن
ام يه  هللا كاشاني تا حتي آيت. بقايي بود و اينا بودن ،اللھيار صالح بود ،شمس قنات آبادي بود

  ]234[»دفعه اومد اونجا
  
 ،گيرند بھره مي ،موq رژيمھايي كه از سپاه ارزان قيمت اوباشان براي كنترل سياسي جامعهمع

كاري استفاده ميكنند كه تا سالھاي سال بعد نيز  چنان سيستمھاي پيچده و ھزارتويي از مخفي
اما دولت پيشوا  سياسي به امري دشوار تبديل ميشوداثبات ارتباط مستقيم اوباشان با رھبري 

  . است گويا نگران عواقب اين مسئله نبودهمصدق 
  

را بخوانيد تا در مورد مقام و منزلت رسمي آقاي حسين مكي يقين  1331آذر  16ابتدا خبر كيھان 
حسين مكي نماينده مجلس شوراي ملي و رھبر جبھه ملي كه به دعوت بانك «: حاصل كنيد

» بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت المللي توسعه و ترميم عازم امريكا شده بود به تھران بين
]59 [  

  
شعبان جعفري در مورد اين شخصيت ملي كه در اياqت متحده امريكا دولت جبھه ملي و ايران را 

  : گويد به ھما سرشار چنين مي ،نمايندگي ميكرده
  
تا حتي . اومديم رفتيم و مي مام خونش مي. نشست خيابون ارامنه مي ،حسين مكي تو محل ما«
تي از qھه برگشت تو فرودگاه مھرآباد اينو بلندش كرديم و چقد راه رو پياده سر دست وق

  ] 59[» .خب ما كمكش كرديم ،خواست وكيل مجلس بشه تو انتخابات آورديمش اون كه مي
  

به عضويت ھمين " دوره ھفدھم سازمان نظارت بر آزادي انتخابات"qبد خواننده گرامي داستان 
  .صفحات قبل بياد دارداز  خان را شعبان

  
به . تنھا نصيب حسين مكي نبودخان  اما  اين گونه امتيازات ھمنشيني و خدمات متقابل با شعبان

  :از گفتگوي شعبان جعفري با ھما سرشار توجه كنيد بخش ديگري
  
منظورتان اينست كه ھميش به  ،هللا كاشاني بوديد گوييد طرفدار آيت شما وقتي مي -سرشار«

  رفتيد؟ اش مي به خانه ديدنش يا

                                                                                                                                                             
براي مثال ما كارگران ساختماني را . اينكه اين صنف با نام ابزار مورد استفاده خود ناميده ميشوند امري عادي نيست. ميشود

از اين جھت مشابھاتي كه در ... نيست و» گچ بدستان«يا » قلم بدستان«ناميم و نام معلمين ھم  نمي» بيل و كلنگ بدستان«
 .كه بي شباھت به ھمان چاقوكشان نيستند بندان است ابه قداره بندان يا  ششلولنظر اول به ذھن آمي خطور ميكند صنفھاي مش
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ھم  ،زاده حائري) ابولحسن(ھم  ،آبادي رفتيم و ھم پيش شمس قنات ھم خونه اون مي - جعفري
يه سري ) كرماني(گاھي وقتام پيش مظفر بقايي . رفتيم پيش اينا زياد مي ،حسين مكي

يدا كرديم و يواش يواش ديگه با مصدق و با دور ورياي مصدق و با اينا ديگه رابظه پ. ... زدم مي
خيلي زحمت  ،رفتيم به حساب طومار درست ميكرديم و از اين كارا مي. رفتيم تو اينا

  ] 61-60....[كشيديم ميي
  
به صاحب امتيازي شھناز اعYمي زير عنوان  1330آذرماه  6 ،در مقاله روزنامه آخرين نبرد«
مدينه فاضله مصدق چه معماران . دوره ھفدھم را فراھم ميكنند چاقوكشان زمينه انتخابات"

  ]97[».به اين ھمكاري اشاره شده است" كساني ھستند
  

شعبان جعفري در جاي ديگري در جواب ھما سرشار باز ھم با صراحت كافي به مبارزات ملي و 
  :ميھني خود در ركاب پيشوا اشاره دارد

  
تو . و سخت اون روزھا افتاده بوديم تو مبارزه سفت. آخه ما ھرروز ھمه جا بوديم -جعفري«

] 97[»منتخابات و چند دفعه دم مسجد فخرالدوله درگيري پيداكرديم واسه خاطر اون انتخابات
  .منظور خاطر پيشواست

  
سازمان نظارت "در » ھا بروبچه«دست پخت شعبان خان و رمضان يخي كه ھمراه بقيه  انتخابات

ين جبھه ملي با اعتراضاتي از سوي مخالف ،متشكل شده بودند" دوره ھفدھم بر آزادي انتخابات
حاوي  1330ماه  گزارش روزنامه اطYعات در تاريخ سه شنبه بيست و نھم بھمن. روبرو شد

  :جمYت زير است
  
ھاي تھران  ھزار رأي اضافي در صندوق 86باشد قريب  طبق اطYعات و مداركي كه در دست مي«

به ھرحال آقايان در تمام جھات آزادي . باشد از پنجاه ھزار نمي ريخته شده زيرا آراي حقيقي بيش
ھا از آراي  آزادي در پركردن صندوق ،ھاي رأي آزادي در نظارت صندوق اند؛ آزادي در انتخابات داشته
تھران را به آن كيفيتي كه مايل بودند در  تا توانستند انتخابات. آزادي در چگونگي قرائت آن ،قYبي
  ]101[»...آوردند

  
  بازي دموكراسي تن دادن به قواعد. 9
  

ترين قواعد بازي  مملو از موارد نقض ساده» نقد خاطرات شعبان جعفري«سرتاسر كتاب 
اما مورد خروج مصدق از مجلس و سخنراني كردن وي در ميان طرفدارانش در . دموكراسي است
چيھا به عنوان كار قھرمانانه مصدق معرفي شده  ھميشه از سوي جبھه ملي ،ميدان بھارستان

بعنوان  ،عكسي ھم كه از قرار اقرار شعبان خان مصدق را روي كول شعباني نشان ميدھد. است
زينت بخشِِ◌  ،مدار در برابر طرفداران انگليس و دربار شاه وزير ملي و قانون نشانه مقاومت نخست

آيا ھركسي كه در پارلمان به ھر دليلي كم آورد حق .  اكثر آثار كتبي مليون وطني شده است
اگر ھر امام جماعتي نماز جمعه را و يا ھر بنامد؟ » مجلس«تجمع غلياني طرفدارانش را دارد 

  تكليف چيست؟ ،اعYم كند» مجلس«فوتباليستي استاديوم فوتبال را 
  

اشاره شد كه طبق اظھارات شعبان جعفري اين حادثه ملي و ميھني بر كول مبارك شعباني 
  :صورت گرفته است

  
من اصY  ،بله - جعفري«: وي مصاحبه ھما سرشار با شعبان جعفريكتاب حا 91-97از صفحه 

ايشون رو كول من . رو من آن روز دم مجلس رو كولم گذاشتم درست يادمه كه خدا بيامرز مصدق
  ]153[».سپردم برام بفرستن ،ھا چاپ كردن عكسشم تو روزنامه ،بود
  

آذر جوانان در  14نيم قبل از كشتار  يعني دو ماه و 1330مھرماه  4اضافه كنم كه ماجرا مربوط به 
  . تھران است
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  آرا از سوي پيشوا فرمان قتل حاج علي رزم. 10
  

است اما بررسي ارزشي  آرا به كرات در كتابھاي تاريخي مورد اشاره قرار گرفته مسئله قتل رزم
را به سعيد رھبر فصلي از كتاب خود . نقش دكتر مصدق در اين ماجرا مورد دقت كافي نبوده است

  .اين مسئله اختصاص داده است
  

اش در ارزيابي ما از شخصيت سياسي وي نقش مھمي  برخورد دكتر مصدق با مخالفان سياسي
خبر از قوائد بازي دموكراسي  ترين سياستمداران ايران كه بي وي  بعنوان يكي از با سابقه. دارد

وزيري رسيده بود بعنوان يك مخالف  آرا كه از سوي دربار به نخست ھم نبود در مورد حاج علي رزم
چرا كه در غير . اي كرد؟ من روي اين صفت مخالف سياسي تأكيد دارم سياسي چه معامله

آرا ارائه كردند و  اينصورت نه جبھه ملي و نه شخص مصدق ھيچگاه نه سندي دال بر گناھان رزم
دق و جبھه تحت رھبري وي خطوط برجسته برخورد مص. اي به دادگاھي ارائه كردند نه شكايتنامه

  :آرا را به شرح زير است با رزم
  
از قتل وي كوچكترين سندي  بدون اينكه قبل و بعد) انگليس(زدن اتھام وابستگي به بيگانگان . 1

  .در اين مورد ارائه كرده باشد
  
برخورد مصدق و . آرا ترين شيوه ممكن عليه رزم تحريك و تشجيع توده مردم به نادرست. 2

برخورد كيھان جمھوري اسYمي با آرا برای خواننده امروزي  يادآور  ملي با رزم مطبوعات جبھه
 .خالفان سياسي رژيم اسYمي فعلي استم
  
 .آرا از تريبون مجلس صدور حكم قتل رزم. 3
  
 .آزاد ساختن قاتل وي از زندان از طريق مداخله خشن قوه مقننه در امر قوه قضاييه. 4

 .ز آزادي پيروزمندانه وي از زندانآرا بعدا به حضور پذيرفتن قاتل رزم
  
رعايت احتياط و جوانب امر و از جمله خودداري از گرفتن عكس يادگاري با قاتل مزبور براي پرده . 5

 .كشيدن به عمل ضد دموكراتيك غير اخYقي خود
  
ميزان نفرت و نوع تھيج افكار  ،اي از ادبيات سياسي جبھه ملي  سعيد رھبر ابتدا با نقل نمونه 

  :آرا را نشان ميدھد ي از سوي اين جريان عليه رزمعموم
  

شماره مسلسل دوره ھفتم  ،نبرد ملت«: 193-192صص  ،افسانه مصدق ،فرد رحيم زھتاب
و وقتي كه در : ارگان فدائيان اسYم سرمقاله خود را با اين تيتر و عبارات شروع ميكند ،7شماره 

بر  ،ترين عناصر پست و آدمكش ناموس ن و بيرتري كا جنايت ،ترين شرف بي ،ترين سرزميني رذل
فرما شوند و زماني كه يك مشت قحبه و فاحشه ھرجايي  ھستي و حيات ملتي مسلط و حكم

شما چه توقع . شود زمام امور مملكتي را در چنگال منحوس خود گرفتند وضع بھتر از اين نمي
ھاي  ي ارضاي خاطر ورشكستهداريد؟ چه توقع داريد از كساني كه حتي حاضرند زن خود را برا

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

  
كرات مجلس شوراي ملي صورت جلسه مذا«ھمان كتاب به نقل از  201-198از صفحات 
  :مذاكرات نمايندگان اقليت مجلس به رھبري پيشوا مصدق نقل شده است»  1329/4/6

  
  .كشم من خودم شما را مي) خطاب به رزم آرا: (دكتر مصدق«

  .خواھند گلوله مي ،خواھند تير مي ھا ھفت خائن ،خيانت كردند: آزاد
...  

 ،كشم مي ،ترم ستيد من از شما نظامياگر شما نظامي ھ) با عصبانيت:... (دكتر مصدق
  ]71[».كشم جا شما را مي ھمين
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آرا كه مغرورانه از موفقيت خود و ھم كيشانش در صدور  سخنان  آقاي آزاد بعداز كشته شدن رزم

در روزنامه اطYعات سه شنبه بيست و پنجم  ،فتواي قتل از تريبون مجلس به خود باليده است
  :منعكس شده است 1330تيرماه 

  
. ھاي جلويمان را زديم تا شكست آرا وارد مجلس شد  آنقدر تخته دانند روزي كه رزم آقايان مي« 

  ]71[»».آرا را داديم ما فتواي قتل سياسي رزم
  

چاپ شده كه  1330تيرماه  29مورخ  25شماره  ،سخنان عبدالقدير آزاد در روزنامه اراده آذربايجان
  :كند نقل مي 249-250فرد صفحات  رحيم زھتاب سعيد رھبر از كتاب افسانه مصدق اثر

  
ما و آقاي دكتر مصدق اين قدر  ،آرا آمد اينجا خود آقايان به خاطر دارند روزي كه رزم« 

آرا و تازه به من  شد تا چه رسد رزم ھا را به ھم زديم كه صداي كسي شنيده نمي دستي پيش
 ،گفتيم خائن است ،آرا را داديم تل رزمما و آقاي دكتر مصدق فتواي ق ،زني گفتند چرا قايم نمي

» خليل طھماسبي«يك نفر آدم  ،آرا را رزم: آقاي دكتر مصدق ھم گفتند. وطن فروش است
  ]72[»...برحسب داد و فرياد و ھو ما كشت

  
با رولور خود وي را ھدف  ،آرا را كشيده و شخصي از پشت سر روزنامه نبرد ملت كاريكاتور رزم«

  1329/12/19ھمين روزنامه در تاريخ  ،و دقيقا يك ھفته بعد (1329/12/9) داد گلوله قرار مي
  :نوشت

  
  آرا به جھنم رفت رزم«
  

آرا را  در فضاي مسجد شاه خارج و مغز علي رزم» يك مرد حق«اي كه ديروز از ھفت تير  گلوله
  ]72[» ....متYشي كرد

  
در مورد  ") Z"مثل فيلم (اي  اين ماجرا در صحنه بعدي شبيه فيلمھاي سينمايي كليشه

خليل  ،پيشوا و مجلس تحت كنترل جبھه ملي. ديكتاتوريھاي فاسد آمريكاي qتين ميشود
كنند و دكتر مصدق قاتل  طھماسبي را با مداخله آشكار در امور قوه قضائيه از زندان آزاد مي

دگيھايي بوده كه شايد فكر كنيد كه امر دچار پيچي. پذيرد وزير سابق مملكت را بحضور مي نخست
اما چنين نيست و ايشان عليرغم . العاده قضيه شده است مانع شناخت پيشوا از قباحت فوق

پيشوا و خليل (بينند كه خبرنگاران از آندو  مصلحت نمي ،اي  قاتل مزبور دقيقه 45شرفيابي 
ماه  آبانيكشنبه بيست و پنجم  ،اصل خبر در روزنامه اطYعات. عكس يادگاري بگيرند) طھماسبي

  :آمده است 1331
  
  آرا به مYقات نخست وزير رفت امروز قاتل رزم«

  به خبرنگاران عكاس اجازه داده نشد كه از اين مYقات عكس بگيرند
اي از دوستان خود براي مYقات آقاي  ساعت ده صبح امروز استاد خليل طھماسبي به اتفاق عده"

به مYقات آقاي دكتر مصدق رفت و يازده و يك  وزير از منزل خارج شد و ساعت ده و نيم نخست
به خبرنگاران عكاس اجازه داده نشد كه از نخست وزير و . ربع بعد از منزل ايشان خارج گرديد

  ]73[».طھماسبي عكس بگيرند
  

آرا ارئه  نه مصدق و نه ديگر رھبران جبھه ملي دqيلي براي اثبات اتھام جاسوسي عليه رزم
اش شانس جديدي  مرداد در مقابل بازجوي پرونده 28مصدق بعداز كودتاي حتي وقتي . كنند نمي

اتھام وابستگي  ،جز طرح يك اختYف نظر سياسي ،آورد براي ارائه اينگونه اسناد بدست مي
مصدق و  ،آرا تا كودتا با توجه به اينكه در فاصله قتل رزم. كند آرا را  بعنوان ادعا ھم مطرح نمي رزم

عيت اكثريت مجلس شوراي ملي و نخست وزير و ھيئت وزيران قرار گرفته بودند جبھه ملي در موق
آرا برخوردار بوده و در چنين صورتي در  يابي  به اسناد جاسوسي رزم از ھرگونه امكان دست

. آباد ميتوانست براي ثبت در تاريخ اين موضوع را روشن كند بازجويي يا دوران تبعيد خود در احمد
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 ،ھيچ نوع سندي ولو ضعيف ،خود كه شامل مواجھه او با نواب صفوي ھم بودهوي در بازجویي 
آرا ارائه  خالفت خود با رزمكند و تنھا دليلي كه براي م نمي آرا ارائه دائر بر جاسوس بودن رزم

  :ماھيتي كامY سياسي دارد ،ميدھد
  

ھا  دادن اختيارات به استانكه  گفتم. باشد ھا مي گفت برنامه من دادن اختيارات به استان«آرا  رزم
ھا از نظر زبان و نژاد و مذھب با ما اختYف دارند صYح  ھا كه ساكنين آن خصوصا به بعضي استانم

  ]74[» ...نيست
  

تابامروز از سوي  ،جالب است كه اين برخورد غير دموكراتيك مصدق از حقوق ملل غيرفارس ايران
  . شان ادامه داشته است ترين مؤلفه سياست وارثان وي به عنوان ثابت

  
  : آرا ميگويد نواب صفوي در جريان بازجويي در مورد نقش مصدق در قتل رزم

 علني و صريح بود نسبت به اين كه السلطنه رأي و تجويز كردن آقاي كاشاني و آقاي مصدق«
  ]79[».ھاست انگليس] نشانده[و او دست  ،آرا را بايستي از بين برد تيمسار سپھبد رزم

  
آزادي قاتل از سوي اكثريت مجلس طرفدار دولت پيشوا به » قانوني«آرا ترتيب  ز قتل رزمبعدا

خبر و تفضيYت  اين  1331روزنامه اطYعات به تاريخ پنجشنبه شانزدھم مردادماه . تصويب ميرسد
  : چيان و ماده واحده مربوطه را ثبت كرده است اقدام باورنكردني و عبرت آموز جبھه

  
آرا و حمايت او از اجانب بر ملت ايران ثابت است بر  چون جنايت حاجي علي رزم -ماده واحده«

  .شود گناه و تبرئه مي فرض اينكه قاتل او استاد خليل طھماسبي باشد از نظر ملت بي
دكتر  ،زاده يركز ،ملكي ،زھري ،بقايي ،انپجي ،ليجY ،شايگان ،حسيبي ،كريمي ،قنات آبادي

  ]227-228[».امضاي ديگر 14پور و  وكيل  اقبال ،پارسا ،ادهناظرز ،دكتر فلسفي ،ملكي
  

من حدس ميزنم ھنوزھم براي اين سوآل كه در يك مملكت . اين طرح ماده واحده است
جوابي در نزد  ،ثابت ميشود »ملت«جرم افراد چگونه بر  ،غير از دادگاه صالحه» مشروطه«

از اشراف بر چنين مسائل بديھي به دور آيا صاحبان امضاھاي فوق . شود چيان يافت نمي جبھه
ياد ميشود ولي » استاد«بودند؟ جالب است كه در ماده واحده مزبور از طھماسبي به عنوان 

و باز جالبتر اينكه نماينده ديگري يعني ! اند شود كه استاد كدام رشته و كدام فن بوده اشاره نمي
ه استاد خليل طھماسبي را تا آخر عمر خارج اشاعدولت م«پور پيشنھاد ميكند كه  يپآقاي سرت

به كمك سران دولت مصدق به ساختن باشگاه ورزشي شعبان خان و اين توجه  با ».تأمين نمايد
آدمي در حيرت فرو مي ماند كه در اين ايام ملي و ميھني  ،دار آقاي سرتيپ پور نان و آبپيشنھاد 

باqخره طبق خبر ! داري بوده است چه شغل نان و آب چاقوكشي دولت ملي پيشوادر زير سايه 
به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس (!) طرح ماده واحده به قيد سه فوريت  ،منبع اخيرالذكر

ارتباط   ،اي در رژيمھاي ديكتاتوري از نوع شورويايي يا پينوشه. رسد شوراي ملي ايران مي
مكشان نيز حتمي نيست آدمكشان با سياستمداران بالكل مخفي است و عاقبت به خير شدن آد

خود آدمكشان نيز سر فرصتھاي مناسب مورد تصفيه  ،و چه بسا كه به قصد از بين بردن آثار جرم
چنانچه خوانديد ھم حكم قتل مخالفات  ،اما در دولت دموكراتيك پيشوا. گيرند فيزيكي قرار مي

عد از وقوع ھم  عمل قتل ب ،سياسي از سوي شخص پيشوا علناً در صحن مجلس صادر ميشود
 ،از سوي مطبوعات طرفدار پيشوا مورد تشويق قرار ميگيرد و ھم نمايندگان طرفدار جبھه ملي ،آن

   .دھند سر و سامان مي ،آزادي قاتل را  بي ھيچ رودرواسي يا پنھانكاري» قانوناً «رسماً و 
  

ا بين  دو تن از سه رئيس آرا با دكتر مصدق را بطور ذھني م               براي مقايسه مناسبات بين رزم
تصور . نژاد برقرار كنيد خاتمي و احمدي ،جمھوري اخير جمھوري اسYمي يعني آقايان رفسنجاني

رفسنجاني از تريبون مجلس شوراي اسYمي فتواي قتل اگر  شد  چه غوغايي بپا مي كنيد
عفو و   ،مان مجلسقاتل را در ھ ،را صادر كرده و بعداز اجراي حكم قتل) يا احمدي نژاد(خاتمي 

  ! پذيرفت سپس او را به حضور مي
  

  گرايشات فاشيستي در حكومت پيشوا. 11
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حال . نياز از حمايت مردمي نيستند ھر حكومتي و حتي حكومتھاي سركوبگر غيردموكراتيك بي
ماھيت ديكتاتوري . خود حكايت ديگري است ،ھاي مردم چگونه جلب ميشود اين ھمدلي توده
چنين سركوبھايي . ر به تنھايي براي سركوب در مقياسھاي وسيع كافي نيسترژيمھاي سركوبگ

ھاي  اي نيز ھستند و شعارھاي پوپوليستي و دادن وعده از سوي ديگر نيازمند حمايت وسيع توده
براي نيل اي  ھا و سرگرمي آنھا راه و روش امتحان شده عوام فھم و عوام پسند براي جلب توده

 ،موسوليني ،از قبيل رژيمھاي ھيتلر ومتھاي داراي گرايش توتاليتريستيحك. به اين مقصود است
. اند ت اسYمي  فعلي در ايران ھمه از حمايت وسعي مردمي برخوردار بودهياستالين و حاكم

 ،بدون اين حمايت. اي است مسئله سركوب خشن مخالفان نيز نيازمند حمايت وسيع توده
وسل به خشونت در مقياس وسيع دچار ترديد ميشوند و از حاكماِن نگران از مشروعيت خود در ت

ن قضيه براي درك روشنتر اي. اي بركنارند ديكتاتوريھاي برخوردار از حمايت توده» دست و دلبازي«
 28اي به سركوبھاي حكومت كودتايي محمدرضا پھلوي بعداز كودتاي  كافي است نگاھي مقايسه

  . بيندازيدو سركوبھاي جمھوري اسYمي  1332مرداد 
  

ھاي سياسي  شھداي جنبشقرباني داشت و تعداد  32خرداد تنھا  15سركوب تظاھرات وسيع 
تا شروع اعتراضات  1343و تظاھرات گوناگون از زمان تبعيد خميني در آبان   مسلح و غير مسلح
  برخي«نفر 91. شدند  ھا كشته در درگيري  تن 177شمار   از اين .ودب نفر 346جمعاً   1356خياباني در مھرماه 

  نفر زير شكنجه جان 42. شدند  اعدام  امي نظ  ھاي در دادگاه»  پنھاني  از محاكمه  پس  ديگر ھم  و برخي  محاكمه  بدون
 .نيفتند  امنيتي  ماموران  چنگ  كردند تا به  نفر ديگر خودكشي 7نشدند   نفر دستگير شدند و ھرگز ديده 15باختند 

ھاي انقYب كشتار مردم غير مسلح درماھ بزرگترين مورد   رات ميدان ژاله كهسركوب خونين تظاھ
در . 9ميباشد» يك زن و يك ختر بچه« ،نفر است كه شامل دو نفر مؤنث 64جمعاً  ،تلقي ميشود

در  نفر از زندانيان سياسي 9براي اعدام مي ديد تا مجبور خود را رژيم پھلوي  ضمن بياد داريم كه 
حال اين رقمھا را . دست بزند ،به صحنه سازي براي يك نقشه ادعايي فرار ، ھای اوینتپه

به عنوان مثال تنھا در عرض دو . مقايسه كنيد با قساوتھاي جمھوري عدالت و عطوفت اسYمي
نفر اعدام شدگان در زندانھاي  4481اسامي ھنوز ناقص ليست    1367پاييز  -سه ماھه تابستان

ناقص اعداميان دو سه ماھه جمھوري  ركه آمابينيد  مي  10.استجمھوري اسYمي در دست 
علت تفاوت عظيم موجود در . سال است 15برابر اعداميان رژيم شاه در عرض  49از  بيشاسYمي 

دو نمونه فوق را اگر نتيجه دموكرات بودن رژيم كودتايي پھلوي ندانيم بايد در تفاوت موجود در 
  . مورد مقايسه جستجو كنيماي دو رژيم  ميزان حمايت توده

  
اين نكته در آن موقع مورد توجه مخالفين مصدق بود و آنھا سوآل ميكردند كه چرا سركوب 

از حادثه به توپ  قربانياني بيشبايد  ،مصدق توسط قواي خوديتظاھرات مخالفان دولت ملي 
رخورد با بسته شدن مجلس از سوي لياخوف روسي داشته باشد يا چرا شھرباني مصدقي در ب

روزنامه اطYعات درروز يكشنبه  .مخالفان مصدق قساوتي بيش از پليس رضاخاني داشته باشد
زاده نماينده مجلس  در  آشتياني. جريان مذاكرات مجلس را نقل كرده است 1330ھفدھم آذرماه 
ا آن اي با دوران رضاخاني كرده و اظھار تعجب ميكند كه چرا در مقايسه ب مقايسه ،سخنراني خود

  :دارتر است تر و دامنه آدمكشي در دولت پيشوا بمراتب سھل ،دوران
  
خواستند با دست او در مملكت  شاه سابق وقتى كه به لقب سردار سپه و رياست وزرائى رسيد و مى«

جمھورى بسازند، مردم به پشتيبانى از مدرس و مخالفت با جمھورى روز دوم فروردين آن ميتينگ بزرگ و 
يم فراموش نشدنى را بر ضد جمھورى برپا كردند و تمام ميدان بھارستان و محوطه داخل تظاھرات عظ

اش  مجلس از جمعيت پر شده بود اما تا رئيس دولت به نفسه مورد حمله قرار نگرفت و بر سر و شانه
يت سنگ و آجر نزدند فرمان حمله به يك فوج نظامى كه ھمراه خود آورده بود نداد، در حالى كه با ترب

از آنچه كه شد بكند و در  ]بيش از[ رفت كه خيلى ارتشى و خوى نظامى كه سردار سپه داشت انتظار مى
. كند نفر تجاوز نمى 2نفر و مقتولين از  12آخر فاجعه با حساب دقيق معلوم شد كه مجروحين تعدادشان از 

                                                 
با دقت از سوي بنياد شھيد جمھوري اسQمي مطالعه و تدقيق شده كه از  1357بھمن  22تا  1342خرداد  15آمار واقعي شھداي انقQب از جريان  9

تولد «و   »ايران  انقQب  بررسي«در دوجلد كتابھاي   ،اافتاده و بسيار تكرار شده مربوطهاما ج  سوي عمادالدين باقي  ضمن اشاره به ارقام غيرواقعي
  .نقل شده است» انقQب  يك
آوري اسامي قربانيان از طريق اعQم در  آمار كامل اعداميان ماھھاي مزبور در دست نييست و اين رقم تنھا جاصل ليستي است بر اساس جمع 10

 :                       آدرس اينترنتي ليست مزبور. آمار واقعي قربانيان مسلماً بيش از اين است. يست اعQم شده از سوي سازمانھاي سياسي استرسانه ھا و جمع بندي ل
http://asre-nou.net/1384/khordad/20/koshtar/m-liste-koshtar.html 
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اتورى ناميد و حكومت شما را با حاq بفرمائيد كه چطور شد، حكومت سردار سپه آن روز را بايد دوره ديكت
. ھاى پى در پى و ايجاد رژيم پليس و ارعاب، دوره مشعشع آزادى و حكومت قانونى بناميم اين قتل عام

ترين خطائى به باد حمله و انتقاد  ھاى ساعد و صدراqشراف را براى جزئى مگر آقاى دكتر مصدق حكومت
 ]164[» آلودى را ديدند؟ اين ادوار مردم تھران چنين روزھاى خونگرفتيد؟ تمنا دارم بفرمائيد در كدام از  نمى

  
چاپ شده  1330در اطYعات چھارشنبه نھم مردادماه  نيز سخنان كمال ھدايت در مجلس سنا 

  :است
نفر زخمي شدند و اشخاصي اكنون در  500نفر كشته و  100تير در اين ميدان بھارستان  23روز «

اند و يك چنين امر خطيري در ھر  شدگان آنھا كجا دفن شده ند كشتهدان  اين شھر ھستند كه نمي
گرفت و انقYب سراسر مملكت  كجاي دنيا اتفاق افتاده بود  سراسر آن مملكت يكپارچه آتش مي

در موقعي كه . كند طور ساكت نشسته و نگاه مي گرفت ولي در اينجا دولت ما ھمين را مي
آقاي . تير آن روز آدم كشته نشد 23جا بودم و به قدر  مينمجلس اول را به توپ بستند من در ھ

صادق در آن روز آنجا بودند و ديدند آن روزي كه لياخوف مجلس را به توپ بست به اندازه بيست و 
كنند ولي  اي را قتل عام مي شود كه در شھر تھران عده چطور مي.... سوم تير آدم كشته نشد

  ]133[».كسي حرف نزند
عدم نگراني خاطر  پيشوا از بابت اعتراضات  ،كه در نقل قول فوق جلب توجه ميكندنكته ديگري 

اي  است كه دولت ملي از آن  اھالي است و اين اطمينان خاطر عالي ھمانا مرھون حمايت توده
حال اينكه اين حمايت مردم بخاطر آن روزانه سيصدھزار ليره و اميد به  افشاي . برخوردار بود

خود  ،خائن بود و نه بخاطر قتل عام مردم بيدفاع در ميدان بھارستان(!) ده ھزار  عنقريب پرونده
  .حديث ديگري است

  
  1330آذرماه  14و  »شب كريستال« .12

  
فاجعه ديگري از سوي  ،در روز چھاردھم آذرماه ھمان سال يعني كمتر از پنج ماه بعد از تاريخ فوق

اش براي سركوب مخالفان و نام بردن از نيروي بسيج ارازل و اوب. حكومت ملي كارگرداني ميشود
يا چنانچه حكومت اسYمي (» توده خشمگين«و » مردم آگاه«ضربتي چاقوكشان به عنوان 

در شب موسوم  ھاي ھيتلري مطابق نمونه) »جوانان غيور اسYم«و » امت حزب هللا«دوست دارد 
  .وا رھبري ميشودآذر از سوي پيش 14است كه در جريان حادثه  »شب كريستال«به 
  

در مونيخ  به گوبلز » جنگجويان كھن«بر سر ميزشام  ويژه بمناسبت  1338نوامبر سال  9ھيتلر در 
گوبلز ھمانطور كه در . عليه يھودان را ھموار كند» نفرت مردمي«دھد تا راه  دستور مي

عليه  دميمزه نفرت مر ھميشهجھودان  يكبار براي براي اينكه  يادداشتھايش ثبت كرده است
دھد و آنھا  را از مداخله براي دفاع از  بYفاصله دستورات qزم را به پليس مي ،خودشان را بچشند

به پاي » نفرات مردمي«سپس رھبران حزب را براي بسيج سريع اين . كند يھوديان منع مي
 به يھوديان آلماني بعدھا بخاطر فراواني» ملي«اين تھاجم . دستگاھھاي تلفن مي فرستد

شب «يا » Reichskristallnacht«ھاي پودر شده منازل و مؤسسات متعلق به يھوديان  شيشه
مغازه و  7500كنيسا و  267 ،طي اين مراسم رھبري شده از باq. ناميده شد» كريستال رايش

  . يب و يا به آتش كشيده شدند صدھا يھودي به قتل رسيدندرشركت متعلق به يھوديان تخ
  

از جمله در اين نكته  1338نوامبر  10تھران با حوداث شب منتھي به  1330ذرماه آ 14فرق حوادث  
حضور داشتند و در حالي كه » صحنه«نھفته است كه پليس شھرباني ملي بسيار فعاqنه در 

را از محYت بدكاره و » مردم شرافتمند پايتخت«دولت ملي پيشوا پياده نظام قواي موسوم به  
دولت پيشواي آلماني مواد qزم براي پياده نظام نمايش  ،ھم كرده بودھاي زندانھا سر گوشه

يي در سطح كل آلمان بسيج كرده آريا پرستييدئولوژي نژادخود را با ابزارھاي ا »نفرت مردمي«
  .بود
  
  :خانم سرشار دقت كنيد اش با سخنان گھربار شعبان خان جعفري در مصاحبه به 
. اي توده) نشريات(پر بود از چيزھاي ) كيوسكھا(كيويسكا  توي. رفتيم طرف خيابون اسYمبول«

!" ھرجا كه از اين چيزاي كمونيستي و كلوب و از ايناست به من نشون بدين: "ھا گفتم من به بچه
. ھا زير ر رو كرديم جا اونارو يه خرده با بچه خYصه ما اون... حاq يه دوھزارنفري دورما جمع شدن
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  ] 149-150[».رفتم دادم جلو نم مون ميالبته من خودم اونجا فر
داخل پرانتز از خانم سرشار است كه در پاورقي ھم فرانسوي بودن ريشه كلمه كيوسك را توضيح 

از جمله نقش دكتر فاطمي بعنوان . اند مطبوعات وقت ھم اين حوادث را منعكس كرده. اند داده
انم سرشار اين مسئله را منكر شعبان خان در جواب خ. فرمانده اصلي قضايا مطرح شده است

  :به ادامه گفتگوي قبلي توجه كنيد.  اسم مصدق ھم در بين است. ميشود
فقط شنيدم يا جايي خواندم كه روزنامه آتش ھم عكس شما را با دكتر . خودم نديدم -سرشار«

  . فاطمي چاپ كرد و نوشت شعبان جعفري اين كار را زير نظر دكتر فاطمي كرده است
ديد ولي اون كه ما با فاطمي كار بكنيم  رم مي فاطمي ،وقتي كسي با مصدق بود خب. جعفري

  ]150[».دوتاست
تجمع مردم را  ،خان ھاي شعبان با صعود بر شانه 1330مھرماه  4روز بعداز اينكه در  68پيشوا 

 و» مجلسيان«براي تصفيه حسابھاي سياسي متوسل اين قماش از  ،كند اعYم مي» مجلس«
رمضان يخي و كمپاني  ،ملت ھميشه در صحنه به رھبري امثال شعبان جعفري» قوه qيزال«

 1330صورت مذاكرات مجلس در نقل قولي كه سعيد رھبر از اطYعات ھفدھم آذرماه . ميشود
  :زاده توجه كنيد ابتدا به سخنان آشتياني. منعكس است ،آورده است

اطYع داد كه تصميم تيراندازي با حضور نخست وزير روزنامه نيمه رسمي كيھان در شب فاجعه «
ميتينگ  ،چيز بنويسند ،اش حرف بزنند آقاي مصدق تحمل ندارد مخالفين.... گرفته شده است

تظاھر كنند؟ اگر شما معتقديد كه قاطبه مردم پشتيبان شما ھستند پس چرا از ميتينگ  ،بدھند
كشيد؟ چر در كمال  كنيد؟ چرا آدم مي كنيد؟ چرا چاقوكش تجھيز مي مخالفين جلوگيري مي

روھا  ھاي پليس را بر روي انبوه مردم اعم از ان و مرد و بچه حتي در پياده ناجوانمردي كاميون
رانيد؟ اگر مردم طرفدار شما ھستند از چندھزار جوان چه ترسي داريد؟ تمام مردم تھران روز  مي

كردند  ھاي جنوب شھر را بار مي روف و qتھاي مع چاقوكش ،پنجشنبه ديدند كه كاميونھاي پليس
كردند و چون  ھا را مجھز به چوب و چماق كرده و در ميان صفوف دانشجويان كسيل مي و آن

ھا با قنداق تفنگ و سرنيزه سر  ن ھا و سربازھا به كمك آ چاقوكشھا جرأت حمله نداشتند پاسبان
تر از تمام اين قتل و  مسخره. را بزنندھا بتوانند مردم  شكستند تا چاقوكش و دست مردم را مي

ھا به عنوان مردم شرافتمند پايتخت است  ھا از يك طرف اظھار تشكر شھرباني از چاقوكش غارت
و تعھد ايشان به پرداخت غرامت ... ھا و وزير به غارت روزنامه و از طرف ديگر اقرار آقاي نخست

  ]164-165[».ھاست آن
  

بنوعي مورد توجه  ، امر سركوب مخالفانبا  ردمي از پيشواحمايت مرابطه  ،در جمYت فوق
مكانيزم و  ،پردازد زاد در سخنراني خود بدان نمي آنچه كه آشتياني. سخنران مجلس است

آيا حكومتھاي برخوردار از حمايت مردمي به سركوب مخالفان . عملكرد اين رابطه است
نظر حمايت مردم آلمان دچار مضيقه بود؟ مگرنه  از 1338نوامبر  9آيا ھيتلر در تاريخ  پردازند؟ نمي

ھاي ليبرال پارلماني  تنھا حمايت اقليتي از جامعه  اين است كه بسياري از دولتھا در  دموكراسي
دوم  در »انقYب فرھنگي اسYمي«براي نسلي كه تجربه  را با خود دارند؟ ) يا اكثريتي ضعيف(

تواريخ و حوادث مربوط به سركوبھاي بي حد و حصر  و ساير 1360خرداد  30يا  1359بھشت  اردي
حكومت جمھوري اسYمي در تاريخ . اين نكته تعجب انگيز نيست ،جمھوري اسYمي ايران باخبرند

از حمايت اكثريت بسيار بزرگي از اھالي   ،و خردادماه سال متوالي  1359دوم اردي بھشت 
ھاي مرسوم در دموكراسيھاي پارلماني غرب  ز نمونهاتفاقا اين حمايت بسيار بزرگتر ا. برخوردار بود

. نبودن اين حمايت بود» تمام«و » كامل«اما اِشكال اين حمايت در نظر حكومتگران وقت . بود
 ،مورد نظر حكام اسYمي» تمام«و » كمال«در امر تأمين و حفظ » ضد انقYب«و » منافق«اي  عده

ود كه دستجات مسلح به سYحھاي سرد و گرم اين معضل ب» حل قطعي«براي . اخYل ميكردند
قوه  از ،بانھا گسيل ميشدند و بعداً از ھر فاجعه سازماندھي شده از باqبه دانشگاھھا و خيا

بار   11.شد يا مي... و » امت حزب هللا« ،»مردم مسلمان«بنام  ،مجري اوامر باqدستيان قھريه
موجب خودداري اين رژيمھا در  ،موكراتيكديگر اشاره كنم كه حمايت مردمي از رژيمھاي غيرد

ملزومات سركوب از  حمايت گسترده و قابل اعتنابلكه وجود يك  ،سركوب مخالفان نيست
مخالفان در ابعاد وسيع است و نبود اين مشروعيت و محاصره شدن حاكمان در ميان  آميز خشونت

                                                 
يكي با كنايه  ،ھاي مخالفان ديالوگ كوتاه بين دو نفر از اوباشان حمله كننده به ميتينگجايي است كه در يك ” ”Zھاي فيلم  ترين صحنه از بيادماندني 11

 » !شه گرفت جلوي مخالفت نشون دادن ماروھم كه نمي«: و با تقليد از زبان تبليغات دولتي ميگويد
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اط بيشتر و باصطYح دست به آنھا را وادار به احتي ،شان بدبيني و بدگماني مردم تحت حاكميت
  . كند عصا بودن در برخورد با مخالفان سياسي مي

  
سخنان جمال امامي نماينده ديگر مخالف دكتر  ،در جاي ديگري از مذاكرات مجلس در ھمان روز

ھاي تاريكتر ماھيت گفتمان سياسي حاكم در دوران حاكميت پيشوا   جنبه. خوانيم مصدق را مي
  :به وضوح ديده ميشود مخالفن نماينده از qبYي سخنان اي

خنده . (كند زد كه ھنگ تحت فرماندھي شعبان بي ُمخ حمله مي بلنگوھاي شھرباني فرياد مي«
  )...واقعا گريه دارد. خنده ندارد: يك نفر از نمايندگان -نمايندگان

ت تار و مارش كنيد اي اس اگر او تود ،تقصير ندارد ،اند آخر چھارديواري تئاتر سعدي را كه آتش زده
  ]168[«...،نه اينكه خانه مردم را آتش بزنيد

حكم محرمانه استخدام شعبان جعفري در شھرباني دولت  ،اش مه سخنرانياجمال امامي در اد
با مقرري ماھانه سيصد تومان از پشت تريبون مجلس  1330ملي پيشوا را به تاريخ بيستم آبانماه 

اي متعلق به  اً اين سوآل به ذھن آدمي خطور مي كند كه اگر خانهدر اينجا ابتدائ .كند قرائت مي
؟ شايد ھم ھمانطور كه اين !خارج ميشود» خانه مردم«آيا از شمول تعريف  ،اي است يك توده

اگر از اين ! اند اند و داراي خانه نبوده ھم تشريف داشته» بي خانمان« ،اند وطن بوده اي ھا بي توده
خود ھمين جمال   ،آيد خواھيم كرد كه آنگونه كه از فحواي كYم برمي ظرايف امر بگذريم دقت

يا جمال امامي و امثال وي ماھيتي  در ھر حال . ھا موافق است اي و مار كردن تودهامامي با تار 
م آنھا كاند و يا ماھيت غير دموكراتيك گفتمان رسمي حا ضد دموكراتيك چون شخص پيشوا داشته

افيه در ھچل انداخته بوده است كه جرأت دفاع از حق بديھي آزادي بيان و را چنان در تنگناي ق
  .اند كرده مناسب حال  ارزيابي نمي ،تر عقيده را به نحوي مناسبت

  
بازھم اخبار مذاكرات مجلسيان را چاپ كرده  1330آذرماه  19يعني  ،روزنامه اطYعات دو روز بعد 

صور اينكه حاكميت قوه چماقيه دولت ملي پيشوا ت ،آيد آنچه از مذاكرات مجلس برمي.  است
اين نيروي قھريه فارغ از حساب . نيز باطل است ،نيرويي محدود و مختص سركوب مخالفان بوده

اعمال قھر بر ياران نزديك پيشوا را نيز در دستور كار خود داشته  ،وكتابھاي مرسوم و بوركراتيك
از طرفداري قبلي خود از دكتر مصدق و گرفتار  ،ديكي از ياران نزديك مصدق بنام فوqدون. است

  :كند آمدن خود و برادرانش به تيغ غضب چاقوكشان ملي ياد مي
گذاشتم من كه پدرم در راه آزادي گلوله  در كابين دكتر مصدق من ھميشه به ايشان احترام مي«

آرا  ه حكومت رزماند ولي به خاطر ايشان ب آرا ھم فحش ناموس داده خورد و در زمان حكومت رزم
دانم حاq  رأي ندادم و من در دوره پازنزدھم مجلس از آقاي دكتر مصدق حمايت كردم ولي نمي

ھاي دكتر مصدق  ايم كه گرفتار چاقوكش ايم و مال كي را خورده من و سه برادر چه كرده
  ]182[».ايم شده

  
ھزار ليره  300انه اش حاوي سخنان مھمي در باره وعده ريختن روز اطYعات در اين شماره

خبر كشتن بچه يك مدير روزنامه و  ،نيز ھست ،استرلينگ به جيب ملت ايران از سوي پيشوا
چپاول دفتر اسناد رسمي  ،غارت اداره روزنامه طلوع ،مضروب كردن زن باردار وي در خانه اش

ان از زب» بان بي ُمخھنگ تحت فرماندھي شع«و بسياري فجايع ديگر  از سوي  124شماره 
  . دھد خالف مجلس خبر مينمايندگان م

  
 .aبه ھيچ وجه متأسف نيستم: مصدق!  

اطYعات در روز بعد يعني بيستم آذرماه . پردازد باqخره پيشوا ھم در مجلس به سخنراني مي
  :اند حاوي سخنراني ايشان است كه از جمله فرموده 1330

ن وطن پرست ھستند نبايد در اين موقع دھندگا خواھم بگويم كه اگر اين آقايان ميتينگ من مي«
اي  ھا اگر صدمه بنابر اين اگر بعضي از آن. دولت وارد انجام يك امر مھمي است به تظاھر بپردازند

  ]191[».ھم رسيده باشد به ھيچ وجه متأسف نيستم
: بيگمان بياد داريد كه تمامي سركوبھاي جمھوري اسYمي ھم ھمين منطق بكا ر رفته است

كنندگان از خشونت قانوني و غير قانوني   رويھمرفته استفاده. »...شرايط حساس كه  در اين«
ھاي و تھديدھاي  توسل به حساس بودن اوضاع و در جريان بودن توطئه ،براي سركوب مخالفان

براي . مفيد ميشمارند ،را در امر توجيه سركوبگري خود) بويژه انواع خارجي آن (ھيواقعي يا وا
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متن گزارش در . شود ھم  كميسيوني تشكيل مي 1330آذرماه  14ت سازمان يافته  بررسي جنايا
روزنامه اطYعات چاپ شده   1330ماه  دوشنبه نھم و سه شنبه دھم دي ،دو شماره پياپي

در جاي جاي گزارش مزبور حضور دولت و شھرباني ملي پيشوا به عنوان سازمانگر اصلي . است
دم مداخله نيروھاي شھرباني در قتل و غارت در روز روشن به ع. قابل مشاھده است ،جنايات

  :به عنوان مثال. كرات در گزارش كميسيون آمده است
و  طلوعھاي سياسي  از اظھارات تيمسار نخعي در مورد حمله مھاجمين به دفاتر روزنامه -4«

ده و با وجود پور رسي ھاي مزبور تيمسار دانش چنين استناد ميشود كه در حين غارت محل فرمان
از حضور سرتيپ  اقدامي نگرديده و پس ،اند برده بوده اي از افراد پليس در دسترس نام اين كه عده

  ]199[».اند نخعي نيز مھاجمين جلب نشده
روز بعد از  واقعه از  26يعني  ،شھرباني دولت ملي ھم ھنوز  تا تاريخ ارائه گزارش كميسيون

بسنده كرده » افرادي خردسال به عنوان مھاجم«ه و به ذكر نام انجام تحقييقات qزم خودداري كرد
از زبان  تنھا  ،اسامي چاقوكشان مھاجم و رھبران لشگر جرار اوباشان پايتخت]   199.[است

  :اند گزارشات شھرباني را مزين كرده ،متضررين از جرم
 ،عشقي ،)بي ُمخ(افرادي را به نام و عناوين شعبان جعفري  ،فقط بعضي از متضررين از جرم«

صمن شكوائيه و  ،و حسين مافي) چاقوكش(شھميرزادي  ،حسن عرب ،عباس كاووسي
  ]199[»...اند توضيحات خود نام برده

  
وت جنايي قتل و بثعليرغم  ،شعبان جعفري ،منعكس شدهچنانچه در كتاب خانم سرشار ھم 

عني آقايان مكي و دكتر غارت بعداز مYقات با عاليترين رھبران فكري و سياسي جبھه ملي ي
  ]217.[شايگان آزاد ميشود

  
B ."ناميدن كشتار جوانان " سگ كشي  

در ھمين زمان روزنامه اصناف ارگان مقامات روحاني طرفدار دكتر مصدق با اشاره به قتل و كشتار 
  ]151[»سگ كشي ادامه دارد«: آموزان نوشت دانشجويان و دانش

  
C ."ھرانپرست ت اھالي شرافتمند و ميھن"  

هللا بكار ميبرد  خوانندگان اين سطور با القابي كه رژيم جمھوري اسYمي براي دستجات حزب
. و از اين قبيل "مردم مسلمان"، "جوانان غيور اسYم" ،"امت ھميشه در صحنه: "آشنايي دارند

جالب است كه القاب شھرباني تحت رھبري پيشوا را در مورد لشگر تحت فرماندھي شعبان خان 
  :خوانيدب
آذر شھرباني دكتر مصدق با كمال وقاحت اعYم داشت كه اھالي شرافتمند و  14عصر ...«

اند با نيروي  كامY پي برده) پسران و دختران دانشجو(پرست تھران كه به ماھيت اين عناصر  ميھن
ھرباني ش. گر را به سزاي اعمال خود رساندند انتظامي در تمام موارد ھمكاري نموده عناصر اخYل

مانند مردم شرافتمند تھران تشكر  داند كه از معاضدت و ھمكاري بي ي خود مي كل وظيفه
  ]151[»...نموده

ادبيات فوق و نحوه جابجايي مفاھيم به قصد شريك كردن مردم تھران در جرم شعبان و رمضان و 
فعلي  كمپانيِ تحت حمايت شھرباني ھم براي آشنايان به شيوه تبليغات جمھوري اسYمي

 1325عام مردم آذربايجان در آذر ماه  آشناست و ھم بنحو عجيبي شبيه است به نسبت دادن قتل
گويا آنجا ھم اين نه ارتش شاھنشاھي با مأموريت زھر چشم گرفتن از   !خود مردم آذربايجانبه 

البته . اند اند كه باعث قتل عام مردم شده بلكه خود مردم بوده ،مركز انقYبھاي مزاحم پايتخت
نوع (منظور مديران تبليغاتي رژيم مزبور نه خودكشي اھالي بلكه قتل عام شدن بخشي از مردم 

  .بود) نوع مرغوب شاھدوست(از طرف بخشي ديگر ) نامرغوب تجزيه طلب
  

  جنبه سركوبگرانه. 14
شعار واريز كردن روزانه سيصدھزار ليره استرلينگ اضافي به خزانه دولتي از شعارھاي اصلي 

 ،در گزارش از مذاكرات مجلس 1330اطYعات تاريخ يكشنبه شانزدھم تيرماه . حكومت مصدق بود
  :به سخنان عبدالقدير آزاد در مخالفت با عملكرد كابينه مصدق اشاره دارد

نه گفتن اين : اسYمي. (باشد ترين كلمه مي بگذارم مناسب كابينه ھومن اگر اسم اين كابينه را «
زيرا از روزي كه اين كابينه تشكيل شده يك قدم راجع به اصYح .) صYح نيستحرف در اين موقع 
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محور تمام كار مملكت به دست يك . قضايي و غيره برنداشته است ،اجتماعي ،امور اقتصادي
نظمي و دزدي سرتاسر كشور را  بي ،عده اشخاص غيرمسئول افتاده و ھرج و مرج

  ]103[»فرگرفته
  

ميتوان به كارنامه حكومت ملي آذربايجان به رھبري سيد  ،خنان فوقبراي پي بردن به اھميت س
در يكسال حكومت خود با آن كه  وري اشاره كرد كه در شرايط بسيار نامساعدي  جعفر پيشه

خواري و فساد اداري به كارھاي عمراني  روبرو بود ضمن برقراي امنيت ومبارزه مؤثر با رشوه
ساله رضاخان ارزيابي  20آنھا را بيش دوران حكومت بسياري دست زد كه دوست دشمن حجم 

  .اند كرده
  

ھا از مشخصات بارز   و تأمين آن از طريق تھھيج دائمي  توده» امت ھميشه در صحنه«نياز به 
 تھييج» 1984«در رمان . موسوليني و جمھوري اسYمي فعلي است ،حكومتھاي ھيتلر

سخنراني عبدالقدير آزاد كه در . است »تله اسكرين«ي سيستماتيك به عھده شبكه ويدئوئ
  : حاواي اشاراتي در اين موضوع است ،منتشر شده 1330روزنامه اطYعات بيست و پنجم تيرماه 

  
ھمه روزه مردم را از . سه ماه است كه كشور ايران تبديل به ميدان نطق و كنفرانس شده يباً رتق«

اند  ھا بھتر استفاده كرده اي از اين تھييج توده كنند و احساسات عامه را تھييج مي ،كار كرده كار بي
مصدق كه ھميشه با حكومت  تعجب من اين است آقاي دكتر.... تا آقاي دكتر مصدق و رفقايشان

آقاي دكتر كه  ،دھد ھا بدون محاكمه عصبانيت نشان مي با توقيف روزنامه ،خالفت ميكردنظامي م
چطور شده حاq كه  ،كرد يه و زاري ميبراي كشته شدن مردم به دست نظامي و پليس گر

كنند و  حكومت نظامي اعYم مي ،بندند وزيرند زن و مرد را به آتش مسلسل مي خودشان نخست
نمايند؟ گويا آقاي دكتر اين كارھاي زشت را براي  تا بدون محاكمه توقيف مي 20تا  10ھا را  روزنامه

  ]126- 127[».دانند و براي خودشان خوب ديگران بد مي
  

ھيتلر و . اھميت خائن در رژيمھاي پوپوليستي سركوبگر به اندازه كافي شناخته شده است
گويي ھميشه . كشيدند استالين گويي نفس از حنجره خائنين و دشمنان وھمي و واقعي مي

اند تا دروازه مملكت را برروي دشمن بازكنند و  لشگري زيرزميني از خائنين مترصد فرصت ايستاده
اثر » 1984«در رمان . گران گسترده و برقرار است ھم صرفا براي مقابله با اين فتنه بساط سركوب

از اين ابزار استفاده ميكند و از جمله » ناظر كبير«جورج اورول ھم رژيم تحت حاكميت  العاده فوق
نقش سازمان زيرزميني خائنين را بر  ،بدون اينكه وجود واقعي آن محرز باشد» انجمن اخوت«

  . جمھوري اسYمي ھم بدينطريق حكومت كرده است. اردعھده د
  

اشاره به  ،ھاي استرلينگ به خزانه مملكت عYوه بر سيل ليره ،تبليغات پوپوليستي پيشوا ھم 
وجود ده ھزار پرونده راجع به خيانت اشخاص در اداره شركت نفت بود كه روزي ھم كه اسناد پيدا 

عبالقدير آزاد در ادامه سخنراني .ا كافي تلقي ميشودرسيدگي يك جمع دونفره بر آنھ ،ميشوند
  :فوق به اين مسئله ھم پرداخته است

  
گفتند ده ھزار پرونده راجع به خيانت اشخاص در اداره اطYعات شركت نفت موجود است كه «

ھزار خائن است ولي تمام قضايا در اطراف سه نفر دور زد آن سه نفر عبارت بود از  مربوط به ده
روزي كه اين اسناد . بقيه خائنين معلوم نشدند. روزنامه صداي وطن و جواھركYم ،مه طلوعروزنا

  12]103[»،پيدا شد دونفر مأمور رسيدگي به آنھا شدند
  

  آثار صريح انديشه فاشيستي در حكومت جبھه ملي. 15
 ھايدر ادبيات سياسي جھان حاوي بار مثبتي نيست و بعنوان مثال سازمان» جبھه ملي«نام 

اين . دنبه ھمين نام خوانده ميشو   13روپايا ا نيوزيلند ،فرانسه ،نژادپرست بريتانيا فاشيست و 
يانگزاران جبھه ملي نميتوان نوشت چرا كه حساب بيخبري رھبران و بن را به» تشابه اسمي«

                                                 
   12.وليستي سركوبگر نيستبار ديگر تأكيد كنم كه توتاليتر نبودن رژيم مصدق به معني دوري آن از عناصر حكومتھاي پوپ 
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ل در كشورھاي اي بودند كه تجربه اقامت و تصحي بسياري از رھبران جبھه ملي افراد تحصيلكره
رنگي را ھم داشتند و امروز ھم بسياري از فعاqن و مسئولين جبھه ملي در فرنگستان مسكن ف

  .دارند
  

جريان . ھاي صريح از گرايشات فاشيستي در درون حکومت جبھه ملي ھم وجود دارند اما نشانه
زاده و  به رھبري دكتر داود منشي» سوسياليست ملي کارگران ايران حزب - سومكا«موسوم به 

» حزب پان ایرانسيت«ياریی داریوش ھمایون، و پرویز قرائی با پرونده ننگين و شرم آورش، دست
را به ثبت رساند و » حزب ملت ايران«بعدھا ، یکی از رھبران گردن کلفت آن داریوش فروھر كه

این احزاب  .سرلشگر حسن ارفعبه رھبری »  حزب آريا«خود نيز رھبری آن را به عھده گرفت، 
در دوران حکومت جبھه ملی بود که  با فرمان مستشاران امریکایی  ) فاشيستی(ھنی ملی و مي

نه اوباشان (و حمایت مالی و معنوی حکومت جبھه ملی جھت مبارزه با خواسته ھای مردم ایران 
و وارد ميدان  شکل گرفته ،)حزب توده(تحت عنوان بيرق مبارزه با کمونيسم ) دولتی و غيردولتی

  .از ياران نزديك دكتر مصدق بودخود  ،ش فروھر با گرايشات صريح فاشيستيداريو.  شدند
  . خود نمونه ايراني جريانات فاشيستي بود» فعاليت«داريوش ھمايون به لحاظ مسلكي و شيوه 

اي از چاقوكشان معروف شھر مثل شعبان  رئيس شھرباي به دستور مقامات قدرت طلب عده...«
ور  ھا حمله اي كاردكش به دبيرستان ست مثل فروھر را با عدهبي ُمخ و عشقي و چند عنصر پ

آموزان كه ھمواره بوده است عه بسياري را از پاي  ساخته و تاكنون به نام اختYف مسلكي دانش
  ] 113[»!انداخته است

  
زاده از  احمد زيرك] 114.[بود» پان ايرانيسم گوركن بلشويسم«ھا  يكي از شعارھاي پان ايرانيست

  :گويد جبھه ملي در باره داريوش فروھر مي رھبران
بندي  در اين جبھه كه دسته....  ،و فعاليت زيادي ميكند در تشكيل جبھه ملي دوم حضور دارد ...«

گاھي با  ،گاھي با دكتر صديقي. ھاي اصلي بود فروھر و حزبش محل خاصي دارند يكي از فعاليت
اصلي ] مYط[احساسات ملي شديد او مYت . نددپيو شاھپور بختيار و زماني با دكتر سنجابي مي

زنند  خواست تمام مردمي را كه فارسي حرف مي مي" ايرانيسم"او با ... بقاي او در جبھه است
چه اكثر اين  ،شد بي معني مي" ادعاي ھفده شھر قفقاز"در تحت يك حكومت درآورد آن وقت 

  ]114[».يقه نازيسم داشتتشكيYت نظامي و طر... زبان داشتند  شھرھا مردمي ترك
  
ھايي از  گوشهدر كتاب » عمري را در جبھه ملي تباه كرده«رسول مھربان كه به گفته خودش  

  :دھد ديگري از فعاليتھاي ملي و ميھني آقايان را شرح مي  گوشه  ،تاريخ معاصر ايران
  
ھا از ھوادران آموزان مدارس تھران كه اكثريت آن اي عليه دانش در ھمان روزھا حمYت گسترده«

 ،از طرف حزب پان ايرانيست ،حزب توده ايران و در سازمان جوانان دموكرات مجتمع بودند
اين ولگردان ھرزه بزن بھادر تحت نام دكتر . گرفت خاني صورت مي فروھر و علي ،پور پزشك
له آموزان حم كارد و چماق به دست به دانش ،ملھم از عقايد معلول و مفلوك نئوفاشيسم ،مصدق

زاده رئيس حزب سومكا و علي سپھر گرداننده گرھك فاشيستي  منشي. كردند مي
دار و دسته فروھر را ھمراھي  ،ھا ھا و سفاكي در اين ھرزه درآيي ،سوسياليست آريا

آبادي به نام مجمع  ھا از حمايت دارو دسته شمس قنات در اين گونه حمله و ھجوم ،....ميكردند
شمس قنات آبادي كه براي ! دموكرات اسYميمطالعه روزنامه . ر بودندبرخوردا! مسلمانان مجاھد

  ] 115[»... ،جست هللا كاشاني سود مي ھاي ننگين خود از اسم آيت پوشاندن منظور و ھدف
  
سعيد رھبر اخبار فعاليتھاي ملي ميھني از شھرھاي ديگر چون آمل و بابل را ھم از روزنامه  

ري داريوش فروھر در حالي كه با چوب و كارد سعي در ورود به خبر دستگي. كند اطYعات نقل مي
  .آمده است 1331ماه  ھيجدھم دي اطYعات در روزنامه ،دانشگاه داشته است

  
عدم تمايل به تقسيم جغرافيايي قدرت و ميل به داشتن  ،ختصات تفكر فاشيستييكي ديگر از م

سيستم فوق سانتراليستي داشت  رژيم پھلوي از اين جھت يك. حكومتھاي سانتراليستي است
را بعنوان خواست يك تغيير جزئي در » ھا دادن اختيارات به استان«آرا براي  و اگر خواست رزم

خالفت پيشوا با اين تغييرات جزئي م ،درت در ايران آن روز فرض كنيمساختار فوق سانتراليستي ق
چگونه  -وي ھم ھمين بوده استآرا در زمان صدور حكم قتل  كه ظاھرا مھمترين جرم رزم -را 
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ميتوان استباط كرد؟  آيا دكتر مصدق خواھان چيزي جز يك حكومت فوق سانتراليستي بدتر از 
  مدل پھلوي بوده است؟ 

  
بسياري از ياران دكتر مصدق و رھبران آن وقت جبھه ملي سالھاي سال بعداز آن سالھا زنده 

حمدرضاشاھي و اسYمي براي سركوب مؤثرتر براي ترغيب حكومتھاي مماندند و ھيچ فرصتي را 
ھمين امروز كساني چون پرويز ورجاوند رھبر . تر ملل غير فارس ايران از دست ندادند و خشن

عام نھايي و مؤثر معنوي ملل غير فارس ايران به  جبھه ملي ھم خود را صرف ارائه طرحھاي قتل
پرده وي در  خفيانه و پشتمھاي تاكنون افشاي چند مورد از تYش. ميكند ريرھبران جمھو

جالب است . اش ببار آورده است جبھه ملي و ھاي بزرگي براي وي رسوايي ،مطبوعات آذربايجان
از نيروھاي سابق چپ كه بلحاظ فكري زير بيرق جبھه ملي به جبران مافات گذشته  كه آن دسته

فوق سانتراليستي و  به حكومتھاي افراطيجذب اين گرايش  ،از ھر چيز ديگر بيش ،مشغولند
  .اند شعارھاي سركوبگرانه بر ضد ملل غير فارس شده

  
وي در . ميھني وطني پرداخته است-سعيد رھبر در مقاله مستقلي به ماھيت رھبران  ملي

به سراغ بخش مكتوب   ،اي با نامي كه بيتي از داستانسراي گنجه را در تيتر خود دارد مقاله
  چون  آينه  بنگريم  آيينه  به«. رفته است» سومكا«ميھني  - ملي پرونده داريوش ھمايون و جريان

اي است كه حاوي  تيتر مقاله » خطاست  شكستن  ، آيينه خود شكن    تو بنمود راست  نقش
 :به چند نمونه توجه كنيد. قولھاي مھم و مستقيم از روزنامه اطYعات است نقل

  
  ھا در خيابان  سياھان پيراھن  دسته  تظاھرات« 

آنان   كه  در حالي) سومكا(  سوسياليست  حزب  به  از افراد منتسب  اي از ظھر امروز عده  قبل
و   گردش  و شاه  شاھرضا و پھلوي  ھاي در خيابان  طور اجتماع  داشتند به  بر تن  سياه  ھاي پيراھن 

  مأمورين  رسيدند از طرف  اسYمبول  خيابان  اوايل  به  عده  اين  كه  ھنگامي. نمودند مي  تظاھراتي
  .شوند  و متفرق  نموده  خودداري  از تظاھرات  اخطار شد كه  آنان  به  انتظامي

  
نكردند و  توجه   اخطار مأمورين  به  كه  چند نفري  شدند ولي  از آنھا متفرق  اي اخطار عده  در اثر اين
  بازداشت  انتظامي   را مأمورين  عده  آن  گرديد كه  امر سبب  داند ھمين مي  خود را ادامه  تظاھرات

» .باشد نفرمي 15در حدود   شدگان  تعداد بازداشت  خبرنگار ما گفت  به  مطلع  منبع  يك. نمايند
  )7788، شماره 28/1/1331  ، پنجشنبه اطYعات(

  
  سومكا  ليدر حزب  بازداشت«

از  امروز يكي. گرديد  توقيف  سپلي  مأمورين  سومكا توسط  ليدر حزب  زاده منشي  آقاي  ديشب
  توسط كه   تحقيقاتي  در نتيجه  چون:  گفت  مشاراليه  دستگيري  علت  در باره  شھرباني  مقامات
  سفارت  تبليغات و شعبه »  وكس»  شوروي  خانه قرائت  به  حمله  واقعه  در اطراف  شھرباني  مأمورين

  يك  اند لذا ديشب داشته دخالت   سومكا در آن  اد حزبافر  شد كه  آمد معلوم  عمل  به  مجارستان
  را بازداشت  ليدر حزب  زاده دكترمنشي  و آقاي  نموده  را محاصره  حزب  و مأمور محل  پاسبان  عده

و صدور   رسيدگي  براي  پرونده  امروز صبح.نمودند  منتقل  آگاھي  اداره  موقت  بازداشتگاه  و به  نموده
  نام  سومكا به  نفر ديگر از افراد حزب  سه. شد  احاله  تھران  بازپرس 18  شعبه  به  فو قرار توقي

  شده  قبYً بازداشت  اتھام  ھمين  نژاد نيز به ھاشمي ، اسماعيل ھمايون  داريوششاھپور زندنيا، 
  .)7890 ، شماره4/6/1331  شنبه ، سه اطYعات(» .بودند

  
  آمد  عمل  به  سومكا بازپرسي  از افراد حزب«

و شاھپور زندنيا در   ، اميرناصر معيني ھمايون  داريوش  نام  سومكا به  نفر از افراد حزب 3امروز از 
» .آمد عمل  به  بازجوئي  نظر سرگرد علميه  تحت  نظامي  دادسراي  بازپرسي  چھارم  شعبه

  .)7959  ، شماره4/9/1331  شنبه ، سه اطYعات(
  
  سومكا امروز آزاد شد  حزب  ضاينفر ديگر از اع  يك«

  فرمانداري سومكا در دادسراي   حزب  از اعضاي  يكي  ھمايون  داريوشاز   ديروز عصر بازجوئي
  ، يكشنبه اطYعات(» .امروز آزاد شد  كفيل  ھزار لایر 50  با دادن  و مشاراليه  يافت  خاتمه  نظامي

  .)7974  ، شماره23/9/1331
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  ...شدند  تبرئه  نظامي  سومكا در دادگاه  حزب  و سران  ادهز دكتر منشي  ديشب«

  آقاي  اتھام  به  رسيدگي  براي  جنائي  دادگاه  جلسه  آخرين  ـ  ديشب  دادگاه  جلسه  آخرين
وارد شور شد   دادگاه  متھمين  از دفاع  و پس  سومكا تشكيل  حزب  نفر از سران 6و   زاده دكترمنشي

  از سران  يكي  مأمورين  گذشته  شب. كرد  تبرئه  وارده  را از اتھام  تھمينم  كليه  وسرانجام
  مقام او يك   توقيف  در باره. كردند  بازداشت 5  استناد ماده  به  ھمايون  داريوش  نام  سومكا را به حزب
  تھيه  قو حري  تخريب  براي  كه  است  پيدا شده  حزب  از محل  وسائلي  چون  اظھار داشت  مطلع
،  اطYعات(» . كرديم  بازداشت  توضيحات  اداي  را براي  شخص  بودند لذا اين  كرده

  .)8050 0، شمار23/12/1331 شنبه
  
   آمده  دست  سومكا به  حزب  از محل  كه  اشيائي«

ند سرباز و چ كاميون   با يك  نظامي  فرمانداري  انتظامي  معاون  پورشريف  سرھنگ  امروز آقاي  صبح
مزبور را دستگير كردند  حزب  نفر از سران 6و در آنجا   سومكا رفته  محل  به  شھرباني  نفر از مأمورين

  حزب  ھاي قسمت  كليه ضمناً مأمورين . پيدا نشد  دسترسي  رھبر حزب  زاده منشي  آقاي  به  ولي
  گذاشته  پنبه را چوب  و درش خته ري  آنھا را بنزين  درون  كه  qمپ  و مقداري  كرده  سومكا را بازرسي

  چنين  بود و ھم  شده  تھيه  اماكن زدن   آتش  ھا براي qمپ  شود ابن مي  گفته. آمد  دست  بودند به
  به  حزب  از محل  و قمه  و تيشه  كردن پرتاب   براي  ، مشعل بنزين  ، شيشه دستي  نارنجك  مقداري

  داده  تحويل  نظامي  فرمانداري  به  با كاميون  مجلس  صورت  نظيمبا ت  ھمه  افتاد كه  مأمورين  دست
  .)8042 0، شمار13/12/1331  ، چھارشنبه اطYعات(» .شد

  
  »جبھه ملي ايران«وضع و حال امروز جرياني بنام . 16

  
صرفاً فصلي از تاريخ غم  ،مطالب فوق اگر صرفاً مربوط به گذشته بودند و امروز موضوعيت نداشتند

ا تجديد ببارتر آن است كه امروز نيز بقاياي ھمين جريان ملي ميھني  اما تأسف. نگيز ايران بودندا
تھاجم به اصول ابتدايي حقوق بشر را در سرلوحه اعمال  ،قوا از ميان رقباي چپ و راست پيشين

 خود قرار داده است و در صدد است تا بر بستر خYئي كه در پس بي اعتباري ايدئولوژيھا و
يك جريان فاشيستي و  ،سرابھاي عدالتخواھانه دنيوي  و ديني در ايران بوجود آمده است

اين جريان از ھمان اول انقYب در تركيب . ي فارسي را براي فرداي ايران تدارك ببيندنژادپرست
دولت موقت بازرگان طرفدار سركوب نظامي كوچكترين خواست ملل غيرفارس ايران براي 

و ساير كنوانسيونھاي بين المللي بودند و واد مصرحه منشور جھاني حقوق بشر برخورداري از م
از روزي . تا جايي كه دستشان رسيد از ھيچگونه كشتار جمعي اھالي معترض مضايقه نكردند

تشويق دائمي جمھوري اسYمي به سركوب  ،ھم كه از بارگاه حاكميت اسYمي رانده شدند
ھايي عملي سركوب و تھيج  افكار  ايران و ارائه پروژهخشن خواستھاي ملي ملل غيرفارس 

كشف  .سازي  افكار عمومي در جھت پذيرش اينگونه سركوبھا بكار بردند عمومي براي آماده
ھا و ھشدار نسبت به صحراي محشريكه عنقريباً در صورت  ھاي پان تركيست دائمي انواع توطئه

اين  .اي و فوق برنامه اين محافل است ھاي برنامهاز فعاليت ،طلبان برپا خواھد عدم سركوب تجزيه
جريان خواه بصورت تشكيYت سياسي و خواه بصورت يك تفكر سياسي فاشيستي داراي زير 

سال  27تمامي سركوبھاي خشونيت آميز  ،و دانشگاھي و انتشاراتيھاي فرھنگي   مجموعه
ھرگونه اعتراض علني يا . ده استحمايت نمو عليه ملل غير فارس) سال قبل از آن نيز 50و (اخير 

گرانه ايران جريان تشكيYتي و فكري به رھبران جمھوري اسYمي نه با  مكتوبات مخفي توطئه
قصد تشويق حكومتيان به برآورده كردن حقوق مصرحه ملل غيرفارس ايران در كنوانسيونھاي 

كردن سرعت و شدت بلكه در جھت تيزتر  ،المللي و مواد قانون اساسي جمھوري اسYمي بين
ابتدا نگاھي كوتاه به مواد . قتل عام معنوي قانوني و غيرقانوني عليه اين ملل مظلوم بوده است

اين اعYميه خود . در بارسلون بيندازيم 1996مصوبه در سال » اعYميه جھاني حقوق زباني«
مله منشور جھاني المللي و از ج برمبناي حقوق زباني مصرح و مستتر در ساير كنوانسيونھاي بين

تمامي اين   رژيمھاي پھلوي و جمھوري اسYمي رسماً توجه كنيد كه . حقوق بشر است
  .اند و  خود را مقيد به اجرا و رعايت عملي آنھا كرده كرده  را امضا  ھا پيمامننامه

  
  ١ماده «
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لحاظ تاريخی ھر جامعه انسانی که به : را بدين گونه تعريف مينمايد" جمعيت زبانی"اين بيانيه  - ١
معينی فارغ از به رسميت شناخته شدن و يا نشدن آن سکنی گزيده و " محيط سرزمينی"در 

خود را به عنوان يک توده با ھويت واحد دانسته و زبان مشترکی را به عنوان وسيله ای طبيعی 
زبان خاص يک "تعبير ּ◌ برای ارتباط و ھم بندی فرھنگی بين اعضای آن توسعه داده است

به زبان جمعيتی که به شرح فوق در ھمچو محيطی سکنی گزيده ) زبان نياخاکی" (ينسرزم
   ◌ּ باشد اطYق ميشود

اين اعYميه مبداء حرکت خود را بر اين اصل قرار ميدھد که حقوق زبانی در عين حال و يکجا  - ٢
د را در تعريف دامنه کامل حقوق زبانی اين اعYميه مرجع خوּ◌ ھم فردی و ھم جمعی ميباشند

و آنچه از اين محيط درک ּ◌ مورد يک جمعيت زبانی تاريخی در محيط سرزمينی خود قبول مينمايد
بلکه محيط اجتماعی و  ميشود نه تنھا گستره جغرافيائيای که جمعيت در آنجا زندگی مينمايد

تنھا بر اين ּ◌ عمليای که برای توسعه و شکوفائی تمام و کمال يک زبان حياتی است ميباشد
اين اعYميه و حقوق  پنجمس امکان دارد که حقوق زبانی گروھھای ذکر شده در نقطه اسا

افرادی که در خارج سرزمين زبانی خويش ميزيند را برحسب پيوستگی و درجه بندی تعريف 
  »◌ּ نمود

  
در  كليه تركان ايران ،اعYميه مزبور 1از ماده  1روشن است كه طبق اين تعاريف مندرج در  بند 

جمعيت «مصداق تعريف حقوقي اريخي به ھم پيوسته آذربايجان در شمال غرب ايران سرزمين ت
تركمنھا   ،اعراب ،بلوچھا ،ھستند و اين تعريف شامل ديگر ملل غيرفارس ايران يعني كردھا» زباني

   .شود ھا نيز مي و قشقايي
  
  ٥ماده «

ی مساوی و مستقل از اين اعYميه بر اين اساس استوار است که حقوق تمامی جمعيتھای زبان
در اين اعYميه ּ◌ موقعيت اين زبانھا به عنوان زبان رسمی محلی و يا اقليتی بودن ميباشد

ھرچند در بعضی موارد مشخص  -تعبيراتی مانند محلی و يا اقليتی بکار برده نشده اند زيرا 
را تسھيل  شناسانی زبانھا به عنوان اقليتی و يا محلی ميتواند احقاق برخی از حقوق معين

با اينھمه اين و ديگر تعابير جرح و تعديل کننده غالبا برای اعمال محدوديت بر حقوق  -نمايد
  »◌ּ جمعيتھای زبانی بکار برده ميشوند

  
  ٦ماده «

اين اعYميه اعYم ميکند که نميتوان تنھا بر اين مبناء که يک زبان زبان رسمی دولت است و يا به 
و يا برخی از فعاليتھای فرھنگی مشخص در يک سرزمين بکار طور سنتی برای مقاصد اداری 

  »◌ּ بشمار آورد" زبان خاص سرزمين"رفته است آنرا 
  
  ١٠ماده «
   ◌ּ ھمه جمعيتھای زبانی دارای حقوق برابرند - ١
اين اعYميه تبعيض بر عليه جمعيتھای زبانی را غيرقابل قبول ميداند فارغ از آنکه اين تبعيض بر  - ٢

کميت سياسی مستقل جمعيت زبانی؛ موقعيت تعريف شده آن جمعيتھا از لحاظ مبنای درجه حا
اجتماعی اقتصادی و يا ديگر لحاظھا؛ درجه استاندارديزه شدن مدرنيزاسيون و يا به روز شدگی 

  »◌ּ زبانھايشان و يا ھر معيار ديگری اعمال گردد
  
  ١٥ماده «
قلمرو خود به طور رسمی بکار  -ينھمه جمعيتھای زبانی حق دارند که زبانھايشان در سرزم - ١

  »◌ּ برده شوند
  
  ٢٤ماده «

ھمه جمعيتھای زبانی حق دارند در باره گستره حضور زبانشان به عنوان زبان رابط و به عنوان زبان 
پيش دبستانی ابتدائی متوسطه حرفه (مورد مطالعه در تمام سطوح تحصيلی در سرزمين خود 

qتصميم بگيرند) نای و فنی دانشگاھی و آموزش بزرگسا ּ◌  
  

  ٢٥ماده 
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ھمه جمعيتھای زبانی از حق دستيابی و کاربرد ھمه منابع انسانی و مادی qزم برای تضمين 
نمودن حضور زبانشان در ھمه سطوح تحصيلی در نياخاک خود از قبيل آموزگاران ورزيده روشھای 

وژی ھای سنتی و آموزشی مناسب کتب و متون درسی منابع مالی تجھيزات و ساختمانھا تکنول
  »◌ּ مدرن و در وسعتی که خواھان آنند برخوردار ميباشند

  
اي كه فوقاً بخشھايي از آن نقل گرديد گويي در پولميك سياسي بر عليه جريان جبھه  بياننامه

چاپ نامه مخفي آقاي پرويز ورجاوند به رئيس جمھور اسYمي  . ملي ايران نوشته شده است
 فرھنگآقاي ورجاوند كه وزير . ھاي اين جريان برانداخت اييي از رسوپرده ازيك ،وقت آقاي خاتمي

گرانه اين نامه كه چيزي جز تحريك و  اند بجاي عذرخواھي از مفاد توطئه دولت بازرگان ھم بوده(!) 
به اظھار  ،تشجيع سران جمھوري اسYمي به سركوب بيشتر آذربايجان و ملت ترك ايران نبود

ن پرداخت و خواھان تنبيه عامYن درز اين نامه مخفي به مطبوعات عصبانيت از درز كردن آ
بھمن سال  26به تاريخ » شمس تبريز«نشريه  92نامه رسواي مزبور در شماره . آذربايجان شد

ورجاوند در اين نامه ابتدا امكانات ناچيز براي تنفس فرھنگ تركي آذربايجان را  . منتشر شد 1379
  :نامد مي» ه مليفاجع«برشمرده و آنھا را  

  
ھا بيشتر به زبان تركي با مردم گفت و گو  ھاي زبان تركي افزايش يافته و در مصاحبه برنامه«

دانند و اگرھم بدانند نمي خواھند  دھند كه مردم فارسي نمي شود و به اين ترتيب پيام مي مي
عه سياسي و رسد كه جماعتي در چھارچوب توجيه توس بنابراين دور به نظر نمي. صحبت كنند

ھاي  اي پاسخگوئي موافق به خواسته احترام به خواست مردم، بكوشند تا زمينه را براي گونه
  ».مواجه بسازند يك فاجعه مليطرح شده فراھم سازند و در دولت جنابعالي كشور را با 

  :كنند ايشان در ادامه نامه دشمني صريح و عملي خود با مفاد بند بند بياننامه فوق را اعتراف مي
  
رسانم كه در ماه نخست شروع كار  جناب آقاي رئيس جمھور، به عنوان سابقه به آگاھي مي«

دولت موقت كه اينجانب مسئوليت وزارت فرھنگ و ھنر را بر عھده داشتم، يك ھيأت حدود بيست 
زاده، از كردستان به تھران آمدند تا درباره مسائل مختلفي از  نفره به سرپرستي شادروان مفتي

آن ھم نه به اين گستردگي تقاضاي آقايان، با دولت  ھمين مسئله آموزش به زبان كرديجمله 
مسئوليت اين كار بر عھده شادروان فروھر و من گذارده شد و در جلسه بيش از . مذاكره كنند

چھار ساعت با وجود شرايط خاص آن زمان، به آقايان توضيح دادم كه شما با اين پيشنھاد به 
نه تنھا به ھمه ملت ايران كه به مردم كرد اين سرزمين نيز ) يك بيك برشمردم(يار دqيل بس

  »اي شديد خواھيد زد لطمه
  

ھاي حجيب و  توطئه«ورجاوند در جايي ديگر چند نشريه بفرخوردار از نيمچه آزادي نشر را محل 
صر ممنوعيت كند تا بنحوي منتظره خواھان رجعت جمھوري اسYمي به ع اعYم مي» غير منتظره

  :مطلق محمدرضاشاھانه عليه مطبوعات آذربايجان شود
  
ھاي عجيب و غيرمنتظره حدود  چگونه است كه دستگاه مطبوعات وزارت فرھنگ در برابر توطئه« 

شود از  مگر مي. كند گيرد و بازخواستي نمي نشريه تركي، فارسي ھيچگونه موضعي نمي 20
  »رد؟مردم آذربايجان به عنوان يك ملت ياد ك

  
كنند در حالي ايشان  طلب استمداد مي» وزارت فرھنگ«ايشان در اينجا براي رعايت ظاھر امر از 

است و » وزارت اطYعات«دانند كه نام ارگان مورد نظر ايشان  بعنوان وزير فرھنگ سابق بھتر مي
ي اختيار ب ،بودن راقم آنھا در گذشته» وزر فرھنگ«آدمي با خواندن اين سطور و ! نه چيز ديگري

سازمان دولتي  مي افتد كه نامجورج اورول » 1984«رمان فضای مشروح در در  حاكمياد دولت 
و نام دستگاه » وزارت فراواني«نام ارگان جيره بندي ارزاق عمومي  ،(!)» وزارت عشق« ،شكنجه

اورولی جرج الحق آقاي ورجاوند در دولت . ستا(!) » وزارت حقيقت«پراكني رژيم  تبليغات و دروغ
جمله زير نيز كه گويي . بودند مي» وزارت فرھنگ«ھم شايسته ھمان پست رياست  » 1984«

از ھمين وزير فرھنگ و رھبر كنوني  ،بطور سفارشي بر عليه بياننامه فوق نوشته شده است
  :جبھه ملي است

رد تجديد بايد سياست بھره جستن از آموزگاران، دبيران و استادان بومي در برخي استانھا مو« 
  ».نظر جدي قرار بگيرد
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نخستين وزير فرھنگ جمھوري اسYمي نامه رسواي آور ديگري را به اتفاق ساير رھبران جبھه 

اديب برومند، مھندس نام  آقايان  ،عYوه بر ايشان . امضا كرده است 1382بھمن  20ملي به تاريخ 
الدين موحد زينت بخش اين سند  مھندس نظام انتظام، دکتر داود ھرميداس باوند وعباس امير

بدون  ،تاريخي است كه طي آن جمعي افراد تحصيلكره و آشنا به موازين حقوق جھاني بشر
تر و بيشتر حقوق ملل غيرفارس ايران از سوي رژيم  ھيچگونه روردرواسي خواھان نقض خشن

کتابھای درسی « ميخوانيم که گويا اگر تاريخي  نامه در جايي از اين رسوايي. اند جمھوري شده
دبستانی و راھنمايی را خودشان طبق رسوم وشرايط اقليمی و فرھنگی و اجتماعی ھر 

يعني اگر کودک ! منجر خواھد شد» بيگانه سازی کودکان«تدوين شود، اينکار  به »   منطقه
اردبيلي سخني در باره برف، موسيقي عاشيقھاي آذربايجان، ساواqن، ستارخان، ھنر اپرا وباله 

!!  خواھد  شد» بيگانه«اش ديد يا متني به ترکي خواند ونوشت،  در کتاب درسي... آذربايجاني و 
غير «واقعا براي رسيدن  به اين نتيجه نامعقول بايد بھره باqيي از کينه و نفرت عليه بخش 

و  نيوزيلند ،در آلمان، فرانسه، انگلستان» جبھه ملي«البته . بشريت بھره داشت» خودي
دليلي ندارد که آنچه  نام جريانات افراطي نژادپرست است وري ديگر از کشورھاي غربي بسيا

اگر چنين ادعايي است، . تحت پوشش اين نام در ايران به بازار عرضه ميشود، مال بھتري باشد
با مطالعه نامه اين آقايان بروشني قابل مشاھده است که . اثبات آن بر عھده مدعيان است

کتابھای درسی دبستانی و راھنمايی را خودشان طبق رسوم وشرايط «دوين مسئله بر سر ت
  . است و نه چيز ديگر» اقليمی و فرھنگی و اجتماعی ھر منطقه

  
  :اند مؤلفين نامه مزبور حتي  مخالفت با ايجاد شبكه تلويزيوني استاني را ھم از قلم نيانداخته

را از سطح دبستان آغاز  سازی کودکانه بيگانه اين دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش ک«
ميکند، در واقع، در دنباله و مکمل حرکتی است که صدا و سيما چندی پيش آغاز کرد، وآن اجازه 

  ».ھای تلويزيونی استانی با توليد قومی و گويش محلی است ايجاد کانال
  

 سر  دعوايشان با جمھوري اسYمي بردھند كه  رھبران جبھه ملي در پايان صراحت مي
نسبت به رسالت اصلي آنھا كه ستيز با ملل غير فارس ايران » آزادي انتخابات«دموكراسي و 

آنان نسبت به اينكه اگر مسئولين مربوطه در . اي است عي و حاشيهموضوعي فر ،است
کتابھای درسی دبستانی و راھنمايی را خودشان طبق رسوم وشرايط « استانھاي مختلف

  :ھشدار داه و مينويسند ،تدوين كنند » ماعی ھر منطقهاقليمی و فرھنگی و اجت
  
در تاريخ معاصر ايران و يک  ، خيانتی بزرگما اين عمل وزارت آموزش وپرورش را، درصورت اجرا«

کنيم، که روزگاری  مقدمه سازی خطرناک در راستای برنامه بيگانگان برای تجزيه کشور قلمداد می
د افکند و يا کشور را از کنترل مناطقی بسيار حساس و کشوررا درجنگ و برادرکشی فرو خواھ

که برای آزادی آن ھمه  لغو فوری اين دستورالعمل، از انتخابات. استراتژيک محروم خواھد ساخت
  ».اندازد ، زيرا استقYل و تماميت ارضی کشور را به مخاطره میدرگير ھستيم، مھم تر است

  :ادعاي زير را دارند ،لتبا تظاھر  به جھا نگاران جبھه ملي  نامه
  
شناسيم که کتابھای درسی ابتدايی خود را بجز بدست دولت  درجھان را نمی ھيچ کشوریما «

مرکزی و برپايه فرھنگ و زبان ملی تدوين و منتشرکند، و يا کودکان خود را بر پايه فرھنگ قومی يا 
  (!) ».محلی ھر شھر و استان آموزش دھد

  
 1382ان شعبان بي ُمخ و رمضان يخي و حزب سومكا  مربوط به شھريورماه توطئه ديگري از سوي وارث

به آقاي آصفي معاون وقت وزارت امور خاجه داده و درخواست  1382طرحي را در نھم شھريور اينان . است
ظاھرا نشستي نيزمتعاقب آن دركاخ سعد آباد تھران در ھفدھم شھريور ماه . اند ھزينه نموده دوميليارد لایر

ھا را به تصويب  تن تشكيل شده  و طرحي براي ستيز با ھويت تركان ايران در تمامي جبھه 23ا حضو ب
 . اند رسانيده

  
تمامي  در ،دار فاني را وداع گفت ،دريادار احمد مدني يكي از رھبران جبھه ملي چندی قبل وقتی 

ناسيوناليست ايراني «  ،»ھيختهرھبر خردمند و مبارز و فر«باكلماتي چون  ھاي جبھه ملي بعنوان رسانه
در اوصاف اين سرباز جبھه ملي ھمين . قرار گرفتمطنن ديگر مورد ستايش و پرستش و القاب  » بلند آوازه

متھم به جناتكاري  ،عليه ملت عرب اھواز مرتكب شده است 1358بس كه بخاطر جناياتي كه در تيرماه 
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عرب ايران حتي از سوي برخي از اعضاي جبھه ملي اين اتھام  عYوه بر روشنفكران ملت . جنگي است
وي با سازمانھاي   ي و ميھني ديگر دريادر مدني ارتباطلاز كرامات م 14.نيز مورد تأييد قرار گرفته است

جزئيات دقيق  از جمله . سيا استجاسوسي بيگانه و مھمتر از ھمه ارتباط پر سود وي با سازمان 
در سايت  Robert Parryدر مقاله افشاگرانه ديگري به قلم   سار مدني   دريافتيھاي دھھا مليون دqري تيم

consortiumnews.com احتياطي يا  اين پرداختھاي بزرگ به تيمسار دريادار مدني بر اثر بي  15.آمده است
در جلسات و نشستھاي  درز داده شدن عمدي از سوي سازمان جاسوسي آمريكا علني شد و ايشان 

اعتراف به  بجاي ،پسندي براي خرج اين مبالغ كYن پيداكردن مصارف عامهبا جبور بودند تا ممتعدد و علني 
  . بخود بگيرند(!) چھره مرد نيكوكار  ،ماھيت واقعي عمل خود

  
برخي بريدگان از حزب توده و پيوستگان به مكتب پيشوا نيز به  با اين اوصاف عجيب نيست كه كه

ھنوز مدت مدارج ترقي ملي و ميھني سريع ن شده و با طي چي روا سرعت از پي تيمسار خيريه
 سرسپردگي سر از  ،شان بعداز بريدن از سازمانھاي خيريه شرقي تمام نشده شرعي» عده«

  .درآوردند سازمانھاي مشابه غربي
 

  پايان سخن
  

ه عصباني كنندكمي آور و شايد  مYلبيشك خواندن سطور فوق براي امثال ورجاوند و اميرانتظام 
. وجود ندارد ،نكاتي كه رھبران جبھه ملي ايران از آن غافل بوده باشند ،اين مطالب در اما .باشد

با كمي جستجو در ميان اسناد كتبي و اينترنتي ميتوان پي برد كه رازھاي مھمي براي فاش 
ي دروني جبھه مل درگيريھاي و جناح بنديھاي. شدن  در ارتباط با اين جريان باقي نمانده است

اما . دھد گسترده است كه امكان مخفي ماندن طوqني به اسرار پنھانخانه اين جريان نمي چنان
يك ناظر بيروني با شعارھاي ناسيوناليستي  و گاه  ،در بيرون از جلسات و محافل جبھه ملي

ھمه اين شعارھا ھم در . طرفدار آزادي و دموكراسي از سوي اين جريان سر وكار پيدا مي كند
حالت كنكرت خود در ادبيات سياسي را به نفع  ،اي از پرستش خدايگونه نسبت به پيشوا ھاله
آلودگي و نوعي نوستالژي نسبت به سالھاي اقتدار ھنگ تحت فرماندھي شعبان  وھم ،ابھام

برنامه و رھبري  ،جبھه ملي به عمد ھيچگاه داراي سازمان .گذارد وامي ،جعفري و رمضان يخي
ايجاد جايگاھي  ،ھدف گردانندگان اين معركه ناسيوناليستي از اين ابھام .مشخصي نبوده است

 ،ھدف من از نوشتن اين مقاله بلند .  رفيع و غيرقابل دسترس براي اين تفكر غير دموكراتيك است
ابھام و ديدن صحنه واقعي و گاه پشت صحنه آلودگي و  اي است به واري اين مه گشودن دريچه

ھاي  بياييد تا با حذف سالھاي بسيار و حتي دھه .ستي خطرناك استاين نمايش  ناسيونال
ھاي نمايش مزبور را يك بار ديگر مرور  ترين صحنه يادماندني ،سكوت و خواب زمستاني اين جريان

  :كنيم
  

مردم را با دو وعده رفاه عنقريب و افشاي ده ھزارنفر خائن  ،جبھه ملي در دوران صدر خود
اميدواركردن مردمي گرسنه و  17.ار براي ھميشه به خيابانھا كشاندت يكباو نج 16فروش وطن

 ،اش است از اجزاي تفكر سنتي  بخش بيسواد كه درك خير و شر و اميد به ظھور يك ُمنجي رھايي
   .كار دشواري نبود

ھرجا كه اراده اين مردم اميدوار به استخYص سريع از شر خائنين داخلي و استعمارگران خارجي 
نيروي qيزال ديگري يعني لشگر بزرگ چاقوكشان پايتخت  ،يافت يل پيشوا جريان نميمطابق م

سازمان "اوباشان متشكل در . شد و ارتش به خيابانھا گسيل ميشھرباني تحت حمايت لجيستيكي 

                                                 
  :در آدرس اينترنتي زير مراجعه كنيد  منوچھر تقوي بياتدر اين مورد به مقاله افشاگرانه  14  

      at.htmlbay-nou.net/1383/ordibehesht/10/m-http://asre     
 

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

آيا مصداقي » وطن پرستي و ستيز با منافع بيگانگان«چي ھا بپرسد كه اين دريادار مرحوم با پرونده درخشانش در  آدم ھوس مي كند از جبھه ملي 16
 ...!و»  ناسيوناليست ايراني بلند آوازه « ،»ردمند و مبارز و فرھيختهرھبر خ«خائن كذايي موعود بود يا  !) رقم ُرند(از آن ده ھزار 

نشدم چون كتاب مورد بررسي سعيد رھبر كه بھانه نوشتن » ملي كردن صنعت نفت«واقعي داستان -من به عمد در اين مقاله وارد ماھيت اقتصادي 17
از سوي دوستي در درست  ،در مورد ماھيت و عملكرد جبھه ملي و مصدق از سوي ديگر  كتابي مستقل. وارد آن موضوع نشده بود ،اين مقاله بود

 .از اين در اين مقاله مجاز نيست تدوين است كه به جنبه اقتصادي ملي شدن صنعت نفت پرداخته است و اطاله كQم بيش
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به كتك زدن مخالفين و ھر كسي كه در پاي صندوق رأي تركي " دوره ھفدھم نظارت بر آزادي انتخابات
 . پرداختند مي ،زد حرف مي

 ،شخص پيشوا دكتر مصدق به جرم ارائه طرح تمركززدائي  جزئي در ساختار فوق سانتراليستي وقت
اش از سوي مجلس داراي »قانوني«وزير ديگري را صادر كرد و عامل قتل را بعداز عفو  حكم قتل نخست

 . چي به حضور خود بار داد اكثريت جبھه ملي
دمي از انديشه و عمل سركوب  ،قYب رھبران جبھه ملي در ھر پست و مقاميساله بعداز ان 27در دوران 

ھا و طرحھاي ناظر بر  از قتل عام ملت عرب اھواز گرفته تا نوشتن نامه. اند ملل غيرفارس غافل نمانده
عام معنوي ھرچه مؤثرتر ملل غيرفارس ايران و تبليغ كينه و نفرت عليه ملل غير فارس ايران و  قتل

 . ھمه در دستور كار دائمي سران اين جبھه در داخل و خارج از كشور است ،ان عرب و ترك ايرانھمسايگ
اين جريان در روز »  ناسيوناليست ايراني بلند آوازه« و » رھبر خردمند و مبارز و فرھيخته«دريادار مدني 

 مريكا جلسات ملي ودر زير عكس پيشوا در شھرھاي مختلف اروپا و آ روشن دست در خزانه سازمان سيا 
بلوچ و تركمن ايران كه در سرزمين خود از حقوق مندرج در  ،كرد ،ترك ،اما عرب... و ميھني برپا ميكند

بر اساس منطق ملي  !بيگانه پرست ناميده ميشوند ،المللي محرومند كنوانسيونھاي حقوق بشر بين
پرستي بايستي با دريافت مبالغ  اتھام بيگانه عرب و ترك و كرد ايران براي مبري ماندن از ،ميھني اين آقايان

ھاي  جبھه ملي به سازماندھي پروژه» درون مرز«ھنگفت از سازمان سيا  و در ھمكاري با سازمانھاي 
 .ھنگھاي غيرفارس در ايران و منطقه بپردازندرناظر بر قتل عام معنوي ملتھا و ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 


