
با گذشت زمان از برافتادن رژيم پادشاهى   
دوام  با  و  طرف  يك  از   57 انقالب  در 
استقرار نظام سركوبگر اسالمى از سوى 
براى  اين چند ساله  ديگر، زمينه اى در 
هواداران سلطنت پهلوى بوجود آمده كه 
سعى كنند با از بحث خارج كردن مسائل 
آن دوران- به عنوان “ گذشته ها “- و 
عمومى  نفرت  و  نارضايى  از  استفاده  با 
راه  عنوان  به  را  خود  جانشين،  رژيم  از 
پيكار  در  جامعه  مقبول  و  مطلوب  حل 
آزاديخواهانه معرفى كنند. رمز اصلى در 
اين تردستى همان به فراموشى سپردن 
سلطنت  ساله  چند  و  پنجاه  هاى  تجربه 
پهلوى تحت عنوان “ گذشته ها “ است.

هستند  هم  طلبان  سلطنت  از  غير 
با  نيت  حسن  سر  از  احتماًال  كسانيكه 
هستند  هم  طلبان  سلطنت  از  غير 
با  نيت  حسن  سر  از  احتماًال  كسانيكه 
هستند  هم  طلبان  سلطنت  از  غير 

تكيه به وضع اسفبار كشور در زير سلطه 
حكومت اسالمى توصيه مى كنند براى 
دمكراسى   “ مبارزه  كردن  تر  گسترده 
خواهى”  بايد گذشته ها را فراموش كرد 
و “ شكل حكومت” آينده را كه جمهورى 

يا سلطنت باشد براى آينده گذاشت.
و  كلى  بحث  يك  در  كه  است  درست 
تجريدى، جمهورى و سلطنت را ميتوان 
به شكل حكومت تقليل داد اما در اينجا 
با  معين  جامعه  يك  مورد  در  صحبت 
سلطنت  است.  معين  تاريخى  هاى  داده 
و به طور مشخص سلطنت پهلوى يك 
تجربه تاريخى معين ماست و فقط يك 
از “ شكل  نيست. وقتى  شكل حكومت 
صحبت  مشروطه  پادشاهى  حكومت” 
مى كنيم قانون اساسى و حقوق ملت و 
پارلمان و دولت منتخب آن مطرح است 
و شاه هم در ويالى خود گردش مى كند 
اما وقتى صحبت از تجربه تاريخى معين 
پوش  چكمه  ديكتاتور  دو  ماست  كشور 
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پيروز باد مبارزات مردم ايران براى استقرار حاكميت ملى و مردمى   

از آنچه خبرى  به يكه تازى مشغولند و 
و  ملت  حقوق  و  اساسى  قانون  نيست 
مجلس و دولت منتخب آنست. بنابراين 
بحث جدى و صادقانه سلطنت و مشروطه 
ايران بالواسطه  سلطنتى در مورد معين 
ديكتاتوريهاى  بحث  به  بالفاصله  و 
تبديل  شاهى  رضا  محمد  و  شاهى  رضا 

ميشود و در حضور چنين تجربه تاريخى 
بهيچوجه نمى تواند در سطح يك بحث 
كلى ( كه بعله، سلطنت هم “ شكلى “ 
از اشكال مختلف حكومتهاى دمكراتيك 
است ) مطرح گردد و اگر بخواهيم بر آن 
بررسى  و  نقد  با  تنها  برسيم  كلى  بحث 
مسائل   يكايك  شناخت  و  برخورد  و 
آن  زمينه  ميتوان  پهلوى  ديكتاتوريهاى 
در  درجه   180 درست  اين  و   ) چيد.  را 
 ( است   “ ها  گذشته  فراموشى   “ برابر 
و  طلبى  سلطنت  برخوردى  چنين  بدون 
يعنى همان مشروطه  مشروطه سلطنتى 
شاهى  رضا  و  شاهى  رضا  محمد  كشى 
از  يكى   “ به  ربطى  كوچكترين  اصًال  و 
شاهى  رضا  و  شاهى  رضا  محمد  كشى 
از  يكى   “ به  ربطى  كوچكترين  اصًال  و 
شاهى  رضا  و  شاهى  رضا  محمد  كشى 

نمى   “ دمكراتيك  حكومتهاى  اشكال 
تواند داشته باشد. در واقع تكليف سلطنت 
طلبان ايران به يك مناسبت از اين هم 
مشكلتر مى شود و آن اينكه به دنبال هر 
سلطنتى “ بطور كلى” هم نيستند، بلكه 

سلطنت خاصى يعنى سلطنت پهلوى را 
هيچ  ترتيب  اين  به  و  كنند  مى  دنبال 
بيش  با  برخورد  از  فرار  براى  اى  بهانه 
از نيم قرن سابقه سلطنت پهلوى ندارند. 
تكليف مشروطه خواهان سلطنتى از اين 
تازه  بحث  مشروطه  است.  تر  شاق  هم 
بلكه  نيست  ايران  در  اى  ناشناخته  و 
انتخاب  با  اينان  دارد.  ساله  صد  سابقه 
نام مشروطه خواهى براى خود هيچ راه 
مشروطه  ساله  تاريخ صد  اين  از  فرارى 
و  جدى  خود  كار  در  چون  اما  ندارند. 
صادق نيستند روش برخوردشان به اين 

تاريخ “ فراموش كردن گذشته ها “ است 
مشروطه  كردن  فراموش  معناى  به  كه 

يعنى در واقع نفى خودشان است.
اگر كسانى به عنوان طرفداران “ حكومت 
كه  كامپيوترى”  حكومت   “ يا  فضايى” 
تاريخى  سابقه  بدون  و  آوردى  در  من 
است مى گفتند ما به “ گذشته ها” كارى 
اما مشروطه  بود.  پذيرفتنى  نداريم شايد 
خواهى و به فراموشى سپردن تاريخ صد 
ساله مشروطه در گفتار اعجاب آور است 

و در عمل همان استبداد پهلوى.
لگد مال شدن  تاريخ  ما  تاريخ مشروطه 
مشروطه توسط شاهان ديكتاتور و آزادى 
آزاديخواه در زير  كش بوده است. مردم 
پرچم قانون اساسى مشروطه براى كوتاه 
كردن دست شاه از حكومت در برابر اين 
و  اند  كرده  مبارزه  و  مقاومت  تجاوزات 
سرانجام شاه اصالح ناپذير را همراه با كل 
دستگاه سلطنت از كشور راندند، و ملت 

تاريخى  بزرگ  دستاورد  اين  براى  ايران 
در انقالب 57 بهاى گزافى پرداخته است.

در  آزاديخواه  مبارزان  خواهى  مشروطه 
حكومت هاى ديكتاتورى پهلوى و پيش 
معناى  به  عليشاه  محمد  برابر  در  آن  از 
از  ديگرى  نوع  برابر  در  طلبى  سلطنت 
حكومت نبرد، بلكه همانا در برابر قدرت 
محدود  و  آن  با  مبارزه  براى  و  سلطنت 
همان  مشروطه  كه  چرا  بوده  آن  كردن 
راندن شاه از حكومت و محدود كردن او 

به تشريفات سلطنت است.
كه  امروز  سلطنتى  خواهان  مشروطه 
فراموشى  به  را  مشروطه  ميخواهند 
منظور  كه  را  سلطنت  همان  و  بسپارند 
اصلى است علم كنند ، دستگاه ديكتاتورى 
خواهند  بازسازى  را  شاهى  رضا  محمد 
ما  طلبان  سلطنت  اگر  كه  براستى  كرد. 
امروز كه در قدرت نيستند با طفره رفتن 
از برخورد به تجربيات سلطنت ان را تاييد 

كنند هنگامى كه به قدرت برسند.....؟
سلطنت در مورد معين كشور ما فقط يك 
“ شكل حكومت “ و به ويژه “ شكلى از 
اشكال مختلف حكومت خاى دمكراتيك 
از  پس  ما  كشور  در  سلطنت  نيست.   “
ديكتاتورى  سلطنت  مشروطه  انقالب 
محمد عليشاه، سلطنت بحرانى احمد شاه، 
سلطنت ديكتاتورى رضا شاه و محمد رضا 
شاه بوده است. اكنون فكر سلطنت طلبى 
بدون برخورد به ديكتاتورى هاى پهلوى 
خواهد  در  سر  ها  ديكتاتورى  همان  از 
اورد و با انديشه هاى آزاديخواهانه بيگانه 
است. جمهورى خواهى نيز فقط گوياى 
فعًال  كه  نيست  حكومت”  شكل   “ يك 
است. جمهورى خواهى نيز فقط گوياى 
فعًال  كه  نيست  حكومت”  شكل   “ يك 
است. جمهورى خواهى نيز فقط گوياى 

پرچم  بلكه  كنيم  پنهانش  آينده  براى 
نيز  استبداد  و  سلطنت  برابر  در  مبارزه 
هست. جمهوريخواهى و برجسته كردن 
حكومت  شكل”   “ عنوان  به  جمهورى 
آينده از اين نظر اهميت فراوان دارد كه 
نمى  باز  استبدادى  سلطنت  براى  جايى 
و  الزامًا  ايران  آزاديخواهانه  پيكار  گذارد. 

ضروراً جمهوريخواه است.
و  الزامًا  ايران  آزاديخواهانه  پيكار  گذارد. 

ضروراً جمهوريخواه است.
و  الزامًا  ايران  آزاديخواهانه  پيكار  گذارد. 

جمهورى و سلطنت
فقط به عنوان شكل حكومت؟ و همين؟
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  خوشبختى  انسان در مبارزه و پيكار  براى آزادى و عدالت است.            " امانوئل كانت"

با  ايران  كشور  بر  حاكم  تندروهاى 
مى كوشند  فراوان،  تبليغاتى  جنجال 
گشايى  گره  در  فعاليت هايشان  بر  تا 
ملى  مٌهر  يى،  هسته  انرژى  مشكل  از 
گرايى و ايراندوستى بكوبند و اينگونه 
با  درگيرى  در  كه  سازند  وانمود 
همان  آمريكا،  و  غربى  دولت هاى 
كارى را دارند انجام مى دهند كه رهبر 
بزرگ ملى دكتر محمد مصدق انجام 
كارى را دارند انجام مى دهند كه رهبر 
بزرگ ملى دكتر محمد مصدق انجام 
كارى را دارند انجام مى دهند كه رهبر 

با  درگيرى ها  تشديد  واقع  در  مى داد. 
بزرگ ملى دكتر محمد مصدق انجام 
با  درگيرى ها  تشديد  واقع  در  مى داد. 
بزرگ ملى دكتر محمد مصدق انجام 

به سفارت خانه  تا حد حمله  انگستان 
با  درگيرى ها  تشديد  واقع  در  مى داد. 
به سفارت خانه  تا حد حمله  انگستان 
با  درگيرى ها  تشديد  واقع  در  مى داد. 

طرف  از  كه  تهران  در  كشور  آن 
صورت  حاكم  افراطى هاى  عوامل 
عبث  كوشش  همان  نتيجه ى  گرفت، 
صورت  حاكم  افراطى هاى  عوامل 
عبث  كوشش  همان  نتيجه ى  گرفت، 
صورت  حاكم  افراطى هاى  عوامل 

ماجراى  همانندسازى  براى  تبليغاتى 
مشكل انرژى هسته اى با جنبش عظيم 

ملى شدن صنعت نفت است.
نخست  گويا  را  ملى  سرود  اين  البته 
ميرحسين  ساله   8 جنگ  دوران  وزير 
موسوى ياد حاكماِن سياه- مست داده 
سوخت  چرخه  به  يابى  “دست  كه 
نفت  صنعت  شدن  ملى  با  را  هسته اى 
خود  غيرمستقيم،  و  كنند”  مقايسه 
صديقى...  و  فاطمى  و  مصدق  با  را 
مبارك  روى  به  و  دهند  نشان  همانند 
نماد  آن  با  مصدق  با  كه  نياورند  هم 
كردند.  چه  ملى  شرافت  و  استقالل 
پيروانش در جبهه ى ملى و نهضت  با 
آزادى چگونه تا كردند. و عاقبت، بر 
سر كشورش، عشق جاودانش، ايران، 

چه آوردند.
گذشته  از  كردن  نظر  صرف  با  اما 
حاكمان  كه  فرض  اين  با  و  آقايان، 
فعلى براى حفظ حقوق ملى و ميهنى 
كنند،  كار  مى خواهند  خيرخواهانه 

قاطعانه مى توان گفت كه:
ماهيت  هم-  يا  و  سازى  همانند- 
با  هسته اى  انرژى  ماجراى  نماياندن 
ايران،  نفت  ملى شدن صنعت  جنبش 
امرى بى پايه و كامال بى اساس است 
سازها،  همانند-  و  كننده ها  مقايسه  و 
گويا فقط صفحات پايانى فصل آخر 
كتاب ملى شدن نفت را خوانده اند و 

اصل و اساس آن حركت متمدنانه را 
به باد فراموشى سپرده اند. زيرا:

ايران،  نفت  ملى شدن صنعت  جنبش 
آن  منطقِى  ولى  گسترده  ادامه ى 
حركت دموكراتيك، آزادى خواهانه 
آن  منطقِى  ولى  گسترده  ادامه ى 
حركت دموكراتيك، آزادى خواهانه 
آن  منطقِى  ولى  گسترده  ادامه ى 

كه  بود  ايران  ملت  طلبانه  استقالل  و 
سالم  دموكراسى،  و  آزادى  استحكاِم 
و  استقالل  برقرارى  و  جامعه  سازى 
سالم  دموكراسى،  و  آزادى  استحكاِم 
و  استقالل  برقرارى  و  جامعه  سازى 
سالم  دموكراسى،  و  آزادى  استحكاِم 

ريشه  نفوذ  قطع  در  را  ملى  حاكميت 
ثروت  منابع  از  انگلستان  استعمار  دار 
ريشه  نفوذ  قطع  در  را  ملى  حاكميت 
ثروت  منابع  از  انگلستان  استعمار  دار 
ريشه  نفوذ  قطع  در  را  ملى  حاكميت 

نهضت  رهبر  مى دانست.  ايران  نفت 
به  تنها  مصدق،  محمد  دكتر  ملى، 
منافع اقتصادى و نتايج فنى ملى شدن 
را  آن  بل  نداشت،  نظر  ايران  نفت 
انسان  كرامت  و  آزادى  خدمت  در 
ايرانى مى ديد. بدين جهت بود كه هر 
پيروزى در عرصه ى ملى شدن صنعت 
گستراندن  براى  ابزارى  به  را،  نفت 
ساالرى،  شايسته  داخلى،  آزادى هاى 
آزادى  سلطنتى،  دربار  نفوذ  قطع 
استقالل  داخلى،  مطبوعات  و  احزاب 
و  دانشگاه  شأن  افزايش  دادگسترى، 
دانشگاهيان، سپردن كار مردم به مردم 

ايران... تبديل مى كرد.
پرونده  كه  افراطى  حاكمان  شما  اما 
به دست گرفته  تازه  را  ايران  هسته اى 
ايد. شما با هر حركتى در محافل بين 
المللى، هر شكست و پيروزى ناچيزى 
داخلى،  سركوب  براى  ابزارى  به  را 
مطبوعات  بيشتر  كردن  محدود 
مردمى، بدنام كردن غير “خودى ها”، 
نظامى ها،  و  پاسداران  كردن  حاكم 
بيرون راندن متخصصان و شايسته ها... 
چند  كارنامه ى  به  ايد.  كرده  تبديل 
“طى  مى گويند  كنيد.  نگاه  تان  ماهه 
در  را  دانشگاه   18 رؤساى  ماه  دو 
سراسر كشور كنار گذاشته ايد. روند 
انتخابى شدن رؤساى دانشگاه ها را به 
فردى  ايد.  كرده  مبدل  انتصابى  روند 
دانشگاه  مديريت  انتخابات  در  كه  را 
آورده  راى   7 تنها  راى،   300 از 
منصوب  دانشگاه ها  مديريت  به  بوده، 
با اين كارنامه ى  كرده ايد”. عجبا كه 

بر  درخشانى كه داريد، مٌهر سماجت 
مدعى  مى كوبيد.  همچنان  ادعاهايتان 
را  هسته اى  انرژى  داريد  كه  هستيد 
سطح  در  كارى  يعنى  مى كنيد  ملى 
انجام  داريد  نفت  شدن  ملى  جنبش 

مى دهيد...
دولتش  و  مصدق  گذشته،  اين ها  از 
ملت  واقعى  برگزيده ى  زيرا  بود  ملى 
ايران بود. يادمان باشد كه جبهه ى ملِى 
مصدقى، در جريان يك پيكار راستين 
ايران بود. يادمان باشد كه جبهه ى ملِى 
مصدقى، در جريان يك پيكار راستين 
ايران بود. يادمان باشد كه جبهه ى ملِى 

سلطه ى  قطع  انتخابات،  آزادى  براى 
به  وابسته  ارتشيان  و  سلطنتى  دربار 
دربار شكل گرفته بود. دولت مصدق 
مطبوعاتى،  جامعه  حركت  نتيجه ى 
سياسى،  مختلف  و گروه هاى  احزاب 
بازاريان مؤمن و دل- آگاه اجتماعى، 
روحانيان مترقى، دانشگاهيان و جامعه ى 
كه  بود  دولتى  بود.  ايرانى  فرهنگى 
حمايت بى نظير اقوام گوناگون ساكن 
و آذربايجانى،  لٌر  و  ٌكرد  يعنى  ايران، 
حمايت بى نظير اقوام گوناگون ساكن 
و آذربايجانى،  لٌر  و  ٌكرد  يعنى  ايران، 
حمايت بى نظير اقوام گوناگون ساكن 

گيلك و تالش و مازندانى، قشقايى و 
بختيارى و اعراب خوزستانى، خالصه 
و  اقشار  و  اقوام  همه ى  يارى  دست 
را پشت سر  اجتماعى  مهم  گروه هاى 
و  اقشار  و  اقوام  همه ى  يارى  دست 
را پشت سر  اجتماعى  مهم  گروه هاى 
و  اقشار  و  اقوام  همه ى  يارى  دست 

نفت  اگر  دولت مصدق  داشت.  خود 
را پشت سر  اجتماعى  مهم  گروه هاى 
نفت  اگر  دولت مصدق  داشت.  خود 
را پشت سر  اجتماعى  مهم  گروه هاى 

باز دولتى ملى و  را هم ملى نمى كرد 
و  بيگانه  نفوذ  قطع  اساساً  بود.  مردمى 
باز دولتى ملى و  را هم ملى نمى كرد 
و  بيگانه  نفوذ  قطع  اساساً  بود.  مردمى 
باز دولتى ملى و  را هم ملى نمى كرد 

لغو مالكيت شركت خارجى بر صنايع 
نفت ايران به اين دليل ملى شدن ناميده 
شد كه دولت مصدق، ملى و از مردم 

و با مردم بود.
حاكمان  شما  چطور؟  شما  اما 
چگونه  ايران  مملكت  واقعى 
هستيد؟ كى  و  كرديد  عمل 

- خوب مى دانيد كه دولت و مجلسى 
اصول  دولت  و  مجلس  نام  به  كه  را 
ثمره ى  ايد،  داده  شكل  امروزه  گرا 
اصول  دولت  و  مجلس  نام  به  كه  را 
ثمره ى  ايد،  داده  شكل  امروزه  گرا 
اصول  دولت  و  مجلس  نام  به  كه  را 

به  گام  رحمانه،  بى  سركوب  سال   8
و  دموكراتيك  جنبش  دايمى  و  گام 
به  گام  رحمانه،  بى  سركوب  سال   8
و  دموكراتيك  جنبش  دايمى  و  گام 
به  گام  رحمانه،  بى  سركوب  سال   8

اصالح طلبانه مردم ايران بوده. حساب 
اصلى  اركان  هست.  دستتان  كه  كار 
ملى و اصالح طلبانه، جنبش  حركت 
دانشجويى، استادان، جامعه مطبوعاتى، 
روحانيوِن دموكرات و جنبش زنان و 
خون  به  را  اولى  بود.  سياسى  احزاب 
كوبيديد.  را  دانشگاهيان  كشيديد. 
به  را  روحانيون  بستيد.  را  مطبوعات 
جنبش  و  سپرديد  روحانيت  دادگاه 
زنان و احزاب سياسى و فعاالن ملى را 
زير تيغ برديد و عاقبت با يك توطئه 

پاسداران،  سپاه  و حساب شده ى  فنى 
انتخابات  در  را  خود  كودتاى  طرح 
گذاشته،  اجرا  به  جمهورى  رياست 
روى  را  نژاد  احمدى  دولت  بساط 
اصالح  جنبش  شده ى  داغان  جسد 

طلبى بر پا كرديد...
افزون بر اين ها، دولت ملى مصدق و 
جنبش ملى شدن نفت ايران ضدغربى 
آن  نبود.  آمريكاستيز  و  يهود  ضد  و 
دموكراتيك  حركتى  ملى  جنبش 
كردن  كوتاه  براى  آميز  مسالمت  و 
ملى  ثروت  منابع  از  انگستان  دست 
ايران بود، با توسل به نهادهاى حقوقى 
طريق  از  نه  و  المللى  بين  مسئول  و 
قهر و خشونت و ترور... دولت ملى، 
از  را  جامعه اى  و  ملت  و  كشور  هيچ 
نقشه ى عالم نمى خواست حذف كند. 
هيچ  براى  مادر  از  مهربانتر  دايه ى 
نبود. براى  قوِم ستمديده اى در منطقه 
ثروت  نمى كرد.  تكليف  تعيين  جهان 
نبود. براى  قوِم ستمديده اى در منطقه 
ثروت  نمى كرد.  تكليف  تعيين  جهان 
نبود. براى  قوِم ستمديده اى در منطقه 

نفت را براى ملت ايران و امنيت ايران 
مى خواست يعنى هزينه و سود و زيان 
استقالل  و  امنيت  و  مى شد  سرش 

مملكت را فداى نفت هم نمى كرد.
اما شما مكتبى هايى كه دولت درست 
آمريكاستيزى،  ايدئولوژى  ايد.  كرده 
مخالفت با غرب و نفرت از اسراييل و 
يهود، جان و روان و ذهنتان را مسموم 
كرده همگى مريض و زخمى و روان 
يهود، جان و روان و ذهنتان را مسموم 
كرده همگى مريض و زخمى و روان 
يهود، جان و روان و ذهنتان را مسموم 

انرژى هسته اى  مسئله  اگر  ايد.  پريش 
هم نبود، چيز ديگرى را براى دعواى 
زيرا  مى كرديد.  ساز  غرب  با  مكتبى 
دشمنى عقيدتى و مكتبى تان با آمريكا 
سر  بر  اختالف  به  را  شما  اسراييل  و 
انرژى هسته اى كشانده و نه بر عكس.

خاصه  دنيا  كه  است  اين  واقعيت 
اسراييل و آمريكا نمى گويند كه ملت 
ايران از حق داشتن دانش و تاسيسات 
بايد  انرژى هسته اى محروم  به  مربوط 
آمريكا  و  اروپا  روشن  حرف  گردد. 
بايد  انرژى هسته اى محروم  به  مربوط 
آمريكا  و  اروپا  روشن  حرف  گردد. 
بايد  انرژى هسته اى محروم  به  مربوط 

سلطه ى  تحت  ايران  به  كه  است  اين 
ضد  طلِب  خشونت  مكتبِى  مشتى 
مردم  كه  چى،  توطئه  و  دموكراسى 
ضد  طلِب  خشونت  مكتبِى  مشتى 
مردم  كه  چى،  توطئه  و  دموكراسى 
ضد  طلِب  خشونت  مكتبِى  مشتى 

خود را به خون مى كشند و در خارج 
براى حذف يك كشور عضو سازمان 
مى كنند  استخدام  تروريست  ملل 

نمى توان اعتماد كرد.
ملى  جنبش  كه  مى داند  كسى  هر   -
در  ايرانى  و  ايران  براى  نفت،  شدن 
آبرو  و  حرمت  كسب  جهان،  سطح 

ناموسى كردن مسئله انرژى هسته اى،   ناموسى كردن مسئله انرژى هسته اى،   ناموسى كردن مسئله انرژى هسته اى،
 ملى گرايى نيست

محمد ارسى - شيكاگو     
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كرد كه هنوز هم تتمه ى آن مانده، اما 
دعواى شما بر سر انرژى هسته اى با آن 
ايدئولوژيكى جز  و  مكتبى  ديپلماسى 
جهانگير  حرمتى  بى  و  سرشكستگى 

چه سود ديگرى داشته؟
هسته اى  انرژى  سر  بر  اختالف  شما 
را به امرى ناموسى، به وسيله اى براى 
كسب مشروعيت ميان ملت، به ابزارى 
براى بقاء نظام واليت فقيه مبدل كرده 
كه  مى كوشيد  طلبانه  فرصت  و  ايد 
با هاى و هوى تبليغاتى خود را دولتى 
ملى همانند دولت مصدق نشان دهيد.

غرب  اشتباهيد.  در  حضرات  شما  اما 
و  پرورى و خط  تروريست  و  ستيزى 
نشان كشيدن براى اسراييل و آمريكا، 
ناموسى  نيست.  ايرانى  گرايى  ملى 
هسته  سوخت  چرخه  مسئله ى  كردن 
انرژى  كردن  ملى  به  ربطى  يى، 
هسته اى و شباهتى به ملى كردن نفت 
ميرحسين  سابق  وزير  نخست  ندارد. 
بهانه دست  با حرفى كه زده  موسوى 
و  مصدق  را  خود  كه  داده  آقايان 
فاطمى و صديقى ببينند. اما نمى دانند، 
كوه  هر خرپشته اى  كه  اين  از  غافلند 
البرز نمى شود. واقعا شمع مرده كجا، 
جاى  چه  اصال  كجا؟  آفتاب  چراغ 
گفته  راست  سخنى  است؟  مقايسه اى 

است جالل الدين موالنا:

مگير خود  از  قياس  را  نيكان  كار 
شير شير،  نبشتن  در  ماند  گرچه 
شد گمراه  سبب  زين  عالم  جمله 
شد آگاه  حق  ابدال  ز  كسى  كم 
نبود بينا  ديده ى  را  اشقياء 
نيك و بد در ديده شان يكسان نمود
هم بوزينه  مى كند  مردم  هرچه 
دمبدم بيند  مرد  كز  كند  آن 
او گمان برده كه من كردم چو او
خو استيزه  آن  داند  كى  را  فرق 
را استيزه  از  موسى  با  ساحران 
عصا او  عصاى  چون  برگرفته 
زين عصا تا آن عصا فرقيست ژرف
زين عمل تا آن عمل راهى شگرف
برداشتند انبياء  با  همسرى 
پنداشتند خود  همچو  را  اوليا 
بشر ايشان  بشر  ما  اينك  گفته 
خور و  خوابيم  بسته ى  ايشان  و  ما 
عمى از  ايشان  ندانستند  اين 
بى منتهى ميان  در  فرقى  هست 

 ...

حبهه  سراسرى  كنگره  تدارك  سمينار 
شهر  در  امريكا  و  اروپا  در  ايران  ملى 
كلن آلمان در 8 و 9 اكتبر 2005 تشكيل 
نمايندگان  سمينار  اين  در   . گرديد 
در  ايران  ملى  سازمانهاى مختلف جبهه 
از  ديگر  اى  كنار عده  در  امريكا  و  اروپا 
رونق  كشور  از  خارج  ملى  روشنفكران 
اين  در   . بود  بخشيده  جمع  به  فراوانى 
شركت  نفر  هشت  و  شصت  سمينار 
داشتند و جلسات سمينار در سالن بسيار 
مناسبى برگزار گرديد كه با پرچم ايران و 
عكسهاى دكتر مصدق زينت يافته بود .

كنگره  تشكيل  روز  دو  اين  در 
اروپا  در  ايران  ملى  جبهه  سراسرى 
پشتيبانى  مورد  جهت  هر  از  امريكا  و 
شد  واقع  سمينار  در  كنندگان  شركت 
كنگره  تشكيل  مقدمات  چگونگى  و 
. گرفت  فرار  گفتگو  مورد  سراسرى 

ملى  جبهه  كه  بودند  باور  اين  بر  همه 
ايران پس از بيش از پنجاه سال مبارزه 
صميمانه در راه پيشبرد آزادى و دمكراسى 
در ايران و بدنبال ميراثى كه رهبر ارجمند 
براى  و خردمند آن دكتر محمد مصدق 
مردم ايران در آزادى و دمكراسى خواهى 
بزرگ  نقش  امروزه  است،  گذاشته  باقى 
باز  و   . بگيرد  بعهده  بايد  را  اى  و عمده 
ملى  جبهه  كه  بودند  باور  اين  بر  همه 
ايران در اين دوران بحرانى كشور انجام 
وظيفه خطيرى را بايد بدوش خود بكشد 
باشد  آن  بدنبال  بايد  ايران  ملى  جبهه   .
كه از تمام نيروى هاى ملى و در مقابل 
نظام سركوبگر مذهبى جبهه اى يكپارچه 
بوجود آورد .  جبهه اى كه بتواند بر اين 
و  آزادى  و  آيد  فايق  خودكامه  حكومت 

مردمساالرى را در ايران مستقر نمايد!
در مورد آنكه شكل سازمانى جبهه ملى 
ايران چگونه بايد باشد بحث هاى مختلفى 
اين سخنرانى  از  برخى   . گرفت  صورت 
ها پس از خاتمه سمينار در سايت هاى 
مختلف انتشار يافت . اين بحث سازمانى 
ايران مطرح  كه سالهاست درجبهه ملى 
و  بحث  براى  محلى  دوباره  است  بوده 
گفتگو پيدا نمود . در اينكه سازمان جبهه 
ملى ايران جگونه تشكيالتى را بايد داشته 
باشد مثل هميشه دو نظر عنوان مى شد 
.  يك نظر بر اين بود كه همانطور كه 
ملى  جبهه  داشت  اعالم  مصدق  دكتر 

جات  دسته  و  احزاب  تجمع  مركز  بايد 
و گروههاى سياسى باشد كه ميخواهند 
براى آزادى ايران مبارزه نمايند . و آنچه 
فعآل وجود دارد حزب است تا جبهه . و 
ملى  بدنبال تشكيل سازمانى جبهه  بايد 
ايران از تجمع احزاب و گروهها بود و اين 
شكل “ حزبى “ را رها نمود . نظر ديگر 
اين بود كه تعريف “ جبهه “ ايكه ميشود 
مأخوذ از “ جبهه مقاونت ملى فرانسه “  
داشتند  وجود  احزابى  آنزمان  در   . است 
متحد  هم  با  فرانسه  در  فاشيزم  عليه  و 
شدند . در حاليكه در شرايط كنونى ايران 
“ حزب “ ى وجود ندارد كه باهم متحد 
شوند و با حضور چنين حكومتى تشكيل 
است  متصور  نا  بسيار  هم  احزابى  چنين 
احزابى  تا تشكيل چنين  نميشود  لذا  و   .
كارى انجام نداد . و از آن گذشته “ جبهه 
آزاديبخش الجزاير و فلسطين “ هم كه 
در  شد  تشكيل  ايران  نظير  شرايطى  در 
عين آنكه نام “ جبهه “ را داشت ولى از 
مقاومت  جبهه  “ى  كپيه  سازمانى”  نظر 
چون  باشد  نميتوانست  و   ، نبود  فرانسه 
در آن ديار حزبى وجود نداشت كه باهم 
متحد گردند . و لدا همه كارها بر عهده 

افراد و شخصيت ها بود . 
و  ها  بحث  اين  كه  شد  قرار  سمينار  در 
بيان ماهيت  بحث هاى مشابه ديگر در 
شركت  و  ملى  جبهه  سازمانى  شكل  و 
نيروها و افراد خارج از سازمانهاى موجود 
سازمان  آوردن  بوجود  در  ملى  جبهه 
بزرگى كه بتواند نقش اساسى در مبارزه 
ادامه  نمايد  ايفا  را  اسالمى  جمهورى  با 
. بخصوص تشكيل چنين سازمانى  يابد 
با  مبارزه  براى  بسيار  كشور  از  خارج  در 

جمهورى اسالمى مورد نياز است . و فرار 
سمينارهائى  و  پلتاكها  در  احيانآ  كه  شد 
كه باين منظور تشكيل ميگردد اين نظر 
زواياى  تمام  با  تا همگان  ارائه گردد  ها 
مختلف اين بحث ها آشنا شوند و در اين 
سازمان  يك  تشكيل  براى  راهى  ميان 
وسيع و سراسرى هر چه بزرگتر در خارج 

از كشور پيدا شود .
سمينار موفق شد كه هفت نفر را بعنوان 
نفر  چهار  و   “ كنگره  تدارك  هيأت   “
تعيين   “ مشاوران  هيأت   “ بعنوان  را 
ماه  در چند  را  تا كنگره سراسرى  نمايد 
آن  بر  عالوه  و   . نمايند  برگزار  آينده 
دادن  سازمان  براى  هم  كمسيونهائى 
افراد  داوطلبانه  شركت  با  امور  باين 
شركت كننده در سمينار تشكيل گرديد .

سمينار در نهايت شادى و نشاط شركت 
كنندگان از موفقيت در برگزارى سمينار 
ايران در محيطى صميمى و  جبهه ملى 
چه  هر  به  فراوانى  اميد  با  و  احساس  با 
بهتر سازمان بخشيدن به مبارزه در آينده 

پايان يافت .

سراسرى  كنگره  تدارك  هيأت 
و  اروپا  در  ايران  ملى  جبهه 

امريكا :

هوشنگ تقوى بيات ، بيژن دادگرى ، 
دكتر پرويز داورپناه  ، دكتر فرهنگ 
فرشيد   ، مقام  قائم  كامبيز   ، قاسمى 

ياسائى و غالمرضا يوسفى

هيأت مشاوران كنگره :
دكتر عبدالكريم انوارى ، دكتر پرويز 
افشار،   راسخ  على  دكتر   ، داورپناه 
محسن  دكتر   ، قاسمى  فرهنگ  دكتر 
افشار،   راسخ  على  دكتر   ، داورپناه 
محسن  دكتر   ، قاسمى  فرهنگ  دكتر 
افشار،   راسخ  على  دكتر   ، داورپناه 

قائم مقام ،

گزارش سمينار تدارك كنگره سراسرى
 جبهه ملى ايران در اروپا و امريكا

شهر كلن، آلمان – 8 و 9 اكتبر 2005    

خواننده محترم

جلد اول  كتاب دكتر محمد مصدق و راه مصدق جمعأ 
شامل 18 فصل مي باشد از فصل يك تا فصل يازدهم آن 
كتاب فعال  در روي سايت راه مصدق قرار گرفته است.

فصل هاي بعدي اين جلد در هفته هاي آينده از طريق 
همين سايت در اختيارتان قرار داده خواهد شد.

www.rahe-mossadegh.ois-iran.com
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استفاده صحيح از صنايع و منابع ملى حق خود هر ملتى است. « دكتر محمد مصدق»

بعتت  قاسمى  فرهنگ  دكتر  از  پوزش  با 
(از  مقاله  از  بخشهايى  فقط  جا  كمى 
درج  زير  در  را   ( شاه  رضا  تا  خان  رضا 
كرده ايم. در آينده سعى خواهيم نمود تا 
بخشهاى ديگر ان را نيز  بجاپ برسانيم.

مقدمه

انديشى خود  تاريك  با  سلطنت طلبان 
در  را  پادشاهى  دارند  كوشش  هنوز 
ايران  شريف  بملت  نهند.  بنا  ايران 
چگونه  رضاخان  كه  شد  ياداور  بايد 
پهلوى  رضا  محمد  رسيد.  قدرت  به 
چگونه صحنه را براى به قدرت رسيدن 
به  و  كرد  آماده  اسالمى  جمهورى 
هنگام خطر از ايران بيرون رفت و ايران 
را به يك گروه واپس گرا تحويل داد.

هنگام خطر از ايران بيرون رفت و ايران 
را به يك گروه واپس گرا تحويل داد.

هنگام خطر از ايران بيرون رفت و ايران 

جامعه  براى  طرحى  اصوال  رضاخان 
مدعيان  سرنداشت  در  ايرانى  نوين 
چون  بى اساس  فرضيه  اين  امروزين 
را  آرام  و  سازنده  ديالوگ  ميدان 
به  سو  آن  و  سو  اين  مى بيننيد  خالى 
حقيقيت  از  خالى  پراكنى هاى  شعار 
واقعيات  با  هيچ يك  كه  مى پرازند 

تاريخى ايران سازگارى ندارد. 
شاهنشاهى  جيره خواران  است  بهتر 
ومدافعان دربار پهلوى كه امروز به فرا 
مصدق  سنگ  احوال  و  اوضاع  خور 
بار ديگر  به سينه مى زنند، يك  نيز  را 
مصدق  سنگ  احوال  و  اوضاع  خور 
بار ديگر  به سينه مى زنند، يك  نيز  را 
مصدق  سنگ  احوال  و  اوضاع  خور 

سال  چهار  اين  تاريخى  شواهد  به 
دست  و  اندازند  نظر   (1304–1299)
از تعصب و دغل بردارند. آن گاه در 
خواهند يافت كه يكى از علل اساسى 
ديكتاتورى  مشروطه  انقالب  شكست 
رضاخان  ديكتاتورى  بود،  رضاخان 
فراهم  را  مشروطه  انقالب  شكست 
كه  را  نيم بندى  نهادهاى  و  ساخت 
ريخت.  هم  در  بود  آمده  آن  فراگرد 
كه  را  نيم بندى  نهادهاى  و  ساخت 
ريخت.  هم  در  بود  آمده  آن  فراگرد 
كه  را  نيم بندى  نهادهاى  و  ساخت 

امروز تاريخ ميهن ما نشان مى دهد كه 
نه آن مشروطه، مشروطه بود و نه اين 

جمهورى جمهورى مى باشد.
دموكراسى  ايران  سعادت  راه  تنها 
 - “الئيك”  و  جمهورى   - پارلمانى 
مى باشد و اين وظيفه احاد مردم ايران 
جمهورى  فروپاشى  براى  كه  است 

ابزار  و  روابط  برقرارى  و  اسالمى 
دموكراتيك اقدام كنند

رضاخان كيست؟
افسر  بيك،  داداش  پسر  رضاخان 
در  قفقاز،  اهل  مادرش  سوادگوهى، 
قهوه خانه،  پادوى  بيكاره،  نوجوانى، 
خركچى در قواى قزاق بود كه به مرور 
قزاق و شاهنشاهى  قواى  فرماندهى  تا 
ايران  در  مادامى كه  كرد.  ترقى  ايران 
نكرد  بود هرگز جرات  بر سر قدرت 
تاريخ  بگويد،  سخن  خود  گذشته  از 
داراى  نيست.  معلوم  بدرستى  او  تولد 

تحصيالت نبود.
“خود  مى نويسد:  بهار  ملك الشعراء 
آقا  مى فرمود:  روزى  سابق  شاه 
در  فرار كرد  شيراز  از  محمدخان كه 
را  ما  حدود سوادكوه آمد و خانواده 
و  كرد  همراه  به  خود  با  داد،  فريب 
نيز مى گفت: من طفل شيرخوار بودم 
تهران  به  سوادكوه  از  مادرم  با  كه 
“گدوك”  سر  در  بودم.  شده  روانه 
تهران  به  سوادكوه  از  مادرم  با  كه 
“گدوك”  سر  در  بودم.  شده  روانه 
تهران  به  سوادكوه  از  مادرم  با  كه 

سياه  برف  و  سرما  از  من  فيروزكوه 
من  كه  آن  خيال  به  مادرم  و  شدم 
مرا  كه  سپرد  چاروادار  به  مرا  مرده ام 
چاروادار  كرد:  حركت  و  كند  دفن 
مرا در آخور يكى از طويله ها با قنداق 
براه  قافله  و  خود  و  گذاشت  جاى  بر 

افتادند و به فيروزكوه رفتند.
ساعتى ديگر قافله ديگر مى رسد و در 
مى گيرند،  منزل  “گدوگ”  قهوه خانه 
را  طفلى  گريه  آواز  آنها  از  يكى 
در  را  كودكى  و  مى رود  و  مى شنود 
آخور مى بيند، او را برده گرم مى كنند 
و شير مى دهند و جانى مى گيرد و در 
آخور مى بيند، او را برده گرم مى كنند 
و شير مى دهند و جانى مى گيرد و در 
آخور مى بيند، او را برده گرم مى كنند 

مى نمايد.  تسليم  مادرش  به  فيروزكوه 
معروفيست  انگيزه  گي”  الرته  “ژان 
مى نمايد.  تسليم  مادرش  به  فيروزكوه 
معروفيست  انگيزه  گي”  الرته  “ژان 
مى نمايد.  تسليم  مادرش  به  فيروزكوه 

“سوادكوهي”  به  را  رضاخان 
نام  او  مِى داند.  پدر  ناشناسى  بعلت 
را  پهلوى  لغت  نداشت،  خانوادگى 
نام  او  مِى داند.  پدر  ناشناسى  بعلت 
را  پهلوى  لغت  نداشت،  خانوادگى 
نام  او  مِى داند.  پدر  ناشناسى  بعلت 

محمودخان  ميرزا  خانوادگى  نام  كه 
خود  خانوادگى  نام  براى  بود  پهلوى 
محمودخان  ميرزا  خانوادگى  نام  كه 
خود  خانوادگى  نام  براى  بود  پهلوى 
محمودخان  ميرزا  خانوادگى  نام  كه 

نام  اين  اول  صاحب  كرده  اختيار 
(ميرزا محمودخان) را واميدارد از آن 
اين رو است كه  از  بدهد و  استعفا  نام 
مى شود.  خوانده  پهلوى  سپه  سردار 

شواهد  رضاخان  بى سوادى  درباره 
زيادى وجود دارد، روزنامه نسيم صبا 
مقاله اى  در   1303 حمل   28 مورخه 
تحت عنوان “توشيح عقايد” مى نويسد: 
رضاخان بيسوادى كه وزراى خود را 
نتوانست به مجلس معرفى كند چطور 
اليق رياست جمهورى است، تامينات 
بنويسم لذا توشيح  نمى گذارد آزادانه 
و  مى نويسم  را  بازان  حقه  ملى  عقايد 
مى گوئيم بگذار مرتجعين ما را تكفير 
و  مى نويسم  را  بازان  حقه  ملى  عقايد 
مى گوئيم بگذار مرتجعين ما را تكفير 
و  مى نويسم  را  بازان  حقه  ملى  عقايد 

كنند.(4)اشاره به معرفى كابينه سردار 
هنگام  كه  است  مجلس  برابر  در  سپه 
فراموش  را  وزراء  از  يكى  نام  معرفى 

مى كند و فرو مى ماند.
در همين مورد ملك الشعراء نوشته اى 

از رضاخان را منتشر مى كند:
كه  قزاق هاى  ياور-  ح  “آقاى 
را  آنها  اسم  هم  هستند  قزوين  معمور 
به  بزنيد  را  آنها  مهر  و  پيدا  ممكنست 
نيست  ممكن  مهر  يك  واال  صورت 
زده  خط  بعد  و  كرده  امضا  (اينجا 
رد  و  كردن  مهر  عذر  به  است)  شده 
قبض  تقى خان  آقاى  به  پول  كردن 
دريافت داريد.”(5) اين سند مربوط به 
زمانى است كه رضاخان فرمانده فوج 

تيرانداز همدان مى باشد.

يورش به مطبوعات
انقالب  دستاوردهاى  از  يكى 
كه  بود  مطبوعات  آزادى  مشروطيت 
حكومت،  فشارهاى  همه ى  عليرغم 
دولت  كه  سدهايى  همه  فراى  بويژه 
نظامى سردار سپه به وجود آورده بود 
مى داد.  ادامه  خود  فعاليت  به  باالخره 
گاهى فشار تا حدى بود كه بعضى از 
روزنامه ها مجبور به تعطيل مى شدند يا 
ديگرى  روزنامه ى  روزنامه،  صاحب 

تحت نام تازه اى تاسيس مى كرد.
رضاخان سعى داشت روزنامه نگاران را 

تحت نام تازه اى تاسيس مى كرد.
رضاخان سعى داشت روزنامه نگاران را 

تحت نام تازه اى تاسيس مى كرد.

با پول خريدارى كند. جالب است كه 
در موارد زيادى هم موفق مى شود. اما 
آن دسته از مديران روزنامه ها كه تن 
به نوكرى و خريدارى شدن نمى دهند 

مورد آزار رضاخان قرار مى گيرند:
مديرروزنامه  رضاخان  كه  بود  اين 
“حيات جاويد” را مورد ضرب وشتم 
قرار مى دهد و با مشت خود دندان هاى 
روزنامه  مدير  مى كند.  خرد  را  او 
“ستاره ايران” را با سيصد ضربه شالق 
او  هم  مى سازد.  مجروح  و  مضروب 

داد  دستور  خود  قزاق هاى  به  كه  بود 
ريختند  “وطن”  روزنامه  دفتر  به  تا 
به  مدير آن را كه مرد آزادى خواهى 
نام ميرزا سيدهاشم خان بود به طورى 
كتك زدند كه مشرف به مرگ شد و 
نام ميرزا سيدهاشم خان بود به طورى 
كتك زدند كه مشرف به مرگ شد و 
نام ميرزا سيدهاشم خان بود به طورى 

دفتر روزنامه او را آتش زدند.
سه  نظامى  حكومت  اثر  در  رضاخان 
ارگان  “حقيقت”،  مترقى  روزنامه 
توسط  كه  كارگرى  سنديكاهاى 
و  مى يافت  انتشار  دهگان  سيدمحمد 
آزادى هاى  و  حقوق  با  را  كارگران 
دموكراتيك آشنا مى ساخت، روزنامه 
ستاره سرخ و طوفان كه هر دو مدافع 

ايدئولوژى ماركسيستى بودند بست.

كودتاى 1299
انقالبى  نهضت  شكست  ترتيب  بدين 
دست  در  شد  اى  وسيله  جنگل 
نظر  زير  به  را  قزاق  قواى  تا  انگلستان 
و  ترغيب  به  و  بكشد  خود  فرماندهى 
كودتاى  الدين  سيدضياء  راهنمايى 
هنگام  در  دهد.(23)  ترتيب  را   1299
رضاخان  كودتا  اين  عمليات  اجرا 
بارها ترديد نشان مى دهد و مى خواهد 
ولى  بكشد  كنار  معركه  از  را  خود 
وعيدهاى  وعده  و  تشويق  و  ترغيب 
الدين طباطبايى و فشارهاى  سيدضياء 
يك  از  انگليس  جاسوسى  ماموران 
سو و رشوه هايى كه دريافت مى كند 
در  شركت  به  را  او  ديگر  سوى  از 
كودتا  از  بعد  مى دارد.  وا  كودتا 
را  سپه  سردار  كه  اين  براى  سيدضياء 
در كنار خود نگهدار موقعى كه براى 
به قصر فرح  دريافت رياست وزرايى 
خود  و  مى رود  احمدشاه  نزد  آباد 
لقب  مى گيرد،  وزيرى  نخست  فرمان 
ديويزيون  رياست  مقام  و  سپه  سردار 
قزاق اعليحضرت شاهنشاهى را جهت 

رضاخان ميرپنج نيز دريافت مى دارد.
متن فرمان به قرار زير است:

حسن  به  كه  اعتمادى  به  “نظر 
جناب  گذارى  خدمت  و  كفايت 
معزى  داريم  الدين  سيدضياء  ميرزا 
برقرار  وزراء  رياست  مقام  به  را  اله 
تامه  اختيارات  فرموده  منصوب  و 
رياست  خدمت  وظايف  انجام  براى 
مرحمت  اليه  معزى  به  وزرايى 
 ”1329 االخر  حمادى  فرموديم. 
بود  احمدشاه  اشتباهات  از  يكى  اين 
از  انگليس ها  تلقين  تاثير و  اثر  كه در 

از رضاخان تا رضاشاه
فرهنگ قاسمى      
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اقدامات  از  بعد  عمل  اين  سرزد.  او 
محمدعلى شاه عليه اساس مشروطيت 
خاندان  كه  بود  كارهايى  از  يكى 
مشروعيت  از  را  مشروطيت  و  قاجار 
ملى  مشروطه  حكومت  در  انداخت 
تام  ت  اختيارا  داراى  خودش  پادشاه 
غياب  در  مى تواند  چگونه  نيست، 
تام  ت  اختيارا  داراى  خودش  پادشاه 
غياب  در  مى تواند  چگونه  نيست، 
تام  ت  اختيارا  داراى  خودش  پادشاه 

تام  اختيارات  به رئيس دولتى  مجلس 
بدهد، احمدشاه با دست زدن به چنين 
اقدامى در حقيقت عليه مشروطيت و 
اعتبار  و  كرد  اقدام  خود  مشروعيت 
قانون  و  سلطنتى  مشروطه  حكومت 
اساسى را از بين برد. اگرچه او بعدها 
ولى  مى برد  پى  خود  اشتباه  اين  به 
نبود.  پذير  جبران  اشتباه  اين  متاسفانه 
ضياء  سيد  موقعيت  كه  اين  مجرد  به 
عهد  زير  سپه  سردار  مى افتد  خطر  به 
به  وسائل  و  مى زند  خود  پيمان  و 
خود  كودتاى  شريك  فرستادن  تبعيد 
خود  و  مى سازد  فراهم  را  سيدضياء 
عهده  به  را  جنگ  وزارت  مستقآل 
خود  و  مى سازد  فراهم  را  سيدضياء 
عهده  به  را  جنگ  وزارت  مستقآل 
خود  و  مى سازد  فراهم  را  سيدضياء 

قزاق  افسران  مقابل  در  وى  مى گيرد. 
ارشدتر  او  از  كودتا  واقعه  از  قبل  كه 
و  خضوع  و  فروتنى  اظهار  بودند 
جلوى  وسيله  بدين  تا  مى كند  رفاقت 

نارضايتى هاى آن ها را بگيرد.
از  نقطه  هر  در  رضاخان   
گمارد  برمى  را  اميرلشكرى  كشور 
و  سپه  سردار  كه  نمى كشد  طولى 
مملكت  چيز  همه  وى  اميرلشكرهاى 
درآورده  قدرت  قبضه  در  را  ملت  و 
و  صد  يك  مدت  ظرف  در  آنچه 
پنجاه سال دوره سلطنت قجر و پيش 
از آن نزد روساى ايالت و گردنكشان 
مختلف  نقاط  و  در سرحدات  بزرگ 
و  جواهر  و  مال  و  ملك  از  مملكت 
بدست  است  بوده  شده  جمع  اسلحه 
اين جمع مى افتد و قسمت عمده بلكه 
در تصرف سردار  آنها  ترين  مرغوب 
سپه در مى آيد هر چه ملك مرغوب 
يا  مالك  است  عالى  و هر خانه  است 
معامله  هر  است  نظامى  اش  بناكننده 
نقدى بزرگ در مملكت مى شود يك 

طرفش يا هر دو طرفش نظامى است.
متشكلى  نظامى  قدرت   
گرد  به  قزاق  هزار  چهل  از  مركب 
رضاخان جمع آمده بود. مخارج قواى 
دولت  كه  ماليات هايى  اثر  در  قزاق 
و  مى شد  تامين  مى گرفت  مردم  از 
همين قدرت باعث مى شود كه سردار 

احمدشاه  از  داده  جرات  به خود  سپه 
شاه  كند.  دولت  رئيس  را  او  بخواهد 
به شرط فراهم نمودن وسائل سفر او به 
را مى پذيرد رضاخان  اين كار  فرنگ 
به شرط فراهم نمودن وسائل سفر او به 
را مى پذيرد رضاخان  اين كار  فرنگ 
به شرط فراهم نمودن وسائل سفر او به 

را  شاه  احمد  و  مى شود  وزير  نخست 
تحت  مى كند.  مشايعت  بندرانزلى  تا 
اين شرائط بود كه احمد شاه به فرنگ 
رهسپار شد و قدرت خود را كال” از 
كف داده و حاال ديگر وسائل آماده 
بود نقشه انقراض قاجاريه چيده مى شود 
جمهورى  رياست  نامزد  رضاخان  و 
مى بينيم  مى گردد.  شاهنشاه  وسپس 
براى  رضاخان  آزاديخواهى  حس 
روز  هر  كامل  قدرت  گرفتن  بدست 
مى كند. پيدا  افزايش  از گذشته  پيش 

مجلس پنجم
دوره  و  شده  نخست وزير  سپه  سردار 
بود،  رسيده  پايان  به  چهارم  مجلس 
است.  پنجم  مجلس  انتخابات  هنگام 
بود،  رسيده  پايان  به  چهارم  مجلس 
است.  پنجم  مجلس  انتخابات  هنگام 
بود،  رسيده  پايان  به  چهارم  مجلس 

او مى خواهد از اين انتخابات نيز براى 
كند،  استفاده  خود  وجاهت  باالبردن 
قدرت  ابزار  و  تبليغات  اسباب  تمام 
اختيار  به  را  شهرستان ها  و  تهران  در 
ترتيب  چنان  آن  پس  دارد.  خود 
حوزه هاى  تمام  در  اوال  كه:  مى دهد 
اول  نماينده  عنوان  به  او  از  انتخاباتى 
نمايندگان مجلس  ثانيا  برده شود،  نام 
اشخاصى باشند كه با سياست شخصى 
طريق  بدين  باشند.  داشته  موافقت  او 
براى  نظميه ها  و  است كه حكومت ها 
ملى  وجاهت  داراى  كه  اشخاصى 
هستند و با سردار سپه موافق اند. تبليغات 
مى نمايند. عليرغم همه اين اختيارات و 
قدرت هاى تبليغاتى بسيارى از كسانى 
منافع  براى خود اصولى داشتند و  كه 
شخصى  منافع  بر  را  مردم  و  مملكت 
اين مجلس  خود ترجيح مى دادند در 
مواقع  انتخاب مى شوند و مى بينيم در 
لزوم غير از منافع مردم حرفى نمى زنند 
و عملى مرتكب نمى شوند، اين خود 

مايه ناخشنودى سردار سپه مى گردد.
را  آن  رهبرى  كه  مجلس  اقليت  ميان 
يك معمم و روحانى مشهور مثل شيخ 
براى  و  دارد  عهده  به  مدرس  حسن 
مى كند  مبارزه  قدرت  گرفتن  بدست 
ديگر  سوى  از  رضاخان  و  ازيكسو 
مى شود.  برقرار  كشمكش  و  جنگ 
به  را  احمدشاه  مى خواهد  مدرس 
براى  رضاخان  و  بازگرداند  مملكت 

ميدان  از  احيانا”  و  كردن  منصرف 
بدر كردن مدرس حيله هاى زيادى به 
كار مى گيرد كه هيچ كدام مفيد واقع 
سمت  با  سپه  سردار  وقتى  نمى شود. 
مجلس  اقليت  توسط  الوزراء  رئيس 
استيضاح مى شود باالخره طاقت خود 
را از دست مى دهد و در ميان مجلس 
به  بلند  صداى  با  عصبانيت  فرط  از 
به  محكوم  “شما  مى گويد:  مدرس 
اعدام هستيد من شما را از بين خواهم 
قلدرى  با  روز رضاخان  اين  در  برد”. 
شهر  اراذل  و  اوباش  از  عده اى  تمام 
آن ها  مى دارد  گسيل  مجلس  به  را 
شهر  اراذل  و  اوباش  از  عده اى  تمام 
آن ها  مى دارد  گسيل  مجلس  به  را 
شهر  اراذل  و  اوباش  از  عده اى  تمام 

طورى رفتار مى كنند كه اقليت قادر به 
استيضاح نمى شود و همان روز اوباش 
كتك مفصلى به مدرس و كارزونى و 

حائرى زاده مى زنند.
از  كه  رضاشاه  آمدن  كار  روى  با 
ابتداء قانون اساسى را ارج نمى گذارد 
قدرت تماما” در دست شخص پادشاه 
و  مردم  دخالت  از  او  شد.  متمركز 
كه  جامعه  امور  در  نمايندگان شان 
و  مردم  دخالت  از  او  شد.  متمركز 
كه  جامعه  امور  در  نمايندگان شان 
و  مردم  دخالت  از  او  شد.  متمركز 

و  مردم  دخالت  از  مشروطيت  از  بعد 
كه  جامعه  امور  در  نمايندگان شان 
و  مردم  دخالت  از  مشروطيت  از  بعد 
كه  جامعه  امور  در  نمايندگان شان 
و  مردم  دخالت  از  مشروطيت  از  بعد 

يافته  مرور قوت  به  از مشروطيت  بعد 
مى يافت  ادامه  چنان  هم  اگر  و  بود- 
ترقى  و  رشد  زمينه هاى  مى توانست 
آورد،  فراهم  را  فرهنگى  و  اجتماعى 
جلوگيرى كرد. او باعث شد كه تقريبا 
آورد،  فراهم  را  فرهنگى  و  اجتماعى 
جلوگيرى كرد. او باعث شد كه تقريبا 
آورد،  فراهم  را  فرهنگى  و  اجتماعى 

يا  كم  را  خود  فعاليت  احزاب  تمامى 
وجه  شديدترين  به  او  كنند  تعطيل 
اتحاديه هاى  و  كارگرى  سنديكاهاى 
دستآوردهاى  همه  كه  را  حرفه اى 
انقالب مشروطيت و تغيير و تحوالت 
اجتماعى و حركت به سوى دموكراسى 
ساخت.  سركوب  بود  آزادى  و 
سهمگينى  ضربه  نظر  اين  از  رضاشاه 
مناسبات  تحول  و  ترقى  اساس  بر 
در  سياسى،  و  فرهنگى  و  اجتماعى 

وارد  ايران  اقتصادى  رشد  به  نتيجه 
كه  بزرگى  خطر  به  هرگز  او  آورد. 
مردان سياست آن روز تذكر مى دادند 
ديگر  و  استدالل مصدق  نكرد.  توجه 
مخالفين ماده واحده مصوبه نهم آبان 
پادشاه  كه  بود  اين  بر  متكى   1304
اين  او  باشد.  غيرمسئول  بايد  مشروطه 
روح قانون اساسى و مشروطيت ايران 
را با زمختى و خشونت شديدى زيرپا 
گذارد. اين كار بزرگترين عاملى شد 
به ديكتاتورى محض  كه رضاخان را 
را مطيع  او  و  ارتجاع مطلق كشانيد  و 
اوامر بيگانگان كرد و مشروطيت ايران 
را مطيع  او  و  ارتجاع مطلق كشانيد  و 
اوامر بيگانگان كرد و مشروطيت ايران 
را مطيع  او  و  ارتجاع مطلق كشانيد  و 

بقاى  راز  انداخت.  مشروعيت  از  را 
مشروطيت در بسيارى از ممالك اروپا 
مشروطه،  پادشاه  كه  است  همين  در 
قواى  امور  در  و  مى باشد  غيرمسئول 
سه گانه مقننه، قضائيه، اجرائيه دخالت 
ندارد، در نتيجه هم اين سه قوه از نظر 
تفكيك قوا كمتر به مخاطره مى افتند 
و هم سنت پادشاهى در اين جوامع از 

خطر برچيده شدن مصون مى ماند. 
پادشاهى  دوران  تمام  در  رضاشاه 
ايفا  اساسى  قانون  اصل  اين  بر  خود، 
ملت  نيروى  سبب  همين  به  نكرد، 
مقابلش  در  بلكه  او  سر  پشت  نه 
هر  شد  مجبور  پس  گرفت،  قرار 
استعمار  به  گذشته  از  بيش  روز 
كند. تكيه  آن  داخلى  عوامل  و  خارجى 

و  مى خواست  را  همين  استعمار 
مى خواهد تا بتواند بدست شاه با اختيار 
به  كاملى كه شخص شاه مستبد دارد 
هدف هاى استعمارى و جهان نگشايانه 
بى آن  ديد  آن الزم  هر  و  برسد  خود 
برگزيده  نهادهاى  يا  ملت  نيروى  كه 
بى آن  ديد  آن الزم  هر  و  برسد  خود 
برگزيده  نهادهاى  يا  ملت  نيروى  كه 
بى آن  ديد  آن الزم  هر  و  برسد  خود 

او اختيارى داشته باشند، عروسكى را 
را  ديگرى  و  بردارد  دارد  نام  شاه  كه 
جايگزين او سازد. استعمار با رضاشاه 
را  ديگرى  و  بردارد  دارد  نام  شاه  كه 
جايگزين او سازد. استعمار با رضاشاه 
را  ديگرى  و  بردارد  دارد  نام  شاه  كه 

چنين كرد و بايد اين چنين مى كرد. 

نداى جبهه ملى
سازمان هاى جبهه ملى ايران در امريكا

زير نظر شوراى نويسندگان
نشانى پستى:

19231 Sherman way # 18 Reseda, CA 91335 - USA
E-mail: jebhemelli_usa@yahoo.com

www.jebhemelli.net/
 ارسالى افراد الزاماً نظرگاه هاى جبهه ملى ايران نمى باشد. 

www.jebhemelli.net/
 ارسالى افراد الزاماً نظرگاه هاى جبهه ملى ايران نمى باشد

www.jebhemelli.net/
مقاالت 
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ايرانست. پنجاه و يكمين سالگرد اعدام بى شرمانه زنده ياد دكترحسين فاطمى يادآور دالورى هاى اين قهرمان ملى

ايران  ايدئولوژيك)   ) اسالمى  حكومت 
پس از شكست بسوى حكومت نظاميان 
ميرود و با قدرت گرفتن ارتش دير يا زود 
مالها از حاكميت خلع خواهند شد. زمانى 
از گرد روحانيون  انديش  كه مردم ساده 
دور شوند، حاكميت چاره اى جز توسل 
به نظامى گرى ندارد. ولى نظامى ها هم 
را  روحانيون  شر  بالى  گرفتن  قدرت  با 
هاى  قدم  در  كنند.  مى  باز  خود  سر  از 
تا  آيند  مى  مردم  بسوى  ها  نظامى  اول 
چون  ولى  كنند  محكم  را  خود  موقعيت 
خوانى  هم  مردمى  حاكميت  با  استبداد 
شوند. مى  دور  مردم  از  دوباره  ندارد 

ايران و روى  نگاهى عميق به تحوالت 
روشنى  نشانه  نژاد  احمدى  كارآمدن 
ديگر  زود  يا  دير  و  است.  تحول  اين  از 
گاز  را  آن  بوسيد  نخواهد  دست  نظامى 
خواهد گرفت. دوران جلوه رضا شاهى با 
ندارد.  خوانى  هم  جهانى  تحول  طبيعت 
رهبرى ناچار گشته كه با به ميدان آوردن 
تحوالت  از  رفسنجانى  هاشمى  آقاى 
ايران جلو گيرى كند. ولى افكار عمومى 
و زمان در جهت انجام خواسته هاى آنها 
نيست و لذا قهراً شكست خواهند خورد. 
هاشمى رفسنجانى نه چهره مردمى دارد 
و نه پاكدامنى يك رهبر صميمى را. بايد 
المللى كه  بين  فشار هاى  تا  بود  منتظر 
خوشبختانه در جهت حاكميت ملى است 
دير يا زود به نتيجه برسد و بساط تيره و 

تار كنونى را به پايان ببرد.
رشد  و  ايران  در  عمومى  افكار  تحول   
براى  را  ميدان  ها  ايرانى  متفكر  نيروى 
خود نمائى حكومت نظامى ها باز نخواهد 
كرد. رشد عقلى ايرانى هاى را در خارج 
بايد به فال نيك گرفت.  و داخل كشور 
نگين  مثل  خارج  مقيم  هاى  ايرانى 
درخشانى در ميان مردم مهاجر ميدرخشند 
و فشار روشنفكران در داخل به رهبرى 
ايران  كه  دهد  مى  نشان  دانشجويان 
دير يا زود چاره اى جز اتكاء به مردم و 
عطش  امروز  ندارد.  ساالرى  مردم  رشد 
آنچنان  ساالرى  مردم  و  آزاديخواهى 
هم  به  را  خارج  و  داخل  هاى  ايرانى 
نزديك كرده است كه هر سيلى بر چهره 

خارج  در  آنقدر  داخل  شجاع  انسانهاى 
بازتاب دارد كه از آنها براى مردم قهرمان 
در  توان  نمى  را  ديگر گنجى  مى سازد. 
و  كرد  نيست  به  سر  اوين  سياهچالهاى 
خبر آن را ناديده گرفت و يا با قرنطينه 
كردن او و قطع ارتباط او با افكار عمومى 
را فراهم كرد و او را بكلى حذف كرد. و 
اين تحول تا آنجا پيش رفته كه گنجى 
با شجاعت شعار حذف رهبر را مى دهد.

يافته  آنقدر رشد  افكار عمومى  شجاعت 
كه حاكميت از يك رفراندوم عمومى مثل 
كابوس ترسناك مى ترسد و ناچار است 
كه در تمام انتخابات تقلب كرده و راى 
سازى نمايد. فشار مردم و جو بين المللى 
قبول  به  مجبور  را  حكومت  زود  يا  دير 
راى مردم خواهد كرد. تغيير حكومت از 
نخواهد  كارگر  هم  ها  نظامى  به  مالها 
شد. بسيار ساده انديشى است اگر كسى 
فكر كند كه مى تواند با اداى رضا شاهى 
نظامى  استبداد  به سوى  را  مردم  دوباره 
ببرد. ايرانى در تمام ابعاد فكرى اش رشد 
فوق العاده اى نموده است. بمانند نگين 
اجتماعات  و  ها  دانشگاه  در  درخشانى 
خارج مى درخشند و به يمن رشد ارتباط 
جهانى از تمام نوسانات دنيا آگاهى دارد 

و لذا از خود مى پرسد:
دست  در  ايران  حكومت  بايد  چرا   -  1
عقب مانده ترين مردم كشورش با عقب 
مانده ترين تفكر به زندگى ادامه دهد و 
فرهيختگان ايران بايد از دور خارج باشند؟

بايد  كشور  اقتصادى  منابع  چرا   -  2
بدست يك مشت مفت خوار و دزد حراج 
شود و مردم ايران از آن بى بهره باشند؟

3 - چرا در موقعيت سياسى كنونى كه 
مردم  از  دم  هم  استعمارى  كشورهاى 
تحت  بايد  ايران  چرا  زنند  مى  ساالرى 
قيومت عقب مانده ترين حكومت ها باشد؟

تمام  مايه  خمير  كه  آزادى  چرا   -  4
خود را پيشرفت ها در دنياست و كار آئى خود را پيشرفت ها در دنياست و كار آئى خود را 
نشان داده بايد از مردم ايران دريغ شود؟

تمام  با  گذشته  ادوار  از  كه  ايرانى   -  5
رابطه  جهانى  تفكرهاى  تمام  و  اقوام 
خردمندانه و دوستانه داشته چرا بايد مثل 
دون كيشوت از آسيابهاى بادى براى خود 
دشمن خيالى بسازد و به جنگ آنها رود.

6 - با تحوالتى كه در قيمت نفت ايجاد 
زير  مردمى  ديگر  تواند  مى  ايرانى  شده 
تحول  اين  از  و  باشد  نداشته  فقر  خط 
نفتى  مخازن  اتمام  بهاء  به  كه  جهانى 
اوست براى سعادت آينده ايران بهره برد؟

7 - ما ايرانى ها كه از هفتاد سال پيش 
و  وزانديم  كشورمان  در  را  آزادى  نسيم 
بوديم  آزادى  طالب  كشورهاى  اولين  از 
چرا تنها بنابر احترام به عقايدمان بايد به 
چنين چاه تاريكى سقوط كنيم كه وضع 
بيچاره  و  فقير  كشورهاى  از  ما  مملكت 

افريقايى هم بدتر باشد؟
اين  تمام  كه  بداند  ايرانى  كه  وقتى 

آينده ايران
   امير خردمند

فرخنده باد صدمين سالروز انقالب مشروطيت ايران 

”قواى مملكت ناشى از ملت است“
 اصل 26 متمم قانون اساسى مصوب سال 1285 خورشيدى

با شادى و همدلى به پيشواز سدة انقالب مشروطيت برويم و برگزارى اين جشن فرخنده 
را زمينه ساز گفتمان ملى براى شكفتن و سرافرازى ايرانى مستقل، آزاد و آباد كنيم. 
جنبش مشروطه خواهى پويش فكرى - فرهنگى شورانگيز و تكاپوى خردمندانه و 
شجاعانه پيشينيان ما براى آزادى ملت ايران و پى افكندن حاكميت ملى و پايان 

دادن به استبداد سلطنتى و كارشكنى هاى روحانيون "مشروعه خواه“ است .
ايرانيان در سده اخير سه رويداد سياسى انقالب مشروطيت، نهضت ملى برهبرى 
پايمال شدن قانون اساسى مشروطيت توسط  نيز  انقالب 1357 و  دكتر مصدق، 
رژيم پيشين و بيش از 25 سال ادامه راه واپسگرايانه "مشروعه خواهان“ توسط 
راه  پيكار در  اما كار و  اند.  را تجربه كرده  حكومت اسالمى و نظام واليت فقيه 
آزادى و استقالل و پى ريزى دولت ملى مدرن به خاموشى نگراييده است. جنبش 
دموكراسى خواهى امروز مردم ايران در برابر سد و مانع بزرگ دستگاه خودكامه 
فقيه ساالرى و در امتداد تحول آزاديخواهانه اى است كه جنبش مشروطيت نماد 

پرفروغ آن است .
با گراميداشت صد سال تالش مردمان بنام و گمنام در راه تامين آماجهاى تحقق 
منشور  بنياد  بر  دموكراسى  استقرار  راستاى  در  خواهى،  مشروطه  جنبش  نايافته 
جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى پيوستش، برپايه آراى آزاد افراد ملت ايران، جدائى 
دين از دولت و شناسائى حقوق شهروندى همه ايرانيان در جمهورى ايران بكوشيم! 

همكوش و هماوا بخواهيم تا در ميهنمان همه قواى مملكت ناشى از ملت باشد 
تاريخ  پژوهشگران  و  انديشمندان  هنرمندان،  فرهيختگان،  حمايت  و  هميارى 
آزاديخواه زمينه ساز برگزارى هرچه  مشروطه و همگامى جوانان، زنان و مردان 

باشكوهتر اين بزرگداشت خواهد بود .

زمان برگزارى در ارديبهشت ماه 1385 (ماه مه 2006) و مكان دقيق آن در شهر 
كلن به اطالع هم ميهنان عزيز خواهد رسيد .

هيئت برگزار كننده جشن ملى سده مشروطيت

نعمت آزرم، مهندس كمال ارس، دكتر مهران براتى، دكتر فيروزه 
دكتر  دادگرى،  ييژن  خاكسار،  منصور  جعفرى،  محمود  صدر،  بنى 
پرويز داورپناه، دكتر حسين رضازادگان، ناصر رحيم خانى، مهندس 
اصغر سليمى، مهندس حسن  سهيال ستارى، عباس سليمى، على 
فتحى،  مسعود  عليمحمدى،  سرور  عظيمى،  فرزانه  شريعتمدارى، 
كامبيز قائم مقام، دكتر محسن قائم مقام، ناصر كاخساز، سرهنگ 
همايون  دكتر  اديب،  مهران  محمود  سرهنگ  محمودى،  صادق 
فرهاد  ياسائى،  فرشيد  وفا،  ژاله  بخش،  نجات  پوران  مهمنش، 

ياسائى

اى  عده  شيادى  سبب  به  ها  بدبختى 
كه از اعتقادات دينى مردم سوء استفاده 
اين  نبايد بساط  آيا  ايجاد شده  اند  كرده 
مفت  به  هميشه  كه  را  خواران  مفت 
خوارى و كار نكردن مشغول بوده اند به 

جهنم پرتاب كند؟
به اميد پيروزى مردم ايران
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جبهه ملى ايرانأمين آزادى و عدالت و برقرارى حاكميت ملى و مردمى براى ملت ايران هدف جبهه ملى ايرانأمين آزادى و عدالت و برقرارى حاكميت ملى و مردمى براى ملت ايران هدف جبهه ملى ايران است. أمين آزادى و عدالت و برقرارى حاكميت ملى و مردمى براى ملت ايران هدف   تأمين آزادى و عدالت و برقرارى حاكميت ملى و مردمى براى ملت ايران هدف   ت

اي سروِر آزادگان ، يادت گرامي باد
منير طه       

ونكوور، نوامبر2005 ، به ياد و در سوگ دكتر حسين فاطمي

رداشت از مقالهبرداشت از مقالهبرداشت از مقاله

 “ يادى از فاطمى ، يار وفادار مصدق” 
نوشته دكتر پرويز داورپناه”

"فاطمى :  "فاطمى :  "ما سه سال در اين كشور حكومت 
كرديم و يك نفر از مخالفين خود را نكشتيم."

رژيم  دژخيمان   ، خورشيدى   1333 ماه  آبان  نوزده  دم  سپيده  در 
كودتاى آمريكائى ـ انگليسى بيست و هشت مرداد ، خاك ايران را 
رژيم  دژخيمان   ، خورشيدى   1333 ماه  آبان  نوزده  دم  سپيده  در 
كودتاى آمريكائى ـ انگليسى بيست و هشت مرداد ، خاك ايران را 
رژيم  دژخيمان   ، خورشيدى   1333 ماه  آبان  نوزده  دم  سپيده  در 

به خون يكى از ارزنده ترين فـرزندان ميهـن ، دكتر حسين فاطمى 
قهرمان ملى ايران گلگون ساختند. 

تاريخ ايران مبارزات بى امان فاطمى را عليه استعـمار و استبداد هر 
گز از ياد نخواهد برد. 

تاريخ ايران مبارزات بى امان فاطمى را عليه استعـمار و استبداد هر 
گز از ياد نخواهد برد. 

تاريخ ايران مبارزات بى امان فاطمى را عليه استعـمار و استبداد هر 

اين چهره تابناك نهضت ملى ايران يكى از شجاع ترين رهبران جبهه 
ملى و مدير روزنامه باختر امروز بود.. 

دشمنان ملت ايران از هيچ فردى به اندازه دكتر فاطمى نمى هراسيدند.به 
هيچ كس به اندازه او توهين نكردند و در مرگ هيچكس به اين اندازه 
دشمنان ملت ايران از هيچ فردى به اندازه دكتر فاطمى نمى هراسيدند.به 
هيچ كس به اندازه او توهين نكردند و در مرگ هيچكس به اين اندازه 
دشمنان ملت ايران از هيچ فردى به اندازه دكتر فاطمى نمى هراسيدند.به 

شادى نكردند.آنان دليرترين دشمن استبداد و استعـمار را شناخته بودند.
هيچ كس به اندازه او توهين نكردند و در مرگ هيچكس به اين اندازه 
شادى نكردند.آنان دليرترين دشمن استبداد و استعـمار را شناخته بودند.

هيچ كس به اندازه او توهين نكردند و در مرگ هيچكس به اين اندازه 

خون هرگز نخسبد
  هم ميهنان!

سه شنبه يكم آذر ماه هفتمين سالگرد شادروانان داريوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ايران، رهروان راستين نهضت ملى و مصدق بزرگ است.  سه شنبه يكم آذر ماه هفتمين سالگرد شادروانان داريوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ايران، رهروان راستين نهضت ملى و مصدق بزرگ است.  سه شنبه يكم آذر ماه هفتمين سالگرد شادروانان داريوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ايران، رهروان راستين نهضت ملى و مصدق بزرگ است.
  بعلت عدم موافقت مسئوالن دولت عدالتخواه !! مراسم در مكان هاى عمومى برگزار نمى شود، ناگزير مراسم سالگرد در منزل آن شهيدان واقع

سه شنبه يكم آذر ماه هفتمين سالگرد شادروانان داريوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ايران، رهروان راستين نهضت ملى و مصدق بزرگ است.
  بعلت عدم موافقت مسئوالن دولت عدالتخواه !! مراسم در مكان هاى عمومى برگزار نمى شود، ناگزير مراسم سالگرد در منزل آن شهيدان واقع

سه شنبه يكم آذر ماه هفتمين سالگرد شادروانان داريوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ايران، رهروان راستين نهضت ملى و مصدق بزرگ است.

  در  خيابان هدايت كوچه مرادى برگزار خواهد شد.
  بعلت عدم موافقت مسئوالن دولت عدالتخواه !! مراسم در مكان هاى عمومى برگزار نمى شود، ناگزير مراسم سالگرد در منزل آن شهيدان واقع

  در  خيابان هدايت كوچه مرادى برگزار خواهد شد.
  بعلت عدم موافقت مسئوالن دولت عدالتخواه !! مراسم در مكان هاى عمومى برگزار نمى شود، ناگزير مراسم سالگرد در منزل آن شهيدان واقع

  هم ميهنان!
  با شركت خود در آئين بزرگداشت اين فرزندان خلف ملت، از خون به ناحق ريخته شده آنان پاسدارى كنيم.

  زمان، سه شنبه يكم آذر ماه 1384 ساعت شانزده و نيم الى نوزده بعداز ظهر.

پاينده ايران تهران- دبير خانه حزب ملت ايران          

آن ابله به اعداِم تو فرمان داد ،وقتي كه آن ابله به اعداِم تو فرمان داد ،وقتي كه آن ابله به اعداِم تو فرمان داد ،
وقتي هزاران جان كناِر جاِن تو جان داد ، 
وقتي سروِد « زنده بادت» بر لبت غلتيد ، ×

 خون خواهَيت را اي به خون آغشته ، فرمان داد
ناِم بلندت اينچنين ورد زبان ها شد
راه و روندت رهنماِي رفتِن ما شد

ديدي چسان در داِم ، خود گسترده ، درافتاد ؟
ديدي كه آن بيماية ابله چه رسوا شد ؟

امروز چون ديروز باز از هوِل جان بگريخت
امروز چون ديروز در بيگانگان آويخت
باِردگر اين بي خرد با خّفت و خواري  
آن آبروي رفته را بر روِي نامش ريخت
آخر به دامان كه ريزم اشك اين غم را

آخر كرا گويم غِم اين درد و ماتم را
آوخ كه مي سوزد هنوز آن خانه در  بيداد

شادا كه رفتي و نديدي اين جهنم را
 هرگز مپنداري كه يادت مي رود از ياد

هرگز مپنداري كه خاموش است اين فرياد
آزادگي با ياِد هر آزاده ، مي  بالد

اي سروِر آزادگان ، يادت گرامي باد 

آخرين  مصدق»  دكتر  باد  زنده  ايران،  پاينده   »  :  ×
كالمش در كشتارگاه .



The News headlines :

*  3 Iranians make the top 
20 list of most influential
people in 2005.
     Mrs Shirin Ebadi
     Mr.Abdolkarim Sorosh
     Mr.Akbar Ganji
*  Iranian hard line Mul-
lahs, claim that new Iranian 
satelite recently put in or-
bit by a russian rocket,can 
spy on most of middle east 
including Israel.
* Rumors circulating 
around the nomination of
Mr.Tassaloti for oil 
ministry,discredit him for 
his dual citizenship’s of US 
and Iran,with relatives and 
children studying abroad!?

*  White house warms to 
Mr.Putins proposal for solv-
ing the dead lock on Nu-
clear negotiation with Iran.
* Nations condons Iran’s 
abuse of it’s political
prisonners. 

* The phrase;Wiping out Isra-
el from the face of Earth,was 
first used by Newt Gingrich in 
1996 at a senate hearing,held 
on Saddam Hussein’s future-
possible intentions!?

* More than twenty American  
basketball players,playing in 
Iranian professional leagues 
,are acting as good will am-
bassadors.They are very well 
liked and idolized by the Ira-
nian youth.
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جباران تاريخ، قلع و قمع و ريشه كنى مخالفت را هر يك تحت عناوين متفاوتى انجام داده اند.

Iran National Front- US
Neda ye Jebhe Melli - Publication of  INF-  US

 Why don’t Iranian-born 
citizens of United States have a 
voice worthy of their high social 
standing in the politics of their 
respective communities?  Is it 
because we traditionally think of 
politics as a dirty game played 
by self-centered and egomaniac 
individuals, interested only in 
fulfilling their personal desire 
while filling their pockets at the 
expense of their constituents? 
If this is the case, then we bet-
ter keep our eyes wide open and 
take another look around to see 
the differences in how politics 
are played in our second home, 
the country we live currently, as 
opposed to in Iran. 
The political system in the Unit-
ed States is a federal republic 
with strong democratic tradi-
tions.  Under such system power 
is shared between the federal, 
state and local governments and 
any U.S. citizen (born or natural-
ized) can be elected to an office 
of his/her choice to fulfill his/
her duties as the representative 
of the people for a term-period 
set forth for that office. It is not 
a perfect System by all means, 
but so far it has served this na-
tion better than any other system 
we know. Therefore, we all need 
to adopt this system and not vice 
versa.  Under this system, you 
have elected Senators Dianne 
Feinstein and Barbara Boxer to 
the Senate (upper house of the 
U.S. Congress) and representa-
tives from your Congressional 
Districts to the House (lower 
house of the U.S. Congress).  I 
am personally proud of my rep-
resentatives who are fighting 
tirelessly and specially hard for 
the welfare and the right of many 
ethnic and minority groups liv-
ing in California and other parts 
of the U.S.  We can help our 
representatives in Washington 
or Sacramento voice our opin-
ion better by supporting them at 
election time; keeping in touch 

with them by letters, e-mail or 
phone calls; and letting them 
know how we feel about certain 
issues. They want to hear your 
needs and concerns from you, 
not from someone who might be 
misrepresenting you. I have been 
doing this for many years and it 
makes me feel useful and closer 
to many individuals who think 
the same way as I do towards 
most issues.  I would like to call 
them my intellectual friends or 
my political allies.  Of course, 
this all starts by exercising your 
constitutional right at the polling 
places and voting for your can-
didates and issues, thereby par-
ticipating in the welfare of your 
community and your country as 
well.  Perhaps in future when we 
have learned this lesson well, 
we can take this gift to our birth-
place Iran as a peaceful souve-
nir from our new home.  I have 
recently received an answer to 
one of my requests from Senator 
Feinstein, which I share with you 
below I will also share with you 
the telephone numbers of Con-
gresswoman Nancy Polosi of 
San Francisco (202.225.4965), 
Congressman Henry Waxman 
of Los Angeles (202.225.3976) 
and Loretta Sanches of Gar-
den Grove (202.225 .2967)and 
E Mail addresses of Senator 
Feinstein,Http://feinstein.sena-
tor.gov and Senator Barbara 
Boxer http;//boxer.senator.gov    
**********

November 18, 2005
Dear Mr. Nouri:

 Thank you for  writ-
ing to me about Senate 
Amendment 1977 to the De-
partment of Defense Appro-
priations Act (H.R. 2863).  I 
welcome the opportunity to 
respond.
Our men and women in uni-
form are hindered in their 

ability to fight terrorism 
around the world by a con-
fused and counterproductive 
policy regarding the treat-
ment of detainees.  I was a 
strong supporter of Senator 
McCain’s amendment, which 
would ensure that all persons 
in the custody of the United 
States be treated humanely.  
It would prohibit “cruel, in-
human or degrading treat-
ment or punishment” of any 
captive, with those terms to 
be interpreted in light of the 
Fifth, Eighth, and Fourteenth 
Amendments to the Consti-
tution.  And it would apply 
that standard to all detainees, 
whether held by the military, 
the CIA, or any other govern-
ment agency.
Please find enclosed a copy 
of my statement on the Senate 
floor urging passage of this 
amendment, which explains 
my concerns with current pol-
icy in detail.  The amendment 
passed the Senate by a vote 
of 90-9.  As a member of the 
conference committee for the 
underlying bill, I will oppose 
any attempt to weaken this 
important legislation.  The 
same prohibitions on torture 
have also been included in 
the Senate version of the De-
partment of Defense Authori-
zation Act (H.R. 1815).  It is 
good policy, and the Senate is 
united around it.Again, thank 
you for writing.  I hope that 
you will continue to write to 
me on issues of importance to 
you.  As your representative 
in Washington, I value your 
input. 

Best regards.
 Senator Dianne Feinstein


