
) اسناد٢جلد (١٣٤٠ـ ١٣٤٤نشریات داخلی نھضت آزادی ایران 

بخش اول

►ایراننشریات داخلی نھضت آزادی◄ 
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٢٥/١٢/١٣٤٠ـ ٦شماره  ◄

١٨/١/١٣٤٢ـ ٧شماره  ◄

٢٩/١/١٣٤٢ـ ٨شماره  ◄

١٣٤٢ـ ارديبھشت ٩شماره  ◄
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١٠شماره  ◄

٨/٤/١٣٤١ـ ١١شماره  ◄

بخش دوم

►اخبار و تفسیر◄ 

١٣٤٠ارديبھشت ٢٠اخبار و تفسیر بدون شماره مورخه  ◄

١٣٤٠اخبار و تفسیر بدون شماره مورخه حدود ارديبھشت  ◄

١٣٤٠اخبار و تفسیر بدون شماره مورخه حدود ارديبھشت  ◄

بخش سوم

►تفسیرھاتفسیر و بیبا◄ 

بدون تاريخ١شماره  ◄

بدون تاريخ٢شماره  ◄

بدون تاريخ٣شماره  ◄
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بخش چھارم

►حاشیھبا حاشیھ و بی◄ 

١٣٤١ـ نیمه اول آبان ١شماره  ◄

١٣٤١ـ نیمه دوم آبان ٢شماره  ◄

١٣٤١ـ نیمه اول آذر ٣شماره  ◄

١٣٤١ـ نیمه اول ديماه ٤شماره  ◄

١٣٤١ـ نیمه دوم بھمن ٥شماره  ◄

بخش پنجم

►سیاسیھای تفسیر و تحلیل◄ 

مرداد ـ چرا بعد از سالھا خفقان آزادی داده شد؟ ٢٨تحلیلی از جريانات بعد از 

١٣٤٠بدون شماره ـ مورخه ديماه 

◄

ايران خیانت كرده تحلیلی از حال حاضر ايران ـ خدمتی كه نسل حاضر اگر نكند به تاريخ 

١٣٤٠بدون شماره ـ مورخه بھمن . است
◄

نیروھای شرق و غربوضع 

١٣٤٠ـ مورخه اسفند ٣شماره 
◄

آيا مجددا بین سیاست انگلیس و آمريكا در ايران تضادی ايجاد شده است؟ 

ـ بدون تاريخ٤شماره 
◄
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افضل الجھاد كلمه عدل عند امام الجائر

١٣٤١ـ شھريور ٥شماره 
◄
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) اسناد٢جلد (١٣٤٠ـ ١٣٤٤نشریات داخلی نھضت آزادی ایران 

بخش اول

►ایراننشریات داخلی نھضت آزادی◄ 

005



  ۲۱/۳/۱۳۴۰، ۱شماره 

  

  از اصول مرام و هدف ما

و » اختيـارات « ـ احياء حقوق اساسی ملت ايران با استقرار حكومت قانونی بمنظور تعيـين حـدود    ١: اصل اول

 ـ تفويض قدرت ملی و قانونی حكومـت   ٢قوای مختلفه مملكت برای تامين حكومت مردم بر مردم » های مسووليت«

ری سياست مملكت را در دنيـای مترقـی امـروز و در رديـف كـشورهای بيـدار جهـان                     به افرادی كه صالحيت رهب    

  . داشته باشد

  

  

  كداميك؟

  »حكومت ملی«يا » كودتا«

فساد هيأت حاكمه در هشت سال اخير كار خودش را كرده و مملكت را بدنبال خود به لب پرتگاه سقوط برده                     

بست فعلی روی كار آمـدن        راه نجات مملكت از بن    : ه گفت حاال موقعی است كه بايد با جرات بدون تعارف حرف زد          

  . حكومت ملی و بيطرف شدن ايران و تضمين بيطرفی از طرف كشورهای بزرگ آمريكا و شوروی و انگليس است

ثبات فعلی سبب شده است كه هر روز يك شايعه در شهر قوت بگيرد ظرف يكی دو هفته اخير انجام                      وضع بی 

و اين شايعه تا آنجا قوت گرفت كه اول از طرف دولت تكذيب و پس از يكی دو روز وجود يكی دو كودتا شايع شد   

ثباتی اوضاع مانع از آن است كه اين شايعه به كلی از    مختصر آن تاييد شد اگر چه شايعه كودتا كمتر شده ولی بی           

وی كـار آمـدن حكومـت يـك         ولی بروز يك كودتا در ايران عاقبتی جز آنچه بر سر الئوس آمد نـدارد ر               . بين برود 

  . . . كودتا مسلما رضايت مردم را جلب نخواهد كرد شورويها نيز قطعا در مقابل آن ساكت نخواهند نشست

. امروز نبايد انتظار داشت كه مردم اگر بخوابند و صبح يك حكومت كودتايی بر سر كار ببيننـد آرام بنـشينند                    

  .  آشنا هستندحتی بدون صدور دستور يا رهبری خود بوظيفه خود

راننـدگان وسـائل نقليـه را متوقـف         . بنـدد   بـازار مـی   . كند  دانشگاه اعتصاب مثبت و متحرك خود را شروع می        

ها به    شود مردم از شهرستان     كنند كارخانجات تعطيل می     كارمندان از رفتن به پشت ميزها خودداری می       . سازند  می

 اخذ تصميم و آغاز حركت و حمله از كوچه و بـازار آغـاز               اجتماعات سر هر كوچه و گذر تشكيل و       . آيند  تهران می 

نيست   افتند خيلی بايد خام باشند اگر حساب نكنند كه حتی بفرض توقيف يا سربه               ميگردد كسانی كه بفكر كودتا می     

جمعی رهبران ملی نيز مردم راسا در برابر هر حركـت كودتـايی مقاومـت خواهنـد كـرد و يـا در نظـر               كردن دسته 

در صورت بروز كودتا و حكمفرمايی يك وضع غير         . دانند  ه اكثريت برادران ارتشی خود را جدا از هم نمی         نگيرند ك 

پـيش آمـدن   . های پارتيزانی را بدنبال خواهد داشت      عادی بروز تشنجات مسلم خواهد بود و اين تشنج شروع جنگ          

ارد نه بنفع غرب نه بنفع شوروی       الجيشی حساسی د    تشنجات و هيجانات در كشوری مانند ايران كه موقعيت سوق         

طرفـی ايـران را       و نه بسود ملت ايران است بنابراين چه بهتر كه سران كشورهای بزرگ هر چه زودتر مـسئله بـی                   

مطرح و روی تضمين سه جانبه آن بين خود توافق نمايند و به ملت ايران امكان آنرا بدهند كه با استفاده از آزادی                       

از اين راه جلوی اشتعال آتشی كه ممكن است بـا           . حكومت مطلوب خود را مستقر سازد     مطلق رای خود را ابراز و       
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ادامه تحريكات موجود در اين نقطه از جهان زبانه كشد گرفتـه خواهـد شـد و بحفـظ صـلح و تـوازن قـوا در دنيـا              

  . خدمتی بس گرانبها بعمل خواهد آمد

 الزم است كه اميدواريم سـران كـشورهای         بينی و جرات     موقعيت حساس تنها حس تشخيص و روشن        در اين 

  . بزرگ از آن برخوردار باشند

  : هموطنان

كه مسلما يك اقدام جنون آميز و محكوم به شكست فوری و قطعـی         (برای مقابله با كودتای فرضی و احتمالی        

  . هوشيار و آماده باشيد) در برابر ملت بيدار ايران خواهد بود

ا ـ يعنی اختناق جنگهای داخلی ـ پريشانی و بد بختی ـ تقسيم كشور به مناطق    ٭ افراد مردم را از عواقب كودت

  . آگاه نماييد) كه خود متضمن هزاران نتيجه شوم و مصيبت بار ديگر است(نفوذ خارجی 

  

  

  تبريك

گـوييم ايـن    گيران ارجمند ايرانی را ـ به قهرمانـان كـشتی و هموطنـان عزيـز تبريـك مـی        موفقيت عظيم كشتی

توانـد مقـام قهرمـانی دنيـا را            بزرگ مبين اين حقيقت است كه ايرانی بهمان ترتيب كه در عالم ورزش مـی               پيروزی

احراز نمايد مسلما قادر خواهد بود با ابراز همت شجاعت و اتحاد، خويش را از قيد اسارت و استعمار نجات بخشد   

  . و در صف مقدم كشورهای پيشرو و آزاد قرار گيرد

  » د سوء تعبير قوانين و سوءاستفاده از آن برای خيانت و ظلم استآخرين درجه فسا«

  ولتر

  

  

  پيام دكتر مصدق به نهضت آزادي ايران

  ١٣٤٠ ارديبهشت ماه ٢٥احمد آباد 

  خدمت جناب آقای مهندس مهدی بازرگان

رزانـی  عز وصول ا  » نهضت آزادی ايران  « جاری مبشر تشكيل جمعيتی بنام       ٢١قربانت شوم مرقومه محترم مورخ      

بخشيد و موجب نهايت امتنان وخوشوقتی گرديد تبريكات صميمانه خود را تقديم ميكـنم و ترديـد نـدارم كـه ايـن                       

جمعيت تحت رهبری شخص شخيص جنابعالی موفق بخدمات بزرگی نـسبت بمملكـت خواهـد شـد و بنـده توفيـق                      

  .  از خداوند مسئلت دارمو همكاران محترمتان را در اين راجنابعالی 

  

  

  »نهضت آزادی ايران« و » جبهه ملی«

بوجود آمد و آيا تشكيل اين سازمان سياسـی و اجتمـاعی   » نهضت آزادی ايران«شود كه چرا      گاهی سوال می  

  با هدف و فعاليت جبهه ملی ايران وفق ميدهد يا نه؟ 
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اييـد و  منطبق با هـدف و مـرام و اساسـنامه جبهـه ملـی ايـران ـ و در جهـت ت        » نهضت آزادی ايران«تاسيس 

  . پشتيبانی و تقويت آنست

چـه در   (نهضت آزادی ايران از افرادی تشكيل يافته است كه افكار و عقايد و فعاليت آنها طی چند سـال اخيـر                      

و » تجـانس «و » هـم آهنگـی  «تا حد زيادی به     ) دوران حكومت آقای دكتر محمد مصدق و چه بعد از حكومت ايشان           

ان همكاری و پايداری خود را در حفظ اصول معتقدات سياسـی و اجتمـاعی               گراييده است اين عده پيم    » يكی شدن «

خويش ـ حتی در ايام بسيار تاريك و دشوار نشكسته ـ ايمان و ثبات قـدم خـود را از انحـراف يـا هـوی و هـوس         

سـم و  اند كه با استفاده از امكان يك فعاليت آزاد ـ تحت عنوان يا ا  مصون داشته و باين سبب همواره مترصد بوده

حتی به انجام اين تصور قبل از اعالم فعاليت جبهه ملی مصمم بودند و با مراجعه به                 . رسم مشخص متشكل گردند   

  . اشخاصی كه فعال عضويت جبهه را دارند طلب همكاری و ياری در اين خصوص ميكردند

و تاييد كتبی ايشان ـ اخيرا پس از مطالعه اطراف و جوانب امر ـ و استشاره از جناب آقای دكتر محمد مصدق 

  . مبادرت نمودند» نهضت آزادی ايران«به تاسيس 

  : بطور خالصه تاسيس اين سازمان سياسی و اجتماعی مبتنی بر علل و موجبات زير ميباشد

االشـعار   بقرار فوق) يعنی وحدت نسبی فكر و عقيده و عمل( ـ لزوم تشكل و تحزب افراد ـ كه پايه اصلی آن   ١

  . مچنين لزوم اعالم علنی و رسمی مرام و هدف اين افرادفراهم بوده ـ ه

 ـ قبول و اجرای پيشنهاد بعضی از رهبران محترم جبهه ملی ايران مشعر بر تشكيل حزب يا جمعيتی مركب  ٢

  . از كسانی كه به همفكری و همكاری شناخته شده بودند

كل در مبـارزات جبهـه ملـی ايـران و      ـ لزوم اشتراك مساعی و قبول مسووليت بيشتر بنام يك جمعيت متش ٣

  . ايجاد انضباط الزم در داخل جمعيت

 ـ لزوم تاسيس احزابی به اتكاء توجه و اعتماد عمومی برای مقابله با تحريكات و اقـدامات مـضره سياسـی     ٤

  . تری داشته باشند عليه معتقدات ملی و اجتماعی و مذهبی مردم روش مطلوب و مناسب

ان محترم استحضار دارند چند نفر از اعضا موسس نهضت آزادی ايران در خـرداد و                بطوريكه اغلب خوانندگ  

 در تجديد فعاليت جبهه ملی ايران بطور مستقيم يا غير مستقيم با عضويت شورای مركـزی جبهـه يـا                ١٣٣٩تيرماه  

ق ايـن جبهـه   اند و بر اساس اين سابقه بـه پايـداری و توفيـ              بدون عضويت آن سهيم بوده قدمهای موثری برداشته       

  . عالقمندی بيشتری دارند

  . تقويت و اعتالی نام جبهه ملی ايران است» نهضت آزادی ايران«بهر حال يكی از هدفهای تاسيس 

ممكن است كسانی در امر تقويت جبهه ملی خيلی بيشتر متعصب باشند حتی انحالل احزاب عضو جبهـه ملـی                    

اين عقيده بجای خود محترم است ولی بنظر ما ـ تاسيس و تقويت  . را هم برای حل و استهالك در آن تجويز نمايند

  . احزاب ملی در ايران ـ يك امر ضرور و حياتی بشمار ميرود

آهنگـی بـين افـراد و     جبهه ملی ـ بنحوی كه ماده اول اساسنامه آن حكايت دارد در طريق ايجاد ارتبـاط و هـم   

كنـد، و   ملی ـ فعاليت می » تشكيالت«شر يك مساعی و تجمع در ها و نيروهای ملی ايران ـ و هدايت آنها به ت  جمعيت

بزرگی ميباشد كه وجوه مشترك آمال ملی از افراد و دستجات مختلف را             ) سنديكای(و  ) اتحاديه(در حقيقت بمنزله    

   . . .تعقيب مينمايد بدون اينكه فعاليت مستقل و داخلی آنها را منع كند يا مانع نيل به مقصود مشترك تلقی نمايد

شماريم و تا  الزم می) مشی كلی جبهه البته با رعايت خط  (بنابراين ما فعاليت مستقل احزاب عضو جبهه ملی را          

وقتی كه فعاليت نهضت آزادی ايران از لحاظ جبهه ملی منافی مصلحت و مملكت تشخيص داده نشود البته نميتوان                   

عا و مآال شامل هدفهای جبهه ملی و متضمن پيـشرفت           انرژی و عالقه و توجه اعضا اين سازمان سياسی را كه قط           
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الخـصوص كـه نهـضت       سروسامانی سـاخت، علـی      نظمی و يا بی     آن هم ميباشد نديده گرفته دستخوش تشتت و بی        

آزادی ايران متكی بر يك ريشه دهساله ميباشد و برای رشد و بارور شدن خود الاقل به ايجاد كـادر تـشكيالتی و                       

نيازمند است تا بتواند بوظايفی كه از لحاظ هدف جبهه ملی قهـرا و طبعـا بعهـده دارد بهتـر و                      العاده    تقويت آن فوق  

  . . . بيشتر عمل كند

های ملی    كه مبارزه بر عليه ايجاد نفاق و اختالف در بين آحاد مردم يا احزاب و جمعيت               » نهضت آزادی ايران  «

 اين نشريه ـ همچنين از مطبوعات كشور انتظار و تقاضا  را يكی از اصول مرام خود قرار داده ـ از كليه خوانندگان 

های عضو جبهه ملی ايران يا طرفداران آن كمال مجاهدت را معمول دارند               دارد كه در تشييد روابط احزاب و دسته       

را كه دشمنان وحـدت ملـی ايـران دامـن ميزننـد قويـا تكـذيب        ) اختالف(يا ) انشعاب(و شايعه غرض آلود هر گونه      

   .نمايند

  

ای كه بايد ادامه دهيم دو راه بيشتر وجود ندارد يا مقاومت و پايداری يا انقياد و تسليم ولی بدانيـد                       در مبارزه 

كه نتيجه انقياد و تسليم جز ننگ و رسوايی ابدی ـ جز محروميت از مزايای حكومت ملی جز تحمل مظالم بيگانگان  

  ».ودهای فردی نخواهد ب جز فساد و تباهی ناشی از حكومت

  دكتر محمد مصدق

  

  

  آقای دكتر اميني

  لطفا جواب بدهيد

  آنجا كه دكتر مصدق اقامت دارد

  احمد آباد است و خانه دكتر مصدق ـ يا سلطنت آباد و زندان لشگر زرهی؟ 

چون از مدتها پيش گفته ميشد كه دولت هر گونه مضيقه و محدوديت را در احمد آباد از بين بـرده اسـت لـذا                         

حسن نزيه و ) وزير كشاورزی كابينه آقای دكتر مصدق(آقايان مهندس منصور عطايی )  ارديبهشت٢٩(روز جمعه 

مهندس عباس رواقيان و رحيم عطايی اعضا موسس نهضت آزادی ايران كه قصد ديدن جناب آقای دكتـر مـصدق                    

ورد تفتيش قرار گرفتند و     را داشتند به احمد آباد رفتند ولی بالفاصله وسيله مامورين نظامی بازداشت گرديده و م              

الحفظ بتهران اعزام و بـسازمان امنيـت    تحت) دار و هشت سرباز مسلح يك سرگرد چند درجه (با يك جوخه سرباز     

  . تحويل داده شدند

  اعتراض و تظاهر در دانشكده كشاورزي

ارسنجانی دانشجويان دانشكده كشاورزی كه بدستور دانشكده قرار بود عصر همان جمعه در كنفرانس آقای               

بعنـوان اعتـراض از     ) آقـای مهنـدس عطـايی     (وزير كشاورزی حاضر شوند بمحض اطالع از بازداشت استاد خود           

  . حضور در جلسه خودداری و در محوطه دانشكده بتظاهرات پرداختند

  : احمد ّآباد در محاصره نظامی

نـشعب و بـه احمـد ّآبـاد منتهـی          آهن آبيك در كنار جاده فرعی كه از جـاده قـزوين م              در مجاورت ايستگاه راه   

باشـد فاصـله    ميشود يكستون از قوای نظامی موضع گرفته و از اين نقطه تا احمد آباد كه بيش از دو كيلـومتر مـی   

بفاصله نگهبانان مسلح مشغول مراقبت جاده و آمد و رفت و تفتيش هستند در انتهای جاده كه بـه در بـزرگ قلعـه                        

009



دار ارتـش و      شود كه تحت فرمان يك درجـه         يك عده سی نفری سرباز ديده می       شود چادرهای   احمد آباد منتهی می   

باشد ورود به داخل احمد آباد مطلقا ممنوع است و كسانی كه به انتهـای جـاده احمـد                     يك مامور سازمان امنيت می    

دكتـر  ) و در حقيقـت محـل بازداشـت   (يی كه محـل اقامـت    رسند به جز در بزرگ قلعه ده و عمارت دو طبقه    آباد می 

  . تواند ببينند باشد و بفاصله صد متر از در قلعه واقع شده چيز ديگری نمي مصدق می

  : بازداشت مخبرين خارجی

نيز كه همانروز ساعتی بعد از آقايان نـامبرده بـه           » ظاهرا ديلی نيوز و ديلی اكسپرس     «چند نفر مخبر خارجی     

  . احمد آباد رفته بودند بازداشت شدند

العـاده     بعدازظهر در بازداشت و بالتكليف و گرسنه مانده بودند فوق          ٥ تا   ١١ق كه از ساعت     مخبرين جرايد فو  

! گفتند حكومت حاضر با اين وضع انتظار دارد كه از حمايت غرب برخوردار شود           ناراحت بوده و با صدای بلند می      

ند كه ما خيال كرديم به كشور موقعی كه در سازمان امنيت از علت رفتن مخبرين به احمد آباد سوال شد جواب داد

  . توانيم برويم ايم و بهر كجا كه بخواهيم می آزادی وارد شده

وضع بد و سر و لباس سربازان و اطـالع از هفـده ريـال و دهـشاهی جيـره آنـان در مـاه و خرابـی اتومبيـل                 

  : الذكر آورد  فوقسازمان امنيت كه چند بار در بين راه خراب شده بود اين جمله را به زبان مخبرين جرايد

  پس پول كمكها به كجا رفته است؟ 

  

  

  ميتينگ جبهه ملی در قزوين

 ميتينگ عظيمی در قزوين برگزار گرديد در اين ميتينگ آقايان حـاج سـيد جـوادی عـضو                   ١٩/٣/٤٠روز جمعه   

شورای مركزی جبهه ملی و سـيد محمـود طالقـانی عـضو موسـس نهـضت آزادی ايـران بتفـصيل دربـاره لـزوم                   

ديهای فردی و اجتماعی و نقش جبهه ملی در اين مورد سخن گفتند اين ميتينگ بدعوت دانشجويان قزوينی مقيم آزا

  . مركز ترتيب داده شده بود

  . آوردند ابتدا از برگزاری ميتينگ ممانعت بعمل می

  

  

  ها بريده روزنامه

  از متن اعالميه مشترك ليندون جانسون معاون كندی و ايوب خان

  . كند ـ امريكا جدا از دومين برنامه پنجساله پاكستان جانبداری میماده اول 

  . ماده دوم ـ امريكا برای كمك به كشاورزی پاكستان و آماده كردن زمينهای باير كمك خواهد كرد

  ٥٣٦٣كيهان شماره 
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  ها  بريده روزنامه

  

   ميليارد دالري٤از پيام جان كندی بكنگره درباره برنامه 

 درصـد تجـاوز نميكنـد و        ٢٠ قصد ندارد كشورهای فقيری كه حد اعالی درآمـد ماليـاتی آنهـا از                امريكا ديگر 

  . اتوموبيلهای لوكس خيابانهای آنها را پر كرده و كمك شوروی را دستاويز تهديد قرار ميدهند كمك كند

  ٥٣١٥كيهان شماره 

  

  

  هرالدتريبوناز مقاله والترليپمن درنيويورك 

نـشانده امريكـا    ه بما اعالم خطر ميكند كه اين تنها در الئوس نيست كـه حكومتهـای دسـت               انقالبات ايران و كر   

انـد ـ در ايـران ـ انقـالب بـصورت كوشـش نوميدانـه زمامـداران درآمـده اسـت كـه              دچار ناراحتی و دردسر شده

 پـشتيبانی شـاه   ميخواهند پيش از اينكه رژيم از پايين منفجر شود آنرا اصالح كنند و اين كوشش مـورد حمايـت و         

  . است

  ٥٣٦٣كيهان شماره 

  

  

  نامه اكسپرساز هفته 

اند كه حمايت آمريكا از رژيمهای سيام و الئوس و ويتنام و ايران نه تنها اوضاع اين                   روسها به تجربه دريافته   

   .كشورها را بهبود نبخشيد بلكه بر وخامت آن افزوده است و اين سبب ميشود كه اين ممالك زودتر سقوط كند

  ٥٣٦٣كيهان شماره 

  

  

  : نتيجه

بنظر ما ـ برای تامين يك ثبات حقيقی در ايران و جلـوگيری از سـقوط آن مناسـب و الزم اسـت بـرای ايجـاد        

از يكطرف ـ و مبارزه حقيقـی   » بر اساس بيطرفی كشور ما«حسن ظن و اعتماد متقابل بين ايران و دول بزرگ دنيا 

انه و وسيع و جدی بعمل آيد واال فقط زخمی كردن چنـد تيمـسار مـتهم                 بر عليه فساد از طرف ديگر كوشش صادق       

  . بعنوان نمونه ـ اگر نتيجه معكوس ندهد دردی را دوا نخواهد كرد
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  از مصاحبه مطبوعاتی آقای نخست وزير با مخبر يونايتدپرس

  ».به جبهه ملی اجازه تظاهرات و برگزاری ميتينگ داده نخواهد شد«

چنانچـه ايـن   » جبهه ملی از طرف حزب كمونيست قويا پـشتيبانی ميگـردد          «اند كه     مدعی شده آقای دكتر امينی    

مصاحبه صحت داشته باشد بايد گفت كه آقای دكتر امينی باين ترتيب رفته رفته قيافه دكتر اقبال و شريف امـامی                     

  ). دكتر امينی هم از همان قماش است(را بخود گرفته و اثبات ميكند كه بقول خودش 

های حاكمـه فاسـد       ايست كه هيأت    همان حربه پوسيده  ) تقويت جبهه ملی از طرف حزب كمونيست توده       (همت  ت

ولی اين حنا ديگر رنگـی نـدارد، فقـط          . اند آنرا عليه هر قدم و اقدام مليون ايرانی بكار برند            برای حفظ خود خواسته   

اند كه حزب كمونيست  ا همواره مدعی بودهدليل ديگری برای رسوايی كسانی است كه جهت اخاذی بيشتر از آمريك

 ـ گاهی از اين ادعـا عـدول     اند و حاال برای تثبيت خود به مصلحت و اقتضای روز توده را در ايران تار و مار كرده

  . كنند می

ی دكتـر امينـی مـسلما     تشكيل ميتينگ هم ناشی از ميـل و اراده مـردم و حـق مـسلم ملـت ايـران اسـت و آقـا         

  . ين حق طبيعی و قانونی را سلب نمايندتوانند چن نمی

  

  

  دانشجويان در كلوپ نهضت آزادي

هـای مختلـف در        قريب يكصد و پنجـاه نفـر از دانـشجويان دانـشكده            ١٩/٣/٤٠ بعدازظهر روز جمعه     ٦ساعت  

ن برای آشنايی با يكديگر گـرد آمـده بودنـد در ايـ            )  خيابان كاخ چهار راه تير     ١٤١خانه  (كلوپ نهضت آزادی ايران     

جلسه بياناتی درباره تز سياسی و اجتماعی آقای دكتر مصدق و لـزوم همكـاری تمـام دسـتجات ملـی و دوری از              

نفاق و اختالف ايراد شد و از دانشجويان دانشگاههای كشور كه در مبـارزه بـرای تحـصيل آزادی سـهم بـسزايی          

  . دارند، تجليل گرديد

حاضـر  » نهـضت آزادی ايـران    « نماينـدگان هيـأت موسـس        كميته جبهه ملی دانشگاه برای مذاكراتی در جلسه       

فعاليت » نهضت آزادی «شدند و ضمن توضيحات مفصل به اعضا كميته، خاطرنشان گرديد كه بنظر هيأت موسس               

مستقل احزاب عضو جبهه ملی ـ با رعايت خط مشی كلی آن ـ كمك موثری بـه تـشكل افـراد و پيـشرفت هـدفهای        

  . جبهه ملی خواهد بود

  . سه از لحاظ تقويت روح همكاری و صميميت بيشتر، بسيار مفيد بوداين جل

  

  

  ١/٣/١٣٤٠نامه نهضت آزادی ايران به شورای جبهه ملی ايران 

  جناب آقای باقر كاظمی رياست محترم شورای جبهه ملي

 و يـك نـسخه مرامنامـه نهـضت آزادی ايـران بـرای               ٢٥/٢/١٣٤٠محترما به پيوست يك نسخه اعالميه مـورخ         

  . تقديم ميشود) ضمن تقاضای عضويت در جبهه ملی(تحضار آن جناب و شورای محترم جبهه ملی اس

  از طرف موسسين نهضت آزادی ايران ـ مهندس مهدی بازرگان
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خواهـد بـه عـاليترين        های عالی انتخاب كند و كسی كه می         كسی كه ميخواهد نقاش خوبی باشد بايد سرمشق       «

  ».های عالی شرف و بزرگی را سرمشق خود قرار دهد  نمونهپايه شرف و بزرگی نايل شود بايد

  شكسپير
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  ۷/۴/۱۳۴۰، ۲شماره 

  

  : از اصول مرام و هدف ما

 ـ ترويج اصول اخالقی و اجتماعی و سياسی بر اساس موازين ديـن مبـين اسـالم بـا توجـه بـه        ١: اصل دوم

 مبارزه شديد بـر عليـه منهيـأت و    و) درستی و تقوی( ـ تشويق اصل  ٢. مقتضيات سياسی و فرهنگی عصر حاضر

 ـ از بين بردن عوامل نادرستی و فساد خصوصا مظاهر اتكای بـه خـارجی و طـرد     ٣. اعتيادات و انتشارات مضره

های موثر و اصيل و سريع اصالحی هستند يا موجبات تضعيف شخصيت فردی      جميع عناصری كه سد راه فعاليت     

ـ مبارزه بر عليه دشمنان جسمی و فكری و روحی مـردم يعنـی غلبـه بـر                   ٤. سازند  و اجتماعی ايرانی را فراهم می     

  . »نفاق«و » ماندگی عقب«و » جهل«و » فقر«و » ياس«و » ترس«

  : ١٣٣٠ خرداد ٢٩بياد 

  

  

  روز تاريخی خلع يد

هـم از  . ترين فصول تـاريخ ايـران اسـت    ملی شدن نفت ايران به رهبری دكتر محمد مصدق مسلما يكی از برجسته            

هت كه مشحون از اقدامات و حوادث متوالی و صفحات فراوان درخشان است هم از اينجهت كه هر صـفحه آن                     آنج

ای حكايت مينمايد كه ريـشه عميقـی در گذشـته             به تنهايی با يكی از حوادث مهم تاريخ ايران برابری كرده از واقعه            

  : باشد آيينه عبرتی برای حال و آينده میايران در روحيه ملت در ارتباط با سياستهای قوی خارجی دارد و نيز 

  : فهرست اجمالی و بالنسبه منظم اين وقايع و نتايج آنرا ميتوان چنين شمارش كرد

  . های اثر بخش آن تا روی كار آمدن حكومت دكتر مصدق ٭ تشكيل جبهه ملی و مبارزه

  . ١٣٢٩ اسفند ماه ٢٩٭ تصويب قانون ملی شدن نفت در 

  . ر مصدق و آغاز نهضت ملی ايران٭ روی كار آمدن دكت

  . ٭ تركيب و برنامه دولتهای دكتر مصدق موفقيتها و شكستهای آن، جريانات مساعد و مخالف داخلی

هـای عناصـر و    شـكنی  ٭ اعزام هيأت خلع يد بخوزستان، عمليات خلع يد با همكاريهـای عوامـل موافـق و كـار                  

  . مقامات مخالف

  . برداری دستگاه عظيم نفت ملی شده  و بهره٭ قبضه كردن و اداره و نگاهداری

  . ٭ تحوالت اقتصادی و فكری و سياسی و اجتماعی ايران و مردم

  . المللی در الهه و شورای امنيت ٭ محاكمات بين

  . ها های خارجی مامور حل مسئله نفت و دسائس ممتد انگليسی ٭ مذاكرات گوناگون با هيأت

  . ر نفت٭ مذاكرات و اقدامات مربوط به صدو

  . ٭ قضاوتهای خارجی و انعكاس عمليات ايران در دنيا و اثرات آن در خاورميانه

  . ٭ انتخابات دوره هفدهم

  . ٭ رفراندوم و انحالل مجلس

  . ١٣٣٢ مرداد ٢٨ و ٢٥٭ نقش دربار و كودتای 
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  . ٭ محاكمه دكتر مصدق

   . مرداد و بعد از آن٢٨٭ رفتار دكتر مصدق و همكاران او در واقعه 

  . ٭ تبليغات و عمليات دولتهای بعد از كودتا و اعمال خالف قانون غير انسانی آنها

  . ٭ تاسيس كنسرسيوم، وضع جديد نفت و سياست هيأت حاكمه ايران

بـرای مملكـت و افـراد    . العملهای مردم همچنين فعاليت زيرزمينـی نهـضت مقاومـت ملـی     ٭ احساسات و عكس 

 ارزنده خواهد بود كه مرد ميدانی پيدا شود و تـا عوامـل و سـوابق و خـاطرات        نهضت آزادی ايران بسيار مغتنم و     

و بـدون آنكـه   (نهضت ملی ايران فراموش نشده است با فعاليت و اطالع و انصاف و تحقيق خالی از حـب و بغـض                      

را جمـع  تمام مطالب ) فقط توجه به نكاتی داشته باشد كه در اطراف شخص او رخ داده يا نقشی در آن داشته است        

جهات خدمت و خطا را بدرستی روشـن    . آوری نموده حوادث را آن طور كه واقعا جريان داشته روی كاغذ بياورد            

ها را اسـتخراج   های مختلف اشخاص مسوول مخصوصا اجتماع مردم را موشكافی كند، موجبات و ريشه    كند، نقش 

طرف آن نماينـده ايـران گذشـته و طـرف ديگـرش             ای بسازد كه يك     خالصه آيينه . و آثار و عواقب را استنباط نمايد      

  . نماينده طرح يك ايران آباد و آزاد آينده باشد

  ٭ ٭ ٭

اين حوادث بصورت ظاهر پراكنده البته ممتد و پيوسته و موثر در يكديگر بود ولی مانند يك جاده كوهستانی،              

پيدا كند، بطوريكه هر كدام بتوانـد  هائی داشت كه برجستگی خاص و حاالت مشخص  ها و دره  ها و گردنه    پيچ و خم  

  . توقفگاهی برای تذكر و تنبيه و تماشا باشد

  . است) خلع يد(از جمله اين توقفگاهها كه قطار گردش زمان در اين هفته ما را از برابر آن عبور داد 

  : برای خلع يد ميتوان سه مرحله يا سه موقع قاطع تشخيص داد

  . تان و استقبال عظيم و عجيب مردم آبادان ـ روز اعزام هيأت خلع يد بخوزس١

  .  ـ روز برافراشتن پرچم ايران و نصب تابلوی شركت ملی نفت ايران بر سردر اداره مركزی خرمشهر٢

  .  ـ روز حركت آخرين دستجات انگليسی با كشتی جنگی و پايان كامل خلع يد٣

» جنـرال انگـيس  «ی نفـت ايـران برفـراز       خرداد همان روز برافراشتن پرچم ايران نصب تابلوی شـركت ملـ            ٢٩

  . پيدا كرده است) روز خلع يد(خرمشهر است كه بحق عنوان 

خدا ميداند اين عمل بسيار ساده و كوچك و كوتاه با چه هيجان و انقالبات درونی مردمی كه حضور داشـتند                     

ن و انگلـيس بوجـود آورد و   چه اضطراب و تكانی در دل كارمندان انگليسی و در اركان شركت نفت ايرا  ! انجام شد 

  . چه آثار عظيمی در ايران و نزد ايرانيان از خود باقی گذاشت

يادداشتهايی بطور مرتب نوشته به دفتر هيـأت        ) و شايد بعد از آن    (از روز حركت بخوزستان تا پايان خلع يد         

قـط بـه كمـك حافظـه        مديره موقت برای بايگانی داده بـودم كـه ديگـر بدسـتم نرسـيد بنـابراين آنچـه مينويـسم ف                     

  . فراموشكاری ميباشد كه اميدوارم خيلی خطا نكند

سه نفر از هيأت نظارت     (صبح آن روز پس از دو ساعت بحث و گنكاش كه در جلسه هفت نفری هيأت خلع يد                   

) بر اجرای قانون ملی شدن نفت، سه نفر اعضای هيأت مديره موقت و يكنفر استاندار خوزستان وزير كشور وقـت               

ابتكـار و حـرارت و      . ق فرمانداری خرمشهر كه مشرف به ملتقای كارون و شـط العـرب بـود انجـام گرفـت                  در اطا 

و ترديد و تـرس     ) كه خود را از معركه كنار كشيد      (جسارت سه نفر بر مخالفت ظاهرا مستدل و احتياط آميز يكنفر            

ای بـه تعـداد       بالفاصله دسته . ن آمديم های فرمانداری پايي    تصميمی گرفته شد از پله    : و ياس سه نفر ديگر غالب آمد      
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يـك  . بيست تا سی نفر از مردم و عابرين معمولی كه هميشه مراقب و منتظر كارهای هيـأت بودنـد تـشكيل گرديـد                      

. ايران در پيشاپيش صف باتانی و وقار جلو ميرفـت         ) رنگ نپريده (سينی حامل كالم اهللا مجيد و پشت سر آن پرچم           

باين ترتيـب مـا بجانـب جنـرال     . نيز يك دسته كوچك موز يك نظامی خواسته شده بود     قبال ار نيروی دريايی محل      

  . افيس كه در فاصله كمتر از يك كيلومتر قرار داشت براه افتاديم

معذلك در طول راه هر دم بر جمعيت و بر طول ستون اضافه   . كسی نميدانست بكجا و برای چه كاری ميرويم       

  . ميشد

نسيم خنك صبح هنگام عبور از زير درختهای خيابان كنار كارون احساس ميشد و ساعتی از روز بود كه هم    

همينطور در دلها گـاهی خوشـحالی و اميـد جـای خـود را بـه            . هم گرمای آفتاب بتدريج شدت خود را ظاهر ميكرد        

ت بلنـد   مثل اينكه گاهگاه شعارهايی داده ميشد و صدای اميـد بخـش اهللا اكبـر و صـلوا                 . وحشت و نااميدی ميسپرد   

هـا بيـرون آورده بـا كنجكـاوی نگـاه        كارمندان انگليسی و ايرانی سـر از پنجـره        . ميشد مقابل جنرال افيس رسيديم    

يعنـی  (نگهبان دم در نميدانست كه اين جمعيت ميخواهد داخل شود يا پيغامی بفرستد بزودی وسائل كار                 . ميكردند

ديوار پريدند چوب بيرق را محكم بر سردر حياط كوبيده        آماده شد و دو نفر باالی       ) چكش يا سنگ و چند عدد ميخ      

پرچم را برافراشتند و دو سه نفر ديگر تابلوی برنزی با چار چوب مشگی و خط نستعليق بسيار زيبـايی را كـه از                        

در همين لحظات و شايد به راهنمايی پيشخدمتها يك پـرچم سـه رنـگ    . اهواز آورده بوديم به كنار در نصب كردند    

در حاليكه قلبهای سرشـار     . به آسانی هم انجام شد    .  روی بام باالی عمارت باهتزاز درآمد، كار انجام شد         ديگر نيز 

كارمندان ايرانی شـركت نفـت   . طپيد و از چشم حاضرين اشگ شوق و شادمانی سرازير بود            از سرور و شعف می    

  . تر تر مضطرب ر قدر واالمقامتر داشتند خوشحالتر بودند، و كارمندان انگليس شركت ه هر قدر مقام پايين

يادم نيست آيا صحبت و سخنرانی هم شد يا نه در هر حال اگر شد خيلی مختصر بـود همـين عمـل سـاده و                          

  . تشريفاتی يا سمبليك خلع يد جاده را برای اقدامات بعدی كوبيده و صاف نمود

 مقدماتی در خرمشهر بـود      البته در خوزستان خلع يد روز خاص و جای خاصی نداشت آنچه ذكر شد جريان              

ولی آنروز كه هيأت برای اولين بار بعنوان نمايندگان دولت ملی و عاملين آزادی ايران و نفت ايران وارد آن محـل                      

ميشد استقبالها و هيجانها و شور و سرورهايی كه با منتهای صـميميت و قـوت و جمعيـت ابـراز ميـشد در برابـر                 

  . يچگاه سابقه نداشته استايران و در تاريخ ايران هيچ جا و ه

پس از تمهيد مقدمـه و  . بعمل آمد» دريك«يكی دو روز قبل از ورود هيأت خلع يد به خرمشهر مالقاتی با آقای      

ما شما را فقط بعنـوان نماينـدگان عاليرتبـه دولـت ايـران ميتـوانيم                «اظهار داشت   ) دريك(معرفی و انجام مذاكرات     

ظاهرا برای احترام و اظهار محبت و باطنـا بـرای متوجـه سـاختن مـا                 »  مديره بشناسيم نه بعنوان كارفرما و هيأت     

بعظمت دستگاه و محال بودن تصرف و اداره آن دعوتی به بازديد هـوايی موسـسات و بازديـد داخلـی پااليـشگاه            

هر كس سر جای خود     . سپس چند روزی به كميسيون و مذاكرات گاهی به نصيحت و گاهی به تهديد گذشت              . نمود

اند، اخطارهای قانونی هيأت، ضرب االجل دادن و اشغال اطاق و ميز او و بطـور كلـی افكـار و احـوال و اوضـاع                          م

. و ديگـر برنگـردد  . . . از ايـران بـرود  ) يعنـی لنـدن  (را وادار ساخت كه ببهانه كسب دستور از مركـز           ) دريك(آقای  

وع شده بود بعد از دو سه ماهی با تخليـه تمـام             و نصب تابلو و پرچم شر     ) دريك(مرحله اول خلع يد كه با مالقات        

ای كه از معاونين دريك و آقای راس تا گمرك سرحدی             مناطق و مراكز و خروج آخرين دستجات انگليسی و بدرقه         

  . بصره بعمل آمد خاتمه يافت
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.  نبـود  مرحله دوم خلع يد جنبه فنی و اداری داشت و البته آن هم خالی از اشكال و مخصوصا نگرانی فـراوان                    

در دست گرفتن و اداره كردن دستگاهها بكار انداختن آنهـا و تـامين آب و بـرق و يـخ ـ اداره حمـل و نقـل تـامين         

  . . . خواربار در آبادان و كليه مناطق ديگر

وجـود داشـت دو     ) برای اولـين بـار در تـاريخ ايـران         (آهنگی و همكاری و همفكری بين دولت و ملت            چون هم 

و بايـد گفـت     (صورت فقدان اين شرط اساسی محال بوده باور كردنی نبود بـسهولت و سـرعت                مرحله باال كه در     

  . انجام گرفت) معجزه آسا

  ٭٭          ٭٭          ٭٭

تب تنـدی دولـت و ملـت مـا          . تند گذشت خوب هم گذشت    . خلع يد موفقيت و افتخاری برای ايران و ايرانی بود         

  . دآي داشتند ولی تب تند عرقش زود در می

مثل بسياری اوقات ثابت شد كـه مـشت         . انگليسيها به شيوه مخصوص خود عقب ميرفتند و جا خالی ميكردند          

خالی ميزنند ميخواهند با بلوف و تظاهرات ماهرانه حفظ حيثيت و تحميل قدرت نمايند ولـی همـين تـسليم سـهل و                       

 و ايجـاد نگرانـی مـي   .  مـسكو ميانـداخت    سريع آنها شخص را بياد عقب نشينی روسها در جنگ با ناپلئون و تخليه             

  . نمود

 برداری از دستگاه عظيم نفت يكطرف مسير، و گذشتن  در هر حال خلع يد و بدنبال آن تصرف و اداره و بهره         

  . العاده دشوار ميآمد ای بود كه بنظر فوق از گردنه

ی در آنطـرف گردنـه در      ايران بقله پيروزی رسيد نفت ايـران ملـی و انگليـسها مغلـوب شـدند پـس رفتنـد ولـ                     

طرف ديگر گردنه آن قسمتی است كه حركت با سـهولت و بـی اعتنـايی و كنـدی پـيش                     . . . سرازيری سنگر گرفتند  

  . ميرود خصوصا اگر حريف قدم بقدم جا خالی كند و كار را به مدارا و درازا بكشاند

 را در استخدام و      »زمان« ملتی عنصر    بزرگترين امتياز و قدرت انگليسيها در اين است كه بيشتر و بهتر از هر             

باصـطالح قـرآن    . ملتی هستند كه حوصله و مقاومت و تحمل محروميت و خونسردی دارند           . استفاده خود مياورند  

سعی ميكنند خطا نكنند ولی آنقدر صـبر ميكننـد       . ای نميكنند   دارای خصلت صبر هستند انگليسها در بازی كار عمده        

ميدهند تا باالخره حريف خسته شود و خطايی كند و بدست خود بـازی را ببـازد                 و خودداری و خونسردی بخرج      

  . همين نقشه را با ناپلئون و با هيتلر بازی كردند

با مقتـضيات زمـان   . بدولت خود قر نزدند و بی تاملی نكردند. مايوس نشدند. در مورد نفت ايران از رو نرفتند 

كـسب  ) عنـصر زمـان   (با اطالعات و تجربياتی كه سالهای سـال از          . ندباصطالح از زير كار كرد    . و مكان راه آمدند   

. كرده و ايادی و عواملی كه در داخل ايران در خدمت خود فراهم نموده بودنـد چرخهـای محلـی را بكـار انداختنـد                        

وض ای به ع    عده. خائنين داخلی ايران كه معاونين آنها هستند به انواع تضعيف و تحريكها در مملكت متوسل شدند               

همراهی و همقدمی تا مقصد نهايی بجای قبول و تحمل محروميت طوالنی سـطح توقعـات و سـر صـداها و احيانـا                        

ای از همكـاران و سـران، بزرگتـرين           هـای عـده     ها و احيانا خودكاميها و سوءنيت       خودبينی. مخالفتها را باال آوردند   

  . . ها را ببار آورد مصيبت

فكار عمومی دنيا را عليـه ايـران برانگيخـت از طرفـی سياسـتهای ديگـر را              حريف بتدريج و با تبليغات وسيع ا      

  . . . مساعد نموده و باالخره بدست خائنين داخلی و سياستهای خارجی از در ديگری در وطن ما وارد شد

و » عنـصر زمـان   «آن چيزی كه ما بايد در انگليسها بشناسيم و تحـسين كنـيم و حتـی يـاد بگيـريم اسـتخدام                       

العاده عجول، كم كار، كم تحمل و كم حوصله هـستيم و بنـابراين چيـزی را كـه      از آن است ما ايرانيها فوق    استفاده  
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بـدون مطالعـه و تـدارك و آمـادگی قبلـی خواهـان              . است» زمان«روی آن حساب نكرده بر اساس آن كار نميكنيم          

 بعـدها نتيجـه آن ظـاهر شـود          زحمت فوری حتی قطعی هستيم از كندی پيشرفت و از كارهـای كـه               های بی   موفقيت

  ! وحشت داريم

برای مبارزه ملی عظيمی كه در پيش داريم صرف حركت و هياهو و صرف تجمع و تظاهر هر قدر با قـوت و                       

در طبيعـت   . در دنيا هيچ نتيجه اساسی در مدت كوتاه و با يك حمله بدست نيامده اسـت               . سرعت باشد كافی نيست   

  . ثمر است كه با تدارك و تامل و تحمل تهيه شده ريشه عميق و زمينه محكم داردنيز چيزهايی ماندگار و با اثر و 

 به تربيت خود به تشكيل و تقويت         »صبر«با هم دوباره راه بيفتيم با توسل و توكل بحق، خويشتن را به سالح               

بپـردازيم بعـوض    واحدها، به انضباط و كار فراوان، به همبستگی محكم ممتد، مجهز كنيم به كار عمقی و اساسـی                   

های زيرزمينی و موجبات درونی خرابی و دشـمنی را بـی سـر و صـدا يكـی بعـد از                    شاخ و برگ سعی كنيم ريشه     

 و جلـب اعتمـاد مـردم هـر روز            »خـدمت «در سايه   . با رويه صحيح و نقشه و برنامه پيش برويم        . ديگری قطع كنيم  

  . كسب قدرت بيشتری نماييم

  مهدی بازرگان

  

  

  »اش برگردانيم نهپيشوا را بخا«

 پس از نقل خبـر رفـتن آقـای مهنـدس عطـايی و همراهـان                 ٦باختر امروز شماره    

  : ايشان به احمدآباد چنين مينويسد

اما عليرغم اين تشبثات ملت ما دكتر محمد مصدق پيشوای خردمنـد خـود را               . . . «

ار ديگـر   بر سر دست از احمدآباد بشهر بر خواهد گرداند و حكومت قانونی و ملی را ب               

  ».بدست او خواهد سپرد

  جناب آقای دكتر اميني

  : كنيم لطفا بفرماييد تكرار می

آنجا كه دكتر محمد مصدق اقامت دارد احمدآباد است و خانـه دكتـر مـصدق ـ يـا      

  آباد است و زندان لشگر دوم زرهی؟  سلطنت

  

  

  دانشگاه و روز پر افتخار خلع يد

كـدام سياسـت خـامی اسـت كـه در مقابـل             .  را تا بحال نديده باشـد      كيست كه هيجانات درونی دانشگاه بيدار     

هـای شـوم    ما آنهايی را كه هنـوز خيـال نقـشه    . دانشگاه بخواهد دوباره برای اسارت ملت فريب و نيرنگ بكار برد          

  . برای بردگی ملت ما در سر ميپرورانند با خود بتماشای يكی دو صحنه دانشگاه ميبريم

ميگيرد و در اجتماع پر شكوهی سوگند يـاد ميكنـد كـه ايـن بـار جـواب حكومتهـای                    دانشگاه خلع يد را جشن      

بـرای دانـشگاه امتحـان و درس نميتوانـد          . شكن بدهد كه برای ابد دست از ايران بردارند          كودتايی را آنچنان دندان   

رين فرزنـدان   خواريهای هيأتهای حاكمه بوده و در مقابل خود عزيزت          هشت سال شاهد چپاول و خون     . مانعی باشد 
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. خود را بدست دژخيمان كودتا در خون غلطان ديده است مسافت راه، زمان و مكان، هيچ يك برای او شرط نيست

هـر كـس خـود را       . او درك كرده است كه برای واژگون كردن رژيمهای فاسد و ضـد ملـی بايـستی مبـارزه كـرد                    

و چنـان انزجـار و تنفـری عميـق از     »  يـا آزادی يا مرگ«نامد در البالی قلبش دو چيز نقش بسته است      دانشجو می 

و » زنـده بـاد مـصدق     «هـای     های گوناگون دستگاههای حاكمه در خود احساس ميكند كه انعكاسـش بـا نعـره                حيله

لرزاند و فردا در صورت فريب ديگر دستگاه حاكمه چه            های ضد ملی را می      های حكومت   پايه» مصدق پيروز است  «

هـای خـود را سـپر         آزادی او جلـوگيری كنـد همـين سـينه           مانه ديگری كـه بخواهـد از        شر  كودتا و چه هر اقدام بی     

  . های آدم كش آنها خواهد كرد تا با خون خود نفرت و ننگ نثار آنها كند گلوله

بيند او درس آزادی ميدهد و مردم ايران بدنبال فرزندان خـود بـا                دانشگاه در پشت سر خود ملت ايران را می        

هر كـس مفتخـر بـه نـام دانـشجو شـده اسـت خـواه در                  . نشاند  های ضد بشری را بخاك می       متدلی داغديده حكو  

دانشگاه خواه در دانشكده كشاورزی كرج چه در دانشسرا، چه در مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز يـا در آمريكـا و                     

 كـافی اسـت كـه       .كند  اروپا هر جا كه باشد دست بدست هم داده و برای واژگون كردن حكومت كودتايی تالش می                

كميته جوان و بيدار دانشگاه دستوری صادر كند آنگاه از دانشكده كشاورزی كرج، از دانشسرا و كليه موسـسات                   

  . آيد دانشگاهی حتی شهرستانها دستجات سربازان دانشگاهی به حركت در می

آنچنـان خـاطره   » نـد تا شير پير بار ديگر خلـع يـد ك         «من كه خود دانشجو هستم از فريادهای ديروز برادرانم          

گذشته ايران در نهادم بيدار شده است كه ديگر هيچ آرزويی جز اينكه يا هر چه زودتـر آن گذشـته پـر افتخـار را                          

توانم بيـشتر     من ديگر نمی  . آرزويی ندارم . های ضد انسانی قطعه قطعه كنند       بدست آورم و يا اينكه مرا نيز با گلوله        

  . در ميهنم باشمهای شوم استعمار  از اين ناظر نقشه

  اين من نيستم دانشگاه است، دانشجو است

هـای بـاز بـه مبـارزه بپـردازيم كـه يـا بـا                  كنيم كه با فرمان كميته دانشگاه آنچنان بـا سـينه            ما بشما ثابت می   

هـا بپيونـديم و يـا دسـت بيگانـه را از ايـران كوتـاه كنـيم و انتقـام                        های گلگون و با رويی سپيد بدكتر فاطمی         جامه

  . ها را بازستانيم میفاط

آنچـه قابـل    . ايـد   ها خوانـده    همه جزئيات آنرا در روزنامه    .  خرداد دانشگاه زائد است    ٢٩ شرح چگونگی اجتماع    

ذكر است اجتماع هزاران دانشجوست كه تنها يك روح دارند و چـون آنـرا در اسـارت ميبيننـد همـه بـا فريادهـای                  

شنوند آماده انتقـام ميـشوند و زمـانی كـه قيافـه درخـشان رهبـر                  خشمگين خود همگاميكه نام دكتر فاطمی را می       

پيـشاپيش خـود خـواهران پـاك و رشـيد خـود را              . يابنـد   بينند جان می    نهضت ملی ايران دكتر محمد مصدق را می       

 خـرداد از خيابانهـای اطـراف    ٢٩هر كس روز . های آنها مملو از رنج استبداد و تمنای آزادی است    بينند كه نگاه    می

مـا خواهـان   . سالم به پيشوا و پدر و مظهر جاودانه ملت ايران دكتـر مـصدق  «گاه ميگذشت بخوبی فريادهای    دانش

  . شنيد را می» بيطرفی هستيم مرگ بر سنتو مرگ بر سنتو و به پيش برای آزادی

كردم در آن هنگـام كـه بنزديكـی دانـشكده فنـی          زمانيكه در صفوف متشكل دانشگاه بدور دانشگاه حركت می        

سيدم از يكطرف عزيزانم قندچی، شريعت رضوی و بزرگ نيا را در جلوی خـود قطعـه قطعـه در خـون آغـشته                        ر

آنگاه جرات كردم كـه از كنـار آنهـا دور           . ديدم و از طرف ديگر روح آنها شادمان و پيروز در نظرم متداعی شدند             

وندم و يا اينكه به نگاههای منتظر آنها، شوم كه بخون آنها و شهدای آزادی سوگند ياد كردم كه يا بزودی بآنها بپي 

  . كه خواستار آزادی ايران بود پاسخ گويم

اين من نبودم دانشگاه بود همه آماده، همه استوار و با اراده سوگند ياد كرديم كه زنجيرهای اسـتعمار را بـه                      

  . رهبری جبهه ملی بگسليم و ايران آباد و آزاد بسازيم
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  ٭

  . بشماريد آفريدگان را كوچكتر خواهيد ديدهر چه آفريدگار را بزرگتر 

  »علی عليه السالم«

  

  

  انتخابات

قسمتی از نظريات نهضت آزادی ايران در موضوع انتخابات وسيله آقـای حـسن نزيـه سـخنگوی نهـضت در                     

مجله فردوسی شماره بيست و سوم خرداد منتشر گرديد كه با رعايت اهميت موضوع رئوس مطالب آن در اين جا 

  . ميشودمنعكس 

يك امر تعطيل بردار نيست و نظـر باينكـه هـدف قـوانين اساسـی و مـشروطيت ايـران هـم                       ) حكومت(٭ چون   

حكومت مردم بر مردم بوسيله نمايندگان ملت ميباشد لذا حضور مجلس در جميع شرايط يك امر ضرور و حياتی                   

  . بشمار ميرود

بيست و پنجم متمم قانون اساسی جز با انعقـاد          ـ موضوع اصل پنجم تا اصل       ) به حقوق ملت ايران   (٭ صيانت   

  . مجلس شورايملی ممكن نيست

های دوره فترت كه مبعـوث مـردم و مجلـس مـردم               آيا دولت : آيد  ٭ در دوره فترت حاضر اين سوال پيش می        

 نباشند اصوال صالحيت كافی و الزم برای اداره مملكت دارند يا خير؟ بعالوه تعطيل انجام وظـايف حيـاتی مجلـس            

  شورايملی چه مجوزی دارد؟ 

٭ تقريبا هيچ قانونی حتی قوانين اساسی خصوصا در كشور ما خالی از عيب و نقص نيست ولی همانطور كه                    

مثال به علت نقص قوانين آيين دادرسی نميتوان از تشكيل محاكم و رسيدگی به تظلمـات عمـومی خـودداری كـرد                      

  . ام انتخابات مسامحه نمودبعنوان نقص قانون انتخابات هم نميتوان در انج

٭ در مورد انتخابات عيب در اجرای قانون است نه خـود قـانون هـر گـاه طبـق فـصل هفـتم قـانون انتخابـات             

شكايات انتخاباتی جدا مورد رسيدگی قرار ميگرفت يا قرار بگيرد و كليه فرمانداران و عمال دولتی و غيردولتی كه                   

خير مستدال احراز گرديده بصدها دليل غير قابل انكار و ترديد قابل تعقيب و              تهديد و تطميع آنان در امر انتخابات ا       

سه ماه الی يكسال زندان و (مجازات هستند عموما بدون مسامحه و تبعيض تعقيب و به كيفر مقرر در همين قانون 

نـده خيلـی كمتـر      محكوم شوند ميتوان اميدوار شد كه انتخابات آي       ) محروميت از حق انتخابات در يك الی دو دوره        

  . مواجه با مداخالت نامشروع گردد

٭ ضامن يك انتخابات بالنسبه صحيح، تعقيب و مجازات فوری كليه كسانی ميباشد كه در انتخابات ادوار اخير 

  . اند مجلس با اعمال خيانت آميز خود دخالت نموده

 كه برای صالح قانون انتخابات ٭ از عقيده آقای دكتر مصدق سوء تعبير شده است دكتر مصدق در همان ايام   

مقصود من اين نيست كه هر كس قانونی را مضر تشخيص داد            «: اند  اند نوشته   اقدامات موثر و مهمی معمول داشته     

از آن اطاعت نكند مقصودم اينست كه هر وطن پرستی سعی كند چنين قانونی از طريق جلب عقايد و افكـار مـردم                       

  ».اصالح شود

 دولت شرط موفقيت در انتخابات و مخالفت او موجب حرمان از وكالت اسـت هـيچ كـس            تا زمانی كه موافقت   «

  ».نبايد منتظر شود كه در راه اصالحات اساسی كوچكترين قدمی برداشته شود
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در مورد قانون انتخابات هم از نظرات آقای دكتر مصدق مثل عقايد و نظرات بسياد مفيد و اصولی ايـشان در                     

مسئله اقتصاد بدون نفت ـ حقوق ملت ايران ـ حقوق سلطنت ـ به عمدا يا اشتباه سوء تعبيـر     مسائل ديگری از قبيل 

  . شده است

٭ اگر چه ملت ايران هنوز نتوانسته است خطا كـاران و قيـام كننـدگان بـر عليـه قـانون و آزادی مـردم را بـه               

يعنی رسـوايی و  (ها   بدترين محكوميت  وسائل قانونی تعقيب و مجازات كند ولی توانسته است آنانرا ماال و عمال به             

باين ترتيب برای توفيق ملت ايران و جبهه ملی در انتخابات آينده ميتوان تـا حـد زيـادی                   . محكوم نمايد ) آبرويی  بی

  . اميدوار بود و شايد فقط باين سبب در انجام انتخابات تعلل ميشود

ه در برابر اراده و نيت مـردم ايـران ـ مردمـی     كند ك ٭ نهضت آزادی ايران بدولت آقای دكتر امينی توصيه می

  . كه تشنه آزادی و حكومت ملی ناشی از مجلس ملی ميباشد ايستادگی را بيشتر از اين جايز نشمارند

  : سخنگوی نهضت آزادی ايران ضمن يك مصاحبه ديگر به مطالبی كه در مجله فردوسی منتشر شده است افزود

 بدون ترديـد اصـل انفـصال قـوای ثالثـه رعايـت نخواهـد شـد و دولـت                     ٭ اگر مجلس شورايملی منعقد نباشد     

  . مسووليت را متوجه مقام سلطنت خواهد بود

شـخص پادشـاه از     «: اصول قوانين اساسی ما خـصوصا اصـل چهـل و چهـارم قـانون اساسـی بـاين شـرح                    

را بكلـی از    ) فتـرت (اساسـا فـرض پيـدايش       » مسووليت مبراست و وزراء در تمام مسائل مسوول مجلسين هستند         

  . ميان برده است

 و متمم قانون اساسی معلوم ميـشود كـه از لحـاظ واضـعين قـانون      ٦٧ و ٦٤ و ٦١ و ٦٠٭ با توجه به اصول     

  . اساسی، اصل اين بوده است كه در همه حال مجلسی باشد و اعمال وزراء مسوول را تحت نظر بگيرد

اساسا پيش بينی يـا فـرض نـشده      ) فترت( ميشود كه    ٭ با توجه به مدلول اصل پنجم قانون اساسی هم معلوم          

 قانون انتخابـات هـم      ٥٣ماده  . است زيرا بموجب اين اصل بايد انتخابات مجلس قبل از انقضا هر دوره تجديد شود              

  . مويد اين معنی است

٭ و اما در وضعی كه اجبار او بر اثر عدم رعايت اصول مشروطيت و سهل انگـاری در صـيانت حقـوق ملـت                      

ان طی چند سال اخير پيش آمده مناسب خواهد بود الاقل دولت هر چه زودتر بطـور مـشخص و قطعـی تـاريخ                        اير

  . شروع انتخابات مجلس را تعيين و از هم اكنون اعالم نمايد

كه بدون رعايت حقوق ملـت و هـدف   (٭ دولت طبق اصل استنادی خود يعنی اصل چهل و هشتم اصالحی نيز              

  . مرتكب نقص قانون شناخته ميشود) ه از لحاظ مردم ايران معتبر نيستمشروطيت ايران تنظيم شد

 و اطالع بيشتر ١٣٢٣ )۱(٭ سابقه همكاری نزديك با آقای دكتر مصدق در امر اصالح قانون انتخابات در سال 

بـات  انـد كـه اگـر قـانون انتخا          از معتقدات ايشان اجازه ميدهد بگويم كه آقای دكتر مصدق بهيچوجه معتقـد نبـوده              

را بـه مـردم   ) فتـرت (ملی هم نداشته باشيم يا باين بهانـه ـ عواقـب و نتـايج نـامطلوب       اصالح نشد مجلس شوراي

  . تحميل كنيم

  را هرگز؟از سنايي ای شده از شناس خود عاجز     كی شناسی خدائ

  قابل توجه مخصوص سپهبد آزموده
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  يده ميشودبنا حق آيشمن ايران نامچند سوال از شخصی كه به حق يا 

بـه  ) خداپرستی و دينداری و وطنپرسـتی     (هر كس در طريق دعوت مردم به        » مبارزه«و  » فعاليت«چون ارزش   

نتيجه فعاليت و مبارزه او سنجيده و شناخته ميشود لذا ما از آقـای آزمـوده سـوال ميكـنم كـه نتيجـه اقـدامات و                           

 كه خود او ادعا كرده است بـوده و بـر فـرض              بر فرض اينكه از بين بردن دشمنان دين و وطن به نحوی           (جهادش  

هـای ايـشان كـه        منشاء چه آثاری تلقی ميگردد؟ و پـس از مبـارزه          ) اينكه حق و صالحيت چنين اقدامی را ميداشت       

  : اند وعده ادامه آنرا هم داده

  اند؟   ـ آيا مردم بيشتر به مذهب گرويده

  ی شده است؟  ـ آيا از فساد و تباهی روزافزون هشت سال اخير جلوگير

   ـ آيا قانون اساسی مصون از تعرض و تغيير مانده است؟ 

  اند از حقوق ملی خود استفاده نمايند؟   ـ آيا مردم توانسته

 مرداد و   ٢٨يعنی شكست داخلی و خارجی سياست هيأت حاكمه بعد از كودتای            ( ـ آيا دوبار انحالل مجلس بيستم       

  پيش نيامده است؟ ) محكوميت قطعی آن

آيا خزانه مملكت بقول آقای دكتر امينی دستخوش تعدی و تفريط نگرديـده بـه افـالس و ورشكـستگی نرسـيده                       ـ  

  است؟ 

های  اند؟ از همه مهمتر ـ آيا پايه   ـ آيا دولتهای هشت سال اخير به تكدی و گدايی از كشورهای خارجی ملزم نشده

يعنـی فقـر و   (نـشاء اصـلی پيـدايش افكـار افراطـی      رژيم حاضر مملكت مصون از تزلزل و بی ثباتی گرديده؟ آيا م          

از بين رفته است؟ و آيا كشتن فجيـع شـهيد راه اسـتقالل و بزرگـی و سـرافرازی ايـران ـ        ) بدبختی و ظلم و تعدی

كه بر خالف كليه موازين بشری و اخالقی و مذهبی به سبب بيماری شديد و فقـدان      (شادروان دكتر حسين فاطمی     

  ملت ما را برای ابد داغدار نكرده است؟ ) ار تا ميدان تير لشكر زرهی منتقل گرديدقدرت حركت روی برانك

ما در انتظار جواب آقای آزموده هستيم و اميدواريم فتوت و مروتی بـه خـرج داده                 . . . و آيا . . . و آيا . . . و آيا 

بنـام  (!)  در طريق حـق و عـدالت   پرستی و جهاد ايشان الاقل در آن باغ سبز و بهشتی را كه گويا به دينداری و حق  

  . خبر است معرفی فرمايند بوجود آمده است و ملت ايران از آن بی(!) ايران نو

  ٭

من گناهی ندارم جز اينكه نميتوانم با فساد و دروغ و دورنگی سركنم، نميتوانم در تاريكی ظلم و اسـتبداد زنـدگی                       

مانان باشم آری بايد چون آسمان بلند پايه و پرتـو افكـن             كنم، نميتوانم ساكت بنشينم و ناظر تجاوز به حقوق مسل         

بايد چون دريا خروشان بود، بايد چون چشمه زالل پاك و گوارا بود بايد شجاع بود مرد بود، رشيد و توانـا                      . بود

ت يك روز زندگی آزاد و شرافتمندانه بهتر از هزار سال حيات با مذل            . و با دنائت مبارزه كرد و سربلند زيست       . بود

  . خدا به مجاهدين افتخار و عظمت و به تبهكاران و ستمگران ننگ و بدبختی ميدهد. و خواری است

  حسين عليه السالم
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  تبريك ورود

آقای شمس الدين امير عاليی وزير دادگستری و وزير كشور ـ وزير مشاور و همكار جناب آقای دكتر محمد   

آقای امير عاليـی بالفاصـله      . ت و هفتم خرداد وارد تهران شدند      مصدق ساعت چهار و نيم بعد از ظهر يكشنبه بيس         

  : پس از اينكه از هواپيما فرود آمدند چنين گفتند

از ابراز محبتی كه با تشريف فرمايی خود كرديد متشكرم و بعلت خستگی مفرط از بيان مطالبی در اين موقـع    

 خرداد، روز خلع يد     ٢٩روز گرامی و افتخارآميز     ام كه فردای آن،       معذورم فقط خوشوقتم روزی بتهران وارد شده      

از شركت غاصب سابق نفت انگليس يعنی روزيكه نهضت ملی ايران به رهبری دكتر مصدق به پيـروزی رسـيد از                     

  . »مصدق پيروز است«: اينجهت با صدای بلند همينقدر ميگويم

زنـده بـاد    « بلنـد كـرده و مـوج فريـاد           امير عاليی با دادن اين شعار غريو خلقی را كه به پيشواز آمـده بودنـد               

  . از فرودگاه تا تهران و خيابانهای شهر همه جا را فرا گرفت» مصدق پيروز است» «مصدق

و باين ترتيب مژده ورود امير عاليی بتهران با تكرار شعار جاويدان مصدق پيروز است تجلـی بيـشتری پيـدا      

  . كرد

  

  

  آقای امير عالييه هديه نهضت آزادی ايران ب

ای از رهبران نهضت آزادی ايران به ديدن آقای دكتر امير عاليـی رفتـه بودنـد                    عده ٣٠/٣/٤٠ صبح   ١٠ساعت  

بـشقاب مرمرينـی را كـه در ميـان آن يكـی از              » نهـضت «آقای ماشااهللا فوالدی بنمايندگی از طرف كميته تشكيالت         

م ايـشان نمودنـد و بـاين ترتيـب بـه            های درخشان دكتر مصدق در دادگاه بطور برجسته حك شده بود تسلي             قيافه

  . اثر قابل توجه ديگر افزوده شد) كلكسيون مصدق(كلكسيون جالب آقای امير عاليی بنام 

  

  

  پيام دانشجو

پيام دانشجو نشريه كميته دانشجويان دانشگاه تهـران وابـسته بـه جبهـه              

 .ملی بمناسبت فرارسيدن بيست و نهم خرداد ـ و روز خلع يد ـ تقدير ميباشـد   

  . ما توفيق هر چه بيشتر دوستان فداكار و ارجمند خود را خواستاريم

  : نظام محكوم به فنا

  : نويسد اين نشريه تحت عنوان باال ـ در سر مقاله خود می

های مـسخره پايـان يافـت     ها دريده شد ـ صحنه آرايی  پس از هفت سال پرده«

قانـه خـود دربـاره      های احم   ها و مداحی    هيأت حاكمه فاسد ايران از سناخوانی     

. . دست برداشت و عاجزانه دم فروبست     ) ترقيات شگفت (و  ) ايران خوشبخت (

.«  
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  چند نفر از اعضاء جبهه ملی و نهضت آزادی ايران

  آبادي در خانه آيت اهللا سيد رضا فيروز

لی ـ   چند نفر از اعضاء شورای مركزی جبهه م١٣٤٠ بعدازظهر روز دوشنبه بيست و نهم خرداد ماه ٦ساعت 

ای از بازرگانـان ملـی و مـورد اعتمـاد مـردم طبـق             و چند نفر از اعضاء هيأت موسس نهضت آزادی ايران و عـده            

  . دعوت حضرت آيت اهللا فيروزآبادی در منزل ايشان حضور پيدا كردند

  : آيت اهللا فيروزآبادی پس از معارفه با آقايان حضار اظهار داشتند

های اخيـر بـه سـهم خـود تـشكر نمـايم و                كه از همت آقايان در مبارزه     غرض اصلی از دعوت امروز اين بود        

تر سازيد تا بتوانيم در برابر هر دولت خـارجی و             تقاضا كنم برای توفيق بيشتر وحدت كلمه و اتفاق خود را محكم           

  . هر نفوذ سياسی و مرام خارجی قدرت بيشتری برای مقاومت داشته باشيم

ت راسا با اشتباهات يا عدم توجه و عالقه به سرنوشـت مملكـت عامـل                های وق   ظرف هشت سال گذشته دولت    

كنـد اصـل خداپرسـتی و حفـظ نـواميس ملـی و                اند كه مذهب و مليت مـا را تهديـد مـی             بسط و اشاعه افكاری شده    

  . . . اجتماعی ما ـ متاسفانه در اين چند سال خيلی لطمه خورده است

صت سينما دائر شده و حال آنكه كمتـرين تـوجهی بـه اصـالح     شما مالحظه كنيد ـ در اين شهر شايد قريب ش 

  . ولی باين عنوان مبالغ هنگفتی با اسراف و تبذير از بين رفته است. اخالق و فرهنگ عمومی نشده است

 از اروپا وارد كرده و پول ملت فقير ما را نثـار قـدم       ]رقاص[شرم آور است بگويم كه در اين چند سال مرتبا           

اند بيمارستانهای بيشتری بسازند يا الاقل چوب الی چرخ بيمارستانهای ديگـر               ولی اساسا فكر نكرده    .اند  آنها كرده 

  . . . مانند بيمارستان فيروزآبادی نگذارند

آمـد مملكـت    خود را بيشتر كند برای اينست كـه نميتوانـد منبـع در       ) قاضی(يا  ) معلم(دولت اگر نميتواند حقوق     

  . . . قويت نمايدرا ت) رعيت(و ) دهقان(يعنی 

حتی شخص اول مملكت بايد خود را از هـر جهـت منـزه و مبـری                 . دولت بايد اصالحات را از خود شروع كند       

ام كـه ايكـاش اعليحـضرت بـا دكتـر مـصدق همكـاری                 من بارها گفتـه   . نگهدارند تا مصون از حمله و اهانت باشند       

 فـداكار و بـا حـسن نيـت را در طريـق مبـارزه بـا                  ميكردند و اجازه نميدادند كه عوامل داخلی و خـارجی آن مـرد            

حاال هم بايد مقام سلطنت و دولت و وزير دربار اگـر بـه پايـداری و ثبـات رژيـم                     . استعمار انگليس تضعيف نمايند   

  . حاضر عالقه دارند در رفتار و كردار خود تجديد نظر نمايند

ايران بـرای رفـع تـوهم دودسـتگی هـر چـه             بيش از اين مطلبی ندارم اميدوارم كه جبهه ملی و نهضت آزادی             

زودتر اقدام كنند تا انشاءاهللا فساد و بيدينی و مفتخوری كه باعث پيدايش افكار افراطـی گمراهـی و تبـاهی ميـشود                 

  . ريشه كن گردد

در اين موقع آقايان حاج خليل عطايی ـ مسگرزاده ـ شبستريزاده ـ آقای سيد صادق فيروزآبادی ـ داروييان ـ      

ی در لزوم اقدام فوری برای از بين بردن شايعه شكاف و انشعاب در جبهه ملی ايراد كردند و گفتنـد مـسلما                       بيانات

شورای مركزی جبهه ملی ايران به اهميت اين مسئله مانند اولياء نهضت آزادی ايران توجه كـافی داشـته و دارنـد                      

هـا و نـشريات خـود شـايعه شـكاف و       طـی مـصاحبه  ) نهضت آزادی ايران  (بازار تهران بسيار خوشوقت است كه       

انشعاب را به وجه احسن تكذيب نموده در تمام اجتماعات و سخنرانيهای خود از شورای مركزی جبهـه ملـی هـم                      

  . دعوت بعمل آورده باين ترتيب قدمهای موثری در تحكيم وحدت و يگانگی برداشته است
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ايران اشـاره نمـوده گفتنـد بـاز هـم تكـرار             سپس آقايان دكتر سحابی و نزيه به جهات تاسيس نهضت آزادی            

) نهـضت (گونه اختالفی وجود نداشـته و نـدارد كمااينكـه بالفاصـله پـس از اعـالم تـشكيل          كنيم كه بنظر ما هيچ      می

  . عضويت مجدد خود را در جبهه ملی تقاضا داريم

گونـه    ا هـم احـساس هـيچ      م: اظهار داشتند ) اعضاء شورای مركزی جبهه ملی ايران     (آقايان امير تيمور و اقبال      

  . كنيم و بايد آقايان تجار محترم سعی كنند اين توهم بيمورد از بين برود اختالفی نمی

از طـرف  (طـی اعالميـه مـشتركی    . در اين موقع يكی از آقايان تجار اظهار داشت بنظر من مناسب خواهد بـود   

يـان برخيـزد جلـسه در محـيط گـرم و            بطور قاطعی هرگونه سـوء تفـاهمی از م        ) جبهه ملی و نهضت آزادی ايران     

  .  شب خاتمه پذيرفت٩مسرت بخشی ساعت 

  

  

  بريده دو قسمت از يك شماره كيهان

  های نظامی است بنديها و اتحاديه منظور از بيطرفی ما نپيوستن به دسته

كنيم اين سياست استوار و صحيحی است كه تمام كشورهای ديگـر هـم ميتواننـد از آن پيـروی                      ما تصور می  

وقتـی ايـن واقعيـت      . ترين روش است    همچنين ما عقيده داريم كه اين سياست برای حفظ صلح جهانی مناسب           . نندك

اساسی را بپذيريم كه امروز نبايد يك جنگ بزرگ روی دهد و موجوديت جامعه بشری را بمخاطره اندازد طبعا به                    

  . هستند چيزی ناپسند ميباشد» جنگ سرد«اين نتيجه ميرسيم كه دسته بنديهای نظامی هم كه زاييده 

  ». روزنامه كيهان٣٠/٣/٤٠ ٥٣٨٦های نهر و نقل از شماره  از افكار و انديشه«

  . الوجوه مفهومی نداشته و نخواهد داشت طرفی ايران بهيچوجه من عقيده من تز بیه ب

   .ناخواه عرصه تهاجمات و زد و خوردهای آينده خواهد بود اگر جنگی پيش آمد كشور ما خواه

  ». روزنامه كيهان٣٠/٣/٤٠ ٥٣٨٦از مصاحبه راديويی آقای نخست وزير نقل از شماره «

  ٭          ٭          ٭

گويا از لحاظ جناب آقای دكتر امينی به فرض اينكه ممكن اسـت در صـورت بـروز جنـگ كـشور مـا عرصـه                          

امی در داخـل و خـارج مرزهـای         بنـديهای نظـ     تهاجمات و زد و خوردها گردد بايد در زمان صلح نيز عرصه دسته            

  . نشانده باشد های دست ثباتی، تحريك و تعديات دولت های سياسی، بی خود، كشمكش

حقيقتا جای تعجب است كه مرد هوشمندی مانند دكتر امينـی در مقـام رياسـت وزراء بگويـد اگـر جنـگ شـد                         

اوال اگر بيطرف بوديم در زمـان جنـگ         ولی به عمد يا اشتباه توجه نكنند كه         . بيطرفی ما باصطالح نقض خواهد شد     

بينيم بالعكس اگر جزء بلوكی باشيم يك دولت متخاصم شناخته شده و تا پای نابودی مورد حملـه                    كمتر صدمه می  

پرسند ما از اعالن جنگ بـه كـشور           بعالوه اصال چرا آقای دكتر امينی بخاطر نياورده و از خود نمی           . واقع ميشويم 

  . بنديم ی در جنگ دوم گذشته چه طرفی بستيم كه در آينده بهآلمان و انصراف از بيطرف

ثانيا مگر چه اشكالی خواهد داشت فعال سياست بيطرفی را الاقل برای دوران صلح اختيـار كنـيم و هـر وقـت                       

كه اساسا قابل پيش بينی در وضع فعلی هم         (جنگی اتفاق افتاد و مصلحت ملت ايران و مقتضيات خاص زمان جنگ             

  اب نمود در سياست خود تجديد نظر كنيم؟ ايج) نيست

  . چقدر مناسب خواهد بود كه آقای دكتر امينی سواالت ما را الاقل طی مصاحبه ديگری جواب مرحمت فرمايند

بهرحال از لحاظ نهضت آزادی ايران مسئله بيطرفی كشور ما الاقل برای دولـت حاضـر و دول غربـی مـسئله       

  . مهم و قابل مطالعه روز است
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  رو و پيمان سنتونه

ام سنتو يك تغيير نام برای پيمان بغداد است كه هيچ تفـاوتی               من هميشه از اين قبيل پيمانها دوری جسته       . . . «

آيد كه مفيد نيست و برای هيچ مقصود مفيدی هم بكـار   بوجود نياورده ـ اين پيمانها برای منظورهايی به وجود می 

هـای نظـامی ـ و سـعی در توسـعه       بنديها و اتحاديـه  پيوستگی به دستهسياست ما ـ سياست خودداری از  . نميرود

  . دوستی با تمام كشورهاست

 
  

  ١٩٦١ ژوئن ٩مريكا مورخ آترجمه قسمتی از مقاله تايم 

تيمور بختيار رئيس سابق سازمان امنيت كه در خانواده متوسطی پـا بـدنيا گذاشـته امـروز ارزش تنهـا                     . . . «

دالر است معهذا آزادانه ميگردد و بـه منـوچهر اقبـال كـه مـسوول اصـلی افتـضاح                    قصر اختصاصيش يك ميليون     

انتخابات گذشته است اجازه داده شده كه برای رفع خستگی به اروپا برود و به خانواده شاه و اعضاء دربـار هـم                       

  . ». . .اند تا كنون تعرضی نشده است ها قرار داده كه دربار را سنگری برای پر كردن جيب

  : كند توصيه می» ت آزادی ايراننهض«

حـس ابتكـار خـود را بـرای بررسـی مـشكالت عمـومی بكـار         » «فكر كنيـد «بجای بحث و انتقادهای بيمورد ـ  

  ».كار كنيد. كار كنيد. های فكری و مرامی خود كار كنيد برای تحقق خواسته» «.اندازيد

ر مـصدق بـه ايـران آمـد پـس از      روزی كه دكتر شماخت كارشناس معروف اقتـصادی آلمـان ـ بـدعوت دكتـ     

  : مطالعاتی گفت

بزرگتـرين  . اگر آحاد مردم ايران كار كنند هيچ نوع سرمايه و پشتوانه يا كمك خارجی نيازمند نخواهـد بـود                  «

  ».مردم آن كشور است) فعاليت صحيح اجتماعی و اقتصادی(پشتوانه مالی و اقتصادی هر كشوری 

  : دوستان و هم مسلكان عزيز

حـس  ) (مطالعـه كنيـد  ) (كـار كنيـد  ) (فكـر كنيـد  (را ماده بماده مطالعه كنيد برای اجرای آنها » نهضت«مرامنامه  

شما برای  .) ابتكار خود را بكار انداخته پروژه و طرحی را كه شخصا مفيد و الزم ميدانيد تهيه نموده پيشنهاد كنيد                  

تعقيب اين هـدف متـضمن مـسووليت بزرگـی          ـ نيل به يك هدف بزرگ يعنی ايران آزاد و آباد و سرفراز ميكوشيد               

فقط انتقاد نكنيد بلكه فكر كنيد اگـر بـه شـما            . اقتصاد دارد ) سازنده(ميباشد مسووليتی كه اجرای هر برنامه اصيل        

  . گفتند در شئون و امور مختلف عمومی و مملكتی چه بايد كرد آماده يك جواب منطقی و قانع كننده باشيد
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  ۲۲/۴/۱۳۴۰، ۳شماره 

  

  ز اصول و مرام و هدف ماا

آماده كردن تدريجی و اصولی مردم برای شركت در اداره امـور عمـومی همچنـين بـرای حـسن                    : اصل سوم 

  . استفاده از دمكراسی و استيفای حقوق ملی

  

  روز پيروزی ملت ايران سی تير در آن روز بزرگ و تاريخی

  قائم بالقوم چون به جلوه در آمد

   ـ اند ق ـ وامیقائم ب ـ الغی ـ ر را نم

  »اديب برومند«

سياست . ام تير روز افتخار و شرف، روز تجلی ارجمند ترين خصال بشری روز پيروزی ملت ايران است                  سی

انگليس برای جبران شكستهای خويش منفـورترين عناصـر خـود را بميـدان فرسـتاده سـكان كـشتی طوفـان زده                       

بان را سياستی دگـر       كشتی: ند گرگی تشنه خون، نعره ميكشيد     السلطنه مان   استعماری را بدست آن سپرده بود قوام      

گرگان نگون بخت گمان برده بودند كه جهاد عليه استعمار پيكار اصيل ايرانی در راه آزادی غليان احـساسات                ! آمد

و آنها گمان ميكردند با نعره و نهيبی يـاد پيـشوای ملـت را از خاطرهـا زدوده و ميتواننـد ثـروت                        . . . . است و بس  

گان سفارت تصور ميكردند كه     خواجه سرايان و غالم بچه    . . . شرف و آزادی را مقهور و ملعبه مطامع خود سازند         

كوبــان و  ملـت از بندرسـته را بـار ديگـر دربنـد كـشيدن بـسهولت و سـادگی آب خـوردن اسـت، و بنـابراين پـای            

ولی آنها را بدل و انديشه مـردم        . مدندافشان در تدارك جشن پيروزی دزدان دريايی و يغماگران خارجی برآ            دست

راهی نبود و نميدانستند كه آنچه بنام نهضت ملی ايران دلها و جانها را تسخير ميكرد مظهر رسالتی بود، رسـالتی                     

هيـوالی اسـتعمار را درهـم شـكند و چـشم            . خاص نسل حاضر ما كه بايد بند از دست و پای ملـل شـرق بـردارد                

  . ورشيد استقالل و آزادی منور سازدجهانيان را به نوار طاليی خ

  ٭       ٭       ٭       ٭       ٭       ٭

مصدق تشخيص داده بود كه تا دولت او از همه حقوق خـود بـرای كـشور اسـتفاده نكنـد نميتوانـد در جبهـه                          

رتـش را   مبارزه خارجی پيروز گردد و برای تحقق اين فكر درصدد بود كليه سازمانهای دولتی منجمله سـازمان ا                 

  . نظر شخص خود قرار دهد كامال زير

اما استعمارگران و ايادی آنها در برابر مصدق ايستادگی نمودند تا جـايی كـه شـاه را بـه مقاومـت در مقابـل                    

جنـاب  (پيشوای ما كناره گرفت قوام كه چندی قبل با شاه بهم زده بود و لغـت                 . مصدق يعنی ملت ايران برانگيختند    

ه بود دوباره جناب اشرف ناميده شد و بميدان آمد تا بخيال خـود دمـار از روزگـار مـردم                را از دست داد   ) اشرف

ها بيرون كشد و سـپس بـا تمـام عـساكر مـزدور خـود بـه                    درآورد، نفسها در سينه بند كند، زبانها را از پس حلق          

  . . . . . . . . پيشواز استعمار رفته او را با سالم و صلوات بدرون آورد

باطنان نميدانستند كه در دلهای ما چه آتشی زبانه ميكشد و ما تا كجا با مصدق خواهيم بود؟ چند                 اما آن كور    

السلطنه و مبارزات پراكنده مردم گذشت هر دو طرف بـه تجهيـز               نمايی قوام   روز آخر تيرماه در تب و تاب و قدرت        

پـوش واليـات      اء ميـشد، مـردم كفـن      نيرو پرداخته بودند سراپای كشور يكپارچه آتش بود طومارها با خونها امض           
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آزمايی و تالش كـه معلـوم بـود تـا             بسوی پايتخت روان بودند، تهران مركز زورآزمايی بين حق و باطل بود، زور            

  . سرحد نابودی يكی و پيروزی ديگری ادامه خواهد داشت

ردهای ارتجاعی در راه های دشمنان ملت ايران به دلگرمی تانكهای شرمن به پشتيبانی گا قوام با تكيه به وعده

  . . . . مقصود دواسبه ميتاخت و اشتلم ميكرد دندان نشان ميداد، مبارز ميطلبيد

در ايـن حـال اولــين سـفيری كـه بديــدن او رفـت هندرسـن ســفير كبيـر امريكـا بــود كـه همبـستگی خــود را           

  . . . . . السلطنه اعالم كرده از هر جهت وعده كمك داد بقوام

 با ايمان برسالت تاريخی خود به اميد رهبری خردمندانه مصدق مطلقـا انديـشه تـسليم و                  ملت با توكل به خدا    

نشينی نداشت، چون سيالب خروشانی كه بمانعی برخورده باشد درهم فشرده ميشد و زور ميگرفـت، آمـاده                    عقب

بـرای ادامـه نهـضت      ساعتی بود كه با نهيبی هراسد و مانعی را از پيش پای خود بردارد دشمن را بكوبد و راه را                     

  . مقدس ملی هموار سازد

احتمال پيروزی قوام كه مرادف با كوبيده شدن ملت و از بين رفتن تمام آرزوها و آمال ملت بود چنان ننگ و                      

آورد كه هيچ فرد ايرانی غير مزدور حاضر بقبول آن نبود و از ايـن جهـت تمـام مـردم ايـران بـا         مصيبتی ببار می  

  . كردن اين لكه ننگ بحركت درآمدند  قبلی همه يك سخن و همگام شده برای پاكای اختالفات وجود پاره

انـد و   روزی كه ما من و شـما و آنهـا كـه اكنـون در آرامگـاه شـهدا خفتـه       . ام تير روزی سی . آنروز فرا رسيد  

او وارد  هـا را بـر پيكـر اسـتعمار و ايـادی               مرگبـارترين ضـربه   . يادشان از دل ما و از ضمير ما پاك نخواهد شـد           

  . آورديم

ای مردم را به تعطيل عمـومی و انجـام            روز قبل از آن فراكسيون نهضت ملی مجلس شوری با صدور اعالميه           

  . تظاهرات دعوت كرد

  شايد در آن موقع هيچكس نميدانست كه مردم به اين دعوت چه پاسخی خواهند داد؟ 

اگـر  .  همه را تعيين و روشن خواهـد سـاخت         العمل ملت در مقابل اين دعوت سرنوشت        اما معلوم بود كه عكس    

نهضت ما در نطفه خفه شده بود و اگر لبيـك اجابـت ميگفتنـد          ) كه استعمار چنين ميپنداشت   (مردم سكوت ميكردند    

  . نقش مزدورانه آنها نقش بر آب ميشد) آنچنان كه گفتند و طنين آن در سراسر جهان پيچيد(

تر و اضطراب انگيزتر بود آرامش دروغـی چـون آرامـش          نگينام تير سكوت شهر ما از همه روز س          صبح سی 

هـای خـود را بررسـی     پيش از طوفان همه جا را در بر گرفته بود هر دو طرف برای آخـرين بـار نيروهـا و نقـشه           

  . ميكردند

گـام برداشـت،    . وقتی آفتاب در خيابانها پهن شد ناگهان هر كسی در هر جا بود گوش بندايی غيبی بپا خاست                 

ترين تالش  بخش ملی آغاز شد ـ عرصه نبرد مقابل مجلس بود، آنجا شاهد ارزنده  افتاد و جنبش، جنبش نجاتبراه 

  . ترين رفتار ددمنشان استعمار و نوكران ايرانی آن از طرف ديگر بود مردم از يكطرف و تبه كارانه

زود در حاليكه سرتاپا مـسلح  نيروهای ارتجاع بگمان اينكه هر كه سحر خيز باشد كامروا خواهد بود از صبح               

  . ها و ميدانها را تصرف كرده بودند بودند همه خيابانها شاهراهها كوچه

گاه   ها به خيابانها ميريختند و از آنجا بسوی ميدانها ميرفتند وعده            ها و از كوچه     ها به كوچه    افراد مردم از خانه   

مـن گـوش    «د عهد كنند و به پيام او كـه گفتـه بـود              مردم ميدان بهارستان بود، ميخواستند آنجا با رهبر خود تجدي         

. هـای عريـان سـالحی نداشـتند         هـای برافروختـه و سـينه        مـردم غيـر از چهـره      . پاسـخ بدهنـد   » بفرمان ملت هستم  

سرودشان شعار واحد يا مرگ يا مصدق بود استعمارگران كار اينها را سهل گرفته بودند و خيال ميكردند با چنـد                

سالح با   خواهد يافت، خيابانها جارو خواهد شد، اما چنين نشد تا نيمروز فرا رسيد مردم بی              نوار فشنگ كار فيصله     
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بجای هر نفر كه كشته ميشد هزاران نفر جای         . گاردهای ارتجاعی و پليس وابسته باستعمار پيكاری خونين نمودند        

از دسـت داده بودنـد سراسـر ميـدان     السلطنه با ديدن خون يكباره عنان اختيـار را   او را ميگرفتند ـ آدمكشان قوام 

الدوله تا خيابانهای استامبول و نـادری عرصـه پيكـار             آباد ميدان مخبر    بهارستان اوايل خيابان اكباتان خيابان شاه     

  . خشن و شديد بين دو نيروی نامساوی و غير قابل مقايسه بود

ا بـه نيـروی ايمـان، ايمـان بـه        هر چه به نيمروز نزديك ميشديم شور و هيجان مردمی كه با دست خـالی تنهـ                

درستی راه خود، ايمان به رسالت تاريخی خود، ايمان به اصالت مشی سازنده خود به نبـرد بـا عفريـت اسـتعمار                       

آنها تنها به پيروزی فكر ميكردنـد بـرای         . انديشيدند  پرداخته بودند اوج ميگرفت آنها ديگر بزندگانی و لذات آن نمی          

ردن و جان بدربردن مطرح نبود آنها ميدانستند اگر پشت به جبهه كنند بايـد لكـه داغ                  آنها مسئله بازگشتن و رها ك     

بردگی را تا ابد برخود هموار كنند آنها ترجيح ميدادند كف خيابانها را با خون خود رنگين كننـد ولـی ايـن ننـگ را                       

  . تحمل ننمايند

  ! دق بوداش يا مرگ يا مص زده آمد واپسين فرياد شوق می آنكس كه از پا در

تر كـسی در واپـسين دم بـا خـون             ای چسبيده بود و آنطرف      اول خيابان اكباتان بر ديواری مغز متالشی شده       

  ). نهضت ملی، پيروز است) (يا مرگ يا مصدق(نوشت  خود می

پروايـی   های ارتش كه بـه پيـروزی خـود اعتمـاد داشـتند بـی          اوايل آن روز افسران و سربازان سوار بر تانگ        

آلود يا مرگ يا مصدق    خود نشان ميدادند اما وقتی به نيروی ملت و شور انقالب پی بردند و فرياد خشم                كمتری از 

  . توی سرشان پيچيد آنها نيز مسئله را مسئله مرگ و زندگی ديدند

هـيچكس بدرسـتی نميدانـد كـه در آن روز           . و باين سبب نزديك ظهر عده بيشماری از مردم بر زمين افتادنـد            

هـا را از ميـدان بـدر ميبردنـد و در جاهـای                افتخار چند نفر كشته شدند نيروهای اهريمنی دولت كشته        خونين و پر  

اكنون ديگر همه دنيـا بـر آنچـه در تهـران در تبريـز در مـشهد در اراك در اهـواز در                       . كردند  ناشناس در خاك می   

دنـد همـان روز كارمنـدان اداره    آبادان و كرمان و اصفهان و همدان و همه شهرستانهای ايران ميگذشت واقـف بو           

تلگراف پياپی خبرهای قيام مردم را به دنيا مخابره كردند دستور نهضت ملـی را مبنـی بـر اعتـصاب و تظـاهرات                        

همگانی باطالع جهانيان رساندند و در پايان آمادگی خود را برای پيوسـتن بملـت و شـركت در اعتـصاب عمـومی                 

ن ايران و دنيا نبود دنيا بحال انتظار بود و ايران به پيكار خونين خود ادامه                اعالم داشتند باينجهت ديگر ارتباطی بي     

  . ميداد

ای بود آنهـا دمـی نياسـودند هرگـز      نقش فراكسيون نهضت ملی كه در مجلس متحصن بودند نقش واقع بينانه           

بت بـه حكومـت دكتـر       ها نشدند بمالقات شاه رفتند و ايمان خلل ناپذير خـود و ملـت را نـس                  ها و تهديد    تسليم وعده 

وقتی ملت بزانو در نيامـد،      . ها بيهودگی تالش خيانت بارشانرا يادآور شدند        محمد مصدق اعالم داشتند و به دولتی      

ها بجنگ تانك و مسلسل و سرنيزه رفت ايادی استعمار خود را باختنـد، آنهـا                  از مرگ نهراسيد و با مشتها و سينه       

  . ميز ملت، برای آنها دو راه باقی مانده بودمنتظر همه چيز بودند جز مقاومت غرورآ

يا تشديد نبرد يا وارد كردن نيروها و سالح بيشتر باالخره قتل عام مـردم كـه البتـه پايـان خـوش نداشـت و                          

  . نميتوانست ضامن پيروزی آنان شناخته شود

 انگلـستان   نشينی موقت برای تدارك فرصت بهتر همچنانكـه روش ديـرين سياسـت              يا تسليم مصلحتی و عقب    

هـا فراخواندنـد حتـی        عاقبت راه دوم را انتخاب كردند و كمی پس از نيمروز نيروهای خـود را بـسربازخانه                . است

آنروز بعدازظهر شهر حالی و صفايی . . . آوری كردند زيرا بميزان خشم ملت ايران پی برده بودند  پاسبانها را جمع  

ه دسته جمع بودند آنها نميتوانـستند پيـروزی خـود را جـشن              داشت مردم خسته و پيروز در ميدانهای پيكار دست        
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پيروزی آنهـا پيـروزی حقيقـی بـود آنهـا      . . . ای خيابانها را سرخ كرده بود    بگيرند زيرا خون جوانان بسيار ارزنده     

ا از  رزمـی ر    واقعا جنگيده بودند و اكنون فاتحان نبرد بودند اما همه آنها رفيقی، برادری، پسری، پدری باالخره هم                

  . دست داده بودند

السلطنه گريخته بـود جـالدان پنهـان شـده بودنـد و بـاز        قوام.  رفتيم١٠٩حوالی غروب ما بجانب خانه شماره     

 رفتيم تا بدكتر مصدق گزارش كارها را بدهيم و باو بگـوييم             ١٠٩ما بخانه   . مصدق زمام امور را بدست گرفته بود      

ای كه پيروزی انقالب را در خود مينمود آرام با            مردی سپيد موی با چهره    ايم    كه تا كجا بر سر پيمان خود ايستاده       

ابهت و شكوه تمام در بام خانه ظاهر شد سكوت ـ سكوت پيروزی همه را فرا گرفت او پـيش آمـد سـر پرافتخـار      

دانـستيم  خود را كه در برابر استعمار فرود نياورده بود در برابر ملت فرود آورد بملت تعظيم كرد و آن وقـت مـا          

. . . ايم بر حق بوده است او در آنحال به مردم تعظيم ميكرد ميگريست ما نيز اشك شـوق ميـريختيم                     كه آنچه كرده  

  : ناگهان فريادی هماهنگ و يكپارچه در فضا طنين انداخت

  مصدق پيروز است

ق ميانه و جهان    ام تير به پايان رسيد روزی كه بجرات ميتوان گفت در اوضاع و احوال شر                بدينسان روز سی  

  . بيش از هر روز و موقع ديگری موثر بوده است

. گمان كرديم كه ديگر كار بسامان رسيده اسـت        . اما متاسفانه ما از آن پيروزی آنطور كه بايد استفاده نبرديم          

ت از فردای آنروز دوباره به تدارك پرداخ. در صورتيكه اينطور نبود تسليم دشمن باجبار و مصلحتی و موقت بود

دارتر بكار پرداخت از آن ببعد هر قدمی برميداشـت حـساب              تر و نقشه    و اين بار كه از نيروی ما با خبر بود زيرك          

  . برای اين بود كه ما روز بيست و هشتم مرداد غافلگير شديم و موقتا شكست خورديم. شده بود

قی حوادث و عوامل پرداخـت و از        بايد عبرت گرفت و به تجزيه و تحليل منط        . اما بر گذشته نبايد تاسف خورد     

  . غرور پيروزی بهمان اندازه ناصوابست كه ياس بهنگام شكست. نتايج حاصله برای اقدامات آتی سود جست

شعار ما در پيروزی و در شكست پيوسته بايد چنين باشد نه مغرور و نه مايوس خوشبختانه حركت يكـسال            

  . نخواهد بوداخير ملت ايران نشان ميدهد كه مايوس نبوده و 

تزلـزل داشـته باشـيم        ايـم ايمـانی راسـخ و مقـاومتی بـی            ايم، بايد به راهی كه در پيش گرفته         ما اكنون آموخته  

عوامل ديگری از درون و از بيرون باعـث         . رود  ايم بشمار نمی    شكست ما دليل بر خطا بودن راهی كه انتخاب كرده         

  . اين شكستها شده است

 سال كـه از آن روز تـاريخی ميگـذرد پيـروزی             ٩از ميان برداريم امروز پس از       آن عوامل را جستجو كنيم و       

تـر در راه مقـصود گـام          پارچـه   ايم و حـاال اسـتوارتر و يـك          ملت دلهای ما را گرم ميكند ما مزه پيروزی را چشيده          

ان خـود نهـضت     گواينكه هنوز راهی بس دراز و ناهموار در پيش داريم ولی مانند كسانيكه آنروز با ج               . برميداريم

ايم و بر سر پيمان خود با آن كسی كـه در ايـن راه مـا را رهبـری ميكنـد           ملی را نجات دادند چشم به هدف دوخته       

  . بخشيم و در پيروزی نهايی خود هرگز ترديد نمی. ايم ايستاده

و سردار درود به دكتر محمد مصدق رهبر ما معلم ما . ام تير رحمت حق و افتخار به شهدای روز تاريخی سی   

  . جاويد باد وطن ما و ملت ما و نهضت ما. بزرگ رزمندگان نهضت ملی ايران

  ! اين دانشجويان نيستند كه بمملكت فحش ميدهند اين سفير شما است كه به مملكت فحش ميدهد: آقای دكتر امينی

ری از بـی آبروييهـايی كـه        های تفاخر ملـی بماننـد، باشـد كـه مقـدا             بگذاريد اين جوانها، اين مايه    : آقای دكتر امينی  

  ! آورند جبران كنند نمايندگان شما ببار می
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دانشگاه، آقای ابوالحسن بنی صدر دانشجوی دانشكده ) ١٧/٤/٤٠چهارشنبه (در اجتماع پرشكوه 

  :حقوق چنين آغاز سخن كرد

ند سالم به زنان    ا  در سرتاسر جهان ولوله و شور بپا كرده       «سالم به دانشجويان ايرانی كه در اروپا و آمريكا          

سـالم بـه فرزنـدان    . انـد  و مردان ايرانی كه پهنه گيتی را عرصه پيكار بر ضد اهريمن استبداد و خودكامگی نمـوده      

پاكباز ميهن كه با تحصن در سازمان ملل متحد و اعتصاب غذا توجه جهانيان را بمبـارزه مـا در راه آزادی جلـب                        

سالم به شما بدانـشجويان ارزنـده دانـشگاه كـه بـار             . اند  لبريز نموده كرده قلوب آزاد مردان را از هيجان و غرور          

گران جهاد ملی را بر دوش داريد، سالم به شما كه سد سكون و سكوت را در هم شكستيد، كـه رسـتاخيز بـزرگ                         

كه عرصه را بر معاندين آزادی و استقالل ميهن تنـگ كرديـد، كـه ديـروز مردانـه باسـتقبال           . ملی را پيشگام شديد   

ترسيد و فردا در اعماق اقيانوس كران تا پيـدايش حـق و حقيقـت را بچنـگ خواهيـد                      رگ رفته و امروز از آن نمی      م

از آنروز كه پيرمردی خميده قد و آهنين اراده         ! فرزندان ميهن : سالم به نسل جوان ايران    : آورد سالم به جبهه ملی    

زنـدانی  » د زيستن را با كودتا روانه زندان كردند       تصميم به آزا  » پيشوای ملتی كهن، مصدق مظهر فناپذير تصميم      «

كه هنوز هم اسير آنست از آنروز كه در گرامی داشت مقدم كاردار سفارت انگليس بحريم امنيت و احتـرام كـالس                      

از آنـروز كـه درهـای زنـدانها را          » های مغزهای انديشمند آزين بستند،      درس تجاوز كردند و ديوارهای آنرا با تكه       

» در يك كـالم   «واهان گشودند و طنخواهان را زير شكنجه و در آتش بيداد از ميان بردند و سوختند                 بروی آزاديخ 

تا امروز كه مايوس از پيروزی، حيران از جنايات بيشمار          . از آنروز كه بر محو غرور و استقالل ملی مصمم شدند          

در طی اين مـدت كـه شـما بـرغم     » دهشت سالی ميگذر«اند  تن بشالق مبارزه اصيل شما، قوم بزرگ ايرانی سپرده    

  : ايد همواره عناوينی از اين قبيل خفقان و دهشت و وحشت يكدم دست از مجاهده نشسته

مقدسات ملی، مصالح عالی كشور، حيثيت مملكت، شئون ملی دستاويز كسانی بـوده اسـت كـه خـود آبـروی                     

و هـيچ شـان و حيثيتـی بـرای مملكـت            »  كردند های ملی را غارت       اموال عمومی و سرمايه   «ايران و ايرانی را بردند      

  . باقی نگذاشتند و كاری جز توهين بآنچه پيش ايرانی مقدس است نداشتند

برای آنكه شما هم بدانيد مقدسات ملی ما شئون و حيثيات مملكت و مصالح ملی يعنـی چـه بارقـام و مقايـسه        

  . ارقام زير توجه فرماييد مشت نمونه خروار است

 ٥/٨٣كشور از درآمد نفت محروم بـوده اسـت ارز بازرگـانی و غيـر بازرگـانی بدسـت آمـده                       كه   ٣٢در سال   

چنانكـه مالحظـه ميـشود دولـت ملـی دكتـر مـصدق موفـق بـه                  .  ميليون دالر است   ٥/٨٩ميليون دالر و فروش ارز      

اييـد كـه     است توجـه فرم    ٣٨برقراری موازنه پرداختهای ارزی شده است اكنون بارقام ديگری كه مربوط به سال              

 ميليـون   ٣/١٦٦آمد نفت و وامهای خارجی و كمكهای نقدی و فنـی مجمـوع دريـافتی ارزی                   بدون در نظر گرفتن در    

 ميليون دالر   ٦٧٩حال اگر به    . ايم   ميليون دالر كمبود داشته    ٤٥٤ ميليون دالر يعنی     ٤/٦٢٠دالر جمع پرداختی ارزی     

  : ر بلوچستان را بياد آوريم، كه ميگفتاصل و فرع وام خارجی توجه كنيم اگر سخنان استاندا

 خانواده در يك ٣٥های اداره آمار عمومی نظر اندازيم در شهر تهران  اگر به نوشته.  هزار نفر علف ميخورند٣

وار ميلولند نخست بگفته آقای دكتر علی امينی بعنوان وزير دارايی كه درآمد نفت، ايران را بهشت برين                    خرابه كرم 

س باز بگفته ايشان كه وضع مملكت چنان وخيم است كه اگر بگويم وحشت خواهيد نمـود توجـه                   خواهد كرد و سپ   

نماييم، اگر توجه كنيم كه ايشان پرده پندار را دريدند و گفتند همه چيز بر باد رفته و ايران آبادان نگشته است اگر                       

 ملت بازی و آنرا غارت كـرده و         توجه كنيم كه سرپرست سازمان برنامه در مقام و موقعيت رسمی گفت با هستی             

 دو برابر شده است، اگر توجه كنيم كـه          ٣٩ تا   ٣١اند اگر توجه كنيم كه هزينه زندگی از سال            بچپاول اين و آن داده    
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صنعتی كردن كشور بقول مقامات مسوول يعنی هدر دادن پول، خواهيم فهميد كه مصالح ملـی، حيثيـات و شـئون                     

حيثيـات  . ی خفقان عمومی تا دزدان و غـارتگران آزادانـه بدزدنـد و غـارت كننـد                مملكت يعنی چه؟ مصالح ملی يعن     

المال ديدن و دم      سری شئون ملی يعنی دزد را در حال دزدی بيت           مملكت يعنی سرپوش برنداشتن از فساد و خيره       

لكـت چـه    ها، گوش كنيد كه دانـشجويان فحـاش بمم          الطريق  نزدن، توهين بمقدسات ملی يعنی عدم اعتراض به قطاع        

اند و اجازه فرماييد پيش از آنكه به شرح آنچه در آمريكا گذشته است برسم بايد بگويم كه آقای نخست وزير                       گفته

حرفهای خودشان را از زبان ديگران فحش تلقی ميكنند اگر حمله بدزدی و چپاول و تجاوز بحقوق مردم، حمله بـه        

بريد و   شما آقای دكتر امينی چرا آبروی مملكت را میدزدان رای مردم و وكيل منصوب كردن فحش بمملكت است

  بمملكت فحش ميدهيد؟ 

نامـه كـه      در حدود يكماه پيش آقای علی فاطمی رئيس اتحاديه دانشجويان مقيم آمريكا و مدير روزنامه ايـران                

بـرای تمديـد    «بزبان انگليسی منتشر ميشود و صفحات آن شـاهد شـورانگيزترين احـساس وطـن دوسـتی اسـت                    

آقای اردشير زاهدی بعنوان سفير و بر سبيل عادت شروع به           » رنامه به سفارت ايران در آمريكا مراجعه ميكنند       گذ

االثنـين جنـاب سـفير        نمايند و پس از مباحثات بـين        فحاشی و ادای ناسزاهای ركيك به سران نهضت ملی ايران می          

ربـاره عـده ديگـری از دانـشجويان نظيـر آقـای             ميفرمايند من گذرنامه شما را تمديد نخواهم كرد و اين عمـل را د             

» تلگـراف «طلب كه اعمالش انقالبی جلـوه ميكـرد           وزير اصالح   دانشجويان به نخست  . زاده انجام ميدهند    صادق قطب 

  . كردند و ايشان بجای جواب، مصاحبه، و فرمودند كه اينها بمملكت فحش دادند

اند و اين دروغ نيـست خـود          اند قانون اساسی را زير پا گذارده       گفته. اند  آقای دكتر امينی اينها جز حقيقت نگفته      

شما هم بر خالف قانون اساسی رفتار ميكنيد و انتخابات را انجام نميدهيد، ميگويند اعالميه جهانی حقوق بـشر در               

هـای ايـن و آن    ايران ارزش كاغذ پاره دارد و ايـن دروغ نيـست خـود شـما حقـوق انـسانی آنـان را فـدای هـوس                         

ميگويند قانون اساسی و اعالميه جهانی حقوق بشر منشور ملل متحد در ايران يعنی كشك و اين دروغ                  . ايد  دهفرمو

نيست مدتهاست كه اداره كنندگان مملكت بدتر از چنگيزخان مغول خواب و آسايش و امنيت را از افراد ملت سـلب                     

ت خود شما همين را ميگوييـد و ايـن بيـان شـما              اند، ميگويند طبقه حاكمه ايران غرق فسادند و اين دروغ نيس            كرده

ميگويند سياست خارجی نبايد در امور ما دخالت كند و اين صحيح است . است كه اصالح را بايد از باال شروع كرد

اين آقای ايدن نيست كه بقول خودش بايد بعد از مدتها ناراحتی در دوره حكومت ملی مصدق در ! آقای دكتر امينی

. اين ملت ما است كـه بايـد بـرای هميـشه از شـرايدنها آسـوده بمانـد                  .  مرداد آسوده بخوابد   ٢٨ی  فردا شب كودتا  

 نفر جاسوس برای پرونده سازی عليه ايرانيان شـرافتمند بامريكـا            ١١٤ميگويند چرا بايد از كيسه يك ملت گرسنه         

ای را عليه ملتـی       نميكنند تا عده  و اين صحيح است آقای دكتر امينی در هيچ جای دنيا ميليونها پول صرف               . فرستاد

  . ترين كار به جاسوسی عليه هم ميهنان برای اجنبی وادارند اجير كنند و به ننگين

آقای دكتر امينی اين دانشجويان نيستند كه به مملكت فحش ميدهند اين سفير شماست كـه بـه مملكـت فحـش                      

ه در سازمان ملل متحـصن شـوند و اعتـصاب    ميدهد اوست كه دانشجويان مبارز و ميهن دوست را وادار ميكند ك          

غذا كنند آقای دكتر امينی اين دانشجويان نيستند كه بمملكت فحش ميدهند اين سفير شماست كه به مملكـت فحـش             

ميدهد و دانشجويان را وادار ميكند كه برای خالصی از تجاوزات هيأت حاكمـه بـه خـانم روزولـت رئـيس هيـأت                        

  . قوق بشر و آقای دوگالس رئيس ديوانعالی كشور آمريكا متوسل شوندنمايندگی آمريكا در كميسيون ح

آبرويـی دسـتگاه       بشما آقای درخـشش سـند بـی        SCOT و   RYTINGهای    تلگراف سازمان : آقای دكتر امينی  

آبرويی شما و سفير شما، لجبازی شما و لجبازی سفير شما است آقای دكتـر امينـی                   حاكمه است و مسبب اين بی     

المللی دانشجويان اروپا و آمريكا از سه ميليون و نيم اعـضاء خـود بـه تظـاهرات بعنـوان                      يون بين دعوت كنفدراس 
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اعتراض بتجاوز بحق آزادی تعليم و تربيت دانشجويان ايرانی، نمودار توجه جهانيان بچگونگی وضع ايران و مايه                 

دامنگير اسـت، دامـن هيـأت حاكمـه     آبرويی  دلگرمی مبارزان و جوانان ميهن دوست ماست و اگر از اين رهگذر بی            

  . اند فاسدی را ميگيرد كه بهيچ چيز اين ملت ابقاء نكرده

آبرويـی    موجب بی . . . آقای دكتر امينی اگر تظاهرات دانشجويان ايرانی در آمريكا و انگلستان و سوئيس ووو             

  . اند آبرويی برای كسانيست كه مملكت را بروز سياه نشانده است اين بی

اند و پولهای دزديده شده        امينی آبروی مملكت را كسانی ميبرند كه بقول شما خزانه را غارت كرده             آقای دكتر 

هـای اروپـا و آمريكـا        هـا و رقاصـخانه      را بقول معاون وزارت خارجه آمريكا صرف قمار و عياشـی در قمارخانـه             

گوناگون با خود بآمريكا ميبرد تا       عضو سازمان امنيت را بعناوين       ١١٤آبروی مملكت را كسی ميبرد كه       : اند  نموده

عليه جوانانيكه در سرسودايی جز استقالل ميهن و در دل عـشقی مگـر عـشق وطـن ندارنـد پرونـده سـازی كننـد                     

آبروی مملكت را كسانی ميبرند كه هر روز مصاحبه ميكردند و از ترقيات و آبادانی كشور دم ميزدند و در همـان                      

آبروی مملكت را آنهـايی ميبرنـد كـه دامنـه تجاوزشـان             . ا گلوله پر ميكردند   وقت بجای نان شكم گرسنه معلم را ب       

  . بحقوق عمومی تا محيط آزادی چون آمريكا كشيده است

. اينها خـود آبـروی مملكتنـد   . ها نيستند كه آبروی مملكت را ميبرند ها و قطب زاده اين فاطمی : آقای دكتر امينی  

رويی وطن فروشان بـه غـرور و مبـارزه بـا شـكوه و اصـيل قـوم ايرانـی                     آب  اينها هستند كه نظر جهانيان را از بی       

  . منصرف ميكنند اينها مدافعين شرافت و استقالل ملی و سربازان جانباز جبهه پرافتخار ما هستند

هـای تفـاخر ملـی، در آمريكـا بماننـد، باشـد كـه مقـداری از                    بگذاريد ايـن جوانهـا ايـن مايـه        : آقای دكتر امينی  

  . ی را كه نمايندگان شما ببار ميآورند جبران كنند، بله بگذاريد بمانند و از شخصيت ملی ما دفاع كنندآبروييهاي بی

آبروی مملكت و مصالح مملكت آبرو و مصالح سفير فحاش شما در آمريكا نيـست، آبـرو و        : آقای دكتر امينی  

يم و تربيـت خـود آنهـا و شـما نـه             مصالح مملكت دانشجويان ايرانی مقيم آمريكا هستند مصلحت مملكت يعنی تعل          

بعنوان يك انسان و نه به هيچ عنوان ديگر حق نداريد مزاحم تحصيل دانشجويان شويد، بله آقای دكتر امينـی ايـن                   

  . شماييد كه بمملكت فحش ميدهيد و بمصالح مملكت تجاوز ميكنيد

جوانـان را بـصرف اينكـه       آقای دكتر امينی معنای اصالح طلب بودن اين نيست كه شـما جلـو درس خوانـدن                  

اند بگيريد، بلكه هر كس به جـای   فحاشيهای جناب سفير را تحمل نكرده و از شخصيت و حقوق خويش دفاع نموده     

شما بود و ادعای اصالح طلبی ميكرد، بی درنگ سفيری را كه از مقام خـود سـوء اسـتفاده كـرده و بدانـشجويان                         

: آقـای دكتـر امينـی     . ومی و عبرت ديگران به شدت تنبيه ميكـرد        توهين نموده است احضار و برای جلب اعتماد عم        

ايد كه ميگفتيد اين دولت به خالف دولتهای گذشـته مـسووليت بعهـده ميگيـرد اگـر فرامـوش                      ظاهرا فراموش كرده  

ايد بايد گفت كسی كه بی مطالعه دستور ميدهد و بعد دستور را لغو ميكند بله آقـای امينـی كـسی كـه بـی                    نفرموده

ه تصميم ميگيرد در اين لحظات بحرانی كه كمتر اشتباهی به قيمـت حيـات ملـی تمـام ميـشود اليـق نخـست                         مطالع

وزيری نيست و چون گمان نميرود كه شما چنين آشكارا اقرار به عدم لياقت نماييد ناچار بايد قبول كرد كـه شـما                       

  . نخست وزير غير مسووليد

رار ميكنيد بله شما هم داريد خود را از مسووليت مبـرا ميكنيـد           شما هم داريد از مسووليت ف     : آقای دكتر امينی  

  اگر اينطور نيست چرا سفيری را كه شما را از جريان مطلع نساخته احضار نميكنيد؟ 

  : اينك با توجه به تفصيل فوق بشما آقای دكتر امينی اطمينان ميدهيم كه

های معمول در زندانها نميترسيم از گلولـه          كنجهاز زندان شما چنانكه از زندانهای اسالف شما نميترسيم از ش          

  . و سرنيزه هم نميترسيم، حق ميگوييم و حقيقت ميجوييم و در اين راه از مرگ باكی نداريم
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به مبارزه خود ايمان داريم، بجبهه ملی خود ايمان داريم و تحت رهبری او تا تحقق هدفهای ميهنی خـود پـای                      

  . سست نخواهيم كرد

رنامه، پر كردن زندانها، پرونده سازی برای مردم شـريف و اصـيل هيچكـدام مـا را از ادامـه                     تمديد نكردن گذ  

مبارزه باز نميدارد به شما هم توصيه ميكنيم از اينقبيل كار كه نكبت آن سراپای وجود اسالف شما را فـرا گرفتـه                       

  . است منصرف شويد

ايـن تمديـد نكـردن      . د به پرستيژ شما بر نميخورد     اگر شما گذرنامه دانشجويان را تمديد كني      : آقای دكتر امينی  

غيرقانونی و رفتار خالف انسانی است كه پرستيژ شما را بر باد ميدهد از آثار سوء نيت و تـسليم بـه سـوء نيـت                          

  . بپرهيزيد و قدم در راه راست گذاريد

  جبهه ملی ايران

نماينـد كـه بمناسـبت روز تـاريخی         از مردم شرافتمند تهران دعوت ميكند خود را آماده شـركت در مراسـمی               

  . ام تير برپا ميشود سی

  برنامه اين مراسم بعدا باطالع عموم خواهد رسيد

  هيأت اجرايی جبهه ملی ايران

  

  

  مالقات نمايندگان دانشجويان با آقای دكتر اميني

جويان روز چهارشنبه پس از برگزاری تظاهرات دانشجويان و اعتراض نسبت به عـدم تمديـد گذرنامـه دانـش                  

نمايندگان دانشجويان دانشگاه تهـران     )زاده  پور فاطمی و صادق قطب      آقايان سيف (ايرانی متحصن در سازمان ملل      

زاده، زركشوری با آقـای دكتـر امينـی مالقـات كردنـد و                صدر، حبيبی، رضوی، صباغيان، پارسا، يحيی       آقايان بنی 

 گذرنامه آنها را تمديـد نكـرده اسـت مفـصال مـذاكره        راجع به وضع دانشجويان ايرانی كه سفارت ايران در امريكا         

زاده صحبت كرد و گفت عالقمندی دانشجويان به سرنوشت كشور امری است طبيعی و                نمودند نخست آقای يحيی   

مقدس، مامورين شما دائم مزاحم فعاليتهای دانشجويان در داخل و خارج كشورند و معلوم نيست آنچه ميكننـد بـا    

شما است اگر با اطالع شما است كه بايد گفت آنچه در خصوص آزادی ميفرموديد صحيح نبوده                 اطالع    اطالع يا بی  

سـپس آقـای صـباغيان ضـمن بحـث          . اطالع شما است، چرا شما نبايد از امور مملكت مطلـع باشـيد              است و اگر بی   

  . ترين وظيفه هر انسان است مستدلی گفتند كه در برابر تجاوز بحقوق افراد دفاع مقدس

زاده در آمريكـا   پـور فـاطمی و آقـای صـادق قطـب          های آقـای سـيف      ی دكتر امينی پس از اشاره به فعاليت       آقا

صدر توضيح دادند كـه سـوء         آقای بنی . اند  خواستند اينطور نتيجه بگيرند كه آقای فاطمی برژيم مملكت ناسزا گفته          

ه باساسنامه و مرامنامه جبهه ملی خـوب        تعبير شده و با توجه بآنچه ايشان در باب جبهه ملی گفته است و با توج               

سـپس آقايـان    . اند  بوده است كه بقول خود جنابعالی فاسد بوده       . . . ها و   ها و شريف    پيدا است كه مراد ايشان اقبال     

صدر توجه آقـای دكتـر    حبيبی، رضوی پارسا بتفصيل راجع به حقوق و آزاديهای انسانی صحبت كردند آقای بنی         

پور فاطمی بـا مخبـرين        ه در هر حال تاريخ تمديد گذرنامه مقدم بر تاريخ مصاحبه آقا سيف            امينی را جلب كردند ك    

و از آقای دكتر امينی خواستند      . جرايد آمريكا بوده است و اين خود مبين غرض ورزی سفير ايران در آمريكاست             

انشجوی شـجاع ايرانـی     پور فاطمی د    كه به اين مسئله رسيدگی كنند و برای روشن شدن امر مقرر شد آقای سيف              

قطـب زاده و سـاير        جريان را به آقای دكتر امينی گزارش دهند تا رفع محظور از ايـشان و همچنـين آقـای صـادق                    
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واقعه كانال سوئز از يك طرف و آنچه در مجارستان اتفاق افتاد از طرف ديگـر نـشان داد كـه                     . دوستانشان بشود 

  . تراست قویآرزوی، آزادی ملی حتی از هر ايديولوژی ديگری 

  نهرو

  

  

  نامه آقای ابوالقاسم امينی وزير اسبق دربار

  )آمريكا( باختر امروز ٧نقل از شماره 

  ! !برای اولين بار اسرار پنهانی كودتا فاش ميشود

ما نامه آقای ابوالقاسم امينی را فقط باين سبب كه بقول خود ايشان از لحـاظ تـاريخی واجـد اهميـت بـوده و                         

قم آن ضرورت دارد فعال بدون اظهار نظر برای اطالع خوانندگان محترم اين نـشريه نقـل         روشن شدن صحت و س    

  . كنيم و بسهم خود نيز منتظر جواب آقای دكتر امينی خواهيم بود می

  : درباره اين نامه

 اند به بـاختر امـروز       وقتی نامه آقای ابوالقاسم امينی كه در زمان حكومت آقای دكتر مصدق وزير دربار بوده              

برخی معتقـد بودنـد كـه ايـن نامـه را            . رسيد ساعتی از وقت شورای نويسندگان به بحث درباره آن مصروف شد           

ای ميگفتند اصول اين نامـه شـرح كـشافی اسـت در طهـارت و                  برادری بمنظور برائت برادرش نوشته است و عده       

 بر اين بود كه نامه ايشان يك اقدام شان بعضی نيز عقيده. تقوای خانواده امينی و چاپ آن كار درستی نخواهد بود       

  . پرستانه است وطن

 مـرداد   ٢٨ماحصل شور و مشورت اين شد كه هر چه هست اين نامه محتوی افشای رازی در زمينه كودتای                   

و مهمتـر   . كودتايی كه با پول و سرمايه خارجيان و با دست نوكرانی نظير زاهدی عليه ملت ايران بر پا شـد                   . است

  . آيد كه خود مسووليتی داشته است  از زبان كسی بيرون میاينكه اين راز

بايد دانست بفرض محال اگر دكتر علی امينی پول را بجيب خـود نريختـه باشـد و ثـروت خـانوادگی موجـب                        

بخـصوص كـه مـا      . نيازی او قلمداد گردد دريافت پول از اجنبيان و واسطه جريـان بـودن، گنـاه انـدكی نيـست                     بی

جای مشخص و معلومی است كه نميشود و نبايـد از آن اسـم بـرد و يـا واقعـا خزانـه                       » خزانه«نميدانيم منظور از    

پرسند كه آيا همانوقتها جريان ايـن توطئـه را آقـای سـرتيپ محمـود امينـی                    دولت است، بعضی از دوستان ما می      

 ميان گذاشتند يا نه؟     رئيس ژاندارمری و يا آقای ابوالقاسم امينی وزير دربار با دكتر مصدق نخست وزير وقت در               

بهر صورت، از آقـای ابوالقاسـم امينـی بيـشتر         . اگر چه بطور يقين اين تنها پولی نبود كه در اين راه بكار رفت             . . . 

گاهی در يك خانواده يك     . متشكر خواهيم بود كه باز هم بنوشتن اين قبيل اسناد تاريخی و رسوا كننده ادامه دهند               

  ».ند با اقدامات خود موجب افتخار گردد و ننگ برادران ديگر را جبران كندبرادر شريف و درستكار ميتوا

  هيأت محترم تحريره روزنامه باختر امروز

ميگويم متاسفانه زيرا مرا وادار كـرد بـا تمـام نفرتـی كـه               . شماره ششم روزنامه شما متاسفانه بدستم رسيد      

من هـم مثـل شـما جـوان بـودم حـرارت             .  ياد كنم  ای نوشته و خاطرات گذشته را       نسبت به سياست دارم چند كلمه     

تاخـت    در دوره چهاردهم وقتی سيد ضياالدين به دكتر مصدق مـی          «. آل خدمت به كشور بودم      داشتم و بدنبال ايده   

عمادالسلطنه فاطمی كـه آن دوره وكيـل        . از شدت فشار اعصاب، حالم دگرگون شد و از جلسه بزحمت خارج شدم            

ای كه با كافتارزاده در سفارت شوروی با عباس مـسعودی     در جلسه » «. به خود آورد   بود با دستمال آب سرد مرا     
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در منـزل   » و مجيد موقر و ديگران داشتيم رفع اختالفات ميكرديم به شهادت آنان از گريه خودداری نتوانستم كرد                

 شهاب بـسيار نگـران      ها داشتيم حالم به هم خورد كه بيچاره         شهاب خسروانی كه گفتگوی اختالفات نفت با انگليس       

  . گذارد پرستی را در ميان می شد و همه جا اين بحث وطن

آل صدمات زياد بردم تا آنجا كه وقتی بمقامات باالتر رسيدم  خالصه من هم مثل شما جوان بودم و بدنبال ايد

زش صدمه و فهميدم سياستی كه به دست خود ما نيست و به ميل و هوا و هوس و نظرهای بيگانه اداره ميشود ار

های عاليه كشور ترجيح ميدهم و با دو گاو كه يكی را اميـر                ای مرغداری را بر كرسی      عذاب ندارد و فعال در گوشه     

الدوله   ام در تبعيدگاه غربت ساخته و به ترتيب پسرهای خود مشغولم و بياد جدم امين                و ديگری را وزير نام نهاده     

داری اين آستان بر صدارت ايران رجحـان           متوجه شدم كه كفش    صدراعظم كه نوشته است وقتی به مدينه رسيدم       

در اين صـورت بـسيار      ! كشور نميكنم ! دارد من نيز با بد و خوب روزگار ساخته و ديگر يادی از سياستهای عاليه              

مرا مجبور ساخت كه برای سـوء تفـاهم   » و اين مرد ميخواهد با فساد مبارزه كند«متاسف هستم كه خواندن مقاله      

  . چند سطر را برای شما بنويسماين 

من بشهادت دوستان و آشنايان كه با هم در سياست همكاری داشتيم هيچوقت با برادرم دكتر امينـی در يـك         

ام بنـابراين هرگـز مـدافع سياسـت او      و من راه ديگری را پيمـوده . او در سياست نظرهای ديگری دارد    . راه نبوديم 

او وزير دارايـی كابينـه      «نويسد    مربوط به اين قسمت از مقاله است كه می        خواهم توضيح دهم      نيستم ولی آنچه می   

 ميليـون دالر    ٥زاهدی بود كه پس از بركناری مصدق قدرت را بدست گرفت همين كابينه عاقد قرارداد نفت بـود و                    

يـران نيـز    ای كه در پارلمان ا      از كنسرسيوم بعنوان دستمزد دريافت داشت نخست وزير كابينه بعدا رسما طی نامه            

 ميليون دالر از اين پول بعنوان دستمزد به امينی پرداخت شده است برای روشن               ٢خوانده شد و ادعا كرد كه تنها        

شدن مطلب، من بايد يكی از اسرار عاليه دولتی را فاش كنم زيرا اگر غير از ايـن باشـد متاسـفانه سـری را بگـور                           

برم و فعال     من در دربار بودم يكی از دوستان كه نامش را نمی          وقتی  . ام كه دور از انصاف و جوانمردی است         برده

و بايد عرض كنم كه اين شـخص جـز          (در اروپا است حامل پيامی از يكی از سفرای دول بيگانه بود و نزد من آمد                 

و عنـوان كـرد آنهـا    ) در ميان گذاردن مطلب از لحاظ روابط دوستانه كه با آن سفير داشـت چيـزی ابـراز نداشـت          

 ميليون دالر برای مخارج يا دستمزد بشرط اينكه اقـداماتی بـرای سـرنگون كـردن مـصدق شـود                ٥هستند  حاضر  

بپردازند و عقيده دارند كه اين كار بايد وسيله برادر شما سرتيپ محمود امينی كـه رئـيس ژانـدارمری وقـت بـود                        

هـد كنـد او اصـرار كـرد كـه بـا       من عنوان كردم تصور نميكنم سرتيپ محمود امينی ايـن وظيفـه را تع            . انجام شود 

مشاراليه صحبت شود زيرا بايد جواب طرف داده شود من با سـرتيپ امينـی مـذاكره كـردم و ايـشان رد كـرد از                    

موضوع روزنامه خارج است خالصه جريان بعدی را همه ميدانند و امروز ديگر مطلبی نيست كه بـر كـسی نهفتـه                      

سياسی به تبعيد به رم آمدم تا زمانی كه دكتر امينـی بـسمت              باشد و منجر بسقوط مصدق شد منهم پس از حبس           

سفير ايران در آمريكا منصوب شد و در عبور از رم ديداری دست داد و ضمن بحث از جريان، مـن اشـاره بـاين                          

 ميليون دالر پرداختند و من از ترس اينكه لوطی خور نشود فورا به خزانه دولت ريخـتم                  ٥مطلب كردم ايشان گفت     

 ميليون دالر چه شد گفتم بخزانه رفته است ايشان فشار آورد كـه              ٥خست وزير وقت زاهدی از من پرسيد        و بعد ن  

اين مربوط بخزانه دولت نبوده است و برای مخارج بوده است من ناچار شدم به پرداخت كننده مراجعه كردم آنها                   

اگر دكتر امينی . ايد اين مطلب روشن شود ميليون دالر ديگر دادند كه به آقای زاهدی تحويل شد پس بعقيده من ب٢

خود را نوه مظفرالدين شاه كه به اين مملكت مشروطه داده است ميداند و يا نحوه امين الدوله صدراعظم ميخوانـد                     

امين الدوله من ناخوش هستم و ناگزير بايد بـرای         «كه زير نامه پادشاه وقت همان مظفرالدين شاه كه نوشته است            

نوشـته  » «ت اورپا بروم شما قرضه از روسها بكنيد كه من بتـوانم ايـن مـسافرت را انجـام دهـم                    معالجه به مسافر  
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اعليحضرت ناراضی نشويد كه ايران زير بار قرض خارجيهـا رود و مـن افـراد ايـن مملكـت را سـرانه بيـك پـول                           

  »بروسها بفروشم

بگويد كه اين پول چـه شـده و بـه چـه           اگر دكتر امينی خود را از زاده اين دو مرد ميداند بايد بر حسب وظيفه                

كسی داده شده است و بچه مصرف رسيده است ولو اينكه با ارزش از دست دادن كرسـی صـدارت ايـشان تمـام                  

او بايد اين سر را برای مردم ايران روشن سازد و از زير بار ننگی كه برای اسالف و اعقاب خواهد گذاشت                      . شود

ران و مخبران جرايد داخلی و خارجی از ايشان سـوال كننـد كـه موضـوع چـه                   خود را برهاند بايد جبهه ملی در اي       

بوده و برای روشن شدن افكار عمومی مطلب را چنانچه بوده توضيح دهند شما هيأت تحريريـه كـه نميـدانم كـی                       

شناسـم    ايد مـی    هستيد و در كجا ميباشيد و فقط آدرس شما را در سوئيس بشماره بانكی شما در روزنامه نوشته                 

ايد نامه مرا درج كنيـد گـو اينكـه ايـن مطلـب                ای كه نوشته    وظيفه داريد بر حسب وظيفه نامه نگاری در جواب مقاله         

برای من گران تمام ميشود و با اينكه در اين گوشه خود را دور از سياست نگاهداشته و توقعی از هيچ كس و هيچ 

كلمه را نوشته و مطلـب را تـا آنجـا كـه ميـدانم روشـن         ای ندارم ملی ناگزيرم اين چند         مقام و هيچ جمعيت و جبهه     

های مختلف اينست كه موضوع را دنبال كنند و انتظار من از دكتر  خواهان و جبهه  سازم فقط توقع من از تمام وطن      

  . امينی برادرم اينست كه از اين نصيحت غفلت نكند

  ا دالوراناز من شنو نصيحت خالص كه دیگری            چندان دالوری نكند ب

  گران حادث شود چنانكه تو برجای دی      گری              دانی كه دیروز بجای تو دی

  افرانك بضاعت مسبهتر زنام نی           اند            ردهبعالم نبه راه صواب روك

   ـ ابوالقاسم اميني١٩٦١ ژوئن ١٥رم 

  . استها دوستی فرمانروايان و خيانت كاران  كم دوامترين دوستی

  . منتهای سعادت تالش در اصالح امور مردم است

  علی عليه السالم

  

  

  ها بريده روزنامه

 درصـد ترقـی كـرده اسـت     ٩/١٤طبق آمار بانك مركزی شاخص هزينه زندگی نسبت به ماه مشابه سال قبـل   

  .  درصد باال رفته است٥/٢١شاخص مواد خوراكی نسبت بماه مشابه سال قبل 

  ٥٣٩٢كيهان شماره 

 درصد ترقی كرده است و اين افزايش از ماه ژوئيـه سـال              ٤/٠ها در انگلستان      ی سه ماه اخير شاخص قيمت     ط

  . سابقه بوده است  تا كنون بی١٩٦٠

  ٥٣٩٢كيهان شماره 

  . محمد شعيب وزير دارايی پاكستان گفت قيمت كاال در پاكستان تنزل يافته است

  ٥٣٩٧كيهان شماره 

  ! ها در انگلستان بوده است  برابر ترقی قيمت٥٤در ايران تقريبا ها  بينيد كه ترقی قيمت می

  : فراموش نكنيم كه

  ! يكی از مواد برنامه جنابان آقايان مهندس شريف امامی و دكتر علی امينی تنزل هزينه زندگی بوده است
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  يك سوال

  مصادر مملكت است؟ مسووليت اعمال دولتهای بعد از بيست و هشتم مرداد متوجه كدام يك از مقامات و 

  وزيران؟  مقام سلطنت يا نخست

  

  

  . به نام قيام مقدس ملی١٣٣١ام تيرماه  قانون مربوط به شناسايی قيام سی

  پهلوی شاهنشاه ايران ما با تاييدات خداوند متعال

  : نظر به اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر ميداريم

 به نام قيام مقدس ملی كه در جلسه شـانزدهم  ١٣٣١ام تير ماه   سیماده اول ـ قانون مربوط به شناسايی قيام 

 بتصويب مجلسين سنا و شورايعالی رسيده و منضم به اين دستخط است بموقـع اجـراء گذاشـته                   ١٣٣١مردادماه  

  . شود

  . ماده دوم ـ هيأت دولت مامور اجرای اين قانون هستند

 را كـه در سراسـر كـشور بـرای     ١٣٣١ تيرمـاه  ٣٠شنبه ماده واحده ـ مجلسين سنا و شورايملی قيام روز دو 

پشتيبانی از نهضت ملی ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملی شـناخته و شـهدای آن روز را بعنـوان شـهدای ملـی                        

 ».مينامد
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  ۱۴/۵/۱۳۴۰، ۴شماره 

  

  

  :از اصول مرام و هدفها

  : اصل چهارم

ازرگانی اجتمـاعی، فرهنگـی، بهداشـتی، كـشاورزی و      ـ تامين استقالل اقتصادی، ايجاد رژيم صحيح مالی، ب ١

  . صنعتی

  . های اجتماعی، تهيه و اجرای طرح بيمه كشاورزان  ـ توسعه بيمه٢

  

  

  آزادی محدود

  بهانه كردن ـ شدت عمل

  درامی كه هشت سال است ادامه دارد

آزادی بملت شـروع     مرداد و خشونتهای حكومت زاهدی بروی كار آمدن عالء كمدی اعطاء             ٢٨بعد از كودتای    

شد؛ زمزمه آزادی اعطايی تا آنجا پيش رفت كه گفتند عالء قصد دارد از مـصدق اجـازه دادرسـی گيـرد صـالح را                         

بوزارت دادگستری منصوب نمايد ولی اعالميه نهضت مقاومت ملی منتشر و اين توطئه فاش شد كه زاهدی و عالء          

مهندس سحابی زندانی و دكتر معظمی و كاظمی و امير عاليـی  و ديديم كه مهندس بازرگان ـ  . در معنا فرقی ندارد

  . تبعيد شدند. . . و

عالءايكه قصد داشـت بـا بـازی نـرمش زمينـه عـادی در مملكـت ايجـاد كنـد عمـال پيمـان بغـداد را در ميـان                               

ت ترين اختناق از مجلس گذارند و چون در زمينه جلب رضايت مردم و پر كردن فاصله وحشتناك بين مل                    سهمگين

 ـ با روی كار آمدن اقبال برنامه نرمش و  و دستگاه بعد از كودتا هيچ توفيقی بدست نياورد جای خود را باقبال داد

ها اجازه داده شد كه تا حدودی نظرات طرفداران آزادی را درج نمايند كـه                 كمدی اعطاء آزادی تجديد و به روزنامه      

 اين نرمش و اين كمـدی ـ نيـز ديـری نپاييـد ـ بـدنبال عـدم         .بنوبه خود اين مندرجات مدتی موضوع روز شده بود

ای ديگـر از   موفقيت اقبال در جلب توجه مردم بگيروبند شروع شد ـ عطايی و سميعی و سيد محمد صادقی و عـده  

تهران ـ شريعتی و احمد زاده و بيست و نه نفر ديگر از مشهد توقيف و بدنبال يك نطق پر سروصدا دكتر اقبال در 

كه توقيف شدگان اقارير مهمی كرده و اسناد و مدارك ارتباط آنها با خارجيان گونی گونی بدست مقامـات                   مجلس  

  ! ! انتظامی افتاده

آيت اهللا زنجانی و دكتر عبداهللا معظمی بازداشـت و بقـزل قلعـه اعـزام شـدند ـ دكتـر اقبـال در آنـروز پـس از           

خود خواند ادعا كرد كـه مـن از مجـازات كـسانيكه عليـه            ای كه در قدرت نفوذ حكومت و ابدی بودن دولت             حماسه

اند صرفنظر نخواهم كرد آنها را اگر چه برادرم ميانشان باشد در ميدان سپه                مشروطيت بدستور اجانب قيام كرده    

اين كمدی هم با پيش آمدن برنامه انتخابـات آزاد در           ) رجوع شود بمذاكرات مجلسی   (دار آويزان خواهم كرد       چوبه

 گذشته و ببار آمدن افتضاحات فراوان تمام شد و بـدنبال آن شـريف آمـد كـه جانـب آزادی را رعايـت و         تابستان

  . برخوردار سازد ولی اين پرده نيز بسرعت باال زده شد و نوبت بدكتر امينی رسيد! مردم را از نعمت آزاد بودن
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 اجـدادش داد سـخن داد سـرانجام         دكتر امينی پس از اينكه مدتی از محامد اخالقی خود و آزاد منـشی پـدر و                

 را ساخت بميدان جالليه و خيابانهای تهـران قـشون كـشيد و              ١٣٤٠ام تير     بكمك صحنه گردانان اصلی صحنه سی     

كـسانيكه بدسـتور    . نوازيـد ! هنوز خورشيد جهانتاب بسياهی فرو نرفته بود كه لشگر ظفر نمون او طبـل پيـروزی               

رادركـشی داشـتند در مقابـل قـدرت بينظيـر تـدابير حكومـت شكـست                 و آشـوب و ب    ! قصد ايجاد بلوا؟  ! خارجيان؟

عناصر خطرناك و وحشتناكی كه از ! ! ـ ايادی دشمن و دست نشاندگان خارجی اسير و زندانی گرديدند! ! خوردند

اهللا   خارجی دستور گرفته بر عليه مصالح وطن اقدام كرده قصد بپا كردن آشوب و بلوا داشتند كسانی از قبيل آيـت                    

القانی ـ دكتر امير عاليی ـ مهندس بازرگان ـ مهندس حـسيبی ـ نزيـه ـ دكتـر سـحابی و دكتـر صـديقی ـ دكتـر              ط

سنجابی و مهندس عطايی و آسايش از آب در آمدند وقشونيكه بزعم دولت شكست خورده بود جبهـه ملـی ايـران          

نده نيـز هـست زيـرا تجربـه تـاريخ        ها برای ملت ايران چندش آور است ولی اميدوار كن           بود گرچه ديدن اين صحنه    

ای جز سقوط و نابودی در پيش نـدارد تنهـا             نشان ميدهد وقتی كار زمامداران باين مرحله از رسوايی رسيد چاره          

تاسفی كه هست در اين است كه دستگاه حاكمه با انجام بازيهای مسخره خود عمر مملكـت را در شـرايط مـساعد            

هـا    ا ملت امری طبيعی است و تاريخ تحوالت ملتها هميـشه شـاهد ايـن صـحنه                فعلی دنيا بهدر ميدهد دشمنی آنها ب      

منتشر شد كه ترجمه و نقل قسمتی       » يانكی بشنو «بوده است چندی قبل توسط يك نفر امريكايی كتابی تحت عنوان            

  :  اين كتاب مولف چنين مينويسد٢٣تناسب نيست در صفحه  از آن بی

شـد    داد از اوضاع انتقاد كند كمونيست ناميده می          بود و بخود جرات می     از نظر باتيستا هر كس كه مخالف او       «

باتيـستا احـساسات   . نويسنده از قول يك كوبـايی نوشـته اسـت   » اش كرد مجازاتش كرد و او را كشت   بايد شكنجه 

هـای   نداشت ـ باتيستا يك وحشی مريض يك جنگلی خون آشـامی بـود كـه جديـدترين وسـائل شـكنجه و اسـلحه        

  : را در اختيار داشت مرد كوبايی هم چنين ميگويدآور  مرگ

اند چـه شـوهرهايی نـاظر ربـودن           خدا عالم است چند مرد در هاوانا زير شكنجه دژخيمان باتيستا اخته شده            «

اند بدون اينكه از ترس جرات نفس برآوردن داشته باشند اطاقهای پليس باتيستا شكنجه گاه بـود ـ    زنهايشان بوده

بردنـد و در مقابـل همـه ايـن كارهـا ميگفتنـد كـه ايـن          دند ـ ميدزديدند توقيف ميكردند و از بين می افراد پليس ميز

  »كمونيستهای كثيف قصد داشتند دموكراسی معتدل ما را از بين ببرند

اند و ميخواهند در غارت اموال مردم در تجاوز بحقوق اوليـه و          منطق همه ديكتاتورها همه كسانيكه ميخواسته     

دم آزادی عمل داشته باشند همين بوده باتيستا فرياد داد دموكراسـی محمـد عليـشاه فريـاد زد و دنيـا                      اساسی مر 

دستگاه فعلی هر وقت كه قافيه برايش تنگ ميشود فرياد آزادی برميدارد ولی در عمل زنـدانها را از آزاديخواهـان                     

  . پر ميكنند! بنام دشمنان وطن

نده خارجيها، تا نقش تاريخ و نقش ملت و نقش خدا و آيين بشريت              اين است نقش ديكتاتورها، نقش دست نشا      

  چه باشد؟ آينده قضاوت خواهد كرد

  نهضت آزادی ايران

  ها به يكسو شد پرده

  شد» رو«دست ناكسان 

  اين طلسم باطل گشت

  سحر خصم وارو شد

  چشم خلق بيدار است

  ديو فتنه جادو شد
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  !ملت دلير من

  اين تويی و عزم تست

  م تستعزم جزم رز

  وقت بردباری نيست

  در جبين اين كشتي«

  »نور رستگاری نيست

  ٭٭٭

  ملت بزرگ من

  وز دو گانگی بگريز

  متحد زجا برخيز

  جان فدای ايمانت

  مشت تست فرمانت

  وقت بردباری نيست

  در جبين اين كشتي«

 »نور رستگاری نيست

  ٭   ٭   ٭

  

  

  تلگراف ناصر قشقايی بصدر اعظم آلمان

  )آمريكا(ختر امروز  با٨نقل از شماره 

  ! جناب صدراعظم جمهوری فدرال آلمان

دوستی چندين ساله ملل آلمان و ايران و احترام عميقی كه برای جمهوری فدرال آلمان قائل هستيم و همچنين                

آيـد كـه ايـن روزهـا          اطمينان ملت ايران بشخص جنابعالی موجب تحرير اين نامه شده است از اخبار جرايد برمـی               

 طرف دولت ايران برياست آقای ارسنجانی وزير كشاورزی بخاطر دريافت كمك و قرضه مالی بـا شـما                   هيئاتی از 

  . مذاكره خواهند كرد

ما اطمينان داريم كه وضع اقتصادی ايران از نظر شما پوشيده نيست و ميدانيد كه بـا وجـود عايـدات هنگفـت                  

ورشكستگی، دولـت ايـران را تهديـد ميكنـد، تمـام      ای است و هر آن خطر  نفت مملكت ما دچار اقتصاد درهم ريخته     

پولهايی كه تا كنون بنام انجام كارهای عمرانی و اصالحات عمومی از دول خارجی گرفتـه شـده بجـای مـصارف                      

  . واقعی در بانكهای خارجی بحساب شخصی اعضای هيئات حاكمه فاسد واريز گرديده است

ست كه اين دولت نيز بحل مشكالت اقتـصادی كـشور توفيـق             ملت ايران بدولت كنونی اعتماد ندارد و مطمئن ا        

سامان دادن بوضع اقتصاد مملكت تنها از يك حكومت ملی متكی بمردم ايران ساخته اسـت و چنـين                . نخواهد يافت 

  . تواند مملكت ما را از نابسامانی نجات دهد دولتی است كه می

 دولت آلمان را مساعدتی در راه رفاه زندگی مردم          با در نظر گرفتن اين شرايط جبهه ملی ايران كمك احتمالی          

ای خواهد افتاد، بـر       تلقی نميكند و معتقد است كه با اين عمل ملت ايران بيش از پيش زير بار تعهدات كمرشكن تازه                  
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ای در حدود يك ميليارد دالر تحميل شده است و ديگر نميتواند تضمينی               دوش مردم ناتوان ايران هم اكنون قرضه      

  . قروض اضافی بسپاردبرای 

  جناب صدر اعظم

ما بنام نمايندگان جبهه ملی ايرانيان مقيم خارجه بدينوسيله با اعالم و تشريح وضع ايران و بـا توجـه باينكـه                      

  . شما باهميت اين مذاكرات از نظر ملت ايران واقف هستند اميدواريم با دقت كافی تصميمات نهايی را اتخاذ نمايند

  ايرانيان مقيم خارجهاز طرف جبهه ملی 

 ملي ناصر قشقايی سناتور سابق و نماينده اسبق مجلس شوراي

  

  

  بيزرت

  آتش در پايگاه استعمار

تالش شگفت افزای ملل اسير و ضربتهايی كه نتيجه شدت اين كوششها بر پيكره چندين قرنی استعمار اسـت                   

بيـداری افكـار ملـل و       .  آورده اسـت   تصادمات و برخوردهای شديدی را ميان صاحبان حـق و غاصـبان آن پديـد              

  . روشن بينی آنان و تصميم باحقاق حق، اين پيكار را شورانگيزتر ساخته است

بزير كشيدن رژيم ضد ملی فاروق و ملی شدن . ملی شدن صنعت نفت سرآغاز نهضتهای ملی شرق ميانه بود    

راق و تركيـه، سـقوط كاميـل شـمعون و     ع) خوب و بد(كانال سوئز ما جنبش قهرمانانه مردم الجزاير دگرگونيهای   

  . پيروزی مليون در لبنان، حوادث كنگو و باالخره غوغای بيزرت همه از اثرات جنبش ملی ايران است

جمعيـتش در حـدود چهـار      . از اعراب، بربر و ايتاليـايی تركيـب شـده اسـت           . تونس در شمال آفريقا قرار دارد     

از جمله كشورهايی است كه كوشش دارد از . ازه باستقالل رسيدهكشوری است نوخاسته و ت. باشد ميليون نفر می

گام » توسعه يافته «و باالخره   » كشورهای نيمه توسعه يافته   «گروه كشورهای توسعه نيافته و كم رشد وارد گروه          

كه فرانسه باشد از نظر اقتصادی گران تمام خواهد شد چون تـونس قبـل از                » مادر«نهد و همين قصد برای كشور       

های چرب و نرم را  فرانسه بوده است و استعمارگران بنابر روش ديرين خود اينچنين لقمه» تحت الحمايه«تقالل اس

  . كند بآسانی رها نمی

تونس مرتكب گناه خدا دادی ديگری نيز شده و آن قرار گرفتن در ساحل مديترانه و شمال آفريقاست بيـزرت             

غير از بيزرت تونس بنادر ديگـری ماننـد         . ظامی متوسطی هم دارد   گويا محل ارتكاب اين گناه است چون موقعيت ن        

  . دارد كه قبال فرانسه در آنجا نيرو داشته است» سوس«و » اسفاكس«

و قتل صدها نفر از مردم » سيدی يوسف«اين اولين باری نيست كه فرانسه به تونس يورش ميبرد بلكه فاجعه    

المللـی پايبنـد نيـست و ايـن مقـررات و رسـوم را        رات و رسوم بـين بيگناه آن نشان داد كه فرانسه بهيچيك از مقر  

كوچكترين انحرافـی از ايـن مقـررات از جانـب ضـعفاء بـا گرانتـرين                . بايد الزم االتباع بدانند   » ملل ضعيف «ديگران  

  . شود پاسخ داده می» افتاد و دانی«چنانكه » اقويا«از طرف » حمله«و باالخره » بهتان«و » ناسزا«ضربه 

كند بيزرت كه حتی بگواهی خود فرانسه جزء الينفك تونس است بايـد از نيروهـای نظـامی                    نس استدالل می  تو

  بيگانه تخليه گردد و بملت باز گردد

ای است كه بايد بين فرانسه و تونس حل شود و دخالت دول ديگر در اين                  فرانسه ميگويد مساله بيزرت مساله    

  . امر ضرورت ندارد
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اهر منطقی و مطابق با حكم عقل سليم، اما آيا واقعا فرانسه اين پيشنهاد را از روی حسن            پيشنهادی است به ظ   

  نيت داده است؟ 

مقدمـه زبانـه    يابيم كه نايره جنگ علف خودرويی نيـست كـه يكمرتبـه و بـی          با توجه بيشتری به مساله در می      

  . شرايطی را الزم داردهر چند بوجود آمدن علف خودرو هم بنا بر قانون طبيعت مقدمات و . بكشد

پـذيرد ملتـی ضـعيف كـه تـازه بـوی آزادی بمـشامش رسـيده، فقرمـالی او را               آيا عقل سليم و منطق حق مـی       

گريبانگير است، بسامان دادن وضع اقتصادی و اجتماعی خود اشتغال دارد و سرگرم مداوای زخمهايی اسـت كـه                

آميز بر او مـسدود        تنگ نشود و تمام راههای مسالمت      با دشنه ستمگر استعمار شكافته شده تا وقتی عرصه بر او          

اش مورد تهديد قطعی قرار نگيرد حاضر است در اين دنيای پر گيرودار عليه يكی                 نگردد و آزادی تازه بدست آمده     

  از اقويا زمان گردن فرازی نمايد و جنگ آغازد؟ 

كمرتبه بلكه چندين بـار و هنـوز چنـد    تونس از فرانسه درخواست كرده خيلی هم مودبانه و مسالمت آميز نه ي       

ماهی از سفر بورقيبه بپاريس نميگذرد كه در اين سفر مساله الجزاير و بيـزرت را بـا دوگـل در ميـان نهـاد عمـل                           

فرانسه و طرز استداللش به دزدی ميماند كه بخانه شما آمده و پس از تاراج اموال و ضرب شتم اهـل منـزل سـر                         

مالكيت شما را هم بر خانه انكار نكند ولی با سـنگری كـه درسـت كـرده آزادی                   درب خانه را متصرف شود ضمنا       

شما را مقيد و محدود نمايد و گاهی هم كه فرصت مناسب باشد بصندوقخانه منزل شما سری بزند اما شما متانت                  

نيد اما او بـروی  خود را از دست ندهيد باو تكريم و تعظيم نماييد و گاهی هم مودبانه تخليه اطاق را باو يادآوری ك 

خودش نياورد و احتماال توپ و تشر هم بزند اگر شما باشيد با ايشان چه خواهيد كرد؟ اگر خود فرانسه بـود چـه      

  ميكرد؟ 

المللی خارج سازد اينستكه اوال بتواند مانند گذشته طفره بـرود             سعی فرانسه بر اينكه موضوع را از حوزه بين        

 نكاهد ثالثا از جنبش كشورهای ديگـر كـه در آنجـا پايگـاه دارد جلـوگيری      ثانيا از حدت و شدت و اهميت موضوع  

  . نمايد

بس اعـالم شـد امـا فرانـسه مقـررات موجـود را              با وجود آنكه با تصويب قطعنامه ليبريا و توافق طرفين آتش          

ر از حقانيـت او  در برابر، بورقيبه از دولت آمريكا استمداد جست و تلويحا آمريكا را تهديد كرد كـه اگـ             . نقض نمود 

قطعـا اگـر آمريكـا روی       . جانبداری نكند جبرا به طرف دستهای آماده به كمك بلوك كمونيست متوجه خواهد شـد              

تونس هم مانند كشورهايی از قبيل مصر و كنگو كه اول بسوی آمريكا دسـت دراز               . خوشی به بورقيبه نشان ندهد    

لوك كمونيست نزديك شدند خواهد شـد و بـاز در جهـان             كردند و پس از اينكه دستها خالی برگشت اضطرارا به ب          

اما اگر آمريكـا بـسوی تـونس متمايـل شـود آنوقـت دل               . سياست آمريكا بنفع شوروی يكقدم عقب خواهد نشست       

  . تر و هويداتر خواهد شد نازكتر از شيشه دوگل آزرده و احيانا شكسته شده و شكاف بين بلوك غرب عميق

آيد كه سرنوشت بيـزرت بـه         قوتی كه هر يك از طرفين دارند اين مساله پيش می          اكنون با تمام نقاط ضعف و       

  شود؟  منتهی می» آبادان«منتهی خواهد شد و يا بجريان تاسف بار » كانال سوئز«سرنوشت پيروزمندانه 

يزرت البته اهميت آبادان گرچه پايگاه نظامی نبود برای انگلستان بيش از ب           (از اينجهت از شكست موقت آبادان       

  : فاصله ميگيرد كه در نهضت ملی ايران بطور خالصه) است برای فرانسه

  . المللی عالوه بر آنكه مساعد نبود مخالف هم بود  ـ شرايط زمانی و بين١

  .  موافقی از ملت ايران پشتيبانی نميكرد)۱(»فرس« ـ ٢

  .  نداشتند ـ ملت ايران آگاهی و بصيرت كافی برای درك مسائل و اهميت و خطر مساله٣

  .  ـ تضاد سياسی بين دول بزرگ كه مورد استفاده ملل بعدا قرار گرفت وجود نداشت٤
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. سوئز.  ـ اتفاق رای بين دول بزرگ برای سركوبی جنبش ملی ايران حاصل شده بود بدين سبب به پيروزی ٥

  : شود كه نزديك می

ت نيـروی اتحاديـه عـرب پـشت سـرش          المللی موافق نسبی نهضتهای ملـی اسـ         شرايط زمانی و مقتضيات بين    

انفع است كـه هميـشگی اقتـصادی        ! برای فرانسه . كند  ايستاده است و عكس موارد آبادان در آنجا بيشتر صدق می          

اش تعويض نمايد و قبل از آنكه بجنگ در دو  مناسبی با تونس دارد بيزرت را با همه دردسرهايش بمنافع اقتصادی

  . تر بنشيند  باز هم عقبجبهه بيزرت و الجزاير مجبور شود

 فرض )۱(

  

  

  ! سوگ و عزای مشروطيت

  . های مبارز و شجاع اين جنبش در زندان بسر ميبرند شود كه نمونه سالگرد مشروطه در حالی آغاز می

انـد مراسـم سـوگواری     سالگرد مشروطه در وضعی فرا ميرسد كه زندانها پر از مردمی است كه فقط خواسته 

  . سازندشهدای خود را بر پا 

اند شروع ميشود در حاليكه دشـمنان         سالگرد مبارزه ملتی كه بخاطر كسب آزادی فداكاری كرده و كشته داده           

  . اند های متوالی خشك كرده ملت اين نهال نورسته را با ضربه

هائی بودند كه بر پيكر مـشروطه          مرداد ضربه  ٢٨رژيم محمد عليشاهی، دوران بيست ساله و جريانات بعد از           

  . ارد شدو

صدراعظم فعلی ) امضاء كننده فرمان مشروطيت(جشن مشروطيت زمانی آغاز ميشود كه نوه مظفرالدين شاه      

  . ديكتاتوری الزم است! مانده و توسعه نيافته گويد برای ملتی مثل ملت ما عقب ايران با نيرنگ آزادی می

 اجـرای قـانون اساسـی را بخواهـد          جشن مشروطيت آغاز ميشود در زمانی كه هركس نغمه آزادی در دهد و            

  . اخاللگر، تحريك شده و مخالف با مصالح عاليه ناميده ميشود

  در ايران استبداد اصل شده است و آزادی استثناء. آری

شما كه هميـشه خـود را مظهـر آزادی و وارث مـشروطه ميدانيـد چـه دليلـی بـرای وجـود                        ! آقای دكتر امينی  

  مشروطه در اين مملكت داريد؟ 

   جز اينستكه برای خفه كردن صدای حق طلبانه مردم ايران قشون بميدان ميكشيد؟ آيا

معنای حكومت مشروطه و دولت آزاديخواه شما جز اينستكه قبرستان عزيـزان و جگرگوشـگان ملتـی را كـه                    

 تـا از    كنيـد   بنـدان حكومـت مـی       شناخته پر از قداره   » قيام مقدس ملی  «و روز رستاخيزشانرا    ) شهيد(قانون آنان را    

مراسم ساده فاتحه بازماندگان شهداء جلوگيری كنند و با هتك حرمت نـسبت بروحانيـت و ديـن ملتـی كـه بنيـان                        

در پايتخـت مملكـت شـيعه       » اسرا«قانون اساسی است، رهبران مذهبی را سوار بر كاميون نظامی كرده و همچون              

  ؟ ! گردانيد می

يت نمايندگان مردم يعنی مجلـس شـورای ملـی معرفـی        شما كه دولت خود را با پشت پا زدن باصول مشروط          

  . ايد نكرده

ايد چگونه بخود اجازه ميدهيـد كـه خويـشتن را             شما كه بدون مجوز قانونی انتخابات مجلس را معوق گذاشته         

  .  محاكمه خواهيد بود٢بدانيد اگر بنا باشد نقض قانون اساسی محاكمه شود شما متهم شماره » آزاديخواه«
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امينی شما به سردار فاخر حق نميدهيد كه مردم را راحت كـرد و اعـالم داشـت كـه امـسال جـشن       آقای دكتر  

اند و    مشروطه برگزار نخواهد شد او بهتر از شما نميدانست كه خود و همكاران و دوستانش با مشروطه چه كرده                  

سخ دهند؟ آيا بهتر نيست      آن پا   ای نمانده است كه ايشان صاحب مجلس آن شوند و به تبريك اين و               ديگر مشروطه 

شما هم از ايشان پيروی كنيد و بجای جشن عزای مشروطه اعالم و در يكی از اماكن عمومی مردم را برای تعزيه                   

دعوت فرموده و آنان را آگاه كنيد كه ديگر مشروطه مرده اسـت و قـانون اساسـی وجـود نـدارد و اصـل اصـيل                           

  . استبداد جانشين آن گرديده

  

  

  لت؟ دو سوال از دو

انـد اجـازه      جناب آقای دكتر امينی اكنون كه پارلمان ايران را بپـای مركـب رياسـت وزرايـی شـما فـدا نمـوده                      

 : شما بنمايم! ! و آزادی خواه! ! بفرماييد دو سوال از شما و دولت صددرصد ملی

ه شـرايطی   ـ خواهشمند است پاسخ دهيد اگر شخصی نسبت به ملكوتی بودن دولت شما ترديد داشته باشـد چـ   ١

  . بايد در خود جمع كند تا از تهمت عمومی شما و دولت شما يعنی تهمت كمونيست بودن مصون بماند

شما ممنوعيت اكيد هر گونه تجمع و ميتينگ در هر نقطه شهر با ! !  ـ چنانكه يكی از خصوصيات دولت آزاديخواه ٢

ر مقام ارفع شهربانی شما اعالم نمايد شـرايط  هر شرايط و در هر زمان ميباشد، لطفا دستور فرماييد وزارت كشو       

هر . و خصوصيات الزم جهت برخورداری از تشكل ميتينگ چيست ما بدين وسيله تقاضای برگذاری ميتينگ داريم

حرفتان باطالع ما  ای كه برای اين كار تجويز ميفرماييد بوسيله سخنگوی كم روز و هر ساعت و هر محل دورافتاده     

  . برسانيد

  . جهت اطالع و اقدام جناب آقای دكتر ارسنجانی تقديم ميشودرونوشت 

  . رونوشت جهت طرح در جلسات مصاحبه دولت با سخنگوی ايشان ارسال ميگردد

رونوشت برای يك مخبر شريف و با جرات ارسال و اضافه مينمايد كه تنها اميد كوچكی كه به دريافت پاسـخ                     

   .لطف محبت شماست. اين سواالت ميتوان داشت

  با تقديم احترام

   سايل

  

  

  . باشگاه جبهه ملی و كلوپ نهضت آزادی ايران از طرف مامورين مسلح اشغال شد

اصل سيزدهم قانون اساسی ـ منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است در هيچ مسكنی قهرا نميتوان داخـل   

  . شد مگر بحكم و ترتيبی كه قانون مقرر نموده

  . و اموال مردم بعنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر بحكم قانوناصل شانزدهم ـ ضبط امالك 

طبقات مختلف مردم دسته دسته بدون مجوز قانونی . رهبران نهضت آزادی ايران و جبهه ملی بازداشت شدند

  . و بدون آنكه بدانند گناهشان چيست بزندان افكنده شدند
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صيرات عمده هيچكس را فـورا نميتـوان دسـتگير نمـود     اصل دهم ـ غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايات و تق 

 آن صورت نيز بايد گناه مقصر فورا يـا منتهـی در ظـرف                مگر بحكم كتبی رئيس محكمه عدليه بر طبق قانون و در          

  .  ساعت باو اعالم و اشعار شود٢٤

تند و اصل نهم ـ افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هـر نـوع تعـرض هـس     

  . متعرض احدی نميتوان شد مگر بحكم و ترتيبی كه قوانين مملكت معين مينمايند

اصل دهم ـ انجمنها و اجتماعاتی كه مولد فتنه دينی و دنيوی و مخل نظم نباشد در تمام مملكت آزاد است ولی  

  . مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند

  . د خودسرانه توقيف ـ حبس يا تبعيد بشود اعالميه حقوق بشر ـ احدی نميتوان٩ماده 

  .  ـ هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهای مسالمت آميز تشكيل دهد٢٠ماده 

هيأت حاكمه برای اولين بار در تاريخ افتخار توقيف دسته جمعی مردم و رهبران آنـانرا در مجلـس                   

  فاتحه كسب نمود
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  ٩/١٢/٤٠تاريخ ،ـ ٤شماره 

  

  

  رابطه

گـر خواهـد      ارزش جلوه   های گذشته در مقابل آن بی       ا شايعه يك اقدام مجدد و مهم شاهانه كه خدمت         اين روزه 

عينا مثل خبر مرگ عزيزی كه      . . . . شكل انتشار اين شايعه هم بنوبه خود جالب ميباشد        . كرد به تدريج منتشر شده    

امـا  . و يا گوشـه و كنايـه زمزمـه ميـشود    زير لب با خوف و رجاء . . . اعالم صريح آن دوستانش را به اغماء افكند    

ها در محافل و مجالس مختلف مورد بحث و تفسير قرار گرفته و در خصوص اينكه اين اقـدام                     همين ايماء و اشاره   

  . . . ايست گفت و شنودهايی ميشود از چه مقوله

ال تغيير رژيم و اعالم گيری شاه و تشكيل شورای سلطنتی و يا اصو گروهی معتقدند كه اين اقدام از نوع كناره  

  . جمهوری است

های اخير حكومت شاه و خستگی و بيماری روانی او را از يكطرف و عدم تامين نظر آمريكـا                     اين عده شكست  

از طرف ديگر دليل اين تشخيص و تفسير خود         ) و يا بهتر بگوييم تظاهر باقدامات اصالحی      (را از اقدامات اصالحی     

از يـك طـرف ميگوينـد    . كه شاه گفته اسـت ايـن آمريكاييهـا معلـوم نيـست چـه ميگوينـد       اينان ادعا ميكنند    . ميدانند

اينان ميگويند اگر هم هيچ يك از ايـن دالئـل موجـود نبـود     . . . ايد  اصالحات بكنيد و از طرف ديگر ميگويند تند رفته        

  . د نميتواند باشدمعذلك اقدام مهم و قابل مالحظه برای ملت در شرايط كنونی چيزی جز آنچه فوقا گفته ش

شاه در مراحل مختلف اقدام آينده را اقدامی انتقـامی و  » حكومت«های  نشينی گروه ديگر ضمن اعتراف به عقب     

اينان معتقدند با آنكه هيأت حاكمه در تجاوز بقانون اساسی و قانون شرع در زمينه تغيير                . . . دانند  جبران كننده می  

مه كتاب آسمانی بجای قرآن كريم شروع كرده بود سخت شكست خورده و             شرايط انتخاب كنندگان و گنجاندن كل     

اعتنايی شديد مردم مواجهه گـشت قـوانين بـه رفرانـدوم گذاشـته شـده در مراجـع                     با آنكه رفراندوم شاهانه با بی     

 های اجباری آقايان را مفتضح و خـشمگين         نشينی  ها و عقب    اعتبار شناخته شده معذلك اين شكست       قضايی عمال بی  

كرده و اكنون ميخواهند با چاشنی كردن قوانين ظاهرا مترقی ديگر نظير تعديل ثـروت و يـا ماليـات تـصاعدی بـر               

ـ از جمله . آمد و مستغالت همان قوانين پس گرفته را مجددا عنوان نمايند و در اين مورد دالئلی هم ارائه ميدهند       در

 بلكه روز افزون است خصوصا اينكه اين بازداشتها در ميان  ميگويند بگير و ببندهای اخير كه نه تنها متوقف نشده         

داران مبارز    آينده در سويی است كه برای دين      ! ! روحانيون مبارز هنوز هم ادامه دارد همه مويد آنستكه اقدام مهم          

 و مليون غيور غيرقابل تحمل است و اگر زندانيان آزاد شوند مثل گذشته موقعيت هيأت حاكمـه را خنثـی خواهنـد                     

دهند تعهداتی است كه هيأت حاكمـه بـرای حفـظ بقـای      ارائه می. . تری كه اين دسته دليل محكمتر و مستدل  . . . كرد

های كرارا بتعويق افتاده اين گروه را كـه عبـارت    خود به حاميان فرقه سياسی در پوست مذهب داده است تا وعده       

شد و در اين زمينه بـه كنفـرانس لنـدن و گـزارش     است از عالمگير شدن آيين و مسلكشان باشد رنگ و روغنی بخ          

اشاره ميكنند » قريبا در ايران دولت را در دست خواهيم گرفت «نماينده بهاييان ايران در آن كنفرانس كه گفته است          

های آنان نيز اشـاراتی در   و با جرات ميگويند اين خبر در اختيار حضرات آقايان علماء قم قرار گرفته و در اعالميه        

تـری هـم وجـود دارد كـه دالئـل آنهـا هـم               اما بين اين نظريـات عقايـد و تفـسيرهای معتـدل           . مورد موجود است  اين
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باوركردنی است و ذكر همه آنها موجب طول كالم ميگردد و منظور اين نبـوده اسـت كـه مـا عقايـد و تفـسيرهای                          

اقدامات آينـده را بـا      » رابطه«يخواستيم  ميشود بيان كنيم بلكه م    » اقدام مهم آينده شاه   «مختلف كه دنبال اين شايعه      

  . جستجو نماييم! موضوع تغيير دولت؟

كننـده در نطـق افتتاحيـه      رسيد اين اقدام مشعشع و خيـره        قبل از بيان اين رابطه الزم است بگوييم كه بنظر می          

هـا   ر روزنامـه كنفرانس اقتصادی اعالم خواهد شد و اگر اين عقيده صحيح باشد اكنون كه ايـن نطـق از راديـو و د     

زيـرا  » وقتی كوه زاييـد معلـوم شـد كـه مـوش مـرده زاييـده اسـت        «منتشر شده است بايستی گفته شود كه واقعا       

ترين قسمت اين نطق مسئله انتخابات زنان است كه اوال تازگی ندارد ثانيا يكبار شكست خورده ـ ثالثـا    عوامفريبانه

تر از آننـد   س ارسنجانی چيد و خورده و باالخره رابعا خانمها عاقلنوبرانه اين ميوه عوامفريبی را قبال و بطور نار     

  . كه حتی پس از رو شدن نقشهای عوامفريبی و ظاهر سازی هيأت حاكمه گول آنان را بخورند

» ماموريت برای وطنم«دارد كه شايد به تنهايی بتوان باندازه كتاب   ! ! اما اين نطق آنقدر محتويات قابل مالحظه      

خواندنيهای شماره » بدون رتوش«اده برد و در آينده بآن خواهيم پرداخت فقط بد نيست بدانيد از مقاله از آن استف

توقيـف شـد ولـی خوشـبختانه نـشريه مـا از توقيـف               » وقتی كوه زاييد معلوم شد كه موش زاييده است        « جمله   ٤٥

اما . . ايم  خودداری نكرده » نيا آمد موش نوزاد كوه مرده بد    «وحشتی ندارد و بهمين جهت از نوشتن اين واقعيت كه           

هـا و   اين مرده بودن تاكنون مسلم است ولی بعيد نيست كه فردا با بوق و كرنا و دستور سازمان امنيـت روزنامـه        

راديوها ابتدا موش مرده را زنده كنند و بعدا هم بتدريج ثابت كنند كه اصوال كوه مـوش نزاييـده بلكـه مـوش كـوه          

اقدامات آينده را با موضوع تغييـر دولـت جـستجو           » رابطه« از مطلب دور شديم و قرار بود         مثل اينكه (زاييده است   

سالها بود كه شاه    . ای تغيير كرد    كننده  انگيز و گيج    بخوبی اطالع داريد كه كابينه چند روز قبل بصورت حيرت         ). كنيم

وقتـی  . ی چـشم اداره ميكـرده    اشـاره نيازی باين نوع تغيير وزراء پيدا نكرده بود و بقول خودش هيأت دولت را با     

علم استعفا كرد و مجددا مامور تشكيل كابينه شد تعبيرهای مختلفی ميشد كه بيشتر حول اين نكته دور ميـزد كـه                      

اين حداقل علتی بود كه ميشد برای استعفاء و مجددا مامورشدن        . باين طريق ارسنجانی از كابينه اخراج خواهد شد       

ای معتقدند كه مقصد همين بوده منتهی بعدا بهيأت حاكمه تحميل شده اسـت كـه                  هم عده  علم قائل شد و حتی هنوز     

در هر حال با معرفی كابينه جديد اين شايعات خاتمه يافت ولی ابهام موضع شـديدتر        ! . . . بايستی ارسنجانی بماند  

 بـرای ايـن تغييـرات باسـتعفای         ای بود؟ اصوال چرا     همه از هم سوال ميكنند يعنی چه؟ اين چه تغيير كابينه          . . گشت

اند؟ و كابينه جديد را چه خصوصياتی خواهد بود و در آينده چه وظايفی را انجام خواهـد داد؟                     دولت متوسل شده  

؟ ولی يك چيز در ميان همه اين ابهامات با وضوح بيشتر بچـشم ميخـورد و ميتوانـد قـسمتی از علـت ايـن خيمـه                            

شويم اگر ايـن تعبيـر پـيش     ما متاسف می. . كابينه است» شخصيتی بی«وع بازی تغيير كابينه باشد و آن موض   شب

نـه ايـن طـور نيـست مـا معتقـديم كـه        . انـد  بيايد كه منظور ما آنست كه وزرای قبل دارای شخصيت ممتازی بـوده     

انـد    شخـصيتی را شكـسته      اند ركورد بـی     وارد كابينه شده  » تحول«شخصيتی درجاتی دارد و وزرايی كه در اين           بی

بيوگرافی اين آقايان   : بطوريكه حتی خودشان خجالت ميكشند كه در همين حكومت بيسروته خود را وزير بخوانند             

جديد الوزاره خيلی جالب است ولی اجازه بفرماييد كه ما فعال وارد اين موضوع نـشويم و بهمـين اكتفـا شـود كـه                         

 ممتـازترين سـمت قبـل او معاونـت مـشاور       »باالشـتراك «وزير فعلی دو وزارتخانه صنايع و معـادن و بازرگـانی            

حاال معلوم است كه مشاور حقوقی ساواك و معاون او چقدر           ! . حقوقی سازمان امنيت و اطالعات ايران بوده است       

  . اند مردمان شريفی خواهند بود و چه مقامات وااليی را شاغل بوده

؟ از اين كابينه همه نوع      ! ! چه نميشود كرد  و يا بهتر بگوييم     ! شخصيت چه ميشود كرد؟     با اين كابينه بی   ! خوب

  . هايی دارد های انقالبی اخير احتياج مبرم به چنين كابينه كاری ساخته است و اصوال برنامه
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 خواندنيها كه قبال بتوقيف قسمتی از آن اشاره شده در همـين جـا اسـت كـه                  »بدون رتوش «نقطه ضعف مقاله    

» وزن و سـنگين «ای بـا   نه واقعا اجرا شود و در ثـانی اجـرای آنهـا كابينـه            فكر ميكنند اوال قرار است قوانين ششگا      

شخصيتی كابينه حتی بآن درجه كه در لياقت بله قربـان گـويی آنهـا هـم                 آنوقت ضمن اعتراف به بی    ! . احتياج دارد 

يك انكار واقعيت ولی اين يك اشتباه يا  . مناسب نيست »  مواد  اين«گويد كه اين كابينه برای اجرای         كند می   می» شك«

هـای انقالبـی و اصـالحی رفرانـدوم گذشـته و آينـده محتـاج چنـين                    حقيقت آنستكه اجرای اين برنامه    . بيش نيست 

شخصيت ميباشد زيرا در اينصورت ديگر دادگستری بين قانون و غير قانون فرقی قائل نخواهد بـود    های بی   كابينه

هـای منتـشره همـان شـرايط انتخابـات            اندوم طبـق آگهـی    و ديگر وزير كشور نخواهد گفت شرايط شركت در رفر         

هاييكه بـين تغييـر كابينـه و    » رابطه«و اين است يكی از . . مجلس شورا است و در نتيجه خانمها حق شركت ندارند      

  . موجود است» در آينده«شاهنشاه ! ! ! و خيلی مهم» ! ! !اقدام مهم«

  . . . سالم

دكتر سحابی و ساير سربازان و رهبران     . مهندس بازرگان . به آيت اهللا طالقانی   

  . مبارزی كه در زندان ارتجاع و استبداد بسر ميبرند

درود بدكتر مصدق كه ماجرای شوم نهم اسفند را چون صدها حوادث شوم ديگر در هم كوبيد و با جمله معروف                     

  . . . خاطره نفرت انگيز آنروز را فراموش ناشدنی ساخت» مرغ از قفس پريد«

  

  

  گاهدانش

  ناپذير است شكست

  »كشته ميدهيم و پيروز ميشويم. . . . كشته دادند و پيروز شدند«

ايـن شعاريـست كـه زنـدگی و         . ايـست   اين شعاريست كه اكنون زينت بخش تمام درهای ورودی هر دانـشكده           

 اسـت كـه     اين شـعاری  . . . حيات نسل جوان و مرگ و نابودی جيره خواران استبداد و استعمار را متجلی ميسازد              

  . . . ها را مجزا ميسازد اكنون در دانشگاه مبارزات را رهبری و صف

ای بسازد  ها را وادار ميكند كه با كمك معدودی دانشجويان الابالی در عالم خيال دارودسته       از يكطرف دكتر باهری   

های گـره كـرده و     تها را وادار به معذرت خواهی از دانشجويانی ميكند كه با مش             و از طرف ديگر مهندس سيحون     

مصمم رفيق خود را از آغوش مامورين بدنام سازمان امنيت نجات داده و عليرغم دستور مهنـدس سـيحون روی                    

دست بدانشكده ميبرند و مهندس سيحون را وادار ميكنند كه بالفاصله ابـالغ اخـراج ايـن دانـشجو را از تابلوهـای                       

  . دانشكده جمع كند

در داخـل  ( فرهادها را بـه سـكوتی كـه در مقابـل فجـاريع سـازمان امنيـت        اين شعاريست كه از يكطرف دكتر     

هـا و دكتـر       هـا و دكتـر صـديقی        كند معرفی مينمايد و از طرف ديگر مهندس بازرگانها و دكتر سحابی             می) دانشگاه

انـد   اب كردهرا كه در معامله شرافت و زندان با بله قربان گويی و حفظ جاه و مقام شق اول را انتخ             . . . سنجابيها و 

  . متجلی ميسازد

نه اين شعار منحصر بفرد است و نه مبارزات دانشجويان محدود بـه زمـان و مكـان    : اما خوب توجه بفرماييد   

  . مخصوصی
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خائنين را رسوا ميكرد و يقينا فردا نيز بـا  » اصالحات بلی ـ ديكتاتوری شاه نه «اين شعار ديروز هم بصورت 

ايـست   وق از دست رفته مردم اين مرز و بوم را استيفا خواهند نمود و ايـن مبـارزه  كلمات و اقدامات زنده ديگر حق    

كه ديروز با پر كردن طومارهايی برای آزادی استادان زندانی و سخنرانی در جمع دانشجويان الجزيـره دانـشگاه                   

 كـشاورزی و  اطالعی از سرنوشت ميالنی دانشجوی با شهامت دانـشكده     اگر چه بقيمت بی   (بغداد صورت ميگرفت    

و امروز در همان دانشكده كشاورزی بصورت برگزاری جشن         ) ماموريت دكتر مهدوی به هندوستان تمام ميشود      

شب عيد فطر عليـرغم مخالفـت مقامـات دانـشكده كـشاورزی و بـا اسـتفاده از سـالن ورزش دانـشكده در مقـال                           

  . تر جلوه ميكند بخش ياتهای كنفرانس و در دانشكده حقوق بصورتی ح جلوگيری از ورود به سالن

ديروز آقای سلطانی دانشجوی شريف دانشكده حقوق در جلوی دانـشگاه گرفتـار دام و حلقـه                 : توجه فرماييد 

. . محاصره آدم دزدان سازمان امنيت ميگردد ولی حاضـر نميـشود دسـت بـسته و زبـون خـود را تـسليم سـازد                        

پيوندنـد ولـی دانـشجويان      امنيتـی بـه گـروه آنـان مـی      دانشجو نمايان سـازمان   . . . مامورين دست بچاقو ميشوند   

سلطانی را حمايـت ميكننـد و بـاالخره جـسم بيحـال او را از ميـان چنگـال                    . . مانند  دانشگاه هم تماشاچی باقی نمی    

در دانشگاه يكی   . ولی داستان بهمينجا خاتمه نميپذيرد    . . . خونين اين نجبای اراذل نجات ميدهند و بدانشگاه ميبرند        

. چيان را سخت تنبيه ميكنند تا بدينوسيله به جسم و جان سلطانی نيرو و سـالمت بخـشند                   همكاران اين سازمان  از  

و مگـر نـه ايـن اسـت كـه حيـات دانـشگاه و                ). . . وفـی القـصاص حيـاه يـا اواللبـاب         : (قرآن كريم دستور فرمـوده    

ی ايران در آخرين دستور سـازمانی خـود   مگرنه اينست كه كميته دانشجويان جبهه مل    . دانشجويان را تامين نمايند   

  : اعالم نموده است

كند نظر باينكه راهزنـان سـازمان امنيـت مـامورانی كـه بلبـاس                 كميته دانشجويان جبهه ملی ايران اخطار می      «

اند در پناه سكوت مقامات دانشگاهی از هيچگونه اعمال بيشرمانه در داخل دانشگاه خـودداری                 درآمده! دانشجويی

دانشجويان برای ايجاد محيط سـالم در دانـشگاه راسـا از ورود ايـن عناصـر بـداخل دانـشگاه جلـوگيری                     نميكنند  

  ؟ . . . .»خواهند كرد

برای اينكه اميدوار به پيروزی خود باشيد پشتكار و تحمل بخرج بدهيد و بـا    : مومنين. . . ای

  . هم ارتباط برقرار كنيد

  قرآن كريم

  .  و ميل كنندگان اموال عمومی را اطاعت نكنيددستور اسراف كنندگان و حيف. . 

  قرآن كريم

  

  

  با حاشيه و بی حاشيه

  ٭خطر صهيونيست

 بعـد از ظهـر دوشـنبه گذشـته          ٦های ايرانـی سـاعت        المللی اسرائيل در ميان خانم      رئيس اداره همكاريهای بين   

هـای مختلـف       اعـضای جمعيـت    مراسمی در محل نمايندگی دولت اسرائيل در ايران با شركت روسا و نمايندگان و             

های برجسته  خانم الون از شخصيت. زنان ايران بمناسبت ورود خانم دورالون سيرنی بايران ترتيب داده شده بود

  )٣٠١اطالعات بانوان شماره . (اسرائيل و نماينده زنان آن كشور بشمار ميرود

  ٭          ٭          ٭
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 شركتهای الستيك سازی معروف اسرائيل برای مطالعه بمنظور         يك مجله اقتصادی خبر داده است كه مديران       

  )٤١ بهمن ١٠ ـ ٤٢٦ديپلمات شماره . (اند تاسيس يك كارخانه الستيك سازی در ايران بتهران آمده

  ٭          ٭          ٭

مله بـه   فرمانده سپاه اسرائيل در زمان ح     (رئيس سابق ستاد ارتش اسرائيل      » ژنرال موشه دايان  «چند ماه قبل    

كه بازنشسته شده و كارهـای فالحتـی و اقتـصادی ميكنـد بـايران آمـد و مهمـان دكتـر ارسـنجانی وزيـر                          ) مصر

كشاورزی بوده و متعاقب سفر او جمعی از كارشناسـان كـشاورزی اسـرائيلی بـرای مـشاهده و معاينـه اراضـی                

  . قزوين جهت احداث چاههای عميق بايران آمدند

  )٤١بهمن  ٢٤ ـ ٤٢٨ديپلمات شماره (

حاشيه خوانندگان بايد توجه داشته باشند كه تمام الستيكهای ماشينهای شركت واحد ساخت دولـت اسـرائيل           

  . و ساخت اسرائيل را خواهند ديد» سامسون«است و چنانچه بالستيكها توجه شود روی آن مارك 

  .  اسرائيل را هم بآنها اضافه كرد)؟(بنابراين بغير از كشورهای استعماری كه در ايران نفوذ دارند بايد دولت 

  ٭          ٭          ٭

  . تا دو ماه پيش ايران رژيم قاسم را در برابر ناصر حمايت ميكرد. . . 

  )٤١ بهمن ٢١ ـ ٢٣خوشه شماره (

  ٭          ٭          ٭

  . ن ملت عراق بودعبدالكريم قاسم دشمن شماره يك ملت و ميهن ما بود و از اين بدتر دوست ديوانه و نادا

  )٤١ بهمن ٢٨ ـ ٢٤نقل از مقاله جهانگير تفضلی از مجله خوشه شماره (

با توجه بدو خبر باال خوانندگان بايد بدانند كه هيأت حاكمه ما از چه كسانی و بر عليه چه اشخاصـی                     : حاشيه

  . ميكرده و ميكند

  : خداوند به سه كس چشم رحمت نيفكند

علـی  . (كسيكه بيدادگر را مدد نمايد و كسيكه به بيداد رضا دهد          . كندكسيكه به بيداد و ستم كار       

  )السالم عليه

  

  

  سخنی با خوانندگان

  :يخوانندگان گرام

بياد داريد كه نزديك دو سال قبل هنگاميكه نهضت آزادی ايران بهمت شـما و بـا اسـتفاده از ضـعف و پيـری                         

با اسـتفاده از    . . كرد فعاليت خود را آغاز نمود       وه می  مرداد كه بصورت آزادی نسبی جل      ٢٨حكومت كودتای ننگين    

. . ای چاپ و در اختيار شما قرار دهد         نشريه داخلی نهضت آزادی ايران را بصورت قابل مالحظه        «امكانات توانست   

ولی امروز با آنكه قدرت تشكيالتی و وسعت مبارزات ملی افزوده گشته معذلك ايـن نـشريه بـا زحمـت فـراوان و                        

. . . از محـدوديت بـيش از پـيش آزادی در مـيهن مـا اسـت         » ای  نمونـه «مطلوب آماده گرديده و ايـن خـود         وسيله نا 

  . های شما مردم شريف و جانباز ايران است محدوديتی كه بدون ترديد معلول مبارزات و فداكاری

ز افـزوده  تر گـردد فـشار دسـتگاه آزاديكـش نيـ           شك نيست كه هر قدر مبارزات حق طلبانه شما شديد و قاطع           

  . ولی اين فشار حدی دارد كه پس از آن انفجار و نابوديست. خواهد شد
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اين مبارزات پيگير و بادوام و مقاومت نامحدود شماست كه اجبارا اين فشار را كه اكنون بحـد نهـايی نزديـك           

ميم كـه در انتـشار   ما نيز با اتكاء به اين همت مردانه شما مصم. . شده است بانفجار و نابودی منتهيش خواهد كرد 

  . تر گردد آن مقاومت كنيم حتی اگر امكانات نامحدودتر و وسائل ما ابتدايی

بياييد با هم پيمان ببنديم كه اين نشريه را بعنوان زبان مردم مبارز ايـران هميـشه گويـا نگهـداريم حتـی اگـر                         

  . زيمناگزير شويم كه نسخ متعدد آنرا با دست خود بنويسيم و با همت خود منتشر سا

  

  

  اخبار وشايعات

های شمال دستور داده شده اسـت         از سه ماه قبل از طرف دربار بتمام دوائر و شعبات امالك پهلوی در شهر              

هـا    تا پس از تصويب اليحه ملـی كـردن جنگـل          (كه هر چه زودتر كليه جنگلهای متعلق به امالك را بفروش برسانند           

  )ضرری به دستگاه نخورد

آبـاد مجدالدولـه را كـه متعلـق بـه             هـای علـی      و آمـدهايی در پـيش اسـت كـه زمـين            مدتيست مذاكرات و رفت   

ها بفروش برسانند و قرار است ايـن عمـل قبـل از انجـام تـشريفات                   بواالحضرت عليرضا است بيكی از وزارتخانه     

   .تقسيم اراضی اطراف تهران صورت بگيرد زيرا وسعت اين امالك از حد نصاب مالكيت در تهران بيشتر است

چند ده بنام شاه دشت در مردآباد كرج كه متعلـق بملكـه مـادر ميباشـد چـون از حـد                      : ايضا در مورد اراضی   

اند قبل از تقسيم بين زارعين بشركت ملی نفت فروخته شده است تا در آنجا پااليشگاه نفت قـم                     نصاب تجاوز كرده  

نتـر و بهتـر و نزديكتـر برودخانـه جـاده از             تر و ارزا    شركت ملی نفت سرزمينی مناسب    » گويا«را تاسيس نمايند و     

  . اراضی فوق نيافته است

  برای تفريح

از او پرسيدند چه . . ميگويند يك يهودی برای حفظ منافع خود و گول زدن مسلمانان تظاهر به مسلمانی ميكرد

طرف ديگر  در خواب خود را در اطاقی ديدم كه يك طرف آن دوازده امام و يك              » شبی«شد كه مسلمان شدی؟ گفت      

دسـتور دادنـد كـه مـسلمان       » مـن «چهارده معصوم و طرف ديگر هم پنج تن نشسته بودند و هر سی و يك نفر به                  

  . بشوم

 ٭          ٭          ٭

آقای جهانگير تفضلی وزير مشاور در مصاحبه تلويزيونی خود مدعی شدند كه جبهه ملی يك واحـد سياسـی          

مـا گفتـار ايـشانرا فقـط بـاينطريق          . ار نفر از افراد آنها در زندان نيستند       ارزش است و بيش از سه چه        كوچك و بی  

» آدم دزدها « نفر از دانشجويان دانشگاه را       ٤تاييد ميكنيم كه مقارن همانساعتی كه ايشان مشغول مصاحبه بودند           

 نفـر ميباشـد     ٤٠٠ی سازمان امنيت از ميان دوستانشان ربودند و به جمع كثير بازداشت شدگان اخير كه متجاوز                 

  . افزودند

ها و شـايعه محاكمـه    در مصاحبه تلويزيونی وقتی آقای تفضلی از جواب صريح در خصوص تعداد بازداشتی 

پس ما بايستی اين سوال را «اطالعی نمود بهرام شاهرخ مخبر خبرگزاری آلمان پرسيد   آنان طفره رفت و اظهار بی     

  . »يپرسند و ما هم بهر كجا مراجعه ميكنيم جوابی بما نميدهنداز كدام مقام بكنيم مراكز خبرگزاريها از ما م

  )رسول اكرم ص. (كسانيكه مايه آزارند از سر راه مسلمانان برداريد
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  ١٦/١٢/٤٠تاريخ ـ ،٥شماره 

  

  

  وفای به عهد

بها آن موقع زمستانهای تهران مثل حاال گرم نبود بلكه سرد بود و چندين دفعه در سال برف ميآمد و شـ      . . . «

  ».بندان زياد بود يخ

در پيش خود فكر كنيد كه اين جمـالت مربـوط بـه             . . كمی به جمله باال توجه كنيد و به محتويات آن بيانديشيد          

چيست؟ گوينده آن كيست و شنونده آن چه اشخاصی ميباشند و در كجا گفته شده است؟ و مقدمـه و مـوخره آن                       

اين بيانـات را در كنفـرانس       . . . جمالت قسمتی از بيانات شاهنشاه است     اين  . . . خوب دقت بفرماييد  . . چه ميباشد؟   

 نفر از علمای اقتصادی و رجال و        ٧٠٠تاريخی و مهم اقتصادی بيان نموده كنفرانسی كه بقول خودشان با شركت             

ن بـا   معاريف اين فن تشكيل يافته بود و قاعده نبايستی سن هيچكدام از آنان كمتـر از شـاه و تمـاس و آشناييـشا                       

  . ايكه شاه بخاطر دارند كمتر از ايشان باشد سرمای زمستانهای گذشته

شايد باور نميكنيد كه آنچه ما گفتيم صحيح و دور از هر گونه شائبه و اعمال غرض باشد ولی برای حـصول                      

مايی بيـشتر    اسفند ماه مراجعه فرماييد و برای اينكه زحمت شما كمتر باشد راهن            ٨شنبه  ٤اطمينان ميتوانيد بكيهان    

 و آخرين سطر اولين ستون جمالت فوق را بدون اندك تغييری خواهيد يافت گرچه بهتر است ١١ميكنيم در صفحه 

مطالب قبل را هم كه از اول همين ستون شروع ميشود و مطالب بعدی را باالخره به شماره بعـد روزنامـه منتهـی                        

تر از آنهم بسيار بيان شده است و  نظير اين جمالت و جالب گردد مطالعه كنيد تا تعجب شما كمتر شود و ببينيد             می

فكـر نميكنـيم صـاحب      . . آنچه در تمام اين كنفرانس شاهانه مورد توجه واقع نشده همان مـسائل اقتـصادی اسـت                

ای باشيد كه يكبار همه آن مقاله را بخوانيد در اينصورت الاقل به تيترهای درشـت روزنامـه كيهـان                      چنين حوصله 

از انتخابات زنان ـ از تربيت . . واقعيت پيدا كرده است يا نه» آسمان ريسمان«ده نظر افكنيد ببينيد مصداق اشاره ش

و باالخره ستون پنجم سياستهای خارجی صحبت كـردن  ! ! ! نظامی وليعهد ـ از قانون اساسی شدن مواد ششگانه 

ترين قسمتهای سـخنرانی      بدون تناسب جالب   نفری دارد؟ و تازه همين تيترهای        ٧٠٠چه ربطی بكنفرانس اقتصادی     

بنويـسيم و   » نقـش تيترهـا   «اند و ما در نظر داشتيم اينبار اصوال مطلب خود را تحت عنـوان                 است كه منعكس كرده   

اند كنار هـم   ها برای اين سخنرانی انتخاب كرده نكات جالب سخنرانی مورد بحث را با تيترهای درشتی كه روزنامه        

 آمد كه قول داده بوديم راجع بمحتويات اين سخنرانی صحبت كنيم و سعی ميكنيم در صورت                 بگذاريم ولی يادمان  

زيرا در اين سخنرانی مطالب قابل بررسی و بحث ولو آنكـه ربطـی              . را باز هم دنبال نماييم    » وفای بعهد «امكان اين   

كتفـا ميكنـيم كـه آيـا در ايـن      امـا اكنـون بهمـين ا     . باقتصاد و كنفرانس اقتصادی نداشته باشد بسيار يافت ميـشود         

كنفرانس اقتصادی و نطق افتتاحيه آن اگر سوءنيتی نميداشتند و نظر عوام فريبی و ظاهر سازی در كار نبـود چـه             

اصالحات ارضی و سهيم كردن كـارگران در        » به اصطالح «اشكالی داشت كه مشكالت اقتصادی ناشی از مقررات         

تر از اين بود كه بـسرمايه گـذاری داخلـی و تعـديل                چه چيزی مناسب  سود كارخانه مورد بررسی قرار ميگرفت و        

ثروت از طريق صحيح و منطقی توجه ميـشد و بـرای حـصول بـاين نتـايج چـه عـاملی مـوثرتر از بكـار انـداختن                    

ثروتهای بيكران همين ملت غارت شده موجود است؟ ثرويتكه بنام شاهنشاه و درباريان و گردانندگان سياسـت و                  

چه عيبی دارد اگر . ور در چند سال گذشته در بانكها و بورسها و تراستهای خارجی متمركز شده استاقتصاد كش
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آيد شاهنشاهش سهام كشتيرانی  در سرزمينی كه حتی حق حيات و نفس كشيدن افراد هم عطيه ملوكانه بشمار می      

ون دالر پول راكـد موجـود در         ميلي ٨٠٠های تعاونی كشاورزی ايران نمايد و         خارجی خود را تبديل بسهام شركت     

بانكهای سوئيس در راه نجات اقتصاد ورشكسته همين سرزمين بكار اندازند و از محـل آنهمـه سـود سرشـاريكه          

اگر چنين عملـی را     . اند خودشان نيز استفاده شايان نمايند       گذاری داخلی قائل    برای اين شركتهای تعاونی و سرمايه     

 جز اينكه بصحت گفتار خودشان هم اعتقاد ندارند؟ آيا ممكن است تصور كنيم انجام ندهند دليلشان چه خواهد بود

كه حتی خود شاه هم تامين كافی برای سرمايه گذاری داخلی ندارد؟ و اگر برای او تامين نباشد بـرای چـه كـسی                        

يـن جـار و     تـر از اينهـا نيـست؟ و همـه ا            اين امنيت و اعتماد موجود خواهد بود؟ آيا واقعيت موجود موضوعی تلخ           

جنجالها برای اينكه بآن ثروتهـا و سـهام افـزوده گرديـده و بـاين زنـدگی فرعـونی دوام و جـالل بيـشتر بخـشند                            

  . نميباشد؟ 

  : ايكه بايد ادامه دهيم دو راه بيشتر وجود ندارد در مبارزه

و رسوايی  ولی بدانيد كه نتيجه انقياد و تسليم جز ننگ          . . يا مقاومت و پايداری يا انقياد و تسليم       

جـز فـساد و تبـاهی       . . جز تحمل مظالم بيگانگان   . . جز محروميت از مزايای حكومت ملی     . . ابدی

  . . ناشی از حكومتهای فردی نخواهد بود

  دكتر محمد مصدق

  

  

  برادران زندانی خود را دريابيد

 وجود گذارد بارهـا   مرداد قدم بعرصه٢٨از اولين روزيكه مولود نامبارك كودتای    . . در خالل ده سال گذشته    

  . . برادران مبارز ما از هر طبقه و صنف گرفتار دژخيمان و زندانهای آنها شدند

های قرون وسطايی هميـشه ايـستادگی و          ها و در زير شكنجه      اين مردان شريف و مبارز كه در تمام بازجويی        

ماينـد بايـد از آنهـا و خـانواده     تحمل كرده و شرافتمندانه از حيثيت و آزادی و عدالت در سـرزمين خـود دفـاع مين              

  . شريفشان حمايت كرد تا بدينوسيله بآرمانهای ملی و ايجاد نيروی استقامت در دالوران خود كمك بشود

با كمی مطالعه عميق اين تشخيص را ميتوانيم بدهيم كه شكل مبارزه مردم ايران بصورتی متجلی شده اسـت                   

ه منافعشان در عدم آزادی و تـامين عـدالت اجتمـاعی ملـت ايـران                كه استقامت سرسپردگان استعمار يعنی آنهاييك     

  . . . اند است سخت در مقابل نيروی واحد ملت قرار گرفته و با يكديگر مصاف داده

درست است كه تاكنون ملت ايران جهت بدست آوردن حقوق مورد تجاوز خود مبارزاتی را پشت سر گذارده                  

هايی بدست آورده است ولی مسلما هنوز كار تمام نشده و هر دو               و موفقيت و در اين رهگذر قربانيان زيادی داده        

ـ حساب حكـومتی كـه بـا سـنگدلی و           : راه درازی را در پيش دارند     ) چه نيروی مردم و چه بندگان استعمار      (طرف  

شقاوت خارج از حد بزندگی خود ادامه ميدهد روشن است كه برای سركوب كردن مردم اين سرزمين همـه گونـه                     

تر از همه حمايـت سياسـتهای شـوم بيگانـه در اختيـار       پول ـ سرباز ـ چترباز ـ توپ و تانك و مهم   : سائل اعم ازو

گاههـايی خـارج از مرزهـا دارنـد و نـه دلـسوزانی                مبارزان اصيل جنبش ملی نه تكيـه      . . دارد اما توده واقعی ايران    

دريـغ مـردم     و ياری خالق بيمثال و سپس پـشتيبانی بـی  ماوراء درياها ـ تنها اتكاء و نقطه همبستگيشان ابتدا تاييد 

  . شرافتمند وطنشان ميباشد

ميـان سـرفرازی و آزادگـی و        . . . بايـد راه را ادامـه داد      . . بايستی راهی باز كرد و با زندنيان خود راه پيمـود          

ت بـه حـداقل     سرافكندگی و بندگی يكقدم بيشتر فاصله نيست و آن يكقدم شـناخت موقعيـت انـسانی خـود و قناعـ                    
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بايد از تجمل زندگی كاست و آنچه را كه خداوند ارزانی داشته باالجبار و باتكاء همت عـالی                  . . وسائل زندگی است  

پس از صرف قسمتی از درآمد شخصی در امور زندگی بقيه را در راه پيـشرفت جهـاد ملـی و تـشويق و توسـعه                    

مومنين كسانی هستند كه در شرايط سخت       : هی كه ميفرمايد  بايد به ندای ال   . . صف مبارزه به آزادمردان تقديم كرد     

از مال و جان خود در راه خدا گذشته و بهمنوعان خود كمك ميكنند پاسخ مثبـت داد و شـرايط ايمـان را در خـود            

 از طرف ديگر برادران زندانی ما نبايد هدايای برادران رزمنده خود را با اكراه قبول نمايند و يا بعضی   . . جمع نمود 

شرايط زندگی انسانی ايجاب ميكند كه بـدون در نظـر گـرفتن             . . نه. . . آنها دست رد بر سينه برادران خود بگذراند       

امور مادی نميتوان براه زندگی انسانی ايجاب ميكند كه بدون در نظر گرفتن امور مادی نميتوان براه طويـل انجـام           

  . طبيعت بشری و فطری جهان خلقت استاين . . وظيفه در راه خير و صالح همگانی قدم برداشت

هم برای راحتی دوران زندان پيشقراوالن مبارز و هـم بـرای آسـودگی              . . باينطريق است كه راه را باز ميكنيم      

كـه سرفـصلش عـدم تكـافوی امـور          (مانـدگی ناشـی از آن         خاطر كسانيكه بخاطر ترس از مخاطرات زندان و عقب        

  . . ای اجتماعی شانه خالی ميكنندتا حد قابل توجهی از كاره) معاش است

البته اين موضوع با اينكه بحثش خيلی ضروری است و نامحدود و ميبايستی قبال راجـع بـآن بحـث ميـشد                      . . 

در نهـضت آزادی ايـران مطمـح نظـر قـرار گرفـت و ميرفـت ك تحـت عنـوان                      ) قبل از بگير و ببندهای اخير     (اخيرا  

تی پيدا نمايد ولی متاسفانه از آنجاييكه كارهای زيـاد يـا كـارورزان زيـاد     سازمان بيمه و حمايت زندانيان نقطه ثاب   

كه احزاب اصيل ملی و متكی به نيروی افراد خود با آن (ميخواهد با فداكاران قابل مالحظه كه متاسفانه تا حد الزم 

ك نـشده و بتـاخير      تا كنون اين آمادگی از طرف نيروهای ملی تـدار         ) روبرو هستند و بايد هر چه زودتر رفع شود        

  . افتاده است تا شرايط حاضر كه مورد بحث قرار گرفت

ای كه بتواند جوابگـوی احتياجـات ابتـدايی تمـام زنـدانيان               نخواهند كميته !) ؟(البته خواه ما بخواهيم و ديگران       

كـار بـدرازا   ايرانی باشد بياری پروردگار بوجود خواهد آمد ولی ممكن است تا استقرار و شروع بكار ايـن كميتـه                 

در شرايط فعلی بر تمام افراد وطن دوست و مبارز الزم اسـت اوال بـرای هـر چـه                    . . بكشد و نتيجه دير عايد گردد     

ها مورد بحث قرار دهند و موضوع را در درجه اول         بهتر فعاليت كردن در اين راه آنچه بنظرشان ميرسد در حوزه          

ها گزارش نمايند ـ ثانيا افراد حوزه با مشورت يكديگر ابتدا از   هاهميت قرار داده و نتيجه را بوسيله مسوولين حوز

با حداكثر تالش در قناعت و صرفنظر كردن از بسياری از تجمالت روزانه زنـدگی و هـر چـه بيـشتر سـاده               (خود  

شروع كرده و بعد سراغ دوستان نزديك و اقوام رفته سعی كنند با بحثهای عميق آنها را بضرورت                  ) زندگی كردن 

ها در اختيار نهضت  اد و ضمنا حياتبخش كار خود متوجه نمود و هدايا را هر چه زودتر بوسيله مسوولين حوزهح

آزادی قرار دهند تا در راه حمايت اقتصادی زندانيان مصرف گردد بدينترتيب هم برادران زندانی خـود را حمايـت                 

ا نمـوده و بـورود بـصف مبـارزه تـشويق و             كرده باشند و هم دوستان غير نهضتی را با اين عمل با نهضت آشـن              

  . دعوت نماييد

  

  

  اخبار و شايعات

تـرين نمازهـا در       قلعه كه تازه آزاد شده نقل ميكند كه روز عيد فطر بهترين و بـا خلـوص                  يكی از زندانيان قزل   

زندانيان علماء  له خوانده و تمام       اهللا طالقانی اقامه گرديد سپس خطبه نماز وسيله معظم          زندان با امامت حضرت آيت    

ای از عناصر كمونيست كه از سابق در زندان بودنـد تحـت    ـ دانشجويان دانشگاه ـ تجار و ساير طبقات حتی پاره  

جالبتر از همه دو نكته بـوده يكـی محاصـره سـربازان مـسلح               . اند  تاثير قرار گرفته و در اين مراسم شركت نموده        
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ايـن  . . اون زندان از آنها تقاضا ميكند كه بذات همايونی كمی دعا كنند           نمازگذاران را و يكی هم اينكه بعد از نماز مع         

تقاضا با يك صلوات بلند و همگانی بسالمتی رهبر عاليقدر ملت ايران دكتر محمد مصدق كـه ديوارهـای زنـدان را                      

  . بلرزه ميافكند از طرف زندانيان پاسخ داده شد

  در فارس چه خبر است؟ 

ی در مورد فارس به گوش ميرسد و عموم مردم خاصه عالقمندان بآسـايش و               مدتهاست كه شايعات گوناگون   

  . اند سعادت ملت ايران با دغدغه خاطر و التهاب برای درك حقايق به كنجكاوی پرداخته

در اواسط هفته گذشـته معلـوم شـد كـه           ) اعالميه شب جمعه وزارت كشور    (با اعالميه فرمانده لشكر فارس و       

خود نميداند حقيقت امر را در دسترس عموم قرار دهد بخـصوص            ! د كه دولت مصلحت؟   قضايايی در فارس ميگذر   

اعالميه مذكور .  قانون دادرسی و كيفر ارتش نشانه حاد بودن قضيه است٤٠٩تهديد فرمانده لشكر و استناد بماده 

ان همكاری نكنيـد  هايی را بصورت دلسوزی مردم و اينكه با اخاللگر        ضمن اينكه دست و پا شكسته وجود ناراحتی       

  ! فكری مردم با ايندسته است  محكوم؟ ميكنيم نيز نشانه همكاری و هم٤٠٩و اگر كرديد شما را بنا بر ماده 

جسته و گريخته شنيده ميشود كه هفته قبل قرار بوده است هواپيماهای دولتـی ايلهـای قـشقايی و ممـسنی و                      

نـد و اكنـون متفقـا در مقابـل دولـت اسـتقامت ميكننـد و در                  ا  بويراحمدی را كه مدتها با يكـديگر اختالفـاتی داشـته          

اند بمباران كنند منتهی معلوم نشد بچه علت ايـن كـار انجـام نگرديـد و ماموريـت سـپهبد            كوهستانها موضع گرفته  

مالك فرمانده ژاندارمری كل كشور زير سرپوش سركشی بژاندارمری فارس ايـن خبـر را نيـز تقويـت ميكنـد كـه                       

اسگاه ژاندارمری به تصرف ايلهای مذكور در آمده و كليه ژاندارمهای اين پاسـگاهها خلـع سـالح و                   ميگويند چند پ  

  . اند بقتل رسيده

  

  

  سخنی با خوانندگان

  : خوانندگان عزيز

با آنكه برای آماده كـردن نـشريه قبلـی بـا مـشكالت فراوانـی مواجـه بـوديم               » با اتكاء به نيروی مردانه شما     «

  اره را بفاصله يكهفته پس از انتشار شماره قبل منتشر سازيمتصميم گرفتيم اين شم

ای يك شماره از اين نشريه در اختيار شما قرار دهيم ولـی تكـرار ميكنـيم       و سعی خواهيم كرد از اين پس نيز هفته        

  . ای دارد همت شما در اين راه اثر قابل مالحظه

هـا و مـشاهدات       ها و اخباريكه داريد از شـنيده        نيدهها و نارضاييها از ش      ها و شكايات خود از رضايت       از گاليه 

هـا از داسـتانهای آموزنـده و كلمـات      های سياسی و اقتـصادی و اجتمـاعی از اشـعار و سـروده     هفتگی ـ از تحليل 

ای بـرای مـا      آيد و فكر ميكنيد بهتر است ديگران هم از آن مطلع شوند نـسخه               بزرگان و آنچه به نظر شما جالب می       

متر از آن اينكه نسبت بمندرجات نشريه اظهار نظر كنيد و ما را از ايـن نظرهـا مطلـع نماييـد و يقـين                         بفرستيد و مه  

لزومـی نـدارد راهنماييهـا و       . داشته باشيد كه اين اقدام شما راهنمای خوبی برای ما و برای اين نشريه خواهد بود               

ما مفيد و ارزنده است ولی فرامـوش نفرماييـد          هر چه باشد برای     . . انتقادات شما بنظر خودتان دلپذير و مهم باشد       

تر و بدون هر گونه دخل و تـصرف   كه كتبی بودن آن ضروريست چه تنها در اينصورت استكه نظرات شما مطمئن        

  . ارادی يا غير ارادی بدست ما خواهد رسيد

نـيم عمـال بـه      جای بسی خوشوقتی است كه قبل از اينكه ما از راهنماييهـا و اظهـار نظرهـای شـما اسـتمداد ك                     

ايم و اولين همكاری خوانندگان با ما ارسال قطعه شعر جالب لوح تاريخ اسـت كـه                   حصول اين فيض محروم نمانده    
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ترين همكاريهـا انتقـاد شـايعات مندرجـه در شـماره قبـل راجـع                  عينا در همين شماره درج شده است و پر حرارت         

 بصورت شفاهی بود و از ايـن جهـت محـل اصـالح دارد        گرچه اين انتقادات بيشتر   . بكودتای عراق و ناصر ميباشد    

بايستی اعتراف نمود كه در تركيب لغات اين شايعه روح مطلب آنطوريكـه             . ولی از نظر محتوی مورد قبول ما است       

گری نمينمود و اين منظور را نميرساند كه دولت آمريكا برای حمايت يهوديان فلسطين اين مـزاحمين                   بايستی جلوه 

 اسالم و اين حاميان عباس افندی و دارودسته سياسی او حاضر بانجام چه تعهداتی است و در سـر      دنيای عرب و  

در هر حال با آنكه شايعه به خبر بـدون ماخـذ و بـدون تعيـين صـحت و سـقم گفتـه                        . چه خيالهای خامی ميپرواند   

بذهن افراد ميرسـد معـذلك   شود و انتشار آن فقط بمنظور اطالع از صور مختلفی استكه در يك قضيه اجتماعی              می

الزم بود باين ترتيب از همكاری اين عده از دوستان منقد نشريه قدردانی بعمل آمده و از آنان خواهش كنيم كه اين 

  قبيل همكاريهای خود را دنبال نمايند و نظرات و انتقادهای خود را بصورت كتبی ارسال فرمايند

 نشريه شده است كه درج آنها بـدرازا ميكـشد و ضـمن اظهـار                اما غير از دو مورد فوق همكاريهای ديگری با        

بـسخن خـود خاتمـه      » كـارگر «امتنان از كليه همكاران با درج قسمتی از نامه يكی از همكاران آبادانی تحت عنـوان                 

در اين نامه ضمن تحليل اينكه چرا مفهوم كارگر در ايران مخلوقی صبور و پر كار ولی محروم اسـت كـه                      . ميدهيم

اند در مورد تعطيل پااليشگاه آبادان و عوارض ناشی           ی از تظاهر بامدادش كسب وجهه و قدرت و مقام نموده          ا  عده

  : از آن چنين مينويسد

پااليشگاه آبادان كه زمانی مورد مباهات بود و همه آنرا نشانه رشد صنعتی خـود ميدانـستيم اكنـون گـويی                     «

وده و تا چند سال ديگر شـايد اثـری از آن نباشـد ميلياردهـا              داريوش شاه آنرا همزمان با تخت جمشيد تاسيس نم        

تومان صرف بنياد اين تصفيه خانه شده و انسانهايی بنـام كـارگر در سـاختمانش از بلنـديها سـقوط كردنـد و در         

كوره و مخزنهايش سوختند و خفه شدند و در زير چرخهايش قطعه قطعه گشتند و تا زمانيكه نفت تصفيه شـده از                

قـسمتهای معظـم و مختلـف    . ای آنرا منهدم ميسازند ل ميشد شديدا مورد نياز بود ـ امروز بطرز خصمانه ايران حم

اند ـ در خراب كردن پااليشگاه آبادان عناد تا بدانجاسـت كـه حتـی كـولر و وسـائل تهويـه هـوا و          آنرا از بين برده

هـايی     زير تراكتور ميگذارند و بصورت قراضه      بخاری را زير تراكتور له ميكنند و موتور يا تلمبه را از وسط بريده             

  . . . در ميآرند

  

  

  كابينه پرتابي

شخـصيتی را     انـد ركـورد بـی       شخصيتی درجاتی دارد وزراييكه در اين تحول وارد كابينه شده           ما معتقديم بی  «

  ».اند شكسته

  نقل از مقاله رابطه شماره قبل نهضت آزادی ايران

اختيـار   شعانه و پرتابی تازه وزيران آنقـدر جالـب و مـسخره بـود كـه بـی        جريانات هفته اخير و اقدامات مشع     

! شماره قبل نشريه نهضت آزادی ايران و خصوصيت ممتاز كابينه انقالب سفيد           » رابطه«چندين بار ما را بياد مقاله       

و . رددفكر كرديم كه خوب است بار ديگر خاطره آن مقاله و ذكر اين خـصوصيت در نـشريه تكـرار گـ                     . . انداخت! 

بعمـر شـريف و تـالش    » پا در هـوا «ها  شايد بهتر باشد كه اصوال اين موضوع تا وقتی كه اين كابينه بقول روزنامه  

مذبوحانه خود ادامه ميدهد تازه بماند و اينست انگيزه تحرير اين مقاله و اما يكـی از وقـايع هفتـه گذشـته داسـتان                   
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فـرد فـرد قـضات دادگـستری كـه منجـر بـاعالم جـرم قـضات            اهانت و افترای شديد حكيم الهی است بـه هيـأت و             

  . گرديد) ٥٨٩١مندرج در كيهان شماره (دادگستری 

! »اطالعـات «در روزنامـه    ) با عـرض پـوزش از خواننـدگان       (» كتاب با من به شهر نو بياييد      «اين نامه نويسنده    

اند    اين روزنامه را صادر فرموده     منتشر شده و با طلب معذرت از مردم شريف و جبهه ملی ايران كه فرمان تحريم               

آور آن الاقـل در ايـن مقالـه چيـزی             ولـی در مـورد مطالـب شـرم        . . نامه مذكور را در آن روزنامه مطالعـه كـرديم         

ای را نوشـته و چـرا منـدرجات ايـن             نميگوييم ولی از اين نميشود گذشت كه ببينيم چرا آقای حكيم الهی چنين نامه             

واقعيت آنستكه ما خيلی فكر كرديم كه انگيزه نويـسنده     . شخصيتی كابينه انداخت؟      ه و بی  نامه ما را بياد مقاله رابط     

. چه بوده است و حتی خواستيم آنرا بكينه و عداوت شخصی تعبير كنيم ـ باز هم نتوانـستيم خـود را قـانع نمـاييم     

 رقابـت و همكـاری در       ناچـار فكـر مـسابقه     . . هـا شـود     زيرا انتقام شخصی نميتواند موجـب ايـن حرفهـا و اهانـت            

بنظر ميرسد كه آقای حكيم الهی هم بفكر افتاده است كـه از ايـن خـوان يغمـای كابينـه                     . شخصيتی ظاهر ميشود    بی

و هوی و هوس وزير شدنش شدت يافته است و خواسته است نشان دهد كـه شـرايط احـراز پـست                      . . سهمی ببرد 

اين فكر عالوه بر آنكه انگيزه آقای حكيم الهی را ميتوانـد            . . ردوزارت در كابينه انقالب پرتابی را بيش از ديگران دا         

هـا    شخصيت در ذهن ما ميباشد و بعالوه با موضوع خبر روزنامه            توجيه كند جوابگوی علت تداعی شدن كابينه بی       

چرا امثال  ! د؟ مجدد كابينه نيز رابطه متقابل دارد باين معنی كه حاال كه قرار است كابينه ترميم شو                ! ! دال بر ترميم  

تـر بـا    هـای ممتـاز و مناسـب    حكيم الهی وزير نشوند و از طرفی وقتـی هيـأت حاكمـه اطمينـان بوجـود شخـصيت               

اما اين موضوع كه به چه مناسـبت حكومـت انقالبـی نمـای ايـران      ! انقالبی پيدا كرده چرا كابينه را ترميم نكند        دولت

 هم توضيح داده نـشده اسـت و لـذا جـا دارد كـه در اينجـا         شخصيت احتياج دارد حتی در مقاله رابطه        بدولتهای بی 

  . ای شود اشاره

شخصيت كابينه كه دست ديگران را از پشت بسته است دكتر باهری وزير امروز      های بی   يكی از اين شخصيت   

ايـشان ماموريـت دارنـد كـه وزارت دادگـستری را مطيـع              . دادگستری و صندوقدار ديروز حزب توده شيراز است       

اند؟ حقيقت يا الاقل قسمتی از حقيقت آنستكه قضات           بله قربانگو بار آورند ولی چه شده كه باين فكر افتاده          مطلق و   

و محاكم دادگستری بر مبنی اعتقاد شخصی با توجه بسرنوشت مختاريها و پزشك احمديها در دعـاوی مطروحـه                   

بعنوان يك يك قـانون معمـولی معتبـر         مربوط بتقسيم اراضی محتويات اين باصطالح قانون اساسی انقالب راحتی           

اند و همه شكايات مربوطه فعال يا معوق مانده و يا حداكثر توصيه سازش شده است و اين جرم بـزرگ و           نشناخته

گناهی نابخشودنی برای دادگستری و مانعی عظيم در راه بثمر رسيدن انقالب سفيد شاهنشاه است و بايستی دكتر 

ها ايـن مـانع را از سـر راه      تامل كرد رقبای پا در ركابتر و شريفتر او امثال حكيم الهیباهری و يا اگر اين آقا كمی   

  . كاريكه حتی خوش بين بدنام حاضر بانجام آن نشد و يا مصلحت ندانستند بدست او انجام دهند. . . بردارند

از اينكه شخصيتهای   در مقاله بدون رتوش خواندنيها كه در شماره قبل نشريه نهضت آزادی بآن اشاره شده                

  . های انقالب سبك ميدانستند انتقاد شده بود كابينه را برای برنامه

در آخر آن مقاله برعكس تحليلهای داخل مقاله كه با صراحت كامل اشاره بلزوم كابينه بيشخـصيت نمـوده بـود و                      

 جمالت آخر مقاله بدون رتوش      و اينست عين  . عيب اين كابينه را آن ميداند كه شايد بله قربانگوی خوبی هم نباشند            

ای چون مـسئله      احضار پيراسته تازه بخوزستان رسيده آنهم برای وزارت كشوريكه مسئله         «:  خواندنيها ٤٥شماره  

انتخابات كه بدترين و دشوارترين انتخابات ميباشد در پيش دارد آنقدر معنی دار اسـت كـه مـن عـاجزم زگفـتن و                        

های ما آنچه مهم است عقل كل و طرز فكر اوست همـين، همينقـدر كـه مجـری      بهر حال در كابينه . خلق از شنيدنش  

  ».خوبی باشند كافيست اما من ميترسم آنهم نباشند
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  . دانشگاه بار ديگر استبداد را محكوم كرد

صدای از هم گسستن زنجيرهای نوبافته استبداد توام با غريو نجاتبخش جوانان آرمانخواه و بند گسل بگوش 

زنجيريكه شش حلقه آن چند روز پيش ساخته شده و ميرفت كه پـای ملـت بـدان بـسته شـود و رشـته              . . . ميرسد

  . ديگری از آن در دست ساختن است

اين صدا از دانشگاه است و اين آهنگ ملكوتی شكـست اسـتبداد و در هـم ريخـتن زنجيرهـای ديكتـاتوری را                        

حوادث شوم و ننگين مخلوق حكومتهای غيرقـانونی بعـد          دانشجويانی كه   . . . اند  دانشجويان دلير آن بوجود آورده    

ای و در هر حال       ای از ته رودخانه      مرداد را گاهی چون سدی از فوالد و زمانی چون ساقه نرم نهال نورسته              ٢٨از  

ای عـاری از تجـاوز و         اند و راه ملـت را بـسوی پيـروزی و بـسوی آينـده                غيرقابل شكسته شدن پشت سر گذاشته     

  . اند متهای استبدادی باز نموده و بدينوسيله رسالت خود را انجام دادهنمايی حكو قدرت

  . آور آنان به مقاومتهای دشمن شكن و نرمشهای غافلگير كننده و حيرت دانشجويانه سالم ب

ای مـنظم و تـدوين شـده از پـيش انجـام شـد        شنبه دانشگاه كه بـا برنامـه   تظاهرات وسيع و يكپارچه روز سه   

اين تظاهرات نشان داد كه محتويات حكومت انقالب سـفيد          . رزات بموقع و شكننده سالهای اخير بود      ای از مبا    نمونه

  . . . تر از دولتهای ماقبل است و مبارزه با آن آسانتر تر و پوسيده حتی در دوران جوانی و قدرتمندی خيلی توخالی

لوسـانه روسـای دانـشگاه ـ بگيـر و      سازيهای عوامفريبانـه ـ التماسـهای سا    اين مبارزات نشان داد كه صحنه

ها و حتی استعمال اسـلحه گـرم نميتوانـد كمتـرين خللـی در روحيـه جوانـان مـصمم          ها و باالخره چاقوكشی   بند  به

  . دانشگاه و كوچكترين مانعی در راه مبارزات نجاتبخش آنان محسوب شود

 و فرتـوت بنـای حكومـت مطلقـه و           های پوسـيده    شنبه با فرياد استبداد محكوم است دانشجويان پايه         روز سه 

» مـصدق پيـروز اسـت     «استبدادی را كه اين روزها مشغول رنگ و روغن كاری آن ميباشند بلرزه انداخت و غريو                 

  . آنان خواب و خيالهای ارتجاعی هيأت حاكمه و صدرنشينان آنرا بر باد داد

  شنبه بار ديگر تجديد عهد نمودند دانشجويان دانشگاه روز سه

 خود را از هيأت حاكمه غاصب باز نـستانند از پـای ننـشينند و اولـين حـق مـورد تقاضـای آنـان آزادی                       كه تا حق  

  . اند زندانيان بود و اتحاد و مبارزه خود را وثيقه حصول باين پيروزی قرار داده

دانشجويان ميخواهند باينطريق دين خود را نسبت بـه همكالسـان بزنجيـر كـشيده شـده و اسـتادان اسـير و                       

اند ادا كنند و ما يقين داريم كه بـا ايـن وثيقـه اتحـاد و                   بران مبارز و ساير همرزمانيكه اكنون زندانها را پر كرده         ره

  . مبارزه شاهد پيروزی را در آغوش خواهند كشيد

  . درود بدانشجويان مبارز و اتحاد خلل ناپذير آنان كه ضامن پيروزی ملت ايران است

  

  

  لوح تاريخ

  ت شبشير پيری بدل ظلم

  با چراغی ره فردا ميرفت

  جان بكف در عقبش پير و جوان

  بره صبح فريبا ميرفت

  كاروان در ره پر بيم و اميد
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  با چراغش دل شب را بشكافت

  همره هلهله پير و جوان

  بره صبح درخشان بشتافت

  ناگهان پنجه دشمن زكمين

  بدر آمد كه ربايد شيرش

  شده سرلوحه تاريخ وطن

  »جيرشزن«و » شير پير وطن«

  آن چراغی كه برافروخته است

  گرچه سرنيزه شده سرپوشش

  اش ز آتش و سوز دل ماست شعله

  نتواند كه كند خاموشش
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  ٢٥/١٢/٤٠تاريخ ـ ،٦شماره 

  

  

   اسفند روز ملی كردن نفت در سراسر ايران٢٩

حاجـت  ايـن مـسئله بحـدی امـروز بـديهی شـده كـه         . پايه استقالل سياسی هر ملتی استقالل اقتـصادی اسـت         

هر كشوری كه از نظر اقتصادی نتواند روی پای خود بايستد چـه در بلـوك غـرب چـه                    . باستدالل و توضيح ندارد   

  . شرق بناچار از جهت تمايالت سياسی مستقل و مختار نيست

هـر  . اين امر تازگی ندارد و مخصوص ملتها و كشورها هم نيست و هميشه و همه جا اينطـور بـوده و هـست                      

  . . ه يا قوم كه از جايی كمك ميگيرد الزاما بايد بميل و اراده كمك كننده رفتار كندشخص يا خانواد

ملت ايران پس از يك قرن تحمل نفوذ اجنبی و تن دادن بحكومتهاييكه بدست و وسيله و اراده بيگانگان بـر او                      

 مردانـه پـاره كـرد و         دوازده سال قبل چنين روزی زنجير اطاعت بيگانگـان را          ١٣٢٩ اسفند   ٢٩تحمل ميشدند روز    

برهبری پيشوای بزرگ خاورميانه جناب آقای دكتر محمد مصدق با تصويب قـانون ملـی كـردن صـنعت نفـت در                      

  . ريزی كرد سراسر كشور استقالل اقتصادی خود را پی

از همان روز دنيا شاهد نبردی بود كه باقوای نامساوی ميان نيروهای ملی و سياستهای زورمند خارجی كـه                   

  . ه خدمتگزاران داخلی تقويت ميشد در گرفته بودبوسيل

سوء اتفاقهايی از قبيل تغيير حكومتهای انگلستان و آمريكا و غير آن بشكست ملـت ايـران كمـك كـرد و شـد                        

  . آنچه شد

ملی شدن صنعت نفت نه تنها از نظر اقتصادی ميتوانست ملت ايران را ثروتمند كند و ميلياردهـا دالری را كـه                 

له بجيب خداوندان ليره و دالر رفته نصيب ملت ايران سازد بلكه از جهت سياسی با ريـشه كـن كـردن                      اين چند سا  

  . نفوذ اجانب استقالل واقعی ما را تامين ميكرد

ايكـه آقـای دكتـر        با همه خيانتی كه بملی شدن صنعت نفت شده باز امروز بيش از روزی سيـصد هـزار ليـره                   

ود منتهی حكومتهای دست نشانده خارجی مكلفند عـالوه بـر سـو اسـتفاده               مصدق وعده ميكردند عايد خزانه ميش     

خود و عمال و كسانشان اين سيل طال را بصورتی هدر دهند كه از طرفی قـسمت اعظـم آن ببازارهـای انگلـيس و                      

هـر كـس بـا      . . آمريكا برگردد و از طرف ديگر هيچيك از مشكالت طبقه محروم يعنی اكثريت ملت ايران حل نشود                

  . كز قدرت و منابع خارجی نزديكتر است ازين خوان يغما سهم بيشتری برده و ميبردمر

با تمام احوال نهالی را كه پيشوای بزرگ ملت امروز كشته اسـت نيـز خواهـد رسـيد و ملـت ايـران در آينـده                           

وز گرامی را   ما بوسيله اين مختصر خاطره عزيز اين ر       . . نزديك حساب خدمتگزاران و خيانتكاران را خواهد رسيد       

  . زنده و بزرگ ميداريم

  . درود به دكتر مصدق قهرمان خردمند ملی كردن صنعت نفت در سراسر ايران

رحمت پروردگار بر روان پاك دكتر حسين فاطمی شـهيد راه آزادی و اسـتقالل ملـت ايـران و دكتـر محمـود                        

  . نريمان يار وفادار مصدق

كه از جان و دل در راه ملی كردن صنعت نفت در سراسـر ايـران         سالم بملت آزاديخواه و استقالل طلب ايران        

  . از هيچگونه فداكاری و جانبازی دريغ نكردند
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ننگ و نفرين بر خائنين ملی شـدن صـنعت نفـت در ايـران كـه جهـت استرضـای اسـتعمارگران سـعی دارنـد                     

  . تالشهای ارزنده ملت ايرانرا در راه بهبود وضع كشور نقش بر آب كنند

اين كاخ را اگر از پول خود ميسازی اسراف است و اگـر از پـول                ! يه؟ای معاو 

  ! . مردم است خيانت

  . گدايان را تو گدا كردی و ثروتمندان را تو ثروتمند ساختی! ای عثمان؟

  )اهللا عليه از سخنان ابوذر غفاری رحمت(

  

  

  اخبار

 اعمال خالف شرع و قانون اساسی كه      چند روز قبل نظريه مراجع تقليد و آيات عظام حوزه علميه قم در مورد             

كند منتشر گرديد كه برای آگاهی بيشتر مردم مسلمان ايران قسمتی           از دستگاه حاكمه بنابر خصلت ذاتی ظهور می       

  . از آن در اينجا درج ميگردد

روحانيت با هر فشار و مضيقه و اهانتی كه دولت بر آن وارد كرده و در صدد وارد كردن است تكليف دينی                      «

و آنچه را   . . و وجدانی خود را در اين تشخيص داده كه مصالح و مفاسد را بدولتها و بجامعه مسلمين گوشزد كند                  

هـای آن يكـی بعـد از ديگـری نمايـان ميـشود                برای اين ملت ضعيف گرسنه بنا است پيش آمد كند و آثار و نشانه             

گيری دستگاه انتظامی كه حتی برای طبـع يـك         با اين اختناق جانفرسای مطبوعات و سخت      . . . بجامعه بشر برساند  

ورقه مشتمل بر نصيحت و راهنمايی يا پخش آن اشخاص حبس كشيده و مورد اهانـت و شـكنجه واقـع ميـشوند                       

  . روحانيت مالحظه ميكند كه دولت مذهب رسمی كشور را ملعبه خود قرار داده است

 ريختن است و بـازار ايـن كـشور در حكـم      رف فروهای اقتصادی اين مملكت در ش روحانيت ميبيند كه پايه . . 

محل كه هر روز بـر قطـرش افـزوده ميـشود ايـن مطلـب                  های بی   های مربوط بسفته    سقوط است چنانكه از پرونده    

بار بجـای آنكـه دولـت     با اين وضع رقت . . . واضح ميشود همينطور امر زراعت اين كشور در معرض سقوط است          

و نظـائر  . . كند بامثال دخالت زنان در انتخابات يا اعطای حق زنها  ردم را گرم می   در صدد چاره برآيد سرخود و م      

  . »اين تعبيرات فريبنده كه جز بدبختی و فساد و فحشاء چيز ديگری همراه ندارد

مسلمانان و بمنظور جلوگيری از اعمال ضد انسانی حكومت فاسـد        . . جامعه روحانيت در آخر جهت اميدواری     

  : ه استايران متذكر شد

  انشاءاهللا» بخواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگيری ميكنند«

انـد    بطوريكه شايع است آقای فلسفی واعظ معروف چند روز قبل عليه دولت در مسجد فخريه سخنرانی كرده                

  . رده است بعدازظهر همانروز در راه امامزاده قاسم دستگير و بزندان روانه ك٩و دولت برای تالفی ساعت 

  

  

  سال نو

های استعمار و بندگان داخليش برای بيشتر اسير كـردن            ساليكه دسيسه . يكسال مبارزه را پشت سر گذاشتيم     

های خود را بيشتر در حلقوم ملـت ستمكـشيده ايـران              ديكتاتوری و خودسری پنجه   . . . ملت ايران باوج خود رسيد    

  . فرو كرد

062



يروزی قطعی مردمان مجاهد و مبارز اين سرزمين باستقبال سال نـو            باميد تشكل بيشتر در مبارزات ملت و پ       

به آرمانهای ملـی و دينـی خـود تحقـق           . . تنها باين اميد كه وطن خود را از شرغاصبان و فاسقان برهانيم           . ميرويم

ب بخشيم سال نو را بعموم مجاهدان راه حق و عدالت و بهمه زندانيان ملت بخصوص به پيشوای عاليقدر خود جنا

  . آقای دكتر محمد مصدق تبريك ميگوييم

  نهضت آزادی ايران

  

  قانون اساسی جديد

  . . ان را بامضا رسانيدندسالها قبل آزادگان نيرومندی با نثار خون خود منشور آزادی ملت اير

آنها فداكاری كردند كه ريـشه اسـتبداد بخـشكد و انـدك انـدك در ايـن كـشور عقـب افتـاده دمكراسـی جـايگزين               

  . اتوری گرددديكت

روزی ايـن     ثمـره تالشـهای شـبانه     . . مجلسی باز شد وكالی حقيقی ملت از هر صنف و طبقه در آن راه يافتند              

  رادمردان قانون اساسی ناميده شد قانونی اساسی يعنی خون بهای شهيدان راه آزادي

  . راتی دادايكه با تاسيس مجلس موسسان ميتوان در مندرجات آن تغيي قانون اساسی يعنی نوشته

آنها كه سرجنبانان ديكتاتوری بودند بـزور       . . با گذشت سالها همه چيز اين كشور ملعبه دست ديكتاتوری شد          

ولی هميشه دل مردم باين     . مجلسی كه ديگر نه از تاك نشان ماند و نه از تاك نشان            . سرنيزه در مجالس راه يافتند    

وزيكـه حكومـت مـردم افتـد بـا اجـرای واقعـی آن باينهمـه             خوش بود كه الاقل قانون اساسی پـا برجـا مانـده و ر             

هستند كسانيكه نه تنها رئيس قوه مجريه و قضائيه و مقننه هستند بلكه             : كثافتكاری پايان خواهند داد غافل از اينكه      

  . شان بجای قانون اساسی نيز حكمفرماست اراده

  . شش ماده هم طراز قانون اساسی استآزادی به زنان فرمود كه اين ! شاه در نطق اخير خود ضمن اعطای

البته اين بيان مورد اعجاب نيست زيرا از تمام تالشها و كوششهای شـاهانه ايـن نكتـه متجلـی اسـت كـه هـم                    

  . ايشان بر جانشين كردن اراده خويش بجای قانون اساسی ـ قوانين مجلس و حكومت و مردم و همه چيز است

مصدق نيز از همين جا سرچـشمه ميگرفـت زيـرا رهبـری خردمندانـه               ناراحتی و مخالفت ايشان از دولت ملی        

. . مصدق رفته رفته افكار ملت را به سرنوشت خويش و خدمتگزاران و رهبـر واقعـی خـود معطـوف سـاخته بـود              

 مرداد ـ مبارزه يك تنه با فساد و رهبری سياست خاورميانه ـ رفراندوم و نطقهای آتـشين ـ حـق رای      ٢٨كودتای 

  . همه بهمين منظور بوده است . . .بزنان ـ و

اعليحضرت نويـسنده مقالـه بـدون رتـوش خوانـدنيها كـه از جيـره                ! ! پس از پايان رفراندوم كذايی و تاريخی      

  : خواران و وابستگان معروف دربار است چنين نوشت

 حـال رای    مردم در اين تصويب ملی با يك يا چند ماده از لوايح ششگانه موافق يا مخـالف بودنـد ولـی بهـر                      «

  »موافق خود را دادند ولی يك حقيقت از ميان تمام اين آراء متجلی ميكرد و آن رای و اعتماد شخص شاهنشاه بود

اتفاقا همين حقيقت را كه نويسنده معروف پس از رفرانـدوم كـشف كردنـد در اعالميـه نهـضت آزادی ايـران                       

لب و قصد اساسی همين بـوده و هـست و بخـوبی             اصل مط .  ساخت  بمناسبت رفراندوم چند روز قبل از آن برمالء       

  . ميبينيم كه همه جا و همه وقت مظاهر اين نيت خودنمايی ميكند

اينـشخص تمـام كـشور را بنـام خـود           : در شرح حال تروخيلو ديكتاتور معروف امريكای مركـزی مينويـسند          

ات و امالك اصوال در مالكيت او       در هر كوچه و خيابان مجسمه او برپا و خيابانها و مدارس و تاسيس             . ساخته بود 

  . و زن و خاندانش بود
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همين وضع در كشور ما ديده ميشود ـ شما بهر طرف كه ميرويد مجسمه يا نام شـاه را ميبينيـد ـ مـدارس ـ        

ها ـ خيابانها و كوچه همـه بـاين نـام هـستند ـ حقيقتـا اگـر يـك           تاسيسات بزرگ و كوچك ـ استاديومها ـ چهارراه  

ع از تاريخ ايران به اين مملكت سفر كند سرانجام قضاوتش اين خواهد بود كه ايـن ملـت گذشـته و                      اطال  خارجی بی 

اش ـ تاريخ و مفاخرش ـ شخصيتها و خدماتش همه در وجود يكفرد جمـع شـده و آنهـم اعليحـضرت محمـد         آينده

  . . رضا شاه است

الرقاب   ائيه و اجرائيه و خالصه مالك     اكنون ظاهرا اين مراد حاصل شده و شاهنشاه جامع مقامات مقننه و قض            

  . اند اند و باينترتيب با قدرت و نيروی بيشتر بزمان قبل ازمشروطيت و استبداد برگشت كرده ايران و ايرانی گشته

انقالب مشروطيت و قيام آزادمردان برای آزادی و خونهای كثيريكه از آن تاريخ تا كنـون در ايـن راه ريختـه                      

ين بود كه با تدوين يك قـانون اساسـی و تفكيـك قـوا از هـم راه اسـتبداد و خودسـری را                         شده است همه بخاطر ا    

ولی امـروز حاصـل آنهمـه فـداكاری و جانبـازی بـشكل يـك اسـتبداد نـوين و خودكـامگی شخـصی و                          . . بربندند

  . منشی درآمده است فرعون

رتجـاع سـياه حقيقـی كـه        ا. . اراده يك شخص جايگزين مجلس و قانون اساسی و خواست ملت گرديده اسـت             

  . اعليحضرت در سخنان خود اشاره ميكنند همين است و بس

سـرلوحه هرگونـه اصـالحات و رفـورم اجتمـاعی           . مبارزه ملت ايران نيز امروز در همين خالصه شده اسـت          

رفورمهای اجتماعی و ارضی تنها در يك كشور آزاد و بدسـت خـود              . سری است   كن كردن همين بساط خود      ريشه

و نمايندگان آنان نتيجه مثبت خواهد داد واال هر رفورم و هر تغيير رژيم و شكل اجتماعی هر قدر هم ظـاهر                      مردم  

  . ای جز اسارت و بندگی بيشتر برای ملت ببار نخواهد آورد فريب و دنيا پسند باشد نتيجه

  

  

  دانشگاه

 كنـونی ايـران هـر لحظـه بـين           موج اعتراض و تنفر از اعمال خودسرانه و ديكتاتوری مابانـه دسـتگاه حاكمـه              

  . دانشجويان وسيعتر و عميقتر ميگردد

بدنبال اعالميه كنفدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم خارج از كشور كميته دانشجويان دانـشگاه از روز شـنبه                 

 ٢٢اقدامات وسيعی را بمرحله اجرا گذارد يكی از اقدامات مزبور اعتـصاب غـذای دانـشجويان در روز چهارشـنبه                     

 بعـدازظهر   ٥دانشجويان در كمال نظم آنروز تـا سـاعت          . فند است كه در جلوی محوطه دانشگاه صورت گرفت        اس

  . بحالت نشسته همبستگی خود را با دانشجويان مقيم خارج از كشور ابراز داشتند

حـدود  ای در حدود يكصد نفر باينكار دست زدند ولی رفته رفته عـده ب               در ابتدا طبق دعوت كميته دانشگاه عده      

» ديكتاتور محكوم اسـت   «ای كه پی در پی محيط دانشگاه را ميلرزاند و فريادهای              شعارهای زنده . . هزار نفر رسيد  

  . و در آخر با خواندن قطعنامه خاتمه پذيرفت» تا مرگ ديكتاتورها نهضت ادامه دارد«و 

سال ترس دارد ولی بهرحـال      دستگاه حاكمه از برخورد با دانشجويان و تكرار حوادث بهمن سال گذشته و ام             

دانشجويان رشيد و اساتيد مبارز دانشگاه چون خاری در چشم گردانندگان ايـن دسـتگاه ميباشـند بهمـين سـبب                     

ولی مثل اينكه . . دستگاه در فكر بستن اين پايگاه ارجمند ملت ميباشد و در اين راه از هيچ اقدامی فروگذاری نميكند

  . های پوچ و لوايح عوامفريبانه فريفت ر و دانشجويان را نميتوان با وعدهوقت آن گذشته است و طبقه روشنفك
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  ها البالی روزنامه: از

اگر اشخاصی ميخواهند اصالحات بكنند بايـد مـصمم باشـند و بكـار خودشـان معتقـد                  : از سخنان ارسنجانی  

نظـر مملكـت بمـا        مند و بـی   در كار اجرای اصالحات ارضی كليه اشخاص شرافت       ! ! ! باشند و حتی از مرگ نهراسند     

  )٣٠/١١/٤١از كيهان ! ! . (كمك كردند و در تمام موارد نقطه اتكاء ما شخص اول مملكت بود

 ٭          ٭          ٭

وقتی پادشاه (!) مردم در هر حال مطيع و تسليم اراده دولت يا بهتر بگوييم تسليم اراده شاهند : از سخنان علم

آخـر در قـرن بيـستم ـ در عـصر      . . ت مجری نيات شاه بود هيچكس مخالفت نميكندتصميمی گرفت و دولت بحقيق

پس از شصت سال مشروطيت بايد اصول دموكراسی را هم واقعـا بمرحلـه اجـرا گذاشـت و در عـين                     . . دمكراسی

  )٣٠/١١/٤١ كيهان ١١صفحه . (حال نبايد برای مخالفت لفظی كسی را توقيف كرد

 ٭          ٭          ٭

انسانی وقتيكه از طرف پادشاه مملكت مورد عنايـت قـرار بگيـرد و بـرای                :  سخنان باهری وزير دادگستری    از

تصدی يا منصبی باين عظمت مورد اعتمـاد واقـع شـود البتـه خـودش را مفتخـر و سـرافراز ميدانـد و طبعـا يـك                             

قابل اين كرامت شـاهانه ذوق زده       ای كه دارم البته در م       من با اين كوچكی   . . ای باو دست ميدهد     خرسندی مشتاقانه 

  . ام شده

 ٭          ٭          ٭

ـ اين تسميه از آنجا ناشی شـده        » دولت اكتسابی «در مبحث حكومتهای سياسی جهان فصل خاصی است بنام          

است كه معموال مصلحين جهان قدرت قانونی دولتها را ناشی از تمايل ملت ميدانند و آن دولتی را واجد اصـالت و                      

چنين حكومتی چون از مردم منبعث      . های اصيل خلق گرفته باشد      كم بر حق ميشناسند كه قدرت خود را از توده         حا

امـا دولـت اكتـسابی مـا     . است از مردم ذاتی اصيل دارد و حقانيت او در فرمانروائی بر مـردم جـای انكـار نيـست              

زمانه ميبينيم بقدرت سرنيزه و توپ و تانك        آنچنان دولتی است كه با زور و خدعه و تزوير و با آنطور كه در اين                 

. . اسـت » اكتـسابی «كرده و باين دليل     » كسب«بر مردم مسلط شده باشد قدرت او در خودش نيست بلكه از خارج              

  . اما دولت اكتسابی بيهوده غره است كه تا ابد بچنين وضعی بر مردم حكومت خواهد كرد

زورگويان سرنوشتی بهتر از گيـسلينگ و موسـولينی نخواهنـد           آزادی خواهان جهان بيدارند و ديكتاتورها و        

  ) ـ اسفند١٧فردوسی شماره . (داشت
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  ١٨/١/٤٢تاريخ ـ ،٧شماره 

  

  

  نهضت ملی ايران چه ميخواهد

اگر چه وجود حكومت فردی و نحوه اداره كشور بصورت اسـتبدادی مربـوط بـامروز و ديـروز ايـن كـشور                      

مانـدگی ايـران وجـود        ادی رسيده است و ميتـوان گفـت از علـل عمـده عقـب              نيست و بمشام اين ملت كمتر بوی آز       

حكومتهای ديكتاتوری و قلدری است كه مجال فكر و ابتكار را از مردم سلب نموده است لكن در دو سه ماه اخيـر                       

جرياناتی در اين كشور ايجاد شده است كه روی مستبدان اعصار گذشته و قلدران قرون وسطی را سفيد سـاخته                     

ست هيأت حاكمه ايران ديگر حاضر نيست بهيچ انسان زنده مستقلی رحم كند هر كسی حاضر به تعظيم و تملق و               ا

چاپلوسی و كرنش بود جانش در امان است و هر كس كوچكترين اثری از استقالل و مناعت نفس داشـت هـر قـدر               

نا تحريـف ميكننـد گفتـار و فتـاوی          حقايق را عل  . هم كه ساكت و بيصدا باشد در معرض همه گونه مخاطره ميباشد           

علمای روحانی را بصورتی منعكس ميكنند كه در دنيا مبتذل و ارتجاعی جلـوه دهنـد در حاليكـه نحـوه حكومـت و         

رفتار خودشان صرفنظر از ارتجاعی بودن مايه ننگ اجتماعی ما در جهان امروز است اينها بنام اصالحات ارضـی             

اند   ی بانوان هزاران آزاد و غير برده را بحبس و زندان و زجر و شكنجه كشيده               هزاران فساد ميكنند و بعنوان آزاد     

ـ مردم هر چند گاه يك بار مجبورند بيك آهنگ هيأت حاكمه ايران برقصند و هر چند وقت يك بـار بـرای اغفـال و                          

ع و نـاوارد  اطـال  ساز ميشود ظاهر ادعاها را هم طوری بيان ميكنند كه باشخاص سـاده بـی         سرگرمی ملت يك نغمه   

انـد    ترين فردی كه خود و پدرشان قرنها برای نجات طبقات محروم رنج و مرارت متحمـل گرديـده                   خود را معصوم  

اند و اين ملت پرونـده يـك يـك            تر از آنند كه آنان تصور كرده        معرفی سازند غافل از آنكه مردم اين مملكت باهوش        

  .  پدرشان را بخوبی ميداندهای خود و ها و دزدی افراد هيأت حاكمه و غارتگری

های جديدی كه هيأت حاكمه ايران برای كوبيدن قدرتهای آزاد اين مملكت بكار ميبرد تحريف حقايق و  از حربه

نامحدود ساختن موضوعات مورد ادعای ملت ايران بچند مورد خاص است كه آنرا هم بطرز بـسيار مبتـذل بيـان                     

ی قد علم كرد فورا نوكر فئودالها مخالف اصـالحات ارضـی و طرفـدار          هر كس بهر نحوی برای احيای آزاد      . ميكنند

خـوانی و   ايجاد حرمسرای قرون وسطايی معرفی ميگردد ـ مامورين انتظامی را با لباس مبدل بـه مجـالس روضـه    

محافل مذهبی گسيل دادن و روحانيون اين مملكت را با شديدترين وضع مضروب و مجروح و مقتول ميكنند و بعد 

های مزدور ادعا ميكنند كه به علت مخالفت بـا اصـالحات ارضـی بـين دو دسـته از                      مال وقاحت در روزی نامه    با ك 

  . اطالع است مردم كشمكشهايی پديد آمد و زد و خوردهايی شد و خيال ميكنند ملت ايران از حقيقت ماجرا بی

 هـم هيـأت حاكمـه سـعی در          مطالب مورد اختالف ملت ايران با هيأت حاكمه بقدری روشن است كه هـر قـدر               

استتار آن كند محال است موفق گردد كه آنها را از دنيـای آزاد مخفـی دارد ـ خواسـت ملـت ايـران در يـك جملـه         

خالصه ميشود و اين جمله است كه از روحانی عاليقدر تا كاسب سرگذر تا دانشجو و كارگر و دهقان همـه در آن                       

گويد يك فرد حق ندارد بهر طريق كه دلخواه اوست و بـا اعمـال هـر                 ملت ايران مي  . شريك هستند آنهم آزادی است    

اين سخن فارسی اسـت و بـرای هـر كـس كـه جزئـی اطالعـی از زبـان         . نوع زور و قدرت بر يك ملت حكومت كند        

اين سخن بزبان عبری نيست كه بـرای فهـم آن احتيـاج باسـتخدام مستـشار و      . فارسی داشته باشد قابل فهم است    

متوجه ميشويد يا نه؟ ما آزادی ميخواهيم مـا ميگـوييم شـخص شـاه حـق                 . از كشور اسرائيل باشد   مشير و مشار    
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ندارد قانون وضع كند دولت بياورد دولت ببرد و هر كاری از كوچك و بزرگ با نظر و اراده او انجـام گيـرد و در                          

ينـد ارتجـاع اينـرا ميگوينـد        اينـرا ميگو  . عين حال معصوم و غير مسوول و دارای مقام مقدس و حتی اليزال باشـد              

  . استبداد اينرا ميگويند ديكتاتوری

مسئله نسوان و يا اصالحات ارضی فرع بر ساير مطالب است مسئله كلی در ايـن جملـه خالصـه ميـشود كـه                        

حدود اختيارات شخص شاه در كشور مشروطه سلطنتی تا چه حد است و ما ميخواهيم بدانيم كه شاه مملكت چـه                     

چه حدودی، چه شـرايطی و چـه مـرزی بـرای            . اند انجام دهد و چه كارهايی را نميتواند انجام دهد         كارهايی راميتو 

تا (ملت ايران روحانيون و كليه طبقات همين سوال را از شخص شاه دارند و از ايشان ميپرسند          . شاه موجود است  

و چه ميثاقی بين ملت و شما       كجا ميخواهيد برانيد و حد توقف شما در كجاست؟ چه چيز در نظر شما مقدس است                 

  )موجود است؟

اگر قرار بود اراده يك فـرد بـر مملكتـی حـاكم باشـد مـردم جهـان اينهمـه خـون در راه آزادی و دمكراسـی                             

  . نميريختند و ملت ايران اينهمه فداكاری در راه بدست آوردن مشروطيت نميكرد

مـل و اقـدامی را قائـل اسـت و هـيچ رادع و               ای رسانده كه برای خود صالحيت هر گونه ع          شاه خود را بمرتبه   

مانعی از قانون اساسی و اصول مشروطيت گرفته تا قرآن كتاب مقدس آسـمانی بـرای خـود قائـل نيـست در هـر                         

گـويی دارای علـوم     . كاری اظهار نظر ميكند و در هر موردی برای خود حق مداخله مستقيم در جزئيات قائل اسـت                 

صاد خـود را بزرگتـرين اقتـصاددان جهـان؛ در فنـون نظـامی و لـشگر خـود را                     در مقام اقتـ   . اولين و آخرين است   

متبحرترين نظامي؛ در سياست و كشورداری خود را بزرگترين سياستمدار و وزنه خاورميانه و در مقابل مـسائل                  

ت در  االجتماع ميشمارد حتی اخيرا پا را فراتر گـذارده بـرای خـود حـق دخالـ                  اجتماعی خود را بزرگترين عالم علم     

تـر    مسائل شرع مقدس اسالم و فتوا دادن قائل شده است و معتقد است كه هيچكس از او بخدا و ائمه اطهار نزديك                     

تر آنكه وزير مشاور دلقلك و سرپرست بدسابقه تبليغـات           نيست و دليل او خاطرات دوره كودكی اوست و مضحك         

در تاريخ ايران از قديم االيام شاه را رياست مـذهبی  شاه در مصاحبه با خبرنگاران روزنامه بامشاد ادعا ميكند كه       

كشور را هم داشته است و در بوق و كرنا و تلگرافات ساختگی ويرا پدر روحانی معرفی ميكنـد تـا آنجـا كـه همـه                   

ايرانيان اطالع دارند تحصيالت اعليحضرت در رشته نظامی در سوئيس بوده است و برای ما روشن نيست از چـه                    

انـد و چطـور شـده         ول و نحوه استنباط مسائل شرعی را در نزد كداميك از علمای اسالم فرا گرفته              زمان فقه و اص   

آيا اين نحو حكومت كردن و در هـر  . الشرايط فتوای صادر ميفرمايند است كه جهش فرموده و بعنوان مجتهد جامع 

فتنـد كـه در همـه امـور دخالـت           باستالين ايراد ميگر  . موردی خود را وارد دانستن مطابق عقل و عدل و شرع است           

دارد، در سياست مملكت در نظام، در دادگستری و در همه چيز حتی اگر قرار باشد اظهار نظری در مورد موسيقی 

اگر ما طـرز حكومـت اسـتالين را از دور شـنيده و خـود      . و يا نقاشی شود نظر او مقدم و بيشتر حجت خواهد بود       

ما از اعليحضرت ميپرسيم چه فرقی ميان حكومت شما .  ايران مشاهده ميكنيمايم شديدتر از حكومت او را در     نديده

و حكومت استالين است چه تفاوتی ميان حكومت شما و حكومت استبدادی است و چه اختالفی بين شـما و محمـد                      

اسـت  االجرا    علی ميرزا هست؟ اگر روزی آن اعليحضرت كه اكنون سخنان ساده ايشان حكم قانون را دارد و الزم                 

و بقول از قانون اساسی هم باالتر است ادعای مهدويت و يا نبوت و حتی خدايی كرد چاره چيست آيا ملت موظف                      

هـا را شكـسته و هيچگونـه          است كه فورا ايمان بياورد چه مانعی دارد كـه آن اعليحـضرت كـه اكنـون كليـه حـريم                    

ز خواب برميخيزند يك باره ادعا فرماينـد كـه          مرزوحدی برای اعمال و بيانات خود قائل نيستند يك روز صبح كه ا            

در آنصورت تكليف مردم چيست آيا بايد افراد آزاد و مستقل ايـن             . خدای اين جهان هستند و مالك زمين و آسمان        

مملكت هم مانند چاپلوسان و قره نوكرانی نظير اقبال و علم فورا تا كمر خم شده تعظيم كنان بگويند فرمـانبرداريم                     
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برای رسيدگی و ملجائی برای اين ملت باقی است اگر قرار باشد هيچ مرز و حدی برای اراده ملوكانـه  و يا مرجعی   

  . االتباع باشد موجود نباشد و نيات شاه بمنزله قانون و الزم

ملت ايران ميخواهد شاه اين نكته را روشن فرمايند كه فرق حكومت ايشان با حكومتهای استبدادی چيـست و                   

مـا درس   . العمر در زير مهميز حكومت مطلقه باشند ما ميخـواهيم تكليـف خـود را بفهمـيم                  ند مادام آيا مردم مجبور  

 شـاه از     اند مملكت با اصول دمكراسی و مشروطه اداره ميشود اصول قانون اساسی بمـا گفتـه                 ايم بما گفته    خوانده

ند حال اگر قـرار اسـت روش اداره         مسووليت مبراست و وزرا نميتوانند احكام شفاهی و كتبی او را مدرك قرار ده             

  . مملكت طور ديگری باشد خواهش داريم كه آن اصول را بما ابالغ فرماييد

شايد تلويحا گفته شود زور سرنيزه فعال مايشائی و ديكتاتوری ولی بايد صريحا بعـرض برسـانيم كـه ايـن                     

ان از حلقـوم مـردم خـارج ميـساختند     روش نميتواند زياد دوام داشته باشد اگر در دوره شاه سابق با سرنيزه زبـ  

زمانی بود كه تعداد افراد روشنفكر و فهميده اين مملكت معدود بود مجموع افراديكه تحصيالت از ديـپلم متوسـطه                    

بباال داشتند شايد بدويست يا سيصد نفر نميرسيد ولی اكنون تنها در اروپا و امريكا بيش از بيست هـزار دانـشجو                

 هـزار نفـر      قريـب بيـست   . اند اينها را نميتوان با الفـاظ فريفـت          اند اينها مزه آزادی را چشيده       دهداريم اينها دنيا را دي    

دانشجويان دانشگاههای ايران چشم و گوش و عقل دارند اينها درك ميكنند اينها آرزوی ترقـی ايـن ملـت را دارنـد      

ای فهـم و ادراك و شـعور هـستند       هزاران نفر ليسانسه و مهندس و دكتر و تحصيلكرده در مملكت هـستند كـه دار               

باينها نميتوان دهنه زد و از اينها نميتوان سواری گرفت كسبه و دهقانان و كارگران ايـن سـرزمين در ايـن عـصر                        

اند و تجزيه و تحليل يك راننده تاكسی از اوضاع بقدری دقيق است كه حدود فهم رجال دوره رضـا                رشد پيدا كرده  

بـاين مـردم نميتـوان گفـت بميريـد و خفـه             . ن مردمی نميتوان گفت من حكم ميكنم      بچني. شاه عاجز از درك آن بود     

دستگاه حاكمه ايران چقدر سعی كرد كه در اين جريانات رابطه سران عاليقدر روحانی مملكت را بـا طبقـات       . شويد

ا كـه منـشاء     تحصيل كرده كشور متزلزل سازد با تبليغات مبتذل تا آنجا كه توانست مجاهدين بزرگوار روحـانی ر                

قدرت ملی هستند مرتجع سياه و عوامل فئودالها خواند و روشنفكران و طبقات تحصيلكرده را كـه مايـه اميـد ايـن                       

ها كارگر نيافتاد و ملتی يكپارچه در برابر هيـأت   دين معرفی كرد ولی هيچيك از اين حربه      مملكت هستند ملحد و بی    

ار و يكی از مراجع تقليد شيعيان حضرت آيه اهللا خمينی است كه با              حاكمه ايستادگی ميكند اين ندای روحانی بزرگو      

های هيأت حاكمه آمـاده       من قلب خود را برای سرنيزه     (كمال صراحت در تلگراف خود بعلمای تهران اعالم كرد كه           

در اين مـرد بزرگـوار روحـانی و سـاير مراجـع عاليقـ      ) ام لكن حاضر بقبول جباريها و قلدريهای آنها نيستم        ساخته

شيعه هستند كه گفته و ميگويند شاه حق رفراندوم ندارد و دولت و شخص علم در بكار بردن و تجهيز قوای خـود                

برای رفراندوم مجرم هستند چگونه ميتوان اين اعتراضات را تحريف كرد چطور ممكنست حقايق را واژگون نمود                 

آيا سخنی از اين    . جرای قانونی اساسی را ميخواهيم    علمای اعالم از ابتدای قيام مقدس خود فرياد برآوردند كه ما ا           

تر موجود است؟ سخن بر سر اين نيست كه اصـالح ارضـی صـحيح                 آيا خواستی از اين حق    . تر ميتوان گفت    مترقی

است يا نه سخن در اين است كه بر فرض آنكه عمل اصـالحات ارضـی بمـصلحت باشـد آيـا دولـت آقـای علـم و                             

 انجام اين امور را دارند يا خير؟ سـخن در ايـن نيـست كـه چـه كـسانی حـق        شخص شاه صالحيت وضع قانون و  

شركت در انتخابات را دارند سخن در اين است كه آيا بايد كشور بصورت ديكتاتوری و فعال مايشائی اداره شود                    

و دستگاه و هر وقت اراده يك فرد تعلق گرفت هر مطلبی بصورت قانون درآيد و يا آنكه كشور بايد دارای پارلمان              

عنوان كردن موضوع نسوان از طرف هيأت حاكمه جـز يـك            . قانون گذاری كه تحت تاثير يك فرد قرار نگيرد باشد         

هـا را در سـينه حـبس     مانور تبليغاتی ناشيانه چيز ديگری نبود و برای عموم روشن است كه هيأت حاكمه كه نفس   

ت بطوريكـه در ظـرف چنـد مـاه دوبـار وكـالی              نموده و مجالس فرمايشی گذشته وی باعث شرم ايرانی شده اسـ           
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فرمايشی هيأت حاكمه مرخص شدند آيا حال اينقدر آزادی طلب و دمـوكرات شـده اسـت كـه بفكـر تـامين حقـوق                         

ايكه حـق     ای بيش نيست هيأت حاكمه      بر عموم روشن است كه موضوع نسوان بهانه       . انتخاباتی نسوان برآمده است   

 و بعنوان وكيل مرد يكعده غالم را بمجلس ميفرستاد مسلما نظـرش از انتخابـات   انتخاباتی را از مردها سلب نموده     

  . نسوان استخدام يك عده كنيز است نه استيفای حق زنان

ملت ايران اين نكات را بخوبی ميداند و تظاهرات شرافتمندانه مردم ايران در كليـه شـهرها و اسـتانها بهتـرين                      

د كه با وجود اختناق شديد چـه آزادمـردان و چـه آزاد زنـانی در ايـن                   رفراندوم ميباشد كه شخص شاه درك نماي      

غيرت و حميـت ايـن   ) آزادمردان و آزاد زنان به پيش(كشور زيست ميكنند كافی است كه علمای اسالم با يك جمله  

 ملت را در دفاع از حقوق حقـه در دفـاع از حـريم اسـالم در دفـاع از آزادی و در دفـاع از قـانون اساسـی بثبـوت                               

  . برسانند

بازاريهـا را بجـرم اعتـصاب يـك روزه از كـار و      . هر چقدر ميخواهيد فشار بياوريد زجر بدهيد شكنجه بدهيد      

هـا    ها و خطابه    كاسبی بياندازيد روحانی را دشنه بزنيد دانشجو را كارد بزنيد رجال ملی را بزندان بيافكنيد در نطق                

ييد تا آنجا كه ميتوانيد ظلم كنيد قطع بدانيد كه با اين اعمال خـود را                بزرگترين اهانتها را بدين و معتقدات مردم بنما       

بيشتر رسوا ميسازيد اگر دستگاه روحانيت ميليونها تومان خرج ميكرد محال بود ايـن طـور كـه شـما در يـورش                       

ش خدا ميخواهد كه بـا هـر قـدمی كـه بـه پـي              . بمدرسه فيضيه خود را رسوا كرديد آنها موفق بمعرفی شما ميشدند          

  . برميداريد بيشتر مفتضح گرديد

  . هايی از قبيل علم و تفضلی نيستند ای طرف هستيد و تمام مردم ايران دلقك حال ميبينيد كه با ملت زنده

ملت ايران ميخواهد از كليه تصميماتی كه در پس پرده گرفته ميشود مطلع باشد ـ ای ننگ بر ما اگر بنـا باشـد    

ای ننگ بر ما كه موجب سرافكندگی مسلمين جهان و مـسبب خنجـرزدن از               . رآييمبصورت يكی از اقمار اسرائيل د     

پشت ببرادران عرب خود باشيم ما ميخواهيم آزادانه عقايد خود را ابـراز كنـيم و آنچـه بمـصلحت مملكـت نيـست                        

 توضيح دهيم ما آزادی ميخواهيم مـا مجلـس ميخـواهيم مـا روزنامـه آزاد ميخـواهيم مـا حـق آزادی نطـق و قلـم                         

ما ميخواهيم كه ملت حـاكم بـر سرنوشـت خـود            . ميخواهيم ما حق حيات ميخواهيم كه نظرمان را بدنيا اعالم كنيم          

  . باشد نه يك فرد حاكم بر مقدرات بيش از بيست ميليون نفر

های هيأت حاكمه در تحت فشار و در زير سرنيزه و حبس و زجر و قتـل                  ملت ايران در زير شكنجه    : دنيا بداند 

   چيز ميخواهد آنهم آزادی آزادی آزاديفقط يك

ما يقين داريم بخواست خداوند متعال و همگامی علمای اعالم و گذشت و فداكاری رهبران ملی غيرت و حميت         

اين ملت كهنسال كار خود را خواهد كرد و هـر چـه زودتـر پيـروزی نـصيب آزادمـردان و آزادزنـان واقعـی ايـن                            

  . سرزمين خواهد شد

  

  

  لرد بايروناز  ای آزادی

ها نيـز همچنـان       افتد و در تاريكی سياهچال      ای آزادی تو آن روح جاودان هستی كه هرگز دربند و زنجير نمی            

قلبی كه تنها برای تو ميطپد وقتی هم كه قالده و ظلمـت و زنـدان                . درخشنده ميتابد زيرا جايگاه تو قلب انسانهاست      

ميآورد كه كشورشانرا پيروزی ميبخشد و نام آزادی را با هر        نصيب فرزندان تو ميشود شهامت آنها نيرويی پديد         

  . . . نسيمی باطراف جهان ميپراكند
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  از اقبال الهوري

  ردبصری بندگی آدم ك یآدم از ب

  ذر قباد و جم كردگوهری داشت ولی ن

  يعنی از خوی غالمی ز سگان خوارترست

  من نديدم كه سگی پيش سگی سرخم كرد

 ٭       ٭       ٭

  تای گف ر باخضر خوش نكتهسكند

  وشریك سوز و ساز بحر و برش

  يتو ای نجن گاز كنار عرصه بين

  وتر ش درنبرد و زنده بمیران

  

  

  اخبار    

  عيدی كه عزا بود

بدنبال اعالميه مراجع تقليد مبنی بر اعالم عزای عمومی در عيد نـوروز مـردم مـسلمان ايـران بجـای مراسـم                       

الرغم برنامه مضحك دستگاه اسـتعماری كـه          قانونی دولت و علی     ا اعمال غير  شادباش مجالس اعتراض و مخالفت ب     

از راديو پخش ميشد مردم بدون اعتنا از دستور علمای اعالم پيروی كردند و بربدبختيها و مصيباتی كه بر مملكت                 

اره بـا   اعتنـايی مـردم دوبـ       مستولی شده فرياد اعتراض بلند كردند و هيـأت حاكمـه فاسـد بـرای جـواب بـاين بـی                    

  . سالح را مورد تاخت و تاز قرار دادند ترين وجهی مردم بی وحشيانه

   ـ در تبريز١

در روز دوم فروردين در يكی از مساجد در حاليكه واعظ از اعمـال غيـر قـانونی و خـالف شـرع و انـسانيت                          

اعتـراض مـردم روبـرو      دستگاه شاه انتقاد مينمود افسری از شهربانی ايشان را امر بپايين آمدن ميدهد و چون با                 

ميشود بهمراهی پليس و نيروهای انتظامی بجـان مـردم ميفتـد افـسر مزبـور بـه سـختی مـضروب ميـشود و در                           

دهنـد دههـا نفـر كـشته و زخمـی ميـشوند و اكثـر                  تظاهرات و اعتراضاتی كه مردم در خيابان و بـازار انجـام مـی             

مـوج اعتـراض در سراسـر       . های نامعلوم ميبرنـد   مجروحين را با وضع فجيعی در كاميونهای ارتشی ريخته و بجا          

  . تر ميشوند های دستگاه حاكمه فعلی متنفر و خشمناك آذربايجان جاری است و مردم دمبدم از فجايع و فريبكاری

روز دوم فروردين چندين اتوبوس شركت واحد عـده زيـادی از گروهبانـان و كمانـدوها را بـا لبـاس       :  ـ قم ٢

د قبال مقدار زيادی مشروب الكلی مينوشند و بحال مست وارد مدرسه فيضيه ميـشوند               شخصی بقم ميبرد اين افرا    

 هزار نفر از مردمی كه جهت روضه جمع شده بودند پخش ميشوند ـ در پايان بـدون آنكـه از    ٢٠و در ميان حدود 

رضـا شـاه    «ای از همان مامورين بـا صـلوات و درود بـروح               طرف گوينده انتقاد مخصوصی بعمل آمده باشد عده       

بلوايی ايجاد ميكنند و بالفاصله چوبها و چاقوها را از آستين بدر آورده و با كمك مـامورين انتظـامی بجـان      » كبير

های خونين و نيم سوخته  پناه ميافتند و آنقدر از طالب ميزنند و دست و پا و سرميشكنند و عمامه مردم و طالب بی

پـس از  . سوزانند  ابهای دينی حمله كرده آنها را پاره و لگد مال كرده و می            ها و كت    انبار ميكنند و سرانجام بكتابخانه    

  . آن چندين كودك دهقان ده تا پانزده ساله را از طبقه دوم بزمين پرتاب ميكنند كه حال آنها بسيار وخيم است
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ت خالی  در اين حادثه كه سرهنگ مولوی رئيس سازمان امنيت تهران فرماندهی ميكرده است طالب نيز با دس                

در اين فاجعه كه شبيه و بلكه شـديدتر از فاجعـه اول   . اند از جان و حيثيت خود دفاع ميكنند    تا آنجا كه قدرت داشته    

 ميباشد سه نفر كشته و صدها نفر بسختی مجروح ميشوند و چون مجروحين را به بيمارستان قم ميبرند                 ٤٠بهمن  

دهد برخالف تمام شئون انسانيت مجروحين را كـه هـر يـك             پس از يكروز قوای انتظامی و شهربانی قم دستور مي         

  . نمايند بايد ماهها تحت معالجه و درمان بمانند از بيمارستان اخراج می

 مقـررات انـسانی      بدين ترتيب نشانداده شد كه دستگاه حاكمه از تجاوز بقانون اساسی و شرع دست نكـشيده               

  . هيان مغول و نازيها را سفيد كرده استالمللی را زير پا ميگذارد از اينجهت روی سپا بين

اكنون با اينكه در شهر قم آتش كينه و تنفر از اعمال هيأت حاكمه در دلها زبانه ميكشد دستگاه خفقان شديدی                 

را تدارك ديده و با جاسوس بازی و مامور سازمان امنيت بكلی امنيت را از علمـا و طـالب و مـردم آنـشهر سـلب                       

اهللا خمينـی جـوابی جهـت         های علمای تهران حضرت آيـه        فاجعه در جواب تلگرافات و نامه      بمناسبت اين . كرده است 

  . اهللا خويی در تهران ارسال داشتند آيه

بينی كامـل علمـای بـزرگ و مجاهـد شـيعه              اين جواب كه بسيار عميق و پرشور تهيه شده بود حكايت از واقع            

لما را برای مخالفت با اصـالحات ارض و آزادی نـسوان            شكنی بود بكسانيكه جنبش ع      مينمود و ضمنا پاسخ دندان    

  . قلمداد ميكنند

 ـ برای ابراز همدردی با علما و مراجع تقليد و طالب ستمديده قم موج اعتراضات و ابـراز تنفرهـا از اكنـاف     ٣

هـا و     امـه ها هرگز تلگرافی در اين زمينه مخـابره نميكننـد ولـی ن              كشور بسوی قم جاری است و با اينكه تلگرافخانه        

  . های مردم معترض و خشمناك بقم با شدت ادامه دارد مسافرت

ها نيز تظاهرات فراوان از طرف مردم  ها در كاشان و مشهد و ساير شهر  ـ جهت اعتراض باين اعمال دولتی ٤

ا ای بـه آنـان حملـه ميبرنـد و جمعـی ر              و دهاقين انجام ميگيرد و همه جا مامورين و كماندوها با شـدت وحـشيانه              

  . مضروب و مقتول ميسازند

 ـ جنگ عشاير عليه قلدری و خودسری در فارس بـا شـدت ادامـه دارد دسـتگاه حاكمـه بـرای تبرئـه خـود          ٥

ها را بمالكين و مخالفين آزادی نسوان نسبت دهـد در حاليكـه همـه جـا قيـام عليـه اسـتبداد و              ميكوشد كه اين قيام   

  .  زدگی و گرسنگی است منا عليه قحطخودسری و تجاوز بقانون اساسی و انسانيت و ض

ها و اعمال و فجـايع ضـد انـسانی دولـت و طبقـه حاكمـه و         ـ در بازار تهران جهت اعتراض به قانون شكنی ٦

قوای نگهبان آن روز شنبه دهم فروردين ماه سراسر بازار تهران و خيابانهای بوذرجمهری ناصر خسرو و سپه ـ  

هباز ـ اميركبير ـ و سرچشمه بحال اعتصاب و اعتراض بسته بود كـسانيكه    مولوی ـ سيروس ـ خراسان ـ ری ـ ش    

اند همگی تحت تاثير شكوه و دامنه اين اعتراض كه ميـرود بـساط خودسـران را            در آنروز بخيابانهای فوق سرزده    

رت مردم  دولت بيچاره علم كه خود در كار خود سردر گم شده است از اين تالطم نف               . اند  واژگون سازد قرار گرفته   

شخصيت دولت منكر آن شد و چـون انكـار بافتـضاح كـشيد بفكـر انتقـام و                     بدست و پا افتاده ابتدای سخنگوی بی      

های بازار جلوگيری ميكننـد تـا مگـر بـا تعطيـل       اكنون چند روز است عمال پليس از باز شدن در مغازه . تهديد افتاد 

و تسليم بدولت و هيأت حاكمه وادارد ولی بيداری و خـشم            زياد كسب كار آنانرا از راه خود باز گردانند و بكرنش            

  . ها متزلزل گردد بازاريان و اصناف شرافتمند باالتر از آنست كه از اين دسيسه

 ـ وفات مرحوم حاج سيد ضياءالدين حاج سيد جوادی كه از روحانيون مبارز و مردان فـداكار نهـضت ملـی     ٧

  . پرستان تاثير عميق بجا گذاشت نايران بود در ميان عموم آزاديخواهان و وط
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 بمرض قلبی چشم از جهان فرو بست در انتخابات دوره هفدهم در زمان ١٠/١/٤٢فقيد سعيد كه در روز شنبه 

حكومت ملی آقای دكتر مصدق از طرف مردم قزوين بوكالت مجلس شورای ملـی انتخـاب و در صـف نماينـدگان                      

 مرداد با وجـود فـشارها و تهديـدها و           ٢٨و پس از كودتای ننگين      . فراكسيون نهضت ملی تا آخرين روز باقی ماند       

های فراوان دستگاه قلدری هرگز از راه آزادمردی و مبارزه عدول نكرد و تا آخرين روزهای عمـر خـود در                       تطميع

  . صف مجاهدان وطن و مليون و آزاديخواهان باقيماند

ه و بازار رساندن خبر بهمه جا مقدور نبود صـبح روز            با اينكه با خفقان شديد مطبوعات و ايام تعطيل دانشگا         

 تشيع جنازه بسيار باشكوهی از طرف كليه روحانيون اصـناف و بازاريـان و دانـشجويان انجـام           ١١/١/٤٢يكشنبه  

در مجلـس ختمـی كـه از        . ها تعطيل گرديـد     گرفت و در تمام مسير خيابان مولوی اميريه دروازه قزوين كليه مغازه           

 در مسجد ارك برگـزار  ١٥/١/٤٢يه تهران و خانواده حاج سيد جوادی در بعدازظهر روز پنجشنبه طرف جامعه علم 

ها از قبول آگهی ختم بامضای جبهه ملی و نهـضت آزادی و اعـضای شـورای جبهـه خـودداری                       شد كليه روزنامه  

س ختم مراجعه شد معلوم كردند و از دو روز قبل بهريك از علما و اهل منبر با سابقه جهت ايراد سخنرانی در مجل             

گرديد سازمان امنيت آنها را تهديد كرده است كه در ختم حاج سيد جوادی منبر نروند ولی بهرحال مجلس ختم بـا           

پايان ختم مـرادف بـا      . نظيری و با سخنرانی دو نفر از دانشجويان دانشگاه و آقای شيخونی پايان يافت               جمعيت كم 

  .  مردم گرديداهللا خمينی در ميان پخش تلگراف آيه

اين جريان نشان داد كه عموم افراد ملت نسبت بخدمت گذاران و آزادی خواهان واقعـی كـه ننـگ همكـاری و                       

  . شناسی و آمادگی دارند اند چقدر حق سكوت در برابر دستگاه حاكمه فعلی را بخود هموار نكرده

 روزنامه و مجله ٧٠ لغو امتياز بيش از آوری كه دولت علم اين چند روزه انجام داده است  ـ از كارهای خنده ٨

ای از  ای از خودسری و اختناق مطبوعات ميباشد و از اينجهت كه عـده    اين عمل كه خود نمونه    . هفتگی و ماهانه بود   

خوار و مداح دستگاه را نيز شامل شده است جالب و مضحك است ـ روزنامه نويـسهاييكه طـی     های جيره روزنامه

 خود را فروختند و حيثيت روزنامه نگاری را از بين بردند و در برابر چند تومـان جيـره                    ده سال شرافت و آبروی    

شـان   دولتی حقايق را پوشاندند و مديح ظلمه را گفتند و فحشا و باطل را رواج دادند باين ترتيـب بيـك بـاره دكـان                     

  . »من اعانه ظلما سلط اهللا«. بسته و نانشان بريده شد

خـواران و دستنـشاندگان معـروف دسـتگاه و            ل را از روزنامه ديپلمات كه از جيره       بد نيست كه ماجرا و دردد     

  )٤١ اسفند ٢٩ مورخ ٤٣٣شماره . (ناشر افكار افسران بازنشسته است بشنويد

هـر كـدام مـدت چنـد سـال          ) منظور همان مطبوعـات فرمايـشی اسـت       (بخت و سرسخت      اين موجودات نگون  «

 معرفی كرده و تا توانستند در محاسـن و محامـد ديكتاتورهـا داد سـخن                ترين افراد   جبارترين اشخاص را معصوم   

داده مطبوعات خود را در تعريف و توصيف سياه و آبروی خـويش را در انظـار جامعـه تبـاه نمـوده سـرزنش و                          

عذاب وجدان را متحمل شده لعنت و نفرين ابدی برای خود و خاندانشان بوجود آورده و عمری را در نهايت ذلـت                      

آميزی مواجه گرديده و زن و فرزند را در ورطه            انگيز و اعجاب    ت گذرانده و در آخر كار با چنين عاقبت اسف         و خف 

  . اند مسكنت و فالكت افكنده

در همين حال و در آن شرايط و مقتضيات عجيب توقعات مردم از آنجا حد و حصر نداشت و جبهه ملی طـی                       

هـای اجيـر      پـاره   مينمود و وعاظ روی منبر عبـارت ورق       ) های مزدور   روزنامه(های خود اشاره به روزنامه        اعالميه

  »! !الدنيا و االخره قادر بدفاع و توضيح و تشريح وضع خويش نبودند بكار ميبردند و اين بيچارگان خسر

 ـ تعداد زيادی از افسران بازنشسته با حقوق گزاف باسـتخدام سـازمان امنيـت درآمـده و بـا لبـاس مبـدل         ٩

ناگون مخصوصا روحانی و معمم در ميان طبقات مختلف و مخصوصا دانشجويان دانشگاه و طـالب                بشكلهای گو 
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طلبان در يافتن و رسواكردن  الزم است عموم آزاديخواهان و حق. علوم دينی در قم و مشهد بفعاليت مشغول شدند

  . اينگونه عناصر منتهی سعی را بنمايند

اتومبيل به كشور گذشته از آنكه بـه شـركت ثابـت پاسـال بهـايی       ـ ميگويند در جريان آزاد ساختن ورود  ١٠

ای بملكه مادر داده است آقای وزير اقتصاد نيـز مبلـغ بـسيار هنگفتـی از          يهودی االصل معروف سهم قابل مالحظه     

 كـه شـاه و علـم آنـرا سـال            ٤٢اند بدين ترتيب اولين برنامه اصالحی سـال           های اتومبيل دريافت داشته     همه كمپانی 

  . جويی در مصرف ارز و خدمت به اقتصاد كشور شروع گرديده است اند باين صرفه زندگی ناميدهسا

هـای زنـدانيان و آزاديخواهـان ملـی در دادگـستری        ـ زندانيان سياسی ـ در اجتماعی كه از طرف خانواده  ١١

نی بـودن فقـط بعـضی از       تشكيل گرديد اعالم جرمی از خانمهای آن جمع به دادستان ارائه گرديد كه به علت طـوال                

  . قسمتهای آنرا ذكر ميكنيم

رونوشـت  . رونوشت دادستان شهرستان تهران   . رونوشت دادستان استان  . جناب آقای دادستان ديوان كشور    

  . رونوشت انجمن حمايت از زندانيان. رونوشت رئيس كانون وكال. رئيس ديوانعالی كشور

بينيـد و بـه علـت آگـاهی      ر خود نيرويی برای احقاق حق نمـی جناب آقای دادستان ـ شايد شما به دليل آنكه د 

كاملی كه از عدالت گستری در اين مرز و بوم داريد متعجب شويد و بر ما بخنديد اما ما راهی جز ايـن نـداريم كـه                           

ی برای استقرار حكومت قانونی آنچه را در قوه داريم بكار بريم و تا آنجا كه ميتـوانيم تخلفـات قـانونی را يـادآور                      

  . كنيم

آقای دادستان ـ شايد وقاعده ميبايست اطالع داشته باشيد كه در طی دوماه گذشته هر روز و هر ساعت بـه خانـه    

در . انـد   اند و عزيزان ما فرزندان ما برادران پدران و همسران ما را بسياهچال زنـدان بـرده                  يكی از ما هجوم آورده    

اند و جمعی از آنان را شكار كرده و بـه بنـد    ب و مجروح كردهدانشگاه جگرگوشگان ما را با دشنه و خنجر مضرو  

خوابی و نـاراحتی را بـر مـا كـه همـسران و خـواهران و مـادران                     اند و هنوز هم چنين ميكنند شبها حتی بی          كشيده

هايمان در وحشت و اضطراب       زندانيان هستيم كافی ندانسته و فرزندان خردسال ما را نيز با يورش نابهنگام بخانه             

هايی هستيد كه بعلت نبودن سرپرست شيرازه زندگيشان از           های زندانی   شما مسوول بدبختی خانواده   . . . اند  افكنده

و . . . ـ . هم ميگسلد و در اين محكمه هيچ يك از مواد قانونی دستگاه پرعرض و طول عدالت گستری مسموع نيست

و روشن باشد قوانين و مقرراتی را كـه ملـزم بـه             ما برای آنكه در آخر سال حساب عدالت گستری شما را صريح             

. . . آور ميشويم و بر اساس آنها اعالم جرم ميكنـيم           ايد ياد   اجرای آن هستيد و گويا تا كنون از اجرايش غفلت كرده          

  : آقای دادستان بنظر ما

 ضرب و جرح و     ايد در   هايی كه در دوماه اخير برای فرزندان و برادران و شوهران ما فراهم كرده               در مزاحمت 

ايد در تفتيش منازل ما و ناراحت كردن كودكان خردسال مـا و در بازداشـت                  هايی كه به ايشان وارد نموده         شكنجه

غير قانونی عزيزان ما اصول و موادی از متمم قانون اساسی اعالميه جهانی حقوق بشر قـانون مجـازات عمـومی                     

بـر اسـاس و باسـتناد اصـول مـتمم قـانون             . . . ا عبارتند از  قانون آيين دادرسی كيفری نقض شده كه برخی از آنه         

اساسی و مواد اعالميه جهانی حقوق بشر و قانون مجازات عمومی نسبت به اعمالی كـه مـامورين دولتـی در ايـن                       

 ـ  ١٢٤ ـ  ١٢١ ـ  ٩٧ ـ  ٩٤ ـ  ٩٣ ـ  ٩٢ ـ  ٩١ ـ  ٦٠ ـ  ٥٤ ـ  ٣٨ ـ  ٢٤اند و با توجه به عدم رعايـت مـواد    موارد مرتكب شده

ورود  (١٣٣ مكرر قانون آيين دادرسی كيفری به دادستان اعالم جرم ميكنيم و توجه ايشان را بمـواد  ١٣٠ ـ و  ١٢٩

افترا و توهين و هتك حرمـت از طـرف مـامورين             (٢٧١ و   ٢٦٩و  ) توقيف غير قانونی   (١٩٣و  ) به منزل بدون اجازه   

ما باحترام اين انديـشه سـاعتی چنـد در پـشت در             و  . . . از قانون مجازات عمومی جلب مينماييم     ) دولتی و غير آنها   

  ـ . . . ای كه درباره آزادی ميكنيد و مقدس است با سكوت مينشينيم اطاق شما كه بهنگام انديشه
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 فروردين كه قرار بود مراسم شب هفت مرحوم روحانی مجاهد حاج سيد جوادی بـر سـر   ١٦ ـ روز جمعه  ١٢

ها با رعب و وحشت فراوان بتكاپو افتادند تا از آن    نند مجلس ختم، دولتی   مزار آن مرحوم در قزوين به عمل آيد، ما        

آباد مورد بازرسی قرار ميگرفتنـد        جلوگيری نمايند از صبح جمعه كليه اتومبيلهايی كه به قزوين ميرفتند در شريف            

م در تمـام    و هر كس كارت دانشجويی در جيب داشته به شدت مضروب و بازداشت ميشده است و بقيه افراد را ه                   

بدن حتی كفش و جوراب و زيرپوش بازرسی ميكردنـد و در صـورت يـافتن كـوچكترين اثـری آنهـا را بازداشـت                   

نظير بـود دسـتگاه دولـت و سـازمان      ميكردند با وجود اين كثرت جمعيت از تهران و قزوين در محوطه آرامگاه بی          

ليس و پليس سـوار واجـامر و اوبـاش را بـه             امنيت از مشاهده اين هيجان عمومی بعدازظهر روز جمعه دستجات پ          

تعداد بسيار زياد به آرامگاه فرستادند بطوريكه تمام محوطه آرامگـاه را اشـغال كردنـد و چـاقو كـشان بـا شـعار                  

مانع هر گونه مراسمی گرديدند گزارش رسيده حاكی است كه جمع افراد پليس حاضر              ) جاويد شاه (هميشگی خود   

پليس در قزوين تجاوز ميكرد و اين نشان ميدهد كه چقدر دولت اعليحضرت كه پنج و نيم در آرامگاه از كليه نفرات 

  . اند اند خائف و از كوچكترين اجتماع مردم بيمناك ميليون رای اعتماد از مردم گرفته

 ايكه از طرف ايرانيان خارج از كشور و علما و جوامع اسالمی خارج از  ـ در اثر مراجعات و شكايات عديده ١٣

ايران به سازمان ملل شده است نمايندگانی از سازمان مزبور به قصد تحقيق دربـاره تـضيقات و مظـالمی كـه در                       

اند و به قرار اطالع هم اكنون شخصيتهايی از سـازمان ملـل بـرای تحقيـق دربـاره وقـايع                       ايران ميگذرد اعزام شده   

  . جانگداز اخير در قم بسر ميبرند

  

  

ضت آزادی ايران به مراجع تقليد مجاهد قم و مشهد حضرات متن نامه هيأت اجرائيه نه

  .اهللا حاج آقا روح اهللا خمينی آيات

  حاج سيد كاظم شريعتمدار و حاج سيد هادی ميالني

  دامت افاضاته اهللا العظمی آقای حضور محترم حضرت آيه

ع غيـر انـسانی آنـان    تجاوز وحشيانه عوامل دولت و هيأت حاكمه بمقام روحانيت و شرع اقدس اسالم و فجاي             

نهـضت آزادی ايـران ضـمن ابـراز         . در مدرسه فيضيه موجب نهايت نفرت عموم طبقات و افراد ملت گرديده اسـت             

انزجار از اين عمليات مغول مآبانه و ستايش از قيام و نهضت علماء اعالم در جهـاد عليـه خودسـری و اسـتبداد و             

  . مفكری در اين جهاد مقدس اعالم ميداردمنشی آمادگی قلبی خود را برای همگامی و ه فرعون

  هيأت اجرائيه نهضت آزادی ايران
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  ۲۹/۱/۱۳۴۲،ـ۸شماره 

  

  

  حكومت سياه پليسي

ها برای اينكه پاهای دختران كوچك بماند و ظريف بار بيايد از كودكی در كفـش آهنـی                    معروف است كه چينی   

ند بطوريكه زنان بيست سی ساله پای بچـه چهـار           ميپيچيدند فشار و خشونت آهن از رشد طبيعی پا جلوگيری ميك          

  . پنج ساله را دارند

حكومتهای پليسی هم برای جلوگيری از رشد افكار عمومی و پايين نگهداشتن سطح شعور و درك عامه تمـام      

وسائل تعليم و تربيت و تمام ابزارهای آگاهی و اسـتخبار عمـومی را بـه زنجيـر سانـسور ميكـشد و زيـر فرمـان          

ن و فاسدترين نوكران خود قرار ميدهند تا جاييكه وقايع مهم و حوادث جاری مملكت مطلقـا در مطبوعـات        تري  پست

شـرمی    و راديو كه اولين وظيفشان آگاه كردن مردم است منعكس نميشود سـهل اسـت بـا منتهـای وقاحـت و بـی                       

  . تحريف بلكه وارونه نشان داده ميشود

ترين مبارزان راه آزادی و سعادت مملكـت          ن و شريفترين و پاكيزه    تري  روزيكه قريب به چهارصد نفر از اصيل      

تـرين شـرايط بـه سـياهچال          العنانی شاه به زنجير كشيده شده و در سـخت           به جرم مخالفت با ديكتاتوری و مطلق      

سرپرست تبليغـات و وزيـر مـشاور آنچنـان كـسی كـه شـايد بـرای انجـام ايـن وظيفـه در صـف              : اند  زندان افتاده 

ن حكومت سياه پليسی به از او و حتی مانند او نميتوان جست رسما ميگويـد فقـط چهـار تـن از سـران                         خدمتگزارا

ای جـرات نميكننـد كـه     و پس از آن يـك كلمـه در هـيچ روزنامـه          ! ! اند آنهم بميل خودشان     جبهه ملی بازداشت شده   

  . بنويسند

  . انی امكان ندارددر حكومت پليسی نه فقط اين امر عجيب نيست بلكه جز باينصورت حكمر

از سه ماه پيش مملكت سخت متشنج است مقامات روحانی و دينـی در قـم و مـشهد و اصـفهان و تهـران در                          

العنان شاه و غالمان اعليحضرت همايونی سخت مقاومت ميكنند مدرسـه             برابر ديكتاتوری و جنايات حكومت مطلق     

آمـده، سـطح مدرسـه هنـوز خـونين و از بقايـای              فيضيه قم بصورت بلخ و بخارای دوران حمله و هجوم مغول در           

. های عبا و عمامه و كتب علمی و مذهبی طالب مظلوم و مجروح و مقتول مدرسه مفروش و انباشـته اسـت                       سوخته

كشتار وحـشيانه تبريـز   . االئمه انجام ميشود قدری كمتر و شبيه آنهم در مشهد مقدس در جوار مرقد حضرت ثامن     

امی كاشان و حوادث مهم دانشگاه كه در خور بحث جداگانه است و جاهای ديگـر و                 و جنايات فارس و حكومت نظ     

قلعه اينها حوادث روزمره و جاری مملكت اسـت كـه همـه      اعتصاب غذای مجاهدان جبهه ملی در زندان قصر و قزل         

ه و جهـاد بـا   در نيمه دوم قرن بيستم و مبارز! العنانی شاه مشروطه ديكتاتوری و مطلق. يك منشا و يك هدف دارد   

 مهـم و غيـر مهـم         ولی شما يك كلمه از اين وقايع را نـه در روزنامـه            . آن بخاطر نجات مملكت از سقوط همه جانبه       

اينـست  . پايتخت ميخوانيد و نه از راديو تلويزيون كه اصال بخاطر نشر اخبـار و حـوادث سـاخته شـده نميـشنويد                     

  . خاصيت ممتازه و مميزه حكومت پليسی

 خيال ميكند با قلب حقيقت و نعل وارونه عمری ملت ايران و خارجيان را كـه نـاظر ايـن وقـايع                       دستگاه حاكمه 

تر و تواناتری بودند كه در اين ميدان شكـست خوردنـد و           هستند فريب دهد غافل از اينكه از او ديكتاتورهای زرنگ         

چيهای ما بود ولی عاقبت   يغاتدكتر گوبلز با دروغهای بسيار بزرگ خود پيش كسوت و پيشوای تبل           . مفتضح شدند 

هنر راديو و جرايد آقايان اينست كـه شـب و           . كشی كرد زن و شش فرزندش هم بهمين سرنوشت دچار شدند            خود
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اند حامی فئودالها هـستند و        روز فرياد كنند كه تمام آزاد مردانی كه هدف شكنجه و قتل و زجر و حبس قرار گرفته                 

  ! ! از حق رای دادن زنان رنج ميبرند

عجبا اصالحات ارضی و حقوق انسانی زنان كجا و . واقعا اينهمه دروغ و دغل هم شهامت و جسارت ميخواهد   

  ! العنانی و زور كجا ديكتاتوری و مطلق

  آرد خواری خلل درونی آرد          بیداد كشی زبونی

  وشگل كشی در آغ خرمنميباش چو خار حربه بر دوش          تا 

  سنايي

  

  

  اسيون عربيتشكيل فدر

هـای يهوديـان    راديو فرمايشی ايران از پخش هرگونه خبر از دنيای عرب خودداری و فقط اخبـار و مـصاحبه              

  . اسرائيل را كه دشمنان عظمت اسالم و عرب و ايران هستند با آب و تاب پخش ميكند

هـان ايـران بـه      تشكيل فدراسيون متحده عربی از كشورهای مصر و سوريه و عراق در ميان مـردم آزاديخوا               

عنوان بزرگترين پيروزی خاورميانه تلقی شده و بشنيدن آن قلبهـا شـاد و دلهـا بـه پيـروزی نهـضت ملـی ايـران                          

  . اميدوارتر گرديد

تشكيل اين فدراسيون كه بزودی الجزيره و يمن نيز بآن خواهند پيوسـت بمنزلـه تـشكيل يـك پايگـاه قـوی و                        

  . ت كه در راه وحدت جهان اسالم خدمات گرانبهايی انجام دهدنيرومند برای ملل اسالمی بوده و اميد اس

  . ای هستند دستگاه حاكمه ايران و شاه از اين پيروزی سخت نگران و مشغول تالشهای خرابكارانه

نهضت آزادی ايران بدينوسيله تبريك خود را بعموم آزاديخواهان و مـسلمانان جهـان بمناسـبت تـشكيل ايـن             

  . بعلت كثرت مطالب بحث مفصل خود را در اين باره بشماره آينده موكول مينمايدپايگاه عرضه ميدارد و 

  

  

  )ع(حسين بن علی سخنان از 

  :و شنيدم از رسول خدا كه فرمود.  سيد الشهداء در نزديكی كربال

من راسلطانا جابرا مستحال بحرام اهللا ناكثا بعهداهللا مخالفا لسنه رسول اهللا        

اهللا ان يدخله      و العدوان ولم عليه يغير بفعل او بقول علی         يحكم فی عباداهللا بااليم   

  . مدخله

هر كس سلطان جابری را كه محرمات خدا را حالل نموده و عهد خـدا را                

شكسته و بين مردم بجور و فساد حكومت ميكند به بيند و با عمل و يـا زبـان               

 سـاقط   با او مخالفت نكند برخداست كه ويرا بهمانجا كه آن سـلطان را ميبـرد              

  . سازد
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  در قم

پس از ايلغار وحشيانه دوم فروردين بمدرسه فيـضيه قـم و ضـرب و اهانـت بـه روحـانيون مجاهـد و قيـام                          

كنندگان عليه ظلم و خودسری دولت اعليحضرت همـايونی خفقـان شـديدی بـر پـا و بـساط جاسوسـی و پليـسی                         

  . وحشتناكی گسترده است

خمينی و آيه اهللا شريعتمداری با ماموران خفيـه و جاسوسـان دولـت              اطراف منزل مراجع بزرگ شيعه آيه اهللا        

احاطه شده و مرتبا اخبار و شايعاتی از قبيل اعزام چتربازان و كماندوها و زنان هرجايی برای ايجاد بلوا در شهر                     

  . شايع ميكنند تا بدينوسيله بخيال خود علمای مجاهد اسالم را از راه خود باز دارند

ذشته مامورين ارتش و پليس برخالف قوانين مملكتی و مقررات جهانی و بشری طـالب علـوم                 از روز شنبه گ   

دينی را كه با كمال سختی و عسرت بتحصيل معارف دينی مشغولند دستگير و بعنوان نظام وظيفـه جلـب مينمايـد             

را روشـن   گويا در اين زمينه شاه دستور مخصوصی بوزارت جنگ صادر كرده است كه تكليف نظـام طـالب قـم                     

  ! ! بسازند

  : پس از رسيدن تلگراف آيه اهللا حكيم بمضمون زير

آور حادثه مولمه مدرسه فيضيه قلوب عموم مومنين را جريحه دار ساخته اسـت وسـيعلم الـذين                    خبر تاسف «

  »ظلموا

اينجانب مصلحت ميبينم عموم آقايان دسته جمعی بعتبات مهاجرت فرمايند تـا در اينجـا رای خـود را نـسبت                     

  حكيم. بدولت ايران صادر نمايم

دستگاه مرعوب و مخصوصا از اينكه مهاجرت آقايان ممكن است صدای ملت مظلوم ايران را بگوش جهانيان                 

ريـزی و آدم      برساند و پا افتادند و نخست با ارعاب آقايان به اينكه هر گونه پاسخی بتلگـراف فـوق موجـب خـون                     

انـد از حركـت آقايـان جلـوگيری نماينـد عـده از معممـين را                  كشی خواهـد شـد و سـپس بوسـائل ديگـر خواسـته             

انـد    اند كه از درهای گوناگون آيه اهللا خمينی و آيه اهللا شريعتمداری را از عاقبت راهی كه در پـيش گرفتـه                       برانگيخته

  . باز دارندبترسانند و از بيم آنكه اگر شما برويد ديگران و مليون استفاده خواهند كرد آنها را از اقدام مقدس خود 

هم اكنون شيخ احمد كفايی از طرف شاه مامور واسطه شدن بين علما و راضی كردن ايشان بسكوت ميباشد                   

  . اند ها را نپذيرفته ولی علمای مجاهد قم اينگونه واسطه

خانه آنرا مخابره نكـرده اسـت         خانه داده شده است ولی چون تلگراف        تلگرافی از طرف آيه اهللا خمينی بتلگراف      

  . صورت چاپی منتشر گرديدب

ما ميدانيم با اين هجرت تغييرات و تحـوالت عظيمـی روی خواهـد              . . . «اند    ايشان در اين تلگراف اظهار داشته     

داد كه ما از آن بيمناكيم ـ ما عجالتا در اين آتش سوزان بسر برده و با خطرهای جانبی صبر نمـوده و از حقـوق    

اينجانـب دسـت اخـالص خـود را بـسوی جميـع مـسلمين               .مملكت دفاع ميكنيم  آن و استقالل    مسلمين و از حريم قر    

با وحدت كلمه مسلمين سيما علمـای اعـالم صـفوف اجانـب و مخـالفين درهـم                . خصوصا علمای اعالم دراز ميكنم    

شكسته ميشود ما تكليف الهی خود را انشاءاهللا اداء خواهيم كرد و باحدی الحـسنين نائـل خـواهيم شـد و يـا قطـع                          

خائنين از حريم اسالم و قرآن كريم يا جوار رحمت حق جل و عال انی ال اری الموت اال سـعاده و ال الحيـوه                         دست  

  الظالمين اال برما مع
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  اخبار

بدنبال خبر شماره قبل ـ اطالع صحيح بدست رسيده است كه دو نفر از نمايندگان سـازمان ملـل كـه كـشيش      

حيـای دولـت و پلـيس آنهـا را سـخت محاصـره كـرده و از                    ی عمال بی  اند ول   مسيحی هستند برای تحقيق بقم آمده     

  . اند اند و بجای مدرسه فيضيه دبيرستان حكيم نظامی قم را بآنها نشان داده تماسشان با هر مقامی جلوگيری كرده

ه اند و سپس سخنان ايشان را بنحو دلخوا         و دو نفر را بعنوان خبرنگار خارجی نزد آقايان مراجع قم فرستاده           

  اهللا از اين بيشرمی و روبه صفتي اند كه بخارج گزارش داده شود سبحان خود تغيير داده

كار اصالحات ارضی اين روزها خيلی باال گرفته است ـ در اكثريت دهـات بعلـت نداشـتن كـشت و محـصول       

ميـشوند گفتـه   اند چون زارعين باقدام و اعتراض برميخيزند روانه زندان     مردم دچار قحطی و گرسنگی شديد شده      

 نفر از زارعـين     ٤٨ميشود گزاردن يك نفر نظامی در راس وزارت كشاورزی بهمين منظور بوده است در گرمسار                

انـد    اند گناه آنان اين بوده كه نتوانـسته         كه امالك شاه اخيرا بين آنها تقسيم شده بوده است دستگير و زندانی شده             

هزار تومان در سال اسـت تهيـه و ببانـك عمـران يـا شاهنـشاه       قسط ساليانه امالك دريافتی را كه در حدود شش  

  . بپردازند

ای از مـردم بـاين فكـر      ـ بدنبال اطالعيه شركت ملی نفت دائر بتاسيس پااليشگاه نفت در نزديكی تهران عده ٣

 كـه   هـا خبـر داشـتند       اند كه آيا واقعا كسی از اين اراضی اطالع نخواهـد داشـت؟ ولـی از مـدتها پـيش خيلـی                       افتاده

تاسيسات مزبور در اراضی مردآباد كرج كه ملك علياحضرت ملكه مادر است قرار خواهد داشت و اين زمينهـا از                    

و بهای يـك  ) درحقيقت تبديل باحسن(چند ماه قبل از اجرای قانون اصالحات ارضی بشركت ملی نفت فروخته شد             

تومان است البته قرار است مـردم ديگـر از          قسمت از آن كه نقدا از طرف شركت نفت پرداخت شده است نه مليون               

محل اين پااليشگاه اطالع نداشته باشند تا اينكه پس از سالهای سال كه انشاءاهللا پااليشگاه ساخته شـد و فايـده آن              

باين ملت رسيد يا نرسيد الاقل بنـام همـسايگی بـآن بقيـه امـالك و اراضـی اعليحـضرت ملكـه مـادر ترقـی قابـل                             

  . ه باشدای حاصل كرد مالحظه

 ـ ميگويند بدنبال كنفرانس اقتصادی تاريخی و بزرگی كه اخيرا در تهران تشكيل گرديد و در آن بزرگتـرين   ٤

اقتصادی كشور حضور داشتند ـ يكی از اصـول مـصوبه مهـم آن كـه بـاجراء درآمـده اسـت لغـو          ! ! شخصيتهای

  . ميباشد! !) يك تحول اجتماعی بسيار مهم و باور نكردنی(ای  عوارض دروازه

  

  

  اخبار دانشگاه و زندانها

قلعه و بـدنبال آنـان زنـدانيان قـصر و دانـشجويان دانـشگاه                 هفته گذشته جريان اعتصاب غذای زندانيان قزل      

قلعه برای اعتـراض ببازداشـت غيرقـانونی خـود و بـرای رفتـار               زندانيان قزل . هيجان شديدی در تهران ايجاد كرد     

  . ای زدند طه زندان دست باعتصاب غذای يكپارچهغيرانسانی عوامل دستگاه در محو

طنين اين خبر در دانشگاه دانشجويانرا بهمگامی و حمايت از رهبران و استادان و دوسـتان دانـشجوی خـود                    

 ٢١برانگيخت و شوری عجيـب در دانـشگاه برپـا گرديـد و در نتيجـه اعتـصاب غـذای دانـشجويان از صـبح روز                           

 نفـر از  ٣هـای مختلـف شـركت داشـتند           نفـر از نماينـدگان دانـشكده       ١٤تـصاب   فروردين اعـالم گرديـد در ايـن اع        

شروع اعتصاب با مراسمی باشكوه و اعالم برنامه        . تكنيك نيز در همان محل دست باعتصاب زدند         دانشجويان پلی 

هـای    هاعتصاب و شعارهايی كه در تمام آنها نام رهبران زندانی ملت ديده ميشد انجام گرديد دانشجويان بـا دسـت                   
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توسعه دامنه اعتصاب غذا و شور هيجانی كه در مردم شـهر تهـران پيـدا                . گل بديدن تمجيد از دوستان خود رفتند      

شد برخالف ميل دستگاه حاكمـه خيلـی زود علنـی شـد و بهمـين سـبب ناچـار بكوتـاه آمـدن و تـسليم در برابـر                              

قلعـه گرفتنـد و       ن امنيت با زنـدانيان قـزل      بهمين سبب پس از تماسهايی كه روسای سازما       . های آنان شدند    خواسته

قلعـه را    وعده و قول انجام تمام را دادند و خود برای تعيين تكليف يكهفتـه مهلـت خواسـتند و معـاون زنـدان قـزل                        

توضيح آنكه از يكروز قبل از شـروع اعتـصاب دسـتگاه بـرای              . ها آزاد ساختند    تعويض و مالقات را برای خانواده     

قلعه را بزنـدان موقـت منتقـل كـرده بـود و ايـن                 كنندگان ده نفر از سران زندان قزل        صابجدايی و شكست بين اعت    

موجب خشم و محكمترشدن عموم زندانيان در عزم خويش گرديده چون اين خبر بزندان قصر رسيد در آنجا نيز                    

ا محاكمـه در    همگی اعالم اعتصاب نمودند خواست زندانيان در درجه اول عبـارت بـود از تعيـين تكليـف آزادی يـ                    

قلعـه ـ تـسهيالت و آزادی مالقـات پـس از       كه در رذالت افراط ميكرد از زندان قزل. . . عرض يكهفته اخراج سروان

قلعه كـه   های اكيد دستگاه نسبت باجرای خواستهای فوق و ملحق كردن فوری ده نفر از زندانيان قزل     اينكه با وعده  

وستان و برادران زندانی خود، شور و هيجان زائدالوصفی در زندان بزندان موقت شهربانی منتقل شده بودند و بد      

بعـدازظهر روز چهارشـنبه     . مزبور برقرار گرديد بطوريكه حتی ماموران زندان را نيز از فرط تاثر بگريـه انـداخت               

قلعه  زل جناب آقای الهيار صالح بنمايندگی از طرف زندانيان قصر برای استطالع از حال برادران زندانی ق         ٢١/١/٤٢

اند با چند نفر مامور بآنجا رفتند و با آقايان مالقات و اين خبر را بزندان              و اطمينان باينكه اعتصاب خود را شكسته      

 فـروردين بـدنبال و بـا شـرايط          ٢١قصر ميرسانند و لذا دوستان زندانی قصر نيز اعتصاب خود را در بعـدازظهر               

به به دانشگاه ميرسد ولی دانشجويان بانتظار رسيدن خبـر رسـمی            شن  قلعه ميشكنند اين خبر روز پنج       برادران قزل 

قلعه تا روز جمعه باعتصاب خود ادامه ميدهند در تمام اين مدت عده بسياری از دانشجويان                  از طرف زندانيان قزل   

ف های دانشگاه از طـر  در محوطه دانشگاه بحراست از برادران خود و بدادن شعارهای مهيج مانده و از پشت ميله          

ملی پليس دانـشگاه را در      . مردم خيابان و عابرين و ساكنين استقبال زائد الوصفی نسبت بدانشجويان بعمل ميامد            

آهنگی بيـشتر تمـام    جمعه شب برای همصدايی و هم. محاصره داشته و عده زيادی از دانشجويانرا توقيف مينمايد        

غذا كرده بودند شام نخورند و صبح شـنبه طـی           دانشجويان حاضر در محوطه دانشگاه با ياران خود كه اعتصاب           

 دانـشجو شـركت داشـتند اعتـصاب غـذا پايـان        ٧٠٠٠مراسم بسيار باشكوهی و همراه با ميتينگی عظيم كه در آن            

تكنيك نيز كه در مدت سه روز اعتصاب غـذای خـود در دانـشكده صـنعتی مانـده       سه نفر از دانشجويان پلی    . يافت

بهرحال اين اعتصاب غذا بسيار پرصداتر و       .  دانشگاه آمده و در ميتينگ شركت جستند       بودند با استقبال فراوان به    

ها ميپنداشتند و بزودی سراسر شهر تهران و حتی شهرستانها از آن باخبر شدند آنها                 موثرتر از آن بود كه دولتی     

مـصدق  «ريادهـای   ساعت تظاهرات و حركت و جنبش در روز شنبه بـا ف ٧٢پس از سه شبانه روز اعتصاب غذا و        

پـشت ايـادی اسـتعمار و اسـتبداد را          » دست ديكتاتور از وطن ما كوتاه     « و    »شكن ملت تو را ميخواهد      قهرمان و بت  

  . آورده بودند بلرزه در

بقرار اطالع چون دولت تعهد خود را دائر به آزادی يا محاكمه زندانيان در ظـرف يكهفتـه انجـام نـداده و ايـن               

  . قلعه دوباره اعالم اعتصاب غذا كردند  بسر آمده است لذا زندانيان قزل٢٨/١/٤٢مدت در روز چهارشنبه 
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  ۴۲ ارديبهشت تاريخـ ،٩شماره

  

  

  حكومت سياه پليسي

ديكتـاتور زورگـو    . دار پليسی است    های وسيع و دامنه     تكيه گاه حكومتهای ديكتاتوری هميشه و همه جا شبكه        

شته باشد و چون ميداند حرص و آز و منفعت طلبی خود و بستگانش              چون بهيچيك از طبقات ملت نميتواند تكيه دا       

همه طبقات مردم را بستوه آورده است و بعصيان واميدارد ناچار برای خنثی كردن عصيانها و طغيانها كه عاقبت                   

هاييكـه    های مختلف و متنوع جاسوسی تشكيل ميدهد تا با خبر چينی            منجر بسرنگونی ديكتاتور خواهد شد دستگاه     

  . وسيله اين دستگاهها باو ميرسد بتواند بحكومت جابره خود ادامه دهد

كيست نداند سازمان امنيت كه بر حسب ظاهر برای مبارزه با جاسوسـان و دشـمنان خـارجی بوجـود آمـده                 

  . پرستان است عمال و واقعا مامور سركوبی آزاديخواهان و وطن

های مختلف جاسوسی در يكايـك        رف تاسيس شبكه  كيست نداند چه رقم هنگفتی بر بودجه ضعيف مملكت ص         

ادارات دولتی و موسسات ملی ميشود برای نشان دادن بدبختی و سيه روزی ملت كافی است بدانيـد كـه حتـی در        

ميان قضات و دادستانهای دستگاه عدالت و صاحبمنصبان قوه قضايی مملكت جاسوسان سـازمان امنيـت كـه بـا                    

  . ای وجود دارند د بتعداد قابل مالحظهان پول و ترفيع مقام تطميع شده

دو نفر كارمند فالن اداره را در نظر بگيريد با شـرايط مـساوی سـابقه خـدمت و معلومـات و لياقـت واحـدی                          

مشغول كارند و رقم معينی حقوق ميگيرند ولی يكی از آنها كـه مـورد نظـر سـازمان امنيـت قـرار گرفتـه و بـرای                  

و هم قطارانش آمادگی بيشتری دارد عالوه بر حقوق اداری ماهانه پانـصد ـ   جاسوسی و خبرچينی و لودادن رفقا 

هفتصد ـ نهصد ـ هزار و گاهی بيش از هزار تومان در مقابل جاسوسی و تسليم گزارش محرمانه راست يـا دروغ    

های مبنی بر تفتيش عقايـد و راپـرت دادن معتقـدات سياسـی رفيـق و همقطـار و اربـاب رجـوع از                           و حتی گزارش  

  . سازمان امنيت دريافت ميدارد

المثل دادستان فالن شهرستان يا قاضی فالن اسـتان اسـت آثـار ايـن فـساد و                    حساب كنيد كه چنين كسی فی     

ای كه چنين موضوعی جزو مشی عادی روزمره او شده اسـت بيانديـشيد تلـف شـدن      عفونت اخالقی را در جامعه  

 و شـكنجه و عقوبـت مظلومـان همـه يكطـرف آثـار اخالقـی و           گناهان زجـر    پول و وقت لودادن و گرفتار كردن بی       

  . معنوی اين فساد و تباهی بر همه آنچه گفته شده ميچربد

حكومت ديكتاتوری فوق همه اين جنايات و حتی باالتر از فروش مملكت و منابع طبيعـی آن ببيگانگـان ارزش                    

  .  استعداد فرد پروران را محيط ميگيردمعنوی و عقلی و فكری مملكت را بنابودی تهديد ميكند باينصورت كه

مگـر  . ترين مناصب و واالترين مشاغل يعنی رياست دولـت را بـه غالمـان و بنـدگان ميـسپارد                    ديكتاتور عالی 

  درفشانی نخست وزير را در بيرجند بياد نداريد؟ 

. . . س و  وزيـر در قاينـات و سيـستان پـدر در پـدر گرچـه نـوكر كنـسولگری انگلـي                      فراموش نكنيد كه نخست   

بشهادت كتاب سفيد انگلستان حافظ منافع بريتانيای كبير در شرق ايران بوده ولی برای مردم بـدبخت آن سـامان                

های خود با مباهات و تفاخر ميگويـد       امير و اميرزاده به نظر نيامده است چنين اميری در منظر و محضر همواليتی             

اند كه وقتی رئيس وزيـران غـالم و بنـده     ماموريت داده» غالم اعليحضرت همايون هستم«همشهريهای من بمن كه  

لياقتی   شخصيتی و بی    باشد و نه تنها غالمی را ننگ نداند بلكه به بندگی و بردگی فخر بفروشند آيا در بردگی و بی                   
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وزيرانيكه مرئوس چنين رئيس الوزرايی هستند ميتوان شك كرد؟ نه انصاف بدهيد از حكومـت بنـدگان و غالمـان             

بدبخت ملتـی كـه پايـه و        . نتظاری و اميدی ميتوان داشت؟ خاك بر سر مملكتی كه اسير حكومت غالمان باشد             چه ا 

  . مايه ترفيع و ترقی اولياء امورش پستی و زبونی و تملق و فرومايگی باشد

ست شما خيال ميكنيد رئيس الوزرا نميفهمد كه در محضر مردم قاينات و سيستان نبايد خود را تا اين درجه پ              

و فرومايه نشان دهد؟ چرا قطعا ميفهمد و هرگز نميپسندد كه همشهريهايش كه عمری او و پدرانش را امير ميديده                    

ليـاقتی رئـيس      اند امروز بفهمند كه غالم بدبختی بيش نيست ولی چه ميشود كرد او ميخواهد با همه بی                  و ميخوانده 

  . دستی الزم دارد  چوبالوزرا باشد و ارباب هم بجای آزاد مردی مدبر و متفكر

ای از بندگان خدا و فردی از افراد مردم بود پستی و زبونی اطرافيان و مدح و تملـق                     فرعون هم روز اول بنده    

غالمان او را بر آن داشت تا دعوی خدايی كند و عاقبت به سرنوشت ديكتاتورهای خود كامه و خود پـسند دچـار                       

  . فات غرق و سرنگون شود ـ گردد و با همه كبكبه و دبدبه در نيل مكا

هيتلر از طرفی با نبوغ شيطانی اسير نقره و طال و بنده ليره و دالر               . مركب سرنوشت هيتلر هنوز خشك نشده     

نبود از طرف ديگر در اين بيست ساله دنيا قرين هزاران تحول عجيب شده است افسوس همانگونه كه ملت آلمـان                     

دبخت خود را پرداخت ملت ايران هم با اتالف سرمايه مادی و معنوی             غرامت خودپسندی و خودكامگی ديكتاتور ب     

  . دادن به رژيم ديكتاتوری را بپردازد و سقوط در سراشيبی فساد و تباهی بايد جريمه حكومت غالمان و تن

  

  

  ملت و هيأت حاكمه ايران در برابر فدراسيون متحد عربي

آميز و خصمانه نسبت بملت مـسلمان و بـرادر            ار تحريك راديو دولتی و دست نشانده ايران كماكان بنشر اخب        

  . عرب ما و دولت متحده عربی ادامه ميدهد

های دست نشانده آنها عبارتند از يكی دو روزنامه بـسيار       منبع اخبار راديو و مقامات هيأت حاكمه و روزنامه        

و ارتجـاعی انگلـيس و آمريكـا و    هـای اسـرائيلی ـ محافـل اسـتعماری       گمنام اروپايی ـ روسا و مقامات و روزنامه 

  . فرانسه

بهرحال چه هيأت حاكمه ايران بخواهد و چه نخواهد تشكيل جمهوری متحـده عربـی از سـه كـشور مـصر و                       

ترين مسئله روز در خاورميانه تلقی شده است ـ   سوريه و عراق بر اساس حكومت فدرالی بعنوان بزرگترين و مهم

اتحاديه سياسی ـ اقتصادی ـ نظامی ـ آرمانهای ديرين خـود را كـه يگـانگی       از يكطرف ملتهای عرب با تشكيل اين 

كشورهای عرب و تشكيل مليت واحد عربی بوده قريب بوقوع ميابند و بـدين وسـيله در سراسـر دنيـای عـرب از                        

نشينهای جنوبی خليج فارس تا تـونس و مـراكش و الجزايـر موضـوع شـادی و       اردن ـ عربستان ـ كويت ـ و شيخ   

  . دوستان و متفكران عرب برای اتحاد و وحدت در سيالن است سات و تظاهرات وطناحسا

از طرف ديگر اسرائيل پايگاه ننگين استعمار در خاورميانه بيش از پيش مرعوب شده و برای حفظ موجوديت        

متحد عـرب   ای عليه جمهوری      اش تجاوز بملل عرب است بدست و پا افتاده و در فكر تشكيل اتحاديه               خود كه الزمه  

  . است

اين اتحاديه قرار است بين اسرائيل و دو دولت پوشالی و دست نشانده و دو هيأت حاكمه فاسـد و ضـد ملـی            

  . تشكيل شود» محور اسرائيل ـ آنكارا ـ تهران«ايران و تركيه بنام 

يران مركز  مشهور و ا  » اصدقاء اسرائيل «مدتهاست دولت ايران در مشرق زمين و در ميان برادران عرب بنام             

  . آمد و رفت جنب و جوش و تحريكات ضد عربی سران اسرائيل است
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اين خبرهمانقدر كه دستگاه و هيأت حاكمه و شاه ايران را نگران و ترسان ساخته است ملت ايران بخصوص                   

اش  اكثريت مسلمان ايران خوشحال و اميدوار و روحيه آنها را در جهاد مقدسشان عليه هيأت حاكمه دست نشانده                 

  . تقويت كرده است

  . در تمام طبقات و اصناف با تبريك و تهنيت فراوان استقبال گرديده است

اين دو نوع احساس و استقبال از اتحاد ملل عرب نشانه بارز ديگـری از شـكاف پرناشـدنی و جـدايی وصـل                        

  . ناپذير ملت ايران و هيأت حاكمه و رئيس آن ميباشد

  ما و اسرائيل

 از مكتبی پيروی ميكنيم كه همه افراد بشر را در برابر عدل الهی يكسان و يكنواخت ميدانند                  ما مسلمانان ايران  

موهومات ـ نژادی و خانوادگی و طبقاتی را مطرود و ميزان برتری و قرب بخدا را عمـل صـالح و ايمـان و تقـوای      

  . آنها ميداند

پرستی و    اسالميت با قوم  . اسالم همه يكسانند  اين از نظر رابطه خلق است با خالق عالم واال در نظام اجتماعی              

 ميليون مـسلمانان    ٦٠٠از فلسفه برتری نژادی و فاشيسم و جنايات هيتلری دور و بيزار است بنابراين احساسات                

  . »جهان احساساتی ضد يهودی و ضد بشری نيست

 به اتخاذ سياست دفاعی در      المللی و دولت استعماری اسرائيل قرار داشته و ناچار          ما در برابر صهيونيزم بين    

  . برابر خطرات آن هستيم

  »دنباله در شماره آينده«

  

  

  حديث از رسول اكرم

  )رسول خدا ص(ان من اعظم الجهاد عنداهللا كلمه عدل عند امام جائر 

  بزرگترين جهاد در نزد خدا گفتن حق و عدالت است در برابر پيشوای ستمكار

 ٭       ٭       ٭

  آرد خواری خلل درونی

  آرد بیداد كشی زبونی

  ميباش چو خار حربه بر دوش

  ن گل كشی در آغوشتا خرم

  

  

  اخبار دانشجويان ايران در خارج

حـاكی اسـت كـه تظـاهرات در         ) دوسـلدرف (اخبار واصله از دفتر اروپايی كنفدراسـيون دانـشجويان ايرانـی            

ادان دانـشگاه و دانـشجويان رشـيد بقيـه        سراسر شهرها بر عليه ظلم و ديكتاتوری شاه و بمنظور آزادی كليه است            

تلگرفهـای اعتـراض آميـز بـسران كـشورهای          . دانشگاههای ايران و افراد جبهه ملی و مردم آزاده ملت ادامه دارد           

های كنفدراسيون دانشجويان ايرانی در آنها قيد گرديـده           های آزاديخواه مخابره شده و خواست       بزرگ و شخصيت  

  . است
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   آوريل١٠ تظاهرات روز چهارشنبه

 روزه  ٥ايكه از طرف كنفدراسيون دانـشجويان ايرانـی اعـالم شـده روز چهارشـنبه تظـاهرات                    بر طبق برنامه  

اخبار رسيده از اروپا و غرب آمريكـا        . بخاطر آزادی زندانيان و رسوا ساختن حكومت ديكتاتوری شاه آغاز گشت          

هـای بعـد بـاطالع        وح اين تظـاهرات در شـماره      جريان مشر . حاكيست كه اين تظاهرات موفقيت فراوان داشته است       

  . خواهد رسيد

روز چهارشنبه عده كثيری از دانشجويان در مقابـل سركنـسولگری           . در شرق آمريكا نيز تظاهرات ادامه دارد      

آقـای  . ، مـارچ كنفدراسـيون را كردنـد       ٢٧،  ١٠،  ٥هـای     ايران در نيويورك حاضر شدند و درخواسـت جـواب نامـه           

اقدام قطعی و سريع داد و دانشجويان نيز برای ادامه تظاهرات بمقر سـازمان ملـل رهـسپار                  سركنسول جديد قول    

 نفر از ديگر دانشجويان نيز بدوستان خود پيوستند و پس از چند سـاعت تظـاهرات كـه        ٥٠در آنجا بيش از     . شدند

نماينـدگان  . مكـرر بـه انگليـسی تكـرار ميـشد     » اصـالحات ارضـی آری ـ ديكتـاتوری شـاه نـه      «در آن شـعارهای  

  . دانشجويان بداخل عمارت سازمان ملل پذيرفته شدند

سه نفر از نمايندگان مدت يك ساعت با آقای دكتر هامفری رئـيس قـسمت حقـوق بـشر سـازمان ملـل متحـد                         

مذاكره كردند و طومار درخواستهای خود را كه در طی آن تقاضای رسيدگی بزندانی بودن غير قانونی استادان و  

و سران جبهه ملی شده بود و همچنين از سازمان ملل درخواست شده بود كه فورا در مـورد كـشتار                     دانشجويان  

جريـان مـشروح    . پناه عشاير و ايالت و مردم شهری رسـيدگی شـود بايـشان تقـديم و رسـيد اخـذ شـد                       مردم بی 

و تلويزيـون و    راديوهـا   . تظاهرات در روز چهارشنبه از طرف خبرگزاريهای مهم بـسراسر گيتـی مخـابره گرديـد               

  . جرايد جريان اعتراض را منتشر نمودند

  راه پيمايی پنجاه مايلی اعتراض

طبق قرار قبلی عده كثيری از دانشجويان در برابر روزنامه بالتيمورسان در شـهر بـالتيمور تجمـع نمودنـد و                     

 پـس از    ساعت سه بعدازظهر در حاليكـه شـعارهای متعـددی را حمـل ميكردنـد بـسوی واشـنگتن حركـت كردنـد                      

 آوريل بمسجد مسلمانان واشنگتن رسيدند هنگام ورود به شـهر           ١٢راهپيمايی بيست ساعته خود ظهر روز جمعه        

عده زيادی از دانشجويان ايرانی مقيم واشنگتن باستقبال دوسـتان خـود آمـده و بآنهـا پيوسـتند و سـپس صـف                        

موتوری عبور و مرور وسـائط نقليـه را         طوالنی دانشجويان در شهر واشنگتن بحركت درآمد و پليس با اسكورت            

پس از رسيدن بمسجد و شركت در نمـاز جمعـه دانـشجويان بطـرف               . در مسير راهپيمايی دانشجويان قطع ميكرد     

كاخ سفيد حركت كردند و تا پاسی از شب بتظاهرات خود ادامه دادند دو روز بعد نيز تظاهرات در برابر كاخ سفيد                      

  . ادامه داشت

هـای    روزنامـه . ی دانشجويان بسته است و متجاوز از بيـست پلـيس از آن محافظـت ميكنـد                سفارت ايران برو  

بالتيمورسان و واشنگتن پست و تمام ايستگاههای راديو و تلويزيون آن تظاهرات را با عكـسهای متعـدد مـنعكس                    

  . كردند

 در آن از ايـشان  روز بعد طوماری كه برای عرضه به رئيس جمهور آمريكا تهيه شده بـود بايـشان داده شـد              

خواسته شد كه از ادامه كمك بشاه خودداری كرده و نگذارند هواپيماهای آمريكايی و اسـلحه آمريكـايی بـر عليـه                      

ای نيز خطاب بآقای خرشچف و دولت شوروی مبنی بر اعتراض             نامه. ايالت و مردم شهرهای ايران استفاده شود      

  . بپشتيبانی آنها از شاه ارسال خواهد شد

  :انشجويان ايرانی خارج از كشورشعار د
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مـا در مقابـل تـاريخ و نـسلهای آينـده      . وطن ما در آتش استبداد ميسوزد و سراسر ميهن ما در تالطـم اسـت       

آينده ايران بستگی بمقاومت و ايـستادگی مـا         . امروز روز امتحان فرا رسيده است     . مسووليت سنگينی بعهده داريم   

بايد برلجام گسيخته استبداد . بايد مبارزه نمود. ملت ايران بايد فداكاری كردبرای تامين حيات و اعاده شرف . دارد

  . آلود شاه را از سرنوشت ملت ايران قطع كرد فرمان ايست داد ودست خون

  اتحاد ـ مبارزه ـ پيروزي

  

  

  در دانشگاه

عماری بـسر   ـ از روز يكشنبه هشتم ارديبهشت ماه آزاديخواهان مـشهد كـه در سـياهچالهای دسـتگاه اسـت      ١

  . ميبرند اعتصاب غذا كردند و دانشجويان دانشگاه مشهد اعالميه در اين زمينه منتشر و پخش نمودند

 ـ تيمسار پاكروان رئيس سازمان مخوف اطالعات و امنيت كشور با چند نفر از دانـشجويان زنـدانی كـه در     ٢

ها خواسته كه پس از آزادی در بيرون بـر عليـه   اند مذاكراتی بعمل آورده است از جمله از آن          هفته گذشته آزاد شده   

اتحاد جديد جمهوری متحد عربی كه خاريست بر چشم نوكران استعمار تبليغ كنند و از اينكه نهضت آزادی ايـران                    

اند بعد از اين بـا ايـن          اين اتحاد را ببرادران عرب و مسلمان خود تبريك گفته است ناراحت شده و از آنان خواسته                

  . موجبات ناراحتی ذات مبارك را فراهم نكنندقبيل كارها 

انـد كـه در    ای بتهران نزد دانشجويان دانشگاه تهران فرسـتاده و اعـالم كـرده     ـ دانشجويان اروپايی نماينده ٣

ساختمان قريه رودك كه در زلزله اخير قزوين ويران شده است شركت كنند و از دانـشجويان راهنمـايی و كمـك                      

اند ولی بشرطی كه هيأت حاكمـه در   ن دانشگاه تهران با كمال افتخار اين راهنمايی را پذيرفته    دانشجويا. اند  خواسته

اند سرپرستی اين دانشجويان خارجی را وليعهد هلند  اينكار دخالت نداشته باشد و آنها نيز اين شرط را قبول كرده           

  . بعهده دارند

ح ـ دكتر سياسی ـ و دكتر عميد برای رياست دانشگاه  ـ امروز سه نفر ازا استادان دانشگاه آقايان دكتر صال٤

عـالوه بـر اينكـه از    . انتخاب شدند كه از آن ميان اعليحضرت فرمان رياست را بنام آقای دكتر صالح صادر كردند           

قرار اطالع انتخابات تحميلی بوده اسـت اصـوال انتخـاب رئـيس دانـشگاه بايـد از نظـر صـالحيت علمـی باشـد نـه             

خاص و اين قانون نيز از مصوبات پوشالی مجلس كذايی است كه بر او تحميـل شـده و رئـيس                     مالحظات سياسی   

  . دانشگاه را اعليحضرت انتخاب كنند و استادان و شورای دانشگاه تشريفاتی است زائد و ظاهر سازی بيمورد

به دانشگاه راه ندهند و  ـ به پيرو تذكرات كتبی دانشجويان با اولياء دانشگاه مبنی بر اينكه افراد مشكوك را  ٥

اگر جلوگيری نكردند خود دانشجويان اقدام خواهند كرد چون اوليای دانشگاه اين اقـدام را نكردنـد وعـاله بـر آن                      

تر نمودنـد     پايگاه سرتيپ بازنشسته حكيمی هم كه از طرف سازمان امنيت مامور انتظامات دانشگاه است مستحكم              

  : ه وقوع پيوستلذا چون مورد ذيل در اين چند روزه ب

 ـ يكی از افراد مشكوك مورد بازرسی قرار گرفت و كارت سازمان در جيبش پيدا شد معلـوم شـده ديپلمـه     ١

بيكاری است كه چون پس از دو سال سرگردانی كاری پيدا نكرده است ناچار بدام سازمان امنيـت افتـاده اسـت و       

  . د بوسيله كتك از وی پذيرايی شد و مرخص گرديدخود نيز از اينكه برادرانش را بدام مياندازد پشيمان بو

 ارديبهشت دانشجويان باطاق سرتيپ حكيمی مامور سازمان امنيت در دانشگاه رفتند چون خودش ٨ ـ روز  ٢

  . نبود از نوع پذيرايی فوق را در حق معاونش سرهنگ فريبرز انجام دادند
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وی سـال چهـارم رشـته سياسـی دانـشكده            ارديبهشت ساعت يازده و نيم صبح آقای محمدی دانـشج          ٩روز  

 آذر بعنوان دانشجويان بيطرف اعالميه سازمان امينـت را    ١٤ و   ١٣حقوق كه جزو يكی از پنج نفری بودند كه روز           

گفـت  . پخش ميكردند و از آنروز ببعد دانـشگاه نيامـده بودنـد در ايـن روز دانـشجويان از او بازخواسـت كردنـد                       

ای هم نوشت و قرار است چاپ شود و كوچكترين عملی كه ممكن                است و تنفرنامه   نميدانستم اعالميه مال سازمان   

  . بود او انجام دادند و آنهم چيدن موی سر او بود

  

  

  اخبار

مجموعه دو مقاله هيـأت مـصلحين حـوزه    «هايی با كاغذ اعلی و چاپ خوب تحت عنوان جعلی   ـ اخيرا جزوه ١

 شناخته ميشود كه ناشران آن كدام دستگاه بوده و مـصلحين مزبـور   منتشر شده كه با يك مرور كوتاه   » علميه قم 

  . از چه قماشند

ايمان كه آتش بسياری از حـوادث اخيـر در ميـان بـرادران و             ای مزدور خائن و بی      آنچه مسلم است اينكه عده    

 و اسـتبداد    طالب علوم دينی در قم و چه در مركز توسط ايشان روشن شده واجبتر از جدال علنی با دستگاه ظلـم                    

خوشبختانه دانشجويان بيدار دانشگاه تهران باين      . شناختن و رسوا كردن اين عناصر جنايت پيشه و مزدور است          

محابا و بدون مالحظه با كمال بيرحمی چندی است كه اينگونه افراد را بسزای اعمال خائنانه                  واقعيت پی برده و بی    

  . خود و نوكری دستگاه ميرساند

نشگاه تهران شاهد چند منظره جالب از مجازات اينگونه عناصر لعيم بوده و بـسيار بجاسـت                 روزهای اخير دا  

های علمی و مدارس خودشان مجدانه و بدون مالحظه و قيد ابتدا دست اين  كه دانشجويان علوم دينی هم در حوزه

و رسـوايی و مجـازات      پادوهای ظلمه و فجار را باز كرده و سپس بنحو جالب و پر سروصدا خود راسا بمحاكمه                  

ماجور بوده و در اين قيام خورد و كالن         ) ص(شديد آنها بپردازند و قطع داشته باشند كه اينكار نزد خدا و رسول              

  . و پير جوان نشناسند

 ـ قضات دادگستری قم را دولت و سازمان امنيت تحت فشار قرار داده كه موجبات تعقيـب حـضرت آيـه اهللا     ٢

اند و چنانكـه   م كنند ـ قضات شريف و با شهامت در كمال اقتدار اين توقع دولت را رد نموده خمينی را فراهم و اقدا

  . اكنون بعضی از ايشان در معذوريت و ترك پست بسر ميبرند هم

  . اين است آن عدالت اجتماعی و تامين قضايی كه در انقالب سفيد همايونی وعده داده شده است

يش دانشگاه تهران را بوجود آوردنـد و احيانـا در طلبـه كـشی قـم نيـز دسـت        فاجعه سال پ! !  ـ دهقانهاييكه ٣

های عده زيادی از همان چتربازان دهقان نمـا   اند ـ اين روزها جنازه  اند كم و بيش بسزای اعمال خود رسيده داشته

صدها كشته سـرباز    اند بطوريكه همه ميدانند اين عده معدودی از           هايشان بتهران آورده    را برای تحويل به خانواده    

  . اند گری و آدم كشی سران ارتش شاهنشاهی ايران شده و افسر است كه در حوادث فارس فدای تجاوز و وحشی

 ـ در چند ماه قبل خبرنگار تهران اكونوميست از بوشهر خبر داد كه مـردم بيچـاره بوشـهر بـرای سـدجوع       ٤

علف كاكل سدجوع مينمايند و باالخره در پايان خبـر       علف منگگ كه فقط شتران بجويدنش قادرند ميخورند و يا از            

خود افزوده است چندی قبل كه فرمانداری آرد جو و گندم بين مردم برايگان تقسيم مينمود برخی از زنها خجالت                    

  . مند شدن از اين كاالی رايگان مراجعه كنند زيرا سترعورت نداشتند ميكشيدند كه برای بهره

085



در آبادان خانمی برنـده شـده بـود ايـن     » زيباترين سگ«داده است كه در مسابقه  ـ باز همان مخبر گزارش  ٥

اش از نژاد انگليسی و قفقازی بوده است بمبلـغ            خانم در سفری كه باروپا كرده بودند سگی را كه طبق شجره نامه            

  .  را بايران بياورنداند تا آن حيوان  ريال هم كرايه هواپيما پرداخته٤٠٠٠٠ ريال خريداری و ٣٢٠٠٠ پوند يا ١٥٠٠

ظاهرا طبقات مرفه و ثروتمند اين كشور ديگر از مسابقه زيباترين نـاف و شـكم و سـاق پـا و باسـن فراغـت                          

اند و در همسايگی حلبی آباد و حصير آباد آبادان و نزديكی بوشهر و كرمان مشغوليتی جز سگبازی   حاصل كرده 

  ! ! اند نيافته

   فرو ريختن نيست؟ های اين اجتماع در حال آيا پايه

 ـ اگر چه دولت عليه ايران مدتهاست ارتباط خود را با ملت بريده و از اسرار و حقـايق چيـزی بـرای مـردم      ٦

  : حكايت نميكند ولی يك نگاه سطحی بارقام بودجه كه انتشار يافته است خيلی چيزها را روشن ميسازد

 ريال بيش از سـال قبـل و سـال قبـل هـم               ٢٠٠٠٠٠٠ ريال يعنی    ١١٧٠٠٠٠٠٠بودجه دربار شاهنشاهی امسال     

بودجـه دفتـر واليـت عهـد نيـز          . از سالهای قبل زيادتر بـوده اسـت       ) در حدود بيست ميليون ريال    (مقدار معتنابهی   

 ميليون ريال بيش از سـال       ٨ ميليون ريال و جمعا      ٢١ ميليون ريال است بودجه اداره بيوتات سلطنتی هم          ٦امسال  

ون ريال زيادتر از سالهای گذشته است ـ در مقابل بودجه دو ميليون ريالی فرهنگ دهخـدا    ميلي٣٠قبل و در حدود 

  . كه از ضروريات زبان و فرهنگ فارسی است حذف ميشود

مردم ميپرسند كه شاه ايران كه بحمداهللا از ثروتمندترين مردان جهان هستند و درآمدهای گوناگون مثل سهام 

را در اختيار دارند آيا برايـشان مقـدور نبـود كـه در ايـن گيـرودار كـه بودجـه و            جات و كشتيها و امالك        كارخانه

بخصوص در دو سال اخير تمام طبقات ملت دچار گرفتاريهای مـالی و اقتـصادی هـستند الاقـل از اضـافه كـردن                        

ه و   ميليون لخت و گرسـن     ١٨ ميليون ريال صرف نظر و اجازه ميفرمودند دولت آنرا بمصرف            ٨بودجه خود بمبلغ    

  بيخانمان ايرانی بنمايد؟ 

 ميليـون  ١٧٥ ـ نگاه بيشتری بارقام بودجه اين حقيقت را نشان ميدهد كه بودجه سازمان امنيت كه سال قبل  ٧

 ميليـون بدويـست و چهـار        ١٦٢ ميليون زياد شده و بودجه اداده انتشارات و تبليغات هـم از              ٢٧ريال بوده امسال    

ه رسيده است وقتی كه ميبينـيم ايـن دو سـازمان بطـور درسـت و صددرصـد                    ميليون ريال اضاف   ٤٢ميليون يعنی   

 ٥٥٠كارشان فقط حراست و تبليغ برای مقام شامخ سلطنت ايران است باين نتيجه ميرسيم كه جمعا با ارقـام بـاال                      

در های درباری و حفاظت دربار ايران ميشود و بـاز وقتـی               ميليون ريال از بودجه فقير اين سرزمين صرف هزينه        

 ٩٠٥ ميليـون ريـال يعنـی        ٠٠٠/٠٠٠/٦٤٣/١٢ ريال به    ١١٧٣٨٠٠٠٠٠٠نظر ميآوريم كه بودجه ارتش شاهنشاهی از        

 ميليون ريال بچهار ميليارد و يكصد       ٦٦٠ميليون ريال اضافه بودجه شهربانی و ژاندارمری جمعا از سه ميليارد و             

ه اسـت بـاين نتيجـه ميرسـيم كـه سـازمانهای         ميليون ريـال اضـافه رسـيد       ٥١٧و هفتاد و هفت ميليون ريال يعنی        

انتظامی و تبليغاتی كشور كه كامال بدون كمترين انحراف در راه دفاع از اعليحضرت محمد رضـا شـاه پهلـوی در                      

بودجه كل  % ٥٥ ميليون ريال يعنی     ١٧٢٢٦ای معادل     پناه و گرسنه و اسير ايران فعاليت ميكنند بودجه          مقابل ملت بی  

 ميليـون  ١٤٧٧٤اند و بـا بقيـه بودجـه يعنـی      ن ريال بيش از سال قبل را در اختيار خود گرفته    ميليو ١٤٩١كشور و   

ريال ميخواهند همه فرهنگ و بهداشت و دادگستری و اقتصاد اين مملكـت را اداره كننـد و هـم اصـالحات ارضـی                        

هـای جنـوب را    نه و پابرهنهبنمايند و هم راه و كارخانه بسازند و هم حقوق كارمندان دولت را بپردازند و هم گرس   

تـو خـود   . معروف شده با اين طليعه آغاز ميشود» ! !سال سازندگی انقالب سفيد«سير سازند ـ سال جديد كه بنام  

  . حديث مفصل بخوان از اين مجمل
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 ـ پس از تلگراف اخير آيه اهللا حكيم بعنوان علمای مجاهد ايـران و نگرانـی و تـرس كـه از حركـت مجاهـدين        ٨

هـای    بسوی عتبات و رسيدن صدای ملت مظلوم ايران بگوش جهانيان در هيـأت حاكمـه دسـت داد ـ تـالش     ايرانی

گوناگونی را شروع كرد گذشته از ارعاب و فشار بعلمای قم و مشهد و شيراز عده بسيار زيادی را بلباس روحانی 

ئات و شيطنتهای خود ايشانرا از علمای       اند كه آقای حكيم را دوره كرده و با القا           و مامور و غيره و بنجف فرستاده      

چون شخصی بنام ابوحـسين    . های فراوانی بدين منظور صادر شده است        ايران جدا كنند در دو هفته اخير گذرنامه       

های جالبی بدولت كرده بوده بـه         كه از دالالن معروف هيأت حاكمه تهران و بازار تهران است در اين مورد توصيه              

  . ن اقوام تعيين و خود بنجف تشريف بردندمقام رياست و رهبری اي

 ـ علت بركناری دكتر علی آبادی دادستان كل كشور يكی اين بوده است كه ايشان پرونده معروف گوشت را ٩

كه در آن پای آقای نخست وزير و يكی دو نفر از همكاران نزديك ايشان نيز درگير بوده است با ابرام رای محكمه 

های زندانيان ملی و آزاديخواه بعضی حرفهـا كـه مـصلحت      اينكه در مراجعات اخير خانوادهاند و ديگر    تكميل كرده 

  . اند نبوده است گفته! دولت انقالب سفيد
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  ۱۰شماره 

  

اين شماره با هجـوم مـأمورين سـازمان امنيـت بـه مركـز چـاپ نـشريات نهـضت قبـل از توزيـع                          

  .اسناد رجوع كنيد از همين ۱۱براي توضيح بيشتر به شماره . آوري شد جمع
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  ٨/٤/٤٢ تاريخ ،١١شماره 

  

  

  دوران تدارك

  سنگين نميشد اين همه خواب ستمگران

  ا صدا بلندمیشد گر از شكستن دله

 خرداد ـ مبارزاتی كه در آن پيروجوان روشنفكران و عوام ـ   ١٥آلود  پس از مبارزات خونين و تظاهرات خشم

ران همه و همه واقعا جان بـر كـف در صـحنه مبـازره آمـده بودنـد و               و  دانشجويان و بازاريان و كارگران و پيشه      

بهيچوجه از مرگ هراسی نداشتند تظاهراتی كه برهبری روحانيون صورت گرفت و عمال احساسات ضد حكومتی                

ترين اعتـراض سياسـی    و ضد استبدادی مبارزين با انجام وظيفه دينی آنان چنان آميخته گرديد كه بصورت شديد            

  . خير نسبت به هيأت حاكمه ديكتاتور درآمدمبارزات ا

آری پس . مبارزاتی كه اركان حكومت ديكتاتوری را به لرزه آورد و پايان عمر استبداد را بدنبال خواهد داشت

حالتی مملو از ابهام و استفهام توام بـا فعاليـت و            . از اين مبارزات اكنون حالت خاصی بر اجتماع ايران حاكم است          

  . لتی پر از بيم و اميد همراه با مبارزه و از خود گذشتگیحا. جنب و جوش

اين حالت را معموال با آرامش قبل از طوفان تشبيه ميكنند و ما اين تشبيه را كرارا ديديم و به دالئلی هم تشبيه 

ز آن  تناسبی نيست ولی به دالئل ديگر مناسبتر ميدانيم كه ايـن حالـت را دوران تـدارك بنـاميم دوران تـدارك ا                        بی

جهت خصوصا مناسبتر است كه فقط وضع دريا و حالت آماده طوفانی شدن آنرا تجسم نميكند بلكه صـف آرايـی     

های ساحلی را هم بيان نموده كه لختی بعـد در زيـر ضـربات امـواج خروشـان و خـشمگين دريـا                    مسخره صخره 

  . خورد خواهند شد و در قعر آب مدفون ميگردند آشكار ميسازد

های هيأت حاكمه ديكتاتور و نكتـه و   گری ها و وحشی  دوران تدارك را ميگذراند بعد از آدمكشیاكنوت اجتماع 

بعـد از آنكـه در      . بعد از آنكه هيأت حاكمه تمام قوای جنگی خود را به خيابانها كشيد            . ادباری كه نصيب او گرديده    

تمام قوای نظامی و ژاندارم و شهربانی       العاده اعالم شد و حكومت نظامی برقرار گرديد و مدتها             شهرها حالت فوق  

در حال آماده باش بسر بردند و بعد از آنكه هزاران نفر كشته و زخمی و دههـا هـزار زنـدانی و آواره از خانـه و                            

زندگی گرديدند آری پس از همه اين ماجراها اكنون بصورت ظاهر اوضاع نيمه آرام بر اجتمـاع حـاكم اسـت ولـی                       

آرامشی كـه در    . آرامشی كه از آن جوش و خروشها پر بهاتر است         . عنی و بسيار ارزنده   آرامشی پر التهاب و پر م     

آن مردم تدارك آينده ميبينند و خود را برای وارد ساختن آخرين ضربه بر حريف و بـاز سـتاندن همـه حقـوق و                         

و تالش . ارك ميبيندهيأت حاكمه نيز در اين ايام تد. مزايای انسانی خود از چنگال غاصبين حكومت آماده ميسازند      

بار و مذبوحانه و از مقايسه بين تدارك ملت و تالش هيأت حاكمه است كـه افـق روشـن آينـده،       ميكند تالشی نكبت  

  . ای خالی از ظلم و استبداد و ديكتاتوری بخوبی هويدا ميگردد ای پر از پيروزی و موفقيت آينده آينده

يرو و امكانات جديدی برای او ايجاد ميكند؟ در اين تالشـها  تالشهای هيأت حاكمه چه ن   . اندكی دقت كافی است   

يا برميزان صميميت و فداكاری آنان؟ مقـدار اسـلحه و اسـتحكاماتش افـزايش     . به تعداد سربازانش افزوده ميشود    

تر خواهد شد؟ قدرت مالی و درآمدش باال ميرود يـا از حـرص و آزش      های جنگيش كامل    ها و طرح    يابد يا نقشه    می

089



ه ميگردد؟ آخر به كداميك از اين نتايج ميتواند برسد؟ واقعيت اينست كه در گذشته ديكتاتور سياه از همه اين كاست

ترين حمايتهـای يـك پارچـه سياسـتهای خـارجی كـه               امكانات در باالترين حدش استفاده كرده است حتی از عالی         

خـاطره شـده بـود برخـوردار بـود و از      منافعشان در ايران بدست توانای فرزند رشيد ملت دكتر مـصدق دچـار م      

نيرنگهای گوناگون و تبليغات همه جانبه و عوامفريبيهای مختلف و حتی از انواع مختلف تظاهر به مظلوميت و نظر                   

كرده شدنها و قيافه حق بجانب گرفتنها و تضرع و زاری و التماس كردنها هم خودداری نكرده است معذالك بـاين                     

 سراپای وجودش را فرا گرفته و مربی و مستشار آمريكايی انتخاب نموده تا بهترين و                روز افتاده كه ترس و ياس     

سريعترين طريق فرار را به او بياموزد و ساعتها تمـرين پـرش در هواپيمـا مينمايـد و در كنـار خوابگـاهش بانـد                          

  . هواپيما ساخته است

احترام به اصول اخالقی با نداشـتن اتحـاد    ملتی كه با دست خالی با ماليمت و رعايت قانون و            : اما تدارك ملت  

هيـأت حاكمـه در اوج قـدرت را بـه ايـن روز       . . . . . . . . . كامل و ندانستن كار تشكيالتی با ضعف رهبری سياسـی         

اكنون به خوبی درك كرده است كه برای وارد كردن آخرين ضربه محتـاج بـه وسـائل و تجهيـزات، بـه                       . رسانيده

ها و  تر به تيزهوشی و خنثی كردن نقشه تر و ارتباط منظم  و انتقام جويی به اتحاد وسيع    برنامه و نقشه، به قساوت    

ميباشـد و بـا دقـت هـر چـه           . . . تبليغات حريف به استقامت و پيگيری در مبارزه به سعه صدر و موقع شناسی به              

و غيرقابـل انكـار اسـت كـه     تمامتر ميكوشد تا همه اين امكانات را برای خود مهيا سازد ـ اين يـا واقعيـت موجـود     

  . پيروزی بر استبداد و ديكتاتوری سياه.  خواهد بود »پيروزی ملت«ماحصل اين دو تدارك بدون ترديد 

  

  

  لولو سرخرمن

  : مسلمانان غيور

اند كه يك كودتا متعاقـب آن يـك ديكتـاتور در كمـين نشـسته                  اين روزها ريزه خواران شاه زمزمه آغاز كرده       

  .  اسفند ديگر تدارك ببينيد٩زود يك . زود! ! وای بر شما. است

انـد بـه كاسـب و تـاجر ميگوينـد       اين ريزه خواران باوفا و اين غالمان جان نثار باب مذاكره را با همه گـشوده        

  . بعرض مراجع عاليقدر تقليد برسانيد كه اگر با دولت مذاكره نفرمايند ديكتاتوری صاحب اختيار مملكت خواهد شد

  اسيونی خود را جمع ميكند و ميپرسد كه چه بايد كرد؟ عال رفقای فرم

. اگر از اين خيرانديشان بپرسيم ديكتاتوری چيـست قطعـا خواهنـد گفـت رژيمـی مـنحط و غيرانـسانی اسـت                      

اما مگر اكنـون خـون نميريزنـد؟ مگـر اكنـون در ايـران               . ريزد و نفسها را در سينه خفه ميكند         ديكتاتوری خون می  

اند؟ مگر اين هيـأت       كشی و جنايت نياموخته      در اين مكتب ديكتاتوری هزاران نفر درس آدم        ديكتاتوری نيست؟ مگر  

حاكمه گروه گروه مردم اين مملكت را در زندانها زير شكنجه نداده و نكشته است؟ كدام جنايت كدام آزادی كـشی             

ه بعـدا تعطيـل شـود؟ كـدام         انجام نشده كه بترسيم از ديكتاتوری آينده كدام روزنامه كدام مجلس تعطيل نشده كـ              

ثروتی باقيست كه ديكتاتور آينده بدزدد و بتاراج ببرد؟ كدام قانون در اين مملكت اجرا ميشود كه او بيايد موقوف                    

  االجرا گذارد؟ آيا جنايت و خيانت و خفقان هم بيش از اين متصور است؟ 

از ايـن عمـر كنـد همينهـا كـه اكنـون             مردم با ايمان بهوش باشيد اگر امكان داشت كه ديكتاتوری سـياه بـيش               

غرض از اين . بفرمان ديكتاتوری ده هزار ده هزار ميكشند زير فرمان همين ديكتاتوری بجنايات خود ادامه ميدادند      

ها اينست كه شما مردم خشم بنيان كن خود را فراموش كنيد مرگ عزيزانتان را نديده بگيريـد و باصـطالح                       زمزمه

  . آماده شود و ديكتاتوری از سقوط قطعی نجات يابد» نشينی ملت عقبيعنی «محيط برای مذاكره 
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مردم با شرف بياييد بپرسيم خوب اگر ما از ترس لولوی سرخرمن تن به مصالحه داديم پس اين خونهـا كـه                      

 تير خون سردار شهيد نهضت ملـی        ٣٠ريخته شد چه ميشود پس خون مدرس، خون شهدای مشهد، خون شهدای             

 خـرداد   ١٥نيا و شريعت رضوی، خون صدها نفريكه در قيـام قهرمـانی               ی، خون قندچی و بزرگ    دكتر حسين فاطم  

   سال بناحق ريخته شده است چه ميشود؟ ٤٠خون ده هزاران نفريكه ظرف . شهيد شدند چه ميشود

  . ای مبارزان بنام بشما ميگوييم

 شدن خون شهدا راه حق و آزادی شود،   ايكه منجربه توقف مبارزات ملت و پايمال        همه بايد بدانيد هر مصالحه    

ايكه منجربه نجات ديكتاتوری از زوال قطعی گردد خيانت بدين مليت و خالف نظر حضرت ولی عـصر    هر مصالحه 

دوران ديكتاتوری بسر رسيده و سـيل خروشـان اراده ملـت    . اوراحنا فداه بوده از طرف ملل مسلمان مردود است       

دشمنان ملت را بزانو درآوريـم و كـاری نكنـيم كـه           . پای فشاريم . ود ناچيز كند  ميرود كاخ ديكتاتوری را در كام خ      

محمد عليشاه و لياخف و امير بهادر سر از گور برداردند و دادخواهی كنند كه ما صد يك ايـن جنايـات را مرتكـب     

روغ ديكتاتور رنگی   گرچه ديگر حنای نيرنگها و تبليغات د      . چه شده با ما چنان كرديد و اكنون چنين ميكنيد         . نشديم

ندارد و رهبران نيروهای ضد ديكتاتوری هوشيارتر از آنند كه فريب خورند معذالك نهضت آزادی ايران ضروری                 

ديد ملت ايران را آگاه كند كه وقتی روزگار ديكتاتوری بسر رسيد نوبت بشاگرد او نميرسد و جانشين نظام سياه                    

  . بخش دموكراسی است ا رژيم نجاتديكتاتوری يك ديكتاتور ديگر نيست بلكه جبر

  . بياييد مردانه تا مرگ ديكتاتوری بمبارزه آشتی ناپذير خود ادامه دهيم

النفسی كه ديگر قدرت مبارزه با دستگاه ديكتاتوری مرتجع را ندارند بايد بدانند كه  آن عده از افراد زبون و ضعيف 

حه قرار نخواهد گرفت و اين عده عرض خود ميبرنـد           المصال  خون شهداء و از خود گذشتگی مبارزين راه حق وجه         

  . و زحمت ما ميدارند

  

  

  توصيه نهضت آزادی ايران بهمه مبارزين و پويندگان راه حق

  : پيمان ببنديم كه

ها و خدمتهای گذشته افراد را هميشه در نظر خود مجسم بـداريم ـ و هرگـز      ـ فراموش كار نباشيم ـ جنايت  ١

  . زيهای هيأت حاكمه را نخوريمگول تبليغات دروغ پردا

  . گير ادامه دهيم و هرگز آرام نگيريم  ـ مبارزات را بطور مدام و پی٢

المقدور تبليغات دروغ دستگاه را خنثی و ضعف امكانات انتـشاراتی    ـ با كار توضيحی وسيع و مستمر حتی ٣

  . خود را جبران كنيم

  .  برقرار كنيم ـ با دوستان مورد اطمينان ارتباط دائمی و دقيق٤

  .  ـ از احتياط و محافظه كاريهای بيجا كه منتهی بمبارزه نكردن بشود حذر كنيم٥

  .  ـ دقت نماييم كه بيهوده بدام نيافتيم و نيروها را بيجا بهدر ندهيم٦

 ـ سعی كنيم كه فقط ديگران را مسوول بدبختيها ندانيم و آنـرا مجـوزی بـرای انجـام وظيفـه نكـردن خـود         ٧

  . وجدان خود را در مقابل قصور خود گول نزنيم و راضی نسازيم. منشماري

  .  ـ سعی كنيم كه تنها به اميد ديگران ـ باميد پيشقدمی و رهبری ديگران نباشيم٨
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 ـ اگر قرار است در مبارزات برای خود راهنما و مرشد انتخاب كنيم در انتخابش دقت كنيم تا دچار رهبـری   ٩

  . نشويمزبون و مردد و غير قاطع 

 ـ توصيه فوق را از نهضت آزادی ايران بپذيريم و برای هميشه آنها را در مبـارزات آينـده بكـار بنـديم  و      ١٠

  . هرگز آنها را فراموش نكنيم

  

  

  : نهضت آزادی ايران بهيأت حاكمه ديكتاتور و مستبد اعالم ميكند كه

راس نخواهد داشت تا آخرين نفر و آخـرين  هرگز از بزندان كشيدن افراد خود ه . هرگز از پای نخواهد نشست    

  . های كاخ ظلم و ستم استوار خواهد داشت نفس اين پرچم مقدس ضد استبداد و ضد ديكتاتوری را بر ويرانه

  

  

  سخنی با خوانندگان

خوانندگان گرام ـ نميدانيم تا چه حد از مشكالتی كـه در راه تهيـه يـك شـماره از ايـن نـشريه موجـود اسـت          

 صـفحه و بمناسـبت پايـان دو         ٨ايكه در      نشريه ١٠نميدانيم تا چه اندازه از سرنوشت نشريه شماره         . دآشنايی داري 

 اين نـشريه    ١٠بهرحال برای آگاهی شما از سرانجام شماره        . سال مبارزه شما مبارزين تهيه شده بود اطالع داريد        

  . مختصری با شما صحبت ميكنيم

آحاد ملت مسلمان ايران و خارج از كـشور در هـر وقـت، مخـصوصا     پيمان و شما  مبارزين هم . برادران عزيز 

توانايی خود با شما بوسيله نشريه تماس پيدا كنيم و از نزديك اخبـار و               ) محدود(هنگاميكه سعی ميكنيم در حدود      

صل جريانات و حوادث كشور خودتانرا برائتان بازگو كنيم و شما را در جريان بگذاريم هيچگاه باور نداريم كه حا                  

و اشـاعه دهنـدگان     ! ! زحمات خودمانرا بتوانيم بدست شما برسانيم و هر آن منتظـر هـستيم كـه انقالبيـون مثبـت                  

باصطالح دموكراسی و ناسيوناليستهای قرن موشك ما و ديگـر يـاران مـا را بازداشـت و بزنـدانها گـسيل دارنـد                        

دژخيمان . د مستثنا از اين قاعده نبود     شماره گذشته نشريه داخلی نهضت آزادی ايران كه شماره مخصوص آن بو           

 ما كه بمناسبت آغـاز سـومين سـال          ١٠ديكتاتوری در لحظاتی كه هشتمين صفحه از نشريه زيبا و كوبنده شماره             

ای   مبارزه عميق و ارزنده نهضت آزادی منتشر ميشد و در زير چاپ بود مورد حمله قرار دادند و متعاقب آن عـده                     

  . بسلولهای زندان بردنداز انسانهای شرافتمند را 

  

  

  اخبار

ای از  ای در مورد وضع اخير ايران نوشته است كـه خالصـه    ژوئن خود مقاله١٤ مجله تايم آمريكا در شماره    

  : آن بدست ما رسيده كه عينا نقل ميشود

 جمعيت فرياد ميكـشيدند ـ مسلـسلها بـصدا در    . هفته گذشته تهران برای مدت سه روز تبديل بميدان جنگ شد

اهللا خمينی و همچنين در شهرهای ديگر         ابتدا تظاهرات كوچكی در حوزه علميه قم به پيشوايی آيت اهللا روح           . . . آمدند

 نفر ديگر كه هسته مركزی مخالفين هيأت ١٥اهللا الخمينی و  مامورين پليس دست بكار شدند و آيت. به وقوع پيوست
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. ها وسعت دادند رفين جنگ را آغاز نمودند و صحنه آنرا بخياباناز اينجا ط. حاكمه را تشكيل ميدهند توقيف نمودند   

فرياد مرگ برشاه ده هزار نفر مردم مسلمان و پيراهن سياه و پابرهنه كه با هزارها نفر ديگـر كـه كـم و بـيش بـا                            

 محل  اگر چه . اين جمعيت عكسهايی حمل ميكردند    . سالح سرد مسلح بودند خيابانهای پايتخت ايرانرا بلرزه درآورد        

اقامت شاه در اين سه روزه سری بود معهذا صفوف سـربازان كـه بـا تانـك پـشتيبانی ميـشدند بفوريـت اطـراف                        

های سلطنتی در شهر و شميران را محاصره نموده و كليه راههـای منتهـی بـآن را سـد كردنـد در قلـب شـهر                             كاخ

 دقيقـه از  ٤٠الحهای خود بود فقط تـا       سربازان با لباسهای سبزرنگ در حاليكه انگشتان دستان آنها روی ماشه س           

آخراالمر هنگاميكه جمعيت با سپر قراردادن اطفال در جلوی خود بطرف ايستگاه راديـو و               . شليك خودداری كردند  

ابتـدا جمعيـت    . ور شـدند مـامورين بيـدريغ آنهـا را زيـر رگبـار آتـش گرفتنـد                   ساير ساختمانهای مهم دولتی حمله    

الاقـل هـزار نفـر در ايـن         . . .  شدند و حمالت خود را بخيابانهای اصلی آغاز كردند         نشينی كرده و دوباره جمع      عقب

 نفر بود كه بـدون شـك از ايـن رقـم بيـشتر            ٨٦شدگان برابر اعالميه رسمی       تظاهرات مجروح شدند و ميزان كشته     

 رقم صحيح   است اما از آنجا كه گورستان عمومی شهر برای جلوگيری از تصادمات بعدی تحت نظر مامورين بود                

برای اولين بار در چند سال اخير حكومت نظامی اعالم شد و رفـت و آمـد از شـب تـا                      . . . شدگان معلوم نشد    كشته

در آخر هفته شاه از پناهگاهش خـارج شـد ولـی            . . . صبح ممنوع گرديد باين اميد كه آرامش تا چندی برقرار بماند          

آماده باش خواهنـد مانـد و بآنهـا دسـتور تيرانـدازی داده شـده       وزير قوا بحال     طبق اعالم آقای اسداهللا علم نخست     

اهللا خمينـی در دسـت     خـرداد كـه در آن عكـسهای حـضرت آيـت          ١٥اين مقاله با كليـشه جـالبی از تظـاهرات           . است

  . تظاهركنندگان است همراه است

ت مداخلـه در   ـ نماينده مصدق از سـازمان ملـل درخواسـ    ١٩٦٣ ژوئن ١٥ مورخ ١٦١٢روزنامه الكفاح شماره 

  . جريانات ايران برای جلوگيری و لغو دستورات بكار بردن اسلحه نمود

نهضت ملی ايران كه تحت رهبری نخست وزير سابق دكتر مصدق قـرار دارد از               .  ژوئن ١٤سازمان ملل متحد    

ه در اجـرای  و از كميته رعايت حقوق بشر تابع سازمان ملل جدا درخواست نمود كـ     ) اوتانت  (دبير كل سازمان ملل     

  . انتخابات آزاد در ايران و آزادی زندانيان سياسی و جلوگيری از كشتارهای دستگاه حاكمه وارد اقدام شود

ای بـسازمان ملـل مبنـی بـر درخواسـتهای             دكتر شايگان كه نماينده جبهه ملی ايران در خارج ايران است نامه           

  . مروز استاد علوم اجتماعی در دانشگاه نيويورك استشايگان وزير فرهنگ سابق ايران است و ا. فوق تقديم نمود

  راديو قاهره

ای هستند وظيفه دارند بـا مـسلمانان ايـران            اند كه تمام افراد عرب از هر دسته         حضرت شيخ شلتوت رای داده    

  . همكاری كنند و هر دستوری علمای شيعه بدهند برای اهل تسنن فتوی است

انـد كـذب     اعالم داشت آنچه در مبـارزات اخيـر ايـران بمـا نـسبت داده          الناصر  حضرت جمال عبد  . راديو قاهره 

  . محض است ولی اگر كمكی بتوانيم بكنيم كودتاهی نخواهيم كرد
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بخش پنجم

►ھای سیاسیتفسیر و تحلیل◄ 
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  اخبار و تفسير

در آن تـاريخ نهـضت      . انـد    تهيـه شـده    ١٣٤٠ماه سال     همانطور كه مالحظه ميشود اين تفسيرها در ارديبهشت         

امـا  . فعاليت بنام نهضت مقاومت ملی هـم متوقـف شـده بـود            . جوديت نكرده بود  آزادی ايران هنوز رسما اعالم مو     

بهمين دليل اين سه نشريه بطور جداگانه در اين مجموعـه آمـده             . فعاليت جمعی دوستان نهضتی متوقف نشده بود      

  . است
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  اخبار و تفسير

  ١٣٤٠ ارديبهشت ٢٠

   .ديگر جز در اين لحظه نميتوانم با هموطنان عزيز صحبت كنم

بدينوســيله از مــردم رشــيد ايــران مــرد و زن توديــع ميكــنم و تاكيــد مينمــايم كــه در راه پرافتخاريكــه قــدم «

  ».ای نهراسند اند از هيچ حادثه برداشته

  )از بيانات جناب آقای دكتر مصدق پيشوای جنبش ملی ايران در دادگاه(

  قسم به خون سرخ تو

  قسم به رنج مادرت

  قسم به اشك خواهرت

  ز دشمنان توكه ما 

  كشيم انتقام تو

قتل دكتر ابوالحسن خانعلی دكتر فلسفه و دبير دبيرستان جامی ـ سراسر كـشور را در هيجـان عظيمـی فـرو      

  : ای گفته بود وزير فرهنگ در مصاحبه. يك روز پيش از اعتصاب معلمين و قتل دكتر خانعلی. برد

  »ه را خورد خواهم كردبنويسيد اوال اعتصابی نميشود ثانيا مغز اعتصاب كنند«

اين وزير فرهنگ نتوانسته بود بفهمد كه دوران آدمكشی تيمور بختيار، سرهنگ زيبايی، سرگرد عميد، سرگرد    

  . ای به پايان رسيده جناب، ستوان زمانی و ديگر آدمكشان و جنايتكاران حرفه

ند اما اين بار مردم هراسی به       مغز يك دبير خدمتگذار و شرافتمند خورد گرديد و سه تن ديگر در خون غلطيد              

بامداد پنجشنبه دانشجويان در دانشگاه اعالم كردند كه چنانچه پلـيس بـه آنـان حملـه كنـد مقابلـه              . خود راه ندادند  

خواهند كرد و همين دانشجويان حمله پليس را در خيابان نادری درهـم شكـسته و خـود را بـه ميـدان بهارسـتان                         

  . رسانيدند

نظم فرهنگيان كه در پيشاپيش خود عكس بزرگی از دكتر خانعلی را حركـت ميدادنـد                از سوی ديگر صفوف م    

  . بسوی بهارستان سرازير گرديد فرهنگيان بر پارچه بزرگی نوشته بودند

  قسم به خون سرخ تو                 قسم به رنج مادرت                      قسم به اشك خواهرت

                         كشيم انتقام توكه ما ز دشمنان تو            

روها بسياری ميگريستند و بـسياری        در پياده . خشم و نفرت مردم از خائنين و جنايتكاران به اوج رسيده بود           

  . شعارهای انتقام جويانه بر زبان ميراندند و اعدام فوری سرگرد شهرستانی جنايتكار را خواستار بودند

  : ن در اين باره گفتآقای درخشش نماينده فرهنگيا

ماده دوم قطعنامه ما تقاضای تعقيب فوری مسبب قتل مرحوم دكتر خانعلی است و ايـن موضـوع بـرای مـا                      «

  ».بيشتر از تغيير اشل حقوق حائز اهميت است

  : در پايان اجتماع روز شنبه در باشگاه مهرگان اعالم شد كه

ولت نيز تغييری در تصميم معلمين به وجود نخواهد اعتصاب معلمين ادامه خواهد يافت و در صورت تغيير د      «

نشين و ثروتمنـد      ديگر جنايتكار نميتواند از دام بگريزد و به پاداش جنايت خويش همچون پيشينيان كاخ             . آری» آمد

  . گردد زيرا بسياری از مردان فداكار و قهرمان عزم راسخ دارند كه به جنايات دستگاه حاكمه پايان دهند
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دانـشگاه بزرگتـرين سـنگر آزادی ايـران         . انگيزی مردم را به جنبش واداشـت        نعلی به طور شگفت   قتل دكتر خا  

دانشگاه سه روز تعطيل اعالم نمود و صـبح چهارشـنبه در            . پيش از همه بياری هم ميهنان فرهنگی خويش شتافت        

  . تشييع جنازه دكتر خانعلی شركت كرد

زير فرهنگ آقای اكبری سخنگوی دانشجويان بركناری شريف        در برابر قطعنامه فرهنگيان دائر بر استعفای و       

  . امامی را خواستار شد و سرانجام فرهنگيان نيز بركناری دولت شريف امامی را در قطعنامه خود گنجانيدند

آقای اكبری كه هم دانشجو هم معلم است در بهارستان وضع ناهنجار معلمين را تشريح كرد آنچنانكـه تـاثير                    

  . ان دست دادشديدی به حاضر

اكنون وزير فرهنگی كه ميخواست مغز اعتصاب كننده را خورد كند از بارگاهش فرود آورده شده و دولتی كه 

انتخابات دروغين مجلس بيستم را انجام داد ديگر بر سر كار نيست اما مبارزات مردم رنجديده و خشمناك ايـران                    

  . همچنان ادامه خواهد يافت

كه در ميليونها تن ايرانی خشمناك نهفته شده اكنون آنچنان به جوشـش درآمـده               نيروی دگرگونساز شگرفی    

  . كه ديگر هيچ دولت بيگانه و هيچيك از دستگاههای مزدور بيگانه يارای خاموش ساختن آن را ندارد

  . اين نيرو مسير خود را در راهی كه سرانجامش آزادی ميهن ما است طی خواهد كرد

  مان امنيت و استاندار خراسان ياری ميطلبيدروزنامه اطالعات از ساز

  ٢٥١٧٧ گ ٢٩٩٥تهران . مشهد

  ٣٩٦شماره قبض 

  تهران. اطالعات

پيرو گزارش تلفنی دومين اعالميه وابسته به جبهه ملی عليه اطالعات و تحـريم نـشريات آن موسـسه توسـط               

مخـصوص اطالعـات تحريكـات      روزنامه محلی خراسان در مشهد چاپ و مخفيانه منتشر گرديد با انتشار صـفحه               

ای از طرف روزنامه خراسان در مشهد و شهرستانهای تابعه انجام مراتب از طرف اداره سرپرستی  عجيب و زننده

روزی   به استاندار و سازمان امنيت گزارش و اقدامات الزم به عمل آمده با وجود فعاليت شـديد و كوشـش شـبانه                     

ت روزنامه خراسان مصرف نشريات اطالعات بـه طـور محـسوس تقليـل              اينجانب متاسفانه بر اثر توطئه و تحريكا      

يافته مسوولين روزنامه خراسان با اعمال نفوذ و برانگيختن احساسات عميق عليه اطالعات در برچيدن سرپرستی                

و نمايندگی و تعطيل صفحه مخصوص اطالعات برنامه وسيعی طرح و برای انجام مقاصد خود با كمال متانـت در                    

 اطالعات و ادامه انتشار صفحه مخصوص تا سرحد جان فداكاری خواهد كرد در ثانيه اقدامات نماينـدگی                  پيشرفت

   صالحي٤٠٥٧مقتضی است جناب آقای مسعودی شخصا به استانداری تلگراف و دستور الزم صادر فرمايند 

 بر اثر تحـريم جبهـه ملـی    روزنامه اطالعات كه منعكس كننده افكار پليد دستگاه حاكمه و اربابان بيگانه آنست       

ايران دچار وضع پليدی گرديده بطوريكه ناگزير دست به دامان سازمان امنيت بـرده اسـت گويـا دسـتگاه حاكمـه                      

كـشی    برای فروش روزنامه اطالعات نيز از اين پس بايد دست بباتون و اسلحه ببـرد و دسـتگاه جاسوسـی و آدم                     

 نماينده اطالعات در مشهد به مسعودی مخابره كرده اسـت نمـوداری             اين تلگراف كه  . سازمان امنيت را بكار اندازد    

  . از وضع جديد اين روزنامه ميباشد

  

  نگاهی به نشريات ايرانيان خارج از كشور

   روزنامه باختر امروز١٣٤٠ فروردين ٢١مورخه ،شماره سوم
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از هم ميشكافد و گاليه     ) درد همسايه شمالی  (از دردهای گوناگون دوران ما صحبت ميكند و يكی از دردها را             

ميكند كه چرا در يك چنين روزهايی كه ملت ما همه جا قد علم كرده است و در شرايط بسيار ناگوار با استعمار و                        

غالمان آن به پيكار پرداخته است دولت شوروی بـا آنهـا الس سياسـی ميزنـد و همزمـان بـا مبـارزات قهرمـانی                          

  . حسن نيت شريف امامی به مسكو ميكنددانشجويان و بازاريان صحبت از مسافرت 

  : باختر امروز مينويسد

برای ملت ايران اين عقده جلوگيری است كه دولت شوروی در چنين لحظاتی خالف روش و سيره خود در                   . «

مورد ديگر ملتهای جهان بار ديگر جانب دولتی را گرفته است كه بر سرنيزه تكيه دارد و ملتی را دربند نگهداشته و 

دادن   باختر امروز عقيده دارد كه اين كار درسـت مثـل پـس            » . . . .ت ابراز عقيده آزاد را از او سلب كرده است         فرص

طالهای ايران به زاهدی نوكر سفارت آمريكاست با وجوديكه دولت ملی آقای دكتر محمد مصدق در مبـارزه ضـد                    

ايشان دريغ كرد و بعد از كودتا آنهـا را بـه            استعماری خود نياز فراوانی به پول داشت دولت شوروی طالها را از             

ها را تيزتر كند و مبارزان آزادی را در همه جا به خاك و خون بكشد و دانشجويان قهرمـان                      زاهدی داد تا سرنيزه   

  . ها به گلوله ببندد ما را در محوطه دانشكده

ن هم نميبريم كه مسئله مـسافرت       اما گما . ای داشته باشد    ما به روزنامه باختر امروز حق ميدهيم كه چنين گله         

  . حسن نيت به مسكو جدی باشد

هيأت حاكمه اين مسئله را پيش كشيده است كه اوال آمريكاييها را بترسانند و بگويد كه اگر جيره را قطع كنيـد           

دست گدايی بسوی شماليها دراز خواهيم كرد و در ثانی ميخواهند مزورانه خـود را در صـف ملتهـای آزاديخـواه                      

  . ايی و آفريقايی كه صميمانه رو به بيطرفی ميروند جا بزنند تا از قافله پس نمانندآسي

داران و سربازان و فرزنـدان دليـر مـيهن فرسـتاده و از                باختر امروز در همان شماره پيامی به افسران درجه        

دهان شما چاكران گـوش  بيانديشند كه فرمان. . . «ايشان خواسته است كه در مبارزات كنونی همگام مردم باشند و            

فرزندان دالور  . . . . . به فرمان بيگانگان هستند و به دستور آنان شما را به شكنجه و آزار فرزندان وطن واميدارند                

ايران اگر تير كور است شما بيدار و بينا باشيد و سينه ملتی را كـه بـروی شـما و بـرای درآغـوش كـشيدن پيكـر                       

  ». . . . .لوله باران نكنيدمردانه شما و شريف شما باز است گ

 سال دروغ و رياكاری عباس مسعودی چاكر قسم خورده اسـتعمار صـحبت ميكنـد و                 ٣٠بعد باختر امروز از     

حرف را به آنجا ميرساند كه خبر ميدهد ذوالفقاری شهردار سابق در آمريكا شاگرد مكتب آلن دالس شده و همين                    

ه رئيس سازمان امنيت شود و داغ و درفشهايی را كه سـابقا فقـط در         آيد ك   روزها پس از اخذ تعليمات به تهران می       

  . مورد دهقانان زنجان بكار ميبرد برای همه مردم ايران بكار برد

  : نشريه نيرو ارگان ماهيانه ايرانيان هوادار سوسياليسم در انگلستان مينويسد

  

  

  )مسافرت ملكه انگلستان به ايران(

برنامه و بخصوص مـدت     . نگی سفر ملكه به كشورهای ديگر آسيايی به ويژه هند         با در نظر گرفتن چگو    . . . . «

» . . . . .آبرويی دستگاه حاكمه كنونی از نظر محافل دولتی انگلستان است           حرمتی و بی    بازديد وی از ايران نشانه بی     

اعـاده نابهنگـام    . هبعد نيز خوش خدمتيهايی دستگاه حاكمه فصلی را در مقابل اربابان انگليسی خـود ميـشمارد كـ                 

عقـد قـرارداد بـا      ) كه در زمان حكومت ملی آقای دكتـر محمـد مـصدق بـه موقـع قطـع شـده بـود                     (روابط سياسی   
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ابراز عجز در مقابل چپاولگری جان مولم و ساير شركتهای استعماری . پيوستن به پيمان نظامی بغداد. كنسرسيوم

 جمله است و اضافه ميكند كه اين دستگاه حاكمه نبايـد بـيش             و ابراز چاكری و بندگی در برابر استعمارگران از آن         

مـسافرت ملكـه و شـوهرش جـز مخـارج           . . . «از اين از مخدومين خود توقع ادب و احترام داشته باشد و ميگويـد               

هـای انگليـسی در وصـف چگـونگی پـذيرايی لغـت        راديـو و روزنامـه  . كمرشكن و پذيرايی نتيجـه ديگـری نداشـت       

تنها هزينه گلهايی كه از هلند خريداری شده بالغ بر دو ميليون تومان بوده است و . . . اند  بكار بردهرا) اسرافكارانه(

  . . . در مدت نود روز آپارتمان مخصوصی با اثاثيه ويژه قصور قديمی انگلستان ساخته و آراسته شد

نقدر گرانبهاست كـه بـر آنهـا قيمتـی        عالوه بر اين هدايای گرانبهايی كه به ملكه و شوهرش داده شد آ            . . . . . . 

به » سی  بی  بی«نگاران انگليسی، حتی بنگاه       ها روزنامه   و آنوقت در مقابل اين خوش رقصی      » . . . .نميتوان تعيين كرد  

  . كفران نعمت برخاستند و از اقدامات غالظ و شداد دولت دم زدند

  

  

  رضايت خانواده لومومبا

را ) بيـسكويت لومومبـا   (داره ثبت شركتها و عالئم ميخواهد كه اسم         صاحب يك كارخانه بيسكويت سازی از ا      

  . برای محصوالت كارخانه وی به ثبت برساند

  : رئيس اداره ثبت شركتها از بيم سازمان امنيت در ذيل تقاضای وی مينويسد

  »موافقم، موافقت ورثه لومومبا را بياوريد«

  ٥٣٤٥كيهان شماره 

  از مصاحبه دكتر فيدل كاسترو

   در انتخابات كوبا شما اكثريت قاطعی بدست ميآوريد پس چرا دست بانتخابات نميزنيد؟ .س

ای به اين كار ندارد و شما ميتوانيد به خيابـان برويـد               ساده بگويم برای آنكه در شرايط كنونی كسی عالقه        . ج

. طرفدار ايـن كـار نيـست      مردم را جمع كنيد و بپرسيد نظرشان درباره انتخابات چيست آنوقت ميبينيد كه هيچكس               

اين موضوع شايد در بعضی كشورها قابل درك نباشد اما بايد توجه داشت كه شصت سال ملت ما را زير عنـوان                      

در طول صد و پنجاه سال يك دموكراسی قالبی بر آمريكای التين تحميل شد كـه         . مسخره انتخابات دست انداختند   

طلب بود، برويد با ملت گفتگو كنيـد تـا از             ه و سياستمداران جاه   تنها كارش روی كار آوردن اشخاص حقير و بيماي        

ملت مايل نيست برای انتخابات     . خواهند  زبان مردم بشنويد كه اكنون جز پيشرفت سريع انقالب هيچ چيز ديگر نمی            

  . وقت خود را تلف كند

 نـوين جـايگزين آن      ای  انقالب سير تكامل خود را طی خواهد كرد اصول كهـن را برخواهـد انداختـه و جامعـه                  

ما هم مانند دوره كنونی انقالب جـاودانی نيـستيم دورانـی فـرا     . خواهد ساخت و سازمانهای مخصوص خواهد داد 

نخست بايد جامعه نو پيدايش يابد سپس شكل . خواهد رسيد كه نظم نوين انقالبی شكل اداری به خود خواهد گرفت

  . بگيرد

  يجان روزنامه اراده آذربا٤٠٠نقل از شماره 

  )منصوب به سيد ضياءالدين(

چند روز قبل من بيانات اصولی و متين و قاطع مهندس رحمت مقدم و فلسفی را در مجلـس شـورايملی عليـه                        

  . دولت پيش چند تن از دوستان تاييد كردم
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  . اوال اين نطقها مانوری از طرف هيأت حاكمه است: يكی از حاضرين گفت

  . ات پارلمانی دو نتيجه مثبت بگيردهيأت حاكمه ميخواهد از اين تظاهر

اول آنكه سوظن عامه را نسبت به مجلس شورايملی تخفيف دهد و شايعه از انحالل مجلـس بيـستم را از بـين      

  . ببرد و در واقع با اين مخالفت خوانيها مردم را نسبت به مجلس شورايملی اميدوار و خوشبين سازند

ت كوبنده بر عليه هيأت حاكمه بـا ايـن مانورهـای آزاديخـواهی اسـلحه                با اين تندرويها با اين حمال     . دوم اينكه 

  . های پاكبازی امثال الهيار صالح را كند سازند و در واقع آنانرا خلع سالح كند شخصيت

بيانات نمايندگانی كه بر عليه جبهه ملی و بعضی از سازمانهای افراطی سياسـی در مجلـس شـورايملی ايـراد                   

  . ن اثر نبخشيد؟ شد در افكار عامه حس

  باز هم از همان روزنامه

ديروز همكار شجاع و شريف ما رحيم زهتاب فرد بار ديگـر بـا بيانـات صـادقانه خـود توجـه شاهنـشاه               ... « 

  . محبوب و مديران جرايد را به خود جلب كرد

لطنتی زهتاب فرد با صراحت خاصی به عنوان يك خدمتگذار صديق و ايرانی عالقمند بـر رژيـم مـشروطه سـ                    

بياناتی ايراد كرد كه مورد تاييد ذات مبارك ملوكانه قرار گرفـت و پـس از خاتمـه جلـسه همكـاران دسـته جمعـی                          

  ».صورت همكار جوان و واقع بين خود را بوسيدند

  : زهتاب فرد ضمن بيانات مفصلی بعرض رسانيد

ردم هر لحظه يك خبری از دزدی       اعليحضرتا اينكه مردم از صبح تا شب از دست هيأت حاكمه ناالنند اينكه م             «

و غارت مسوولين امر پخش ميكنند اين مردم با ملت و مملكت و رژيم خـود دشـمنی ندارنـد مبنـای ايـن شـايعات                          

توسط افراد هيأت حاكمه ريخته ميشود مردم وقتيكه دم خروس را ميبينند چگونه قسم دروغ هيأت حاكمه را باور                   

  . كنند

 نيستم زيرا مدرك زنده در دسترس همه است تا جاييكه مثال شـاگرد شـوفرها           متاسفانه محتاج به تهيه مدرك    

» ای ايـستگاه از كجـا آورده  «وقتيكه در خيابـان شـميران بـه آپارتمـان فـالن تيمـسار ميرسـند بـا كنايـه ميگوينـد                    

 از صندوق   شاهنشاها وقتيكه فالن شخص كه در تمام دوران زندگی مثال نقده را نديده است از نقده بنام وكيل سر                  

در ميآورد ديگر تصور نميرود اعليحضرت همايونی خواستار دليل و مدرك ديگری باشند زيـرا اكثـر ايـن وكـالی       

چطور سازمانهای مملكتی يك محـصل سـاده لـوح و           . مجلس خود مدارك و دالئل زنده و گويا و متحركی ميباشند          

 بازداشت ميكنـد آيـا نعـره فـالن دانـشجو و كـسبه و       ناپخته را كه مثال در فالن محل يك نعره زده بعنوان اخاللگر         

  . كارگر موجبات نگرانی را فراهم ميسازد و يا وكالت فالن تاجر چايی و زمينخوار بيسواد معروف

  ١٩٦١شماره اول مه » بين نيوزويك در زير ذره«

ين پس در برلن    عليرغم بحران موجود الئوس و كوبا مطلعين معتقدند كه صحنه اصلی مبارزه با شوروی از ا               

و ايران خواهد بود مجموعه گزارشاتی كه درباره انتقاالت ناگهانی قوای آلمان شـرقی رسـيده موجـب بـروز ايـن                      

  . وحشت شده است كه فشار جديدی در برلن خواهد شد

  ! هدايت افكار

  )ساعت هشت و بيست دقيقه.  راديوی تهران١٣٤٠ ارديبهشت ٦از برنامه روز چهارشنبه (

و شـرح   » ها را خواب كرده و در مدت دو ساعت به آنها ماشين نويـسی يـاد ميدهـد                   ستان آقايی خانم  در انگل «

  ! مفصلی درباره چگونگی تعليم ماشين نويسی به خانمها در حالت خواب
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ايست كه هر روز راديو ايـران، تهـران و نيـروی هـوايی بخـورد مـردم،           ای از سخنان بيهوده و ياوه       اين نمونه 

  . الن كنجكاو كه مغزشان آماده فراگرفتن معلومات نوين است ميدهندبويژه نونها

   ترجمه فارسی جلد اول زندگی من به قلم نهرو٢٨٩صفحه 

در واقع فكر اساسی كه در پشت درخواست استقالل ملی ما وجود داشت اين بود كه مردم را آماده سازيم تا                     

ود آورند نه اينكه وضع موجود را بـا تغييـرات ظـاهری             يك سازمان سياسی كامال جديد و مستقل را بخواهند بوج         

بپذيرند بطوريكه هند صورت يك دو مينيون را پيدا كند و قدرت ظاهرا در دست هنديها باشد اما در پـشت صـحنه                       

  . باز هم امپراطوری بريتانيا زمام امور را در دست داشته باشد

معنـی آنـست كـه فقـط آزادی سياسـی بـرای             ها فكر ميكردم كـه اسـتقالل سياسـی ب           من شخصا در آن زمان    

اما بايد بگويم كه اكنون ديگر آن طور فكر نميكـنم و اعتقـاد دارم كـه اسـتقالل                   . های مردم وجود داشته باشد      توده

  . واقعی سياسی فقط وقتی تحقق ميپذيرد كه با موازين استقالل اجتماعی و اقتصادی هم همراه باشد

ا در حدود همان قالب تنگ و خشك ساختمان سياسی و اجتماعی موجود فكر     در آنزمان تقريبا تمام رهبران م     

هـای مـذهبی بـا همـين نظـر حفـظ        ميكردند آنها مسائل را چه در مورد سازمانهای اجتماعی و چه در مـورد فرقـه              

 اين  های دولت بريتانيا ميگشتند كه بر تمام        اوضاع موجود مطرح ساختند و بطور اجتناب ناپذيری آلت اجرای نقشه          

زيرا نظريات آنها يكنوع نظر اصـالح طلبـی بـود و            . آنها نميتوانستند كار ديگری بكنند    . سازمانها تسلط كامل داشت   

هر چند كه در چند مورد بعمليات و اقدامات مستقيم هم پرداختند اصوال فكر انقالبی نداشتند تا در صورتيكه ديگـر              

هـای   حتـی كـوچكترين مـسائل هنـد در زمينـه      . كاری انجـام داد   وقت آن گذشته بود كه بتوان با چند قدم اصالحی           

اكنـون وضـع طـوری    . های مذهبی را هم نميشد جز از طريق انقالبی حل كرد           سياسی يا اقتصادی يا در مورد فرقه      

ميبايست برای آنها راه حل انقالبی در  . بود كه ايجاب ميكرد مسائل عميقا مورد توجه قرار گيرد و نه بطور سطحی             

تاسف در اين بود كه يك رهبر و رئيس شايسته كه بتوانـد چنـين كـاری را انجـام دهـد و چنـين                         . گرفته شود نظر  

  . روشی را در پيش گيرد وجود نداشت

همچنين درخواست افزايش كرسيها در مجالس قانونگذاری رسما مفهوم افزايش قدرت سياسی را داشـت امـا                 

نظرانه كه تعداد معـدودی از افـراد          اين درخواستهای كوته  . ی بود عمال فقط يكنوع افزايش قدرت نظارت و سرپرست       

مند ميگشتند عمال سد راه پيشرفت وحدت ملی و پيشرفت عمومی ميگشت اما بـا كمـال                   قشرهای بااليی از آن بهره    

  . های مردم وانمود ميگشت زيركی همين درخواستها بعنوان تقاضای توده
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  ١٣٤٠اخبار و تفسيرحدود ارديبهشت 

  دار پيرسر

  دكند                         مزدای پاك حمله به رديوودد كندد مكی روشنی برآی دونی تا

  م سد كندخورشید عدل و داد ره ظلح                         تا شب فرو بمیرد برآست ان صب

  د                          منشورشوم فتنه فرعون رد كننزآستی تا دست ملتی بدرآید

  دكن» خلع يد «ر                        تا شیر پیر بار دگ.  دقرن ها اسارت ایران بسر رستا 

  است ل شهر طالكج ـ ا                     سردار پیر ساحفرياد شوق از دل هر مرد و زن بپاست    

  »بابك«

  ) روزنامه باختر امروز١٣٣٩ اسفند ٢٩از شماره يكم (

  

  

  جشن فرهنگيان كشور

اند كه چنانچه تا يازدهم  د و پنج هزار تن فرهنگيان كه چراغ تعمل كنونی و آينده اين كشوراند اعالم نموده  هفتا

  . انجام نشود در سراسر كشور دست به اعتصاب خواهند زد) افزايش اشل حقوق(ارديبهشت ماه خواسته آنان 

نـان دارد كـه كـار آنهـا خـاموش           دستگاه حاكمه برای خاموش ساختن جنبش فرهنگيان ترمزهايی در ميـان آ           

  . ساختن اين جنبش است

در حاليكـه فرهنگيـان درخواسـت دارنـد كـه بـه         . سروته است   های دروغين و بی     كار ديگر دستگاه دادن وعده    

حقوق آنها افزوده شود دستگاه حاكمه باين درخواست پاسخ سرراستی نداده و بـرعكس وعـده ميدهـد كـه بـرای            

  . تفرهنگيان خانه خواهد ساخ

  : ای وزير فرهنگ به درخشش مينويسد در نامه

ای  ايكه به منظور تامين مسكن در مجلس شورای ملی مطرح است درباره عـده   ـ گذشته از اليحه ٥. . . . . . . . «

المـدت در    های ساخته شده نيز مقرر گرديد برای معلمين حق تقدم قائـل شـوند بـا پرداخـت اقـساط طويـل                       از خانه 

  ». . . . . . .گذشته شوداختيار آنان 

يعنی اينكه فرهنگيان از افزايش حقوق خود چشم پوشی كرده و به اليحه تامين مسكن كـه در مجلـس مطـرح                       

  . است اميدوار باشند

ايكه در كن ساخته ميشود هفتـاد و پـنج هـزار تـن                آيا اليحه تامين مسكن و حق تقدم در استفاده از چند خانه           

وزيـر و وزيـر دارايـی ببانـك      هـای نخـست    ؟ پاسخ ايـن سـوال از نامـه   .انه خواهد كرد فرهنگيان كشور را دارای خ    

  . آيد ساختمانی بدست می

  نامه نخست وزير ببانك ساختماني

   ـ بانك ساختماني٤١٠/١١ ـ ١٤/١/٤٠تاريخ 

ها تصميم گرفته شده است كـه از ايجـاد            جويی در هزينه    چون بمنظور اجرای برنامه تثبيت اقتصادی و صرفه       

های مصوب پيـشنهاد   ساختمان جديد در سال جاری مطلقا خودداری شود و اعتباراتيكه بدين منظور ضمن بودجه            

  : شده حذف گرديده لذا مقتضی است

  . اری شود ـ از ايجاد ساختمان جديد مطلقا خودد١
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  .  ـ ساختمانهای فعلی را در هر وضعيتی كه هست متوقف نماييد٢

 ـ چنانچه اضطرارا بايد ساختمانی تكميل يا برای حفاظت آن در وضع موجود اقدامی صورت گيرد و يـا بـا    ٣

خـاذ و   مختصر اعتباری باتمام خواهد رسيد قبال گزارش الزم در هر مورد تهيه و ارسال دارند تـا تـصميم الزم ات                    

  . ابالغ شود

بوزارت دارايی دستور داده شده هيچگونه پرداختی از اين بابت بعمل نيـاورد و چنانچـه تعهـدی خـالف ايـن                      

  . دستور از طرف حسابداريها يا مسوولين سازمانهای مالی، اقتصادی، شركتها بعمل آيد شديدا تعقيب خواهد شد

  از طرف نخست وزير

  ك ساختمانيو اكنون نامه وزير دارايی ببان

  ١٥/١٢٤ ـ ١٤/١/٤٠تاريخ 

  

  

  وزارت دارايی كل ساختمان

  بانك ساختماني

در پيرو مذاكرات حضوری خواهشمند است فورا دستور دهيد عمليـات سـاختمانهای در دسـت اقـدام متعلـق                    

  . بوزارت دارايی را بنحويكه ايجاد خسارتی نشود متوقف و تعطيل نموده نتيجه را اعالم فرماييد

  داراييوزارت 

  اگر بنا به نامه نخست وزير

تصميم گرفته شده اسـت كـه از ايجـاد سـاختمان جديـد در سـال جـاری مطلقـا خـودداری شـود و                          . . . . . . «

  ». . . . .های مصوب پيشنهاد شده حذف گرديده اعتباراتيكه بدين منظور ضمن بودجه

  و همچنين

پـس وزيـر   » . . .گونـه پرداختـی از ايـن بابـت بعمـل نيـاورد       بوزارت دارايی دستور داده شده هيچ     . . . . . . . . «

  »در اجرای عوامل ملوكانه برای آنان خانه خواهد ساخت؟«فرهنگ چگونه به فرهنگيان نامه مينويسد كه 

دستگاه حاكمه ميخواهد با چنين نويدهای دروغـين و بـا اسـتفاده از مزدورانـی كـه كـار ترمـز را در جنـبش             

  . های مناسب از دست رفته و تعطيالت تابستان قرار دهد آنان را سرگرم سازد تا فرصتفرهنگيان بعهده دارند 

هـای خـود سرسـخت و كوشـا باشـند ميتواننـد               هفتاد و پنج هزار فرهنگيان كشور چنانچه در انجام خواسـته          

ند و دسـتگاه    آموز را كه نزديك به صد هزار آنان در تهران هستند بدنبال خود بكـشان                دويست و پنجاه هزار دانش    

حاكمه را وادار سازند بجای اينكه بيش از هفتصد ميليون تومان بيـك شـركت خـارجی بدهـد و حتـی بـه حـساب                          

از اعترافات آقای آرامش سرپرست سازمان برنامه در جلسه پنجشنبه          (پولهاييكه بآن شركت داده رسيدگی ننمايد       

  . تن در دهد)  مجلس شورا٣١/١/١٣٤٠

اند ميتوانند مطمئن باشند كه همه نيروهـای ملـی    های خود بپا خواسته ای تامين خواستهاكنون كه فرهنگيان بر   

  . ناظر چگونگی مبارزات اين مردم شرافتمند و روشنفكر بوده و با همه امكانات خود از آنان پشتيبانی خواهند نمود
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  تجاوز بكوبا

  . های تحميلی ثابت كرد تها را بر حكومتتجاوز به كوبا و شكست مفتضحانه آن بار ديگر اصالت مبارزات مل

دولت آمريكا برای چندمين بار با دخالت مستقيم در امور داخلـی يكـی از كـشورها نـشان داد كـه هنـوز هـم                          

  . عوامل سياسی حزب جمهوريخواه در دستگاه حكومت آمريكا منشاء اثرات زيادی هستند

ر نظرات او آبرويی در پيشگاه ملتها پيدا كرده بـود           حيثيت سياسی آمريكا كه با روی كار آمدن كندی و انتشا          

  . با مداخله مستقيم در كوبا و حمايت از يك حكومت تحميلی لطمه جبران ناپذيری ديد

ما ضمن تبريك بملت كوبا بار ديگر سياست تجاوز به ملتها را كه گريبانگير مردم ما هم شده شـديدا محكـوم         

  . س مناسبی برای دولت جان كندی باشدميكنيم و اميدواريم كه اين آزمايش در

  بوسيله دكتر بقايي» تضعيف روحيه قوای انتظامی«

پرونده دكتر مظفر بقايی كه چندی پيش بازداشت شده بود اكنون برای محاكمـه بـدادگاه عـادی شـماره يـك                      

شم ارديبهشت اند و تا ش تا كنون سرهنگ رحيمی و سرلشگر شفايی وكالت وی را قبول كرده. ارتش فرستاده شده

  .  ارديبهشت تشكيل ميشود١٦دادگاه در . ممكن است وكالی ديگری نيز معرفی نمايد

 گـزاران دسـتگاه كنـونی اسـت اكنـون بوسـيله همـان           دكتر بقايی از پيمان شكنان جنبش ملی ايران و از پايـه           

  . محاكمه ميشود» تضعيف روحيه قوای انتظامی«دستگاه باتهام 

مه شده و بكيفر اعمال خود برسد اما نه بوسيله دستگاه حاكمه و باتهامی مضحك بلكـه                 دكتر بقايی بايد محاك   

  . های خويش در پيشگاه ملت ايران و بگناه اعمال ضد ملی و آدمكشی

بازداشت و محاكمه دكتر بقايی وجهه دستگاه حاكمه را باال نخواهد برد و مردم نيز بـا اينگونـه محاكمـات از                      

  . اسی بخود راه نميدهندميدان بدر نرفته و هر

  

  

  قسمتی از مصاحبه والتر ليپمن با خروشچف درباره ايران

   روزنامه نيويورك هرالدتريبون١٩٦١ آوريل ١٨از شماره 

در اين مقاله ملتهای قسمتهايی از مذاكرات خود را با خروشـف دربـاره جنبـشهای انقالبـی در ميـان                     . . . . . . 

  : ملتهای كوچك نقل مينمايم

ای    خروشف بويژه درباره سه كشور الئوس، كوبا و ايران گفتگو كرد و بعقيده وی اين سه كشور نمونه                  آقای

داری بمـدار كـشورهای       از كشورها مـستعمره هـستند كـه مـسير قهـری تـاريخ آنهـا را از فئوداليـسم و سـرمايه                      

  . كمونيستی ميكشاند

ستم كه كمتـرين ترديـد و تزلزلـی در ايـن اعتقـاد او       او با چنان قاطعيتی اين مطالب را بيان ميكرد كه من نتوان           

بنظر او موافقت شوروی و يا مخالفت غرب بهيچوجه نميتواند اثری در سرنوشتی كه قهری تاريخ پيش پـای                   . بيابم

  . اين ملت شما گذارده داشته باشد

يران دارای حزب  در مورد ايران بدون اينكه از طرف من چيزی عنوان شود او صحبت بميان آورد و گفت كه ا                  

های مردم و فشار حكومت مسلما موجب بـروز انقـالب در ايـن                نوايی توده   كمونيستی بسيار ضعيفی بوده ولی بی     

شما خواهيد گفت كه شاه ايران بوسيله كمونيستها سرنگون شده است و ما از اينكه ميبينيم مـردم                  . كشور ميگردد 

  . د بسيار خوشحاليمدار پيشرفت بشريت ميشناس مترقی ايران ما را علم
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  : اگر منصفانه قضاوت كنيم از فحوای گفتار خروشف درباره ايران كه گفت

آيـد كـه شـوروی قـصد مداخلـه            چنين برمی . ای برای اتحاد شوروی ندارد      ايران كشور فقيری است كه فايده     «

  .  ساقط نمايدنظامی و اشغال ايران را ندارد بلكه ميخواهد با تبليغات و مداخالت غيرمستقيم شاه را

ناپـذير تـاريخ      خروشف با ايمان قاطعی اظهار داشت كه ايران بهترين نمونه از كشورهايی است كه سير چاره               

وی معتقد است كه ما نخواهيم توانست با اصالحات ليبرال دموكراتيـك ايـن سـير تـاريخ را                   . آنرا بانقالب ميكشاند  

  . منحرف سازيم

  كار خروشف های ما نميتواند اف هيچيك از گفته

  . عمال نشان دهيم كه ميتوانيم اصالحات دموكراتيك عميقی انجام دهيم

  

  

  اخبار و تفسير

  ٤٠حدود ارديبهشت 

  خبر هيجان انگيز ترك برداشتن سد كرج

هفت سـال و چهارمـاه      . دار ساخت   خبر هيجان انگيز ترك برداشتن سد كرج قلوب ايرانيان ميهن دوست را جريحه            

بـسته شـده    » مـوريس نورسـن   «اد ساختمان سد كرج ميان سازمان برنامه و شركت آمريكـايی            از هنگاميكه قرارد  

در اين هفت سال چه پولهايی خرج شده از ارتفاع سد از دسـتگاههای هيـدروالكتريك آن و از آب و برقـی                . ميگذرد

 كـارگران ايرانـی در      ای از   چـه عـده   . كه بمردم ارزانی خواهد داشت گفتارها نوشته شد و سخنرانيها ايـراد گرديـد             

  . انفجار تونلهای سد كشته شدند و چه پولهايی خرج گرديد

 به بررسـی هزينـه     ١٣٢٨هزينه ساختمان سد كرج كه مطابق برآورد شركت متروپوليتن و ايننيال كه در سال               

 سازيهای  ميليون ريال يعنی كمتر از ده ميليون دالر برآورد شده بود با حساب     ٧١٥ساختمان سد كرج پرداخت به      

  .  ميليون ريال يعنی به شصت ميليون دالر رسيد٤٥٠٠/به » موريس نورسن«شركت آمريكايی 

 بپايان برسـد پـس از هفـت سـال و     ١٣٣٦ساختمان سد كه بنا بود چهار سال بطول انجامد و در آذرماه سال  

در ساختمان سدهای   تخصصی  » موريس نورسن «شركت امريكايی   . چهار ماه به ترك برداشتن آن انجاميده است       

در ايران نيز بارها مـردم      . اين شركت قبال در افغانستان افتضاحاتی ببار آورد و از آنجا اخراج گرديد            . بزرگ ندارد 

ميهن دوست بصالحيت اين شركت غارتگر آمريكايی و شركتهای مشابه آن اعتراض كردند اما نه تنها از اعتـراض       

. گـاه روانـه شـدند       گر شناخته شده و چه بسا كه به زندان و شـكنجه              اخالل ای نگرفتند بلكه منفی باف و       خود نتيجه 

نه تنها از امتياز سـاختن سـد كـرج بلكـه نزديـك بـه دويـست ميليـون دالر از           » موريس نورسن «شركت آمريكايی   

  . سازمان برنامه مناقصه گرفت

رود دستگاه كودتا در چند سال      گذشته از درآمد نفت و مالياتهای كمرشكنی كه از مردم گرفت شده و بهدر مي              

گذشته نزديك به ششصد ميليون دالر بحساب ملت ايران از بيگانگان قرض كرده و در ماجراهايی نظير سـد كـرج                     

  . دود كرده است

  تحريم روزنامه اطالعات
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رجی اعالميه جبهه ملی ايران درباره تحريم روزنامه اطالعات كه سياهترين ارگان دستگاه حاكمه و اربابان خا

 شماره كيهان   ٤٠ شماره اطالعات و     ٨٠آنست نتايج درخشانی ببار آورده است بطوريكه روزنامه فروشی كه قبال            

  .  شماره كيهان ميفروشد٤٧ شماره اطالعات و ٦٥در تهران ميفروخته اكنون 

ی يـك  فروشـيها حتـ   تحريم اطالعات در شهرستانها به طور وسيعتری انجام شده بطوريكه بعضی از روزنامه        

  . اند شماره اطالعات نفروخته

اكنون بدنبال اعالميه جبهه ملی ايران سازمانهای وابسته به اين جبهه نيز بايد برای تحريم روزنامه اطالعـات                  

  . كوشا باشند و آتش آنرا هر چه تيزتر گردانند

  مسئله بيطرف كردن ايران

كا مبنـی بـر اينكـه شـوروی در برابـر حـل       چندی پيش خبری در روزنامه كيهان از قول مقامات سياسی آمري       

  . مسئله الئوس در خاورميانه امتياز ميخواهد درج شد

بينی شـده بـود بوسـيله دولـت            پيش ١٩٤پس از اينكه بيطرفی الئوس كه طبق قراردادهای ژنو در ژوئيه سال             

ژنـرال قـومی    «وزيـر بيطـرف الئـوس بـر اثـر فـشار لـشكريان                 نخست» سوانافوما«ور نقض شد و پرنسس        آيزنها

بجای اينكه الئوس كه مدت شش سال آمريكـا        . عامل آمريكا از الئوس تبعيد گرديد و به كامبوج پناه برد          » نوساوان

در آن اســلحه و دالر و مستــشار ميريخــت در زمــره كــشورهای سرســپرده آمريكــا قــرار گرفتــه و پايگــاه ضــد 

  . ارتيزانهای كمونيست گرديدكمونيستی شود مواجه پيشرفت سريع نيروهای پاتت الئوس و پ

تهديدات دولت كندی درباره نيرو و پياده كردن در الئوس آنچنان توخاليست كه هيچيك از متحدين آمريكـا و              

العمـل    زيرا هر گونه مداخله آمريكاييان در الئوس مواجه با عكس         . حتی خود آمريكاييان نيز آنرا جدی تلقی نميكنند       

يكا كه هشت سال پيش در برابر چين كمونيـست در كـره كـاری از پـيش نبـرد                    چين كمونيست ميشود و برای آمر     

  . درگير شدن با چين مجهز امروزی در شرايط نامساعد كنونی غير ممكن است كه به نتيجه مطلوب برسد

وزير بيطرف آن كشور را از آنجا رانـده اسـت             از اينرو كه آمريكا خود بيطرفی الئوس را نقض كرد و نخست           

  . ر دری ميزند كه كمونيستها را بقبول بيطرفی الئوس وادار ساخته و حيثيت آمريكا را نجات دهداكنون به

اما شوروی چرا آنچه را كه در الئوس با مبارزه بدست آورده از دست بدهد؟ گويا شـوروی درصـدد چنـين                      

  . تياز ميخواهدكاری نيست زيرا بگفته مقامات آمريكايی شوروی برای حل مسئله الئوس در خاورميانه ام

  اكنون ببينيد شوروی در چه كشور يا كشورهايی از خاورميانه امتياز ميخواهد و ديگر اينكه چه امتيازی؟ 

شوروی در كشورهای مستقلی از خاورميانه مانند افغانستان يا جمهـوری متحـده عربـی ميتوانـد از آمريكـا                    

ری امتيـاز را در ايـن كـشورها بكـشور ديگـری كـه در                زيرا آمريكـا اختيـار واگـذا      . برای خود امتيازی مطالبه كند    

عربستان سعودی پايگاه دهران را از آمريكا پس ميگيرد و تركيـه كـه بـسمت سياسـت بيطرفـی و اسـتقالل پـيش                         

ميرود و پاكستان كه با چين و شوروی مناسبات دوستانه برقرار ميكند و درصدد گرفتن كمك از شوروی است و            

آنجـا كـه دربـست در اختيـار غربيهـا قـرار دارد و            . يرسد كه شوروی مطالبه امتياز كنـد      همچنين در عراق بنظر نم    

كشورهای غربی ميتواند امتياز دهد جايی جز ايران و اردن نيست و اگـر از اردن كـه بوسـعت و جمعيـت يكـی از                          

متيـاز بـاقی    پوشی كنيم جايی جـز ايـران بـرای مطالبـه ا             شهرستانهای بزرگ يا استانهای كوچك ايران است چشم       

  . نميماند

  ديگر اينكه شوروی چه امتيازی ميخواهد؟ 

106



با توجه به سياست بيطرف كردن كشورهای آسيايی و افريقـايی كـه دولـت شـوروی تعقيـب ميكنـد ميتـوان                       

دريافت كه اين امتياز چيزی جز بيطرف كردن و برچيدن پايگاههای آمريكايی از اين كـشور نميتوانـد باشـد زيـرا                      

  . ت خاورميانه نيازی ندارد و اين نكته ايست كه مورد قبول غربيها و حتی شخص آيزنهاور ميباشدشوروی به نف

  : آيزنهاور در پيامی كه درباره سياست آمريكا درخاورميانه به كنگره فرستاده گفت

شورويها بمحصول نفت خاورميانه كه بزرگترين منبع طبيعی ثـروت آن منطقـه را تـشكيل ميدهـد احتيـاجی                    «

ارد و نميتواند بـرای آن بـازاری تهيـه نمايـد و در واقـع اتحـاد شـوروی خـود يكـی از صـادر كننـدگان بـزرگ                      ند

  ». . . . .محصوالت نفتی بشمار ميرود

  ) روزنامه كيهان١٦/١٠/١٣٣٥نقل از شماره (

حمالت اخير راديوهای كمونيست به سياست نظامی كردن ايران نيز دليـل براينـست كـه شـوروی بموضـوع                    

طرف كردن ايران توجه دارد و امتيازی كه بگفته مقامات آمريكايی شوروی در خاورميانه مطالبه ميكنـد چيـزی                    بي

  . جز بيطرف كردن ايران بنظر نميرسد

های نظامی كـه      ميتوان اميدوار بود كه در صورت قبول بيطرفی ايران از طرف شرق و غرب بار سنگين هزينه                

ران را تـشكيل ميدهـد از دوش مـردم ايـران برداشـته شـده و سـازمان                  نزديك به شصت درصد بودجه دولـت ايـ        

كه قسمت عمده بودجه خود را      » سازمان اطالعات و امنيت كشور    «جاسوسی و آدمكشی آمريكايی و انگليسی بنام        

  . از سازمان امنيت آمريكا دريافت ميدارد و همچون خنجری در قلب ملت ايران نشسته است برافكنده شود

  

  

  سم در چهار ديواری قانون اساسيسوسيالي

رژيم ايران از وقتی كه پدرم شروع بكار كرد ملی شد و رژيم ما بيك نوع رژيم سوسياليـسم تبـديل                     . . . . . . «

  ». . . . .االن ما در زمينه سوسياليسم از خيلی كشورهای سوسياليستی جلوتر هستيم. . . . . شد

  )انس مطبوعاتی كاخ مرمر در كنفر٥/٧/١٣٣٧از گفته شاه در تاريخ (

امروز درباره جامعه سوسياليستهای طرفدار نهضت ملی گفته شد حزب مـذكور توسـط آقـای خليـل ملكـی                    «

تاسيس خواهد شد ولی در تشكيل حزب جديد همكاران قديمی ايشان دخالتی نداشته و بيشتر جوانان دانـشجو در                   

  ».فعاليت تازه ميدانداری خواهند كرد

  )٢٣/٨/١٣٣٩پيغام امروز (

ای از طرف سوسياليستهای ايران ميخواندم و بـسيار خرسـند شـدم چـون در چهـار ديـواری                      من اخيرا نامه  

اند كه اعمال نظر و تئوری  اند قبول كرده قانون اساسی با همه دقتی كه برای پابندی باصول سوسياليسم بكار برده        

  ».ارت ديگر در اينجا قابل عمل باشدآنها بايد طوری باشد كه منطبق بر شرايط كشور باشد يا بعب

  ) شورای مركزی حزب مردم٧/٧/١٣٣٩های علم در جلسه  از گفته(

پرزيدنت كندی ديشب از كنگره درخواست كرد تا باو اختيار بدهـد در صـورت بـروز                 . يونايتدپرس. واشنگتن

  .  كندكسادی بتواند برای تقويت اقتصاديات آمريكا مبلغی در حدود دو ميليارد دالر خرج

پرزيدنت كندی از اين اختيارات هنگامی ميتواند استفاده كند كه در سه ماه متوالی از چهار ماه درجه بيكـاری                    

  . يك درصد افزايش يابد

  ٥٥٨٩ شماره ١٩٦٢ فوريه ٢٠شنبه  كيهان سه
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  تعطيل دانشگاه

 دوران زاهـدی پـس از   برای چندمين بار دانشگاه تهران تعطيـل شـد يكبـار بعـد از پـانزده بهمـن و يكبـار در             

 آذر دانشگاه را بستند در زمان حكومت شريف امامی نيـز پـس از تظـاهرات عليـه انتخابـات درهـای                       ١٦تظاهرات  

دانشگاه را بستند و اينك در زمان حكومت انقالبی امينی نيز برای چندمين بار دانشگاه تعطيل ميشود و مـسعودی                    

  . رات جديدی وضع ميكندمعروف هم مينويسد كه دولت برای دانشگاه مقر

چرا دولت دانشگاه را ميبندد؟ و چرا مقررات جديدی وضع ميكند؟ برای اينكه از دانشجويان اين فرزندان آگاه                  

و بيدار و مبارز ملت ميترسد در قيام اول بهمن دانشجويان چه ميگفتند و چه ميگويند؟ ميگوينـد هـشت مـاه اسـت                        

  . ايد بايد مجلس را كه مظهر اراده ملت است باز كنيد ت را برانداختهايد و اساس مشروطي مجلس را تعطيل كرده

  . ميگويند كه خانه ما نبايد در اشغال نظاميان شاه باشد

  . ميگويند بايد بگذاريد ما آزادانه بكار درس و بحث خود سرگرم باشيم

  . ر نگاه داريدخواهيم ملت ما را در بند و زنجي ميگويند ما جزيی از اجزای ملت ايرانيم و نمی

  . ميگويند اراده شاه نبايد جانشين قانون شود

اينها و نظـاير ايـن خواسـتهای بحـق و           . ميگويند بگذاريد مردم آزاد باشند و حكومت دلخواه خود را برگزينند          

  آيا بايد بخاطر بيان اين حقايق و تالش در راه تحقق آن كه آمال. درست حرفهای دانشجويان است
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بخش سوم

►تفسیرھابا تفسیر و بی◄ 
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  تفسيرها بیبا تفسيرها و 

  ١شماره 

چون قسمتهايی از اين مقاله چند هفته قبل در روزنامه كيهان بطور ناقص منتشر و قسمتهای اساسی      : توضيح

و حساس آن حذف شده بود و برای ما ميسر نيست كه همه آن مقاله مفـصل را منتـشر كنـيم لـذا قـسمتهايی كـه                            

  . روزنامه كيهان از قلم انداخته بود ذيال نقل ميشود

  از نيويورك تايمز

  ١٩٦١دسامبر 

  نوشته هريسون ئی ساليسبوری مخصوص نيويورك تايمز
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  تحوالت ايران فئوداليسم را واژگون ميسازد

ای از يك اجتماع فئودال است كه در نيمه قرن بيستم ناگهان خود را با يك طبقه متوسط جنجالی و     ايران نمونه 

  . بيند آشوبگر روبرو می

ها و صاحبان صنايع كه در طی چند سال اخير از بركت كمكهای آمريكا و وجـوه حاصـله از                   در ايران ميليونر  

اند بيش از سايرين از كمونيسم نفرت دارند و اين تنفر بيشتر به لحاظ عدم موفقيتی است كـه از                      نفت بجايی رسيده  

  . طرح سياستی عاقالنه برای تحكيم موقعيت خود نصيبشان گرديده است

تـر   آور بازار تهران را به آتش كشيد و اوضاع اجتماعی اقتصادی سياسی ايرانـرا مغـشوش               ماين ترقی سرسا  

  . كرد

آميز در مدتی كمتر از دهسال صورت گرفته است و باعث چنان سردردی برای آمريكا                 تمام اين واقعه اعجاب   

  . اش چيزی بيش از دالر الزم دارد شده كه معالجه

خواری و سوءاستفاده زيان داشته  دمنشانه غلط و مبهم بوده و آنقدر رشوهدولت در دادن اعتبار و قرضه آزا

  . تر از آنچه بوده كرده است كه بنيان اقتصاد ايرانرا متزلزل

  . مردم به وجود ارتش خود مباهات نميكنند

راز نميدارنـد   ای به اينكارها اب     ای كه باشند عالقه     ايرانيها اصوال اهل جنگ و مبارزه نيستند و مردم در هر طبقه           

غير از مقامات حساس دولتی و سياسی نسبت به ارتش ايران كه بـه              . بخصوص جاييكه پای روسها در ميان باشد      

  . خرج دولت آمريكا توسعه يافته است ابراز غرور و مباهاتی نميشود و حتی وجودش مشكوك به نظر ميرسد

گيد و اگر شما آمريكاييها جنگيديد حتی قبـل از          ما عليه روسها نخواهيم جن    : يك ايرانی در اصفهان به من گفت      

پس هدف شما از حمايت از چنين ارتـش چيـست؟           . اينكه يك تير توسط ايرانيها شليك شود جنگ خاتمه يافته است          

  . . . ايم پس بگيريم ما حتی بحرين را هم نتوانسته

وجـود اسـت كـه وجـود يـك          العالجی مواجه است اما شواهدی نيـز م         گرچه ايران با مشكالت فراوان و صعب      

ای جبـران   تر بوده و آنها را تـا انـدازه   نيروی ملی مخصوصا شاه در ظرف چند سال اخير از اين مشكالت نيرومند   

  . ميكند

سازمان امنيت، ژاندارمری و ارتش كه با پول آمريكا جان گرفته با نهايت قدرت از وضع موجـود خـود دفـاع                      

  .  سال پيش موجود نبود٨اند چنين وضعی پس از سقوط مصدق در  هميكنند و به وضع شاه سر و صورتی داد

چاپلوسيها و يا تهديدات روسيه بهيچوجه از وابستگی ايران به جبهه غرب نكاسته و اگر چه هـستند كـسانيكه    

تری هستند ولی شاه در مورد تعهدات خود نسبت به آمريكا بسيار  تر و بيطرفانه بيك سياست خارجی قابل انعطاف

  . ی استجد

دهاتيها و مردم كوچـه هنگـام ديـدن شـاه شـادی             . ور است   ايران عميقا در مشكالت مخصوص به خود غوطه       

  . ميكنند ولی دامنه بدگمانی و سوظن نسبت بشاه و سياستی كه اعمال ميكند همه جا گير است

 نفوذ و اوامـر     هيچ اطمينان نيست كه حكومت امينی و يا حكومت ديگری كه وسيله شاه منصوب شود و تحت                

افتادگی و بوروكراسـی كـه در حقيقـت عامـل اصـلی       شاه قرار گيرد بتواند بطور موثری با فساد، تنبلی، جهل، عقب    

  . ويرانی اين مملكت است مبارزه كند

 دالر پـول در ايـن مملكـت ريختـه شـده ولـی هـيچكس        ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢ سال شايد در حدود ٧ يا  ٦در ظرف   

  . اش را نيز شامل ميشود از ايران خارج شده است  پول كه دارايی شاه و خانوادهنميداند چه مبلغ از اين
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  . رهبری طبقه متوسط با جبهه ملی است

گروهـی از ايـن افـراد مـصدق را          . انـد   جبهه ملی را مردمی افراطی با تشكيالتی نامنظم و ناصحيح ترتيب داده           

  . موجودی مقدس ميپندارند

 ميليون دالر بود بعد از اين زمان       ٤٠ تا   ٢٠ق كمك آمريكا به ايران در حدود        يكسال قبل از حكومت دكتر مصد     

  .  دالر رسيد٠٠٠/٧٠٠/١٢٩بالفاصله باران طاليی باريدن گرفت و تنها در ظرف يكسال كمكهای اقتصادی به 

طور كه بايـد    اند كه ايران قادر نيست از اينهمه تسليحات آن          وابستگان نظامی آمريكا در ايران كرارا متذكر شده       

انـد كـه      های نظـامی آمريكـا متـذكر شـده          وابسته. ولی واشنگتن گوشش به اين حرفها بدهكار نيست       . استفاده ببرد 

بـه نظـر ايـن اشـخاص يـك ارتـش            . تاسيسات نظامی ايران بايد تقليل يابد و به اندازه منطقی و عقالنی خود برسد             

  . تر از آنچه هست خواهد بود  مجهزتر صددرصد مفيد نفری با وسايل حمل و نقل و ارتباطی بهتر و٠٠٠/١٥٠

نفوذ روزافزون افسران جوان توجه آمريكاييها را جلب كرده است زيرا بعيـد نيـست كـه ايـن عـده روزی بـه                        

  . اقداماتی شبيه آنچه در عراق پيوست دست بزنند

خالفين اظهاری كنند خود    اگر م . گفته شده كه ايران با كمك آمريكا به صورت يك حكومت پليس در آمده است              

پشت سر اين پلـيس امنيـت ژانـدارمری قـرار دارد كـه بخـوبی قـادر بـه                    . های زندان خواهند يافت     را در پشت ميله   

جلوگيری از هر نوع اغتشاش است و پشت سر آن ارتش است كه شـاه آنـرا در حيطـه و نفـوذ و حكمرانـی خـود                            

  . درآورده است

تكنيك توسعه يافته آمريكا بهتر آن ديـده كـه بـه ايـران مـا بـيش از حـدود و                      اما با اينكه امنيت كشور از نظر        

ايـران  . آور و فرسـتنده سـيار و امثـال آن صـادر كنـد               اصول حقوق بشر اشاعه آداب و رسوم پارلمانی گاز اشك         

  . بهمان اندازه كه از لحاظ فيزيكی پيشرفت كرده از نظر سياسی فلسفی و اخالقی تنزل كرده است

 درصـد از    ٩٠ تـا    ٨٥ ماندگی اجتماعی به دانشگاه وضع خاصی داده تا جاييكه جبهه ملـی ادعـا كنـد                  اين عقب 

  .  دانشجو از جبهه ملی طرفداری ميكنند و اين رقم اغراق آميز به نظر نميرسد٠٠٠/١٥

. يردچه عاملی باعث اين وضع برای دانشگاه شده؟ سازمان پليس نيز نميداند واقعا چه تصميمی درباره آن بگ              

ما چطور جوانها را به مسلسل ببنديم اينكار شوخی نيست هر           : افسری كه مامور برقراری نظم دانشگاه بود ميگفت       

  . چه باشد آنها فرزندان ما هستند

شدن فرزندان بود كه فرماندهان قوای نظامی ترجيح دادنـد كـه بجـای تيرانـدازی بـروی           شايد از ترس كشته   (

های آنها هم جزو آنهـا باشـند بـا شكـستن لـوازم گرانقيمـت البراتوارهـا و                  ايد بچه دانشجويان و كشتن آنها كه ش     

  )ها خواستند زهر چشم خود را بگيرند ـ مترجم كتابهای بينظير كتابخانه

دانشگاه قادر است حكومـت و شـايد شـاه را سـاقط كنـد               : يك خارجی كه مدتها در ايران اقامت داشته ميگفت        

  . برداری كند دانند كه چه قدرتی دارند و هنوز هم كسی قادر نبوده تا از اين نيرو بهرهخوشبختانه جوانان هنوز نمي

افسران دانشگاهيان بازاريها و طبقه جوانان تحصيلكرده و ناراضی از اوضاع چنان قدرتی را تشكيل ميدهنـد                 

  . كه به آسانی قادر به واژگون كردن تشكيالت فعلی كشورند

اما اگر همين ضـد كمونيـستها قـدرت را بدسـت     . ستند بلكه ضد كمونيست هم هستند اينها نه تنها كمونيست ني    

  . بگيرند بدون شك براهی سوای آنچه آمريكاييها مايلند خواهند رفت

  آيا آمريكا ميتواند با اين عده همكاری كند؟ 

پذير ميدانند و  انجواب ناظرين در حال حاضر منفی است ولی نسبت به آينده ـ دو يا سه سال ديگر ـ آنرا امك  

  . اين سياستی است كه باالخره آمريكا بايد با دقت تمام در پيش گيرد
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  : سقوط بالمآل فئوداليسم

در حال  . بيشتر ناظرين معتقدند كه ايران قبل از سقوط سيستم فئودال خود مراحل مختلفی را طی خواهد كرد                

گـو اينكـه اكثـر سياسـتهای خـارجی          .  حفظ كند  حاضر سعی شاه در حمايت از حكومتی است كه بتواند آرامش را           

معتقدند كه شاه مردی قادرتر از امينی برای انجام اين مهم نخواهد يافت اما اگر اوضاع بزودی متغير شود عاقبـت                     

  . كار بسيار وخيم خواهد بود

   .ای نيز از او وحشت دارند  را دوست دارند خيلی كم است و عده)۱(عده كسانيكه در ايران بختيار

وزيری انتخاب نخواهد كرد زيرا هر چه احتياج شاه نسبت  شاه هيچوقت بختيار را بنخست: يك ديپلمات ميگفت

  . نيازتر حس خواهد كرد به بختيار زيادتر شود بختيار خود را از شاه بی

و وقتی حكومتی بزور زمام امور را در دست گرفت ناچار مخالفان با اين حكومت نيز متوسل بـزور ميـشوند               

اش ايجاد انقـالب خـونين و         اين بزرگترين خطری است كه يك ديكتاتور نظامی در يك مملكت ايجاد ميكند كه نتيجه              

  . بكار بردن اسلحه است برای هر تحولی كه بخواهد بوقوع بپيوندد

  . زدناپذير ميسا بيشتر آنها معتقدند كه حكومت سرنيزه است كه انقالب را تسريع ميكند و آنرا امری اجتناب

  .  منظور تيمور بختيار اولين رئيس ساواك ايران است)۱(
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  ١١/٤٠ ،٢شماره » با تفسيرها و بدون تفسيرها«

  : نوشت١٩٦١چاپ آمريكا در شماره مخصوص ژوئن » نيشن«مجله 

موسسه حقوقی ساليون و كرومول كه برادران دالس در آن مشاركت داشتند مشاورت حقـوقی شـركت نفـت                   

المللـی بـه      آيزنهاور كه شديدا تحت نفوذ برادران دالس بود تصميم گرفت در صحنه بين            . ده داشت انگليس را به عه   

. آميز جديدی دست بزند پس از يك ماه به مصدق جواب رد داد و متعاقـب آن تحريكـات شـروع شـد                        قمار دسيسه 

در ايـران هـم عـازم       آلن دالس بعنوان مرخصی با زنش به اروپا ميرود بر حسب اتفـاق هندرسـن سـفير آمريكـا                    «

سوئيس ميشود و شاهزاده خانم اشرف پهلوی و سرتيپ نورمان شوارتسكف هم فرا ميرسند و نقشه كـار فـراهم                  

پـول سـازمان اطالعـات مركـزی        .. آيد با شاه مالقات و زاهـدی را يـاد ميكنـد             شوارتسكف به تهران می   .» «.ميگردد

  » ميليون دالر بالغ ميدانند١٩موثق اين پول را به منابع . آمريكا به مقادير متنابهی به جريان ميافتد

آنگاه نويسنده مقاله نتيجه ميگيرد كه آنچه سازمان اطالعات در ايران انجام داد يك كودتا بسبك قـديم بـرای                    

و در موقـع بحـث از كمـك آمريكـا ميگويـد كمـك آمريكـا        . . . . . نجات سرمايه يك ميليارد دالری شركت نفت بـود      

  .  تورم و فساد و ارتشاء بوده استاش فقط نتيجه

هوبرت هامفری با تحير و تعجب بيكی از خبرنگاران گفته است كه آيا ميدانيد فرمانده كل ارتش ايران بيكی از                    

دوستان من چه گفته است؟ گفته است در نتيجه كمك آمريكا وضع ارتش ايران خوب اسـت و بخـوبی ميتوانـد بـا                        

برنامه ارتش ايران جنگ با مردم ايران  . . . ارتش ايران با روسها نميجنگد    . . . . . مردم غير نظامی ايران مصاف دهد     

ای است از خروشـچف ضـمن اظهـارات خـود بـه والتـر              ايران حقيقتا عامل زنده   «: است و برای ختم مقال مينويسد     

سـتقرار و تقويـت     مـا مـسوول ا    . ليپمن گفته كه معتقد است دنيای غرب خود بخود كارهايی بنفـع او انجـام ميدهـد                

  ».های ديكتاتوری فاسد دست راستی هستيم و بالنتيجه اعتقادات خروشچف را برای او محقق ميسازيم رژيم

  جنگ ارتش ايران با مردم ايران

در نظر اول بنظر ميرسيد كه انقالبی كه مدتها است انتظـار            «:  مينويسد ٦٢/ فوريه   ٥مجله نيوزويك در شماره     

هزاران دانشجو از درهـای دانـشگاه بيـرون ريختنـد در حـالی كـه فريـاد               . وع پيوسته است  آن ميرود در ايران بوق    

اتوموبيلهای بلندگودار به دانشجويان اخطار » سرنگون باد امينی ـ سرنگون باد حكومت فاسد و مزدور «ميكشيدند 

. . ن وارد دانشگاه شد دانشجو باين دستور توجهی نكردند پليس برخالف قانو٦٠٠٠وقتی كه . كرد كه متفرق شوند

 ٣٠٠در خاتمـه  . آور و بـاتون جـواب دادنـد    دانشجويان سنگ پرتاب كردند نيروهای انتظامی آنرا بـا گـاز اشـك    . . 

اگـر از نظـر     : وزير علـی امينـی گفـت        نخست.  نفر ديگر زخمی شدند    ٢١٨يكنفر كشته شد و     . دانشجو بزندان افتادند  

شاه محمد رضا پهلوی مضطرب و نگران اسـت         . ديدی خواهيم ساخت  سلول زندان دچار كمبود شويم زندانهای ج      

ها ژنرال تيمور  سپس امينی با رهبر دست راستی. . . . به امينی يك اختيارات ششماهه ديكتاتوری اعطاء كرده است    

كسی را من هر : ـ امينی ميخواست او را زندانی كند ولی بختيار باو پيغام داد كه         . بختيار به آزمايش قدرت پرداخت    

اين تهديد بختيار به امينـی باعـث شـد كـه امينـی از شـاه                 . كه برای دستگيريم بيايد با گلوله از پای درخواهم آورد         

  . بخواهد او را بعنوان مرخصی به اور پا بفرستد

نيروهای انتظامی در يك يورش سه ساعته عليـه طرفـداران           :  نوشت ٦٢/ ژانويه   ٢٢نيويورك تايمز در شماره     

آجـر   آور و پـاره   نفر از دانشجويان را توقيف نموده در اين يورش پليس از باتون و بمـب اشـگ    ٣٠٠ق  محمد مصد 

 نفر است   ٣٠٠اعالميه دولت حاكی از دستگيری      . هدف اصلی دانشجويان انجام سريع انتخابات بود      . استفاده ميكرد 

  . اند اند پرداخته داشته نفر كه جراحتهای شديد ٤٠٠ولی مامورين بيمارستانها ميگويند به معالجه 
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  : رئيس دانشگاه مينويسد

ای نظامی بدون آنكه اتفاقی مداخله آنانرا ايجاب نمايد بـه    امروز يكشنبه اول بهمن ماه ساعت يازده و ربع عده         

انـد دانـشگاه نـسبت بـه ايـن عمـل        محوطه دانشگاه وارد شده و جمعی از دانشجويان را مضروب و مجروح نموده         

  .  تقاضای رسيدگی و تعقيب مرتكبين و مجازات آنانرا از دولت مينمايدرسما اعتراض و

  : نهضت آزادی ايران در اعالميه پنجم بهمن ماه مينويسد

عيد بزرگی كه بافتخار والدت امام غايب و در انتظار پيروزی حق            . . . . . . دانشگاه دوسال است درست مقارن    

 ايـادی   ١٣٤٠روز اول بهمـن مـاه       . . . . هـای هيـأت حاكمـه ميگـردد         جويی و ستمگری    بر باطل برپا است مركز كينه     

ای با تحريك مستقيم و غيرمستقيم وضعی در محيط پاك دانشگاه ايجاد نمودند كه حتـی                  مرموز ولی شناخته شده   

  . . . . . . انگيز است آور و اسف ذكر آن در دنيای امروز شرم

ترين افراد وطن چنان دست بگريبان شدند كه هيچ  ريفترين و گرامی  با ش . . . . . افراد پليس و ژاندارم و چترباز     

  . . . . . . ای با دشمن خود آنچنان انتقامجويی نميكند پدر كشته

حـال اگـر    . را كسی ميداند كه قوای انتظامی را رهبـری و سرپرسـتی ميكنـد             . . . . . . ملت ايران مسوول حادثه   

ه و دارد بايد محاكمـه شـود و اگـر خـود آلـت بـدون اراده و بـدون                     دولت نظارت و حكومت برقوای انتظامی داشت      

  . اختياری در مسير آنهاست بايد صريحا بگويد كه قوای انتظامی از كجا و چگونه دستور ميگيرند

  : اعالميه كميته جبهه ملی مونيخ مينويسد

انشجويان گرانمايه دانـشگاه    آور پليس ايران عليه د      اخبار واصله حاكی از اعمال وحشيانه و شرم       . ياران عزيز 

. چرا؟ برای اينكه آنها آزادی رهبر خود آقای دكتر مصدق سمبل آزاديخواهان ايران را خواهانند              . . . . . تهران است 

. انتخابـات مجلـس بعمـل آيـد       . . . های ملی را مطالبـه ميكننـد و ميخواهنـد           های سياسی برای سازمان     امكان فعاليت 

  . يابد ردمند و پيشوای عاليقدر ملت خاتمه میاعالميه با سالم به پدر خ

ده هـزار اعالميـه بـه زبـان آلمـانی چـاپ و منتـشر شـد چـون روز دوشـنبه                       : نامه رسيده از آلمان مينويسد    

دانـشجويان ويـن بـه كنـسولگی     . دانشجوها در شهرهای آخن ـ هانور ـ اولگين متينگ دادنـد   . دمونستراسيون بود

  . خورد مابين دانشجوها و پليس درگرفت و عده كثيری زخمی شدندحمله بردند و در نتيجه زد و 

العاده خود اعالميه شورای عالی موقت جبهه ملی ايرانيان مقيم خارجه چاپ كرده  باختر امروز در شماره فوق

 ما طلبانه ملت ايران از زبان هزارها دانشجوی جوان در زير آسمان آبی وطن        بار ديگر فرياد حق   . . . و نوشته است  

ديروز يكشنبه هزاران تن از دانشجويان عليه حكومت شاه و امينی بـه تظـاهرات پرشـوری                 . طنين افكن شده است   

  . آنها طلب كردند كه دكتر مصدق رهبر ملت ايران بايد آزاد شود. . . دست زدند

  . . . . . . . . . . پليس تهران به دستور مستقيم شاه متظاهرين را به گلوله بست

باك شما در سنگر اول مبارزات ملی سينه در برابـر   لحظات حساس تاريخ وطن كه برادران غيور و بی      در اين   

قلعه زندانی هستند بر شما است كه  اند و اكنون كه صدها تن از آنان در سياه چالهای قزل های شاه سپر كرده گلوله

  . ری مبارزان وطن برخيزيدبا تظاهرات يكپارچه در برابر سفارتخانه و نمايندگيهای ايران و بيا

اعالميه با سالم و تعظيم به دانشجويان دانشگاه تهران و شعار برقرار باد حكومـت ملـی دكتـر مـصدق خـتم                       

  . ميگردد

  . و اما در ايران خودمان نيز جريان به سكوت برگزار نشد
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بيدار در راه نبردهـای     نسل جوان و    : در كرمانشاه كانون جوانان وابسته به حزب پان ايرانيست فرمان ميدهد          

ملت ايران به پيش و بار ديگر اعالم ميكند كه توطئـه بـر ضـد سـنگر دانـشگاه محكـوم بـه شكـست اسـت و هـيچ                               

  . ای نميتواند مبارزه اصيل و ملی ما را منحرف كنند دسيسه

بيـداری و هـشياری و      : و سازمان دانشجويان حزب پـان ايرانيـسم، هيـأت حاكمـه را محكـوم كـرده ميگويـد                  

تشخيص نسل جوان آنانرا سخت ناراحت و پريشان ساخته كه حتی شرم نياورده استادان و كارمندان دانشگاه را                  

انـد ـ سـازمان مـذكور نـسبت بـه تجـاوز اول بهمـن اعتـراض كـرده آزادی            نيز مـورد ضـرب و اهانـت قـرار داده    

هـای سـازمان    اعالميـه . سـته اسـت   دانشجويان و مجازات عاملين و مسببين تجاوز غيرقانونی بـه دانـشگاه را خوا             

تـر اسـت ظـاهرا ايـن          انگيزتر و اميدوار كننـده      دانشجويان و دبيرستانهای مشهد وابسته به جبهه ملی از همه شوق          

اعالميه كوچك به خوبی نشان ميدهد كه طبقه جوان كشور ما در چه شرايط سخت و ناگواری عليه بيدادگری طبقه 

ها خبر از تعطيل عمومی و مقاومت بخـاطر   آموزان مشهد در يكی از اعالميه    انشد. حاكمه به مبارزه برخاسته است    

هدفهای انسانی خودشان ميدهند و در اعالميه ديگر نفرت و انزجار خود را از جالدان بيـرحم و خدانـشناس ابـراز      

  . مه خواهند دادايمانان ادا آموزان قهرمان پايتخت به نبرد عليه بی داشته و نويد ميدهند كه همصدا با دانش

اما وقتی كه طبقه حاكمه ميكوشد پرده استتار بر حوادث اخير بكشد و اعمال رذيالنه خود را در مقابل مـردم                     

  . توجيه نمايد جبهه ملی در اعالميه خود نقاب از چهره آنان برميدارد

 و پــشت ميــز دســتگاهيكه دختــر و پــسر دانــشجو را بــا ســرنيزه از كــالس درس. . . . . جبهــه ملــی ميگويــد

آزمايشگاهها ساعتها شكنجه ميدهد و مجروحين را در حال بيهوشی و فرياد و فغان به چـوب ميبنـدد و سـاعت و               

موجودی نقدی آنانرا در اين خالل بغارت ميبرد و مجروحين را از روی تخت بيمارستان كوچك دانشگاه بزير لگد                   

ه و چون قشون چنگيز از هيچ تباهی فروگذار نميكند اكنـون          ای مبدل ساخت    مياندازد و دانشگاه تهران را به مخروبه      

ها خشك نشده بود كه   و هنوز خود پاك دانشجويان بر در و ديوار دانشكده         . . . جويی از ملت برآمده     در مقام انتقام  

و بـا   . . . آموز دبيرستان علميه را بخون كـشيد        دانش) مهدی كلهر (دست ناپاك و جنايتكار استبداد يك جوان آزاده         

وزيـر غيرقـانونی      توقيف اشخاص فاسد و مزدور خارجی چون رشيديان و فرود كـه از همفكـران وفـادار نخـست                  

  . دستگاه حاكمه هستند در مقام سركوب كردن مبارزات اصيل ملت ايران برآمده است

كـه بـه    آمـوزانی     جبهه ملی در تاريخ ششم آبان اعالئمه ديگری صادر نموده است و از دانـشجويان و دانـش                 

آموز و دانـشجو   اند تشكر نموده و به توقيف غيرقانونی صدها دانش ندای جبهه در مورد تعطيل عمومی پاسخ داده 

ای از رهبران جبهه اعتراض نموده و دولت را به ناجوانمردی متهم نمـوده اسـت زيـرا                    و استاد و آزاديخواه و عده     

نيروهای انتظامی و تبرئه خود تظاهرات دانشجويان را الهام دولت غيرقانونی امينی برای توجيه عمليات جنايت بار         

  . گرفته از نبردهای ارتجاعی و منابع خارجی معرفی نموده است

جبهه ملی ميگويد اگر كسی كمی شرف و انصاف و كوچكترين بستگی به ملت ايران داشته باشد چنين نسبتی                   

تر امينی شما اگر نميخواهيد كه با تكيه به تبليغات بيگانگان           آقای دك . . . . را به جبهه ملی و عناصر وطنخواه نميدهد       

برای موجه قلمداد كردن اعمال زشت قوای انتظامی خود منـدرجات جرايـد ارتجـاعی و اسـتعماری تـايمز لنـدن و                       

بـرداری    منچستر گاردين را كه كارگردانان اصلی حكومت خود ديكته ميكند از راديو ايران بخوانيد و از آنها بهـره                  

مند است و بهمين جهـت نيـاز بـه پـشتيبانی و راهنمـايی                 كنيد بدانيد كه جبهه ملی ايران از افكار عمومی ايران بهره          

تـايمز در شـماره       و البد به همـين دليـل اسـت كـه روزنامـه نيويـورك              » .جرايد بيگانه از هر گروهی كه باشد ندارد       

روزنامـه  . رهبری طبقه متوسط با جبهه ملـی اسـت   خود باين مطلب اشاره كرده مينويسد      ١٩٦١ دسامبر   ٤مورخه  

مزبور صريح مينويسد كه هيچ اطمينانی نيست كه حكومت امينی و يا حكومت ديگـری كـه وسـيله شـاه منـصوب                        
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افتـادگی و     شود و تحت نفوذ و اوامر شـاه قـرار گيـرد ميتوانـد بطـور مـوثری بـا تنبلـی و فـساد و جهـل و عقـب                              

 درصد تخمين ميزنـد و ميگويـد اينهـا و           ٩٠ تا   ٨٠ان جبهه ملی را در دانشگاه به        بوروكراسی مبارزه كند و طرفدار    

بازاريها و طبقه جوانان تحصيل كرده و ناراضی از اوضاع و افسران چنان قدرتی را تشكيل ميدهند كه به آسـانی                     

اما اگـر  . هم هستنداينها نه تنها كمونيست نيستند بلكه ضد كمونيست      . قادر بواژگون كردن تشكيالت فعلی كشورند     

  . همين ضد كمونيستها قدرت را بدست گيرند بدون شك براهی سوای آنچه آمريكاييها مايلند خواهند رفت
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  ٣ شماره ـتفسيرها با تفسيرها و بی

  اخبار

اما در باطن برای . ظاهرا از اينجهت رفته است كه وامی يا وامهايی تحصيل كند. دكتر امينی به اروپا رفته است

های خود بدهد و از آنها رفـع شـبهه كنـد و               رفته است كه بمنابع موثر و صاحب نفوذ توضيحاتی درباره نقشه          اين  

هـا   روزنامـه . تعهداتی را بنام مردم ايران بگردن بگيرد با علم به موقعيت و شـهرت و مقـام خـود را ارضـاء نمايـد              

 اگر بخاطر داشته باشـيم دانـشجويان ايرانـی در    .ای از اين پرده را باال ميزنند و دم خروس را نشان ميدهند   گوشه

آمريكا با رابرت كندی وزير دادگستری آمريكا مالقات ميكنند و از او ميخواهند بعنوان اعتراض به رجاله بازيهـای                   

بـاين دليـل   . دولتها در دانشگاه به تهران مسافرت نكند و يا اگر مسافرت ميكند از دانشگاه تهـران نيـز بازديـد كنـد             

 اسـفند خبـر     ٧اما روزنامه كيهان در شماره مورخه دوشنبه        .  مسافرت رابرت كندی به تهران منتفی ميگردد       مسئله

نحـوه خبـر    . ميدهد كه فرمانفرمائيان عضو هيئات نماينـدگی امينـی در بـن بـا رابـرت كنـدی مـذاكره كـرده اسـت                       

و البد از اينگونه    . ت و مذاكره نمايند   طوريست كه نشان ميدهد قرار بوده است امينی و رابرت كندی در برلين مالقا             

 و  ٢٣مالقاتها و مذاكرات نيز با سايرين بعمل خواهد آمد و بخاطر همين است كه جبهه ملی اعالميه داده و اصـول                      

  .  قانون اساسی را يادآوری كرده٢٥ و ٢٤

مـات بـزرگ را     اما با اينكه امينی در اروپا مشغول ساخت و پاخت است و مسئله اصـالحات فعـال جـای محاك                   

گرفته است مسئله دانشگاه هنوز هم مسئله روز است دولت جرات بازكردن دانشگاه را ندارد زيرا ميدانـد از عهـده           

اش  آيد و از آن ميترسد كه باز حادثه ای از قبيل حادثه اول بهمن رخ بدهد و اثرات آن طومار هستی دانشگاه برنمی

. مبارزه را هم چنان ادامه ميدهند آنها سنگر اول را در دسـت دارنـد              . ستنداما دانشجويان بيكار ني   . را در هم نوردد   

حكومتهای دموكراسی بـدون انتخابـات و   . نه تنها در تهران بقرار معلوم در پاكستان نيز دانشگاه بپا خواسته است       

واهنـد  آنهـا ميخ . مجلس من درآوردی استعمار كه از دموكراسی فقـط اسـمی را دارنـد مـورد قبـول مـردم نيـست         

های جديدی برای ما سـوقات   اما حاال دموكراسی غربی تحفه. انتخابات و مجلس باشد و قانون بر همه حكومت كند 

مثل اينكه واقعا نظامی مـصلح آنهـم در         (منشور شاه مشروطه بدون پارلمان و حكومت مصلح نظامی          . آورده است 

مثـل اينكـه    . ا برای نجات ما از خطر كمونيـسم ميكنـد         آور اينجاست كه اين كار ر       و خنده ). شرق ميتواند بوجود آيد   

وقتی مردم از حق اظهار نظر و نوشتن و زيستن و انتخابات آزاد . كمونيسم غير از اينها چيز ديگری بما خواهد داد      

آيا برای آنها فرقی ميكند كه منبع اين سلب آزادی كجاسـت؟ بهـر حـال دانـشجويان بيكـار نيـستند                  . محروم باشند 

ديكتاتورها سـرانجام دانـشگاه بـدون قيـد و شـرط بـاز              « اسفند خود مينويسد     ٥ پيام دانشجو در شماره      روزنامه

و بعد ضمن شرح هجوم نفرت بـار روز اول بهمـن شـجاعت رئـيس و                 » خواهد شد و رسوايی بر شما خواهد ماند       

  . اعضا شورای دانشگاه را ستوده و اقدامات آنان را تحسين كرده است

 درخشش وزير فرهنگ كه زمانی از دارودسته زاهدی خائن بـود و بعـدا بـا امينـی سـاخت و       يادتان هست كه  

دكتر خـانعلی كـشته شـد و شـريف          ) البته و صد البته كامال اتفاقی     (اعتصاب معلمين را براه انداخت و در اين ميان          

ن هست و باز بخـاطر داريـم كـه      بله اينها يادما  . امامی رفت و امينی باالخره آمد، و او هم باالخره وزير فرهنگ شد            

ايشان در هفته اول تشكيل كابينه هنوز وزير نشده بودند و اصرار داشتند كه اول بايد قاتـل دكتـر خـانعلی معلـوم         

يعنـی  (اگـر راسـت ميگويـد       (شود خوب حاال اين خبر را هم از سرمقاله روزنامه پيام دانشجويان استخراج ميكنيم               

خواهد موضوع را مثل قتل دكتـر خـانعلی كـه قاتـل در دولـت او بجـای محاكمـه و                      و نمي ) امينی اگر راست ميگويد   

چشم جناب وزير پرتدبير فرهنگ و      . ديگر بس است پس قاتل درجه هم گرفته است        . . . . .) مجازات درجه هم گرفت   
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 تـا امينـی     دكتر خانعلی شـهيد ميـشود     . ها چه جور از گلويشان پايين ميرود        اين اضافه حقوق  . هوادارانشان روشن 

الخـالق؟ ؟ و آنوقـت    جـل . نخست وزير و درخشش وزير فرهنگ شوند و معلمين اضافه حقوق و قاتل درجه بگيرند      

. اند به ولی نعمـان خـود خـدمت كننـد            فقط آمده . اند  اين بندگان خدا هيچكدامشان بسودای صدارت و وزارت نيامده        

  . قاتل دكتر خانعلی يكی از ولی نعمان است

ای از پدران و مادران خواسته اسـت كـه بـه هتـك                ويان دانشگاه وابسته به جبهه ملی در اعالميه       كميته دانشج 

و بـه آنـان     . حرمت دانشگاه و به كشتار دانشجويان و به تخريب دانشگاه و به قانون شكنيها ووووو اعتراض كنـد                 

  )م و اقدام شما هستندفرزندان شما، ما و شما را به دفاع خود فرا ميخوانند و نگران قيا(ميگويد كه 

تـشكيل سـازمان رسـمی      (سازمان دانشجويان حزب پـان ايرانيـست اعالميـه داده اسـت و مـدعی اسـت كـه                    

و از همه دانشجويان دعوت كـرده اسـت كـه در            ) دانشجويان يگانه راه حل مشكالت امروز و فردای دانشگاه است         

  . اين راه اقدام جدی كنند

 مجبور شده است به خاطر كثرت اخبـار         ٢٢ ايرانيان مقيم خارجه در شماره       اما باختر امروز ارگان جبهه ملی     

شعر زيبايی از بابك دارد كه بخاطر كلهر .  صفحه بيشتر منتشر كند٢و عكسهايی تظاهرات دانشجويان مقيم خارج  

  . آموز شهيد دبيرستان علميه سروده شده است دانش

  پيش چشم باز شهر پير

  ای شكفته پرپر شد غنچه

  تری از اختران افسرداخ

  ای پژمرد بار ديگر شعله

  يك ستاره سوخت

  يك شراره مرد

  يك جوان در خون خود غلطيد

  و آنوقت ميگويد

  دشمن از اين خون نخواهی رست

  زين جنايتهای نخواهی جست

  از دل هر قطره خون او

  . . . . . ها مرد ميجوشد خون صد

  شيردل ياران دانشگاه

  ريك صدا در راه و در سردا

  

  متحد در سنگر پيكار

اند چاپ كرده است دكتر شـايگان    در واشنگتن ايراد كرده ١٣٤٠و بعد نطق آقای دكتر شايگان را كه در بهمن           

پس از اظهار تاييد از حادثه اول بهمن و شرح ماجرا صاف و صريح علت اصـلی آن حادثـه و حـوادث نظيـر آنـرا                        

  . فاش ميكند

واقعا جاهل و از وضع زمان غافلند و نميدانند كه ديگر           . عنوان بدگويی ندارد  ) طبقه حاكمه (نسبت جهل به آنها     

دنيا به حكومت مطلقه فردی بر نميگردد و هيچ ملتی بهوی و هوس يك نفـر تـن در نميدهـد و در قـرن بيـستم بـا                             

ور و  مضحك اينست كه هر عملی بر ضد ظلـم و جـ           . روش مندرس عهد خاقان مغفور نميتوان مملكت را اداره كرد         
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فساد و دزدی ميشود آنرا معلول علتی سوای دستگاه حكومت جلوه ميدهند به اين ترتيب هم معتقدند آنهـا كـه بـه                    

اند آنها كه از راه غصب اموال مردم و دزدی علنی و خيانت بـه                 كمك اجانب ملتی را اسير كرده و به زنجير كشيده         

  . مسوول نيستند . . . . . . . .اند آنها كه مملكت ملتی را فقير و مستاصل نموده

مسوولند زيرا نميخواهند بـا سـكوت خـود بفرمـان خـتم             . . . آری دانشجويان دانشگاه يعنی نخبه مردم ايران      

آنها مسوولند زيرا ميفهمند و ميدانند كه بر خالف عقل سليم و بر خالف امـروز                . . . . . .  بگذارند  مشروطيت امضاء 

عقل ناقص يك تن را جانشين رای و عقل و هوش و فهم بيست ميليـون مـردم      و وضع دنيا نميتوان رای سخيف و        

دست حق عنقريب از آستين ملت ايران بدر خواهـد آمـد و عمـر               . . . و صدها هزار نفر اشخاص تحصيل كرده كرد       

  »باميد آنروز. نحس دستگاه ظلم و جور و فساد بسر خواهد رسيد

ت دانشجويان در لندن و در آلمان و در اطريش و آمريكا و تركيه های زيبايی از تظاهرا اما باختر امروز عكس

دارد كه همه جا شعارهای آزاديخواهانه را با خود ميبرند و عكسهای بزرگ پيشوای بزرگ ملت دكتر مصدق را به 

  . دوش ميكشند

  : انوربارتو روزنامه نگار ترك هم در روزنامه حريت قطعه دارد

                درود به جثه ظريف و جوان و گل ماننـد تـو كـه در راه آزادی مـشبك            سالم بتو ای دوست ايرانی من       

  شد

  درود به آرزوهای تو                 سالم و افتخار به خانواده داغديده تو

اما ساير اخبار هم داللت بر اين دارد كه دانشجويان مقيم خارج بخاطر اينكه نسبتا آزادی عمل بيشتری دارند                   

اند و پرده از روی دژخيمان دولتی         ا و بهر وسيله كه دانسته اند صدای اعتراض ملت ايران را پخش كرده             در هر ج  

دانشجويان ساير ملل نيز در اغلب نقاط بعنـوان همـدردی در تظـاهرات              . اند  آور آنها برداشته    و اعمال و نيات شرم    

  . اند اند ابراز نفرت نموده  هجوم بردهاند و از اعمال اوباش دولتی كه به دانشگاه ايرانيان شركت داشته

در قرن اتم بشريت ميخواهد بـرای       . اينها نشان ميدهد كه ما تنها نيستيم تب آزادی و آزاديخواهی همه جاست            

. هـا را حـل كنـد    هميشه مسئله آزادی و حقوق فردی و حكومت قانون و نسخ ديكتاتوری و طرد اوباشان و رجالـه           

  . اند های اول را در اين مبارزه اشغال كردهدانشگاهيان در همه جا سنگر

  . آموز دست به تظاهرات زدند در عدن دختران دانش

آموز بار ديگر در خيابانهـا تظـاهر كردنـد و كوشـيدند بعـضی از پـسران        ديروز در عدن دختران دانش    . عدن

  . آموزيرا كه اعتصاب را شكسته و به كالسها بازگشته بودند از مدارس خارج كنند دانش

آموز ديروز دوباره بسر كالسها رفتند ولـی بقيـه در تظـاهرات دختـران شـركت                   نيمی از هزار تن پسر دانش     

  . داشتند

  كندی برای تقويت بنيه اقتصادی آمريكا تقاضای اختيار كرد

پرزيدنت كندی ديشب از كنگره درخواست كرد تا به او اختيار بدهد در صورت بـروز                . يونايتدپرس. واشنگتن

  . ی بتواند برای تقويت اقتصاديات آمريكا مبلغی در حدود دو ميليارد دالر خرج كندكساد

پرزيدنت كندی از اين اختيارات هنگامی ميتواند استفاده كند كه در سه ماه متوالی از چهار ماه درجه بيكـاری                    

  . يك درصد افزايش يابد

  ٥٥٨٩ شماره ١٩٦٢ فوريه ٢٠شنبه  كيهان سه
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  تعطيل دانشگاه

ای چندمين بار دانشگاه تهران تعطيل شـد يكبـار بعـد از پـانزده بهمـن و يكبـار در دوران زاهـدی پـس از                           بر

 آذر دانشگاه را بستند در زمان حكومت شريف امامی نيـز پـس از تظـاهرات عليـه انتخابـات درهـای                       ١٦تظاهرات  

ر دانشگاه تعطيل ميشود و مـسعودی  دانشگاه را بستند و اينك در زمان حكومت انقالبی امينی نيز برای چندمين با             

  . معروف هم مينويسد كه دولت برای دانشگاه مقررات جديدی وضع ميكند

چرا دولت دانشگاه را ميبندد؟ و چرا مقررات جديدی وضع ميكند؟ برای اينكه از دانشجويان اين فرزندان آگاه  

د و چه ميگويند؟ ميگوينـد هـشت مـاه اسـت     و بيدار و مبارز ملت ميترسد در قيام اول بهمن دانشجويان چه ميگفتن   

. . . . ايد بايد مجلس را كه مظهر اراده ملت است باز كنيد            ايد و اساس مشروطيت را برانداخته       مجلس را تعطيل كرده   

 . .  

  . . . . . . ميگويند كه خانه ما نبايد در اشغال نظاميان شاه باشد

  . . . . .  خود سرگرم باشيمميگويند بايد بگذارند ما آزادانه بكار درس و بحث

  . . خواهيم ملت ما را در بند و زنجير نگاه داريد ميگويند ما جزيی از اجزای ملت ايرانيم و نمی

  . . . . . . ميگويند اراده شاه نبايد جانشين قانون شود

تهای بحـق و    اينها و نظـاير ايـن خواسـ       . ميگويند بگذاريد مردم آزاد باشند و حكومت دلخواه خود را برگزينند          

آيا بايد بخاطر بيان اين حقايق و تالش در راه تحقـق آن كـه آمـال ملتـی                   . . . . . . درست حرفهای دانشجويان است   

است بر سروسينه دانشجويان گلوله باريد؟ آيا دانشجويان بخاطر ابراز اين عقايد راست و صحيح مقصر هستند؟                 

مقصر دولتی است كـه بـه       . وانان دانشجو را به خون ميكشد     نه مقصر دولتی است كه به تظاهرات مسالمت آميز ج         

  . پا ميزند و تنها در انديشه حفظ منافع بيگانگان است قانون و شرف پشت

نويسی مجدد دانشجويان اين است كه از ورود دانشجويان مزاحم بـه دانـشگاه                منطق چنين دولتی درباره نام    

  . فهمد ن بازی تازه را میهمه كس معنی اين قانون جديد و اي. جلوگيری كند

ايست كه فقط و فقط مانند شمشير داموكلس باالی سر دانـشجويان قـرار       دروازه  دانشجويان مزاحم عنوان بی   

  . خواهد گرفت و حق كوچكترين اظهار نظری را از آنان سلب خواهد كرد

حـروم كنـد و آنهـا را از    ترين دانشجويان را از ادامه تحصيل م حكومت ميخواهد در حقيقت مبارزترين و آگاه  

ورود به دانشگاه باز دارد حكومت شاه و امينی دشمن بيداری و آگاهی ملت ماست و در هر مورد اين دشـمنی را                       

  . آشكارتر ميسازد

پـژوه امكـان تحـصيل در محيطـی آزاد      دانشگاه بايد بدون قيد و شرط باز شود و جوانـان دانـشجو و دانـش             

  .  ملت ايران استاين خواست دانشجويان و. بيابند

   ١٣٤٠/بهمن/١٥ مورخ ٢٢شماره . از روزنامه باختر امروز

  شايعه

  : ميگويند كه

ای همكـاران خـود را كـه قـرار بـوده در كابينـه او شـركت         سپهبد بختيار پس از خروج از ايران طی مصاحبه      

  : داشته باشند به اين ترتيب معرفی كرده است

  ام                       عبداهللا انتظ                                ه                   وزير امور خارج

  اسپهبدآريانور                                                                          ركشوزی

  اهن                         سپهبد يزدان پگ                                              وزیر جن
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  ا                        مهندس اصفیوزير صنايع و معادن                                               

  اني                      مهندس طالقر راه                                                   وزی

  ري                           مشی     گراف                                       وزير پست و تل

  ي                           تفضلران                                              عم

  ار                       شاهپور بختیار                                                 وزیرك

  الح                  دكتر ف                ت                                      فن

  دل                   احمد حسین عاورزی                                                     وزیر كش

  جي                      دكتر خنی                                                  اصالحات ارض

  كار                      دكتر شاه                                          ری        وزیردادگست

  گر ضرغام                     سرلشها                                                     امور مالیات

  اريندس انص                            مهه                                             خزان

  ت                      باقر شریعصاد                                                   وزیر اقت

  داد                        صادق بهات                                                 تبـلیغ

  اعي                    دكتر صن      گ                                                وزیر فرهن

  م فاطمي                        دكتر كریات                                                  تعلیم

  ا                     سپهبد علوی كیرئيس سازمان امنيت و اطالعات                                  

  ش                            احمد آرام                                  مشاور سازمان برنامه      

  ايي                          احمد طباطبمشاور امور استخدامی                                          

  مه لقمان ادر                      دكتداری                                              وزیربه

  ار                     جمشید آموزگت                                                بهداش

  ش                  دكتر تاجبخمعاون سياسی و پارلمانی                                             

  

  

  اخبار

  : از يك نامه

 تـن دانـشجوی ايرانـی در        ٢٠٠يـن فريـادی بـود كـه بـيش از            ا. ديكتـاتور محكـوم اسـت     . مصدق پيروز است  

  . در خيابان ميكشيدند» وين«بعدازظهر روز پنجشنبه در مقابل سفارت ايران در 

و در ) عكس پايين ضـميمه (با زور دانشجويان را متفرق ميكنند   ) بدعوت سفير كبير ايران   (گروه عظيمی پليس    

   )۱(.دست ساير دوستانش حمل ميشود ديده ميشودعكس باال يكی از دانشجويان مجروح كه روی 

  : ای از آمريكا نامه

ها خبر تظاهرات دانشگاه تهران را دادنـد و بالفاصـله در همـان روز كـه مـصادف بـا                       همانروز يكشنبه راديو  

 نفر از دانشجويان در مقابل عمارت سازمان ملل به تظاهرات پرداختنـد و همـان شـب در                   ٩٠تعطيل بود در حدود     

هايی از دكتر      صبح فردا در تلويزيون ضمن انتشار اخبار مربوط به تهران و نشان دادن عكس              ٧ شب و    ١١نامه  بر

مصدق و بعد شاه و دكتر امينی جريان را تشريح كرد و پس از نشان دادن عكسهايی از جريان زدوخورد و حمله                      

ن دانشجويان را در مقابـل سـازمان ملـل          پليس گفت كه اينها طرفداران مصدق هستند وبعد هم فيلم دمونستراسيو          
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ای دائـر بـر آزادی دكتـر          روز دوشنبه عده زيادی به كنسولگری ايران در واشـنگتن رفتنـد و قطعنامـه              . نمايش داد 

  . مصدق و زندانيان اخير، استعفای امينی و شروع انتخابات توسط كنسول به تهران مخابره كردند

برابر سفارت ايران اجتماع ميكنند با اينكه در بسته بود دانـشجويان            روز چهارشنبه نيز در حدود صد نفر در         

 پلـيس اطـراف سـفارت را        ٥٠در اين موقع در حدود      . تمام افراد سفارت فرار ميكنند    . بداخل سفارت راه پيدا ميكنند    

عكس بزرگی از مصدق در داخل سفارت نصب ميـشود و خبرنگـاران شـروع بـه فـيلم بـرداری                     . محاصره ميكنند 

صدای زنده باد مصدق؛ دسـت      . اش مخفی شده و از پليس استمداد ميطلبد         اردشير زاهدی از ترس در خانه     . كنندمي

شاه از دخالت در امور كوتاه؛ پيروز باد دانشگاه تهران؛ سفارت را بلرزه در ميآورد و در ساعت شش بعـدازظهر                     

اكنون سفارت ايران بـه وسـيله تعـداد         . شوندبه دستور پليس دانشجويان بدون مقابله با پليس از سفارت خارج مي           

  . زيادی پليس محاصره شده و تحت مراقبت شديد است و واردين را بازجويی ميكنند

روز پنجشنبه هم دانشجويان به عنوان اعتراض در جلوی وزارت دادگستری آمريكا اجتماع كردند و تقاضای                

 كندی رفتند و صحبتهای زيادی شد و نتيجه اين شـد كـه              ای باطاق رابرت    مالقات با رابرت كندی را داشتند و عده       

  . ها خبر دادند كه برنامه مسافرت رابرت كندی به ايران لغو شده است روزنامه

  های آلمان غربي ترجمه از روزنامه: از آلمان

در شهرهای مختلف آلمان تظاهرات و دمونستراسيونهای زيادی بـر عليـه اعمـال خـالف قـانون دولـت و بـه                       

 نفر از داشنجويان در هوای بـارانی  ٣٠٠تنها در شهر كوچك برانشويك      . بانی از دانشجويان ايرانی انجام شد     پشتي

از . و خراب به دمونستراسيون پرداختند و اين ميتينگ بر عليه فشارهای دولت ايران بـر دانـشجويان ايرانـی بـود                    

  . ت شركت كرده بودندشهرهای هانور، هامبورك، كلوستهال نيز دانشجويان در اين تظاهرا

  . دانشجويان ايرانی عليه عمليات ديكتاتوری دولت ايران دمونستراسيون دادند

ما به مبارزه ملی و مقدس دانشجويان در تهران بر ضد عمليات ديكتاتوری درود ميفرستيم و آنـرا از صـميم             

  . يمما همدردی خود را نسبت به برادران دانشجوی خود ابراز ميدار. قلب ميستائيم

 نفر  ٣٠٠بيش از   . خوانده شد به چشم ميخورد    » لورك«اين جمالت از قطعنامه دانشجويان ايرانی كه در ميدان          

از دانشجويان در اين دمونستراسيون شركت داشتند كه از شهرهای مختلف آمده بودند و حتی دانشجويان عرب،                 

  . انی خود را از دانشجويان ايرانی ابراز داشتندهندی، اندونزی، يونانی و آلمانی نيز شركت كرده بودند و پشتيب

ما خواهان آزادی فـوری دوسـتان       . در پالكاردهای مختلف كه در دست داشتند اين شعارها به چشم ميخورد           

ها و تظاهرات دانشجويان در تهران ابـراز          ما پشتيبانی خود را نسبت به خواسته      . دانشجوی خود در تهران هستيم    

خواستار انجام انتخابات آزاد و تكذيب دعاوی دولت مبنی بـر اينكـه دانـشجويان بـستگی بـه        دانشجويان  . ميداريم

  . سياستهای خارجی داشته و مخالف اصالحات ارضی هستند بودند

داری به پـشتيبانی خـواهران     دانشجوی ايرانی در آلمان غربی خود را آماده برای تظاهرات دامنه       ٥٠٠٠اكنون  

تا توجه جهان را به فـشارها و تـضييقاتی كـه در ايـران وجـود دارد                  . ر ايران مينمايند  و برادران دانشجوی خود د    

در برانشزويك دمونستراسيون با راهنمايی تعداد كمـی پلـيس انجـام شـد و نمونـه كـاملی از نظـم و                       . جلب نمايند 

  . انضباط دانشجويان بود

ردند و همان شب جريان به طرز مفـصل  خبرنگاران محلی و خبرنگاران آلمان غربی با دانشجويان مصاحبه ك        

  . از راديو و تلويزيون پخش شد

  آذر/٣٠ پنجشنبه ١٩روزنامه باختر امروز شماره 
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  : نامه يك افسر ارتش

بيست سال است كه در ارتش با صداقت خدمت كرده و دارای تحصيالت عالی در كشورهای اروپا و آمريكـا                    

ای لخـت و گرسـنه دسـتها را بـه             دانم كه برای فرمانروايی بر عـده      هستم ولی شرم دارم خود را عضو سازمانی ب        

های ايران را مملـو از كـارگران،    پرستان را به ديار عدم فرستاده و زندان       خون بيگناهان آلوده و دسته دسته ميهن      

 وزيری كه بـر قلبهـا حكومـت ميكـرد پـر سـاخته               دهقانان، روشنفكران، كارمندان، نمايندگان مجلس و حتی نخست       

توزی قـرار داده و در محـيط علـم و ادب سـبعانه خـون دانـشجويان                    استادان شريف دانشگاه را مورد كينه     . است

ها و بختيارها بدانم كه با دستگاههای  من خجالت ميكشم خود را همقطار جانيانی همچون آزموده. بيگناه را ميريزد

هـای قپـانی بـا         و مردان كهنسال را بـا دسـتبند        شكنجه قرون وسطايی به جان آزاد مردان افتاده و جوانان نورس          

آويزان كردن وزنه به بيضه، با تنقيه آب جوش، با بيخواب نگاهداشتن با چوب و فلك و تخته شالق و اعمـال غيـر             

  . . . . . . . قلعه، باغ مهران و تبعيد گاههای جنوب از بين ميبرند گاههای تيپ يك، قزل انسانی در شكنجه

من با كمال شرمساری اعتراف ميكنم سازمانی كه عضو آن هستم تا امـروز نـه تنهـا حـافظ                    ملت عزيز ايران    

های بسيار بزرگ ميهنی نقش بسيار بزرگی را بـازی            منافع منعم خود و نواميس ملی نبوده بلكه در كوبيدن جنبش          

ی جـسد نيمـه جـان       های جانگداز همقطاران مـن در رو        كرده است و هيأت حاكمه فاسد فقط بزور سرنيزه و گلوله          

  . ملت به رقص ميپردازد

كه با ) وضع سابق( مرداد صحنه سياهی در تاريخ ارتش ايران باقی گذاشت و با برگرداندن       ٢٨كودتای ننگين   

دالرهــای آمريكــايی و اوبــاش و چاقوكــشان دربــاری و ارتــش صــورت گرفــت ضــررهای غيرقابــل جبرانــی را  

  . دربرداشت
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بخش چھارم

►حاشیھبا حاشیھ و بی◄ 
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  ١٣٤١ نيمه آبان ١شماره 

   ريال٢ بها

داشـتن  . هيچ رهبری قادر نيست بدون داشتن شجاعت سياسی برای مدت مديدی رئيس و رهبـر بـاقی بمانـد                  

چنين صفاتی ايجاب ميكند كه حقيقت به مردم گفته شود و عملی كه تصميم به اجراء آن گرفته ميشود بايـد متكـی                       

  . ت ميكندبر حقايق و اصول منطقی باشد نه عواملی كه يك حزب را دارای اكثري

  مارشال مونتگمری

  

  

  ها ادعاها ـ واقعيت

  شكل ارتش در آينده

آمريكاييها تقريبا يكسال است كه برای اصالح ارتش شاه فشار مياورند و آنچه در نظر است ارتشی است كـه     

ای تقليـل يابـد و افـراد آن تعليمـات الزم بـر            »  هـزار نفـر اسـت      ٢٠٠كه  «تعداد نفرات آن به يك چهارم ارتش فعلی         

  تاكتيكهای جنگهای پاتيزانی به بينند و در تجديد سازمان آن به قابليت مانور توجه شود

  ١٣٤١ مرداد ٤ ـ ١٩٦٢ ژوئيه ٢٦مقاله اكونوميست محرمانه مورخه 

استعفای دكتر امينی بفعاليتيكه به طور خيلی شديد توسط آمريكاييها به منظور مرتب كردن امـور مـالی كـه                    «

  »ه ولی عملی نگرديده بود پايان دادبارها قول داده شد

  خبر گزاری فرانسه

سقوط امينی از آن جهت مفيد واقع شد كه واقعيت هدف كمك آمريكا را به ايران و ساير كـشورهای                    . . . . . . «

  . از اين قبيل روشن ساخت

مكی كه بـه امينـی      با سقوط امينی، شاه و علم دريافتند كه آمريكا حاضر نخواهد بود با ادامه شرايط گذشته ك                

  »نكرد به آنها بكند

  ١٩٦٢ آگوست ٣٠نيويورك تايمز 

  آمريكاييها كوشش كردند بطريق ذيل مقاصد خود را عملی سازند«

   ـ قطع كمكهای دفاعي١

  » ـ امنتاع از دادن قسمتی از تداركات و لوازمی كه شاه برای ارتش خود ميخواهد٢

  ٤١ مرداد ماه ٤ ـ ١٩٦٢ ژوئيه ٢٦مقاله اكونوميست محرمانه 

تشكيالت جديدی خواهيم . ولی ما دائم در صدد بهبود بخشيدن سازمانهای نظامی خودمان هستيم . . . . . . . . «

تر ميـشود و اميـدواريم        از حاال به شما ميگويم ارتش ما از لحاظ نفرات كوچكتر خواهد شد ولی روزبروز فنی               . داد

  . تر باشد ها قابل استفاده الح ما نظامیآنچيزيكه باقی ميماند مجهزتر باشد و باصط

  ٤١ مهرماه ١٤از نطق شاه در باشگاه افسران تبريز جرايد 

مقامات آمريكايی قبال اعالم كرده بودند به كشورهايی كمك ميدهند كه به وضـع داخلـی خـود سروصـورتی                    

  . بدهند ـ برنامه اصالحات ارضی را اجرا كنند و مبارزه با فساد را باجرا بگذارند

  ٧٨٤ شماره ٤١ آبان ١نقل از پيغام امروز 
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شاه بجانسون اطمينان داد كه ايران همانطور كه منظور سياسـت آمريكاسـت از راه تقليـل هزينـه قـشون بـه                       

های عمرانی خود را نيز به كمـك قرضـهای            تقويت پيشرفتهای اقتصادی خود مبادرت خواهد كرد و توسعه برنامه         

  .  ميسازدالمده منابع غربی عملی طويل

  ٤١ شهريور ٥ ـ ٦٢ اگوست ٢٧نيويورك تايمز 

ايكه ما بايد بريزيم بر اساس و مبنای عدالت اجتماعی است و آن قسمت دومی كه گفـتم                    اين شالوده . . . . . . . . 

ايم و چيزی كه جای خوشوقتی است اينـست   يعنی از روی اصول فنی و اين كاری است كه بحمداهللا ما شروع كرده             

ايم هميشه قبل از اينكه مجبور باشيم و قبل از اينكه بما تحميل بشود، و ايـن تحميـل بـه هـر             اين راه توانسته   كه در 

صورت و شكلی باشد مضر است، كه در صورت مثال تحميل از طرف غير ايرانی ممكن بـود منجـر بـه اضـمحالل                       

  . كامل استقالل مملكت بشود

  ٤١ مهرماه ١٤د چهارشنبه از نطق شاه در باشگاه افسران تبريز جراي

ولی دستگاه كندی در عين حال مصمم است به روش دقيق خود يعنی نگاهداشتن ايران در حالت                 . . . . . . . . . «

خوف از ندادن كمك و اميد به دادن كمك در صورت اجراء تعهداتی كه شـاه در موقـع اقامـت جانـسون در ايـران                          

  »ين روش ضمانت اجراء تعهدات دولت ايران خواهد بودكرده بود ادامه دهد و در حقيقت اعمال ا

  ١٩٦٢ اگوست ٢٧نيويورك تايمز 

 نفـر تقليـل يابـد نگرفتـه         ٠٠٠/٥٠شاه تصميم قاطعی در مورد كادر ارتش كه تقريبا بايد در حدود             . . . . . . . . «

هـای   كمـك بـه برنامـه   است اما با جانسون به اين طريق مذاكره كرده است كه با تشكيل گروه صـلح كـه كارشـان       

  ». . . . .عمرانی است سربازان را از خدمت نظام معاف خواهد ساخت

  ١٩٦٢ اگوست ٣٠نيويورك تايمز 

برای مهيا كردن اين منطقه برای كشاورزان بايد از نيروی خود روستاييان استفاده شود در ايـن زمينـه قـدم                     

 گشته تشكيل گردانهـای عمرانـی اسـت كـه در ايـن              مهم ديگری كه برداشته خواهد شد و اكنون مقدمات آن فراهم          

گردانها از نيروی قسمتی از جوانان كه به خدمت زير پرچم احضار ميشوند برای اجرای طرحهايی نظير راهسازی                  

با اتخاذ تدابير فـوق اميـد ميـرود الاقـل بتـوان آنچـه از                . . . . . . سازی و آبياری و غيره استفاده خواهد شد         و خانه 

  . جبران گردد»  ميليارد ريال٥٠معادل «م حذف شده برنامه سو

  ٤١ مهر ٧مهندس اصفيا قائم مقام سازمان برنامه جرايد 

  ها سپاه دانش تشكيل ميشود طبق فرمان شاهنشاه و تصميم وزارت فرهنگ از ديپلمه

  ٥٧٧٢ شماره ٤١ مهرماه ٢١كيهان شنبه 

د زيـادی ايجـاد قـدرت مينمايـد و شـايد چنـين              شاه معتقد است كه حجم يك ارتش بزرگ به خودی خود تا ح            

عقيده دارد كه يك ارتش بزرگ با ژنرالهای متعددش كه ميتوان آنها را به جان يكديگر انـداخت بـرای رژيـم خطـر                        

  . كمتری در بردارد تا يك ارتش كوچك ورزيده

  ٤١ مرداد ماه ٤ ـ ٦٢ ژوئيه ٢٢اكونوميست محرمانه 

در جواب يكی از خبرنگاران گفت كسری بودجه از محل وصول مالياتهـای بيـشتر و                وزير دارايی   . . . . . . . . . 

 ميليون تومان   ٢٠٠وزير دارايی سپس گفت در سال جاری بودجه وزارت جنگ           . درآمدهای اضافی ديگر تامين شد    

  . افزايش يافته

  ٥٧٢٦ شماره ٤١ مردادماه ٢٥نقل از مصاحبه وزير دارايی كيهان 

  : فصلی ديگر
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شاهنشاه در برابر صف قضات دادگستری خطاب به رئيس كل تشكيالت دادگستری اسـتان سـوم                . . . . . . . . 

ايم انشاءاهللا برای پيشرفت كارهای دادگستری وسائل الزم فراهم خواهد شد ما قضات با    فرمودند همانطور كه گفته   

  . شناس را حمايت ميكنيم وجدان و وظيفه

  ١٠٩١٥ شماره ٤١ مهر ١٤عات شنبه از نطق شاه در بلوار تبريز اطال

در ميان منتظر خدمتهای امروز دادگستری نام آقايان احمد صـدر دادسـتان تهـران بهـروز افـشار و                    . . . . . . 

عفيفی آمده است ـ آقای بهروز افشار دادسـتان اسـبق تهـران و معـاون بازرسـی كـل كـشور كـه در ايـن اواخـر            

هـای اجتمـاعی ـ     های بنگاه دارويی كـل كـشور ـ سـازمان بيمـه      ستفادهماموريت رسيدگی به حيف و ميل و سوء ا

  . های مستدلی برای تعقيبات قضايی به وزارت دادگستری داد مجلس سنا و گمرك گرديد و گزارش

آقای اصغر عفيفی معاون سابق ثبـت كـل نيـز در مقـام بـازرس بازرسـی كـل كـشور بـه سـوء اسـتفاده در                             

ها   استفاده اين گزارشها پرده از روی بسيار از سوء. ن رسيدگی كرده و گزارش دادآه شهرداری، وزارت راه و راه    

در موسسات مورد بازرسی برميدارد باينجهت جا داشت در اثنايی كه هدف مبارزه با فساد است اين قبيل قـضات                    

  . مورد تقويت قرار ميگرفتند

  ٤١ مهرماه ٢١جرايد ـ پيغام امروز 

ده متشكله در بازرسی كل كشور معلوم شده است كه احزاب دوگانه در حدود سـيزده                شنيده شد كه بر طبق پرون     

ميليون تومان در چند سال تشكيل و ادامه كار خود از راه آهن ايران به عناوين خاص برای مخارج جـاری حزبـی                       

  . اند  ميليون تومان به حساب گذاشته٤٧اند ولی متصديان راه آهن  دريافت داشته

  ٤١ مهرماه ١٨مات جرايد ـ ديپل

  : انتقامجويی هيأت حاكمه از قضات باشرف

بينی ميشد كار مبارزه با فساد هم مثل ساير ظاهرسازيهای هيأت حاكمه از پرده بدر افتاد و                   همانطور كه پيش  

 دزدان و چپاولگران كه مدتی برای گمراه كردن افكار عمومی در زندانها نگاهداشته بودند يكی بعـد از ديگـری آزاد        

هيأت حاكمه فاسد دزدپـرور حملـه بـه دسـتگاههای           . شدند و مسخرگی كار مبارزه با فساد باينجا خاتمه نميپذيرد         

ای را از كار بر كنار ميكنـد و محـاكمی را كـه     قضايی را برای انتقامجويی از قضات جوان شروع كرده است و عده     

  . منحل ميكندهای ايادی هيأت حاكمه تشكيل شده بود  برای رسيدگی به پرونده

  ٤١ مهرماه ٢٤شنبه   سه٢٥اخبار جبهه ملی ايران شماره 

درس مهمتر اين بود كه امام جديد يمن بر خالف پدرش ميخواست تاحدی باصطالحات دست بزند و                 . . . . . . «

بـود و   ماندگی و بدبختی ملت يمن بكشد اما ديگر دير شده             مردم را در امور مملكتی وارد كند و پرده از روی عقب           

بند ورنگ پريده او در حاليكه تمام اركان حكومت در دست مشتی فاسد و قلدر بود نميتوانـست مـردم                      های نيم   عده

  ». . . . . .را اقناع كند

  ٤١ مهرماه ٢٤شنبه   سه٢٥اخبار جبهه ملی ايران شماره 

  . ند حكمرانان جاهل و ظالمبراستی بهترين بندگان خدا فرمانروايان دانشمند و عادلند و بدترين بندگان خداو

  »)ع(از كتاب رفتار و گفتار محمد «

  : چند خبر ناچيز

  )تقريبا يكماه قبل(هواپيمای آشيانه سلطنتی سقوط كرد 

 ريـال هزينـه     ٢٤٨/٥٦٩/١٠وزارت جنگ   ) تقريبا يكسال قبل   (٤/٩/٤٠ مورخه   ١١٩٤٩بموجب سند خرج شماره     

  . تعمير هواپيمای اختصاصی شاه بوده است
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كه بـرای شـركت     » عالء« در دانشگاه تهران بر عليه وزير دربار         ١٥/٧/٤١لت تظاهراتی كه در تاريخ يكشنبه       بع

در كنگره پزشكی خاورميانه به آنجا رفته بود انجام شـد رئـيس دانـشگاه اسـامی چهـار نفـر از دانـشجويانرا بـه                          

  . فته شودشورای دانشگاه داده است تا در مورد اخراج آنها از دانشگاه تصميم گر

  ٭        ٭

از خوانندگان ميخواهيم كه مطالب مورد توجه وجالب داخلی و خارجی را با مدارك آنها كه در اختيـار دارنـد                     

  . برای ما بفرستند ما در انتظار راهنماييهای شما و مطالب ارسال شده ميباشيم

  از انتشارات داخلی نهضت آزادی ايران

129



  ١٣٤١ نيمه دوم آبانماه ٢شماره 

كنيـد رفـع      االمكان بطوريكه مالحظه می     انتقادات بسياری نسبت به شماره اول شد كه مورد توجه واقع و حتی            

  . گرديد

هر چه بود شماره اول بود و كار نو، فلذا ايراد بسيار داشت ولی چون امكان تفسير و توجيه اخبار بعلت كمی                    

 نتيجـه گـرفتن صـريح از آنهـا را بـه خواننـدگان وا                جا و دشواری طبع و غيره است لذا چسباندن بيشتر مطالب و           

شان نشد حداقل زحمت قبول تفسيرهای احيانا خطردار  اگر امكان تقويت مالی يا كمك فكری بيشتر ميسر. ميگذاريم

  . را بعهده بگيرند و امكان ادامه انتشار را بما بدهند

  ٭        ٭

و وزير خارجـه او و نزديكتـرين وزرا بقلـب او دكتـر              هر وقت بياد محمد مصدق ميافتيم نام دوست و همكار           

  . قضا و قدر برای دكتر فاطمی آخرين پيش آمد را پيش آورد. كند حسين فاطمی، قلب مرا پر می

 سال آتش جوانی به احساسات او تاثير ميگذاشت، من در بغداد موقعی كه او وزيـر                 ٤٠او جوانی بود كمتر از      

از اسـتعمار بـدش     . پرسـتی از او شـنيدم       قات كردم و در هر مرتبه درسهای وطن       خارجه مملكت خود بود با او مال      

  . ميآمد و مسووليت هر مشكلی از مشكالت عالمی را معلول استعمار ميدانست

دعـوت ميكـرد كـه بايـد        . مشكل فلسطين در نظر او نظير مسئله مشكل كانال سوئز و كشمير و نفت ايران بود               

به مصدق بسيار مـومن و پرعالقـه بـود و ميگفـت     . شانرا يكی نمايند و مقاومت كنند   ملتها در مقابل استعمار صفوف    

مـن هميـشه صـورت      . »پرستی صحيح را در آسمان سياره مملكت ما روشـن كـرد             اين پيشوای بزرگ چراغ وطن    «

تر بـاخ (فاطمی در خاطرم هست در آن حاالتيكه در مملكت خود با حوادث دست به گريبان بود قلمش در روزنامـه            

اش در اطراف شميران       دور افتاده   خانه. های قلمی ميزد    بر دشمنانش در پارلمان تازيانه    . يك قطعه آتش بود   ) امروز

اش بـه   ای بود كه ايرانيان در آنجا معنی ايمان به ايران و ايمان به مصدق را ياد بگيرند او بـا جـسم خـسته           مدرسه

زخمهاييكه در بدنش بود و آمالی كه در قلبش، يك عنصری بود كـه           او با همه    . عصا تكيه ميداد و عميق نگاه ميكرد      

. خواب ميساخت و خاطر كاخ سفيد را در واشنگتن ناراحـت ميكـرد              سازمان امپراطوری را در داونينگ استريت بی      

  . اش به ايران در قلب او جايی برای عالقه ديگر نگذاشته بود عالقه

  : از كتاب ماذاجری فی شرق االوسط

  چاپ بيروت. رالدين النشاشيبیاز ناص

  : ٤٨٤ آبان شماره ١٩شنبه . تهران اكونوميست

در كدام قسمت دنيا اجازه ميدهند در كشوريكه استعداد و موجبات توليد در آن كامال موجـود اسـت سـاليانه                     

هـا   فرآوردهاما اگر همان مواد اوليه و . صدها هزارتن مواد اوليه و محصوالت كشاورزی به قيمت زياد وارد بشود           

بجای آنكه اوليـای امـور سـعی در ازديـاد توليـدات      . را خواستند از توليد كنندگان داخلی بخرند به آن قيمت نخرند         

كشاورزی كنند در چند سال اخير واردات آنها را مجاز داشته و در نتيجه كشاورزان نتوانـستند توليـدات خـود را                      

  . . بفروش برسانند

  خبر زير جرايد جلب ميكنيمتوجه خوانندگان را به چند 

  : ١٠٢٨٦ شماره ١٣٣٩ مرداد ٢٩اطالعات .  مرداد٢٨از نطق شاه در روز 

ايم و شـك نيـست در         در اين چند سال اخير ما در هر سال از لحاظ اجتماعی به اندازه يك قرن پيشرفت كرده                 

  . . . . . . سالهای آينده اين پيشرفت را ادامه خواهيم داد
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  : ٤٨٤ شماره ٤١ آبان ١٩تهران اكونوميست 

طبق اخبار منتشره در جرايد كشور به غير از مقدار زياديكه در اوايل سال جـاری بـرنج و گنـدم و نظـاير آن                    

 هزار تن ديگر گندم و آرد و مقداری برنج قرار شده از خارج خريداری ٢٠٠وارد كشور شده است اخيرا نيز حدود 

  . گردد

  : ٥٧٧٥ شماره ٤١ مهر ٢٣كيهان 

  . . . . . . رارداد خريد صدهزار تن گندم از آمريكا امروز امضاء شدق

  : ٤٨٤ شماره ٤١ آبان ١٩تهران اكونوميست 

به توسعه صادرات توجه داشـت و در نتيجـه نـه            ) دولت آقای دكتر مصدق   ( دولت وقت    ٣٢ تا   ٣٠در سالنهای   

  . ايم  به خارج صادر كرده هزار تن٦٢اينكه برنج و گندم وارد كشور نشده بلكه همه ساله حدود 

  ):  آبان٨شنبه  پيغام امروز سه(از نطق شاه در برابر دانشجويان تركيه در آنكارا 

  . سعی ميكنيم اصالحات اداريمان را بهمان نسبت تامين كنيم اجتماع آينده ما بايد بر مبنای لياقت قرار بگيرد

  : قل از نطق آقای درخشش وزير فرهنگ وقت ن١٠٥٣٠ شماره ١٣٤٠ خردادماه ١٤نقل از اطالعات يكشنبه 

بنـديها    مشكل ديگر ما موضوع دانشگاههای شهرستانها اسـت كـه كـادر كـاملی ندارنـد و عمومـا وارد دسـته                     

بهمين دليل امروز آقای دكتر قربان رئيس دانشگاه شيراز را منتظر           . اند  الطوايفی پيدا كرده    و سيستم ملكوك  . هستند

وزير فرهنگ افزود دكتر قربان عالوه بر تخلفاتی كـه          . را نيز به دادگاه احاله خواهم كرد      اش    خدمت كردم و پرونده   

 شـغل نيـز     ١٣هشت سال است انجام داده و ضعف دستگاه موجب شده به اين تخلفـات تـاكنون رسـيدگی نـشود                     

  . . . . . داشته است

  : ٥٧٨٤ شماره ٤١ آبان ٣نقل از كيهان پنجشنبه 

انتصاب ايشان امروز طی تلگرافی     . ياست دانشگاه پزشكی دانشگاه پهلوی منصوب شد       آقای دكتر قربان به ر    

  . از طرف آقای عالء وزير دربار شاهنشاهی به شيراز مخابره شده است

  :  كيهان٤١ مهرماه ٦نقل از نطق آقای علم در بنياد پهلوی پنجشنبه 

  . تخار نوكری شاهنشاه را دارم سال است كه مستقيما اف٢٥آقايان البد اطالع دارند كه نزديك 

  . حاشيه ـ اگر نوكری هم افتخار داشت ميبايست بزرگترين نشان نوكری را به آقای علم اهدا نمود

ای نوشت و در آن متـذكر گرديـد           ميگويند اسكندر چون كشور ايران را فتح كرد به يكی از فالسفه يونان نامه             

ام و ارتـش مـن قـادر نيـست بـرای مـدت مديـدی                  ايران فـتح كـرده    كه كشور پهناور و متمدن و ثروتمندی را بنام          

منـد    استيالی خود را حفظ كند و بر مردم حكومت نمايد لطفا راه حلی بينديش و ما را از افكار فيلسوفانه خود بهره                     

  : فيلسوف در جواب نامه اسكندر چنين نوشت. ساز

 كن و وسائل فقر عمومی را فراهم نما تا آن افـراد بـه               شخصيت و پست را بر آنها مستولی        افراد بی . . . . . . . . 

انـد در نـوكری و فرمـانبرداری تـو صـميمی              طمع جاه و مقامی كه بر خالف استحقاق و لياقت خود بدسـت آورده             

  . باشند و ملت گرسنه هم جز تالش معاش درصدد اقدام ديگری برنيايند

  : ٥٧٢٧ شماره ٤١د  مردا٢٩ كيهان دوشنبه ١٣٤١ مرداد ٢٨نقل از نطق شاه 

  . . . ها را فراموش كرد تا امكان خدمتگذاری بيشتری در آينده به همه داده شود ميتوان گذشته

  : ١٣٤١ آبان ٦پيغام امروز يكشنبه 

در ميان زندانيان كه مورد عفو شاهانه قرار گرفتند و آزاد شدند نام آقايان دكتـر مرتـضی يـزدی و مهنـدس                       

  .  نيز بوده و هر دو از زندان آزاد شدند زندانيان سياسی)۱(گرمان
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  : ٤٢، ٣ شماره ١٣٣٤ فروردين ٢١روزنامه داد پنجشنبه . های شاه در حضور نمايندگان مجلس نقل از گفته

  . . . ها برای ما هستند ای اعليحضرت فرمودند مصدقيها خطرناكتر از توده

  : ٥٧٤٧ شماره ١٣٤١ شهريور ٢١كيهان چهارشنبه 

وب از االهرام نقل ميكند كه اداره فضاشناسی مصر پس از آزمايش موشك در چند هفته قبل خود قاهره ـ الجن

مدير كـل اداره مـذكور اعـالم داشـته ايـن اقـدام بـه             . را آماده برای بررسی در اطراف وضع قشر عادی هوا ميكند          

  . . . . يدآ كيلومتری زمين صعود كرده است بعمل می) ٦٠٠(وسيله موشك الظفير كه تا ارتفاع 

  .  ساعت ديگر موضوع قتل مهندس عابدی روشن ميشود٤٨استاندار جديد فارسی گفت تا 

  ٨٠٥ آبان شماره ٢٧پيغام امروز ـ يكشنبه 

چون دستگيری قاتلين و معرفی و رسيدگی به قتل مرحوم مهندس ملك عابدی به طول انجاميد بهتر ديده شـد   

  : كه سوال زير طرح گردد

اند كه مالكيتی را به عنوان عامل و محرك           و ارسنجانی در نطقهای خويش به طور مكرر گفته        چون آقايان علم    

توطئه فارس شناخته و حتی از محل تشكيل جلسات آنها در شيراز و تهران اطالع داشته و آنهـا را ميـشناسند لـذا                  

سبب اين حادثه را بـه ملـت        نيست الاقل اسامی مالكين م    ) جنگ زرگری (تقاضا ميشود چنانچه اين جريان يك بازی        

  . ايران معرفی نمايند

البته مجازات قاتلين مهندس ملك عابدی پس از دستگيری و مجازات قاتلين محمد مسعود دكتـر خـانعلی و      : حاشيه

  . انجام خواهد شد! ! ! بزودی. . . . . فلور و

  . قتل آن مرحوم جلب كرداختيار به طرف خبر زير و جريان رسيدگی به  نام محمد مسعود توجه ما را بی

بـه اسـتانداری    ) دادستان وقت تهران و مامور رسيدگی بـه پرونـده قتـل محمـد مـسعود               (آقای دكتر پيراسته    

  . خوزستان منصوب شد

  ٥٨٠٧ شماره ٤١/ آبان٣٠كيهان چهارشنبه 

ی لياقـت قـرار   اجتماع آينده ما بايـد بـر مبنـا   . سعی ميكنيم اصالحات اداريمان را هم بهمان نسبت تامين بكنيم     

قطعـا  » با صداقت بيشتری با دلسوزی بيشتری بـا لياقـت بيـشتری     «بگيرد هر كس كار بهتر كرد و بيشتر كار كرد           

  . بايد راه پيشرفت او باز باشد

   ـ از نطق شاه در برابر دانشجويان ايرانی در تركيه٤١ آبان ١٨كيهان 

ست محـصلين ايرانـی مقـيم خـارج بـود فـرح ديبـا               در ماه مه گذشته اردشير زاهدی داماد بنام شاه كه سرپر          

  . محصل هنرهای زيبا را برای شاه پيدا كرد و طولی نكشيد كه به عنوان سومين زن شاه به تخت طاووس تكيه زد

.  زاهدی به پاس خدماتی از قبيل پيدا كردن فرح، به عنوان سفير كبير به آمريكـا معرفـی شـد                    ١٩٦٠در ژانويه   

  .  درجه علمی اردشير زاهدی مرغداری است كه از دانشگاه يوتا بدست آورده استضروری است ذكر شود كه

  ١٩٦٠تايم ـ اول فوريه 

روزی به غلط مشهور بـود ايـران كـشور هـزار فاميـل            : شاهنشاه در استانبول به دانشجويان ايرانی فرمودند      

  . است

  ٧٩٢ شماره ٤١ آبانماه ١٠پيغام امروز پنجشنبه 

  . . . . . . . طالعات همدر حاليكه روزنامه ا

های مختلف علوم  ايم كه مملكتمان از جوانان ـ از تحصيلكردگان ـ از متخصص در رشته   ما هنوز به آن عقيده

نياز ميبوديم برای معالجات ساده مريضها ناچار به مسافرت خـارج نميـشدند و در شـهر                   اگر ما بی  . نياز نيست   بی
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نياز ميبوديم دست توسل بسوی مشاوران و         اگر بی . ود معالجه ميكردند  خودشان در كنار خانواده و كس و كار خ        

ما نياز داريم اما در عين حـال مـسائلی هـست كـه مـانع از جلـو                   . كارشناسان خارجی در هر زمينه دراز نميكرديم      

آمدن و جايگزين شدن جوانان تحصيلكرده در كارها اسـت، مـوانعی هـست كـه وقتـی پزشـك جـوانی بـا آخـرين            

ت علمی و با درخشانترين درجات وارد كشور ميشود و بـه خيـال ميخواهـد خـدمت كنـد بـه آن موانـع بـر                           اطالعا

هـای ايرانـی مقـيم خـارج      تا وقتی چنين مشكالتی باقی است ما به جوانان به تحـصيلكرده    . ميخورد و معطل ميماند   

  . اصرار نميكنيم به وطن باز گردند

  ١٠٩٥٥ شماره ٤١ آبان ٣٠اطالعات چهارشنبه 

برطرف شـده و بـه طـور قطـع تـا آخـر سـال                ! ! عدم تعادل بودجه كه درد عالج ناپذيری تصور شده بود         . . . 

  . كوچكترين نگرانی از اين بابت نخواهيم داشت

  ٤١ آبان ٢٠از نطق علم در كنفرانس مطبوعاتی ـ كيهان 

 ميليـون   ٣٣٦ به اين معنـی كـه        .حل كردند ! ! انگيز  مشكل كسر بودجه را در دولت علم با يك آكروباسی حيرت          

كه جزء كـوچكی از  (االجاره پااليشگاه آبادان را   ميليون تومان مال ٧٥تومان از سهم عمرانی سازمان برنامه و نيز         

 ميليـون تومـان و كـسر كـردن از           ٤١١انـد و از محـل ايـن           به حساب بودجه برگردانده   ) مطالبات واقعی ايران است   

 ميليون تومان به بودجه وزارت جنگ ٢٥٠جمله بودجه دارو در وزارت بهداری مبلغ ها از  بودجه بعضی وزارتخانه

 ١١٠ ميليون دالر كمك نظامی آمريكا را كه قطع شده بود جبران كردند بلكـه         ١٥اضافه كردند و باين ترتيب نه تنها        

 ميليـون   ٣٠٠ول حـدود    ای با كسری بـسيار معقـ        ميليون تومان ديگر به بودجه ارتش افزودند و با اين عمل بودجه           

  ! ! تومان درست كردند

  نقل از بيانيه جامعه سوسياليستها

المللـی و سـاير    در قسمتهای پيشرفتهای فرهنگی ـ بهداشتی ـ و امور خيريه و ترقيات اجتماعی و سياست بين  

آنـرا بـه    ترقياتيكه در شئون مختلف حياتی در اين هفت سال نصيب كشور ما شده است و هر كسی ميتوانـد آثـار                      

  . چشم ببيند

  :  و اينكه مشتی از خروار آثار اين پيشرفت٤٠ مرداد ٢٩ نقل از اطالعات ٤٠ مرداد ٢٨نطق شاه در روز 

  . . . . . .  ساله خود را كشت٣ای كودك   ساله٣٠تبريز ـ مرد 

  » تومان مگر ميشود بچه نگهداشت٣با روزی «علی در بازجويی ميگفت . . . . . 

  ٥٨٠٩ شماره ٤١ آذرماه ٣شنبه نقل از كيهان 

آباد همدان بر اثر فقـر و         ای بنام قربانعلی اهل اسد       ساله ١٩بطوريكه خبرنگار ما از اهواز گزارش ميدهد جوان         

شدن روی سنگهای كـف رودخانـه         بدبختی و بيكاری خود را از پل كارون اهواز به رودخانه انداخت و بر اثر پرت               

قربانعلی گفت چهار روز بود كه برای پيدا كردن كار به شهر اهواز آمده . . . . دپای راست وی از سه جا شكسته ش

  . بودم

  ٤١ آبان ٢٩شنبه  ستاره تهران سه

  : شاه كالم

ها به عمل     ما كليه اقداماتيرا كه جنبه ملی و عمومی داشته و منافع مردم و مملكت را تامين نمايد در همه زمينه                   

  . خواهيم آورد

  ٤١ـ نقل از نطق شاه در جنگل ساعی در اول آذرماه  آذر ٧ديپلمات 
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ولی در مورد مواد مخدره مطالبی را كه مرحوم عدنان مندرس در مدافعات خود گفته بود از هر حيـث جالـب                      

زيرا تصور آن ميرفت كه حق بوده اين مطالب در همان ايام در جرايد ايران هم انتشار يابد مرحـوم                    . توجه مينمود 

مـن بـه خـاطر      « محاكمات ياسی آدا ضمن خدمات دهساله خود به ملت و مردم تركيه گفته بـود                 عدنان مندرس در  

زندگانی دهقانان ترك وسيله سنتو و اعمال قدرت شخصی باعث شدم كه كشت ترياك در ايران از بين برود و در                     

يـشود البتـه منظـور از    نتيجه دهقانان ترك از درآمد بيشتر برخوردار شوند و در شماره بعد مجله چنين نوشـته م       

عدم كشت ترياك مبارزه با كشيدن آن بايد باشد كه بدبختانه مثل اينكه تعمدی بوده است كه فقط كشت ترياك منع   

و چنانكه در مقاله گذشته نوشتيم از اين راه مرحوم عدنان مندرس به دهقان تركيه و افغانستان كمك نموده                   . شود

  . است

  ٤١ مرداد ١٤ و ٧خه  مور٨٣ و ٨٢مجله خوشه شماره 

 خـروار  ٢٨٠ خروار ترياك به چنگ مامورين افتـاده و البـد   ٢٨قوای انتظامی اعالم داشتند كه در سال گذشته    

اند و در مقابل ايـن اوزان سـنگين مـسلما طـالی نـاب كـشور بـه خـارج انتقـال يافتـه و                            هم معتادين مصرف كرده   

  . ه استترين ضررها بر پيكره اقتصاد مملكت وارد شد هنگفت

  ٤١ آبان ٢٩شنبه   سه٧٣٤اتحاد ملی شماره 

  ٭    ٭    ٭

از خوانندگان ميخواهيم كه مطالب مورد توجه و جالب داخلی و خارجی را با مدارك آنها كه در اختيار دارنـد                     

  . برای ما بفرستند ما در انتظار راهنماييها و مطالب ارسالی شما ميباشيم
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  ١٣٤١شماره سوم ـ نيمه اول آذر 

  

  ) آذر١٦(مناسبت سالگرد روز پرافتخار دانشگاه به 

  درختان بزرگ ميشكنند ولی خم نميشوند

  وقتی طوفان بپا ميخيزد

  . . . . . هرچه سبكسر است

  و هر چه ميان تهی است

  با خود همراه ميسازد

  ٭        ٭       ٭

  آنگاه به جنگل ميتازد

  اعتناست در حاليكه به همه چيز بی

   . . . . . . . . . . . .در جنگل

  درختان پست

  »و آنها كه سست عنصرند«

  چاكرانه در مقابلش خم ميشوند

  . و در راهش به خاك ميافتند. . . 

  اما درختان بزرگ ميشكنند

  و خم نميشوند

  اينها از خود ميگذرند

  تا قلدر را به جای خود بنشانند

  ٭        ٭       ٭

  چهار درخت كه خم نشد و شكست

  ودخواهطوفان خ

  در پای درخت پنجم از پای ميايستد

  . و همانجا نابود ميشود

   ٭ ٭       ٭ ٭        ٭ ٭

  . ابتدا از اينكه انتشار اين نشريه چند روزی بتاخير افتاد از دوستان پوزش ميخواهيم

ز بهتـر آن  های عصر بر جريانات روز نوشته و ما ني ايستكه يكی از روزنامه     اين بار سرآغاز نشريه ما حاشيه     

  . ديديم كه تمام مطلب را ذكر كنيم و از دوستان ميخواهيم كه اين مطلب را چند بار و دقيق بخوانند

  : ايكه طرح شده  درباره برنامه٤١پيغام امروز ـ شماره دوم مهرماه 
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 وزير در محافل سياسی كشور و در افكار عمومی نشانه نوعی تغيير مشی تلقی شـد و  اظهارات ديروز نخست 

اما برای آنكه انديشه نكته سنج دچار خطا و لغـزش نـشود بهتـر آنـستكه         . هر كس درباره آن بنحوی تفسير ميكند      

  . های بثمر رسيدن آنرا نيك دريابد عوامل و اسباب پيدايش يك فكر و زمينه

يين اجتمـاع و    آنكه تحمل مراجعه بافكار از پا       ايكه عنوان كرده چه ميخواهد؟ دولت ميخواهد بی         دولت از برنامه  

گاه اجرای يك سلـسله       در سطح وسيع بكند نمايندگان عقايد و تمايالت سياسی گوناگون را جمع كند و آنها را تكيه                

  . های اصالحی و عمرانی سريع سازد برنامه

چرا دولت اين انتخابات را از باال آغاز كرده است و به مردم ميدان نداده كه خـود در انتخـاب شـركت بكننـد؟                

عوامليكـه در اجتمـاع پيـدا شـده مـصادمه           . بينـد   اوال دولت بجهات مختلف مصلحت را در ايـن مراجعـه نمـی            چون  

های حـاد و نامـساعد ميتوانـد بكـشاند و دولـت زمـان را                  جناحهای مختلف اجتماعی را در مبارزات آزاد تا مرحله        

 جهات تغيير دهنـده مـسير آنـستكه در         استدالل دولت عالوه بر ساير عوامل و      . يابد  ها نمی   مساعد اين نوع مصادمه   

مرحله حاد تقسيم اراضی بزرگ مراجعه بآراء عمومی در تعيين و انتخاب اشـخاص كـه مـشاور و نـاظر كارهـای                       

از . دولت باشند به مصلحت نيست چون بيم آن ميرود كه ميدانی برای بسيج مـدافعان مـالكين بـزرگ بدسـت آيـد                      

هـای مختلـف نتواننـد شـانس          هـا و انديـشه      يكنند ای بسا نماينـدگان گـروه      جانب ديگر در چنين انتخابی كه مردم م       

پيروزی انتخاب بدست بياورند و اينها عوامل نارضايی تازه بشوند و دولت با انتخاب خويش ميدان اين مصادمات                  

  . های گوناگون برخوردار ميشود تر و محدودتر ميسازد و در عوض از ثمر انديشه را تند

بيم بيشتر از آنستكه يا يكباره كفه انتخاب بجانـب يـك جنـاح        .  گفتيم اينها دالئل اساسی نيست     اما همانطوريكه 

و دولت احتياج دارد بجای ميدان دادن بهر نوع رقابـت           . خاص بغلطد يا تعادل موجب تصادمهای تعطيل كننده شود        

ن اين افكار در جهت تاييـد خـويش و   و نمايش آزاد قوا و افكار از اين قبيل از سازش دادن رهبران و هدايت كنندگا               

هـای معـروف مختلـف و     الواقع قصد دارد برنامـه سـازش و آشـتی جنـاح     هاييكه دارد استفاده كند دولت فی   برنامه

مقاوم اجتماعی را به اجراء گذارد و در اين كار دو برگ در دست دارد يكی دعوت و نرمش و هماهنگی نشان دادن                    

هـای    تصور دولت آنستكه تاكنون اگـر برنامـه       . در قبال تمردها و مقاومتهای احتمالی     با بيان عقايد و ديگری قدرت       

هـای عقايـد و انتقـاد در امـان نمانـده علـت اينـستكه گـروه يـا                      اساسی پيشرفت نداشته يا از مهاجمه يا بمباردمان       

 بر كنار ماندن مجوز اند و همين   گروههايی از صاحبان عقايد و جناحهای مختلف در تنظيم و تهيه آن شركت نكرده             

انتقاد و سركوبی برنامه و موضوع شده است و انعكاس اين انتقادهای صريح و سربـسته آن شـده كـه در خـارج                        

فايده جلوه كند و در داخل نيز كـاری از پـيش نـرود و دولتهـا بـه نداشـتند        ها و كارهای مملكتی مبتذل و بی    برنامه

  . متهم گردند» پشتوانه ملی«

هـای مختلـف سياسـی        ر دولت با طرح برنامه جلب صـاحبان افكـار و رهبـران گروههـا و دسـته                 به تعبير ديگ  

  . برای كارهاييكه در دست اجرا دارد درست كند» پشتوانه ملی«ميخواهد 

ميتوانـد اسـتفاده    » پشتوانه ملی «اما دولت چه احتياج به اين كار دارد؟ واقع اينستكه دولت در دو جبهه از اين                 

هايی سازد كه در      جبهه داخلی از طريقی كه كليه رهبران جناحهای مختلف را شريك و مسوول برنامه             يكی در   . كند

ديگـر جبهـه خـارجی كـه مدتهاسـت      . ها را به دوش آنها هم بگذارد دست اجرا دارد و سنگينی كام و ناكامی برنامه      

  . ها و نحوه گردش كارها در ايران شده است ميدان حمله و انتقاد عليه برنامه

دولت وظيفه و نقش مشكلتری را بايد به عهده بگيرد از طرفی بايد جوابی بـه                » پشتوانه ملی «در جبهه خارجی    

هـای حادثـه جـوی آمريكـا باشـد و از جانـب ديگـر بايـد بـه انتظـار اروپـای مـستعد                            انتقادهای بعـضی روزنامـه    

  . گذاری در ايران جواب بگويد سرمايه
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اين انتقادها دو هدف را تعقيـب      . ند گردش چرخها را در ايران تخطئه كنند       اين مطبوعات چند سال است ميكوش     

گناهی و برائت و حسن نيت آمريكا محور          پرستی و ديگر بی     ميكنند يكی متهم ساختن دولتهای ايران بسونيت و نفع        

كالن در خارج دارند و     های    سرمايه) ايرانی(داران    آنها ايران را متهم ميكنند كه سرمايه      . اتهامات چند ساله اينهاست   

آنهـا  . ها به ايران باز گـردد      ها است اول خوبست اين سرمايه       اگر چنانچه عنوان ميشود كه صداقت در اجراء برنامه        

متهم ميكنند كه ايران مزار سرمايه و كمك خارجی است و هر چه كمك به اين كـشور بيايـد مثـل بـرف تابـستانی                          

 چندين سال برنامه اصالحات ارضی را اجرا كند و تـا مـالكين بـزرگ در                 ايران هنوز نتوانسته طی   . معدوم ميگردد 

گـذاری در درجـه اول ايـن     ايران پشتوانه دولت هستند و در دولت نفوذ دارند فساد از بين نميرود و آفـت سـرمايه           

  . سيستم مالكيت است

گـذاری     عين احتياج سـرمايه    اثر اين تبليغات و انتقادهای برائت جويانه آمريكايی در كشورهای اروپايی كه در            

العملی بوجـود آورده اسـت كـه امـروز كـه              خارجی از آمريكاييها سخت گيرتر و محافظه كارترند طی سالها عكس          

نوبت سرمايه گردانی اروپاست محافل مالی اروپا حالت ترديد درباره ايران نشان ميدهند و آشكار شده اسـت كـه                    

  . دها ميدهد تكليف آنها را در قبال ايران روشن سازدانتظار دارند جوابيكه ايران باين انتقا

های اساسـی خـويش اعـم از اقتـصادی و سياسـی               كه دولت برای صحه گذاشتن برنامه     » پشتوانه ملی «و اين   

ايستكه گويا دولت در نظر دارد به انتظارهای اين ممالك و انتقادهای بعـضی                بيند آن جواب قانع كننده      دارد تهيه می  

  . جوی آمريكا بدهد ثهمطبوعات حاد

ها كه اخيرا صورت گرفـت جـوابی بـه موضـوع مبـارزه بـا فـساد اسـت و حمايـت و ضـمانت                      ای تصفيه   پاره

برسـد  » پـشتوانه ملـی  «های اقتـصادی و عمرانـی صـحه گذاشـته              شاهنشاه از اعتباراتی كه بايد به مصرف برنامه       

منجربه اعاده و جريـان و گـردش        » لی در كار پيشرفت   وحدت م «جوابی ديگر است كه اين تالش دولت برای ايجاد          

همچنين جوابی دندانشكن به افسانه اعـالم ورشكـستگی ايرانـستكه           . های ايران در كشور خواهد شد       كامل سرمايه 

نخست وزير سابق با حمايت محافل آمريكايی بر سر زبانها انداخت و موقعيـت ايـران را از نظـر سـرمايه گـزاری                        

ايست و نه سرمايه و اعتبـار در آن ذوب شـده    ل ساخت و تاكيديست كه ايران نه كشور ورشكسته  المللی متزلز   بين

اين تكيه كالم محكم كه دولت به موقع جواب همه وامهای خارجی را ميدهد صراحت كامل دارد كه                  . معدوم ميگردد 

  . ايكه متكی و معتقد است دولت به موفقيت خويش در اجرای برنامه

دادن حسن نيت كامل خويش اين بسيج را در جهت آشـتی و سـازش داخلـی و جلـب اعتمـاد                      دولت برای نشان  

خارجی در برنامه خويش گذاشته است تا رهبری تحوالت اجتماعی را در جهتيكه مورد نظر او است تمـام و كمـال       

در همـين حـد     » ه ملی پشتوان«حال بايد ديد كه آيا انتظار اروپا از دموكراسی هدايت شده و             . در اختيار داشته باشد   

  است يا باز هم قلمرو وسيعتر ميخواهد؟ 

  : ٤١ آبان ٣نقل از اطالعات پنجشنبه 

ايكـه بـه وسـيله كـارگران شـركت واحـد              ساعت نيم بعدازظهر ديروز شاهنشاه از نخستين اتوبوس دو طبقـه          

  . اتوبوسرانی در تهران ساخته شده است در برابر كاخ سلطنتی ديدن فرمودند

  : ٥٧٨٥ شماره ٤١آبان  ٥كيهان 

در روز چهارم آبان در حضور شاهنشاه نوآمـوزان دبـستان فردوسـی و سـربازان گـارد سـوم تيـپ گـارد                   

شاهنشاهی پير اميد جالبی اجرا كردند كه دارای سه طبقه بـود و در طبقـه سـوم نـامجو قهرمـان ايـران يـك قمـر                            

دوشيزه خردسال به شكل فرشته كبوترانی را از        مصنوعی را به روی دست بلند كرد و از داخل قمر مصنوعی يك              

  . داخل قمر آزاد ساخت و سپس شاهنشاه را تبريك گفت
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  : ٤١ آبان ١٩ ـ ٤٨٤تهران اكونوميست شماره 

اخباری كه جسته و گريخته شنيده ميشود اينستكه بودجه كافی بـرای بعـضی از مـدارس از جملـه دانـشكده                      

ن وضع ادامه پيدا كند ناچار دانشكده كشاورزی مشهد را تعطيل خواهند   كشاورزی مشهد وجود ندارد و چنانچه اي      

  . كرد

  : ٤١ هشتم آبان ٧٣١اتحاد ملی شماره 

 گزارش سازمان برنامه هزينه اعزام يكنفر از نور چشمی را به آمريكا برای كـارآموزی مبلـغ                  ٥٨طبق صفحه   

سوال ما اين بود كه اين شخص كيـست و در           . اند به حساب گذارده  )  ريال ١٧٩٠٠٠٠(صد و هفتاد و نه هزار تومان        

  . ای كارآموزی كرده است و چرا هزينه يكنفر به مدت كوتاهی در آمريكا بايد تا اين اندازه زياد باشد چه رشته

  : ٥٧٥٦ شماره ٤١نقل از نطق علم كيهان اول مهرماه 

ج خواهيم داد كه مايه شـگفتی همگـان    من به شما اطمينان ميدهم كه ما در تحمل عقايد آنچنان بردباری به خر             

  . خواهد شد دولت من به مخالفان خود احترام ميگذارد و كوچكترين بغضی و عنادی نسبت به آنها ندارد

  :  آبان٦نقل از روزنامه كيهان يكشنبه 

هـای وزيـن و گرامـی روشـنفكر ـ خوشـه ـ مهـر ايـران از طـرف            امروز با كمال تاسف اطالع يافتيم كه مجله

هـا بـه      های اتحاد ملی و مجله توفيق توقيف شده و ديگر روزنامـه             اند همچنين روزنامه    ستان تهران توقيف شده   داد

  . شدت سانسور ميشوند

  : ٤١ آبان ١٥جرايد ـ 

بامداد امروز آقای دكتر خوشبين وزير دادگستری در راس هيأتی رهسپار ايالت متحده خواهد شـد بـه قـرار                    

  . المللی مذاكراتی به عمل خواهد آورد ين سفر با مسوولين بانك بيناطالع وزير دادگستری در ا

المللی شرط دادن وام به ايران را تصويب اليحه آن بوسيله مجلسين دانـسته اسـت    حاشيه ـ ميگويند بانك بين 

  . و گويا وزير دادگستری رفته است كه به مقامات بانك بقبوالند كه مراجعی نيز حق تصويب لوايح را دارند

  

  

 نقل از نطق اعليحضرت شاه در اراك در مورد ٥٧٥١ شماره ٤١ شهريور ٢٦كيهان دوشنبه 

  :اصالحات ارضی

. هيچ پيش آمدی نميتواند باعث نه فقط متوقف شدن اينكار بشود حتی باعث مكث مختصر اينكار نخواهـد شـد   

محال اگر منهم تغيير عقيده بـدهم       اگر خدای نخواسته و به فرض       . اينكار ديگر موضوع اين نيست كه ميل من باشد        

  . اينكار متوقف شدنی نيست و رو به جلو ميرود و روزبروز رشددارتر ميشود

  : ٧٨٤ شماره ٤١ آبان ٦نقل از پيغام امروز 

مقامات آمريكايی قبال اعالم كرده بودند به كشورهايی كمك ميدهند كه به وضـع داخلـی خـود سروصـورتی                    

  .  را اجرا كنند و مبارزه با فساد را به اجرا بگذارندبرنامه اصالحات ارضی. بدهند

  : مجله تحقيقات اقتصادی مقاله آقای عبدالحسين بهنيا وزير دارايی

وقتيكه قدرت مالی مردم برای رفع احتياجات ضروری زندگی آنها كفايت نكند و در نتيجـه بيكـاری و عوامـل                     

خطرناك خواهد شد و آثار اين نـاراحتی عمـومی خيلـی            نامساعد ديگر تحصيل درآمد از مردم ممكن نباشد وضع          

  . زودتر از اثر مسكن خيالی اصالحات ارضی نمودار خواهد گرديد
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  ماه  ـ آبان٢٠نقل از جرايد 

روز بيستم آبانماه اسداهللا علم با عجله بسيار مخبـرين داخلـی و خـارجی را احـضار كـرد و اعـالم نمـود بـه                           

  . بات انجام خواهد شددستور شاه تا هشت ماه ديگر انتخا

  . حاشيه ـ يك كرشمه و چند كار

   ـ مقدم كردن انتخابات مجلسين بر انتخابات انجمن شهر، ١

  . در مقابل فعاليت روحانيون) عقب نشينی پيروزمندانه( ـ جا زدن محرمانه ٢

ه مملكت با صـدور   ـ جلوگيری از توسعه اعتراض آن مقامات از مخالفت با انتخابات زنان به مخالفت با ادار ٣

  . تصويبنامه

 ـ آرام كردن هيجانات عالقمندان به انتخابات مجلسين و موكول كردن شروع انتخابات به وقتيكه دانشگاه به  ٤

  . علت تعطيل تابستانی از فعاليت ميافتد

  .  ـ مستحكم كردن موقعيت حكومت در ظرف اين مدت٥

  .  عبدالحسين بهنيا از مقاله آقای٤١مجله تحقيقات اقتصادی آبانماه 

دستگاه با عظمت بانك ناشـر اسـكناس در گذشـته مجهـز بـرای تعيـين سياسـت و تـشخيص روش مـالی و                          

اقتصادی نبود و بهمين جهت اراجيف از قبيل تورم دالر شايع شـد و اشـتباهات بزرگـی از قبيـل تـصويب قـانون                          

  . استفاده از مازاد پشتوانه برای صنعت و فالحت روی داد

  . . .  خوانندگان خود اطالع دارند كه اين شايعات و اشتباهات از طرف چه كسانی مطرح شدحاشيه ـ

  :  آبان نقل از نطق شاهنشاه در كرمان٢٤اطالعات پنجشنبه 

 در مراجعت از آذربايجان گفته بودم كه سلطنت بر يك مشت مردم فقير افتخاری ندارد از آنـروز                   ٢٦در سال   

 امروز به شما ميگويم ك سلطنت بر يك مردم غير آزاد و غير مترقی بـرای مـن ارزش                    .تا بحال ديديد كه چه كردم     

  . ندارد

حاشيه ـ اعليحضرت خوشبختانه قبول و تاييد نمودند كه تاكنون مردمی آزاد و محيطی مترقی وجود نداشـته   

  . است

  : ٤١٧ شماره ٤١ ـ آبان ١٦نقل از هفته نامه ديپلمات چهارشنبه 

و مالـك يـا خـودش يـا         . انـد    مهرماه نيز گفته بود مالكان هميشه نوكر اجنبی بوده         ٢٦ر روز   آقای ارسنجانی د  

  . اش به مجلس ميرفت و خود را به خارجيان ميفروخت نماينده

حاشيه ـ آيا آقای دكتر ارسنجانی قبول دارند كه افتخار عضويت كابينه كسانی را داشته و دارند كه از مالكين  

  . و يا آقايان دكتر امينی و علم را از مستثنئات نوكران ميدانند. اند، هستند  نوكر اجنبی بودهبزرگ ايران كه هميشه
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  ارضی فارس كيست؟ ! رئيس اصالحات

  : مصاحبه رئيس دارايی فيروزآباد

و اما در مورد قتل مهندس ملك عابدی خبرهای بعدی حاكی است كه قتل مهندس كه روز چهارشـنبه صـدای                     

ای كه قـبال جلـوی چنـد      دوشنبه اتفاق افتاده و ماجرا از اين قرار بوده است كه دزدان مسلح حرفه           آن بلند شد روز   

ماشين را گرفته و اثاثيه مسافرين را برده و شوفرها را هم كت بسته از پشت روی زمين خوابانده بودند جلو جيپ 

فـسران و تفنگـی در دسـت داشـته بـه            كشاورزی را گرفته و مهندس فقيد را كه تصادفا فرنج سفر به شكل فـرنج ا               

تصور اينكه نيروی ژاندارم است و به سمت آنها قراول رفته از پای در ميآورند و بقيه مسافرين نيز لخت ميكنند و                  

فراری ميشوند يك تير بپای مهندس همت ميزنند و رئيس دارايی را نيز بضرت پاشنه تفنگ زخمی مينمايند و بقيـه                     

 ٤٨ولـی پـس از      . مات قضايی و انتظامی استان گزارش و از آنجا به مركز منعكس ميـشود             نيز به همين نحو به مقا     

ساعت گذشتن از اين واقعه يكباره سـمت مرحـوم مهنـدس عابـدی مـامور آمـارگيری وزارت كـشاورزی، رئـيس                       

سيونی از ای بدست حكومت داد تا در اين موقع كه مي آور فقيد سعيد بهانه اصالحات ارضی تبليغ شده و قتل تاسف  

آمريكا برای مطالعه به منظور دادن و يا ندادن كمك و بررسی كارهای انجام شده به تهران ميامدند جنجالی به پـا                      

هـا قـضيه را بـه          سازيهای ديگر و مقاالت جوراجـور روزنامـه         كنند و با اعالم عزای ملی و سكوت راديو و صحنه          

دولت وقت دست بكار جهادی شده است كه اگر آمريكاييها از           الواقع    صورت نهضتی درآورند و وانمود كنند كه فی       

  . آن حمايت نكنند عاقبت طرح برنامه اصالحات ارضی به شكست مبدل خواهد شد

  ٭        ٭

از خوانندگان ميخواهيم كه مطالب مورد توجه و جالب داخلی و خارجی را با مدارك آنها كه در اختيار دارنـد                     

  .لب ارسال شده ميباشيمتظار راهنماييها و مطاما در ان. برای ما بفرستند

  از انتشارات داخلی نهضت آزادی ايران
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  ١٣٤١ نيمه اول دی ٤شماره 

  از انتشارات نهضت آزادی ايران

   ريال٢بها ـ 

  . پيكار كنيد بگذاريد بجای لكه مذلت دامن كفن شما آغشته به خون باشد

  . تر است دگی ننگين ستودهپيكار كنيد كه مرگ شرافتمندانه هزار بار از زن

  »علی عليه السالم«

ای از ملـت مقدسـترين و         وقتيكه حكومت حقوق ملت را نقض ميكند شورش و انقالب برای ملت و برای هـر دسـته                 

  . ناگزيرترين وظايف است

  »از اعالميه حقوق بشر«

*   *   *   *   *   *   *   *  

  ن و دانشجويان ايرانينقل از اطالعيه دفتر اروپايی كنفدراسيون محصلي

  خواهران و برادران

اند تا رهايی ايران و تا مرگ استعمار و غالمانش دست از              خواهران و برادران دانشجوی ما كه سوگند خورده       

نبرد مقدسشان باز ندارند هنوز آثار شالقها و دست و سر شكستگيهای ارتش شاهنشاهی را بـر پـشت و پهلـو و                       

تر و پيمانی استوارتر به سنگر ميرفتند شش تن    اليكه بی اندكی ترديد و با عزمی راسخ       شان دارند و باز در ح       چهره

  . از سربازان دلير خويش را قربانی دادند

زاد چهارتن را از دانشگاه اخراج كردند و دو تن از دانشجويان دانشكده فنی را بـه جـرم شـركت                       غالمان خانه 

گناه اين چهارتن چيست؟ به حسين عـالء        . ل جديد محروم كردند   در جهاد مقدس سال پيش از ادامه تحصيل در سا         

آيا اين اهانت است؟ در نظر ما اين بزرگتـرين ننـگ بـشری              . »خواجه حرمسرا «اند    اند؟ گفته   چه گفته . اند  اهانت كرده 

مگـر  . اما برای علم و عالء اين عاليترين مقامی است كه برای نيل بدان حتی دست به جنايت و خيانت ميزننـد                    . است

زادی اگر به مقام خواجگی حرمسرا رسيد عاليترين مقام را  زادی افتخار نميكنند؟ و مگر غالم خانه به غالمی و خانه

  احراز نكرده است؟ 

مـا  . انـد سپاسـگزار باشـند    خطـاب كـرده  » خواجـه «زاد  آقای عالء بايـد از دانـشجويانيكه بـه يـك غـالم خانـه        

ايـد و بـرای حيثيـت و       های ظلم سخن حقی را گفتـه        ما كه در برابر مجسمه    دانشجويان ايرانی در خارج كشور از ش      

شرف دانشجويی از عواقب شوم آن نهراسيديد بنام آزادی و دانش سپاسگزاريم و عهد ميكنيم كه سال جديد كـار                    

  . دليرانه شما را همچون سرمشقی گرانبها دنبال كنيم

 زيـرا امـروز دانـشجو در ايـران تنهـا پاسـدار دانـش و                 دستگاه غالم پرور بايد از دانش و دانـشگاه بهراسـد          

روشنفكر محيط سياه جهل نيست بلكـه رسـالت خطيـری را نيـز در دسـتهای توانـای خـويش گرفتـه اسـت و آن                            

  . پيشوايی نهضت ملی ايران و رهايی ميهن از چنگال عمال بدبختی و انحطاط و پريشانی ايران است

های مداوم دانشگاه ايران امروز چشم كنجكاو و جهانيـان را بـه    فداكاریخوشبختانه خون ـ فرياد ـ قربانی و   

سوی سرزمين در زنجير ما متوجه ساخته است و در برابر هياهوی دستگاه فرياد دانشجو به گوش همه آزادگان                   

اند كه بر كشوريكه گـاهواره تمـدن جهـان بـوده اسـت                و همه دانشجويان جهان رسيده است و به روشنی دريافته         

  . ها حكومت ميرانند امروز چومبه
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 اكتبر ـ محمد بن بال نخست وزير كشور الجزايـر بـه منظـور مبـارزه بـا الكليـسم فـروش         ٢٨الجزاير ـ رويتر  

هاييكـه بـه    كه به موجب آن كابـاره . مشروبات الكلی را در اين كشور ممنوع كرد ـ بن بال فرمان ديگری صادر كرد 

  .  ساعت تعطيل شوند٤٨دارند بايد ظرف طور غيرقانونی در الجزاير وجود 

وقتيكه شاه به همنشينی زنان خوش خط و خال رغبـت پيـدا كـرد و از شـرابهای شـامپانی معـروف فرانـسه                   

  .  ميليون ريال در چند ساعت به زيبا روی فرانسوی باخت١٠آباد  نشينی كاخ سعد استمداد كرد و در يك شب

  ١٩٦٠ سپتامبر ١٢تايم ـ 

 ـ ويسكی ـ شـامپانی ـ جـين ـ         ميليون ريال آبجو ـ ودكا ٥٢ مجموعا ١٣٤٠انه گمركی در سال طبق آمار سالي

 ميليـون ريـال نيـز       ١١رم و ليكور از كشورهای مختلف به ايران رسيده است و تجـار كـشورهای مختلـف حـدود                    

ضمنا حـدود   . كا است  ميليون ريال آن مربوط به آمري      ١٠اند كه حدود      سيگار برگ و سيگارت به ايران صادر كرده       

 ميليـون ريـال     ٩ ميليون ريال آب ميوه روان يا غلـيظ و           ٣ ميليون ريال آب نبات و       ٥/١ ميليون ريال شكالت و      ٤/٣

 ميليون ريـال ادوكلـن ـ    ١٨همچنين قريب . باقند و بدون الكل به مقصد بازارهای مختلف كشور ترخيص شده است

در سال گذشته به ايران . . . . . . . . . . . . .  الكهای معطر و ماتيك وكرم برای صورت ـ رنگ ويژه مو ـ پودر بدن و  

  . وارد شده است

بطـور كلـی    . انـد    روی هم رفته سی ميليون بطـر آبجـو سـاخته           ١٣٤٠طبق آماريكه بدست آمده است در سال        

 ميكنند اين پولها     ميليون تومان فقط در تهران صرف مشروبات الكلی        ٢٣٠ميتوان گفت كه مردم در سال نزديك به         

 باب دكان و دكه اغذيه فروشی و هتلها و رستورانها صرف مشروبات الكلی ميشود كه از نظـر بهداشـت                     ٥٠٠٠در  

  . عمومی مضر و خطرناك است

  ٤١ آذر ١٠شنبه  كيهان سه

 ٤٠بدنبال تحقيقاتی كه از طرف اداره كل گمرك در تهران و اهواز به عمل آمـده معلـوم شـد كـه از اول سـال             

 صندوق آبجو بطور قاچاق بنام نمايندگی سازمان ملل ١٥٠٠ صندوق كنياك و ١٠٠ صندوق ويسكی ـ  ٩٨٠تاكنون 

  . در تهران از گمرك خارج شده! ! متحد

  نقل از اطالعات و كيهان

  . جويی و عدم تعهد خواهد داد دولت دستور صرفه

 ١٠٠ اعتبـارات جديـدی بـه مبلـغ بـيش از      همانطوريكه در شماره گذشته خبر داديم تصويبنامه مذكور شـامل     

است بر طبق تصويبنامه به اين ترتيب رقم        ! ! ميليون تومان برای سازمانهای دولتی با تغييراتی در وضع كارمندان         

  .  افزايش يافته است٣/١كسر بودجه كشور بيش از 

  :  هيأت وزيران ـ ٢٨/٨/٤١ از تصويبنامه جلسه مورخ ٥قسمت 

 ريـال از محـل درآمـد        ٩٩٢/٩٠٨/١١٧/١ وزارت دارايی مبلغ     ٢٦/٨/٤١ مورخ   ٢٤/٢٦٠٣٣ره  بنا به پيشنهاد شما   

  : عمومی سال جاری كشور بابت مخارج جاری و تعهدات سازمانهای مشروحه زير پرداخت شود

  .  ريال به عنوان قسط سوم بهای هواپيمای اختصاصی فوگر٤٠٠/١١٤/١١مبلغ . . . . . . . . . . . . . 

  . جويی در بودجه مملكت از دريافت حقوق ماهيانه وليعهد صرفنظر نمودند ه منظور صرفهشاهنشاه ب

  جرايد

 تومـان خريـداری     ٠٠٠/٤٠٠/٢سال پيش برای اياب و ذهاب روسای گمرك دو هواپيمای اختصاصی به مبلـغ               

هـر يـك را بـه مبلـغ     برنده مزائـده حاضـر شـد    . شد ولی بعد گفتند كه الزم نبوده است و آن را به مزائده گذاشتند          

 هزار تومان بخرد ولی چون به صرفه نبوده خواستند آن را به يكی از موسسات دولتـی بـه طـور مجـانی      ٠٠٠/١٠
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حاضـر  ) حتی برای گذاردن در نمايشگاه(هديه كنند ولی سازمان برنامه ـ شير و خورشيد سرخ ـ و نيروی هوايی   

اغ برنده مزائده رفتند او گفت كه من ديگر با آن قيمـت خريـدار               در اين موقع ناچار به سر     . به قبول كردن آن نشدند    

  ! ! ! هواپيما نيستم برای من صرف نميكند

  . ولی متن كارها در دستگاه اداری صدبار از اين رسواتر است. اين گوشه كار است

  ٤١ آذر ١٨خالصه مقاله هواپيمای سرگردان ـ نقل از پيغام امروز 

  

  

  :هنشاهتورات اهدايی به حضور شا

آقای مردخای حبرونی ايرانی ساكن اسرائيل با آقای عالء وزير دربار شاهنـشاهی مالقـات كـرد و يـك جلـد                      

  .  كرد تورات كه روی جلد آن طالكوب شده است و اهدايی به حضور شاهنشاه است تسليم آقای عالء

  )٤١ آذر ١شنبه  كيهان سه (١٤٩ستاره شرق چاپ اسرائيل شماره 

نان تقاضا دارند اين تورات نفيس به مجلس شورا فرستاده شود تا شايد به قرآن كمك نمـوده  حاشيه ـ مسلما 

  ! ! و سوگند درباره وفاداری به قانون اساسی و مشروطيت عملی شود

  :و اما در محاكمه ارتشبد هدايت

تاثر اسـت و آن     يكنفر هست كه بيش از همه و شايد به اندازه خود ارتشبد هدايت از اين پيش آمد ناراحت و م                   

  . شخص اعليحضرت شاه ميباشند

  ٤١ آذر ١٠نقل از خواندنيها 

شايعه ـ ميگويند در جريان بازجوئی از ارتشبد هدايت سوال ميشود كه شركای شما در اختالس از ارتش چه  

و ايـن گفتـه موجـب ميـشود كـه           » شخص اول مملكـت   «ايشانهم با كمال خونسردی جواب ميدهند       . اند  كسانی بوده 

  . رتشبد معروف را كتك بزنندا

  

  

   نوامبر٢٧راولپندی ـ پاكستان ـ 

هـای دفـاعی در پارلمـان پاكـستان مـورد حملـه قـرار گرفـت و بـسياری از                       امروز الحاق پاكستان به اتحاديه    

های نـامبرده و قبـول سياسـت آزاد ملـی و همكـاری بيـشتری را بـا           نمايندگان از دولت تقاضای خروج از اتحاديه      

تاثير بوده و بيشتر برای حفـظ         نمايندگان ادعا نمودند كه كمكهای مالی آمريكا خيلی بی        .  بيطرف نمودند  كشورهای

  . منافع آمريكا است و مقدار مخارج مشاورين آمريكايی دائما در تزائد است

  . وزير صنايع پاكستان گفت پاكستان خود را بيشتر به چين و ملل مسلمان نزديك خواهد كرد

  .  پاكستان گفت پاكستان فعال قصد ندارد روش بيطرفی اختيار كندوزير صنايع

  ١٤/٩/٤١ صبح ٧راديو ايران ـ اخبار 
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  : و اينك چند خبر

  آباد بوئين زهـرا كـه توسـط نهـضت           های واقع در حسين      دستگاه خانه  ١٨ مراسم تحويل    ٢٢/٩/٤١روز جمعه   

اهللا طالقـانی و مهنـدس         يافت در اين مراسـم آقايـان آيـت         آزادی ايران و با كمك مردم ايران ساخته شده بود انجام          

  . بازرگان و دكتر سحابی بياناتی ايراد كردند

زدگـان و رعايـا گفتنـد       آقای مهندس بازرگان ضمن بيانات خود و ابراز تاسـف و همـدردی نـسبت بـه زلزلـه                  

 برد ولی ذوق كار و استعداد ذاتی شما ای از عزيزان شما را از بين ها و عده ای كه در اين نقاط روی داد خانه        زلزله

  . را باقی گذاشت كه بتوانيد به همت خود و ياری خدا جبران مافات را بنماييد

امـا در   . ولی درضمن مردم ديگر كه از دور شاهد اين صحنه بودند جنبش كرده و برای كمك به شما شتافتند                  

 به وقوع پيوست همه مملكت ايران لرزيد كه عـالوه     نتيجه زلزله بزرگتری كه چند سال قبل در محيط سياسی ايران          

بر نابود كردن استقالل و منابع مادی مملكت آثار روحی ناگواری از خود به جا گذاشته كه اثرات ننگ و نكبـت آن                       

ايد جبران  جبران خسارت مالی كه به شما وارد شده با بذر خوبی كه پاشيده. در دل كليه مردم ايران محبوس است  

  .  سال به روحيه ملت ايران وارد آمد قابل جبران نيست٩د ولی خساراتيكه در ظرف اين خواهد ش

 آذر در دانشگاه تهران برپا شد در  ١٦ آذرماه مراسمی به مناسبت سالگرد روز پرافتخار         ١٥در روز پنجشنبه    

ت محكمی بر دهـان   اين مراسم اكثريت دانشجويان دانشگاه تهران شركت كرده بودند و يكپارچگی دانشجويان مش            

كسانی بود كه ميخواستند با علم كردن چند رجاله و چاپ چنـد نوشـته در مطبوعـات چنـان وانمـود كننـد كـه در                           

  . دانشگاه چند دستگی موجود است

در اين تظاهرات به مناسبت آوردن نام دكتر محمد مـصدق پيـشوا و رهبـر ارجمنـد ملـت ايـران دانـشجويان                        

در قطعنامه تظاهرات شركت كنندگان آزادی دكتر مـصدق را از زنـدان             . ساسات كردند چندين بار به شدت ابراز اح     

كودتاچيان خواستار شدند و اين خواسته ماده اول قطعنامه ميتينگ باشكوه دانشجويان گرديد شعر زير قسمتی از 

  .  آذر است١٦سروده يكی از دوستان ما به مناسبت روز 

  شد وريبرای جوانان كشخ از شد مسل                  ش استزهنر و علم و دان كه مركجائی 

  يرار ميهناح هخون سينزه ن                     رنگیش ببین چسان ساحت مقدس دان

  بري اف و دينامان شده ز انص      كاين گرگ بیز ای جوان كه نه هنگام خفتن است   برخی

ه حضور شاهنشاه كه رياست عاليه اين شورا را          بامداد امروز اعضاء شورای فرهنگی سلطنتی ب       ٥/١٠ساعت  

  . به عهده دارند شرفياب شدند

  ٥٨٣٢ شماره ٤١كيهان ـ پنجشنبه اول ديماه 

  

  

انـد كـه      با مالحظه شكل شورا از همين حاال مردم مطمئن شده         . فكر ايجاد شورای فرهنگی سلطنتی عالی است      

ينه تجديد نظر در اشعار عاشقانه ـ وصف مهرويان   ساله كشور در زم٢٥٠٠بزودی و بخوبی همه مشكالت عظيم 

و زيبائی بهار حل ميشود و فقط چند مشكل جزئی و خيلی كم اهميت اقتصادی و صنعتی و تهيـه مـسكن و غـذا و                          

  ؟ ! ! ای از اين قبيل باقی ميماند كه البته برای آنهم فكری ميكنند مسائل پيش پا افتاده

 صدا شوند و به خالق اين فكـر كـه شـخص اول مملكـت اسـت تحـسين              بنابراين خوبست همه مردم با من هم      

  ؟ ؟ ! ! ! بفرستند

  ١٦ شماره ٤١ دی ٢نقل از خوشه ـ شماره 

144



  : و اينك چند خبر

دو سه روز قبل چند خبرگزاری خارجی خبری به مراكز خود مخـابره كردنـد كـه حـال مزاجـی آقـای دكتـر                         

   .بخش نيست مصدق رهبر ارجمند ملت ايران رضايت

پس از تحقيق معلوم شد كه اين موضوع كذب محض بوده و آقای دكتر مصدق هيچگونه كـسالتی ندارنـد بـه                      

  . برداری از اين موضوع در جريانست ای برای بهره اين جهت هشدار ميدهيم كه گويا توطئه

*     *     *  

 نفـر جمعيـت شـهردار       ٢٠٠٠بخشدار بندر مرزی دير هنگام مسافرت آقای علم گفت كه ايـن بنـدر بـا داشـتن                   

 كيلوواتی برق متعلـق بـه وزارت بهـداری بـدون            ٣١نداشته و فاقد حمام و درمانگاه است و برق ندارد ولی موتور             

تقاضا شد كه برای كودكـان روزانـه يـك وعـده غـذای گـرم و سـاليانه                   ! وزير  از آقای نخست  . استفاده مانده است  

  . يكدست لباس داده شود

  :  علمهای آقای از درفشانی

  ؟ ! مملكتی كه مردم آن تفال حافظ ميزنند و در هنگام رزم اشعار فردوسی را ميخوانند عقب افتاده نيست

  نقل از نطق علم در دانشگاه شيراز

  

  

  حاشيه

پس بنا به گفته علم ممالك نظير آمريكا ـ شوروی و ساير كشورهای پيشرفته كـه دارای شـاهنامه فردوسـی     

  . اند نند عقب افتادهنبوده و تفال حافظ نميز
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  ١٣٤١ نيمه دوم بهمن ٥شماره 

   ريال٢بهاء 

  نشريه داخلی نهضت آزادی ايران

ايكه در اول بهمن آماده انتشار بود به مناسبت پيش            شماره. از اينكه نشريه ما به تاخير افتاده است پوزش ميطلبيم         

  . بات از تازگی افتادبندها و نطقها و مصاح آمدن رفراندوم معروف و كذايی و بگير و به

را كه در تمام عمر خود بر عليه بتهای مختلف چـوبی و             ) ع(شهادت پيشوای بزرگ مسلمانان علی بن ابيطالب        

ای و گوشتی مبارزه كرد و آنی زير بار زورگويان و ستمگران و چپاول كنندگان امـوال عمـومی نرفـت بـه                         شيشه

ان آن بزرگوار تعليمات عمليش را كه مبارزه بر عليه بيـدادگری و             كليه مسلمانان تسليت ميگوييم و اميدواريم پيرو      

استبداد است فراموش نكنند و همانطور كه او در اين راه سرباخت ما نيز خون خود را جهت آبياری درختی كـه او       

  . را پيدا نماييم»  علی شيعه«كاشت نثار كنيم تا شايستگی عنوان 

  ٭        ٭       ٭

طالب خود درود و سالم خود را به روحانيون و علما و طالبی كـه در مبـارزه ملـی شـركت                      قبل از ورود به م    

اند و همه رهبرای صالح و فـداكار جبهـه ملـی و               های دشمنان ملت را برمال كرده       كرده و با رشادت و بيباكی نقشه      

  . نهضت آزادی ايران و دانشجويان و بازاريان و اصناف تقديم ميداريم

تند كه با كمال رشادت زندانی شدن در دستگاه زور و قلدری و تحمل زجر و شكنجه را مثل                   اينان كسانی هس  

  . اند همه مردان مجاهد جهان بر قبول ننگ و ديكتاتوری ترجيح داده

  ٭        ٭       ٭

موضوعيكه در اين ماه باعث تقويت روحی و قوت قلب مردم خداپرست و مسلمان ايران شـده اسـت شـركت                     

اين انتظاری بود كه همه اعضاء ملـت  . و فداكارانه روحانيون ارجمند در جهاد عليه زور و قلدری بوده است      فعاالنه  

دينی خود داشته و دارند زيرا كه آنها مبلغين و مدرسـين مكتـب پرافتخـاری هـستند كـه                      ايران از رهبران و علمای    

من اصبح ولـم يهـتم   «دانسته و به عكس با آهنگ عبادت و تكاليف دينی را از اجتماع و مصالح و منافع جامعه جدا ن   

در . همه را موظف به دخالت و شركت در سرنوشـت اجتمـاع مـسلمين كـرده اسـت                 » بامور المسلمين فليس بمسلم   

در نهضت ملی شدن نفت نيز دخالت و فتاوی علمای          . نهضت مشروطيت قيام علماء مايه جنبش طبقات مردم گرديد        

ت مردم در مبارزات خودشان شد و اميدواريم اين بار نيز كه جهـاد بـا ديكتـاتوری                  بزرگ وقت مايه دلگرمی و ثبا     

منشی به صورت مبارزه مرگ و حيات ملت درآمده است علما و روحـانيون پارسـا و هـشيار بـه                       قلدری و فرعون  

  . وظايف دينی خويش و گذشته افتخارآميز خود توجه داشته باشند

  ٭        ٭       ٭

تهای غيرقانونی و ابراز اهانت به مقامات روحانی و مردان شرافتمند و رهبران ملی ايران سيل                به علت بازداش  

اعتراض از اطراف كشور و اكناف جهان به خصوص كشورهای مسلمان و مقامات روحانی آنهـا بـه تهـران و قـم                     

ه نـام دوسـتان اسـرائيل       جاری شده است و در همه آنها ابراز تنفر و انزجار از رژيم قلدری دستگاه حاكمه كـه بـ                   

  . كنند معروف شده است تظاهر می

ها و تلگرافهای اخير علما و مراجع تقليد قـم و نجـف و مـشهد بـه چـشم                    نكته جالبی كه مخصوصا در اعالميه     

رو گردانده  » آقای بهبهانی «ميخورد اين است كه روحانيت به تدريج از مركز هميشگی و معروف روحانيون تهران               
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خـواری نيـستند رو       كه تقوی و پارسايی آنها معروفتـر و مـتهم بـه همكـاری بـا دسـتگاه يـا موقوفـه                     و به ديگران    

و اين موجب دلگرمی بيشتر متدينين روشنفكر گرديده است بدين ترتيب اميدواريم كـه در آينـده نزديـك          . اند  آورده

  . مقامات روحانيت اين سرزمين از لوث وجود منافقان مبری گردد

      ٭٭        ٭   

  . اند تشنه شخصيت. . . . چون مردم قبل از آنكه گرسنه نان باشند. . . . . . . . . . 

  رابرت فراست

*   *   *   *   *   *   *   *  

هيچ انسانيرا نميتوان با سير كردن شكم و بدون ارضاء غـرور و شخـصيت بـشريش بـرای شـركت در يـك                        

  . رستاخيز آماده نمود

  )شيلر شاعر آلمانی(

 **   *   *   *   *   *   *    

طبق خبرهای رسيده از آمريكا ـ دانشجويان ايرانی مقيم آمريكا در نيويورك و واشـنگتن بـرای اعتـراض بـه      

ديكتاتوری شاه و رفراندوم غيرقانونی و همچنين دستگيری استادان و دانشجويان و رهبران جبهه ملی دسـت بـه                   

ولی سفير ايران قدس نخعـی      . اند  ارت ايران در واشنگتن متحصن شده     تظاهرات زده و در سازمان ملل متحد و سف        

با توسل به پليس آمريكا دانشجويان را از سفارت خارج ميكند همچنـين دانـشجويان ايرانـی مقـيم اروپـا در تمـام             

هـايی كـه در آن وضـع ايـران تـشريح شـده        های ايران دست به تظاهرات زده و بيانيه       شهرها در مقابل سفارتخانه   

  . های آينده به نظر خوانندگان ميرسانيم اند كه جريان كامل آنرا در شماره پخش نموده

  ٭        ٭       ٭

از اعضاء و رهبران جبهه ملـی و چنـد نفـر از            »  نفر ٢٠٠و حاال   « نفر   ٣٢به دنبال تظاهرات دو روز اخير دولت        

بعنوان مخالفت با رفراندومی كـه قـرار اسـت انجـام            و تظاهرات   . . . . . . . روحانيون و دانشجويان را توقيف نموده     

  . گيرد صورت گرفت

   نقل از يونيتدپرس٤١ بهمن ٤ شنبه ٥نقل از پيغام امروز ـ 

من به شما اطمينان ميدهم كه ما در تحمل عقايد آنچنان بردباری به خرج خواهيم داد كه مايه شـگفتی همگـان                 

  . ذارد و كوچكترين بغض و عنادی نسبت به آنها نداردخواهد شد دولت من به مخالفان خود احترام ميگ

  ٤١نطق علم كيهان اول مهرماه 

حاشيه ـ احترام به مخالفان و تحمل عقايد آنها از طرف علم نه تنها مايه شگفتی مخالفان شـد بلكـه باعـث شـگفتی      

  ! ! ! موافقين هم شده

ر ميكنم كـه هفتـاد و پـنج درصـد مـردم             دوستی از صاحب نظران نزدم آمده بود ميگفت چه ميكنی؟ گفتم شك           

اند و حاال منتظرم آن بيست و پنج درصد ديگر نيز آزاد شوند و هيچ بنده و اسير و عبد ذليلی در                        مملكت آزاد شده  

  . اين مملكت باقی نماند

  ٤١ بهمن ١٦ ١٠٥مجله فردوسی شماره 
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  ديكتاتوری مطلق

اسر خاك مملكت يك حكومت ديكتاتوری شديد برقرار        مطابق اخباريكه از كشور رسيده و منتشر شده در سر         

. انـد   گرديده كه اختناق كامل چه از حيث اجتماعات و نطق و بيان و چه از لحاظ مطبوعات جـاری و سـاری نمـوده                       

دستگاه سازمان امنيت كشور هر نوع آزادی افراد را سلب كرده مردم فقط حـق تظـاهر بـه نفـع حكومـت دارنـد و                          

مطبوعـات آن   . العنـان هـستند     باد گفـتن بـرای ديكتـاتور مطلـق           و تمجيد و كف زدن و زنده       صرفا مجاز به تحسين   

مملكت نيز كاری جز مدح و ثنا و تملق بيحد و حصر و مشمئز كننده از زمامدار مملكت ندارند و موظفند كـه مرتبـا           

سـاير دسـتگاههای    . ی كننـد  درباره اصالحاتی كه صورت نگرفته و اقدامات انجام نشده يا نتيجه نداده قلـم فرسـائ               

تبليغاتی كشور هم بايد همين برنامه را ادامه دهند و مردم را از تبليغات خسته كننده و يكنواختی كه شب و روز به  

معلـوم نيـست ايـن طـرز حكومـت كـردن و سـلب آزادی از مـردم نمـودن و                      . نفع ديكتاتور ميشود منزجر سـازند     

  .  گذاشتن چه پايانی خواهد داشتترين شرايط مطبوعات را در بدترين و سخت

  ٤١ بهمن ١٧ ـ ٤٢٧نقل از روزنامه ديپلمات شماره 

حاشيه ـ مقاله باال از روزنامه ديپلمات است كه درباره يكی از كشورهای همسايه نوشته شده ولـی چـون مـا     

  . آنرا مطابق وضع ايران ديديم اسم آن كشور را حذف كرديم

حانيون و سران جبهه ملی و نهضت آزادی و دانشجويان و ديگر مـردم              هدف دولت از دستگيری علمای و رو      

  : شرافتمند ايران

  .  ـ ايجاد رعب و هراس در بين مردم و سلب هر نوع فعاليت از نيروهای ملی١

  .  ـ به وجود آوردن يك محيط اختناق و ترور و وحشت برای انجام يك انتخابات بدون سروصدا٢

  .  بار نفت با كمپانيهای خارجی در يك محيط بدون سروصدا ـ بستن قراردادهای اسارت٣

در آخرين جلسه استانداران و فرماندهان كل كه با حضور وزير كشور تـشكيل شـد بـه آنـان تـذكر               : ميگويند

داده شد كه همه آنها مجددا بين پنجم تا دهم اسفند ماه به مركز مراجعه نمايند تا تعليمات جديدی از طـرف دولـت                        

  . انتخابات مجلس شورای ملی و سنا داده شوددر مورد 

  ٤١ ديماه ٢٧ ٤٨٧روشنفكر شماره 

شنيده شده است كه دو كمپانی فرانسوی و آلمانی برای حق سرقفلی نفت سراجه قـم پيـشنهادی بـه شـركت                      

لـت ايـران    ميليـون دالر بـه دو  ٨٠٠برداری از اين منبع نفتی اول كـار          اند برای بهره    و حاضر شده  . اند  ملی نفت داده  

  . بپردازند

  ٤١ بهمن ١٦ ـ ١٠٥مجله فردوسی شماره 

بـرداری نفـت از منـابع خـود بـر       تهران ـ خبرگزاری فرانسه ـ ايران قصد دارد به زودی قراردادی برای بهـره   

  .  با يك كمپانی خارجی امضا كند٨٠ ـ ٢٠اساس 

  ١٣٤١ بهمن ٢٠پيغام امروز 

رداد با شركتهای خارجی و گرفتن وام از خارج به اجازه مجلس            طبق قانون اساسی بستن هر نوع قرا      : حاشيه

  . هائی بيش نيست پاره منتخب مردم است ما به دنيا اعالم ميكنيم اين قراردادها از نظر ملت ايران ورق

  ٭        ٭       ٭

ر و هـم  راديو لندن ـ ناظران غربی از پيشرفت اصالحات ارضی در ايران طبق قوانين ششگانه شاه هـم متحيـ   

رفراندوم روز شنبه نشان خواهد داد كـه اكثريـت عظـيم مـردم ايـران برنامـه                  . . . . . . . اند  اندازه خوشوقت شده    بی
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ای از توقيف شدگان كه در بين آنها جمعی           كمی پس از رفراندوم عده    . . . . . . . . . اصالحی شاهنشاه را تاييد ميكنند    

  . د در يك دادگاه نظامی محاكمه خواهند شداز روحانيون و سران جبهه ملی وجود دار

  ٤١ بهمن ٦ ـ ٨٥٨تفسير راديو لندن ـ نقل از پيغام امروز شماره 

ديروز شايع شد كه به زودی دادگاه نظامی برای محاكمه بعضی از توقيف شدگان اخير تشكيل خواهد شـد و                

يده و مقدمات تعقيب قانونی افراد مـتهم        آقای سرلشكر نصيرزند از هم اكنون به رياست دادگاه مزبور انتخاب گرد           

  . را فراهم ميسازند

  ٤١ بهمن ١٧ ـ ٤٢٧نقل از ديپلمات شماره 

  . حاشيه ـ با توجه به دو خبر باال محل صدور فرمان برای محاكمه زندانيان كامال آشكار ميشود

  ها قصه برای گنده

  !  ش پيمان ـ هاول ـ» سنتو«!                    سپ ـ ور مع ـ اون آجان ـ ه

  ! بود و نب ـ ودش يكسانه!                     كاله سلين ـ در چاخان ـ ه

  ! ن ـ ـ ـ رخ آزاد ارزان ـ ـ ـ ه!                      بخ ـ ور بخورش كالن ـ ه

  ! نرخ شهر تاری گران ـ ه!                        بگير و ول كن آسانه

  !                  شهر خرت ـ وخر تهرانه!       كشور دزدی ايران ـ ه

  ٤١ ديماه ٢٣ ـ ١٩مجله خوشه شماره 

  : حال توجه شما را به خبر زير جلب ميكنيم: حاشيه

  اي از كجا آورده

ای واقع در جاد قديم شميران از دستگاههای فنی سـاختمانی             سپهبد كيا صاحب ساختمان عظيم از كجا آورده       

اختمان بـرای ايجـاد يـك سـينمای مـدرن در جـوار همـان سـاختمان از كجـا                     شهرداری تقاضای صدور جواز سـ     

  . نظير است به قرار اطالع اين سينما در سراسر خاورميانه بی. ای نموده آورده

  ٤١ بهمن ١٦ ١٠٥مجله فردوسی شماره 

ت كـه  عصر دوشنبه آقای رشيديان ليدر حزب خلق در تاالر كيهان مطالب مهمی اظهار كرده از جمله گفته اسـ       

  ».عدليه ايران هنوز همان فراشخانه محمد علی شاهی است و جا دارد شاهنشاه آنرا منحل كند«

  ٤٢٧ شماره ٤١ بهمن ١٧روزنامه ديپلمات 

  ٭        ٭       ٭

های بانوان ايران برای شركت در تصويب ملی لوايح شاهانه بسيار موثر بوده و چند نفر از آنها تالش                     فعاليت

  . دندسابقه نمو بی

بانو ملكه اعتضادی كه سوابقی در دادن شعار و فعاليتهای اجتماعی دارد تمام سـاعات روز شـشم بهمـن در                     

  . اتوموبيل جيپ با بلندگو بانوان را دعوت به شركت در رای دادن مينمود

  ٤١ بهمن ١٠ ـ ٤٢٦نقل از ديپلمات شماره 

وران را در پـشت مجـالت در حـال دادن رای مالحظـه              پـ ! ! ! ! ! ! ! حتما خوانندگان عكس بانوی عفيفه    : حاشيه

  . اند فرموده

 هـزار نفـر از زنـان در دادن رای           ٢١در رشـت    .  ماندند  زنان تهران از لحاظ رای از زنان شهرها و دهات عقب          

ند و نـه    ای كن   زنها نبايد برای خود ايجاد عقده     . . . . . .  هزار نفر از بانوان رای دادند      ١٦شركت كردند ولی در تهران      

149



. اند  سال است به زنها حق رای داده٢زياده طلبی كنند مثال در موضوع حق رای چيز مهمی نيست در سوئيس تازه           

  نقل از مصاحبه مطبوعاتی ارسنجانی در تلويزيون ايران

   بهمن١٥ ٨٦٦پيغام امروز شماره 

  . دوم كذائیاقرار ضمنی و صريح مقام دولتی بعدم شركت مردم حتی زنان در رفران: حاشيه

  نقل از همان منبع از ارسنجاني.  رای مال دهات است٤٣٠٠٠٠٠ ميليون آراء رفراندوم ٥از 

اقرار صريح ديگری از عدم شركت مردم شهرها و         .  بوده ٧٠٠٠٠٠بنا به گفته باال آراء شهرهای ايران        : حاشيه

  . پركردن صندوقها از طرف مامورين

  ٭        ٭       ٭

» مالـك «و » اربـاب «ها خيال ميكنند كـه كلمـات          تبا در اطراف كلمه مالك بحث ميشود و بعضی        در ايام اخير مر   

  . برای هميشه در ايران از بين رفته است

  ١٣٤١ بهمن ١٠ ـ ٤٢٦روزنامه ديپلمات شماره 

شاهنشاه اطمينان دارند هيچ خطری ناشی از انقالب و تحول روابط بين مالك و دهقان در ميان نخواهـد بـود                     

نقل از مصاحبه شاه با خبرنگار آسوشيتدپرس ـ پيغام امروز  . يرا عوض دارائی مالكين به ايشان پرداخت ميشودز

  ١٣٤١ بهمن ١٥ ـ ٨٦٦شماره 

  ٭        ٭       ٭

  خطر رجال صدر مشروطه

ت ميكرد اين خواننده بيانش حكاي . امروز يك خواننده پيغام امروز تلفنی كرد و مطلبی را با ما در ميان گذاشت              

كه درباره آنچه ميپرسد بصيرت دارد او ميگفت اكنون همه جا بحث از تحول بزرگی است كـه در حـال روی دادن                       

انقالب مشروطه هم يك مرحله از تحول اجتمـاعی بـود كـه در مملكـت مـا                  «. اين تحول را نبايد كوچك گرفت     . است

وطه پيروز خواهد شـد همـان هوشـياران عامـل           روی داد اما همانطور كه ديديد و ديديم وقتی مسجل شد كه مشر            

سـوادی و   استبداد كه انقالب و تحول بـرای نجـات دادن اجتمـاع از چنـگ آنـان انقـالب و تحـول شـده بـود از بـی           

برداری كردند و آمدند رهبری تحول را بدست گرفتند مـشروطه طلـب و آزادی خـواه                   اطالعی طبقات مردم بهره     بی

يق دادند تا همه امتيازاتی كه داشتند دست نخورده بماند و موضوع آنقدر شور شد           شدند خودشان را با محيط تطب     

الدوله صدراعظم استبداد هم مشروطه خـواه از كـار درآمـد و دهـان فرخـی يـزدی را كـه پـسری               المثل عين   كه فی 

 محـيط   خـصلت انطبـاق بـا     . پرشور و فريفته آزادی بود در يزد دوختند كه چرا برای مشروطه شعر ساخته اسـت               

بقدری در طبقات ممتاز و وابستگان آنها زياد بود كـه شـاعری كـه دهـانش پـر از مديحـه خـوانين و شـاهزادگان                           

صاحب تيول قاجار بود زبان آزادی شده بود و گروه رجال رهبر مملكت و انقالب يكيشان نبود كه سلطنه و دولـه                      

عتداليون را رهبری ميكرد و تمشيت امـور ميـداد و   السلطنه حزب ميساخت و ا    ناصرالدوله نايب . دنبال نامش نباشد  

های پرطمطراق ديگر تاريخ بعد از مشروطه ايران همان رجال و درباريان بودند كه انقالب شده بود تـا               خيلی چهره 

داری را بنـام ديگـر و بـه         آنها را از اسب پياده كند و اينها فقط اسب زير پاشان را عوض كردند و باز همـان تيـول                    

  . و ادامه دادندشيوه ن

حاال هم تحولی در جريانست شما داريد درباره آينده بحث ميكنيد و از دموكراسی جديد سخن ميگوييد شـهر                   

مواظب باشد در رقابت با ده عقب نماند جای ديگر مينويسيد هيوالی بزرگی از بند رسته است و اين هيوال را ديگر                      

واقعـا دورنمـای چنـين      . نبال هدف مشخص آن را جـاری سـاخت        نميتوان مهار كرد بايد در راههای روشن و به د         
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ای تماشايی است و اگر تحول همانطور كه در انديشه متفكران و روشـنفكران هـست روی زمـين جريـان و                        صحنه

  : ايد به جا و به موقع است ولی تحقق پيدا كند همه آنچه شما نوشته

 فيزيكی يا شيميايی را ندارد اين قوانين چـون بـر            بحث بر سر اينست كه قوانين اجتماعی درست حالت قوانين         

جوامع انسانی جاری است و در جوامع انسانی استعداد قرار و كشش بيك اندازه در همه طبقات هست و همه چيـز         

انعطاف پذير است فرمولی از اين قبيل كه تا اصل ارباب و رعيتی در ده منسوخ شد فالن اصل به جـايش مينـشيند                 

  . گنجد دارد و هزار اگر و چرا در آن میمعنا و مفهوم ن

قرار است به آراء عمومی مراجعه شود كه بعدها پارلمان و قدرت نتواند آنچه را كه بنام آزادی و استقالل بـه                      

انديشی بسيار پراهميت است ولی خطـری كـه بـرای تحـول هـست از                  اين چاره . اند از دهقان پس بگيرد      دهقان داده 

آنچـه مـانع تحـول كامـل        . وم و از تغييرات احتمالی آينده به مراتب بزرگتر و نزديكتـر اسـت             پارلمان بعد از رفراند   

خصلت انطباق با محيط كه در هر جا هست       . جامعه اربابی به جامعه دهقانی زنده و سالم ميشود االن موجود است           

روی زمين به رنگ خاك روی شاخه درخت به رنگ برگهای سبز و         . آيد  و هر جا كه الزم شد به رنگ محيط در می          

آيد در ميان رجال يادگار انقالب مـشروطه بـسيار قـوی اسـت آنهـا هـم              و روی سنگهای تيره به رنگ كبود در می        

استعداد عجيبی در تغيير قالب دادن دارند خطر موجود حاضر است و تحول تحولی كه ايـن قـدر روی آن حـساب                       

 متنعم از خوان اصل ارباب و رعيتی به آن نزديك ميشوند و هر           ميكنيد از هم اكنون دارند از چهار جانب اين رجال         

وقتی كه تحول اسير پنجه محافظـه       . چه آنها به اين خوان نزديك شوند آثار انحراف در تحول آشكارتر خواهد شد             

شدن چند ماده تـازه بـه قـانون اساسـی جلـو               اند هيچ چيز حتی افزوده      كارانی شد كه خود هدف اصلی تغيير بوده       

  . راف آن را نخواهد گرفتانح

بنابراين خواستم به شما نصيحت كنم كه زياد حرارت به خرج ندهيـد و دربـاره فـردای شـهر نگـران نباشـيد             

چون اينجا ايران است و در ايران موضوع اصلی راه نيست شخص اسـت و رجـال كهنـه كـار صـدر مـشروطه و                          

شـما بـا   . و شما بهتر ميدانند و درسشان را از بـر هـستند           شاگردان آنها خوب اين مطلب را ميدانند به مراتب از ما            

  وجود آنها و تلقی خوب آنها از تحول چه اميدی به تحول داريد؟ 

آيد ميكرب كش باشد وقتی كه ميكرب به استقبال دارو ميرود معنـايش آنـست كـه توانـسته تـدبيری                       دارو می 

وار شود و تـا اختفاگاههـای اصـلی و پنهـانی از طريـق      بينديشد تا بر دارو مسلط گردد و اين بار بر اجزاء دارو س  

  ».بيش از اين عرضی ندارم. جريان خون راه پيدا كند

  ١٣٤١ ديماه ٢٣پيغام امروز 
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   مرداد٢٨تحليلی از جريانات بعد از 

  )۱( چرا بعد از سالها خفقان آزادی داده شد

 كه اول بار در يك جلـسه مـصاحبه مطبوعـاتی            همه به خاطر دارند كه در ايران قيام و انقالبی روی نداده بود            

شاه وعده انتخابات آزاد را داد اين زمزمه در حالی شروع شد كه سكوت همه جا را فرا گرفته بود و فعاليت حاد و                        

از طرفی اين انديشه نابجا است اگر فكر كنيم كـه دسـتگاه   . شديدی از ناحيه مردم و مليون ايران به چشم نميخورد       

هشت سال زدن و بستن مردم و رهبران آنها بدون مقدمه بسير قهر آمده و خواسته باشد مـردم را                    حاكمه پس از    

  . به حقی كه قانون اساسی برای آنها به رسميت شناخته و او به آن حقوق تجاوز كرده برساند

الب بايـد   آن هم از طرف حكومت بدون مشابه ديروز قيـام و انقـ            » آزادی انتخابات «بنابراين بلند شدن زمزمه     

ای را كـه بايـد         مـشی   ها اين بحث را آغاز كـرده و ميخـواهيم خـط             دالئلی داشته باشد كه ما در جستجوی آن علت        

  . مليون در برابر اين واقعيت در پيش بگيرند ترسيم كنيم ـ برای بررسی اين مطلب ناگزيريم كمی به عقب برگرديم

   مرداد٢٨

ه ايران را از خطر سقوط نجات داد ولی اين موفقيت كه عليـرغم   مرداد هيئت حاكم٢٨درست است كه كودتای   

تمايل مردم به دست آنها افتاد اين خطر را به دنبال خود ايجاد كرد كه رابطه بين مردم و حكومت را به كلی و يـك                          

سره از بين برد ـ علمای سياسی وقتی خطر اضمحالل را برای يك حكومت قطعـی ميـشمارند كـه رابطـه مـردم و       

  . ای كه بر آنها حكومت ميكنند از بين برود هعد

ها را قطع كـرد محبـوبين و مطلـوبين مـردم بـه سـلولهای زنـدان كـشانده شـدند و                          مرداد رابطه  ٢٨جريانات  

منقورين و مطرودين آنها به پشت ميزهای قدرت نشستند ـ دستگاهيكه به اين ترتيب به قـدرت رسـيده بـود بـرای      

ت قدرتی كه به دست آورده بود ميكرد و مجال آنرا نداشـت تـا بـه خطـری كـه از راه      مدتی همه تالش خود را تثبي   

خبری زياد به طول نينجاميد و آثـار آن   قطع ارتباط با مردم حيات فردای او را تهديد ميكرد توجه نمايد ولی اين بی    

  . پس از چندی ظاهر گشت

  رهبری مقام سلطنت به جای رهبری دكتر مصدق

 مرداد درصدد نزديك ساختن خود بـه مـردم برآمـد در             ٢٨اه اداره كننده قدرتهای پس از       پس از چندی دستگ   

  . هايی چند ذكر ميكنيم اين راه طبق يك برنامه مقطع ولی منظم تالشهائی كرد كه ما در اينجا نمونه

دكتـر مـصدق و    كه ماده اول آن اعالم وفاداری به )۲(  ماده منتشر شد٨ای در   مرداد اعالميه٢٨مدتی بعد از 

تاييد عمليات او در گذشته بود و در ساير مواد هم مطالبی دائر به لزوم برقراری آزادی رعايت قـانون ملـی شـدن                 

طرفی ايران و كوتاه كردن دست عوامل فاسد هيئت حاكمه جا داده شده بود پس از انتشار ايـن       صنايع نفت فقط بی   

ليون حاضر شـوند مـاده اول از مـواد را حـذف كننـد مقـام سـلطنت        اعالميه پيغامی به مليون ايران رسيد كه اگر م 

  . حاضرند پابپای رهبران نهضت در راه اجراء ساير مواد همراهی نمايند

البته ظاهر قضيه چيزی نشان نميداد ولی باطن كار حكايت از اين داشت كه دستگاه از وفاداری بـه مـصدق و                     

ارد ـ ظاهر قضيه اين بود كه در نتيجه اين توافق آمال ملـت   جدا نگاه داشتن صف خود از حكومت سخت وحشت د

برآورده خواهد شد ولی باطن قضيه چيز ديگری بود بيان قدرت كودتا كننده از حروف تشكيل دهنـده اسـم دكتـر                      

مصدق نگرانی نداشت نگرانی او از كارهايی بود كه مصدق كرده بود و مردم ميخواسـتند راه او را ادامـه دهنـد و                        

 ماده بقيه اعالميه جا گرفته بود و اگـر مقـام سـلطنت حقيقتـا قـصد اجـرا آن مـواد را داشـتند در                       ٧ آن در    خالصه

ای كه عليه دكتر مصدق تدوين شده بود وارد نميشدند لذا رهبران مليون زير بار اين پيشنهاد نرفتند به همين  توطئه

153



 مصدق را كه تـا آن تـاريخ بـا احتـرام در باشـگاه                دكتر. دليل هم بود كه دستگاه ناچار از تشديد عمليات خود شد          

افسران نگاه داشته بودند به سلطنت آباد منتقل كردند و كار محاكمات نظامی را پيش كشيدند البتـه در خـالل ايـن                        

اين شدت عمل قـدرت  . احوال گروه گروه مردم را به زندانها گسيل داشتند و زندانيان را از مالقات محروم ساختند            

  . ز مردم گرفت ولی خطر دوری مردم از دستگاه را شديدتر كردكار را ا

  چرا زاهدی رفت؟ 

 مرداد بر مسند قـدرت نشـسته بـود و خطـری از              ٢٨در عين حال كه آقای زاهدی قهرمان موفقيت و پيروزی           

د گفـتن از او     ها شروع به بـ      عليهذا برای كم كردن كينه مردم تدريجا روزنامه       . ناحيه انقالب ملت او را تهديد نميكرد      

  . گری و فساد او را علنی ساختند و نوای مدح و ثنای آقای عالء را سر دادند كردند و خشونت و نظامی

عالء در معنی با زاهدی فرقی نداشت ولی چون احساس ميكردند كه ديـگ جوشـان كينـه مـردم ممكـن اسـت                    

 ظريـف و ماليـم و آداب         نظامی به عالء  انفجاری توليد كند لذا ميخواستند تا با عوض كردن زاهدی خشك و خشن              

به همـين مناسـبت بـود كـه مقـارن روی كـار       . های دولت و ملت را بهم نزديك سازند ها بكاهند و صف  دان از كينه  

آمدن عالء زمزمه وزارت دادگستری آقای صالح و اعـاده دادرسـی دكتـر مـصدق و آزاد شـدن دكتـر شـايگان و                         

  . ها را به اين ترتيب از بين ببرند يا حداقل كم كنند  تا فاصلهمهندس رضوی را سر دادند و خواستند

 نشدند اين بود كه خـشونتها        ولی مردم زير بار اين توطئه نيز نرفتند و مليون حاضر به همكاری با آقای عالء               

امهای اعـد . هـا بـه زنـدان افتادنـد         مهندس بازرگانها و مهندس سـحابی     . در زندانها مجددا باز شد    . از سر گرفته شد   

ای عملی شد در خانه آقای امير عاليی را شكستند و ايشان را بـه اتفـاق      دسته جمعی فداييان اسالم و افسران توده      

  . آقايان كاظمی و دكتر معظمی و دكتر سعيد فاطمی روانه تبعيدگاههای برازجان و كازرون و بندرعباس كردند

 كه به منظور نزديك كـردن مـردم بـه حكومـت بـود در                 و با اين عمل يعنی با اعمال خشونت كابينه آقای عالء          

  . راهی قدم برداشت كه زاهدی برداشته بود بنابراين ميبايستی برود

  چرا عالء رفت؟ 

عاليی كه قرار بود نقش نرمش را بازی كند از زاهدی تندتر رفت و به جای اينكه فاصله را كـم كنـد بـر عمـق                           

  . ای مطرح گرديد تنی شد و نقشه تازهگودال خطرناك افزود از همين جا عالء رف

های فراوانی در اختيار او بگذارنـد و          نقشه تازه اين بود كه دكتر اقبال را به رياست دانشگاه بنشانند و بودجه             

به او امكان بدهند كه با نـشان دادن قـدرت و لياقـت خـود در بيـرون كـردن پلـيس از محوطـه دانـشگاه و تكميـل                               

ا پی افكندن ساختمانهای جديد خود را محبوب جوانان دانشگاه كـه سـرجنبان مبـارزات                عمارتهای نيمه ساخته و ي    

  . ملت بودند بنمايند

روی كار آمد و برای تحبيب مردم واسطه        » مردكار«دكتر اقبال پس از انجام يك مسافرت به آمريكا به عنوان            

خـدمت شـده دكتـر ميربابـائی جنـاب          دكتر شايگان و مهندس رضوی از زندان آزاد شدند و اسـتادان منتظـر               . شد

مهندس بازرگان و مهندس خليلی و دكتر سحابی و مهندس عطائی دكتر جناب ـ دكتر عابدی مهندس انتظـام دكتـر    

اللهی و ديگران دو مرتبه سركار رفتند و حتی مهندس حسيبی آزادی پيدا كرد ـ اما اين مالطفـت    قريب ـ دكتر نعمت 

ها از استقالل و هدف اين نهضت ملی ايران           دم حاضر نشدند با دريافت اين رشوه      بيشتر به طول نينجاميد چون مر     

ها از سـر گرفتـه    اين بود كه خشونت.  مرداد آشتی كنند٢٨نشانده سياست كودتای  صرفنظر و با حكومتهای دست 

ش و احمـد زاده و  بين و پيمان و آساي     اهللا زنجانی و دكتر معظمی به دنبال توقيف سميعی و عطائی و گيتی              آيت. شد

قلعه شدند و به دنبـال همـين توقيفهـا بـود كـه                جماعت كثيری از تهران و مشهد و تبريز و آبادان روانه زندان قزل            
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اقبال طبق سنت دون كيشوتی خود پشت تريبون مجلس قرار گرفت و قسم خورد كه حتی اگر بـرادر خـودش هـم                       

  . ز طناب دار خواهد آويختبين بازداشت شدگان باشد در ميدان توپخانه او را ا

. كابينه مردكار كه ناگزير بهمان راه زاهدی و عالء رفته بود كاری از پيش نبرد و خطر انفجار را شديدتر كرد                    

 مـرداد  ٢٨اختناق خفقان آور ايران، نارضايتی شديد مردم و وضع غيرقابـل تحمـل آن و عـدم موفقيتهـای بعـد از              

 ميبايستی راهی را پيش بگيرند كه بتواننـد از خطـری كـه ممكـن بـود از ايـن                     آمريكا و انگلستان را متوجه كرد كه      

برای از بين بردن اين فاصله طرحی تدوين شد كه در ايـن طـرح انتخابـات                . اختناق عايد آنها شود جلوگيری نمايند     

  . رفته شدآزاد و مجلس به منزله پل واسطه و وسيله برقراری مجدد ارتباط بين مردم و هيئت حاكمه در نظر گ

  كريستچين ساينس مونيتور

مقارن همين ايام بود كه روزنامه كريستچين ساينس مونيتور از قـول وزارتـين خارجـه انگلـستان و آمريكـا                     

اند كه در ايران وضعی به وجود آمده كـه اگـر بـرای تعـديل آن كوشـش       نوشت كه انگلستان و آمريكا متوجه شده 

ای كه از اوضاع مـصر و عـراق    ينان ميتركد و عواقب وخيم آن همانند بهرهنشود مانند ديگ بخار بدون دريچه اطم     

های خود را هم در ايران        نصيب ما شد دامنگير انگليس و آمريكا ميگردد و كار به جائی ميرسد كه حتی سفارتخانه               

  )اين شماره روزنامه به تهران هم رسيد و ترجمه و منتشر شد. (از دست خواهيم داد

  آمريكا خواستنداردالن را از 

لـذا از طريـق ديپلماسـی بـه آمريكـا و انگلـيس       . انتشار اين خبر موجب وحشت دستگاه حاكمـه ايـران گرديـد         

اعتراض كردند و به دنبال اين اعتراض اردالن سفير كبير ايران در آمريكا را بـه ايـران احـضار كردنـد و اردشـير             

ستادند وزارتين خارجه آمريكا و انگلـيس كـه از لحـاظ      زاهدی را به عنوان سفير مخصوص و مطمئن به آمريكا فر          

حفظ ظاهر ناگزير از مراعات حال ايران بودند گفتند كه اين گفته تصميم ما نبوده و چون مطبوعـات در كـشور مـا        

روزنامه فـوق از لحـاظ سياسـی معتبـر          (آزادند ميتوانند هر چه ميخواهند بنويسند و اين موضوع را تكذيب كردند             

نگاران خارجی به خصوص در نقل خبر از منابع رسمی آزادی عمل ندارند و نشر اكاذيـب موجـب                   نامهاست و روز  

  )مسووليت شديد برای آنها خواهد بود

  تقويت مخالفين دولت

ها كه متوجه شكاف عظيم بين هيئت حاكمه و ملت ايران شده بودند و ادامه اين روش را به ضرر                      اين سياست 

المقـدور    ند درصدد برآمدند كه بهر ترتيبی شده است از شدت قهر ملت بكاهنـد و حتـی                دانست  های خود می    سياست

همين روزنامه نوشت كه مخالفين . برای اين كار جز اينكه به مخالفين امكان عملی بدهند نبود. اين شكاف را پر كنند

رده و با كمونيسم مخالفنـد  فعلی طرفداران دكتر مصدق هستند كه رهبران آنها تحصيالتشان را در مدارس اروپا ك           

اين تقويت طبق طرحی كه به آن اشاره شد دادن امكان به مخـالفين بـرای   . و نسبت به سياست غرب سمپاتی دارند  

  . انتخاباتی بود) بی سر و صدای(شركت در مبارزات 

  چرا انتخابات اول شكست خورد

شـاه بـرخالف   .  توامـا كردنـد باطـل شـد    انتخابات اول به علت اشتباهی كه شاه و اقبال در درك نقـشه جديـد           

سياست كلی كه انتخابات آزاد را ايجاب كرده بود در نطق خود گفت مـن بـه خـائنين اجـازه نميـدهم در انتخابـات                          

ها حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را ندارند و بدين ترتيب خواسـتند   شركت نمايند و اقبال نيز گفت رفراندوم چی       

. ها بـود    در صورتيكه هدف تنظيم كننده برنامه انتخاب آزاد كاستن از كينه          . بيرون كنند مليون را از صحنه سياست      

های ملت ايران را از بين ببرد بلكه به تـشديد آن هـم كمـك        توانست ناراحتی   بديهی بود كه اين انتخابات نه تنها نمی       
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هـای ثبـات ظـاهری     ج گرفتـه و پايـه  كرد به همين مناسبت قبل از اينكه فعاليت دانشجويان طرفدار جبهه ملـی او             می

  . اوضاع را بهم زدند با دستپاچگی عجيب فورمول استعفای نمايندگان مطرح و انتخابات باطل شد

  انتخابات شريف امامي

های ملـت     شكست اقبال در تشكيل مجلسی كه در آن تعدادی از مليون ايران باشند و بتوانند قدری از ناراحتی                 

او نيـز نـدای انتخابـات آزاد را در داد منتهـی ايـن        . ر رفتن او و آمدن شريف امـامی شـد         ايران را بكاهد موجب كنا    

بايستی ميبود زيرا در صورت مطلق بودن آزادی مصدق از احمدآباد بـه تهـران ميآمـد و                    آزادی مطلق نبود و نمی    

زه دادند كه آراء خود رهبری صحيح جريانات را به عهده ميگرفت به همين مناسبت بود كه اگر به مردم كاشان اجا         

را به نفع آقای صالح در صندوق بريزند و ايشان را كه وكيل طبيعـی كاشـان هـستند بـه مجلـس بفرسـتند جلـوی             

خواندن آراء اهالی قزوين را كه به نام شخصيت مطلوب مردم قزوين يعنی آقـای حـاج سـيد جـوادی در صـندوق                        

  . ريخته شده بود گرفتند

تی تشكيل و تجديد حيات جبهه ملی و اميدوار شدن ملت ايران به ويژه دانـشگاه                گذشت يكسال مبارزه انتخابا   

دانشجويان محروم كسانی كه برادران خود را به        . تهران يكی از بزرگترين علل برهم زدن اين نقشه موذيانه گرديد          

 را بـا دريافـت       سال اختناق حاضر نبودنـد آزادی كامـل خـود          ٩دست گلوله و استثمار از دست داده بودند پس از           

حداقل امتيازات در مقابل اولين پرداختها از دست بدهند حتی مخالف دستور آقای دكتـر بختيـار شـب از دانـشگاه                      

 روزه دانشگاه مبنی بر لزوم به       ١٤ای كه پس از تعطيل        خارج نشدند و شب را در دانشگاه ماندند و به مفاد اعالميه           

بـاز انتخابـاتی كـه خواسـته        .  همچنان بـه اعتـصاب ادامـه دادنـد         كالس رفتن دانشجويان پخش شد گوش نكرده و       

سياستهای خارجی بود انجام نشد يعنی دانشگاه انتخاباتی را كه قرار بود به دستگاه آبروئی وجود آزادی و تثبيت 

  . اوضاع ايران بدهد رسوا كردن و قهر يكپارچه طبقه منور و جوان مملكت را نسبت به دستگاه علنی ساخت

  كار آمدن دولتی مقتدرروی 

های مختلف و افزايش نارضايتيهای مردم و كمك بـه   های پی در پی هيئت حاكمه و عقيم ماندن        پس از شكست  

های دولتهای قبلی كه همه منتخب يك مقام و يك دستگاه بودند و مردم                ها و چپاول    دولتهای بعدی به افشای دزدی    

كنند و نقشی را بر عهده دارند بلكه گناه اصلی و مقصر واقعی  تباه میرا بيشتر متوجه كرد كه دولتها نيستند كه اش       

  . سياستی است كه اين دولتها به اتكاء و به پشتيبانی او كارهای خود را از انجام دهند

لذا در اين وضع خاص ايران دولتی الزم بود كـه مقتـدر و              . اين توجه از نظر سياستهای خارجی هم دور نبود        

ت مقامات غيرمسوول را از دخالت در امور اداری و كشوری كوتاه نمايد زيرا به خـوبی ديـده                   مسوول بوده و دس   

های متكی به شاه و الهام گيرنده از رهبـری او چـه تبـاهی و فـساد و نـاراحتی بـرای ملـت و              شده بود كه حكومت   

سـلطنت غيرمـسوول   لذا اين بار برقراری حكومـت مـسوول مقتـدر و            . های خارجی به وجود آورده بودند       سياست

در اينجا خوب بايد توجه شود كه هدف طرح جديد به هيچ وجـه خـارج                . ای شد كه بايستی انجام شود       هدف برنامه 

كردن قدرت واقعی از مقام سلطنت نبود بلكه امينی آمده است تا با حفظ قدرت واقعی شاه امور جاری و كـشوری                      

   .مملكت را سر و صورتی داده جلوی انفجار را بگيرد

  اميني

با شرحی كه گذشت شريف امامی ميبايستی ميرفت و مجلسی به آن نحو تشكيل شده بـود ميبايـستی منحـل                     

و حكومـت مقتـدری كـه       ) به خصوص كه اكثريت نمايندگان انتخاب شده متمايل به سياست انگلستان بودند           (ميشد  

ه و دسـت آويـزی الزم ميداشـت،    اختيارات شاه را محدود كنـد ميبايـستی سـركار ميآمـد ولـی انجـام همـه مقدمـ                

ای بـود كـه       توانست اين نقش را بازی كند و كمی حقـوق معلمـين بهتـرين بهانـه                 درخشش بهترين كسی بود كه می     
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ای داشته باشد موجب بلوائی شود كه مقاومت شاه را در نگاهداری مجلس               ميتوانست بدون اينكه رنگ ملی و جبهه      

  . و حكومت شريف امامی درهم بشكند

ه دانشگاه توانست عليرغم ميل درخشش در كار اعتصاب معلمين دخالـت كنـدولی عـدم دخالـت قـاطع و                     گرچ

خواست امينی را به حكومت برساند مانع از آن شد كه جنجال معلمين               رهبری جبهه ملی و مراقبت دستهائی كه می       

اه با ابقاء وزراء كـشور و       رنگ ملی به خود نگيرد خالصه شريف امامی رفت و حكومت امينی تحميل شد منتهی ش               

به همين جهت بعضی معتقدنـد كـه امينـی در عـين             . (جنگ و خارجه توانست نفوذ خود را در داخل كابينه حفظ كند           

به مناسبت ارتباط ممتدی كه با . حال كه از حمايت آمريكائيها برخوردار است و مايل است كه دائرمدار كارها باشد

ابتـدا بـه اصـطالح او       . امينی برآمـد  ). ل ندارد كه موجب تضعيف نفوذ آنها شود       سياست انگلستان داشته و دارد مي     

  . فرمان انحالل مجلسين را از شاه گرفت و مجلسين منحل شد

شاه با قبول مسووليت و شكست در رهبری امور اقتصادی و سياسی عمال خود را هدف بغض و كينه مـردم                     

بـه همـين   . مردم از ظـاهر صـحنه بـه عقـب صـحنه كـشانده شـود              قرار داده بود و الزم بود كه برای ارضا خاطر           

مناسبت بود كه از مدتها قبل از اينكه امينی سركار بيايد تبليغات مرموزی امينـی را مخـالف شـاه و نخـست وزيـر               

. هدف اين تبليغات جلب توجه مردم برای روی كار آمدن امينی و قبوالندن او به مردم بـود                 . مقتدر معرفی ميكردند  

ی پس از روی كار آمدن كمتر از اجراء منويات ملوكانه دم زد تشكيل جلسات هيئت دولت در حـضور شـاه را                       امين

جلـوی تـشكيل جلـسات مـصاحبه مطبوعـاتی شـاه را گرفـت و چنـين نـشان داد كـه آمـده اسـت تـا              . تعطيل كـرد  

  . وزير با اختياری باشد نخست

ودند تا حدی اثر خود را كرده بود و اگر چه امينی بـرای              اين روش امينی و تبليغات كه قبل از آمدن او كرده ب           

مردم ايران شخصی شناخته شده بود اما با اعالمی كه خود در ابتدا زمامـداری خـود نمـود كـه از آن بـرای اخـذ                           

او گفت من در سياست خـود       . كمكهای بيشتر آمريكا هم استفاده كرد خود را به ملت بيشتر آمريكايی معرفی نمود             

با آمدن امينی ظاهرا سياست آمريكا بر انگلستان در ايران چربيد و انگلـستان هـم                . كنم  پيروی می ) آمريكا(از غرب   

  . تری پيدا كند درصدد برآمد كه جای پای محكم

  امينی و مجلس

در آن اوائـل كـه مـردم خواسـتار انجـام            . امينی انتخابات آزاد مبارزه با فساد و انقالب از باال را مطرح نمـود             

بعدها نقض قانون انتخابات را پيش كشيد و پس از اينكه . ابات بودند آنها را با وعده و وعيد خود سرگرم نمودانتخ

هـای خـود اعـالم كـرد كـه       تـر گفـت و در نطـق    مدتی بيشتر مردم را سرگردان نمود باالخره هدف خود را واضـح      

زيـرا امينـی   (ما از انجام انتخابـات سـرباز زد       اند و رس    ها بوده   های دولت   ها در ايران هميشه مزاحم فعاليت       مجلسی

دانست با اين حرارتی كه ايجاد شده محال است مجلسی تشكيل شود كه بتواند نقش پل رابط بين ملـت و                       خوب می 

  . . . . . . . .)حكومت را بازی كند بعالوه

  مجلسی از نمايندگان مردم

ئت حاكمه برای انجام مجلسی ملی هر يك و بـرای           های خارجی آمريكا و انگلستان توام با فشار به هي           سياست

خواسـتند    تحميل سياست خود بوسيله عاملين خويش در ايران به فعاليت برخاسته بودند و هر كدام مجلسی را می                 

لذا امينی نه تنها با وجود مجلسی كه لوايحی را كه به نفع آمريكا بـود       . كه اكثريت آن را نمايندگان آنان تشكيل دهد       

د مخالف بود بلكه تا ايجاد يك اكثريت طرفدار آمريكا از انتخابات هـم سـرباز ميـزد بنـابراين انتخابـات از       رد ميكر 

  . برنامه امينی عمال حذف گرديد

  آمريكا و جبهه ملي
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طبق شرحی كه كريستچين ساينس مونيتور نوشته بود سياست آمريكا قـصد داشـت از جبهـه ملـی تـا آنجـا                       

لـذا از   .  مجلس نماينده بفرستد و شايد تا آنجـا پـيش رود كـه جبهـه بـه قـدرت برسـد                     حمايت كند كه جبهه ملی به     

های غيرمستقيم در تاييد جبهه كوتاهی نشد و آزادی بيشتری كه برای فعاليت آنها در نظر گرفتـه شـده بـود                        كمك

  بدون نظر و عالقه آنها نبود

   هزار نفری جبهه ملي٨٠ميتينگ 

گ عظيم جبهه ملی شد و اجازه ميتينگ به وسيله دولـت دكتـر امينـی در ميـدان                   تبليغاتی كه برای تشكيل ميتين    

جالليه و شايعه آمدن جناب آقای دكتر مصدق به ميتينگ كه بوسيله كسانی غير از اعضاء و طرفداران جبهـه ملـی                    

يـا عليـرغم   كـه گو (ها و نظر آمريكا نبود ـ سخنرانی آقـای دكتـر شـاهپور بختيـار       ايجاد شده بود دور از خواسته

  . نقش آمريكا را نسبت به جبهه ملی عوض كرد) هائی مخصوص جبهه ايراد شد توصيه

عظمت قدرتی كه جبهه ملی در آن تاريخ بدست آورده بود چيزی نبود كه موجب رضايت سياست انگلستان و        

 مهار شـود و در اختيـار        لذا به نحوی ميبايستی اين قدرت از بين برود و         . مورد تاييد هيئت حاكمه ايران قرار گيرد      

  . قرار بگيرد

يعنـی چيـزی كـه    (طرفـی ايـران    در روز برگزاری ميتينگ آقای شاهپور بختيار موضوع خروج از سنتو و بـی        

مطرح كرد اگر در نظر بياوريم كه پس از چند روز جبهه ملی مصاحبه مطبوعاتی ) مورد پسند سياست آمريكا نبود    

يحا آنچه را كه آقای دكتر بختيار گفته بود تكذيب كرد و اگر در نظـر بيـاوريم   تشكيل داد و آقای دكتر سنجابی تلو      

طرفی را سر داد و بخصوص اگر توجه كنيم كه پـس از گذشـت چنـدی                   كه در همان اوان آقای آرامش هم نغمه بی        

و تلگـراف   آقای سپهبد بختيار هم در جلسه بازاريان وعده داد كه در حكومت او ايران از سنتو خارج خواهـد شـد                      

ايشان به آقای منرو را هم در نظر بياوريم شايد به خوبی حس كنيم كه چه نقشی برای هدفهای بـاال يعنـی از بـين            

  . بردن و مهار كردن و در اختيار گرفتن در اين ميان به كار رفته است

 از كار گذشته و     آقای دكتر سنجابی در مصاحبه مطبوعاتی آنچه را آقای بختيار گفته بود خنثی كرد ولی كار               

اگر با دقت به آنچه در فوق گذشت توجه شود خوب معلوم ميشود كه چرا جبهـه ملـی پـس از                      . ديگر دير شده بود   

  . آن ميتينگ بزرگ و موقعيت عظيم برای چند ماهی آن سكوت عجيب را پيش گرفت

  . نقش سياست انگلستان در بحرانی كه بين جبهه ملی و آمريكا به وجود آمده بود

بهه ملی كه در ابتدای زمامداری دكتر امينی از بيان نظر خود نسبت به او برای ملت ايران خودداری ميكـرد                     ج

 هزار نفری خود دو ماه سكوت بعدی سياست ديگری نـسبت بـه              ٨٠و از مخالفت خود سرباز ميزد پس از ميتينگ          

هه كوشيده و مانع ورود عناصر اصـيل بـه          كه در ابتدا برای ورود عناصر خود در جب        (انگلستان  . امينی اتخاذ نمود  

در موقعيتی كه آمريكا از كمك و پشتيبانی جبهه دست برداشته بود، بـرای امكـان نفـوذ    ) داخل جبهه ملی شده بود 

  . بيشتر در فكر تضعيف جبهه برآمد

ره شـروع   آميز بود يكبـا     جبهه ملی كه روشش با امينی مسالمت      .  تير ريخته شد   ٣٠در اين هنگام نقشه ميتينگ      

ضـعف جبهـه در مقابـل دولـت نتيجـه           .  تير را اعالم كـرد     ٣٠به مبارزه و تندی نسبت به او نموده وبرنامه ميتينگ           

 تير كه توام با توقيف دسته جمعی سران جبهـه و صـدماتی بـرای ملـت و دانـشجويان بـود جبهـه را                          ٣٠مبارزات  

زم ديد كه با آوانس بيـشتری نظـر جبهـه را بـه              در اين هنگام سياست انگلستان ال     . بيشتر متوجه ضعف خود نمود    

جبهه ملی كه قدرت عمل و استقالل خود را تدريجا از دست داده بود و از طرف ديگر پيـشنهاداتی   . خود جلب نمايد  

كه از ناحيه انگلستان ميشد تسهيالتی را برای جبهه به وجود ميآورد، به خاطر نجات ملت ايـران و رهـايی از ايـن                        
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لذا در احيا مجدد جبهه ملی سياست انگلستان        . تمايل به پذيرفتن پيشنهادات انگلستان نبود       ل تحمل بی  وضع غير قاب  

  . نقش اول و سياست آمريكا نقش دوم را بازی ميكرد

  پيشنهاد دكتر عبده

 دكتر عبده به جبهه ملی پيشنهاد كرده بود كه همانطوريكه مشهود است امينی از انجام انتخابات سرباز ميزند                 

و برخالف اينكه گفته بود حكومتی مقتدر تشكيل خواهد داد كه شاه در آن دخالتی نداشته باشـد مـوفقيتی در ايـن                       

باب بدست نياورده است اما اگر من روی كار بيايم برای كوتـاهی دسـت شـاه از دخالـت مـستقيم او در سياسـت                          

در ايـن  . را با نظر جبهه ملی تـشكيل خـواهم داد        ايران خواهم كوشيد و انتخابات را انجام خواهم داد و كابينه خود             

های آمريكا و اميـد بـه او را           ديد و كمك    ای برای رهائی ملت ايران از زير بار استعمار نمی           موقع كه جبهه ملی چاره    

ای جز پـذيرش   ديد چاره از دست داده بود و خود را در مقابل هيئت حاكمه و فشار و تعديات او خرد و ضعيف می           

  . اش انتخابات آزاد و كاستن قدرت شاه است نداشت لذا به اين پيشنهاد تن در داد هاد كه نتيجهاين پيشن

  مالقات بهبهانی با اللهيار صالح

پس از اين پيشنهاد آقای جعفر بهبهانی با آقای اللهيار صالح مالقات كرده و موافقت ايـشان را بـرای ميتينـگ                      

اين ميتينگ به علت مخالفت .  اعالميه پخش ميكند١٣٤٠ آذرماه ١٤يتينگ  آذر ميگيرند و جبهه ملی برای تشكيل م١٤

جناح بيدار جبهه ملی و دخالت دانشگاه تشكيل نشد ـ اين جناح معتقد بود كه هدف حمايت عناصر مزدور از مـردم   

 دخالـت   و كسانی از قبيل رشيديان و فرود و بهبهانی از اين ميتينگ اين است كه با به آشوب كـشيدن شـهر لـزوم                       

وزيری دكتر    قوای انتظامی ضروری شده شاه در كارها دخالت كرده امينی را ساقط نمايد البته نظر شاه به نخست                 

عبده نبود بلكه اين سياست انگلستان بود كه از روی كار آمدن عبده حمايت ميكرد منتهی چون سقوط امينی كه به                     

هـا توافـق كامـل        و بود لذا در مورد سقوط امينی نقـشه        هر صورت از طرف آمريكا حمايت ميشد مورد عالقه هر د          

داشتند، البته اين نقشه نگرفت منتهی چون از جهت سياست انگلستان انجام يك بلـوا ضـروری و سـقوط امينـی از                       

 آذر با توجه جناح جوان و بيدار جبهه خنثی گرديده بـود لـذا ايـن بـار                   ١٤واجبات بود لذا طرح تظاهرات و مينينگ        

نقشه تا هنگام اجرا محرمانه نگاه داشته ميشد ضمنا چـون دكتـر عبـده بـرای رهبـری جريانـات حـاد و             ميبايستی  

سريعی كه ميبايستی مقارن توسعه يافتن تظاهرات عملی گردد ضعيف مينمود لذا سپهبد بختيار بـرای كـارگردانی                  

  . رسيدگی به اين قسمت احتياج به تفصيل بيشتری دارد. انتخاب گرديد

  ٢اره تحليل شم

  ١٣٤٠ ـ ١١ ـ ٢٠

  ان اهللا فی ايام دهركم نفحات اال فتصرضوا اليها

  

  

 تهيه شده است آن را به عنوان اولين تحليل در اين ١٣٤٠اين تحليل بدون شماره است اما چون در ديماه . ۱

  ايم ـ ناشر مجموعه آورده

   ـ ناشر باشد منظور اعالميه نهضت مقاومت می .۲
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  انتحليلی از حال حاضر اير

  خدمتی كه نسل حاضر اگر نكند به تاريخ ايران خيانت كرده است

  : مقدمه

ای   ای گاه گاه تاريخ بشر را دستخوش دگرگونيهائی قرار ميدهد اين تحوالت شرايط تازه               تحوالت عمده 

  . در جهان به وجود مياورد و اوضاع سياسی و شرايط اجتماعی بسياری از ملتها را تحت تاثير قرار ميدهد

 نيست كه عظمت و استقالل هر قومی در درجه اول با عرضه و لياقت و بيـداری و غيـرت و همـت همـان          شك

  . ولی در صعود و سقوط ملل نميتوان عامل زمان و مقتضيات مساعد عصر را ناديده گرفت. ملت بستگی دارد

نظرهـا هـر چـه    . اين بحث امروز همه جا مطرح است كه هدف مبارزات ملت در شرايط حاضر چه بايـد باشـد           

باشد واقعيت يكی بيشتر نيست و آن هم راهی است كه مقتـضای زمـان و اوضـاع مـساعد در پـيش پـای ملتهـای                          

  . افتاده گذارده است عقب

نسل حاضر اگر از اين مقتضيات مساعد به نفع ايران استفاده كرد تاريخ ايران اسم اين نسل را نسل خـادم و                      

و موقعيت را از دست داد به سرنوشت ملت ايران خيانتی شده است كه مسوول       پيروز ضبط ميكند و اگر نتوانست       

برای درك صحيح از مقتضيات امروز ضرورت دارد كه ما دو دنيـای بعـد از دو                 . آن كسی جز نسل حاضر نيست     

 المللی اول و دوم را با هم مقايسه كنيم و آنچـه را كـه مقتـضيات امـروز جهـان رسـيدن بـه آن را بـرای                              جنگ بين 

  . افتاده ميسر ساخته، هدف قرار بدهيم كشورهای عقب

بعد از جنگ اول نه تنها هيچيك از كشورهای كوچكی كه تحت قيادت استعمار بودند نتوانـستند سـر از انقيـاد          

كشورهای استعمارگر آن روز يعنی كشورهائی مثل انگليس و فرانسه بيرون بياورند بلكه مقتضياتی فراهم شد كه                

  . های استعماری خود را در اين كشورها سفت كنند های دستگاه مارگر موفق شدند پيچ و مهرهكشورهای استع

. الملل اول رقابت روس و انگليس مزاحمتهائی برای دولت اخير الذكر ايجـاد ميكـرد                در ايران پيش از جنگ بين     

 پيرنيـا و مـصدق را خفـه          دست روسها را به كلی از ايران كوتاه و صدای مليونی از قبيل مـدرس و                ١٢٩٩كودتای  

كرد و اختيار حكومت را يكسره بدست كسی داد كه به كمك ژنرال آيرنسايد به قدرت رسيده بـوده پـس از جنـگ                        

در كـادر   (الملل اول كشورهای كوچك طبق قرارداد بين كشورهای بزرگ تقسيم شدند و طبق يـك توافـق كلـی                      بين

الملل اول پيروز بيرون آمده بودند تثبيـت          ائی كه از جنگ بين    قلمرو تصرفات استعمارگرانه كشوره   ) پيمان ورسای 

الملل دوم دولتهای استعمارگر درجـه اول آن روز بـه صـورت قـدرتهای درجـه                   در حاليكه بعد از جنگ بين     . گرديد

دو غول عظيم و عجيـب  . دومی در آمدند كه از لحاظ عظمت و نفوذ با آنچه سابق بودند و داشتند مشابهتی نداشت                

وی و آمريكا پا به عرصه وجود گذاشتند و مبنا و مقرراتی را كه كشورهای استعمارگر ديـروز بـرای دنيـای                   شور

ای به دنيا دادند كه بهر صورت         زمان خود به صورت ياساهای اليتغيری در آورده بودند بهم زدند و صورت تازه             

  . با آنچه قبال بود فرق بسيار داشت

علت اين تغيير و تحول هر چه بود حاصل آن اين شد كه به        . ول دخالت داشت  عوامل بسيار در اين تغيير و تح      

الملل اول كشورهای كوچك توانستند يكی بعد از ديگـری سـر از اطاعـت كـشورهای                   خالف دنيای بعد از جنگ بين     

كـه فقـط    استعمارگر باز بزنند و راه مستقلی را در پيش بگيرند تا جايی كه امروز در محاسبات سياسی به جای اين                   

از دو نوع مملكت يعنی ممالك قوی و استعمارگر و ممالك ضعيف و مستعمره صحبت شود از سـه قـدرت دنيـای                       

  . طرفها اسم برده ميشود غرب دنيای شرق و دنيای بی
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طرفها يك چيز بيشتر از همه به چشم ميخورد و آن يك چيز اين است كه به هر صورت از هيأت                       در دنيای بی  

ای استعماری ديروز طبق منافع خود و مقتضيات زمان برای خود تربيـت كـرده بـود اثـری ديـده                     ای كه دني    حاكمه

های دوران استعماری خـالص كـرده و    البته هر يك از اين كشورها به نحوی خود را از شر هيأت حاكمه . شود  نمی

  . آميز يق مسالمتبعضی از راه انقالب و بعضی از طر. اند حكومتهای دلخواه ملت خود را بسر كار آورده

هنوز هستند كشورهائی كه حالت گذشته را حفظ كرده و به جای اينكه در رده بندی دنيـای جديـد در رديـف                       

الملل اول را حفظ كرده و در زيـر سـلطه    نظام اجتماعی دنيای بعد از جنگ بين   . كشورهای از بند رسته قرار بگيرند     

اين دسته از كـشورها ننـگ تـاريخ         . اند  ر ديروز باقی مانده   و سيطره حكومتهای دست نشانده كشورهای استعمارگ      

معاصر را تشكيل ميدهند نسل فردای اين كشورها نسل امروز خود را به گنـاه كوتـاهی در اسـتفاده از مقتـضيات                       

زمان محكوم خواهند كرد بدبختانه كشور ما و نسل حاضر در مظان يك چنين تهمـت سياسـی و در معـرض يـك                        

  . قرار گرفته استچنين خطر تاريخی 

درست است كه ايران تحت رهبری پيشوای خردمندی چون دكتر مصدق اولـين كـشوری بـود كـه مقتـضای                     

زمان خود را درك كرد و علم مخالفت عليه كشوری برداشت كه تا آن روز امكان مخالفت با آن دولـت اصـوال بـه                         

به منظور جلوگيری از سرايت مـرض اسـتقالل         تصور هيچ زعيم و زمامداری راه نيافته بود ولی دنيای استعماری            

خواهی به ساير كشورها تمام نيروی خود را برای مضمحل ساختن اين نمونه بكار برد و بدبختانه ايـن توفيـق را                      

هم در مورد ايران بدست آورد ولی از آنجا كه مقتضی زمان اين امكـان را پـيش پـای ملتهـا گذاشـته بـود، اعمـال             

 مرداد به منظور گرفتن زهر چشم از ساير ملتها ايجـاد گرديـده بـود نتوانـست                  ٢٨ در   آميزی كه   روشهای خشونت 

جلوی جنبش ملتها را بگيرد و اگر انگلستان موفق شد كه در تهران خانه مصدق را بر سر ملی كننـده صـنايع نفـت         

  . ايران خراب كند ملت مصر با ملی كردن كانال سوئز خانه خرابش كرد

لی با پيشقدم شدن در راه استفاده از مقتضيات زمان راه خانه خراب كـردن سـمبل                 مصدق خانه خراب شد و    

  . كشورهای استعمارگر را به كشورهای استعمار زده نشانداد

  

  

  قضاوت تاريخ ـ وظيفه نسل حاضر

مصدق با استفاده از مقتضيات زمان و با اعتماد به اينكه ديگر آن ايام سپری شده است كه فـتح هـرات را بـا                         

هـای   های جنگی انگليس در بندرگاه شس و كشتی رد كردن نيرو به خليج فارس منتفی سازد در حاليكه ناو موری          وا

العرب لنگر انداخته بودند متخصصين انگليسی را جلوی چشم ناخدايان آن كشتيهای جنگـی از آبـادان بيـرون                     شط

حالی كه اين افتخار را به نام مـصدق         ريخت و افتخاری برای نسل حاضر تحصيل كرد ولی نسل فردای مملكت در              

ام تير ثبت خواهد كرد اگر ما موفق نشويم با استفاده از مقتـضيات مـساعد زمـان ملـت ايـران را از                          و شهدای سی  

كشی حداكثر از ملت ما برای خـود تربيـت و    ای كه دنيای استعماری ديروز به منظور بهره تحت سلطه هيئت حاكمه  

  . رها سازيم ما را محكوم به خيانت بسرنوشت خود خواهد كردبر سر ما تحميل كرده است 

رسالتی كه تاريخ به عهده نسل حاضر گذاشته اين است كه بـا اسـتفاده از مقتـضيات زمـان و هماننـد سـاير                         

انـد    طرف در آمده و قدرت مستقلی را تـشكيل داده           كشورهای از بند رسته كه امروز در رديف گروه كشورهای بی          

ايكه تركيب و تربيتشان متعلق به دنيای استعماری ديروز است خلع يـد كـرده و نماينـدگان ملـت را        هاز هيئت حاكم  

حاكم به سرنوشت ايران بسازد بنابراين هر برنامه و راهی كه منجر به تثبيت همه و يا جناحی از دست پروردگان                     

فی بـوده و بايـد در مقابـل آن ايـستادگی        دنيای استعماری ديروز و يا تلفيقی از جناحهای قديم و جديد باشد انحرا            
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 ٢٨هـای اسـتعماری از        سر فصل موادی است كه سياسـت        )يعنی انحراف نهضت ملی ما    (كرده اتفاقا انجام اين كار      

های خود قرار داده و بايد به تفصيل از چگونگی تالش آنها و شكستی كه مقاومت مردم به                    مرداد به بعد در برنامه    

  . آنها داده ياد كرد

  ٤٠ ـ ١١ ـ ٢٠

  

  ٤٠اسفند ماه / ١٤

  ٣بحث تحليلی شماره 
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  وضع نيروهای شرق و غرب

نيرومنـد شـدن دسـت      . دنيای امروز بيش از هر دوره تاريخی ديگر با مفهوم موازنه بستگی و بدان نياز دارد               

اشته است بـه    ها و كاستن اهميتی كه دست خاكها و تعداد مردمان در گذشته د              بشر و از پيش پای برداشتن فاصله      

انگيـز را     امروز ميتوان جهان را در ساعتی ويران ساخت اين توانائی هراس          . امور جهانی رنگی ديگر بخشيده است     

از اينجاست كه حفظ توازن ديگر نه تنها به عنوان يك هـدف سياسـی               . تنها توانائيهای مشابه آن ميتواند تعديل كند      

به هيچ وجه نميتوان به درستی ادعا كرد كـه شـوروی            .  اهميت دارد  ای برای بقا انسان و جهان       بلكه همچون وسيله  

برای اينكـه بيـشتر بـه ميـزان نيروهـای           . ای بر ديگری برتری دارند      های هسته   يا آمريكا از نظر وسائل پرتاب بمب      

  . آوريم مخربی كه در دست طرفين است واقف شويم ذيال مقايسه از قدرتهای شرق و غرب به عمل می

عامل . موقعيت جغرافيائی نفرات و روحيه و تجهيزات      .  عامل نقش اساسی را بازی ميكند      ٤ بزرگ   در يك جنگ  

اول برای طرفين مساوی است با اين تفاوت كه بلوك شرق به سرعت و به سهولت ميتواند قوای خـود را متمركـز                       

زمين دشـمن را بـا موشـك    كند ولی عمال دسترسی به زمينهای دور منجمله آمريكا ندارد، برعكس متفقين اگر سـر    

برداری كنند در مقابل رساندن مواد الزم به پايگاههائی كه جهـان   بمباران كنند به سرعت ميتوانند از اين حمله بهره   

  . سرخ را احاطه كرده كار مشكلی است

ها   كمونيست.  هزار آن آمريكائی هستند    ٥٠٠ ميليون و    ٢ ميليون سرباز دارد كه      ٦از نظر نفرات، غرب بيش از       

به اين ترتيب از نظـر      .  هزار سرباز كه يك ميليون و ده هزار آن روسی ميباشند در اختيار داردند              ٨٤٠ ميليون و    ٤

  . نفرات جهان غرب بر شوروی برتری دارد

 و سـانتوريون    M٤٨ تانـك از نـوع       ٠٠٠/١٠ و ارتشهای غرب مجموعـا       T٥٤ تانك از نوع     ٦٠٠٠ها جمعا     روس

در اينست كه به سهولت ميتوانند از اقيانوس آرام تا اطلس نيروهـای خـود را بـه سـرعت       ها    اما مزيت روس  . دارند

نيـروی هـوائی   . در حالی كه اين امر برای آمريكا مشكلی است كه بايد به حـساب آورده شـود  . منتقل و مجهز كنند 

كی آمريكـا را نيـز بـه         هواپيمای جنگنده دارد در اين نيرو بايد قدرت نيروی هوائی اسـتراتژي            ٢٩٠٠٠غرب مجموعا   

 و هواپيمای جنگی دارند كه يك هزار آن با سرعت مـافوق صـوت               ٢٥٠٠٠شوروی و اقمار آن جمعا      . حساب آورد 

  . حركت ميكند به اين ترتيب نيروی هوايی شرق و غرب تقريبا مساوی است

وسها بـه احتمـال زيـاد       از نظر نيروی دريائی، چند ماه پيش دريادار تاچ فرمانده نيروی دريائی آمريكا گفت ر              

زير دريائيهای موشك انداز دارند لكن بعيد به نظر ميرسد كه زير دريائيهای اتمی ساخته باشند وی افزود كه زيـر                

های روسی به مراتب قويتر است ولی برای مقابله بـا   های پالريس از زير دريائی دريائيهای آمريكائی حامل موشك  

ها   های اتمی آمريكا و نيروی ضد زير دريائی         ه زودتر بر شماره زير دريائی     خطر زير دريائيهای روسی بايد هر چ      

شـوروی  «: چندی بعد قبل از مانور عظيم دريائی شوروی فرمانده نيروی دريائی آن كشور گفت كـه               . افزوده شود 

ه از لحـاظ  ها چه از لحـاظ نـوع و چـ    دارای زير دريائيهای اتمی مجهز به انواع موشك اتمی است و اين زير دريائی    

تـرين و نيرومنـدترين       نيروی دريائی شوروی در وضع فعلی مـدرن       . های آمريكا برتری دارند     تعداد بر زير دريائی   

كننـد كـه بـا زيـر دريائيهـا و آن       محافـل امپرياليـستی آمريكـا تـصور مـی      «: وی افزود » نيروی دريائی جهان است   

ای كـه چنـدی بعـد هفتـه نامـه             مقالـه . »به حمله بزنند  های پوالريس خود ميتوانند عليه اتحاد شوروی دست           موشك

ای مويـد ادعـای       های جهان تحت عنوان مناطق خطرناك جهان كجاست انتشار داد تا اندازه             اخبار آمريكا و گزارش   

اتحاد شوروی چندين زير دريائی اتمی در خـدمت      «: نويسد  اين هفته نامه می   . فرمانده نيروی دريائی شوروی است    

حال حاضر سودمندی آنها را نميتوان ارزيابی كرد ولی وجود تعداد كمی زير دريـائی ديـزل شـوروی    دارد كه در  
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بـرد  (های مذكور كه مجهز به موشكهای بالتيك          زير دريائی . است كه آمريكا را با خطر بزرگی روبرو ساخته است         

ن ترتيب به نظر ميرسد كه نيـروی        ميباشند ميتوانند بيدرنگ شهرهای ساحلی آمريكا را هدف قرار دهند بدي          ) كوتاه

  ».دريائی شوروی از نيروی دريائی آمريكا قويتر باشد

ارتش شوروی در حال حاضر با چنـان سـالحها و سـازمانهای    «: نويسد  فوريه می ٢٣روزنامه پراودا مورخه    

فواصـل بـسيار   نيرومندی مجهز است كه ميتواند هر متجاوزی را نابود كند، اسلحه ضد هوائی شوروی ميتواند از         

بـدين ترتيـب مـسئله نـابود كـردن        . دور هواپيماها و موشكهای دشمن را با دقتی به ميزان صددرصـد نـابود كنـد               

 اسـت و ايـن واحـدها        ٢٠٠٠٠تعداد واحـدهای موشـكی ارتـش شـوروی          . موشكهای در حال پرواز حل شده است      

  ».قادرند هر دشمنی را با تمام نيروی آن درهم بشكنند

بيش از آنچه   «: نويسد  نامه اخبار آمريكا و گزارشهای جهان می         به نقل از هفته    ٤٠ مرداد   ٢٣ن در   روزنامه كيها 

  ».پيمای فراوان مستقر كرده است كه مردم حدس ميزنند شوروی در محلهای مناسب موشكهای قاره

حهای سـال «:  از قول جوزف آلسوپ مفسر سياسـی مـشهور آمريكـا ميگويـد        ٤٠ مرداد   ٢٤روزنامه كيهان در    

. آيـد   جديد موشكی شوروی با فرضـيه نظـامی آنهـا كـه وارد سـاختن اولـين ضـربه در نبـرد اسـت جـور درمـی                           

العملی كه خروشچف در مورد سالح جديد از خود نشان داده معرف اين است كه سالح جديد اهميت خاص و  عكس

 فقط دوشب طول ميكشد و همـه بـه          جنگ اتمی آمريكا و شوروی    : يك دانشمند آمريكائی ميگويد   . »ای دارد   جداگانه

مجموع قدرتهای اتمی طرفين برابر ده ميليارد تن ماده منفجره تی ـ ان ـ تی است و   . طور يكسان نابود خواهند شد

  . ارزش خواند اين عقيده را كه آمريكا پس از حمله اتمی شوروی ميتواند حمله انتقامی خود را شروع كند بی

ه سفير انگلستان گفت كه اگر جنگی درگير شود بيش از دويـست ميليـون از    ژوئيه گذشته ب٢٩خروشچف در   

 بمـب اتمـی   ٢٠ابنای بشر نابود خواهند شد، وی افزود كه برای نابود كردن فرانـسه و انگلـستان فقـط احتيـاج بـه                  

  ). پس تكليف ما نيز روشن شد(روسی است 

يافت با توجهی به جـدول مقايـسه پروازهـای          در مسابقه تسخير فضا كه مسلما در آتيه اهميت نظامی خواهد            

فضائی معلوم ميشود كه گرچه آزمايش اخير آمريكا نشان دهنده پيدايش تعادل در ايـن قـسمت اسـت و ايـن امـر                        

تر است الاقل به اين دليل كه آزمايـشی          باعث خوشوقتی است معهذا آمريكا در اين زمينه هنوز هم از شوروی عقب            

ها در چند ماه پيش به پايان رسانده بودند و مسلما در طی چند ماه                 ا انجام داد شوروی   را كه چند روز پيش آمريك     

  . اند كه هنوز نمايان نشده است اخير تداركات جديدی برای تسلط بر فضا ديده

  . بعد از اين مقايسه مختصر بد نيست كه توجهی هم به داخله دو كشور و وضع زمامداران آن بشود

  : ز قول م ـ ودر هاوز نماينده محافظه كار مجلس عامه انگلستان ميگويد مرداد هم ا٣كيهان 

:  خروشچف اين اصل را صراحتا در مسكو با عبارت زير برای ريچارد نيكسون بيان داشـت                ٥٩ ژوئيه   ٢٤در  

شوروی و آمريكا نيرومندترين كشورهای جهانند و اگر با هم دوستانه زندگی كنيم ساير كشورها نيـز دوسـتانه                   «

واهند زيست و اگر كشوری باشد كه افكار جنگ طلبانه داشته باشد خواهيم توانست گوش او را كشيده و بگوئيم             خ

دالئل كافی در دست است كـه نـشان ميدهـد هـر دو طـرف عمـال اصـل                    » فضولی موقوف اكنون موقع جنگ نيست     

  . اند مذكور را پذيرفته

  . لنسبه زيادی دارندبايد در نظر داشت كه افراطيون در هر كشور قدرت با

  :  بهمن نقل از نيويورك هرالدتريبون از قول والترليپمن مينويسد٢٨اطالعات شنبه 

ای كـه اكنـون در جهـان كمونيـست جريـان دارد دچـار                 غرب عالقه فراوانی دارد كه خروشـچف در مبـارزه         «

دترين بحرانهای مناسبات    تاكنون كه مكررا شاهد قطع و وصل شدي        ١٩٥٨آمريكا و شوروی بعد از      . شكست نشود 
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اند اكنون همزمان با يكديگر و بطور تدريجی در راه تلفيق افكار و اراده خود بـا حالـت تعـادلی كـه از                          خويش بوده 

لحاظ وحشت اتمی در ميانشان به وجود آمده پيشرفت ميكند، يـك جنـگ اتمـی مطلقـا و البتـه متقـابال محكـوم بـه               

  ».شكست و فاجعه و مصيبت خواهد بود

  : البسرواتور نوشته موريس نقل ميكند  از فرانس٤٠ بهمن ٣٠طالعات ا

كننـد كـه در مقابـل طـرف روش ماليمـی را پـيش                 در هر دو كشور افراطيون سران دو كـشور را مـتهم مـی             «

هائی كه    اند دو دولت بزرگ شرق و غرب ميخواهند به همديگر نزديك شوند و در عين حال در مقابل اتحاديه                    گرفته

لندن و پـاريس بـرای آمريكـا فقـط بـه منزلـه       . اند از دو كشور در آن شركت دارند با مشكالتی روبرو شده      هر يك   

اهميت جهان سوم اكنون كندی را وادار كرده است كه در سياست آمريكا تجديد نظر كند و                 . دوستان قديمی هستند  

  . »اين امر به مذاق انگليس و فرانسه خوشايند نيست

ش گفت كه افرادی از ترس خطراتی كه در اقدام و عمل نهفته است پياپی به كندی توصـيه                   نيكسون چند ماه پي   

كنند كه دست به هيچ كاری نزند، بايد دانست كه همين دست روی دست گذاشتن كندی است كـه موجـب بـروز                         می

  . خطرات بزرگتری ميشود

نكـه افراطيـون در هـر دو كـشور          نظری اجمالی به نيروهای شرق و غرب اين اصل را مسلم ميكند كـه ولـو آ                

المللی خيلی ضعيف به نظر ميرسد مگـر آنكـه يكـی از طـرفين سـالح                   مصدر كار شوند معهذا احتمال يك جنگ بين       

جديدی اختراع كند كه وی را مطمئن سازد كه بدون تحمل هيچ آسيب جنگ را خواهد برد و پيدايش چنين سـالحی                      

يك موضوع ديگر كه باعث ميشود كه اگر هم شـوروی مقـداری فزونـی               . بينی ما خارج است     هم فعال از قدرت پيش    

نيرو بر غرب داشته باشد از دست زدن به يك جنگ جهانگير خودداری كند اين است كه در حال فعلی پـس از يـك                         

جنگ ولو آنكه شوروی برنده باشد معهذا در اثر صدمات وارده به ميزان زيادی در مقابل نيروهای بزرگـی ماننـد                     

  . المللی از دست خواهد داد ضعيف خواهد شد و كنترل خود را بر اوضاع بينچين 

بدين قرار در حال حاضر تنها جنگ سرد است كه بين دو بلوك قابل دوام است و با توجه به اينكه هـدف ايـن                         

 در ايـن    .جنگ جلب افكار عمومی جهان است نيروئی فاتح خواهد بود كه بتواند اين افكار را به سوی خود جلب كند                   

های خود را  طرف ميتوانند نيروی بزرگی تشكيل دهند كه متحدا بتوانند از يك طرف خواسته موقعيت كشورهای بی

هماطور كه در حـال     (اند استفاده كنند      به دو بلوك بقبوالنند و بيش از نيروهائی كه در بلوكهای متخاصم وارد شده             

بيش از پاكستان كه كشور طرفدار غرب به شـمار ميـرود            حاضر آمريكا به هندوستان كه يك كشور بيطرف است          

و از طرف ديگر يك نيروی قوی اخالفی و روانی تشكيل دهند كه بتواند توازن قوا را بـرای جلـوگيری               ) كمك ميكند 

  . از جنگ بين طرفين برقرار سازد

  ٤بحث تحليلی شماره 
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   شده؟آيا مجددا بين سياست انگليس و آمريكا در ايران تضادی ايجاد

برای آنكه بتوانيم به اين موضوع رسيدگی كنيم الزم است قبال وضع سياستهای آمريكا و انگليس در ايران و                   

  . نحوه عمل و هدفهائی را كه هر يك از اين دو سياست تعقيب ميكنند مورد مطالعه قرار بدهيم

  اثر نفوذ قدرت دوران ملكه ويكتوريا

اينجاست كه هنوز اكثريت افراد مملكت ما حتی آنهـا كـه در كادرهـای               در ارزيابی سياست انگلستان عيب كار       

اند نميتوانند طرز تلقی خود را از سياست مذكور و از اثری كه نفوذ دوران طالئی قـدرت انگلـستان                      باال قرار گرفته  

  .  شوندروی اذهان گذارده خارج سازند و برای قدرت دولت مذكور ارزشی مطابق با آنچه واقعا دارا است قائل

  : در اين باره چند روز قبل روزنامه لوموند نوشت

در خيابان بيك كارگر اعتصابی برخوردم كه با خود شعاری همراه داشت كه بر آن نوشته بود مـا كارمـان                      «

  ».در يك جامعه خوشبخت و پر بركت ديدن چنين شعاری غيرقابل انتظار است. ساخته است

پرستی بر حـذر بدارنـد    رفرمايان مردم را به معنويات دعوت كرده از مادهدر انگلستان هر وقت دولت و يا كا «

  ».اين درخواست دولت يا كارفرمايان به خوب نبودن كارها تعبير ميگردد

كند كه اوضاع كشورش در حـال تزلـزل اسـت و مـشكل                انگليس معموال به سختی از داخل و خارج قبول می         «

  ». عادی اين ادعا را قبول نمايد كه انگليس كشور مريض اروپا استهای است عليرغم ظواهر فريبنده و راحتی

انگليس معموال تا وقتی كه اين قبيل نظرات را جناح مخالف مطرح ميكند در قبول آنها شك دارد ولی وقتی يك «

 دنيـا   آورد و ميگويد اگر ما نخواهيم از جريـان و پيـشرفت             اين سخنان را به زبان می     » قهرمان شكوه و رفاه   «مبلغ  

بـه ايـن ترتيـب پـس از     » يابند افراد معمولی كم كم واقعيت را در می      . كنار بمانيم بايد روش خودمان را عوض كنيم       

  مشكالت اقتصادی فراوانی دارد» انگلستان فاتح«جنگ 

  و. و.  ـ مشكالت اقتصادی گوناگون عدم توازن پرداختها ـ كمبود ابتكار و

  .  آينده انديشناك ميسازد ـ كم كم افراد عادی را هم درباره

  مخفی كرد؟ ) ها خودنمائی ميكند در محيطی كه از هر طرف آن اين نشانه(های زوال را  چطور ميتوان نشانه

گرچه اين اظهار نظر متعلق به يك مفسر روزنامه فرانسوی است ولی به هر صـورت جـرات بيـان يـك چنـين       

فرماست و به فرض كه اين اظهار نظر با           ن اقتصاد انگلستان حكم   اظهار نظر خود داللت بر واقعيتی دارد كه بر اركا         

واقعيت فرق داشته باشد مسلما فاصله به مراتب كمتری از تصوری است كه بعضی از ما از قـدرت دوران طالئـی                      

  . انگلستان دارند

  طالهای هند و دربار قاجار

هـای پـر از    يافته بود و سفرايش با كيـسه  مسلما بين آنروزها كه انگلستان تازه به شبه قاره هندوستان دست            

چـی بنـدرعباس گرفتـه تـا ملكـه قاجـاری همـه را بـه كمـك                   يافتند و از گمـرك      سكه طال به دربارهای ايران بار می      

خريدند و باردار ميكردند تا امروز كه انگلستان از لحاظ اقتصادی زندگی روزمره دارد و به قـول                    های طال می    سكه

  . فرق بسيار است» دچار عدم توازن پرداختهاست «مفسر روزنامه لوموند

هـا را از صـدارت    در آن روزها قدرت پول انگلستان به صـورتی بـود كـه اميـر كبيرهـا و قـائم المقـام الملـك            

آورد و قدرت دريائی اين كشور تا آن درجه نيرومند بود كه              ها را سركار می     ها و نوری    انداخت و ميرزا آغاسی     می

ا را با وارد كردن نيرو به خليج فارس از نصفه راه هرات بر ميگرداند ولـی امـروز نـه آن قـدرت                        ه  ناصرالدين شاه 

  . پولی برای انگلستان باقی مانده و نه آن قدرت بالمنازع دريائی در اختيار او ميباشد
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  پس فاتحه قدرت انگلستان را خوانده شده بايد دانست؟ 

ای از افراد مملكت ما دارند صـحيح نيـست            ن به مقياسی كه عده    در عين حال كه ارزيابی عظمت قدرت انگلستا       

  . در مورد ضعف سياست انگلستان نيز نبايد تا آنجا مبالغه كرد كه آن را نابود شده پنداشت

مصاحبه كرده به آقای مـك مـيلن        ) وزير دارائی آن وقت انگلستان    (چند سال قبل خبرنگاری با آقای مك ميلن         

  : گفته بود

ند كه در دنيای بعد از جنگ دولت انگلستان اضافه بر قدرت اقتصادی خـود بـه حـساب آمـده و                      بعضی مدعي «

  ».تعهد سياسی كرده است

  : مك ميلن جواب داده بود

دولت انگلستان جز در دوران كوتاه سلطنت با عظمت ملكـه ويكتوريـا هيچگـاه درجـه اول دنيـا نبـوده بلكـه                        «

 خاص او بوده كه اين كشور را در رديف ممالك درجه اول دنيـا نگـاه                 های  هميشه تاكتيكهای پخته سياسی و سنت     

  ».داشته است

اما اينكه تا چه حد و تا كجا تاكتيكهای صحيح سياسی ميتواند عليرغم ضعف اقتـصادی جلـوی افـول سـتاره                      

 قدرت كشوری را بگيرد و كشور انگلستان را همچنان در رديف كشورهای درجه يك قـرار بدهـد امـری اسـت كـه      

واقعيات دنيای جديد صحه زيادی بر آن نميگذارد و به هر تقـدير حقيقـت ايـن اسـت كـه صـف كـشورهائی ماننـد                   

  . روسيه شوروی و ممالك متحده بدون كمترين ترديد مقدم بر كشور انگلستان قرار گرفته است

  های نفوذ و قدرت فعلی انگلستان كجا است؟  پس پايه

چيزی . المللی دوم نيست كه انگلستان امروز انگلستان قبل از شروع جنگ بينترديدی در اين واقعيت نبايد كرد 

های پر ارزشی  كه هست دولت انگلستان در نتيجه سالها تسلط و فرمانروائی بر كشورهائی از نوع مملكت ما پايگاه  

  . به دست آورده است كه از بركت وجود آنها هنوز نفوذ موثری در كارهای ما دارد

ان كه در ابتدا كار برای انجام هر مهمی ناگزير بود كـه سـفرا و نماينـدگان خـود را بـا طالهـای                         دولت انگلست 

هندوســتان روانــه دربــار ايــران بنمايــد و درباريــان و پادشــاهان را بخــرد تــدريجا ايــن اشــخاص بــه صــورت   

نسل به نـسل بـه اوالد       خوارانی در آمدند كه اربابی انگلستان را به رسميت شناخته و نوكری اين سياست را                  جيره

حاصل اين عمل خريداری و حمايت و توارث است كـه در عـين ضـعفی كـه عـارض سياسـت                      . خود منتقل ساختند  

  . انگلستان شده نفوذ سياسی انگلستان در كليه اركان مملكتی ما به چشم ميخورد

  ها هستند؟  ها كجاست و عوامل كی قدرت

  : عمال اداره مملكت ما در دست سه قوه است

  قوای انتظامي) ١

  قوای اجرائی يا قدرت دولتها) ٢

  قوه مقننه) ٣

و هنوز هـم بـه چـشم    . نفوذ دولت انگلستان به شرحی كه گذشت در داخل اين هر سه بخش به چشم ميخورد               

هـا    ديگر اين اصل به صورت امر جاری در آمده است كه اگر رياست ستاد كـل از دسـت ارتـشبد هـدايت                      . ميخورد

ها صندلی صدراعظمی را ترك ميگوينـد         ها محل خالی را پر ميكنند و اگر حكيم الملك           تشبد حجازی خارج ميشود ار  

عالءها جای آنرا ميگيرند و اگر تقی زاده از صندلی رياست مجلس سنا بركنار ميشود صدراالشـراف بـه جـای او                      

هت مجلس و نماينـدگان بـاز   از جهت قوای انتظامی و اجرائی وضع به شرحی است كه گذشت و اما از ج     . نشيند  می

وزير هر كـس و انتخابـات بـه     تا حال بدين منوال است برای ديپلماسی انگلستان جای نگرانی نيست و چون نخست  
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هـا اميـر    ها ـ ذوالفقاری  ها ـ عماد تربتی  هر صورت اكثريت كرسيهای مجلس را ملك دارائی از قبيل ساالر سنندجی

ا به مقتضياتی خود اين آقايان نبايد و يا نتوانند به مجلس راه يابند نمايندگان گوش ها پر ميكنند و اگر بن اسداهللا علم

 مـرداد دولـت   ٢٨در اين مورد بد نيست به خاطر بياوريم كه بعد از     (يابند    به فرمان آنها به كرسی مجلس دست می       

با حكومت وقت همكـاری     تصميم گرفت از ورود مجدد كسانی كه در دوره حكومت به مجلس راه يافته و به نوعی                  

كرده بودند جلوگيری كند در مورد ذوالفقاريها كاری كه كردند اين بود كه از كسان آنها به مجلس فرسـتادند و در         

ضمنا از كارگردانهای پشت پرده و      ) وزير تعيين كردند    عوض آنها را به سمت شهردار و استاندار و معاون نخست          

  . يها ميكنند هستند نبايد غافل بودكارگردانيهايی كه سيد ضياء و بهبهان

  : خالصه آنكه

انگلستان از جهت اقتصادی به صورت قدرت درجه دوم و سومی درآمده است كه قدرت مانور مالی و نيروی  

نظامی ندارد و در قبال رقيب نيرومندی چون آمريكا نيروی ناچيزی است كه بهتر است مستقال بـه حـساب آورده                     

ها و فئودالها به حداكثر برخوردار و از اين جهت است كـه بـر حريـف                   ز قدرت نفوذ خانواده   ولی در مقابل ال   . نشود

  . خود برتری دارد

  عالئق مادي

جزيره انگلستان گرچه از جهت ذخائر ذغال سنگ و آهن و بعضی مواد غنی اسـت ولـی از لحـاظ طبيعـی بـه                         

در . ه دارد زندگی اقتصادی خـود را بگذرانـد        صورت كشور انگلی است كه به هيچ وجه قادر نبوده و نيست با آنچ             

گذشته دولت انگلستان جبران اين نقيصه را از راه بدست آوردن مستعمرات كـرده و خـود را بـه صـورت كـشور                        

درجه اولی درآورده بود و كشور ايران از جمله كشورهائی بود كه جبران قسمتی از اين نقطه ضعف انگلـستان را                     

در دنيـايی كـه   . صادی ايران در پر كردن جاهای خالی اقتصاد آن كشور سـهمی داشـت           به عهده داشت و منابع اقت     

ها يكی پس از ديگری سر از انقياد كشورهای استعمارگر باز ميزنند مسلما بار كشورهائی كـه هنـوز در                      مستعمره

تر از   سنگينشرايط استعماری ديروز هستند و رهبری آنها بدست نشاندگان سياستهای استعماری است به مراتب               

  . گذشته و در حقيقت جوركش كشورهای از بند رسته ميباشند

به اين ترتيب احتياج مالی انگلستان به منابع مالی و منافع اقتصادی ما بـه مراتـب بـيش از گذشـته اسـت ايـن                      

 احتياج اقتصادی سياست عمومی آن كشور را در ايران تحت الشعاع قـرار داده و شـايد از همـين جهـت گرفتـاری                  

بينی و بـه اسـتقبال رونـده          اقتصادی و احتياج شديد مالی باشد كه سياست انگلستان كه در دنيا معروف به روشن              

واقعيات حاكم بر مقتضيات زمان بوده در شرايط فعلی در حمايت از هيئت حاكمه موجود ايران كـه ايـام احتـضار                      

  . دخود را ميگذراند تا اين حد عالقه و پافشاری از خود نشان ميده

واقعيت اين است كه عمر اين هيئت حاكمه با شكل خاص فعلی سرآمده و به حكم اجبار بايد عرصـه سياسـت                      

ايران را ترك كند و جای خود را به نسل ديگری كه تربيت شده مكتب زمـان حاضـر باشـد بـسپارد ايـن واقعيـت                            

 يا به شرح فوق رويه مزاجی او به علـت           مسلما از چشم تيزبين ديپلماسی انگلستان نميتواند مخفی مانده باشد حاال          

  . اطالعيم و يا بهتر است بگوئيم اطالع كافی نداريم احتياج است و يا سياست ديگری را تعقيب ميكند كه ما از آن بی

  : يك بحث جالب

  : وودهاوز نماينده محافظه كار مجلس عامه انگلستان اين است كه. م. عقيده آقای ی

  ».ر اقتصادی بين انگليس و آمريكا درجات مختلف دارددر خاورميانه اختالف نظ«

168



زيرا نفـت خاورميانـه عامـل مـوثری در تـوازن            . خاورميانه از نظر منابع نفت برای انگليس اهميت حياتی دارد         

پرداختهای انگلستان است ـ كانال سوئز برای بريتانيا اگر اهميت حياتی نداشته باشد به عنوان مشتريان بازرگانی  

  . ادی داردارزش زي

گر چه قسمتی از ايـن نفـت بـه    (تواند برای آمريكا كه اتكائی به نفت خاورميانه ندارد  هيچيك از موارد باال نمی 

  . و از راه كانال سوئز هم معامالت بازرگانی ناچيزی دارد اهميت واقعی داشته باشد) قاره آمريكا حمل ميگردد

نادرست آمريكا هنگام جدال نفتـی ايـران و انگلـيس و كانـال              از نظر آقای وودهاوز همين حقايق علت نظريات         

سوئز بود وقتی آمريكا در اين جدالها دخالت كرد دليل مداخله او اين نبود كه منازعات مذكور بـا منـافع اقتـصادی                       

   . . . . . . . . . . . . . .در تمام موارد منافع آمريكا جنبه استراتژيك داشته است. . . . . . . . . . آمريكا ارتباط داشت

هـای بـزرگ زنجيـر     الجيشی خاورميانه منطقه ارتباطی مهمی است زيـرا از حلقـه    از نظر آمريكا از لحاظ سوق     

دفاعی غرب است كه پيرامون شوروی كشيده شده است و نيز به عقيده آمريكائيها خاورميانـه ارضـی حائـل بـين          

  . شوروی و آفريقا است

خطر نظامی برای صلح و ثبات خاورميانه به جای اينكه از خارج بروز كند از داخل                 . . . . . . . .به نظر انگليسها  

خطر خارجی هنوز هم وجود داشت ولی به نظر انگليس آنچه مورد احتياج مبرم بود وجود يـك پايگـاه                    . بروز كرد 

ظ بـود كـه از آنجـا        بـانی محـاف     يك پست ديده  ) پيمان بغداد (مجهز كارهای جنگی در قبال تجاوز خارجی نبود بلكه          

  . . . . . . . . . بتوان اقدامات عاجلی به منظور جلوگيری از انفجارهای داخلی به عمل آورد

به نظر انگليس خطر به خطر افتادن خاورميانه از طـرف شـوروی بعيـدتر از جنگهـای داخلـی و                     . . . . . . . . . . 

  . ر آمريكا موازنه خطر درست عكس اين نظريه استولی از نقطه نظ. خاصيتهای انفجاری ناسيوناليزم محلی است

هيچيك از دو طرف محاسبه و نگرانی يكديگر را ناوارد نميدانند ولی هر يك قـضايا را يـك جانبـه و متفـاوت                         

برای آمريكا خطر جنگ خاورميانه از نظر جنگ آمريكا و شوروی و جنگ جهانی مطـرح اسـت نـه                    . استنتاج ميكنند 

همين اصل خطر ناسيوناليسم و نهضت ملی نسبت بـه خطـر كمـونيزم در درجـه دوم قـرار           جنگهای محلی و بنابر     

  . دارد

نتيجه اين دو طرز تفكر اين است كه دولتهای انگليس و آمريكا درباره نهـضتهای ملـی و رهبـران                    . . . . . . . . . 

در ارزيـابی   . ئـل متفـاوت اسـت     خاورميانه غالبا نظريات مختلفی دارند چنانچه گاهی نظريه مشابه باشـد غالبـا دال             

منافع اقتصادی در درجه اول قرار داد و در نظر آمريكا منافع نظـامی واجـد اهميـت                  «انگلستان راجع به خاورميانه     

  ».است

ولـی در هـر   : . . . . . . . . . . . . آقای وودهاوز در پايان مقاله خود به صورت جدی و قطعی نتيجـه ميگيـرد كـه                

  . ليس هميشه و در درجه اول به معنای دفاع از منافع اقتصادی استحال دفاع از نظر انگ

بديهی است الزمه دفاع از منافع اقتصادی داشتن ارتباط نزديـك بـا هيئتهـای حاكمـه موجـود و جلـوگيری از                       

تزلزل و سقوط پايگاههائی است كه آن دولت ظرف سـالها تـسلط اسـتعماری خـود بـه دسـت آورده و بطوريكـه                         

ای اصلی در ميان قدرتهای اداره كننده مملكت همان كسانی هستند كه در عرف سياسی در سالهای                 گذشت پايگاهه 

اخير از آنها بنام هزار فاميل و يا هزار خانواده و يا در عرف سوسياليـستها فئودالهـا ناميـده ميـشوند و اينهـا در                          

ه و فعال به طور شـوخی سياسـی آقـای           حقيقت همانهائی هستند كه جناحی از آنها هدف مبارزه با فساد قرار گرفت            

دكتر امينی چند نفری از آنها را مانند ابتهاج و رشيديان و علوی مقدم و غيره به زندان انداخته و جناح ديگر آنها را 

انـد ولـی اگـر خوابهـائی كـه       اجرا اليحه تقسيم امالك تهديد ميكند و جناح سوم كه هنوز مورد تعرض قرار نگرفتـه             

اند تعبير شود ديـر يـا زود نوبـت بـه آنهـا هـم خواهـد رسـيد                      ی اصالح اوضاع ايران در نظر گرفته      آمريكائيها برا 
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كارگردانان اصلی قوای انتظامی و فرماندهانی هستند كه سالهاست به توارث مراكز انتظـامی را تيـول خـود قـرار                     

  . اند داده

  سياست آمريكا

های آمريكا اعم از     كردن سيل استحصاالت كارخانه   گرچه تصرف قسمت قابل توجهی از نفت ايران و سرازير           

نظـری آمريكـا      ای به استدالل بـی      ادوات جنگی و گريدرها و بولدوزرها و ساير لوازم صنعتی در راهسازی خدشه            

آورد ولی اصل مطلب همان است كه آقای وودهاوز گفته            نسبت به مسائل اقتصادی در ايران و خاورميانه وارد می         

ای از نقاط دنيا را كه حداقلی از منافع آنهـا را تـامين                 كارتلها و تراستهای آمريكائی هيچ نقطه      است درست است كه   

كند از نظر دور نميكنند ولی دولت آمريكا از لحاظ مسووليتی كه در رهبری جهان آزاد برای خود قائل اسـت و بـا                        

منتهـی ايـن   . ه كمونيسم معطوف داشتهالجيشی دارا است نظر خود را ب توجه به حساسيتی كه ايران از لحاظ سوق       

المقدور در مرحله اول به منافع اقتصادی كارتلها و تراستهای آمريكـائی              سياست را به نحوی تعقيب ميكند كه حتی       

  . ای وارد نيايد و در مرحله دوم به منافع اقتصادی متحد قديم و پسرعموهای همزبانش لطمه

اكمه موجود منافع كارتلها و تراستهای آمريكائی و همچنين وضـع           دولت آمريكا كه ميداند تغيير شكل هيئت ح       

اقتصادی انگلستان را متزلزل ميسازد و در عين حال به اين نتيجه رسيده است كه ادامه وضع موجود مآال به نفـع                      

های موجود زمينه پيشرفت معنوی رقيب او را فراهم ميسازد وجود اين تـضاد باعـث                  كمونيستها بوده و نارضائی   

  . تزلزلی است كه سياست آمريكا را دچار سرگيجه سياسی كرده و روش ضد و نقيض او را توجه ميكند

  خبر رسيده

شنيده شد كه حزب دموكرات آمريكا قبل از روی كار آمدن كندی هيئتی را مامور مطالعه و تنظيم روش آتـی                     

 هيئت به صورت رئوس برنامـه       حاصل مطالعه اين  . اين حزب در صورت تصدی رياست جمهوری كندی كرده بود         

نسخه معين تجويز كرده كه حكومت كندی نيز ) ای از كشورهای مشابه  در مورد ايران و الئوس و عده      (تعيين شده   

طبق اين نسخه در عين حال كه بايد پايگاههای اصلی استعمار و قـدرت در ايـران حفـظ و          . ناگزير از پيروی آنست   

 اجرائی برای موارد حاد و حساس باشد به منظور جلوگيری از توسعه             قدرت غرب مصون از تعرض مانده ضامن      

اينكه اين خبر تـا     . خطر كمونيزم ميبايستی امالك بزرگ تقسيم شده و جناح فاسد حكومتهای موجود از بين بروند              

تهی چه حد صحيح بوده و تا چه حد ميتواند مالك قضاوت قرار گيرد امری است كه بر خود ما نيز معلوم نيست من     

ای كه پس از روی كار آمدن او بـه موقـع اجـرا گـذارده      روی كار آمدن دكتر امينی و حمايت آمريكا از او و برنامه          

  . ای است كه ميتواند مويد خبر فوق قرار بگيرد است اشاره

اجرا همين قسمت از برنامه حزب دموكرات چون متضمن تزلزل پايگاههای اصلی سياست انگلستان در ايـران     

كردن كمـی حقـوق معلمـين كـه بـه             دد ايجاد تضاد مينمايد تشنجات اخير يعنی جور شدن دوز و كلك و بهانه             ميگر

مهندس شريف امامی و يا تالشی كه به رهبری بهبهانيها و           » كمتر آمريكائی «منظور تدوين مقدمات سقوط حكومت      

ت كمتر انگليـسی دكتـر امينـی چيـده          ها و فرودها برای ايجاد بلوا و آشوب و تهيه موجبات سقوط حكوم              رشيديان

  . شده و ميشود انعكاس تالشی است كه هر يك از دو طرف برای اجراء نظريات خود ميكنند

به اين ترتيب چيزی كه مسلم است هر دو سياست در عين رقابـت مالحظـه منـافع و نظريـات طـرف ديگـر را                    

در اين نقطه از جهان است اختالفی ندارند و فقط         ميكند و در حفظ پايگاه اصلی كه ضامن تامين منافع هر دو طرف              

بيـشتر  «بحث در اين است كه رهبری جريانات سياسـی در ايـران بـه دسـت حكـومتی باشـد كـه در اصـطالح مـا                            

  . باشد» بيشتر آمريكائی«يا » انگليسی
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اجـرا سياسـت    و اما اينكه امينی چرا در مبارزه با فساد تعلل ميكند يا اينكـه در اجـرا عمـل تقـسيم اراضـی و                         

آمريكا تا چه حد صميميت به خرج ميدهد و اينكه آيا اصوال سياست تعـديل آمريكـا شـانس موفقيـت دارد يـا نـه؟                          

  . ای است كه بحث بيشتر الزم دارد مسئله
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  نشريه اخبار و تفسير نهضت آزادی ايران

  »پيغمبر«افضل الجهاد كلمه عدل عند امام الجائر 

  ٥شماره 

العمل نارضايتيهای مردم و نتيجه نابسامانيهای امور          حساس مملكت و نگرانی كه از عكس       با توجه به موقعيت   

  . . . . . . . . . . . . . . مملكت موجود است

بـه  . . . . . . . . . «كه » ماموريت برای وطنم «با استناد به بيان اعليحضرت و اعتنا به مدلول اين نوشته در كتاب              

مردم كشور برای عقايد خود حداكثر آزادی را داشته تحت مضيقه و فـشار نباشـند و                 نظر من عاقالنه آن است كه       

  ». . . . . . .علنا نظريات خود را اظهار كنند

  با اتكاء به اصل قانون اساسي

  با استناد به منشور ملل

نهضت . كردند» نامه سرگشاده نهضت آزادی   «و با توجه به استقبال خارج از حدود انتظاريكه مردم نسبت به             

آزادی ايران درصدد برآمد تا با تحليل منصفانه و منطقی اوضاع مملكـت و ارائـه راه حليكـه مقتـضيات زمـان بـه                         

اميـدوار  . اعتبار اعمال گذشته پيش پای ملت ايران گذارده وظيفه تاريخی و مسووليت اجتماعی خود را عملی سازد                

ه مسائل مبتلی به جامعه امروز ايران شده مالل خـاطری           طرفان  است اين مصلحت انديشی كه به راهنمائی تحليل بی        

بست فعلی ميگردد موجبات افتخار نسل        ايجاد نكند و با پيروی از مسير جبری عوامليكه وسيله نجات مملكت از بی             

حاضر فراهم شود راه حليكه به حكم نتيجه تحليلی قضايا و به مقتضای زمان و متناسـب بـا موقعيـت جغرافيـائی                       

 سـاله مـا كـه نتيجـه قهـری آن ايجـاد محـيط اجتمـاعی لـرزان و                     ٢٥٠٠تخاب گرديده به تاريخ ديكتاتوری      ايران ان 

  . نابسامان فعلی است خاتمه خواهند داد

تحليل حاضر كه به اعتباری باذم شبيه به مدح از حكومت امينی شروع ميـشود پـس از تـشريح نقـائص كـار                        

به عمق تاريخ ميرود و با بيرون كشيدن سرچشمه گرفتاريهـا راه     نامبرده و بررسی وضع متزلزل دولت آقای علم         

  . حل نهائی را عرضه ميدارد

  ٭        ٭       ٭

اگر ميلياردها ليره و دالر ديگر از طريق اخذ وام يا عايدات مملكت در اختيار دولتهای غيـر                  «

ران اقتصادی مبعوث مردم قرار گيرد نه تنها دردی چاره نخواهد شد بلكه فقر و قرض و بح

  »روز به روز بيشتر خواهد شد

  دكتر محمد مصدق

  اوضاع روز

بعد از آنكه حكومت آقای امينی رفت و نوبت دولت به آقای علم رسيد اقالم بودجه اسما تعديل و جابجا شد ـ  

ردم جانسون با م  . با آقای دكتر مصدق مصاحبه به عمل آوردند و معاون رئيس جمهور آمريكا به ايران سر كشيد                

تـشكيالت و تاسيـسات ارتـش قـرار شـد كوچـك و              . در كوچه و بازار و با شاه در كاخهای سلطنتی مالقـات كـرد             

زمزمه انتخابات بلند است و بازار شايعات گرم بنابراين جا دارد اگر از ايـن همـه بـه                   . افسران ارشد محاكمه شوند   

  . نوبت تفسيری گفته آيد

  تلقی مردم
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  : امينی تعبيرات مختلفی ميشد كه از آن ميان اين شايعات عموميت داشت كه چوندر علت سقوط كابينه دكتر 

  .  ـ مالكين عمده با اجرای اليحه تقسيم اراضی منافع خود را در خطر ميديدند١

 ـ متنفذين لشكری و كشوری و دزدان اداری از بلند شدن سروصدای مبارزه بـا فـساد بـه وحـشت افتـاده       ٢

  . بودند

  . جلسين تعطيل دارالشوری و سنا و وجود فترت را موجب كسادی بازار خود مييافتند ـ متوليان م٣

های مطبوعاتی و از عدم تشكيل جلسات هيأت دولت در دربار ناراضی و از اينكـه    ـ شاه از تعطيل مصاحبه ٤

  . حكومت امينی مانند دولتهای گذشته در همه امور مشورت نميكرد ناراحت بود

است انگلستان از آن جهت كه دولت امينی به قول خبرگزاری فرانسه از دستگاه سفارت و از  ـ و باالخره سي ٥

  . يافت های نفوذ خود را دستخوش تزلزل می مستشاران امريكائی آمرانه مشورت ميپذيرفت پايه

  . همه دست به دست هم دادند و با تهديد و كارشكنی كار دولت امينی را ساختند

 كه مقارن سقوط امينی عموميت داشت و در حقيقـت تلقـی مـردم از كنـار رفـتن دكتـر                      اين شايعات از آنجهت   

نظـر از مطالـب فـوق موجبـات ديگـری نيـز در كـار بـود و                امينی بود ميتواند مورد توجه قرار گيـرد ولـی صـرف           

  . تفسيرهای ديگری هم ديده شد كه جا دارد به آنها نيز التفاتی بشود

  يك ترجمه

  :  ژوئيه خود چنين نوشت٣٠مجله نيوزويك ضمن اخبار زير ذره بين در شماره در علت سقوط امينی 

هفته گذشته دكتر امينی كه نتوانست كسر بودجه هفتاد ميليون دالری ايران را متعادل سـازد اسـتعفا كـرد و        «

ضـافه  ايـن مجلـه سـپس ا      » گيری خود را اهمال حكومت آمريكا در دادن كمـك قلمـداد كـرد               حين استعفا علت كناره   

واقعيت اين است كه امينی به علت عدم موفقيت در حل مشكل مزمن مالی ايران كنار رفت زيرا ايرانيهـا هـم       «: ميكند

هم توپ و تفنگ ميخواستند و هم كره، اشاره به گفتـه    «عين عبارت اين است كه      (» خدا را ميخواستند و هم خرما را      

عليرغم سالی سيصد ميليون دالر حق االمتياز نفـت و          «: مينويسدو در تشريح اين جمله      ) گوبلز وزير تبليغات هيتلر   

به عقيده اين مجله علت العلل اين زوار .  »كمك يك ميليارد و دويست ميليون دالری آمريكا زوار ايران در رفته است        

  : در رفتگی عبارتست از

   ـ دستگاه فاسد و گل گشاد اداری ايران١

  ي نفر٢٠٠٠٠٠تناسب بزرگ   ـ قشون بی٢

  . ای ايران  پارچه٥٧٧٤٨ ـ تسلط فئودالها بر اكثريت دهات ٣

محمد رضا شاه پهلوی كه ده سال قبل به وسيله يك كودتای نظامی از ازدحام               «: اين مجله سپس اضافه ميكند    

نتيجه چنـين  . خشم آگين ميهن پرستان نجات يافت دقيقا ميداند كه ستون نگاهدارنده تاج و تخت او قشون ايرانست   

ای اين شده است كه ايران بيش از آنچه بايد صرف عمران مملكت و رفاه بيست ميليون مردم خود كند، هـر       ديشهان

امينی مقدمه خوبی چيده و «: نيوزويك بعدا چنين اظهار نظر ميكند كه. »ساله صرف هزينه نگاهداری قشون مينمايد

لم كاالی وارداتی را بگيرد و خطـر تـورم را بـر              ق ٢١٠جلوی ورود   . موفق شده بود از سروته مخارج دولتی بكاهد       

امينی خيال داشت با دريافت يـك سـوم از       . . . . . . . .  ميليون دالر قرض خارجی ايران را بپردازد       ٦٩طرف سازد و    

المللی برنامه عظيم سوم ايران را آغاز نمايد كه حاميان غربی              ميليارد دالری سازمان از كنسرسيوم بين      ٥/٢هزينه  

ولی شاه و قشون مانع اين كار .  ميليون دالری ايران را روشن كند٧٠ز او خواستند كه اول تكليف كسر بودجه او ا

 ميليون دالر جيـره سـاالنه قـشون ايـران           ٣٠شدند و دولت آمريكا هم كه دچار مشكل پرداختهای خود بود با قطع              

  »اوضاع را وخيمتر كرد
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  گذرگاهی از تاريخ

رات خود راجع به دره نيل گذرگاهی دارد كه بـه تناسـب از آن در اينجـا ميتـوان يـاد                      آقای ايدن در كتاب خاط    

نامبرده كه پيداست در پـست وزارت خارجـه از مبـارزات سياسـی حـزب وفـد و جمعيـت اخـوان المـسلمين                         . كرد

دهـد  خاطرات خوشی ندارد پس از شرحی كه از بلبشوئی حزب وفد و افتضاحيكه خانم نحاس پاشا ببـار آورده مي                 

فساد دربار فاروق را تشريح ميكند و نشان ميدهد كه با توجـه بـه ضـعفيكه در گذشـته ملـك فـاروق بـرای اداره                           

مملكت از خود نشان داده اميدی كه بتوان انجام نقش ديگری را به عهده او واگذار كرد به كلی از بين بـرده اسـت،                         

مفصلی از كفايت هاللی پاشـا كـه پيداسـت از ذخـائر             كفايتی فاروق آقای ايدن شرح        پس از شرح فساد دربار و بی      

ملی روز مبادای سياست انگلستان در مصر بوده ميدهد و مينويسد كه در چنان شرايطی تنهـا او بـوده اسـت كـه                        

ميتوانسته مصر را از بحران نجات بدهد و با مسلط شدن بر اوضاع جلوی سقوط تاج و تخت فاروق را كـه حـافظ          

  .  بگيردمنافع امپراطوری بود

آيد و ظرف حكومت ششماهه خـود بـه قـول آقـای ايـدن       هاللی پاشا با تقويت سياست انگلستان روی كار می  

آوری نمايـد و      های مختلف اقتصادی و سياسی پيشرفتهايی كرده، مقداری ماليـات جمـع             موفق ميشود كه در زمينه    

آقای ايدن كه از پيشرفت كـار  .  اين قبيل انجام دهدچند نفری از گردن كلفتها را به زندان بيندازد و كارهای ديگر از        

هاللی پاشا راضی است وقتی آتش ميگيرد و از كوره در ميرود كه اطالع حاصل ميكند همين ملك فـاروق، كـه بـه                        

ای از متنفذين و گردن كلفتها با اخالل و كارشكنی مقدمات سـقوط هاللـی                 خاطر حفظ او تالش ميكرد، به كمك عده       

اينجـا  .  انگلستان به خاطر حفظ سلطنت در مصر برای روی كار آمدن او كمك كرد، فراهم كـرده اسـت                   پاشا را، كه  

  : آيد و مينويسد است كه آه از نهادش بر ميخيزد و زبان حالش به پايان می

  . »چه ميتوان كرد با كسيكه افول ستاره اقبالش را ابليس راهنما است«

ی از تالشهايی را كـه ملـك فـاروق بـرای روی كـار آوردن دوسـت       پس از بيان اين مطلب آقای ايدن مختصر  

نزديك و نخست وزير مطلوب خود سيری پاشا ميكند بيان داشته ضمن اظهار تاسف مينويسد كه از همـان زمـان                     

  . . . . . . . . كه هاللی پاشا ساقط شد دانستيم كه عمر سلطنت در مصر بسر آمده است

  : و اينك چند خبر

نخست وزير ايران .  امينی گفت از اينكه نتوانسته است بودجه متعادلی تنظيم كند متاسف استاسوشيتدپرس ـ

  . از سياست نادرست آمريكا برای پرداخت كمك به دوستان خود به شدت انتقاد كرد

اسوشيتدپرس ـ دكتر امينی كه مبـارزات ضـد فـساد او گروهـی از مقامـات برجـسته و ژنرالهـای ارتـشی و          

  . ن و بازرگانان عمده را به زندان فرستاد شب گذشته استعفا خود را تسليم شاه ايران كردرهبران پيشي

خبرگزاری فرانسه ـ استعفای دكتر امينی به فعاليتيكه به طور خيلی شديد توسط آمريكائيها به منظـور مرتـب    

  . كردن امور مالی كه بارها قول داده شد، ولی عملی نگرديده بود پايان داد

» مرد آخرين شانس«ری فرانسه ـ دكتر امينی وقتی به نخست وزيری رسيد در محافل سياسی به نام  خبرگزا

  . ملقب گرديد

 مـرداد خـود را   ١٤اتحاد ملی ـ دكتر امينی رندانه موقعی كرسی صدراعظمی را ترك گفت كه از حـوادث روز   

  . برای خود فراهم سازدترين وضع را  مصون بدارد و به جای عواقب نامعلوم و ناگوار محترمانه

  . نيويورك تايمز ـ نخست وزير جديد برعكس امينی مدتها مصاحب صميمی شاه بوده است

  آيا سياست آمريكا از حمايت امينی صرف نظر كرده بود؟ 
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آنچه تا اينجا آورده شد تلقی مردم و ترجمه بدون تصرف دو قطعه اظهار نظر و نقل بدون تفـسير چنـد خبـر                     

جمله در ميان اخبار و تفسيرهای فوق رفتن امينی را به مساله كمك آمريكا مربـوط ميـسازد كـه از             وجود دو   . بود

  : اين قرارند

نخست وزير ايران از سياست نادرست آمريكا در پرداخت كمك به دوسـتان خـود بـه شـدت     . . . . . . . . .  ـ  ١

  . انتقاد كرد

 ميليـون دالر جيـره سـاالنه    ٣٠مشكل پرداختهای خود بود با قطع دولت آمريكا هم كه دچار . . . . . . . . . .  ـ  ٢

  . قشون ايران وضع را وخيمتر كرد

اين دو جمله كه اولی از اخبار و دومی از تفسير مجله نيوزويك نقل شده است ضرورتا ايجاب ميكند كه اصل                     

  . سياست كمك آمريكا مورد بررسی قرار گيرد

ادی اين حقيقت به چشم ميخورد كه دولت اياالت متحده ظرف سالهای            در كار بررسی كمكهای نظامی و اقتص      

اخير اساسا نسبت به پرداختهای كمكها سخت گير شده و روش خود را نـسبت بـه آنچـه بالفاصـله بعـد از جنـگ                          

ای اين تغيير روش را صرفا در نتيجه اتالف كمكهـا و تفـريط وامهـای پرداختـه                    گرچه عده . داشت تغيير داده است   

ری و نيگودين ديم و حكومت ايران ميدانند ولی واقعيـت ايـن               در دست كسانی از قبيل چيانكايچك و سينگمان       شده  

مطالعه اخبار و تفسيرها نشان ميدهد      . است كه اين علت فقط قسمتی از مساله را تشكيل ميدهد و همه قضيه نيست              

 و وضـع خـاص اقتـصادی ايـاالت متحـده            كه تغيير سياست اعطا كمكها امريست كه بيشتر مربوط به خود آمريكا           

  . ميباشد

برای توجه بيشتر به اين موضوع و يافتن علت اساسی تغيير روش سياست آمريكا در دادن كمـك بـد نيـست                      

  : كه قبال در مفاد تفسير و يك اظهار عقيده زير دقيق شويم

 دوره رياست جمهور كندی های اخير خود به مناسبت سپری شدن يكسال از  ـ مجله اليف در يكی از شماره ١

نوشته و ضمن آن متذكر اصولی شده كه مدعی است از اين بـه بعـد            » تحوالت بعد از يكساله   «ای تحت عنوان      مقاله

مجلـه اليـف مينويـسد كـه در تـالش بـين آزادی و كمونيـسم                . ديپلماسی آمريكا بر پايه اين اصول استوار ميگردد       

اياالت متحده نه قادر مطلق اسـت و نـه          «به اين نتيجه رسيده است كه        ١٩٦١پرزيدنت كندی پس از مشاهده بحران       

اليف كه جمالت فوق را از ميـان        » عالم كل كه برای هر مشكلی از مشكالت دنيا منتظر يك راه حل آمريكائی باشيم              

وليتهای بايـد بـرای مـسو     «: ها و نظريات كندی نقل كرده مينويسد كه اخيرا اين جمله ورد زبان كندی است كه                 گفته

مجله اليـف كـه   » چرا ما بايد جواب گوی همه مشكالت دنيا باشيم«كندی ميگويد » آمريكا حدودی حدودی قائل شد   

از جهت سياست كلی آمريكا را مايل به محدوديت مسووليت خود معرفی ميكند در تشريح سياسـت جديـد آمريكـا            

  : برای دادن كمك مينويسد

 اتحاد برای پيشرفت در صورتی به كشورهای در حال توسـعه كمـك              دولت آمريكا برای پيش بردن سياست     «

كننـد    ميكند كه بدوا اين كشورها خود را آماده برای اجرا برنامه كمك به خود و اصالح از خـود كـرده باشـند مـی                        

و » سـبك كـردن بـار مـسووليت       «ميداند در مورد نحوه اعمال سياست آمريكا در ايران بايد برای دو عامل اصـلی                

  ».اهميت درجه اول قائل بشويم» وط بودن پرداخت كمكمشر«

  حاتم بخشی ـ دست تنگي

در مجلـه نيوزويـك مـنعكس شـده در          » الدن گريفتس «ارت بكوالد حاشيه نويس آمريكائی كه نظرش در مقاله          

سال  ١٤. چه قدر ثروتمند بودن در حاليكه ديگران دچار فقر هستند عاليست          «: مورد وضع مالی آمريكا معتقد است     

ما آمريكائيها با تفاخر روی خاك فرانسه راه ميرفتيم و مردمش را مجبور ميكرديم كه جلـوی دوربـين مـا ژسـت                       
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ولـی بعـد چهارشـنبه سـياهی فـرا رسـيد          » . . . . . . . .بگيرند و آنها هم چون بدهكار بودند مجبور از اطاعت بودنـد           

 دالر از ذخـائر     ١١٢٠٠٠٠٠٠از ايـن گذشـته      . رداختند دالر از قرض خود را پيش از موعد پ         ٢٩٣٠٠٠٠٠٠فرانسويها  

 دالر از آمريكـا طـال   ٢٥٠٠٠٠٠٠سـوئيس نيـز اخيـرا معـادل     . ارزی خود به آمريكا داده و در مقابل آن طال گرفتند      

ايـن كمتـرين رقـم      .  دالر كـاهش يافـت     ١٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠داری آمريكا بـدين ترتيـب بـه           موجودی طالی خزانه  . گرفت

هفته گذشته ايتاليـا نيـز بـه جمـع سـوئيس و فرانـسه پيوسـت و        .  سال گذشته است٣٣يكا در موجودی نقدينه آمر 

در سال گذشته دوبار هيأتهائی     «همين مجله مينويسد    »  دالر از ديون خود را زودتر از موعد پرداخت         ١٧٨٠٠٠٠٠٠

 كشورهای اروپای غربی    اند تا برای مستحكم ساختن وضع دالر از         داری آمريكا به اروپا سفر كرده       از طرف خزانه  

  »كمك بگيرند

بعد از ديدن دو تفسير فوق مالحظه نظر آقای چسترباولز كه در نيوزليدر منتشر شد ميتواند قرينه ديگری در                   

  : چسترباولز مينويسد. اين زمينه بدست بدهد

. سـت و چيزی كه در كشورهای در حال توسعه مورد احتياج است تكميل يك برنامه صحيح كمك بـه خـود ا                    «

های كمك به خود كه تجربه نشان ميدهد برای رشـد   اياالت متحده خود را ناچار ميداند برای اجرای اين نوع برنامه         

ها در  يك سياست منظم پايه بزرگی به شمار ميرود اصرار ورزد و مقياس كمكهای خود را با انجام اين نوع برنامه    

 كه مردم آمريكا با تحمـل مالياتهـای سـنگين بـرای توسـعه               هائيرا  نظر بگيرد وگرنه مشكل است وجود چنين اعانه       

  ».ممالك خارجی ميپردازند منصفانه دانست

  مسافرت امينی به اروپا

با توجه به نكات فوق بی مناسبت نيست اگر يادی از مسافرت سال گذشته امينـی بـه اروپـا و قراريكـه بـرای                         

امينی كه به قول مجله نيوزويك ميخواسـت يكـسوم از           .  آيد رفتن به آمريكا بعد از مراجعت از اروپا داشته به ميان          

الملل تامين كند مسافرتی به اروپا كرد تا پس از اطمينان             بودجه برنامه عظيم سوم را از محل كمك كنسرسيوم بين         

از كمك كشورهای اروپائی برای دريافت سهمی آمريكا مسافرتی هم به آمريكا بـرود ولـی چـون از اروپـا دسـت                       

علت اين انصراف را بد نيست در خواندن خبريكه خبرگزاری          . گشت از رفتن به آمريكا هم صرف نظر كرد        خالی بر 

خالصه خبر اين است كه آمريكا برای كمـك بـه كـسری             . آمريكا در اول اوت از آمريكا مخابره كرده جستجو كنيم         

 مشروط بـر ايـن بـود كـه سـاير            ولی پرداخت اين كمك   .  ميليون بپردازد  ٥٠٠ ميليون دالری هند حاضر بود       ١٠٧٠

 ميليـون دالر    ٤٣٥كشورها نيز حاضر شوند معادل اين مبلغ كمك كنند و چون مجمـوع تعهـد كـشورهای ديگـر از                     

 ميليون دالر از تعهد خود كسر ولی اعالم كرد كه در صورتی كه ديگـر كـشورها                  ٦٥تجاوز نكرد دولت آمريكا نيز      

 ميليـون دالر تعهـدی   ٥٠٠باال ببرند آمريكا كماكان حاضر است كـه رقـم        سهام كمك خود را تا ميزان تعهد آمريكا         

  . خود را بپردازد

ای دست خالی برگشتن امينی از اروپا را معلول عدم رضايت ديپلماسی انگلستان و بـازار مـشترك               گرچه عده 

حاميـان غربـی از او       «اند ولی جمله كلی مجله نيوزويك يعنی جمله         از اعمال سياست يك جانبه آمريكائی او دانسته       

نشان ميدهد كه در اصول برنامه بـين        »  ميليون دالری ايران را روشن كند      ٢٠خواستند كه اول تكليف كسر بودجه       

تواند مزيد بر علت شـناخته        سياستهای خارجی تضاد زيادی وجود ندارد فقط تالش آمريكا در توازن پرداختها می            

  . شود

 بزرگ درباره كشورهای در حـال توسـعه مالحظـه نظريـه كنگـره               برای توجه به سياست مشترك كشورهای     

 ٥٠ايـن كميتـه كـه بـا شـركت نماينـدگان             . المللی ميتواند مالك بهتری بدست بدهـد        همكاری اقتصادی و تعاون بين    

تشكيل شد در مورد اعطا كمـك كـشورهای بـزرگ نظـر     ) اطريش(كشور از كشورهای جهان در شهر ـ اليزبورگ  
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» يت اوليه ترقی و پيشرفت دول عقب افتاده متوجـه و مربـوط بـه خـود افـراد ايـن دول ميباشـد                      مسوول«ميدهد كه   

بـه دول عقـب افتـاده تـذكر داده شـده       «فرانس ابسرواتور پس از نقل اين قسمت از نظريات كنگره اضافه ميكند كه              

اسی را در اين منـاطق  است كه الزم است كمكهای فوق را به طريق مناسبی وقف توسعه اقتصادی سازند و دموكر           

  . »گسترش دهند

  اولين آثار زوال

بنابراين حكومت امينی كه به رهبری سياست آمريكا و توافق اصولی انگلستان روی كار آمـده بـود از ناحيـه                     

طبق اصولی كه مجله اليف متذكر آنهـا شـده بـود دولـت آمريكـا                . سياست جديد خود آنها مورد تهديد قرار گرفت       

ه جور مشكالت همه جای دنيا كه ايران نيز از آن جمله است بكشد و قبل از اينكه ساير كشورها                    حاضر نبود يك تن   

ای غير از آنچه در مورد كمك هندوستان پيش گرفته است پيش بگيرد و از طرف  حاضر به دادن كمك بشوند رويه     

ها خـود حاضـر بـه اجـرا     ديگر به استناد همان روش كلی تنها به كشورهائی حاضر است كمك بكند كه آن كـشور         

از بررسـی  . باشند و اين هر دو شانس را امينـی از دسـت داده بـود      » اصالح از خود  «و  » كمك به خود  «های    برنامه

اخبار چنين به نظر ميرسد كه حاميان آمريكائی امينی مايـل بودنـد كابينـه او بيـشتر ايـستادگی كـرده و بـه جـای            

ای از ايـن      گوشـه . وی تقليل مخارج ارتش و تعديل بودجـه بگـذارد         كوشش در دريافت كمك بيشتر فشار خود را ر        

ای كه از شخصيت امينـی كـرده بـه            العاده  انتظار سياست آمريكا را اتهامی كه مجله نيوزويك به دنبال تعريف فوق           

ا دكتر امينی به عنوان يك مدير و يك متخصص بودجه بـ           «: اين مجله مينويسد  . آورد آشكار ميسازد    امينی وارد می  

  »استعفای خود خبط بزرگی مرتكب شد

ايكـه بـه قـول مجلـه نيوزويـك            دكتر امينی كه از گرفتن كمك از كشورهای اروپائی محروم و از تعديل بودجه             

مخارج يك قشون عظيم و بی تناسب بر پيكر آن سنگينی ميكرد مـايوس شـد حـساب نكـرده فـشار خـود را روی                          

طور كه در مصاحبه مطبوعاتی خود متذكر شده توقع داشت كه حكومـت   امينی همان   . گرفتن كمك از آمريكا گذارد    

تراشيهای داخلـی     ها و اشكال    آمريكا ولو تا يكی دو سال ديگر با دادن كمك دست امينی را برای مقابله با كارشكنی                

ما در يـك    . ودای ب   ای دارم گله دوستانه     بنابرانی اگر من گله   «در اين مورد امينی در مصاحبه خود گفت         . باز بگذارد 

موقعيت خاصی هستيم و همه ميدانند كه هميشه در مواقع بحرانی توقع كمك بيـشتری بـوده اسـت و اصـرار مـن                        

بايد بگويم كه تجهيزات ارتش مخارج ريالی هم دارد و جا داشت كه الاقل بـرای                . برای كمك از آن جهت بوده است      

امينی توقع داشت يك بار ديگـر آمريكاييهـا بـا دادن كمـك              » يكی دو سال دولت آمريكا از اين بابت بما كمك ميكرد          

  . شديدا از ادامه حكومت او پشتيبانی كنند در حاليكه از اين طرف راه نبود

  ترس يا زرنگي

چه بـسا انگيـزه او در   . البته بعيد است كه دكتر امينی با ذكاوتيكه داشت ندانسته مرتكب اين اشتباه شده باشد   

اطالع از دسائسی بوده باشد كه شـهرت داشـت از ناحيـه مخـالفين تـدارك شـده طبـق ايـن             تسليم استعفا از جمله     

داری بـه اسـم تعطيـل      مـرداد تظـاهرات دامنـه   ١٤شايعات قرار بر اين بود كه به مناسـبت جـشن مـشروطيت روز     

محافـل  دكتـر امينـی كـه منظـره اسـباب چينيهـای       . مشروطيت و عدول امينی از مقررات قانون اساسی به عمل آيد     

 و ربودن افشار طوس جلـوی چـشم داشـت و پيكـر بـردار آويختـه عـدنان                    ٣١حاكمه ايران را در روز نهم اسفند        

 و توطئه اول بهمن را پشت سر گذاشـته بـود از بـه               ٤١ آذر   ١٤مندرس را درس عبرت تاريخ ميدانست و تشنجات         

ای مرموزيكه به نفع سـپهبد بختيـار و         خشم آمدن احساسات فرماندهان قوای انتظامی و به حركت در آمدن دسته           

حكومتهائی از نوع او مرتبا اسباب چينـی ميكـرد و همچنـين از فعاليـت سـری گرداننـدگان سـازمان بـه اصـطالح                          

قرار گرفته بـود  كه حقوق و منافع اين طبقه مستقيما مورد تعرض ی  و غيره به خصوص در مورد  )۱(مقاومت ملی   
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 از صدارت را بر ايستادن و به اميـد حمايـت            فتنگر رد و بوسيدن عتبه و كناره     خبر يافته بود بر جان خود رحم آو       

و سوابق او با وضع و سابقه كسانيكه در باال          ی  امينكار آمدن   ی  البته وضع رو  . كردن ترجيح داد  ی  آمريكا پافشار 

  . ناك نباشدفراهم نشده بود كه بتواند از عاقبت كار خود انديشی بهر صورت موجباتی ذكر شد فرق داشت ول

  باز هم نفت

و مقابلـه بـا مخـالفين گرديـد         ی  نخست وزير در ادامه   ی  موجب ترديد دكتر امين   ی  مطلب ديگر كه به احتمال قو     

ايـن  ی  نفت ايران بود محتـوا    ی  شركت مل ی  يادداشتهای  انتشار بيانيه اوپك و اطالع از مفاد و موارد اعتراض محتو          

شدن و اصل تقسيم منافع به   ی  را كه موجب عدول از قانون مل      ی  وين مواد يادداشتها علنا نقاط ضعف قرار داد و تد       

 ميشد آشكار ميساخت و نشان ميداد كه چگونه امضا كنندگان اين قرارداد كه انجام ايـن كـار را از   ٥٠ ـ  ٥٠نسبت 

وارد بـه ملـت ايـران       ی  را مقدم داشـته و خـسارات عظيمـ        ی  نفتی  آورند منافع شركتها   یافتخارات خود به حساب م    

ی كه خود نقش مدافع اين قرارداد را داشت و از نقاط ضعف آن مطلع بود ميدانست كـه محلـ                   ی  دكتر امين . اند  آورده

سـپرده بـه    ی  نفتی  كه ضمن امضا قرارداد به كمپانيها     ی  وارد ندارد و نميتواند عليرغم تعهد     ی  دفاع از ايرادها  ی  برا

كـه مـردم نـسبت بـه آن       ی  اد كه با دادن استعفا بـر سـر موضـوع          بنابراين ترجيح ميد  . دفاع از موارد ايراد برخيزد    

آبرو بر حذر دارد بلكه بـا تـسليم بـه           ی  حساسيت داشتند نه تنها خود را از خطر از دست دادن جان و ريختن تمام              

  . كسب كندی ا از دست رفته وجههی ها موقع استعفا به جبران حيثيت

  . . . . . . . . . . . . . رسيد مژده كه

در اخذ كمك سياست آمريكا را در محظور حمايت يا عـدم حمايـت از او قـرارداد                  ی  امينی   صورت پافشار  بهر

از آن در دست نيست همين قدر شنيده شد كه ی آمريكا چه بود اطالعی حاصل اين ترديد و تضاد در محافل سياس    

ا در واشنگتن كسب و اين خبر را به سفير كبير ايران در آمريكا موفق شده اين اميد ری مقارن اين احوال قدس نخع

هـا    نداشـته و تـوجهش تنهـا بـه اجـرا برنامـه            ی  وزارت خارجه آمريكا نظر به شخص معينـ       «تهران مخابره كند كه     

  . »معطوف است

اعتنا به مدلول اين خبر شايد بتواند اين مساله را توجيه كند كه چرا حكومت علم اصرار دارد نشان دهد كه در 

شـده  ی شايد از همين جهت بوده باشد كه در تغيير كابينه سعی است و حتی ا دنباله رو حكومت قبل ه  برنامهی  اجرا

اليحه ی  كه مباشرت اجرا  ی  حضور دكتر ارسنجان  . عينا در كابينه جديد محفوظ باشد     ی  بارز دولت امين  ی  ها  تا قيافه 

كه ی نورالدين الموتی به آقا(ين مدعاست بر صحت ای تقسيم امالك را دارد در اين كابينه نيز قرينه ديگری آمريكائ

قبـول پـست   ی بـرا ی را به عهده داشت فشار زياد ـ   مبارزه با فساد ـ  از برنامهی قسمت ديگری مشاراليه نيز اجرا

  . )نامبرده زير بار نرفتی در كابينه علم وارد آمد ولی وزارت دادگستر

زبانهـا افتـاد كـه حكايـت از ايـن       تهران بـر سـر      ی  ياسدر محافل س  ی  ا  ناگفته نماند كه مقارن همين ايام شايعه      

مختلـف سياسـت آمريكـا در ايـران         ی  بـين دسـتگاهها   ی  ت كه در كار حمايت يا عدم حمايـت از حكومـت امينـ             داش

  . اختالف نظر ايجاد شده است) دستگاه سفارت و دستگاه مستقل سيا(

  چند روز ترديد

كار آمـدن دولـت علـم    ی و روی  دكتر امين ی  بين تاريخ استعفا  با اين مقدمات شايد بتوان گفت كه ايجاد فاصله          

از آن جهـت  ی محافل معتقدند كه اين فرصت به دكتر امين   ی  ا  به عالوه پاره  . معلول برخورد نظريات فوق بوده باشد     

ی روی  به زيان سياست آمريكا زمينه را برا      ی  با بيان مطالب  ی  بتواند با تشكيل مصاحبه مطبوعات    ی  داده شد كه امين   

سياست انگلستان باشد فراهم بياورد و در مقابل اجازه خروج از ايكه مطلوب دربار و مورد تائيد  كار آوردن كابينه

ی مـدع ی  كه امين ی  ا  ضمنا بد نيست گفته شود كه در اين مورد با توجه به توصيه            . تحصيل نمايد ی  ايران را به آسان   
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يابيم كه عليرغم نفوذ سياسـت آمريكـا رجـال ايـران      ی  ترسكار آمدن علم نبوده به اين حقيقت دس       ی  روی  است برا 

باريك شدن در اين قـضيه شـايد بتوانـد در بـه دسـت آوردن        . هنوز سالمت خود را در اتكا به مراكز ديگر ميدانند         

كه از يك طرف متوجه تقليل تمركز قدرت و از طرف ديگر ناظر به تقويت               ی  دو جانبه دكتر امين   ی  علت اعمال نقشها  

  . كرده باشدی درت بود كمكمركز ق

  حكومت علم يا منتجه دو تضاد و دو توافق

  برگشت به تاريخ

سلطنت آباد در اثبات اين حقيقت كه شاه حق عزل و نصب وزرا را              ی  دكتر محمد مصدق در دادگاه نظام     ی  آقا

 حكومتها صرفنظر از انتصاب و يا عزلی شد كه جلب نظر و تمايل نمايندگان برای ندارد از جمله متذكر در اين معن

در محظـور   ی  عزل و يـا انتـصاب نخـست وزيـر         ی  اين مزيت است كه هرگاه شاه برا      ی  دارای  و حقوق ی  جنبه منطق 

خارجيان قرار بگيرد ميتواند لزوم جلب موافقت صد و چند يا دويست و چند نماينده و سناتور را به ميـان كـشيده                       

و ی   مرداد مـانع از رعايـت ايـن روش طبيعـ           ٢٨نقشه  ی  فانه اجرا متاس. كندی  شانه از زير بار تحميل خارجيان خال      

مشروطيت گرديد عدم رعايـت ايـن اصـل در نـه سـال گذشـته عـالوه بـر محظـورات          ی  و شرط اساس  ی  دموكراس

كه به دنبال داشته اين بليه را به همراه آورده است كه در تحليل علت رفتن يا آمدن يك نخست ی و اقتصادی سياس

متحد و غير متحد و نظر و سياست كارگردانان سنتو و نيز تمايـل              ی  دولتهای  ايد تمايالت و تاكتيكها   وزير ناگزير ب  

ی را كه اگر حكومت بدست نمايندگان مردم بود قانونا مجـال         ی  مقامات مسوول و غير مسوول و باالخره كليه عوامل        

  . دخالت آنان در حكومت نبود به حساب آوردی برا

  آنجا كه همه موافقند

كه در كار آمدن و رفتن حكومتها در ايران دخالت دارند تا آنجا كه بدين بحث ارتباط دارد بـه               ی  ر تحليل قوائ  د

  . كنيم یترين آنها قناعت م ذكر عمده

نقش اول ی  چنين به نظر ميرسيد كه طراحان نقشه كودتا قصد داشتند اجرا٣٢ مرداد ٢٨ی بعد از انجام كودتا

تجربـه متوجـه ضـعف او در اداره    ی واگذار نمايند امـا پـس از مـدت       ی  سرلشگر زاهد ی  نكودتا يع ی  را به عامل اصل   

او را از   ی  موجبـات بركنـار   ی  فاحش سپهبد زاهد  ی  خوار  و اعتياد به رشوه   ی  مملكت شده و با توجه به فساد اخالق       

مـسافرت  ی  ه طـ  در خالل همين احوال بود كه شنيده شـد شـا          . كار آوردند ی  كار فراهم كردند و حكومت عال را رو       

 مرداد تلويحـا اجـازه دخالـت در امـور ايـران را پيـدا           ٢٨به بعد از    وصكه طبق قوانين م   ی  ريكا با متحدين  خود به آم  

ايران انتظارات خود را مستقيما با مقام سلطنت در ميان ی كرده بودند به اين صورت كنار آمده است كه هم پيمانها

در مقابل حكومـت ايـران متعهـد ميـشد كـه نظريـات آنهـا تمامـا و                   . واهندوقعات خود را از او بخ     بگذارند و انجام ت   

حاصل دادن اين اختيار كه از اواسط حكومت عال شروع شد و تا بـه حكومـت                 . صحيحا به موقع اجرا گذشته شود     

خود رسيد به آنجا منجر گرديـد كـه پـس از چنـد سـال بگيـر و ببنـد يكبـاره               ی  اعتالی  رسيدن دكتر اقبال به منتها    

ی وزنامه كريسچين ساينس مونيتور در ميان اختناق كامل و در بحبوبه زمانيكه حكومت ايران از ثبات و استوار                 ر

ی از گودال عظيم و خطرناك    مقاله مفصل خود    ی  اين روزنامه ط  . را آشكار كرد  ی  ها را باال زد و حقايق       دم ميزد پرده  

آورد و از قـول وزارتـين خارجـه آمريكـا و انگلـيس              ه سخن به ميـان      د حاكمه ايران ايجاد ش    هيأتكه ميان ملت و     

ی رسيده است كـه اگـر دولتهـا       ی  و عدم رضايت ايرانيان به جائ     ايران  ی  و اجتماع ی  نوشت كه وضع خراب اقتصاد    

ايران و منافع غرب را در اين سرزمين يك جا از بين           ی  ايجاد ميكند كه هست   ی  به حال آن نكنند انفجار    ی  مذكور فكر 

  . ميبرد
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نشده بود به ی حت فشار وزارت خارجه ايران انتساب اين خبر كه در انتشارش رعايت ظرائف ديپلماسگرچه ت

كـار آمـدن كابينـه دكتـر        ی  كه سرانجام منجر به رو    ی  عمال طرح ی  وزارتين خارجه آمريكا و انگليس تكذيب شد ول       

ايجاب ميكرد تعقيب گرديد مـصاحبه      ی  كه انتقال قدرت را از دربار به نخست وزير        ی  ا  برنامهی  گرديد و اجرا  ی  امين

خروشـچف در   . والترليپمن با خروشچف به اين انگيزه دامن زد و موجبات تسريع اجـرا ايـن طـرح را فـراهم كـرد                     

ی ادامه وضع موجود ايران بدون اينكه احتياج به دخالـت دولـت شـورو         «گفته بود   ی  مصاحبه خود با اطمينان قاطع    

  . »كمونيزم خواهد انداختی الملل  سبد بينداشته باشد سيب رسيده ايران را در

ايران و انـصراف آنـان از       ی  انحراف افكار مردم از اصول نهضت مل      ی  شرح تالش گردانندگان عمال كودتا برا     

در خـالل  ی ملـ ی نسبت به رهبر بزرگ جنبش ملت ايـران و حـذف اسـم دكتـر مـصدق از ميـان شـعارها          ی  وفادار

  . طرح آن در اين بحث نيستی برای ه در عين اهميت مجالاست كی  مرداد امر٢٨بعد از ی سالها

  انتخابات آزاد

رد بحث توجه به اين واقعيت است كه اعالم انتخابات آزاد از طرف شاه              وبه موضوع م  ی  از ضروريات رسيدگ  

ن اوضاع ايرا ی  از وجود ثبات و استوار     حاكمه ايران مرتبا     هيأتبه عمل آمد كه مقام سلطنت در راس         ی  در شرايط 

  . كرد یدستگاه را تهديد نمی ليون هستاز ناحيه تشكيالت می  و حركت فوردم ميزدند و در ظاهر خطر يك انقالب

ی حاصل كالم آنكه دستگاه كودتا بعد از هفت سال گرفتن و قانون شكستن و بستن و كشتن به خيال خود جا   

كه در دل مردم متراكم شده بود و ممكن بود ی ا بروز آثار كينهی خود را محكم كرده و اينك درصدد بود جلو   ی  پا

  . طوفان و طغيان گرفته شودی ريخته شد تا با تعديل خشونتها جلوی زبانه بكشد بگيرد از اين رو طرحی روز

ی كه دستگاه از آن برخوردار بود ضامن اجرائ       ی  ا  العاده  از مردم نسبت به آينده و قدرت فوق       ی  ياس عده زياد  

ايجاد ميكرد كه با داشتن     ی  طغيان را از بين ميبرد و ثبات      ی  رت و به سرعت اجرا ميشد نگران      بود كه اگر طرح با مها     

با اشاره و استناد به وجود اختنـاق سـياه در      ی  مانع شود از اينكه دولت شورو     ی  و دموكراس ی  از آزاد ی  هائ  نشانه

عمـل پيـدا   ی آزادی كمونيستی  رهاكه در چنگال پيمانها گرفتارند در رفتار مستبدانه خود با گروه كشو           ی  كشورهاي

  . كند

ی به شرط قابل كنترل بـودن از اصـول قطعـ   ی دموكراسی به شرط محدود بودن و اعطا  ی  بنابراين دادن آزاد  

شـروع ميـشد ايـن      ی  و وجود دموكراس  ی  آزادی  هدف اين برنامه كه با تظاهر به اعطا       . طرح جديد به شمار ميرفت    

ك جا و بال معارض در دست شاه متمركز شده بـود در ظـاهر تقـسيم شـده                   بود كه قدرت مملكت كه تا آن تاريخ ي        

در باطن  ی  متمركز گردد ول  ی  از آن در مجلسين و قسمت ديگر در نخست وزير         ی  قسمتی  منطبق با اصل دموكراس   

و حـق عـزل و نـصب وزرا و انحـالل مجلـسين              ی  انتظـام ی  قدرتهای  قدرت شاه با در دست داشتن اختيار فرمانده       

ی زياده رويها و طغيان تمايالت وطن پرسـت       ی  جلوی   بماند تا در مواقع ضرور      محفوظ  دو قدرت كماكان   مافوق هر 

  . را بگيرد

  كه مرتكب شدندی اشتباه

نداشـت و   ی  بـود كـه مخـالف     ی  كـل قـوا امـر     ی  سلطنت و مقام فرمانده   ی  اعمال روش فوق از جهت حفظ و بقا       

رژيـم را اسـاس ثبـات و تحكـيم منـافع خـود              ی  و آمريكا بقا  ايجاد نميكرد چه از يك طرف دولتين انگليس         ی  تضاد

ی آن قرار داده بودند و از طرف ديگر خطر        ی  خود را بر مبنا   ی  و اقتصاد ی  و سياس ی  نظامی  ها  ميدانستند و برنامه  

اين برنامه چنانچه با كفايت و درايت انجام ميشد از آن جهـت كـه               . نميكردی  متوجه قدرت و اختيارات مقامات داخل     

حفـظ  ی  ها را ميخواباند و بغضها را تسكين ميداد از نظر آنها موجب تثبيت اوضاع ميشد و بهترين تـدبير بـرا                      هكين

  . رژيم تاج و تخت ميگرديد
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كـه  ی به توصيف نداشته باشد بدون توجه به سياسـت ی او در سياست احتياجی  دكتر اقبال كه شايد كودن    ی  ول

اشـتلم كـردن اسـتفاده كـرده و بـا اظهـار             ی  ارده شود از فرصت بـرا     به موقع اجرا گذ   ی  بايست یدر چنين شرايط م   

منطبـق بـا ايـن طـرز فكـر          ی  چيها اجازه فعاليت داده نخواهد شـد و اعمـال روشـ             از قبيل اينكه به رفراندوم    ی  بيانات

. مقدمات سقوط خود را از صدارت و خروج از صحنه سياست و شكست برنامه نجات دهنده فوق را فـراهم كـرده                     

دكتر اقبال قلم به قلم صحه گذارده بود تحت فشار طراحان نقشه انتخابات             ی  ها  يز كه در نشاء قدرت بر كرده      شاه ن 

دار   دامنـه ی  فرمول تكليف استعفا به منتخبين را ابداع كرد تا از يك طـرف جلـو              ی  و دستپاچگ ی  آزاد ناگزير با زرنگ   

يار و ابتكـار عمليـات را كماكـان در اختيـار خـود          شدن تظاهرات مردم و دانشجويان را بگيرد و از طرف ديگر اخت           

  . نگاهدارد

  شدی ايكه قربان مهره

بود كه از يك طـرف بـه        ی  شكست اقبال در حقيقت شكست    ی  در نتيجه ارتكاب اين اشتباه دكتر اقبال فدا شد ول         

  . تمايالت شاه وارد ميشد و از طرف ديگر به اعتبار طرح جديد لطمه ميزد

سـنتو بـه   ی و درك مقتضيات زمان و فهم زبـان ديپلماسـ  ی در كار ميبود و موقع شناسی بين شايد اگر روشن  

كه او نيز به فرمان شاه كار ميكرد و نيات كارگردانان حكومت كودتا را اعمـال                ی  آمد حكومت شريف امام    یكمك م 

ی رهبـر تگاه  دسی  فراهم نميشد ول  ی  ميداشت و موجبات اعمال خشونت و تحميل حكومت امين        ی  ميكرد عمر بيشتر  

كه كرد اين بود كـه حاضـر   ی خودش در سياست نتوانست از فرصت استفاده بكند تنها كار         ی   حاكمه با كودن   هيأت

ديگر دير شده بـود زيـرا هيجانـات      ی  ول. از نمايندگان مردم به مجلس راه يابد      ی  شد اين امكان را فراهم آورد تا يك       

اعتبـار   یدستگاه و ب  ی  در پ ی  پی  كه به شكستها  ی  هبران و اطمينان  از ر ی  جناحی  مردم به دنبال ميدان يافتن و بيدار      

ی حكومت ديكتاتور ی  ها  نبود چه ديگر ميدانست كه پايه     ی  شدن آن در دنيا داشت ديگر حاضر به قبول قيد و شرط           

 بـه ی  بود كه با مقاومت بيشتر امتيـازات بيـشتر  هبرخالف ظاهر تا چه حد از داخل ويران است و به فراست دريافت   

نـشد بـه گـرفتن اولـين        ی  را محدود كند اطاعت ننمود و راضـ       ی  كه آزاد ی  دست خواهد آورد لذا از هيچگونه تدبير      

و مقدسات آن دست بـردارد ولـو اينكـه مبـارزات     ی بزرگ نهضت مقدس ملی آلها  دستگاه كودتا از ايده   ی  پرداختها

  . زمان بردارد و اختناق از سر گرفته شود

آزاد موكلين بـه مجلـس      ی  طبق را ی  ملی  از معروفترين كانديداها  ی  توجه در حاليكه يك   و  ی  در نتيجه اين بيدار   

دانـشگاه بـه حركـت درآمـد دانـشجويان       ـ  راه يافته بود تظاهرات اوج گرفت و كار از هر جهت از كنترل خارج شد

ريكـا را گرفـت و      اروپا و آم  ی  متحصن شدند و زعما به بست رفتند و موج اعتراض همه شهرستانها و محافل ايران              

ی در ايران باشد عالمتـ    ی  از آرامش و آزاد   ی  ا  كه ميبايست نشانه  ی  حاصل پيش آمدن اين وضع آن شد كه انتخابات        

  . بر وجود خفقان سياه گرديدی و تزلزل حكومت و شاهدی از سست

ی وپوشـ گذشـته ر  ی  چون اين حقيقت آشكار و اين عدم رضايت افشا گرديد ديگر الزم نبود كـه از رسـوائيها                 

در صحنه ظاهر شود كه گفتارش نشان دهنده بينش او بر حقيقت اوضاع باشـد               ی  شود بلكه به عكس الزم بود كس      

كه پيش آمده بود نه تنها امكان       ی  با شرايط . گرددی  ميرود تلق ی  كه بربالين بيمار محتضر   ی  و آمدنش به منزله طبيب    

هـا حـذف گرديـد شـاه و            انجـام انتخابـات از برنامـه       مديـد فكـر   ی  مدتی  مجلس نبود بلكه برا   ادامه تشكيل جلسات    

هـا از     گذشته شناخته شده بودند و پولها تفـريط شـده و بهتـرين فرصـت              ی  مبعوث او مسوول خرابيها   ی  حكومتها

خروشچف صحه ی بين تشنجات ميرفت كه بر پيش. از ثبات گذاشته شده باشدی پائی دست رفته بود بدون اينكه جا

كه ايجـاب ميكـرد   ی نماياند كه عنان اختيار از دست گردانندگان خارج شده چنين بود علل            ی م بگذارد و خود كامگيها   

  . به خود بگيردی نقشه شكل ديگری اجرا
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  شاه غير مسوول و حكومت مسوول

بـه صـورت حكومـت مقتـدر        ی  كشيده بـود امينـ    ی  چون سرانجام مسووليت شاه كار را به چنين كوره راههائ         

ی برنامه اعطا ـ  ماهانه گرفته شد و تشكيل جلسات در حضور شاهانه تعطيل گرديدی ها مصاحبهی ظهور كرد جلو

مشهود ) آنی با تظاهر به اجرا(ی؟ برنامه يك تحول عملی مشروط معدوم و آثار اجرای محدود و دموكراسی آزاد

نـين دانـسته شـد    ميسر نگرديد بهتر چی خالصه آنكه چون فرو نشاندن خطر طغيان از طريق اصالح تفريح    . گرديد

  . به مورد آزمايش گذارده شودی به دست يك حكومت غيرانقالبی كه برنامه عمليات يك حكومت انقالب

  . روشن شدن اين برنامه بهتر است به تفسيريكه والترليپمن در اين مورد نوشته توجه شودی برا

  : و نوشتقبل در نيويورك هرالدتريبون از نقشه فوق پرده برداشت ی والترليپمن چند

را مردم  ی  ايم بدون اينكه زندگ     ايم زيرا تشخيص داده     زدهی  نظير یالتين اينك دست بيك تجربه ب     ی  در آمريكا «

ايم تا زمانيكـه زمـام    در عين حال تشخيص دادهی در اين كشورها به وجود نخواهد آمد ول    ی  باال ببريم ثبات پايدار   

بنـابراين حـساب بـه    . ميسر نخواهـد بـود  ی  پيشرفت اجتماعشمار و طبقه فاسد است  دولتها در دست گروه انگشت    

بـه عمـل آوريـم تـا     ی و سياسـ ی يك تحول و انقالب اجتمـاع ی ايم تا به تدريج و به طور مسالمت آميز    تالش افتاده 

كه حاضـريم بـه آنهـا قـرض بـدهيم در راه             ی  هائ  كار بيايند كه لياقت آن را داشته باشند از سرمايه         ی  روی  دولتهائ

  ». توليد و توسعه كشور خود استفاده كنندافزايش

آن را والترليپمن در مقالـه خـود        ی  شده بود كه الگو   ی  ا  مامور اجرا برنامه  ی  بنابراين ميتوان گفت كه دكتر امين     

ديگـر  ی  بطوريكـه از تحـوالت پـرو و آرژانتـين و جاهـا            ی  ولـ  «زائـد والترليپمن بالفاصـله مياف   . منعكس كرده است  

 زيرا طبقه حاكمـه برخـوردار از        دمند ش   برديم كه بدون انقالب نميتوان از ثمره انقالب بهره         یپی  آموختيم به درست  

پيـشرفت نخواهـد    ی  اتحـاد بـرا   «تسليم برنامه   ی  مسلما به آسان  ی  كامل خود بر تشكيالت نظام    ی  تمام نعمات با اتكا   

  ».شد

ی جديـد ی  بخشد كـه تـضادها    بی   از يك حكومت مقتدر ميرفت واقعيت      »یشبه«به  ی  به هر صورت حكومت امين    

قسمت اخير نظريه والترليپمن را يك بار ی سقوط امين. را ساختی دو اشتباه توام شد و كار امينی پيش آمد و با يك

  . ديگر باثبات رسانيد

 بـه تقليـل قـدرت       دائر از يك طرف به انتظار سياست متوافق عليه آمريكا و انگلستان             هكی  كار آمدن امين  ی  رو

شد كـه در نتيجـه آن تـضاد يـك توافـق بـه            ی  بخشيد خود موجب تضاد    یك حكومت مقتدر تحقق م    شاه و وجود ي   

آمرانه مشورت  ی  اجرا برنامه فوق ناگزير بود از مامورين سفارت و مستشاران آمريكائ          ی  كه برا ی  امين. وجود آمد 

و (سياست انگلستان در ايران ی ها به موقع اجرا بگذارد كه موجب تضعيف پايهی بايست یرا می ا بشنود عمال برنامه

  . ميگرديد )از تمام نعمات برخوردارندی كه با اتكا به تشكيالت نظامی ا يا به قول والترليپمن طبقه حاكمه

ی المللـ   و از دست دادن موقعيت ممتاز بين      ی  هند شرق ی  كمپانی  دولت انگلستان كه پس از محروم شدن از طال        

 هيأتمنحصر شده است به عمال      ی  استعماری   اعمال نفوذش در كشورها    راه ٢٠ و نيمه اول قرن      ١٩خود در قرن    

كبير نـسبت بـه سياسـت آن        ی  و برخوردار بودن از حمايت دائم بريتانيا      ی  كه در نتيجه سالها خدمتگذار    ی  ا  حاكمه

به تضاد جديد كه در نتيجه عالقه آمريكا       ،  اند از سست شدن موقعيت عمال خود به وحشت افتاد           كشور وفادار شده  

شد كـه  ی گرديد موجب توافق یانگلستان از سست شدن موقعيت عمال وفادار خود ايجاد م        ی  اعمال اين برنامه نگران   

گرفت و از طرف ديگـر سياسـت شـاه را     ی سياست انگلستان را در بر نم به حاكمه وابسته هيأتاز يك طرف عمال     

كـه  ی  است وجود اين توافق در صورت     ی  بديه. ندكه حاضر به از دست دادن قدرت مطلقه خود نبود به دنبال ميكشا            

ی بـود قـرار ميگرفـت مجـال       ی  كه از به تعويق افتادن انتخابات ناراض      ی  جبهه مل ی  دستگاه رهبر ی  مورد تائيد اصول  
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در ی بـا پافـشار  ی كه امينـ ی حمايت سياست آمريكا پس از اشتباهی برای  ا  و زمينه ی  ادامه حكومت دكتر امين   ی  برا

  . نميگذاشتی  شده بود باقدريافت كمك مرتكب

  استفاده از موقعيت

خانواده علم نزد سياسـت انگلـستان و        ی  و از ارزش سوابق سياس    ی  شاه كه از رنجش سياست آمريكا از امين       

كـه موجـب    ی  ا  برنامـه ی  از اجـرا  ی  ديگران و از عدم رضايت جبهـه ملـ        ی  برای  از آماده نبودن زمينه نخست وزير     

پـيش آورد ماهرانـه اسـتفاده       ی  امينی  كه استعفا ی  ا  د آگاه بود از فرصت غير منتظره      تعطيل و تعويق انتخابات ميش    

مرد آخرين شـانس    «ها به او لقب       كرد كه روزنامه  ی  را كه از هر جهت متناسب ميدانست جانشين مرد        ی  كرد و كس  

شـاه غيـر    «سـت   سيای  را داده بودند و به اين ترتيب عليرغم سياست مصوبه كارگردانـان سـنتو يعنـ               » رژيم ايران 

  . به دست آوردی خود موفقيتی مجددا در راه قدرت طلب» مسوول و نخست وزير مسوول

  دولت وعده به همه

كار آمدن علم پيش آمد چنين به نظر ميرسـيد كـه شـاه ميـل دارد عليـرغم                   ی  كه بعد از رو   ی  ناتبا تحليل جريا  

كردن بزرگترين نقش در تاريخ     ی  است با باز  دولت مطلوب و دلخواه او موجود       ی  كه از هر جهت برا    ی  سستزمينه  

. و اوضاع را به نفع مركزيت قـدرت خـود تثبيـت كنـد             ی  سلطنت خويش بر مشكالت فائق آمده همه را از خود راض          

كمتـر و  ی اجـرا ی افتاده است كه دستگاه مديره مملكـت در گذشـته بـرا         ی  بزرگی  اين برنامه سنگها  ی  در اجرا ی  ول

ی اند نـاتوان    در آن موقع برخوردار بوده    ی  خارجی  ايت مشترك و همه جانبه سياستها     كوچكتر آن در حاليكه از حم     

  . نشان داده بود

  : الجمله از اين قرار است یبايد از پيش پا بردارد ف» مرد آخرين شانس«كه حكومت جانشين ی سنگهائ

انجـام انتخابـات    ـ  دمبـارزه بـا فـسا    ـ  تقـسيم امـالك   ـ  برنامه سـوم ی اجرای تعديل بودجه و تامين محل برا

كـرده مناسـب بـا احتياجـات ايـران تـشخيص            ی  در قالبيكه گردانندگان سنتو آن را انـدازه گيـر         (ی  اصالحات ارتش 

كـه رژيـم ايـران در ظـاهر رنـگ      ی بـه نحـو  ی از اصـول قـانون اساسـ   ی ا پـاره ی يا ظاهری رعايت نسب ـ  )اند داده

كـه حـداقل توجـه و اعتمـاد قـشر قابـل       ی اه يافتن بـه صـورت  نداشته باشد و باالخره و مهمتر از همه ر ی  ديكتاتور

  . بيرون بياوردی از مردم جلب شود و مملكت را از حالت تزلزل و عدم ثبات فعلی توجه

است كـه تحليـل امـور فـرق         ی  به دست خواهد آورد يا نه امر      ی  ها موفقيت   اين برنامه ی  واما اينكه شاه در اجرا    

ی بهر صورت توجه به ايـن حقيقـت كـه اجـرا           . از آن به دست بدهد    ی  ك و ميزان  آيد ميتواند مال   یكه ذيال م  ی  بشرح

قرار گرفته ميتوانـد علـت احتيـاط        ی  حكومت فعل ی  از مرگ و حيات در پيش پا      ی  ا  در لحظه ی  برنامه عظيم و دشوار   

  . روز را روشن سازدی علم را توجيه و دقايق سياسی كار

  ؟ چرا شكل تالشها عوض شده

  : كار آمدن علم به مرحله اجرا گذارده شده عبارت است ازی با روكه ی هائ برنامه

  اقالم بودجهی كردن فوری سرهم بند ـ ١

  با شورويی اتخاذ روش تظاهر به نزديك ـ ٢

  مجمل و مهمل گذاشتن مهم انتخابات يا به عبارت ديگر وعده دادن و عمل نكردن ـ ٣

  . اوضاع داشتی از توجه به حقايق امور و تزلزل باطنی ا  مرداد كه نشانه٢٨تغيير لحن شاه در نطق  ـ ٤

  . و رفتن او به احمدآبادی دادن اجازه مصاحبه به مخبر آلمان ـ ٥

  . تندتر از هميشهی هائ اعمال روش نرمش با مليون و آزاد كردن زندانيان با وجود انتشار اعالميه ـ ٦

  . سرانقرار تقليل افراد قشون و تشديد محاكمه و مجازات اف ـ ٧
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در مورد اصالح بودجه بايد اذعان كرد كه دولت جديد در اين كار هم سـرعت و هـم جـسارت بـه خـرج داده                          

ی كردن اقالم و جابجا كردن عناوين خرج و درآمد بوده ولی درست است كه كار دولت در اين باره فقط سرهم بند

سـلف او بـود و باعـث        ی  را كـه پـيش پـا      ی  دولت علم با ابراز اين سرعت و جسارت در حقيقت خواسته است سنگ            

ديگـر خـود   ی از ثبـات آزادانـه بـه مانورهـا    ی ا بردارد تا با ارائه نشانهی سقوطش شد به هر قيمت شده از پيش پا     

از قبل حقوق كارمندان و غيـره را كـه اگـر پرداخـت نميـشد                ی  با اين كار دولت محل پرداخت مخارج جار       . بپردازد

را كـه در آتيـه بـه        ی  بيكـار ی  ها  امين كرد و خطر پيش آمدن ركودها كارها و بحران         جنجال و تشنج ايجاد ميكرد ت     

  . خود محفوظ نگه داشتی بروز خواهد كرد برای صورت حاد و انقالب ساز

  سازش روس و انگليس

در مورد تظاهر   . استی  با دولت شورو  ی  كردن بودجه تظاهر به نزديك    ی  اولين مانور دولت پس از سرهم بند      

از يك تفاهم و سازش قـديم بـين         ی  كه عموما آن را از تدابير سياست انگلستان و ناش         ی  با شورو ی  نزديكدولت به   

قائل به تفصيل بشويم زيرا چه بسيارند كـسانيكه بـه محـض             ی  اند جا دارد اگر كم      سياست روس و انگليس دانسته    

د و نـواقص آنهـا را منـشا         سازش ديـرين روس و انگلـيس را پـيش ميكـشن           ی  از تظاهرات سياس  ی  برخورد به نوع  

دنيـا  ی  نسبت به اين اظهـار نظـر بـا شـرايط فعلـ            ی  و قطع ی  ميتوان گفت قضاوت فور   ی  ول. ميكنندی  جريانات معرف 

ی در حقيقت حريف خود را در ايران آمريكـا ميـشناسد و بـرا             ی  گرچه دولت شورو  . نميتواند داشته باشد  ی  مطابقت

با اعمال سياست انگلستان وفـق      ی  گذار نميكند و اتفاقا اين تالشها گاه      فروی  بيرون راندن نفوذ او از هيچگونه تالش      

ی را بـه جـا    ی   اين برخورد سياسـ    تو سريع اس  ی  قضاوت قطع ی  به جهات عديده زير بهتر است به جا       ی  ميدهد ول 

بگذاريم و قبول كنيم كه در شرايط و مقتضيات امروز جهان بين سياست روس              ی  زمان  تفاهم و سازش تقارن و هم     

و در يـك محـيط وسـيع    ی و اقتـصاد  ی  كه بر پايه يـك سلـسله اشـتراك منـافع سياسـ            ی   انگليس نميتواند سازش   و

  : استوار باشد وجود داشته باشد زيرای الملل بين

ی حـل اخـتالف خـود در اطاقهـا    ی بـزرگ بـرا  ی تاريخ دنيا ورق خورده و اصوال زمـان آن كـه كـشورها    ـ  ١

وجود سازمان  ـ  مللی بيدار. شدهی ا منافع يك كشور رفع اختالف كنند سپردربسته بنشينيد و با تقسيم خاك و ي

تازه بـه اسـتقالل رسـيده و بـاالتر از همـه تـضاد       ی ايجاد گروه كشورها ـ  جهانی اهميت يافتن افكار عموم ـ  ملل

سـاخته و   بزرگ كه در تاريخ سابقه نداشته است اثر خود را در ارتباطات ملـل ظـاهر                 ی  بين كشورها ی  ايدئولوژيك

 ميباشد گرديده ١٩ و اوائل قرن  ١٨كه متعلق به قرن     ی  كنگره وين و اليباخ و اتحاد مقدس      ی  ها  مانع از تجديد صحنه   

  . است

ی سـنگين اسـت كـه جـائ    ی در حال حاضر كفه قدرت در عالم سياست آن قدر به نفع دولت روسيه شورو ـ  ٢

ايـن  . به نفـع خـود بـه دسـت بياورنـد          ی  يازات تازه امتيازات  ديگر بخواهند با دادن امت    ی  آن نمانده كه كشورها   ی  برا

را تا همين جـا كـه جلـو آمـده           ی  شوروی  پيشروی  بحديست كه اگر غرب بتواند جلو     ی  و موقعيت شورو  ی  پيشرو

  . كسب كرده استی بگيرد موفقيت بزرگ

ی  هر ريش سياس   رسانيده كه در برابر   ی  در برابر اشتباهات غرب كار را به جائ       ی  شوروی  و هوشيار ی  بيدار

چنان از غـرب  ی به گرو است و از اين جهت شورو    ی  نزد غرب بگرو دارد دوريش از غرب نزد شورو        ی  كه شورو 

كه اكونوميست در قبال تهديدات آمريكـا  ی را از غرب گرفته و همانطوری مجال هرگونه مانورافتاده است كه    پيش  

سـرباز مـرا در كوبـا    «نظير اين باشد كه    ی  ر مورد چيز  خروشچف ميتواند در ه   ی  به كوبا ذكر كرده زبان حال آقا      

كـه ايـن   ی بنابراين تا وقت» نزنيد وگرنه خواهيد ديد كه رخ شما در ويتنام و وزير شما در برلن به خطر افتاده است 
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كمـونيزم و بـه ضـرر       ی  سنگين است دادن هر گونه امتياز به كشور اخير بـه نفـع دنيـا              ی  كفه تعادل به نفع شورو    

  . رب تمام خواهد شدغی دنيا

سـت و  در آمـده اسـت سيا  ی دوم به صورت كشور درجه دومـ ی الملل دولت انگلستان كه پس از جنگ بين ـ  ٣

جهات وابسته به سياست آمريكا است مطلقا قادر نيست كه در ايجـاد           ی  رو و از بسيار    اقتصاد او از هر حيث دنباله     

العمـل   را ايفا نمايد و از عكس   ی  نقش مستقل ی  شرايط هم پيمان  از جهان عليرغم    ی  ا  در نقطه ی  حسن ارتباط با شورو   

  . راه ندهدی از جهان به خود نگرانی آمريكا در نقطه ديگر

 حاكمه ايران برداشته شود نفوذ يك جانبـه انگلـستان بـه هـيچ وجـه      هيأتچنانچه حمايت آمريكا از پشت  ـ  ٤

حمـالت  ی  سياسـت آمريكـا از طـرف ديگـر جلـو           یقادر نيست در مقابل عدم رضايت مردم از يك طـرف و دلتنگـ             

ی اين دولـت در يـك نقطـه از جهـان جلـوگير            ی  و معنو ی  مادی  رو را بگيرد و از پيش    ی  شوروی  و تبليغات ی  سياس

  . نمايد

دولت انگلستان به حفظ پيمان و حمايت ی و تفسير جريانات اخبار حكايت از عالقه كامل و دلبستگی بررس ـ  ٥

برود كه شرط آن    ی  ا ین حقيقت مانع از آن است كه تصور شود دولت ايران زير بار نزديك             سنتو داشته و وجود اي    

قبـل از اينكـه دولـت ايـران از          ی  خروج ايران از سنتو باشد و از طرف ديگر قابل تصور نيـست كـه دولـت شـورو                  

  . به مملكت ما شودی تعهدات خود نسبت به غرب بكاهد حاضر به دادن امتياز

ی حـسن روابـط بـين ايـران  و شـورو     ی اياالت متحده آمريكا از برقـرار ی بر اظهار خشنودبعد از مشاهده خ 

سـازش روس و انگلـيس را بيـشتر متزلـزل           ی  به دست ميدهد كه قضاوت قالب     ی  مالحظه اخبار زير نيز قرينه ديگر     

  : سازد یم

نويسد  یمی ت خارج در مورد وضع شاه و موقعيت او در قبال سياس١٩١روزنامه ديچه سايتونگ شماره  ـ ١

ی بيند زيرا برنامـه كنـد   یايران خود را از طرف آمريكا با سياست جديدش تهديد شده می  از لحاظ سياست خارج   «

 پـس از مـذاكرات مختلـف در ايـن خـصوص و اينكـه       ». . . . . . . .دنيـا ی طرف ساختن ايران است در سياست كل      یب

نـداريم زيـرا   ی  نگرانی  ما ابدا جا  «اند شاه اظهار نمود       ان قطع كرده  خود را به ارتش اير    ی  نقدی  آمريكائيها پرداختها 

آمريكا مبارزه ايران را بر عليـه       «باالخره پس از مذاكرات مفصل ديگر شاه اقرار نمود كه           ی  ول» عضو سنتو هستيم  

  . »گيرد ینمی كمونيستها جد

اتفـاق بيفتـد اشـغال    ی  اگر جنگغرب مسلم شده است كهی قبل نوشت كه بر دنيای ابزرور چاپ لندن چند ـ  ٢

غـرب در مـورد ايـران نـسبت بـه           ی  است از اين جهـت اسـتراتژ      ی  غير قابل جلوگير  ی  ايران از طرف شورو   ی  فور

  . اتخاذ گرديده استی ا گذشته فرق كرده و روش تازه

ی تهاصرف نظر از جريانات فوق مالحظه خبر زير ميتواند علت اطمينان آمريكا را از خطرناك نبـودن مـساعد           

ی نيـز ماننـد ايـاالت متحـده دسـت از گـشاد بـاز              ی  توجيه نمايد چه مدلول اين خبر ميرساند كـه شـورو          ی  شورو

عقب افتاده سخت گير شده است و چه بسا كه به فرض برقرار شدن              ی  برداشته و نسبت به دادن كمك به كشورها       

تهيـه بـازار فـروش      ی  متعـارف بـرا   ی  هـا   و رقابـت  ی  عادبه ايران محدود به تالش      ی  شوروی  روابط حسنه كمكها  

با فروش مصنوعات خود    ی  كه دولت شورو  ی  به اين معن  . آوردن مواد خام ارزان گردد       به دست   و مصنوعات خود 

درك بيـشتر ايـن مطلـب بـد نيـست كـه بـه خبـر دوم                  ی  برا. نمايدی  به ايران متقابال خواربار و مواد اوليه خريدار       

  . رويتر توجه شودی خبرگزار
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توسـعه نيافتـه   ی خود به كـشورها ی از كمكهای ديشب گفتند دولت شوروی ناظران سياس ـ  رويترـ  لندن ـ  ١

از اين كشورها را به     ی  به برخ ی  كمك اقتصاد ی  لندن هم اكنون دولت شورو    ی  به عقيده ناظران سياس   . كاسته است 

  )٥٧٥٣كيهان شماره (. قطع كردهی ديگر را به كلی ا نصف پائين آورده است و پاره

آيـا دولـت   ) اطمينان از اينكه ايران بـه خارجيـان پايگـاه نخواهـد داد    (در برابر اين اطمينان  ـ  رويتر ـ  لندن ـ  ٢

ی ايران در مسكو هيچگونـه اظهـار نظـر        ی  مقامات سفارت كبرا  ؟  حاضر به دادن امتيازات شده است يا نه       ی  شورو

  : از فايده نيستی مالحظه اين خبر خال. اند نكرده

طرق و امكانات توسعه روابـط فيمـابين قطـع    ی  كه دو كشور فعاليت خود را در زمينه جستجو       مهم اين است  «

  )٥٧٥١كيهان شماره  (».ننمايند

در ايـران و بـه دنبـال      ی  سياسـ ی  تر است اگر بگوئيم سياست انگلستان در ايران حفـظ رهبـر             بنابراين صحيح 

كـه  ی  انگلـستان عليـه حكومتهـاي     ی   عوامـل سياسـ    كشيدن حمايت آمريكا است و تنها از اين بابت اسـت كـه احيانـا              

و يـا در  . و اخـالل ميپردازنـد  ی مشورت بپذيرند بـه كارشـكن  ی بخواهند يك جانبه از سفارت و مستشاران آمريكائ       

علـت  ی  و امـا در جـستجو     . روش سكوت را پـيش ميگيـرد      ی  با شورو ی  نزديكی   حاكمه ايران برا   هيأتقبال مانور   

  : بهتر است بگوئيمی است شورواعمال روش نرمش نسبت به سي

ی كه زمامـداران مـستقل مـصر و هنـد و افغانـستان بـرا      ی زمامداران غير مستقل ايران به تقليد از نقشهاي ـ  ١

ی ميكنند غافل از آن كه كشورها     ی  اند كودكانه تقالهاي    جهان بكار برده  ی  سياسی  بدست آوردن كمك بيشتر از رقبا     

عمـل  ی  و آزاد ی  طرفـ  یسياسـت بـ   ی  خـود را متعهـد نـساخته و از مزايـا          ی  مذكور با ابراز حسن تـدبير كـشورها       

نفـوذ جاسوسـان و     ی  خود برخوردارند و در ثـان     ی  ملتهای  اين نوع حكومتها اوال از حمايت و پشتيبان       . برخوردارند

  . تا پشت در اطاق خواب آنها رخنه نكرده استی مستشاران خارج

در دسـت  ی در دسـت دارد بـرا  ی ا برندهی برگهای ناراضی هاكه در كار تصرف افكار ملتی دولت شورو ـ  ٢

متقـابال از موقـع اسـتفاده       ی  نگاهداشتن ابتكار عمل و شكست دادن و گيج كردن طراحان آمريكا در مواقع ضـرور              

تظاهر آن چون   ی  صرفنظر از مزايا  ی  اين اقدام شورو  . ميكندی  به تمايل نزديك  ی  خود تظاهر ی  كرده به نفع ديپلماس   

. دولت آمريكا اطمينان بخش شده اسـت      ی   حاكمه ايران دلسرد كننده و برا      هيأتی   بدون دنباله است برا    مشورط و 

ی كمك فوری اعمال اين تاكتيك در يك مورد كه چند سال قبل معمول گرديد موجب وحشت سياست آمريكا و اعطا

اعتنـا شـده و    یين قبيـل مانورهـا بـ   تكرار آن در هر تنگنا باعث شد كه سياست آمريكا نسبت به ا       ی  به ايران شد ول   

  . در برابر اين گونه تعهدها اتخاذ نمايدی رويه ثابت

اعتنـا بـه     یو اطمينان در مرحله اول اين شد كه جانـسون در مالقـات خـود بـا شـاه بـ                    ی  اعتناي یانعكاس اين ب  

شده بـود صـريحا اعـالم       ی  نچي  زمينهی  با شورو ی  قبل از آمدن او به ايران با تظاهر به نزديك         ی  كه از مدت  ی  تهديدات

داشت كه تا انتظارات آمريكا در مورد تقليل قشون و تعديل بودجه و تقسيم امـالك و مبـارزه بـا فـساد و رعايـت                          

در . نخواهد بود ی  وارد مرحله عمل نشود دولت متبوع او حاضر به دادن هيچگونه كمك جديد            ی  قانون اساس ی  نسب

كيهان (استقبال ميكنند   ی   كه دولت آمريكا از حسن روابط ايران و شورو         اعالم كردند ی  مرحله دوم مقامات آمريكائ   

  )٥٧٥٢شماره 

دست رد به سينه زمامداران ايـران زد  ی با شوروی جانسون كه در مقابل تهديدات دولت ايران و مانور نزديك     

  . نيز امضاء نمودی به محض ورود به تركيه ادامه كمكها را وعده داد و قرارداد جديد

خـود  ی  كردن با عجله بودجه از اولين مانور سياسـ        ی  كه حكومت ايران بعد از سرهم بند      ی  ا  است نتيجه چنين  

  . به دست آورد
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  هم كردن و هم نكردن

از ی كار آمدن دولت علم وعده انتخابات داده شد و با آنكه شـاه در يكـ  ی در عين حال كه بالفاصله پس از رو     

و شـهر و ده نيـز جـزو    ی و واليتی ايالتی ابات مجلسين تشكيل انجمنهاعالوه بر انتخح كرد كه    يخود تصر ی  نطقها

بدسـت  ی  در جستجو . كه داللت بر قطعيت يافتن انتخابات بكند مشهود نيست        ی  ا  برنامه دولت است هنوز هيچ قرينه     

 در. پـا مراجعـه كـرد     ی  سفت كردن جـا   ی  آوردن علت اعمال اين روش بايد به سياست قدم برداشتن با احتياط برا            

كـه  ی و محافل ی  بين محافل دولت  ی  سياسی  حكومت خود مطمئن نيست رفت و آمد داللها       ی  عين حال كه علم از فردا     

 وكـال  ها در قبوالندن تعداد سهميه تعيين شده اند شديدا برقرار شده تالش واسطه   با مليون پيدا كرده   ی  اخيرا انتساب 

 است كه دولت در نظر دادن كه در صورت حـصول            شده یآن تعبير به اين معن    ی  و يا چانه زدن رو    ی  به محافل مل  

را كه در يك مـورد بـه مرحلـه اجـرا            ی  ا  از انجام يك انتخابات بدون سروصدا با جلب موافقت مليون نقشه          اطمينان  

سـازد و در غيـر      ی  روشنفكران و جنجال دانشجويان به انحالل مجلس انجاميد عمل        ی  گذارده شد و در نتيجه بيدار     

بگيـرد و وضـع   ی فعلـ ی را در موقعيـت بحرانـ  ی  ملی  فعاليت حاد نيروها  ی  هانه ادامه مذاكرات جلو   اين صورت به ب   

ذكر اين جمله در اينجا ضروريست كه با آنكه حكومت علم با مقايسه با سـاير نخـست وزيـران                    . خود را تثبيت كند   

ايـن  ی  و در اجـرا   . هـا را ميگذارنـد     ها را دارد با اعمال نقش فوق آرامتـرين دوره            مرداد ضعيفترين زمينه   ٢٨بعد از   

تـرين و حـادترين مـساله روز         یكـه اكنـون فـور     ی  مهـم كنگـره جبهـه ملـ       ی  طرح چه بسا از توجه افراد به برگزار       

كه در جريانست بازداشته حـداكثر  ی گرديده و آنها را از توجه به وقايع خاص و دقايق حساس       ی  جبهه مل ی  ارگانها

  . استفاده را بنمايد

  بست بنی بست از پ بن

ی رفع بحران تجويز شده بود با اشتباهات      ی  شفابخش برا ی  كه ابتدا به عنوان دارو    » انتخابات آزاد «طرح انجام   

  : آن موجود نيست زيرای برای درآمده كه هيچ راه حلی كه مجريان آن مرتكب شدند به صورت بغرنج و الينحل

به ی  مرداد در عالم سياست و اداره مملكت عقب گرد٢٨بعد از ی از نوع انتخابات فرمايشی انجام انتخابات ـ  ١

اعمـال آن  ی  بـرا ی  چه هر آينـه محلـ     . اعمال آن روش نيست   ی  برای  گذشته محسوب ميشود كه ديگر مجال     سياست  

را كه قبال در ظاهر داشت با       ی  پيدا نميشد كه دستگاه حاكمه با اعالم انتخابات آزاد وضع ثابت          ی  موجود ميبود لزوم  

  . نامه به تزلزل بيندازداجرا اين بر

با اين تفاوت مطرح شـود كـه دسـتگاه    ی كه قرار بر اين شود كه مجددا فرمول انتخابات ليستی در صورت ـ  ٢

مليون در نظر بگيرد مشكل انتخابات را از پيش پا بردارد از كجا كه اين بار نيز جوانان ی نيز برای ا حكومت سهميه

  . مجدد اين برنامه نكشاندی ه با مقاومت و اعتراض خود كار را به رسوائو روشنفكران و دانشگاه مانند گذشت

اين است كـه دولـت تـسليم اراده مـردم بـشود و ايـن       ميماند ی كه باقی بودن اين دو راه تنها راهی با غير عمل 

ی  شـد را   ها عـوض نخواهـد     یصندوقها حاضر بشوند و با اطمينان از اينكه را        ی  امكان را بدهد كه مردم آزادانه پا      

  . خود را در صندوقها بريزند

در باطن و واقـع االمـر حقيقـت غيـر از ايـن      ی ظاهرا رفتن از اين راه كمال مطلوبست و مشكل را حل ميكند ول  

  : است و تحليل دقيق مساله نشان ميدهد كه اتفاقا راه انجام اينكار از هر دو طرف بسته است زيرا

 ٢٨فراهم شود كه  ی  ا در نتيجه ميدان دادن به مردم دو مرتبه موجبات         از يكطرف دولت نگران اين است كه مباد       

  . مرداد به خاطر محو آثار آن موجبات برپا شد

بـر  ی  انتظامی  كه نيروها ی  موجود و تسلط  ی  دارند از اينكه با وجود نظام استعمار      ی  از طرف ديگر مردم نگران    

ی مجلسی  از نتيجه انجام انتخابات در چنين شرايط      نوشت دهات دارند    حساس مشاغل و فئودالها بر سر     ی  ههاپايگا
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ها بركنند و اين وضع به   حاكمه و نمايندگان خانوادههيأتبه وجود آيد كه اكثريت نمايندگان آن را افراد وابسته به   

انـد و     را كه در گذشته از مجالس مخلـوق اختنـاق گذرانـده           ی  متزلزلی  قراردادها. مجال بدهد ی  استعماری  سياستها

كه ظـاهرا در شـرايط آزاد ايجـاد شـده           ی  اعتبار آن را تهديد ميكند به وسيله اين چنين مجلس         ی   يك انقالب مل   بروز

  . تنفيذ نمايند

چون دكتر مصدق در گذشته به كار برد بـا          ی  كه شخصيت ی  از اين گذشته به فرض كه اقليت توانست با تدبير         

ايجاد نمايد در اين صـورت      ی  صددرصد مل ی  د و جريان  مسير جريانات را تغيير ده    ی  جلب حمايت قاطع افكار عموم    

بـه  ی   ايـن چنـين مجلـس      ين چنين مجلس معزول نگردد و خـود       موجود است كه دوباره نخست وزير ا      ی  چه تضمين 

حـبس و زنـدان گرفتـار       ی  استناد اختيارات مجالس كنگره و موسسان منحل نشود و نمايندگان مجلس بـه گرفتـار              

  . نشوند

از طريـق   ی  كـه بايـست   ی  كه مردم را در شرايط حاضر نسبت به انجام هـر نـوع تحـول              ی  چنين است تحليل علت   

به اين ترتيب مالحظـه     . طرف ساخته است   یمجلس معمول گردد مايوس و نسبت به شعار انتخابات كم حرارت و ب            

 برداشـته   اين دولت ی  از پيش پا  ی  نيست كه به آسان   ی  ميشود كه عالوه از مشكل بودجه مشكل انتخابات نيز مشكل         

  . شود

  تقليل بودجه ارتش و محاكمه افسران

سلطنت آباد گفت كه من ميخواستم با كوتاه كردن دست اجانب ی  كه دكتر مصدق در محاكم نظام     ی  شايد روز 

را كـه امـروز     ی  بـست   نميتوانـست وضـع بـن     ی  ايران بر اهميت مقام سلطنت بيفـزايم كـس        ی  از دخالت در امور داخل    

  . خود مجسم نمايدی است پيش پااعليحضرت دچار آن شده 

خارج شد و در رديف گـروه       ی  طرف یشاه از ب  ی  دكتر مصدق كشور ايران به رهبر     ی  پس از سقوط حكومت مل    

ی بـرا ی  طرفـ  یبيـرون آمـدن ايـران از بـ        ؟  و افتخـارآميز  ؟  متعهـد در آمـده گرچـه حاصـل غرورانگيـز          ی  كشورها

 جانـسون بـه محـض ورود در فرودگـاه مهرآبـاد ميگويـد               لينـدون ی  گردانندگان دستگاه از جمله اين است كه آقـا        

مفهوم مخالف اين بيان اين است كه چون كشور ايـران متعهـد             ی  ول» از ايران را تعهد كرده است     ی  آمريكا پشتيبان «

ی رقيـب و از جهـت وسـعت اطالعـات سياسـ            یبـ ی  متعهد كه از لحاظ قـدرت نظـام       ی  كشورهای  است بايد از رهبر   

  . ن و چرا اطاعت كندنظير است بدون چو یب

و استقالل خود را در گرو نظريـات هـم          ی  با قبول تعهدات ناشيه از قراردادها آزاد      ی  كشوری  است وقت ی  بديه

كـه  ی پيمانان گذارد و هنگام عمل ناگزير است كه به نظريات و دستورات هم پيمانان گردن نهد به خصوص هنگـام             

  .  و حكومت از حمايت مردم مملكت خود محروم شدبرقرار شدهی نامساوی قرارداد فيمابين دو نيرو

  كه به هم بافته شدی زنجير

دولت ايران رسيده خود را متعهد به حفظ ايران ميدانـد           ی  كه به امضا  ی  امروز دولت آمريكا به موجب پيمانهائ     

فته به خود متعهد قرار گری كشورهای دشمن در مقام رهبری تعهد خود چون در كار مقابله با نيروی اجرای  و برا 

مرانـه مـشورت    آن آ ی  اجـرا ی  يران نقشه بكشد و بـرا     تعداد نفرات و شكل تشكيالت قشون ا      ی  برااجازه ميدهد كه    

خـود بـه    ی  و علنـ  ی  به دنبال همين احساس مسووليت است كه مك نامارا وزير دفاع آمريكا در گزارش رسم              . بدهد

قائل و معتقد است    ی  اين منطقه اهميت حيات   ی  مريكا برا اياالت متحده متذكر ميشود كه دولت آ      ی  كميته تداركات سنا  

ممكن است دچار محاسبه غلط شده به اين تصور       ی  در اين كار بشود چين كمونيست و دولت شورو        ی  كه اگر غفلت  

متزلـزل شـده    ) با توجه به استعمال صريح و بيهوده مداخله ضروريـست         (مداخله  ی  و اراده آمريكا برا   ی  كه آمادگ 

 در كره كردنـد در مـورد   ١٩٥٠را كه سال ی تحريض شوند و كار   ی  سريع نظام ی  ن به يك پيروز   رسيدی  است برا 
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ی هـائ   كه حكومت ايران به وعـده     ی  نظامی  بيند كه در قبال مصلحت انديش      یمی  دولت آمريكا وقت  . ايران تكرار نمايند  

 فشار خود را از راه كم ابتدا. رددگ یمی  اين زمينه داده عمل نكرده ناچار به وارد آوردن فشار اقتصاد   كه مكرر در  

گيرد جيره قشون را قطع ميكند تا بـه   یشروع ميكند و چون از اين طريق نتيجه نم      ی  اقتصادی  كردن كمكها و وامها   

ی درسـت اسـت كـه دولـت علـم بـرا      . ها تعلل ميكنند به زانو درآورد برنامهی  حاكمه را كه در اجرا   هيأتآن ترتيب   

سازمان برنامه از درآمـد نفـت كـسر و بـه            ی  مملكت يا سهم  ی   با شتاب از بودجه عمران     كردن آثار اين فشار   ی  خنث

كنـد و شـاه هـم بـا عجلـه و بـر خـالف اظهـارات                  ی  قشون جلوگير ی  بودجه قشون اضافه كرد تا از توقف چرخها       

از ی  ديگـر حتـ   ی  شـده بـود كـه تـشكيالت ارتـش ايـران بـه تناسـب كـشورها                 ی  كه در سابق كرده و مدع     ی  مكرر

نظير سوئيس و سوئد كوچكتر است معهذا طبق مندرجات جرائد لزوم تقليـل نفـرات ارتـش را                  ی  طرف یبی  ورهاكش

و دست زدن به تركيب و متزلزل ساختن اساس ارتش در ی عمرانی ها كيست كه نداند تعطيل برنامهی ول. تائيد كرد

ارتبـاط اربـاب و    ـ  رداتـش بـرهم خـورده   تعادل صـادرات و وا  ـ  انتخاباتش معلق ـ  اش نامتوازن كه بودجهی مملكت

متزلزل و از همه باالتر عدم رضايت مردمش همه جا را گرفته ی نيمه كاره اصالحات ارضی رعيتش در نتيجه اجرا

  ؟ آن ايجاد خواهد كردی فردای و اجتماعی در گردش چرخ اقتصادی العمل است چه عكس

بر درآمد مملكت ی آيا دست غيب؟ ود چه ميتواند بكنداگر تسليم متحد زورمند خود نشی دولت در چنين شرايط

حاضـر نـشدند    ی  و يا مردم كه حتـ     ؟  تنزل خواهد يافت  ی  ا  ها با پيش آمد غير مترقبه       و يا ارقام هزينه   ؟  خواهد افزود 

بـست نجـات    زلزله زدگان به شير و خورشيد بدهند با خريد اوراق قرضه دولت را از ايـن بـن  ی اعانات خود را برا  

  ؟  دادخواهند

سوم را راه بيانـدازد بـا   ی كار برنامه عمرانی  ميليون دالر كمك خارج٨٠٠دولت ايران كه قرار بود با دريافت   

اين ی در راه اجرا  ی  جبران كسر خرج ارتش سنگ ديگر     ی  سازمان برنامه برا  ی   ميليون دالر از سهم    ٤٠ی  كسر سال 

ی هـا   از محـل برنامـه    ی  هم كه ميبايـست   ی  اليحه تقسيم اراض  ی  اجرای  با اين تقليل نه تنها جلو     . برنامه انداخته است  

غيـرممكن  ی دريـافت ی نيز پرداخت اقساط وامهـا  روستاها تائيد و قابل عمل گردد در محاق تعطيل ميافتد و        ی  عمران

از ی  كه دارد در ميان عدم رضايت عموم      ی  ا  با اين حال آيا قابل تصور است كه دولت ضعيف علم با زمينه            . ميگردد

و ی  تهديد بيكـار  ی  اصالحات ارض ی   تعديل بودجه مشكل انتخابات تقليل هزينه و تشكيالت ارتش تعطيل اجرا           عهده

ی كه مقدمات سقوط امين   ی  آيا طراحان و با اين حالت     ؟  سركار بماند ی  و بيش از مدت كوتاه    ؟  برآيدی  بحران اقتصاد 

ی كردند ميتوانند اميدی  مملكت را سرهم بندبه فوريت بودجهی بعدی  مانورهای  را فراهم آوردند و به منظور اجرا      

خود هـست   ی  كه متوجه مشكالت موجود و زمينه سست سياس       ی  به هر صورت دولت   ؟  خود داشته باشند  ی  به فردا 

تظاهرات دسـتجات   ی  خواهد با در پيش گرفتن روش نرمش با مليون به هر ترتيب كه شده جلو               یمی  زرنگی  رواز  

كه علت اتخاذ روش نرمش دولـت را   ی  چنين است تحليل  . متوجه اوست نجات بدهد   كه  ی  را بگيرد و خود را از خطر      

  . با مليون توجيه ميكند

از راه مخالفت با تقليل بودجه ارتش كه مقدمه الزم          ی  سقوط امين ی  شايد آن زمان كه دستگاه حاكمه ايران برا       

ميكـرد غافـل از ايـن       ی  ود اسباب چينـ   بی  عمرانی  طرحهای  اجرای  و دادن كمك برا   ی  جلب اعتماد حاميان امين   ی  برا

الزم ميدانست سفيرش آمرانه مشورت بدهد بـا سـقوط او چنـين             ی  بود كه اگر دولت آمريكا در مورد حكومت امين        

همه برنامه  ی  تشخيص خواهد بود كه به معاون رئيس جمهورش ماموريت بدهد كه به ايران بيايد و ضرورت اجرا                

هـدف  «وشيتدپرس پس از مراجعت جانـسون ايـن خبـر را مخـابره كـرد كـه                  اس. را با خشونت بيشتر متذكر گردد     

بنـابراين اگـر در     » پرداخت وام تشريح نمايد   ی  جانسون از مسافرتش اين بود كه سياست تازه دولت آمريكا را برا           

 بـن بـست   ٢مورد اول نخست وزير در بن بست قرار ميگرفت و كنار ميرفـت ايـن بـار شـاه مملكـت اسـت كـه در             
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كـرده بـه    ی  را پيش بينـ   ی  كه چنين وضع  ی  و در اينجا است كه ميتوان گفت مخبر       . قرار ميگيرد ی  و اجتماع ی  سياس

  . داشتندی لقب داده بود در كار خود ورزيدگ» آخرين شانس«را مرد ی دنبال آن دكتر امين

  نتيجه

كـه قـانون    ی  تيـاز مـردم و بـه كمـك ام       ی  و قـانون  ی  بايد با احترام گذاردن به حقوق طبيعـ        یمقام سلطنت كه م   

اين مقام قائل شده خود را از صف مسوولين امور به استناد ممنوع بودن پادشاه از دخالت در امـور        ی  برای  اساس

مستقل نائل  ی  بودن از مسووليت نگهدارند و آن طور كه دكتر مصدق ميخواست به افتخار سلطنت بر كشور               ی  مبر

و مدارك آن ارائه شده با قبول مسووليت گشاده نهضت استدالل آيند با دخالت در امور و همانطور كه در نامه سر       

و پيشرفت مملكت كشور را     ی  و عايدات نفت و اتالف نه سال از بهترين اوقات ترق          ی  و يا تفريط ميلياردها درآمد مل     

قـرار  ی  ميكنـد و خـود در مـوقعيت       ی  ورشكسته معرف انداختند كه نخست وزير مبعوث ايشان وضع آن را          ی  به روز 

ی متعهد تبعيت نمايند و يا پا در گذرگاه       ی  كشورهای  يرند كه يا بايد بدون چون و چرا از دستورات سرفرمانده          ميگ

  . آن مقدور نيستی بگذارند كه پيش بين

ی بايد بـا اسـتفاده از امتيـاز عـدم مـسووليت در پنـاه حمايـت مـردم در برابـر تقاضـاها                        یمقام سلطنت كه م   

را كه  ی  ت ثروتمند لكسووليت نمايند با قبول مسووليت دخالت در امور وضع مم         خارجيان مقاومت و از خود رفع م      

نظيـر مـصر و هنـد و افغانـستان و تركيـه و      ی خـالص نفـت از كـشورهائ     ی   ميليون دالر عايد   ٣٠٠ی  با داشتن سال  

نيـاز بـوده اسـت بـه      یكـه اصـوال از آن بـ   ی درآورند كـه بـا قطـع جيـره و كمكـ     ی دارد به صورت ی  پاكستان برتر 

در راه  ی  آيا اين ننگ تاريخ ايران نخواهد شد كه آن كشورها بـدون درآمـد عظـيم اضـاف                 . تهديد گردد ی  ورشكستگ

از تعديل بودجه سـاالنه و تـامين خـرج          ی  و پيشرفت قدم بردارند و كشور ايران با درآمد فوق العاده نفت حت            ی  ترق

در برابـر   ی  شروطيت در پنـاه حكومـت ملـ       بايـد بـا رعايـت اصـول مـ          یمقام سلطنت كه مـ    ؟  اش عاجز باشد    روزانه

عزل مصدق قبول مسووليت كرده و      ی   مسووليت نمايند با صدور فرمان غيرقانون      عخارجيان مقاومت و از خود رف     

كردند و به اين ترتيب مـصونيت عـدم   ی  مرداد رهبر٢٨بعد از   ی  به اعتبار نوشته خود امور مملكت را ظرف سالها        

مقام سلطنت محفوظ ميبود از بين بردند و در نتيجه خود را در رديف              ی   دخالت برا  مسووليت را كه به استناد عدم     

  . كردند در مقام اتهام و خطر محاكمه قرار دادند یمی ه مشغول قوانين عادك حاكمه هيأتی افراد عاد

  ها واقعيت

ملكـت را   می  است كه بـا تحليـل منـصفانه قـضايا هـست           ی  است كه پيش آمده و اين خطر      ی  بهر حال اين وضع   

افتاده و قبـل از ايـن كـه كـار بـه      ی انديش در برخورد به اين گونه بحرانها مردم زنده دنيا به فكر چاره . تهديد ميكند 

اينكه راه عالج انديشيده و طريق حل مشكل آشـكار گـردد            ی  اينك برا . بكشد دست به عمل ميزنند    ی  مراحل باريكتر 

پيدا كردن ايـن موجبـات احتيـاج بـه          . را به وجود آورده است    ی  علمراجعه كرد كه موجبات بحران ف     ی  بايد به اصول  

  . تحليل عميقتر قضايا دارد

نتيجـه رعايـت    ی  فعلـ ی  به اين نتيجه ميرسيم كه علت العلل گرفتاريهـا        ی  اما در تحليل علت موجبات بحران فعل      

 طـرف پادشـاهان     نكردن قانون و زير پا گذاردن حقوق مصرح مردم در ميثاق مشروطيت و غصب ايـن حقـوق از                  

نهضت مشروطيت كه بر اساس سلب حقوق از پادشاهان و اختصاص قدرت اداره مملكت بـه ملـت بـر پـا                      . ميباشد

  .  سال عمر كوتاه خود سه بار مورد تجاوز پادشاهان قرار گرفته است٥٦شد ظرف 

ی  جز مدت كوتـاه    اند  كار آمده ی  روی  پادشاهان ايران كه پس از بروز جنبش مشروطيت و انشاء قانون اساس           

اسالف خود در قرون و اعصار بدويت كه در دل تاريخ قديم ايران باقيمانده ی ا اند از قدرت افسانه هيچگاه نخواسته

  . اند مردم تجاوز كردهی صرفنظر نمايند سه بار به حقوق اساس
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 تزار روسـيه از او  قيام كرد و لياخوف نماينده حكومت  ی  در مرحله اول محمد عليشاه قاجار عليه قانون اساس        

را كه ميخواست حقـوق مـصرح آنـان را در           ی  خوشبختانه عمر اين قيام كوتاه بود زيرا مردم پادشاه        . حمايت كرد 

در مرتبـه دوم    . خواندند و عليهش قيام نمـوده و او را از سـلطنت خلـع سـاختند               ی  زير پا بگذارد ياغ   ی  قانون اساس 

ی ار آمدند و در برابر ايجاد نظم طرق و شوارع روش ديكتاتور          كی  به كمك سياست انگلستان رو    ی  رضا شاه پهلو  

عاقبت در پيش گرفتن اين روش اين شد كه متاسفانه پادشاه ناگزير شد با اولـين اخطـار از طـرف                     . در پيش گرفت  

. آور بود از ايران خـارج شـود         پرست خفت   وطنی  هر ايران ی  كه برا ی  خارجيان عرصه قدرت را ترك كند و به نحو        

با مردم بريده بود در قبال فـشار خارجيـان در دامـان    ی با زير پا گذاردن قانون اساساه كه رابطه خود را      رضا ش 

  . نيافت و بدون بدرقه و تشريفات از ايران خارج شدی وطن مكان امن

است كه ی سوم نيز به نحوی در دوران ديكتاتوری حاصل زير پا گذاردن حقوق مصرح مردم در قانون اساس

  . آن وحشتناك و رعب انگيز استی يران دچار آن بوده و انديشه فرداامروز ا

  جرم پادشاهان و ايجاد شكاف

روحيه مـردم گـذارده و آنهـا را نـسبت بـه             ی  تجاوز متناوب پادشاهان به حقوق مردم تدريجا اثر خود را رو          

و حـق   ی   كـه اسـتقالل را     احـساس كردنـد   ی  مردم كه به دنبال اين تجاوز علن      . حكومت و افعال دولت بيگانه ساخت     

دخالت در اداره حكومت از آنها سلب شده نسبت به پادشاهان و عمال آنها كه در كـار قيموميـت كـرده بـا تحقيـر                          

توز   كنند كينه  یامور آنها وزير يا آقا باال سر معين م        ی  سرپرستی  شخصيت و غرور افراد از طرف آنها وكيل و برا         

و حمايت خارجيان قدرت مقابله با دستگاه را نداشـتند صـف خـود را از                ی  شدند و چون در مقابل تشكيالت انتظام      

ما ی  مملكت بدو جناح تقسيم و قدرت مل      ی  انسانی  در نتيجه پيش آمدن اين وضع نيرو      . صف حكومت مجزا ساختند   

نـسبت بـه   ی طرفـ  ینـسبت بـه افعـال دولـت و بـ      ی  اعتنـائ  یدر يك طرف ملت قرار گرفت كـه روش بـ          . تضعيف شد 

احقـاق حقـوق    ی  مملكت را پيشه ساخت و در طرف ديگر حكومت ايستاد كـه از تـرس قيـام مـردم بـرا                    سرنوشت  

خود بسر نيزه تكيه كرد و خود را در كنف حمايت خارجيان جا داده خارجيان كـه بـه نوبـت بـا حمايـت از       ی  قانون

ده و بـا حمايـت از آنهـا در          اين افراد را كرده بودند از فرصت استفا       ی  پادشاهان در موارد مختلف خود اسباب چين      

فـوق از حوصـله    ی  اثرات قراردادهـا  . مختلف تحميل كردند  ی  برابر مردم نظريات خود را به صورت عقد قراردادها        

مـردم و  ی سـرد و در ميـان مقاومـت منفـ      يكطـرف در محـيط      ی  حاصل انعقاد قراردادها  ی  اين بحث خارج است ول    

  .  حاكمه در شرايط حاضر دچار آن گرديده استهيأتاست كه  یتعهدات ناشيه از آن قرارداها مخالفت وحشتناك

  كنند یكه خارجيان پيشنهاد می راه حل

و تزلزل دستگاه سبب شده است كه خارجيان از ترس فرو ريختن دستگاه و برهم خوردن نظام ی بست فعل بن

ی ره بيفتنـد و راه حلـ  خـود بـه فكـر چـا    ی و نظـام ی و سياسـ ی موجود و به خطر افتادن همه جانبه منافع اقتـصاد         

ايران مداخله ی منعقده در امور داخلی اند اين بوده كه به استناد قراردادها   كه خارجيان انديشيده  ی  راه حل . بينديشند

ی  حاكمه ايران بخواهند كه با تقليل تشكيالت و نفرات ارتش موجبات تعديل بودجه و تامين تاكتيكهـا                 هيأتكرده از   

را كه حاضرند بدهند ی انجام مبارزه با فساد موجبات مصرف صحيح وامها و كمكهائبلوك غرب و بای سرفرمانده

را بگيرنـد و بـاالخره همـانطور كـه والتـرليپمن            ی  بروز خطـر كمونيـست    ی  جلوی  اليحه اصالحات ارض  ی  و با اجرا  

يـن توقـع    در برابـر ا   . تشريح كرده بدون دست زدن به يك انقالب نتايج حاصـل از يـك انقـالب را بدسـت بياورنـد                    

ارتش و تقليـل نفـرات      ی  است از جمله در مورد تغيير تشكيالت فعل       ی  ايران دچار محظورات  ی  پيمانان حكومت فعل    هم

  . آن
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كـرده و  ی در مورد برنامه مبارزه با فساد منظور دولت ايران اين است كه اگر بخواهـد بكـار گذشـته رسـيدگ          

از قبيل ابتهـاج و  ی كسانی كند طبعا پای مدها را تعقيب و زندانتاراج كنندگان و برباد دهندگان وامها و كمكها و درآ     

آنها به سياست انگلستان تعقيب از فساد       ی  نظر از وابستگ    آيد كه صرف   یمقدم به ميان م   ی  سپهبد كيا و سپهبد علو    

 و  به حفظ قدرت و مقام آنها اسـت بـه ميـان خواهـد كـشيد               ی  كه حكومت امروز ايران متك    ی  آنها دامن غالب مقامات   

توقع شود كه بر سرشاخه بنشيند و بن      ی  مقامات را تهديد به سقوط خواهد كرد و اين امر عاقالنه نيست كه از كس              

  . شاخه را قطع كند

ساختن طرح اصالحات   ی  آنجا است كه با عمل    ی  مشكل حكومت فعل  ی  اليحه تقسيم اراض  ی  و اما در مورد اجرا    

 و نفوذ استعمار متزلزل ميشود و با اين ترتيب مشاهده ميشود كه اقتداری ها شده و ريشهی فئودالها ناراضی ارض

قرار گرفته است كه با رفتن از يك راه        ی  عمليات گذشته خود بر سر دو راه      ی  ايران به علت تاثير قهر    ی  حكومت فعل 

 كـه از دسـت دادن  ی اردوگاه غرب بايد به انتظـار حـوادث مهمـ         ی  فرمان سرفرمانده ی  با اطاعت بدون چون و چرا     

با ادامه وضـع موجـود و   ی او پيش خواهد آورد بنشيند و راه رفتن از راه ديگر يعن     ی  قدرت و حكومت برا   ی  ها  پايه

از آن را در مـورد      ی  ا  ايدن در كتاب خـود نمونـه      ی  بگذارد كه آقا  ی  پا در گذرگاه  ی  از دستور سرفرمانده  ی  سرپيچ

  . افول ستاره اقبال دره نيل ذكر كرده است

  راه حل

ی چنين نشان ميدهـد كـه در شـرايط حاضـر بـرا            ی   اوضاع فعل  فانه قضايا در برخورد با    و منص ی  طقتحليل من 

  : دو راه حل بيشتر موجود نيستی نجات مملكت از وضع متزلزل و خطرناك فعل

  راه حل انقالبي ـ ١

  راه حل قانوني ـ ٢

عـراق و كوبـا و كنگـو و         است كـه خـدايان انقـالب در مـصر و            ی  پيش گرفتن همان شكل كار    ی  راه حل انقالب  

و بـر هـم زدن مقـررات كهنـه     ی  الجزاير در پيش گرفتند و به يك احتياج زمان خود كه از بين بردن نظام اسـتعمار                

الملل دوم يا در حقيقت مرحله خراب كردن بود پيروزمندانـه جـواب گفتنـد و                  متناسب با مقتضيات قبل از جنگ بين      

  . ه مرحله ساختمان جامعه است قدم برميدارنداينكه در راه اجرا احتياج ديگر زمان ك

خـود خـود   ی اين طرز عمل بر پايه انقالب بوده و هيچ يك از رهبران در هيچ يك از كشورها        ی  البته چون مبنا  

را تا اين   ی  ملی  را رعايت نمايند و انجام اين قسمت از آرزوها        ی  و دموكراس ی  اند كه اصول آزاد     را موظف ندانسته  

ی بـرا ی  اند از ايـن جهـت محلـ         كه به دست آورده   ی  رانده و به بعد موكول كرده و در قبال موفقيت         لحظه به وعده گذ   

  . اند گذاردهی انتقاد و ايراد باق

  راه حل قانوني

و قابـل اجـرا اسـت       ی  عملی  بحث الزم است اين حقيقت گفته شود كه اين راه حل در صورت            ی  قبل از ورود برا   

نه آنكه حكومت با اتكا بسر نيزه مواد مـساعد  . و طرف مورد رعايت قرار بگيردكه در اصول و مواد قانون از هر د   

از ی مـواد ی استفاده مـردم از مزايـا  ی خود مستند قرار داده با سو تعبير و تفسير از قوانين جلو        ی  قانون را به جا   

  . قانون كه به نفع افراد است بگيرد

. را از هـر جهـت فـراهم آورد        ی  ه موجبات اعمال قانون   آن است ك  ی  بنابراين شرط اول اعمال يك راه حل قانون       

طبقه حاكمه برخـوردار از تمـام نعمـات بـا اتكـا كامـل خـود بـر                   «است همانطور كه والترليپمن ميگويد      ی  البته بديه 

و با توجه به وضـع      ی  مساعد جهان بنابراين با استفاده از شرايط      » تسليم نميشود ی  مسلما به آسان  ی  تشكيالت نظام 

امروز ايران موجود است بايد كمك گرفت       ی  و عصبان ی  كه بالقوه در عمق اجتماع ناراض     ی  ستگاه از نيروئ  متزلزل د 
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تسليم بدون چون و چـرا در برابـر         ی  و اعمال قدرت حكومت را موظف كرد كه به جا         ی  و سياس ی  و با فشار اخالق   

آن ی  ن به خارجيـان كـه هـر دو        اردوگاه غرب و با اعمال سياست وعده دادن و عمل نكرد          ی  دستورات سرفرمانده 

  . معين كرده رعايت نمايندی جز سقوط جامعه ندارد حدود حقوق مردم را كه قانون اساسی سرنوشت

و تفنـگ برداشـتن و   ی كه عبـارت از خرابكـار  ی انقالبی روشهای اعمال راه حل قانونی خالصه آن كه اگر برا   

  . بدون ترديد اين راه حل ميباشدی مش» مبارزه«مسلح شدن ودست به كودتا زدن تجويز نميشود اتخاذ روش 

 نطق و نشر مطبوعات و برپـا داشـتن مجـالس نطـق و خطابـه ممنـوع                   گاه مردم را از ايراد      هيچی  ن اساس قانو

ی و به استناد لزوم رعايت مقـررات جلـو  ی هر آينه حكومت بخواهد به بهانه برهم خوردن نظم عموم         . نداشته است 

مردم را ی كه با زير پا گذاردن حقوق اساسی بگيرد بايد با اعمال قدرت به او فهماند حكومت  مردم را   ی  فعاليت قانون 

ی را كـه مخلـوق حكومتهـا      ی  خود محروم و مشروطيت را تعطيل كرده صالحيت اعمـال مقرراتـ           ی  قانونی  از مزايا 

 مجرم و مستوجب مجازات     كه عليه تمايالت مردم به عمل آورد      ی  و هر اقدام  . از نوع خود او است ندارد     ی  غيرقانون

  . است

ــانطور  ــست هم ــد ني ــه حكومــت  ی تردي ــرليپمن گفت ــه والت ــه آســان«ك ــد شــد  »یب ــردم نخواه ــسليم اراده م  ت

از خود نشان ميدهد كه نتيجه آن ضرب و جرح و شتم و غـارت و قتـل و زنـدان و تحمـل سـاير                          ی  العملهائ  وعكس

را كـه عبـارت از      ی  راه حـل قـانون    ی  تاكتيك و استراتژ  اتفاقا وجود همين برخوردها است كه       ی  محروميتها است ول  

  . جدا ميسازد» سازش«است مشخص ميسازد و آنرا از راه منحط و محكوم  »یمبارزه قانون«

ش خـاطر افـراد و امنيـت خيـال           ناماليمات خواسـته شـد آسـاي        از اينگونه  نيست كه اگر به خاطر پرهيز     ی  شك

را ی تعبير يك جانبه قوانين به نفع خود بر نخواهد داشت و هر عمل فراهم شود مسلما دولت دست از روش رهبران

خواهـد كـرد در   ی معرفـ ی حكومت باشد غيرقانونی اه ز مخالفين سربزند كه مخل برنامهاز انحاء ا  ی  كه به هر نحو   

اندازد كه هر    یمی  در پيش گرفته شود دولت مبارزات ملت را در مسير         » سازش«كه سياست اعمال روش     ی  صورت

ظه قابل كنترل باشد و به فرض كه حضور تصويب شده چند نماينده مورد حمايت مردم بخواهد موجب تجـاوز                    لح

 نصب وزرا به كمك  وحق انحالل مجلس و حق عزل  ی  بشود تعبيرات غيرقانون  ی  مشخص و حدود معين   ی  از مرزها 

در شـرايط حاضـر هـم    » ازشسـ «اعمال روش . مردم نجات ميدهندی طلب آيند و دستگاه حكومت را از خطر حق       یم

  . است» تسليم«طراز و هم ارزش انتخاب راه و روش 

 حاكمـه و حقـوق هـر يـك از دو     هيـأت  دارد كه در وراء تفـسير  »یاعتبار«و  » مفهوم«خود  ی  به خود » قانون«

كـه اعمـال راه حـل نجـات بخـش           ی  ا  بنابراين مفهـوم مبـارزه    . طرف ميثاق مشروطيت را تعيين و مشخص مينمايد       

كه حكومت ی قوانين نه تفسيری در چهار چوب مفهوم و اعتبار حقيقی است قانونی ا پيش پا ميگذارد مبارزهی ونقان

ی آورد و بنـابراين ايجـاد ضـمانت اجرائـ          یجنبش مردم از قـوانين بـه عمـل مـ          ی  به دلخواه خود به منظور سركوب     

  . »راه حل قانونيست«دف مبارزه ايران موجود است هی افراد كه در قوانين اساسی صيانت و حقوق قانون

  از مدافعات جميلهی استدالل

همـانطور كـه    ی  است منته ی  پيش پا ميگذارد راه حل قانون     ی  نجات از بن بست فعل    ی  كه اين تحليل برا   ی  راه حل 

ی چنانچـه اجـرا  ی گفته شد شرط اعمال اين راه آن است كه قانون همه جانبه اجرا شود در غيـر ايـن صـورت يعنـ     

و به نفع حكومت باشد امكان عبور از اين راه نيز بسته ميشود و بن بست موجود مجددا خطـرات                    ی  طرفقانون يك   

اعمـال حقـوق   ی از دو طـرف ملحـوظ گـردد و بـرا         ی  خود را تدريجا تحميل مينمايد چون در جائيكه فقط حقوق يك          

ی ن به آن بتوان راه حل قانونموجود است تا به استناد كردی موجود نباشد نميتوان گفت قانون   ی  طرف ديگر صيانت  

  . به دست آورد در اين صورت راه حل منحصر به همان راه حل ميگردد كه ايدن در كتاب خود ياد كرده است
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ژنرال مسمه وزير جنگ فرانسه را به مناسبت ، پرفسور دورژه استاد دانشكده حقوق پاريس در دفاع از جميله   

فرانـسه را نقـض كـرده    ی هم ميسازد كه با مقاومت خـود قـانون اساسـ   بازپرس دادگاه كائن متی عدم تمكين از را 

از ارتـش فرانـسه كـه    ی  پروفسور دورژه در مقابل اسـتنكاف ژنـرال مـسمه در مـورد ارسـال عكـس افـراد                  . است

شكنجه كنندگان جميله جزو آنها بوده باشند متذكر ميگردد كه يك فرد قوه مجريه حق نـدارد بـا اعمـال     ی  بايست یم

پروفسور دورژه . نمايدی و به بهانه حفظ شئونات ارتش از اطاعت دستور مامور قوه قضائيه سرپيچ        ی  نفسليقه ص 

خود را دنبال ميكند در قبال عدم تمكين وزير جنگ از اجرا دستور بـازپرس               ی  كه در دفاع از حق جميله بحث حقوق       

  : دادگاه كائن اعالم خطر كرده ميگويد

معينـه  ی  تفكيك قـوا  ی  برای  افراد آن جامعه و تضمين    ی  صيانت حقوق ی  برای  كه ضمانت ی  در هر اجتماع هنگام   «

  »نيز مطلقا وجود نخواهد داشتی وجود نداشته باشد قانون اساس

  غير كافيی الزم ول

ی  فـراهم گـردد شـرط      »یمبارزه قـانون  «با اتخاذ روش    ی  تامين موجبات اعمال قانون كه به شرح فوق ميبايست        

رسـيدن بـه مقـصود      ی  بـرا ی  صرف تامين اين موجبات كاف    ی   الزم است ول   »یقانونی  حلراه  «اعمال  ی  است كه برا  

  : استی رسيدن به مقصود تامين دو شرط ديگر ضروری برا. نيست

  جلب اعتماد مردم نسبت به صحت انتخابات ـ اول

  . صحيح انتخابات در راه تامين حق حاكميت موجود استی كه به فرض اجرای رفع خطر ـ دوم

ی گيـر ی د اول بايد متذكر شد كه از يكطرف تنها با دخالت دادن موثر اكثريت افراد مملكت در عمـل را                در مور 

ايجـاد كـرد كـه مـنعكس كننـده          ی  مجلس از نمايندگان مـردم مجلـس      ی  است كه ميتوان با پر كردن اكثريت كرسيها       

رات حكومت را ازدست نماينـدگان      مردم و قاطعيت خود اختيا    ی  ملت باشد و اين مجلس بتواند با را       ی  تمايالت واقع 

گذشه نسبت بـه مـشاركت در   ی  عملی  ها  ها خارج سازد و از طرف ديگر مردم به دنبال تجربه            و فئودالها و خانواده   

  . اند كه حاضر به مشاركت فعاالنه در امر انتخابات نيستند شدهی و سرخوردگی انتخابات دچار يكنوع سرد

ی درپـ  یشـت كـه تجـاوز مكـرر پادشـاهان بـه حقـوق مـردم و تعطيـل پـ                    درباره رفع اين مشكل بايد توجه دا      

سه ماهـه پـس از   ی يك مهلت قانون  ی  گذارده كه اين اثر به صرف اعطا      ی  در روحيه مردم باق   ی  مشروطيت اثر عميق  

. نسبت به مساله انتخابـات خـارج سـازد   ی طرف یصدور فرمان انتخابات نميتواند اكثريت مردم را از حالت ياس و ب    

رفع اثر سالها اختناق و تقلب و تزويـر باشـد و يـاس            ی  شد كه بتناسب برا   ی  رفع اين منظور بايد قائل به مهلت       یبرا

و بـر هـم زدن      ی  حاصل از سالها حبس و زجر و نهب و غارت و زندان و كشتار و تعطيل مجالس نطق و سـخنران                    

 باالخره به دنبال نـيم قـرن سانـسور          و. را زائل سازد  ی  گرفتار ساختن و كشتن رجال مل     ی  تشكيالت احزاب سياس  

دردل ی باشد تـا بارقـه اميـد   ی ا ها فرجه  عقايد و مراسالت و هجوم به منازل و آتش زدن و غارت كتابخانه      و افكار

  . به مشاركت در انتخابات از خود نشان دهندی مردم روشن كند تا به تبعيت از آن رغبت

در پايتخـت   ی  ر از امكان تشكيل ميتينگ و و مجالس سخنران        كه صرفنظ درآيد  ی  دادن اين مهلت بايد به صورت     

  . ها سرايت دهد را به داخل شهرها و دهات و دهكدهی و مراكز استانها موج تبليغات سياس

ترين مردم وضـع بـد خـود را درك نكـرده باشـند و اوضـاع موجـود                دور افتاده ی  نيست كه حت  ی  امروز روز 

 به عبارت ديگر قهر مردم از دستگاه حكومت است كه آنها را تبديل بـه          باشند چيزيكه هست ياس مردم و يا      ی  راض

ميتوان ادعا كرد ی چه جراته اصوال ب. ها و كدخداها كرده است بيجان در دست فرماندهان و خانها و اربابی ا مهره

ی باد زنـدان  و استقالل تحت نظر در قلعـه احمـدآ        ی  موجود است در حاليكه رهبر ملت ايران و سمبل آزاد         ی  كه آزاد 

ی كه محبوب ملت در غل و زنجير دشمن است دعوت از مردم به مشاركت در انتخابات اصوال خيال                 ی  در حال . است
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بنابراين كشاندن دامنه مبارزه به داخل توده . گرفتن احساسات مردم نداردی و به بازی به جز ريشخند افكار عموم

هـا   دارد كه به تناسب فعاليتی است كه احتياج به زمان   ی  شروطمردم و نفوذ دادن به ميان شهرها و دهات از جمله            

  . خواهد بودی و امكانات كوتاه و يا طوالن

  . كه از راديو لندن بلند شدی ا زمزمه

راديـو لنـدن در قـانون    ی كه بـه رهبـر  ی كه گذشت با مداخالتی مردم از جهاتی تدريجی  گذشته از سرخوردگ  

در انتخابـات   ی  اعمال حق حاكميت مردم به فـرض پيـروز        ی  برای  نت اجرائ ايران به عمل آمده اصوال ضما     ی  اساس

از ی  ضـمن يكـ   ی  ا  سـاعد مراغـه   ی  ها محو نشده كـه راديـو لنـدن در كابينـه آقـا               هنوز از خاطره  . نمانده است ی  باق

وزيـر  ی  اسـفنديار ی  نوری  آقای  خود لزوم تشكيل مجلس موسسان را در ايران خاطر نشان ساخت ول           ی  ها  برنامه

را تكذيب كرده به هر حـال بـه دنبـال آن اخبـار و ايـن                 ی  از طرف دولت وجود چنين فكر     ی   وقت به نمايندگ   هجخار

تشكيل شد و با دستبرد زدن به حقوق حاكميت مردم به شاه حق داد كه               » لندنی  فرمايش«تكذيب مجلس موسسان    

ی تكميل شد و با سـو تعبيـر      ه اخير   با تشكيل كنگر  ی  اين دستبرد قانون  . مجلسين را منحل سازد   ی  در مواقع ضرور  

  . بر هم زدی و اساس حاكميت مردم را به كلی به عمل آمد اصل تفكيك قوی  متمم قانون اساس٤٨كه از اصل 

علـت تـدوين قـانون      ی  صدر مشروطيت و مبارزان راه آزاد     ی  جا دارد اگر ضمن تجليل از روح پر فتوح شهدا         

نامشروح كنگره و موسسات عمال مسخ شده اسـت بيـان           ی   غيرقانون كه تدريجا منسوخ و با افزايش زوائد      ی  اساس

  . گردد

  نهضت مشروطيت ايران

افـق ديـد مـردم     ـ  همين كه آثارب اختراعات اروپائيان در قرن نوزدهم به مشرق زمين رسيد چشمها باز شـد 

تم جديـد ارتباطـات   سيـس ی برقـرار  ـ  امكان رفت و آمد باورپـا  ـ  سطح اطالعات احاد ملت باال رفت ـ  روشن گرديد

 ساله بيدار كرد مردم متوجه شدند كه بنده و          ٢٥٠٠افزايش ميزان تجارت و مبادالت ملت ايران را از خواب سنگين            

وطن مال آنهـا   ـ  هوش دارند تا درك كنند اختيار دارند تا عمل كنند ـ  اند چشم دارند تا ببينند زر خريد آفريده نشده

ی گرچه روش اسـتبداد  ـ  نيستی مزيتی را بر كسی ن افتاده و عقال و منطقا كسسايه خدا بر سر همه يكسا ـ  است

، انـد بـه مراتـب سـعادتمندتر         خـالص شـده   ی  كه از شر وجود چنين روشـ      ی  كشورهائی   ساله سابقه دارد ول    ٢٥٠٠

را ی گمانـد  و عقـب ی خود شده بود علت بـدبخت    ی  افتادگ  ملت ايران كه تازه متوجه عقب     . تر و آسوده خاطرترند     مرفه

. پادشاهان و در عاطل ماندن قدرت خالقه مشاركت مردم در اداره مملكـت تـشخيص داد               ی  و خود خواه  ی  لياقتی  ب

خيابانيهـا   ـ  اسدآباديها به منبر رفتنـد  ـ  كتاب نوشتند ـ  جلسه دادند ـ  به دنبال اين تشخيص نشستند و بحث كردند

دست پادشاهان را از مداخله در امور مملكت كوتاه         ی  اساسكردند تا باالخره موفق شدند با تدوين قانون         ی  جانباز

تـصريح  ی  بـرا ی  به دنبال اين موفقيت و متعاقـب ايـن پيـروز          . سازند و حق مطلق حاكميت را به مردم واگذار كنند         

را تدوين كردند و به موجب اصل پادشاه را از مداخله در امـور منـع و                 ی  متمم قانون اساس  ی،  بيشتر در تفكيك قو   

  . را به مردم تفويض كردندی ساختند و به موجب اصل متمم قانون حق مطلق حاكميت ملی وليت مبراز مسو

  بحث لغوي

بودند وجود سلطنت را نشانه تاريخ ايران ميدانستند ی كه معتقد به حفظ سنن ملی تدوين كنندگان قانون اساس

چـون نقطـه نظـر و       ی  اد محفوظ داشتند منته   نسبت به آن وفادار ماندند و احترام و موقعيت پادشاه را در خالل مو             

در آن تاريخ تامين حقوق مردم بود اين است كه از جهت ايضاح مطلـب  ی خواهی ملت از نهضت آزادی ديدگاه اصل 

مقيـد بـه    ی  انتخاب كلمه مشروطيت كه قانونگذار    . رژيم انتخاب نمودند  ی  را برا » مشروطيت«و تفهيم منظور عنوان     

» رژيـم كنـستيتوسيونل  «با لغـت  ی  از جهت تامين فوق بوده واال كلمه مشروطيت مشابهت    اند  آن بوده ی  مفهوم شرط 
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و ) بنا نهادن ـ  متشكل كردن پديد آوردن ـ  تشكيل دادن(مرادف ی فرانسه به معنائ» كنستيتوئه«كه مشتق از مصدر 

راين مـشاهده ميـشود كـه       بنـاب . ايـران بـوده نـدارد     ی  امثال اينها است و اعمال آن هدف انشا كنندگان قانون اساس          

 مـتمم قـانون و شـناختن     ٤٨تعبير اصل   ی  و موسسان غيرقانون  ی  فرمايش  نامشروع مجلس كنگره  ی  ها  افزايش زائده 

از طرفين ميثاق قرارداد مشروطيت است دسـت نقـض غـرض انـشا     ی  پادشاه كه احد  ی  حق عزل و نصب وزرا برا     

  . استی كنندگان قانون اساس

  مدارك تاريخي

ارائـه شـود شـواهد زيـر        ی  از منظور انشا كنندگان قـانون اساسـ       ی  گذشته مدارك ی  ه از شاهد لغو   اين ك ی  برا

  : آورده ميشود

  : كه» تنبيه االمه و تنزيه المله«بنام ی از كتاب مستطاب حضرت آيت اهللا مرحوم آقا شيخ محمد حسين نائين ـ ١

د اصال در بين نباشد اساس سلطنت فقط بـر          دوم آنكه مقام مالكيت قاهريت و فاعليت مايشا و حاكميت مايري          «

سلطان بـه همـان انـدازه محـدود و          ی  و استيال ی  نوهيه متوقفه بر وجود سلطنت مبتن     اقامه همان وظايف و مصالح      

سلطان بـه مقـدار واليـت بـر     ی از اين جهت اندازه استيال ـ  تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقيد و مشروط باشد

ايـن  . فش چه به حق باشد يا به اعتصاب به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بـود امور مذكوره محدود و تصر 

. . . نامند و وجه تسميه به هر يك هم ظاهر اسـت        . . . . . . . . قسم از سلطنت را مقيده و محدوده و عادله و مشروطه          

. . . . . . . . ر و احيـا خواننـد     چنين سلطنت باشـد محتـسبين و ابـاه و احـرا           ی  را كه متنعم به اين نعمت و دارا       ی  ملت. 

و كيفيت ی الزم االقامه از آنچه در آن حق مداخله نيست كامال واف    . . . . . كه به تجديد مذكور   ی  مربت داشتن دستور  

به هـر يـك     ی  و امانتدار ی  ملت تشخيص و خروج از وظيفه نگهبان      ی  اقامه آن وظائف و درجه استيال سلطان و آزاد        

و ساير عقوبـات مرتبـه بـر خيانـت          ی  ط چون خيانت به نوع است و رسما موجب انعزال ابد          از طرفين افراط و تفري    

از آن اسـت لهـذا نظامنامـه و قـانون اساسـيش             ی  بـر عـدم تخطـ     ی  و اساس حفظ محدوديت مبتنـ     . . . . . . . . . باشد

 به مالكيت تواند كه مستحق و حافظ محدوديت و مانع تبدل واليتی محاسبه و مسووليت كامله در صورت» «خوانند

 مبعوثان و آنان هـم در تحـت مراقبـه و    هيأتاند در تحت نظارت و مسوول        بود كه قاطبه متصديان كه قوه اجرائيه      

  ».مسوول آحاد ملت باشند

ماننـد ميـرزا   ی معتبـر ی و اعـضا . . . . . . . . مجمع آدميت كه مظهـر روشـنفكران بـود    ـ  ها نقل از روزنامه ـ  ٢

 ـ  یفرصـت الدولـه شـيراز    ـ  ميرزا جوادخـان سـعدالدوله   ـ  یسليمان ميرزا اسكندر ـ  لسلطنهمحمودخان احتشام ا

آدميت موسـس  ی ميرزا عباسقليخان قزوين. . . . . . . و شاهزاده عضد السلطان داشت ـ  كمال الملك ـ  صدق السلطنه

جهـد بايـد كـرد تـا در         . . . . . . . . . . «: نوشته مينويـسد  ی  سيد محمد طباطبائ  ی  كه به آقا  ی  ا  اين جمعيت در يك نامه    

  ». وزرا مسوول و استقالل ديوان قضا برپا شودوی ملی  پارلمان وايران سلطنت مشروطه محدود

ايران را نقض كـرده بـه فـرض كـه مـردم             ی  كه به شرح فوق اصول قانون اساس      ی  هائ  بنابراين با وجود زائده   

ی نظر نمايندگان منتخب مردم پيدا كرد و امنيت خـاطر         ی  رااجی  برای  ميتوان ضمانت ی  شدند ك ی  ترغيب به دادن را   

كـردن اعمـال حـق    ی اسـت كـه از جلـوگير     ی  شركت در انتخابات ترس   ی  مردم برا ی  رغبت یفراهم آورد و چه بسا ب     

ی از كجا كه حاصل تالش آنها با فرستادن نماينده به مجلس بالفاصله با منحـل شـدن آن خنثـ                   . دارندی  حاكميت مل 

 متمم  ٤٨كار آمدن نخست وزير مبعوث و منتخب مردم سو تعبير و تفسير اصل              ی  ا كه به فرض رو    نشود و از كج   

كـه بـه    ی  ايستكه آثـار دسـتبردهاي    ی  بنابراين شرط اعمال راه حل قانون     . زحمات ملت را بر باد ندهد     ی  قانون اساس 

  .  گرددحقوق افراد جامعه تامينی  موجبات صيانت قانون وزده شده محوی اصول قانون اساس
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را ندارند  ی  اختيار دخالت و تصرف در اصول قانون اساس       ی  مجلس عاد تامين اين منظور    ی  نظر به اين كه برا    

  . بحث را لزوم تشكيل مجلس موسسان هدايت مينمايدی راه حل قانون

  : كه مجلس موسسان بايد تصويب كندی مسائل

  . اضافه شدهی كه به قانون اساسموسسان و كنگره ی مجالس غيرقانونی فرعی ها لغو زائده ـ ١

  . مردمی به منظور تصريح حق مطلق حاكميت ملی الحاق مواد تحليل ـ ٢

  . را بر هم نزند و شرط وجود سلطنت را زائل نكندی كه اصل حاكميت ملی تصريح حقوق پادشاه به حدود ـ ٣

ند قرار داده با بر هم زدن اصـل  پادشاهان را مستی يا شفاهی كه فرامين كتبی وزرائی تعيين مجازات برا ـ  ٤

  . اند مسووليت در مقابل مجلسين ماليه ملت را تفريط كرده

  . اند عدول كردهی كه از قانون اساسی تعيين مجازات كسان ـ ٥

  . كه موجبات تعطيل مشروطيت را فراهم ميكنندی كسانی تعيين مجازات برا ـ ٦

  راه حل قانونيی استراتژ ـ شروط ـ هدف

  )خالصه(

  و اعمال حق حاكميت مليی استقرار حكومت مل ـ هدف ـ  لفا

   ـ شروط ـ  ب

  فراهم كردن موجبات اعمال همه جانبه قانون ـ اول

از طريق گسترش دامنه فعاليتها به داخل شهرها ی تبليغ مردم به خروج از حالت بيطرفی مهلت دادن برا ـ  دوم

  . ها و دهات و دهكده

  . افراد جامعهی قانونی و تامين موجبات صيانت حقوقی از زوائد غيرقانون یمنزه كردن قانون اساس ـ سوم

   ـ یاستراتژ ـ  ج

  )قانون معين ميكندی كه علم حقوق برای قانون بر مبنائ(ی مبارزه قانون

نجات وضع امـروز ايـران در       ی  برای  بود از وضع موجود و ارائه راه حل       ی  آنچه در اين رساله گذشته تشريح     

  : ست كه ژان ژاك روسو درباره آن ميگويدحقيقت همان ا

كـه رابطـه   ی هنگـام  ـ  اسـت ی خاصـيت از آن بـاق   یبـ ی نزديك به زوال است و فقـط شـبه  ی كه دولتی هنگام«

را زيب خود ميسازد اراده    ی  اسم مقدسات عموم  ی  در همه قلبها پاره ميشود و كثيف ترين منافع خصوص         ی  اجتماع

  »سكوت اختيار ميكندی به كلی عموم

  : را هم كه اين تحليل پيش پا ميگذارد همان است كه نامبرده درباره آن ميگويدی اه حلر

كـه دفعـه    ی  آن كـس  . احتياج پيدا ميشود عموم افراد لزوم وضع آن را درك ميكننـد           ی  ا  هر وقت به قانون تازه    «

كه هر فرد اطمينـان     ی  موقع. دآور یاند به زبان م     همه حس كرده  را پيشنهاد مينمايد فقط آنچه را كه قبال         ی  اول قانون 

آن مصمم ميـشود و در ايـن حـال بـدون بنـد و               ی  آماده هستند به اجرا   ی  انجام امر الزم  ی  پيدا كرد ديگران هم برا    

  ».ميتوان آنچه را كه عموم موافق هستند به صورت قانون در آورده به تصويب رسانيدی بست و سخن سرائ

   آزاديخواه فقيدترجمهی  قرارداد اجتماع٢١٣ تا ٢٠٠صفحات 

  غالمحسين زيركزاده

  ١٣٤١شهريورماه 
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نهضت مقاومت  «منظور يك سازمان غيرنظامی است كه بدست دربار و ارتش به وجود آمده بود و نبايد آنرا با                   . ۱

  . مرداد به دست مردم ايجاد شد اشتباه كرد٢٨كه بعد از كودتای » ملی ايران
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