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  انيرانيا خ مبارزهيتارفشرده 
  ………در زندگي درد هايي است كه روح انسان را از درون مثل خوره مي خورند و

نسل ھای راسته می شود که آ و در طول زمان چنان به دروغ توسط غالبين نوشته می شود معموال تاريخ 
  ن را به عنوان واقعيت می پذيرند.آبعدی 

تاريخ به ھمراه يک دوسه تن انگشت شمار، نگران از اينکه تاريخ  نويسنده و گرد آورنده اين فشرده
مبارزه ايرانيان نيز به دست غالبين و غاصبين و دشمنان ايران بيافتد، گرچه ھنوز مبارزه ادامه دارد و 

  تغيير اين تاريخ فشرده بشود اقدام به انتشار و پخش آن کرد.ھرروز الزم به تکميل و ممکن است 

 بزرگ دروغھایگزافه ھا و غوش باز پذيرفته شدن اسالم توسط ايرانيان ازجمله آبا د ادعای بی مور
بارزات دالوران ايران در ھزار متمام  .می برد پرسشی را زير نکه تمام شرف و غيرت ايرا ستا تاريخی
ی اھ نيکی ھا وجوانمردیخروارھا غبارپنھان مانده و حافظه ايرانی  پر شده از ارصدسال پيش زير ھو چ
قمه کش ذوالفقار به دستی که در يک روز تمام مردان قبيله ای  ،از اين روی علی شته مھاجمين عرب،اند

بيمار پدوفيلی که با اراجيفش ھزار و چارصد  ،مغلوب را گردن می زند و يار غار ومحبوب خلوت محمد
ش توسط محاسباتی ا ھای قاتل ابلھی که به دليل اشتباه ،حسين سال است بشريت را به کثافت کشانده،

سرش را  »نبياور«و به چنگ آوردن زنی بنام  عموزاده اش و صرفا جھت رسيدن به حکومت و قدرت
ن و دروغھای پر سوز و گداز آبه باد می دھد و جريان مسخره کربال که سالھاست تشيع با مدد جويی از 

راستند و البته از رھبران دينی که آی مشان را مط به تشنه لب بودن جماعتی که شب قبلش زير شکومرب
شده اسطوره ھای ايرانی  ......جز اين انتظاری نمی رود، ......... ش شکم و زير شکم است،اتتمام محتوي

  ايرانی نيست.و دالوران ھيچ اثری از سرداران و اند 

  ......ُھرُمزان ھا، ھا،رستم فرخزاد، ھا ؛ ابو مسلمھا بابک  ھا، بھمن جاذويه پيروز نھاوندی ھا، 

کاله  سال پيش در پی توطئه قدرتھای بزرگ، مسخ مردم زود باور توسط جادوی مذھب و ..... نهسی و 
 ستانه رسيدن به دروازه ھای تمدن بزرگ،آن کشوری در آگشادی بر سر ملت ايران گذاشته شد و در پی 

   فرو ريخت.

بزرگترين توليد کننده نفت  ١٩٧٠سال ايران، عربستان را از لحاظ توليد نفت پشت سر گذاشته بود و در 
 ١٩٧١ھای در خاورميانه شد. ريچارد نيکسون برای مقابله با قيمت باالی نفت ناچار شد تا دو بار (در سال

(ھر  با اين حرکت مقابله کرد و دو بار نشاهارزش دالر را کاھش دھد. اوپک نيز به رھبری شاھ) ١٩٧٢و 
قيمت نفت را افزايش داد. از سوی ديگر اکتشاف نفت در داخل مرزھای بار اندکی پس از کاھش ارزش دالر) 

ھای کوچک و جديد خارج از کنسرسيوم، آبی خليج فارس، به پادشاه اين امکان را داد تا با شرکت
  . قراردادھای محدود کشف و استخراج نفت منعقد کند

الر افزايش پيدا کرد و بحران نفت د ١٢دالر به حدود  ٣ای کهشقيمت نفت از ب ١٩٧۴در ماه مارس سال 
 ،ھای جھانی و نيز اقتصاد جھانی گذاشتتأثيرات و عواقب کوتاه مدت و بلند مدت بسياری را روی سياست
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ھای درصد از پمپ بنزين ست يب ، ١٩٧۴انجمن اتومبيل آمريکا گزارش داد که در ھفته آخر فوريه سال 
ژه عربستان سعودی با يم عرب ھا و به ويل تحريبه دلمورد ن يکه ايدر حال. آمريکا تھی از سوخت بودند

انوس دچار کمبود يلی در وسط اقيياسراک کشتی يش آمده بود. در ھمان زمان ير ھای نفت پيبستن ش
 وعرب ھا نه خود سوخت به آن کشتی ميرساند و مورد اعتراض عربستانيران با ھزيسوخت ميشود و ا

ان راھنمايی يمايی ھای شورشيروی پنھان موساد آن کشور در راھپينل و ييرد. ولی اسرايھم قرار ميگ
  ھای فنی انجام ميدھد.

ھای بنزين و جيره بندی سوخت و  صفوف طوالنی خودروھا در مقابل پمپ ،شتبحران ھمچنان ادامه دا
ا بايد آمريکايی ھ ،کرده بودآمريکا و دولت جرالد فورد را گرفتار  ،کاھش ميزان پس انداز نفت و بنزين

  جيمی کارتر ... ،ماموريتی برای استاد حقوق بشر ،می کردندفکر و عمل 

ی روش ھا و با استفاده مسال است به تما نهسی و  رده شدند.ـــــــک »!!انقالب«به اين ترتيب مردم ايران 
وصف لزايدا گاھی و جھت مقابله با ظلمآی ابزار ھا سعی دارند چنين وانمود کنند که ملت ايران با ماز تما

ثال با مکه  ی کنند تا اين جنايت را گردن ملت بياندازند،متاريخ را تحريف  کردند. »!!انقالب«ن دوره آ
تمام ملت  عربده کش در خيابانھا،ن زامبی ھای آ ،اما کسی نمی گويد ند.ه اش باز به اين جنايت تن دادوغآ

 يزدی ھا، ابراھيم وشانی نظير قطب زاده ھا،مثال روشنفکران خائن و خودفروش و وطن فر ايران نبودند،
بوده .........ون و توده ای ھا وويعوامل کنفدراس و ھامحسن سازگارا ابتکار ھا، تقی ،١ ھا حسن الھوتی

 حذف شده اند، درست شده ورود ديو به ايران که از يرخدر عکسھای ا ن وطن فروشانيچھره ا .اند
سپاه طراحی  ،مثل سازگارا می شود از رھبران  اپوزسيوننی ئجناياتشان ھم تحريف می شود و خا

  .از عمده گندھای ايشان است (سپاه پاسداران) جنايتکاران

حقوق بشر به دست می گيرد و بنی صدر که به ادعای خودش  رقيب ،ز به دستنی جنايتکار پوجگناکبر
بصورت شال  مھوريش راشق ديو اعظم بود لباس ميش می پوشد و ھنوز رويای باقی مانده دوره جعا
البته فقط يک جمله اقتصاد  ابلھی که چنان عشقش چشمش را کور کرده بود که نفھميد، می بافد، نهيپشم

   .....کافی بود اما ....بنی صدربرای درک درست  مال خر است،

چک  ، بی بی سی را از ياد می برديت هللاآخصوصا  ن دوره،آتاريخ ھم دروغ پراکنی ھای چھارصد رسانه 
کنفرانس گوادلوپ  ويالی نوفل لوشاتو، جيمی کارتر،، بله ترين قصابان تاريخاھای ميليون دالری يکی از 

 بودند.نو .........ظاھرا ھيچ کدام اينھا موثر 

فرصت استثنايی  منحصر به فرد شاھان پھلوی،نياوريم دوران تاريخ را وارونه می نويسند تا ما به ياد 
ثال روشنفکران خاين و تراست ھا و کارتل ھای متضرر و چھار مزود باور و ابله وتاريخی بود که ملت 

                                                            
 -اعزام شده و سالھا به فعاليت مذھبی  بود و از سوی وی برای تبليغات مذھبی به گرمسار هللا خمينیھوادار روح ماليانوی از  - ١

مرتبط شد و به دليل  حسن ابراری  با يکی از اعضای سازمان وی در دھه پنجاه توسط اسدهللا تجريشی .سياسی در آن شھر پرداخت
 ١٣۵٣رابطه و حمايت مالی و سياسی از سازمان مجاھدين خلق چند بار بازداشت، بازجويی، و زندانی شد که آخرين مورد آن از سال 

بود که بيانيه نجس بودن مجاھدين را پس از اعالم تغيير ايدئولوژی سازمان،  ماليان مزدوریبه طول انجاميد. وی از جمله  ١٣۵٧تا 
هللا رفته و ھمراه روح وی نيز در کنار برخی ديگر از زندانيان سياسی آزاد شد و به پاريس شورشبا اوج گرفتن  .امضا کرده بود
 .شوددر کنار وی ديده می نی از ھواپيماهللا خميبازگشت. عکس وی در تصوير معروف پايين آمدن روح خمينی به ايران
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با تحميل يک شورش  ،صرفا برای منافع خودشان لمان،آفرانسه و  انگليس، مريکا،آدولت ناجوانمرد يعنی 
   تش کشيدند.آنھا ايران را به آطراحی و فرماندھی شده از طرف 

اما حقيقت  خ پاک کنند،يزاد مردان اين سرزمين را از حافظه تارآمانان و تاريخ را وارونه می نويسند تا قھر
ين شورش ا در برابر شاه و پرچم، شور،کبسياری از دالوران و وفاداران به از ھمان ابتدا اين است که 

شير را از رو بسته بود و به بھانه ھای واھی  قھرمان زنان و مان بدو ورد شمولی ضحاک از ھ ،ايستادند
 ردان ايران زمين را از دم تيغ گذراند.م

خ  ،وزير امور خارجه عباسعلی خلعتبری، وزير آموزش و پرورش و اولين وزير زن ايران رو پارسافَرُّ
منوچھر  ،شھردار تھران پیغالمرضا نيک، وزير اطالعات و جھانگردی و دادگستری غالمرضا کيانپور

سازمان  مديرعامل جعفريان محمود ،سناتور محمدعلی عالمه وحيدی ،وزير کار -وزير مشاور آزمون
ساالر  ،مدير واحد مرکزی خبر تلويزيون خواهپرويز نيک، حزب رستاخيز و قائم مقام راديو تلويزيون ملی

 ،وزير اطالعات و جھانگردی محمدرضا عاملی تھرانی ،نماينده کردستان در مجلس شورای ملی جاف
اميرحسين  سپھبد ،ادر جھانبانین سپھبد، ت کشوريسازمان اطالعات و امن رئيس نصيری هللا نعمت ارتشبد
 يدآبادی، سپھبدب احمد سپھبد برنجيان، ھاشم سپھبد افشار،امين بيوک رحيمی، سپھبد مھدی ، سپھبدربيعی
علی  سپھبد، جعفرقلی صدری سپھبد ،محمدتقی مجيدی سپھبد، نوریعبدهللا خواجه سپھبدمقدم،  ناصر

غالمحسين  سرلشکر ،رضا ناجی سرلشکر، اصغر جاللی سپھبد، ابوالحسن سعادتمند سپھبد، حجت کاشانی
، اکبر يزدجردیلیع سرلشکر ،حسن پاکروان سرلشکر ،منوچھر خسروداد سرلشکر ،شمس تبريزی

 سرتيپ ،پرويز امينی افشار سرلشکر نشاط، علی سرلشکر مطبوعی، سرلشکرايرج مدرس، فخر سرلشکر
 ملک، منوچھر سرتيپ شھنام، سرتيپ ھمدانيان، حسين سرتيپ افشار، امينی ايرج سرتيپ رضايی، شھنام
 سرلشکر پناه، ده سرلشکر معتمد، سرلشکر نژاد،ولی جابر سرلشکر وثيق، عبدهللا سرتيپ تابعی،  سرتيپ

شان مايه گذاشتند نو از جا زاديخواه ايرانی که در مقابل شورشيان ايستادندآو ھزاران دالور .....بديع،.......
خمينی  اعدام ھای وحشيانه اين دالوران به دستور شيطان اعظم، .رباران ميکننديرا ت تا ايران را نجات دھند

ز قتل و جنايت ھيچ انديشه ای جنايتکاری بزرگ شده در دامن مکتب اسالم که ج جانی و با احکام خلخالی،
نداشت، واين روزھا پروژه پاکسازيش توسط دختر و پسرش در حال اجراست تا از قاتل ھزاران ايرانی، 

نان نه به عنوان پژوھشگرانی که در سفرھای خارج روسری آو نمی فھمند که تاريخ از  قديس بسازند،
و  فرزند يکی از بزرگترين جانيان ،وان فاحشه ایبلکه به عن برداشته و در توجيه رفتار پدرشان ھستند،

 ب در ھاون کوبيدن است.آياد خواھد کرد و کارشان فقط  ايران، قاتالن

ورش، ياری از مخالفان به خارج از مرزھا کوچ کردند تا بتوانند برای  در پی قتل عام ھای پس از ش بس
ف ين المللی و درونی با ھمکاری طيوطئه بق شده و تيرنکه جھل تزيبرای ا مبارزه شرايط را فراھم کنند.

در ذيل ح بکشد يھن اھورايی را به تسبيورش و تصاحب ميرش داوطلبانه يان نتواند ادعای پذيچپ و مال
ه روی شود ھرکه يم؛ تا سيخ ميکشانين تاريھن پرستانه را به برگ ھای راستيی مشھاپاره ای از اين تال
  .درو غش باشد

اند کامل و جامع باشد زيرايک تنه بياد آوردن سد ھا تن تالشگر، پروژه و ريشه و البته اين فشرده نميتو
شيوه شکل گيری آنان، تاريخ آغاز گری مبارزه شان و ديگر آگاھی ھا ميسر نميشود مگر ديگر ايرانيان 

  برای تکميل اين پروژه ملی اين تارنما را از ياری ھای خود سپاسگزار کنند. 
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 آرا

لح نظامی و یروھاين یبود كه به تمام ینام» آرا«ران يا بخش یيارتش رھا  نيروھای غير ين نھمچ ،مس
شورش پنجاه و ھفت، یاسالم تازه تاسيس یه جمھوريكه عل ینظام شه يا انديكردند،  یت ميفعال پس از 

  شد.  یمگفته ند، دپرورانی را در سر م یاسالم یمقابله مسلحانه با جمھور

تی با گرين گروه نبايا ابه س ارتش رھايی بخش خلق «، »رانيبخش ملی ايارتش آزاد«وه ھايی با نام مش
  ن خلق وابسته ھستند اشتباه کرد.يک ھا و ضد خلقی ھای مجاھدي(آرخا)، که ھمگی به چر» رانيھای ا

س، گردانندگان يدر پار یك مركز فرماندھيل يبا تشكيب در ابتدا تبدين تر» آرا«ران يارتش رھايی بخش ا
  . اعالم نمودند شان خمينیو رھبر یاسالم ینده ھمه عناصر راست مخالف جمھوريخود را نما »آرا«

ر يانا، اردشي، ارتشبد بھرام آری، ارتشبد غالمرضا ازھاریسياو ین افراد مانند ارتشبد غالمعلياز ا یجمع
ن عده يو ھمچن یاشرف پھلوواالحضرت  مريکا،آ  آخرين سفير شاھنشاھی ايران در اياالت متحده یزاھد

  را اعالم كردند. » آرا«ران يبخش ا یيت ارتش رھايموجود ،اكاز سران ساو یا

 اعضای ھييت تحريريه کسانی بودند .منتشر شد) ١٩٨٠( ٢٠/۵/١٣۵٨خ ين گروه به تاريا هين نشرينخست
 لندن در که بود لندن کيھان روزنامه سردبير مدتی زادهينور زاده. يرضا نورين زاده و عليسرھنگ مع مانند
  . شدمی منتشر

 شاھدخت خترق [ديو واالگھر آزاده شف واالحضرت اشرف شادروان با نظارت کامل» آرا«روزنامه جنبش 
] علت ابتال به بيماری سرطان درگذشتبه  ١٣٨٩ سال اسفند ماه ٣ که در ١٣٢٩، زاده پھلوی اشرف

 یمحمدرضا شاه پھلو و خواھر دوقلوی رضاشاه فرزنداداره ميشد.  واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی، 
کميسيون حقوق زنان  و کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ، رئيسديپلمات که  ١٢٩٨ آبان ۴ زاده

، نقش مھمی در ١٣٢۵ وی در بھار سال بود. حقوق زنان در ايران و از فعاالن سازمان ملل متحد
نين چاشرف پھلوی ھم شاھدختاز داشت، آذربايجان ايران از ارتش سرخ به خروج ژوزف استالين ترغيب

 با حزب توده که  محمد مصدق وسقوط مردادا ٢٨ ز مردمیيرستاخبه عنوان يکی از عوامل مؤثر جريان 
 است.نام برده شدهن می انداخت، يران را به آغوش استاليان کار يو ھمرده بود کھمکاری  آغاز به

سازمان  و شاھنشاھی سازمان خدمات اجتماعی چنين نقش مھمی در تأسيساشرف پھلوی ھم واالحضرت
 در) ٢٠١٦ه يژانو ٧( ١٣٩۴ دی ١٧ روز پنجشنبه وی ،داشت زنان ايران

   .درگذشت نشين موناکوشاھزاده ،کارلومونت  منطقه

مستقل و تحت نفوذ خود با  یل گروه ھايك عالوه بر تشكيبا ھم، ھر  ین ارتباط و ھمكاريافراد فوق در ع
  ش ارتباط داشتند. يا خارج از كشور، كم و بيگر در داخل يان ديا چند جريك ي

از  یت جمعيق به اتفاق ھم كانون فعاليآزاده شفواالگھرو  یاشرف پھلو واالحضرتو یسياو ارتشبد مثالً 
آزاده به ھمراه ھوشنگ  واالگھر اشرف وواالحضرت دادند.  یل مي، سرھنگ تا سپھبد را تشكیافراد نظام

آخرين سفير شاھنشاھی ايران در  یر زاھديدر دولت آموزگار و اردش یعالر علوم و آموزش يوز ینھاوند
  ران شركت فعال داشتند. يھن پرستان ايدر جبھه م امريکا، اياالت متحده
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ت در ين فعاليو در ع یاشرف پھلو واالحضرتو یسياو ارتشبد تباط باز ضمن اريانا نيبھرام آرارتشبد 
 یروھاياز مقامات سابق ن یبود مركب از جمع یل دھنده ستاديخود تشك» رانيھن پرستان ايجبھه م«

 و» آرا«ران يا ی بخشيمسلح با نام جنبش رھای روھاين ی، ستاد فرماندھیيايو در یني، زمیيھوا
 یانا عمل ميآر ی ارتشبد، تحت رھبریاسي، سینظام یه به عنوان شاخه ھاك  »یپاسداران شاھنشاھ«

  .كردند

  سازمان آزادگان

ن يانا در ايآرارتشبد خچه سازمان آزادگان و نقش ياز تار یگوشه ا ینجا ضرورت دارد به معرفيدر ا
حكومت شاه ه يعلی يت ھايفعال شورش پنجاه و ھفت، غصباز  شيپم. در حدود پنج سال يسازمان بپرداز

 تندو ن يداد. ا یانجام م تنهم دويك تيتھا را ين نوع فعالياز ا یكيگرفت كه  یدر خارج از كشور صورت م
س به ياز پاروقوع شورش از  شيپدو سال  ین اسپھبديشاھبودند.  انيليمھران خل و  ین اسپھبديشاھ

 یدر دانشكده افسر یخ نظامياستاد تار که ابد باونديبه نام آر یدر سوادكوه مازندران با شخص ،تھران آمد
مالقات  ،خ از دانشگاه سوربن فرانسه داشتيدر رشته فلسفه و تار یدولت یو دانشگاه جنگ بود و دكترا

  . كرد

باشد » یپادشاھ«د يباوند معتقد بود كه كشور با
را بدست آورد ی د خود پادشاھيكن ھر پادشاه بايل

 یستگيا و شااقتھيھا و ليو با استفاده از دالور
. از طريق موروثیبرسد نه  یخود به پادشاھ یھا

 یق باوند با محموديطراز  ین اسپھبديشاھ
ه كرد كه يتوص یبه اسپھبد ویشد. آشنا  یاريبخت

بروند و ھمان طور كه ی صاحبنام دنبال شخص
ب يعبدالناصر در مصر ابتدا از نام ژنرال نج

ارتشبد توانند از نام  یز مياستفاده كرد، آنھا ن
 تنیقبالً چند  یاريبخت یند. محموديانا بھره جويآر

را به دور خود جمع كرده بود و نام گروه خود را 
 ین اسپھبديگذاشته بود و شاھ» كانون آزادگان«

گروه خود  ین نام را برايز ھميان نيليو مھران خل
ران يدر ا شورشانتخاب كردند. به دنبال وقوع 

نجا که آتا  ندنمود یو سع ندخود را بكار برد ی، تمام تالشھایفرزند ارشد و انايكورش آروانا يبھرام آر
که  ايرانی را .......سندگان و...يه داران، روزنامه نگاران و نويافسران، درجه داران، سرما امکان داشت،

 مھگرد »آزادگان« ی به نامدر سازمان از کشورخارج شده بودند، از وقوع شورش، پسو  شيپدر فاصله 
  .ندآور

ز ينه يك نشريسازمان آزادگان نوشتند و آن را به زبان فرانسه ترجمه كردند و  یھم برا یآنان اساسنامه ا
  .به چاپ رساندند» آزادگان«بنام 
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ھمچون سپھبد  یآن اشخاص یدر ستاد و سر فرماندھ كه   انايارتش آر سازماندھیوحتی با تشکيل کابينه 
 )يیھوا یرويمعاون فرمانده ن(نو سپھر يبد مو سپھ ی)ارتش شاھنشاھ یس اداره مھندسيير( یريام یعل
از افسران م شمس يو سرھنگ كر )شاه ی دوران محمدرضايايدری  رويفرمانده ن( یب الھيادار حبيدرو 

   د. و........حضور داشتن  ونياز جمله دکتر اسد ھما مطرح ارتش شاھنشاھی

بر قرار  یرابطه ا» ايس« ن سازمان آزادگان ويب تاالش نمود ن خصوص تيدر ھم به اشتباه انايكورش آر
ل يق اسرائياز طر» ايس«ار قرار شد كه يبس یكا رفت و پس از تماسھا و گفتگوھاين كار به آمريا یكند. برا
پس از شكست  اما متاسفانه به علت پاره ای موانع ازجمله به سازمان آزادگان كمك كند. یجنوبی قايو آفر
ی نيروھا ھمچنين معامالت پشت پرده جمھوری اسالمی با دولت ترکيه ختگيو از ھم گس یاو ربائات نيعمل

ريانا درخواست آرتشبد آاز  و سازد متوقفمحدود وکه منجر شد دولت ترکيه فعاليت ايرانيان در ترکيه را
 آزادگان سازمان از را خود یا هياعالم صدور با رياناآپس از اين وقايع ارتشبد  ترک خاک ترکيه را بنمايد.

  .ديكش كنار

اويسی، پس از مرگ ارتشبد آريانا مسئوليت ارتش را ارتشبد اويسی برعھده گرفت، پس از ترور ارتشبد 
ار داشت به فرماندھی رسيد. پس از يسرھنگ معين زاده مستقر در فرانسه، که ارتباطی با شاپور بخت

  .وعه باال گرفتاختالف بين معين زاده و بلوچ خسروی مشکالت مجم

  نيات ربودن ناو تبرزيعمل 

 فروند ناو كامباتانتدوازده  محمد رضا شاه پھلوی،در زمان 
Combatant  شده بود. چھار فروند از  یدارياز فرانسه خر

ران شد و ھشت يا یيايدر یرويل نيتحو شورشش از يناوھا پ
آنھا ل يھا جلو تحو یيكايل گردد كه آمريگر قرار بود تحويفروند د

افت يمت ناوھا را دريھا كل قی كه فرانسو یيرا گرفتند. اما از آنجا
انجام شده  یھا یبا ھماھنگ) ١٩٨١( ١٣٥٩كرده بودند در سال 

به فرانسه   یاسالم یجمھور یيايدر یروھايافسر از ن یتعداد
الزم را فراگرفته، با  یشدند تا ظرف شش ماه آموزشھاازم ع

 یفرد یاز افسران اعزام یكيكان ياز نزدران برگردند. يناوھا به ا
 یبين شخص ترتيم فرانسه و مرتبط با سازمان آزادگان. ايبود مق

ادار يدرانا و يرتشبد آرانا، ايس با كورش آريار محرمانه در پاريداد تا افسر مورد نظر چند بار به طور بس
اد يھا با دقت ز ین مالقاتھا و ھماھنگياشاه) مالقات كند. بعد از ی يايدر یروين فرمانده ني(آخر یب الھيحب

ه و مرحله يانتخاب و دستورالعمل ھا به صورت محرمانه تھ یشخص یت ھايجھت انجام مأمور ھشت گروه
   .ديبه مرحله ابالغ و اجرا گرد

ن ناوچه ھا عبور از تنگه جبل الطارق، ير ايران گردد. مسيل ايقرار بود كه سه ناوچه در بندر شربورگ تحو
انجام شده ی ھا یج فارس بود. برابر ھماھنگيران در خليای سرخ و آبھا یايترانه، كانال سوئز، دريمد

دك كش يك ي، یانوس شناسيان اقيتحت پوشش دانشجو یو یيو گروه كماندو یب الھيادار حبيقرار بود در
س شده ين در پاريرزكه با فرمانده ناو تب یك شوند. طبق ھماھنگين نزديه كنند و با آن به ناو تبرزيكرا
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گر از افسران، مطرح و ھماھنگ كرده بود. يد یكيز موضوع را با افسر موتورخانه ناو و يبود، فرمانده ن
اعالم كرد كه موتور ناو با اشكال  یك شد طبق قرار، مھندس كشتين نزديدك كش به ناو تبرزيكه  یھنگام

  .ر خود ادامه دادنديه ناوھا به مسيقن لحظه بير است. در ايازمند تعميمواجه و خراب شده و ن

كردند  ین ناوچه زندانييم و در اتاقك پايوارد ناو شده و ملوانان ناو را وادار به تسل(گروه جوان) كماندوھا 
س طبق يد. دفتر سازمان آزادگان در پاريگرد ین الملليب یعاً به حركت خود ادامه داد و وارد آبھايو ناو سر
ه گزارش دعوت يتھ یمطبوعات برا یھا یندگيشده از خبرنگاران، عكاسان و نما یش طراحيبرنامه از پ

ح و به سراسر جھان اعالم و نام يبود با آب و تاب فراوان تشری ن لحظه سريكرده بود، موضوع كه تا ا
ان ياطراف مطرح و مرتب تكرار شد.ی گروھ یدر رسانه ھا» آرا«ا ي» رانيبخش ا يیارتش رھا«انا و يآر

ـ از  بود یر موروثيغ یانا ـ كه خواھان پادشاھيم آريبا اطالع از تصم یرضا پھلو حضرت)ي(اعل ادهشاھز
مراكش  پادشاهد. يه تا مراكش رسيناو با ھمان سوخت و آذوقه اول .كردند یخوددار ویك به يارسال تبر
كنند موضوع را  یم كار یرضا پھلو یھستند و برا طرفدار مشروطه و پادشاھی ن افرادينكه ايبه تصور ا
 شاھزاده یف كرد وليبه ناو و ملوانان كسب تكل خوراکل سوخت و يان گذاشت و در مورد تحويبا او در م

  .كرد یخوددار اند آنيياز تأ یرضا پھلوحضرت) ي(اعل

  

ناوچه شاھنشاھی تبرزين را  ١٩٨١من زير پرچم آزادگان در اوت «سد: يابان می نويآر مانينر ناخدا
ماه از سازماندھی آزادگان نمی گذشت که در  ۶-۵دم و چنانچه اشتباه نکنم در آن ھنگام بيش از آزاد کر

ری (برادر ذدکتر نو  آنگونه که س آزاد شدم,يمن از بازداشت دولت فرانسه در پار  زمانيکه ن ھنگام,آ
تی روان تيمسار که استاد دانشگاه در سوئد بود برای من بازگو ميکرد ميگفت که بھش ری)ذسر لشگر نو

  .»ارتشبد آريانا را ايشان و يارانش وادار کرده اند که بر پا خيزد
به  یمذاكره كرده بود ول یفرح پھلوشھبانو انا چند بار به مصر رفته بود و با يارتشبد آر علی رغم اينکه

راكش از دادن م پادشاه ی،رضا پھلوبه دليل عدم تاييد شاھزاده ن اصل، يا یده بودند. روينرس یجه اينت
رممكن بود. ناچار ناو به يغ یجنوب یقايد. بردن ناو بدون سوخت و آذوقه به آفرينمای می كمك خوددار

ز به عنوان يندگان نيد. ربايگرد یل مقامات فرانسويتحو یفرانسه برگردانده شد و در بندر مارس یآبھا
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اين عدم مشارکت  شد.ران يو روانه ای اسالم یل جمھوريم شدند و ناو مجدداً تحويتسل یاسيپناھندگان س
رضا پھلوی پاسخ داده  حضرت)ي(اعل ادهزينده توسط شاھآو عدم حمايت از جمله ابھاماتيست که بايد در 

  شود.

  2 انايسرنوشت آر 

ون يليك ميانا با يآر مساريت رانيه ايپس از شروع جنگ عراق عل
ش بود در اريدر اخت احضرت شھبانوياز سوی عل كه یدالر اعتبار

ن گروه ھای مبارز با جمھوری اسالمی قرار يکی از نخستيراس 
ف چپ و يادداشت ھا و نوشته ھای وابسته به طيگرفت. البته برخی 

 ميدانند.  )٣( پورتريشاپور ر م اسالمی اعتبار را از سویيژه رژيبه و
كه طرفدار نظام پادشاھی است  ھای ن گروهياز نخست یكي ن گروهيا

ران ھدف قرار يا یشمال غربی مسلحانه را در مرزھا یفعاليت ھا
  .داده بود

                                                            
  :گويندفرح پھلوی در خاطرات خودشان در مورد تيمسار آريانا میشھبانو  -  ٢
اش حسين منوچھری بود اما چون از اعراب تنفر داشت، اسم خودش را به بھرام آريانا تغيير داد. با وقوع آقای آريانا، اسم اصلی«

ای که داشت، يک گروه نظامی به نام ارتش به ترکيه رفت و ضمن تماس با دوستان بلندپايه شورش اسالمی، آريانا از پاريس
ھای نظامی او مبلغ يک ميليون دالر بخش ايران (آرا) در شھر وان ترکيه در کنار مرزھای ايران تشکيل داد. من برای فعاليتآزادی

از جمله مرحوم ساالرجاف و سردار جاف و دکتر حسن جاف و ارتشبد مندان به سلطنت، ای از عالقهاھدا کردم. آقای آريانا عده
غالمعلی اويسی و محمود فروغی را گرد خود جمع کرد و توانست صدھا نفر از نظاميان سابق را که به خارج گريخته بودند، 

رزه، اختالف پيش آمد و اويسی رفت اما بين او و ارتشبد غالمعلی اويسی بر سر تاکتيک مباسازماندھی کند. ھمه چيز خوب پيش می
  از او انشعاب کرد و به پاريس بازگشت.

د در مدتی که آريانا مسئول سازمان آرا بود، ما و ساير دوستانمان بالغ بر ده ميليون دالر در اختيار او گذاشتيم اما ارتشبد اويسی معتق
  ».ھمسر جوانش ريخته استھا را باال کشيده و به حساب بود آريانا ھشت ميليون دالر از اين پول

 
توان نام برد. وی دوست تيمسار اويسی بود که از طريق او به مراکش از فعالين ديگر در امور نظامی، از سپھبد سعيد رضوانی می

رابطه  بخش ايران بود. اما نقش اصلی او ارتباط با اسرائيل بود. در ھمينآمد و ظاھرا معاون تيمسار آريانا در تشکيل ارتش آزادیمی
آمد و قرار بود که مقداری پول توسط خانواده پھلوی در اختيار او گذاشته شود تا وی با نيز رضوانی در اين ايام مرتبا به مراکش می

  اين پول از اسرائيل اسلحه بخرد و مشاور استخدام کند.
  
 ھای اطالعاتی بريتانياشبکه سازمانبه عنوان رئيس  پس از جنگ دوم جھانی (Shapoor Reporter) :شاپور جی ريپورتر - ٣

 .در ايران اقامت داشت

 بود به دنيا آمد. پدر وی اردشير جی ريپورتر در تھران ١٢٩٩اسفند  ٨ /١٩٢١فوريه  ٢۶شاپور ريپورتر در 

و تعيين  نقش اصلیو شد، اداره می )اردشير جی (به وسيله ِسر اردشير ريپورتر شاهاز قتل ناصرالدينپيش سه سال سازمان وی 
فارغ التحصيل شد. در اين دبيرستان  از دبيرستان فيروز بھرام ١٣١۶کننده داشت. بايد توجه نمود که اين نقش محدود بود. او در سال 

زمان درس ميخواندند. و تحصيل در آن موجب شد تا زمينه آشنايی شاھپور با رجال حکومتی نفرزندان بسياری از بزرگان سياسی آ
در ايران، بر حوادث مھمی تأثير  ) ۶(ام آی  سازمان مخفی اطالعات بريتانيا بيشتر تالش ھای در.  وی پديد آيد محمدرضا پھلوی

بر اثر سرطان پروستات در شھر ساحلی کارپاس در جنوب  ١٣٨٣نھاده و نقش اصلی و تعيين کننده داشت. او سرانجام در اسفند 
  .آرژانتين در گذشت



 تاريخ فشرده مبارزه                                                                                            ٧٣ از ٩ برگ ٢٠١٨/٠٢/٢٨، چھار شنبهد شيد= تير

كركوك قرار داد و به ھمراه  یت خود را در جنوب شرقيم عراق مركز فعاليت رژيانا نخست با حمايرآ 
 یاردوگاھ افراد، یآموزش نظام یبرا یو سروان مختار ، دكتر حسن جاف)٤( سردار جافچون  یافراد
ه را جلب كند و مركز گروه خود را در شھر يت دولت تركيانا توانست حمايجنگ آر در اوائل س كرد. يتأس
از وابستگان  تن ٣٠٠ب به يبا حضور قر» آرا«ران يبخش ا یينسان، ارتش رھايوان قرار دھد. بد  یمرز
 ران پرداخت.يا شورشيان  و دولت اسالمیه يمسلحانه عل اقداماتبه  شاھنشاھی،م يرژ یو نظام یتيامن
يکبار ھم پيشروی بسيار  عاالن اين ارتش اعالم ميکنند که ارتش سی و شش ھزار عضو داشته است.ف

ميزی از طريق مرز سرو به روايتی ھجده کيلومتر و به روايتی تا تپه ھای قاسملومشرف به آموفقيت 
  اروميه انجام شده بود که متاسفانه به دليل نبود پشتيبانی متوقف ماند.

ان يگر ميد یره شد و از سويت یسياو ارتشبد انا ويآرارتشبد  انيكسو روابط مياز  یداما پس از چن 
   .د آمدياختالف پد یغرب یدولتھای نقد ی م كمكھايبر سر تقس» آرا« یاعضا

در اطريش پايگاه نظامی وجود 
نجا آداشت که تعدادی کماندو در 

متاسفانه به  موزش می ديدند،آ
العات اط دليل فوق محرمانه بودن،

و اينکه پايگاه چندانی در مورد 
چه  ،تحت فرماندھی چه کسی بود

در چه بازه ، نجا بودندآتعداد افسر 
 زمانی اين پايگاه فعال بود؟؟؟
 سرانجام افسران و پايگاه چه شد؟؟

ن افراد انجام آيا عملياتی توسط آ
  .وجود ندارد شد يا نه؟؟؟

قسمت عمده  وين اتريشدجه ارتش و خريد دو ھتل  در افرادی چون بلوچ خسروی  با سرمايه گزاری بو
   ای از بودجه را باال کشيدند.

ولت دنکارا و وان مستقر بودند با بحران مواجه شدند، از طرفی آدر ترکيه  که بيشتردراستانبول و  یفعاالن
اقدام ترکيه عرصه را بر آنان تنگ نمود، از طرف ديگر تروريست ھای ارسالی از طرف حکومت خمينی 

  به ترور فعاالن می نمود و از سوی ديگر طوالنی شدن مبارزه، رمقی در مبارزان باقی نگذاشت.

                                                            
ترين آنھا، جاف عراق يا شوند: بزرگايل جاف به سه گروه عمده تقسيم می. و مشرق عراق است ايرانجاف، از ايل ھای کرد  - ٤

برند. گروه دوم، جاف جوانرودی است شامل پانزده تيره، گروه سوم، جاف گوران يا ِکرماشاه / مرادی است که در عراق به سر می
ی و قلخانی که ھر سه در اوايل سده سيزدھم به اتحاديه گوران (از فرقة کرمانشاھی است شامل ھشت تيره، از جمله گھواره و تفنگچ

جافھا مسلمان و عمدتاً  )١۵۵؛ ادموندز، ص ١٩، ١۶–١۵، ١٠–٨اھل حق يا علی اللّھی) پيوستند که سّنی مذھب اند (سنجابی، ص 
ردستان (در آن زمان واليت اردالن، کمابيش در دوره قاجار، بيشتر از شرارت و غارتگری اين طوايف در منطقة ک .سّنِی شافعی اند

تا دوره محمدرضا .  برابر با استان کردستان کنونی) و نپرداختن حق سرعلف از سوی آنان به واليان کردستان سخن گفته شده است
روان (در استان رود سي ش) قشالق آنھا در نواحی شمالِی خيالت تا نزديک قزل َرباط (َسْعديه) و کرانه غربی ١٣۵٧–١٣٢٠( پھلوی

کنونی) و نزديک شھر بيجار،  سليمانيه) و ييالق آنھا در ايران، در حدود نواحی سقز و َگّروس (کمابيش برابر شھرستان بيجار
  )٢٠؛ سنجابی، ص ٣٣٩، ص ١گسترده بود (زکی، ج 
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نقشبندی (از اکراد)، صنار ليدر حزب خلق مسلمان،  محمد علی عدالتیاشخاصی چون آقايان خوارزمی، 
  در ارتش آرا فعال بودند. )٥محمدی، سرھنگ سپھر، بويراحمدی، سرھنگ عزيز مرادی (

   اپور بختيارش

  ١٩٨٠شاپور بختيار در گفتگو با "چارلز داگالس"، خبرنگار روزنامه "تايمز"، فوريه 
ايران را، با حذف اركان مربوط به سلطنت ترجيح مي دھم. من شاه ايران را، از ايران  یمن قانون اساس

 یرا داشتم كه جلوبيرون كردم تا ارتش از يكپارچگي ساقط گردد و ارتش كشتار نكند. من اين امكان 
دانستم كه يرا به ايران بگيرم، نه فقط اينكار را نكردم، بلكه خواستم به ايران بيايد، زيرا م یآمدن خمين

، سياست را شروع كند، و انقالب كند.... من در یسالگ ٦٥تواند در سن  یاو پير و فرتوت است، و نم
ھا از من خواستند، به تمام و كمال انجام ، قشريون، و كمونيستیكه جبھه مل یمدت صدارتم، ھر كار

  دادم.... 
تصريح شده، قبول  ١٩٠٦ی من ركن مربوط به حق نظارت روحانيون بر قوانين را كه طبق قانون اساس

  كه مغاير با اسالم باشد نبايد تصويب بشود.... یدارم و معتقد ھستم كه ھيچ قانون
 یبرا یھميشه بود..... من انتظار داشتم، كه خمين ی، بلكه برایقصد من از بيرون كردن شاه، نه موقت

ماند، كه طبيعتا ارتش ھم با او بود، و تنھا يكراه  یشاه م يدبمن بدھد..... يا با یبزرگ شاينكار، پادا
  شد.... یبايد بريده م یداشت، كه شاه برود و ريشه اين وابستگ

  :١٩٨٢شاپور بختيار، مجله نيوزويك

 یو در ميانشان چند تن از نزديكان شاه و بويژه نزديكان اشرف پھلو یم پادشاھاز ھواداران نظا یگروھ
دھم كه  یبه من پيشنھاد يك مقام در بازگشت به ايران را دادند، كه من در اينجا اعالم مي كنم، ترجيح م

  ھند....بماند؛ تا اين كه اين حرامزاده ھا (طرفداران شاه) ايران را نجات د یدر ايران باق یقدرت خمين

  :١٣٥٧شاپور بختيار، راديو تھران، بھمن

شوند،  یپس از ساليان دراز وارد خاك كشور م یامام خمين یدر اين ساعات، كه حضرت آيت هللا العظم
دولت (دولت بختيار) ضمن تبريك و تھنيت به كليه مسلمانان ايران، الزم مي داند نكات زير را به اطالع 

   عموم برساند:

يك برنامه صحيح باشد و مسئوليت پليس و عوامل ما براي حفظ جان ايشان  ی بايد بر روورود آيت هللا
) و ساير آيات یھاي معظم له (خمين یدولت، كليه نظرات و راھنماي. در اين زمينه بايد كامال روشن باشد

  شمارد... یعظام را مغتنم م

                                                            
ق داشت سر نخ کودتای پايگاه شاھرخی پس از آنکه سرھنگ معين زاده از نزديکان به شاپور بختيار که سفر ھای گوناگون به عرا - ٥

مرادی ھم که در گير ودار آن کودتا بود دستگير زه شھرت يافت را به رژيم اسالمی خبر داد سرھنگ زرھی عزيژکه به کودتای نو
ج زرھی اھواز مورد توجه کودتاگران بود و سرھنگ عزيز مرادی عالوه بر بسي ٩٢در خارج از تھران بيش از ھمه لشگر شد. وی 

و تسليح شيوخ وابسته به عشاير عرب، وظيفه توجيه و جذب نيروھای داخل لشگر را برعھده داشت. مرادی بيش از آنکه با سازمان 
ايرانيست تحت رھبری پزشکپور و در ارتباط کودتای نوژه در ارتباط قرار گيرد، سعی داشت با ايجاد شاخه نظامی برای جذب حزب پان

  .عمليات براندازی اقدام کند با ارتشبد آريانا به يک
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ايشان، و آنچه مربوط  یاز خواسته ھا ) از نظرات ايشان،یمن شخصا نيز حاضرم از نصايح ايشان (خمين
  را بكنم.... ینمايند، حداكثر استفاده و ھمكار یكه ايشان تعيين م یبه سياست مملكت باشد، با افراد

  :١٩٨٢شاپور بختيار، روزنامه السياسيه ژانويه 

سر آنھا، ک، و ابوموسی) متعلق به ايران نيست، و ايران نبايد بر چجزاير سه گانه (تنب بزرگ، تنب کو
  .با ھمسايگان خود کشمکش داشته باشد

   :١٩٨٣شاپور بختيار، پاری ماچ، اکتبر

خبرنگار: اگر عراقی ھا بخواھند ترمينال نفتی خارک را بمباران کنند، بر سرھواپيماھای سوپر اتاندارد 
  فرانسوی چه پيامدی خواھد داشت؟...

حمله می کردند و آنجا را بمباران می کردند... بختيار: بھتر بود (ای کاش) عراقی ھا به جزيره خارک 
 ٦٠عراقی ھا با بمباران خارک شاھرگ نفت ايران زير پای خمينی را خالی می کردند و ايران از درآمد 

 .مليون تن نفت در روز محروم می شد ... و جنگ فورا تمام می شد

--    

شرکت وابسته نفت  ٤٦توان.. آن کس که آری که می   آيا کثيف تر از اين کثيف و خاين می توان يافت؟؟
را مجانی به انگلستان واگذار کرد، کثيف تر از او ھم می توان يافت، آری کسی که نادر شاه را نا 

) ١٩٥٣امرداد ( ٢٦-٢٥-٢٤جوانمردانه کشت، از او ھم کثيفتر ھست، آری حسين فاطمی که در روز ھای 
و کثيفتر ھم ھست، آری ابراھيم يزدی؛ عليرضا نوريزاده؛ از ا  ميخواست کاخ ھای سلطنتی را غارت کند!!

ان آوردند... رصادق قطب زاده؛ صادق طباطبايی و کريم سنجابی و بازرگان که خمينی را بغل کرده به اي
 البته از اين کثافت پيشه ھا و کثاف ھای خاين زيادند ولی بختيار خاين ترين آنھا می تواند بحساب بيايد

گانه را ھمانند سلمان پارسی (روزبه) به ايران باز کرد و قادسيه دوم بوجود آورد اين زيرا او پای بي
  آوارگی مردم مارا نيز ھمراه داشت. 

  از اين نمک خورده نمکدان شکن ھا زياد بخود ديده.  ايران تفو، تفو... تفو برچرخ گردون که

می خوانند، آری قھرمان در خيانت،  بختيار را قھرمان  با ھمه اين برخی (چه بگويم که چه کسانی)*
 قھرمان در نابودی ايران... 

 ھيھات که چشم و گوش اين مردم کی باز خواھد شد. 

اگرچه در نگارش تاريخ ويا اثبات ھر مطلبی، نياز به سند ومدرک است، اما درمواردی برخی شنوده ھا 
به نقل آن روايت می پردازم، و آن ويا نوشته ھا می تواند سرنخی درپی گيری حقايق باشد، از اين رو

در ارتباط بوده واز  )نوژه( پايگاه شاھرخی گفته شد شاپور بختيارکه با کودتاچيان اينکه در ھمان سالھا 
واز کمک  آن آگاھی داشته، واز سويی ديگر با صدام حسين نيز در مبارزه با رژيم آخوندی در ارتباط 

ضمن گفتگو  اعترافش با صدام حسين در بغداد ديدار داشته،مالی او برخورداربود وچند بار بنا به 
جنگ با ايران آسوده سازد، به اوگفت که با کودتايی که قريباً  آنکه خيال صدام را ازبابت نتايج   برای

پيروزی او حتمی خواھد بود، گويا صدام خود ويا يکی از مشاورانش اين خبررا  صورت خواھد گرفت،
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ند ومتعاقب آن؛ اين خبربه کيانوری داده می شود وکيانوری ھمانگونه که با به دولت شوروی می رسا
ُچُغلی ھا يش بر عليه ديگر گروه ھا واز بين بردن آنھا موفق شده بودتا در روز موعود رقيبی در برابرش 
نباشد وبه زعم خودش توانسته با رفتار وگفتار سالوسگرانه اش شيره بر سر آخوند جماعت بمالد، اين 
خبررا از جھت خود شيرينی وارائۀ خدمت صادقانه اش به خمينی؛ به گوش يکی از پايگان رژيم می 

 اين خبر چينی ھا می شود. رساند وکودتا ناکام می ماند و جان آن ميھن پرستان راستين ملعبۀ 

  

شا کشيده ديوار حاشا بلند است، و بسياری ھمانگونه که برای محمد مصدق و خيانت ھايش ديواری از حا
  اند برای شاپور بختيار ھم که نتيجه کارش به سود بيگانه ھا بوده است ديوار حاشا کشيده اند.

در ميان ثنا گويان بسيار اندک، منوچھر رزم آرا و ھادی خرسندی ھستند که در کيھان لندن ديوار «
مطابق ميل خود بسازند ده اند تا از بختيار تصويری برخالف واقع و يحاشايی ترتيب دادند و ھريک کوش

وحضور بختيار در خارج از کشور گذشته ديوار حاشا بتواند  ۵٧و بخيال آنکه سالھا از ايام شورش 
باشد در حاليکه بر کتيبه ھا و نقش ھا حک شده برديوار حاشا جز رسوايی برای  ضاز تعر نمصو

يک پژوھشگر در باره خائن ھرچه  چاپلوسان بختيار و اثبات نادانی آنان تاثير برجای نميگذارد.  بقول
  نوشته و گفته شود اضافی است ولی برای ثبت در تاريخ به گوشه ای از آن نگاه ميکنيم.

پس از پيروزی شورش » آرات بوخوالد«بختيار آمده » پيام ايران«ھادی خرسندی يا آنگونه که در نشريه 
ساختن، اھانت تحقير و فحاشی بی را منتشر کرد. تخصص نشريه متھم » طاغوت«در لندن نشريه  ۵٧

  تغيير داد. » اصغر آقا« حساب به شاھنشاه ايران بود و پس از يکی دوسال نام ھمان نشريه را به

ھادی خرسندی در تمام مدتی که نشريه خود را به ھر نامی منتشر کرد ھرچه قدرت داشت به فحاشی به 
ن شاھنشاھی استفاده ھای بسياری از دولت شاھنشاه پرداخت. آنھم کسی مانند او که پيشتر در دورا

حتاکی ھا و آقای ھويدا به سفر ھای مجانی رفته بود.  ناورداششاھنشاھی برده بود و بارھا ھمراه 
فحاشی ھايش طوری بود که روزنامه ھای جمھوری اسالمی از تکرار آن ھا شرم ميکردند. ھادی 

ی شرمی به شاھنشاه تھمت ميزد و به خود و طنز بی حيايی وب» امامزاده داوودی«خرسندی با اشعار 
برخالف اظھارات خود بختيار  ١١۶٨شاپور بختيار احترام ميگذاشت. در کيھان لندن امرداد ماه شماره 

که در باال اشاره شد نوشت: <<ای مردم داريد ميرويد زير ديکتاتوری نعلين. مردم جواب دادند، وافورت 
عقابشان اسيگار نزده بود. بختيار دموکرات بود و به مردم و  را نگھدار، بختياری که ھرگز يک پک ھم به

احترام ميگذاشت، شايد ليافت نداشتيم که يک سياستمدار لر بختياری با نزاکت غربی ودانش سياسی و 
آشنا با ادب و فرھنگ اروپايی سی سال پيش از احمدی نژاد نخست وزير کشور ما باشد. اطرافيان بختيار 

طنز را ميشناخت و خواننده پروپاقرص اصغر آقا بود و اضافه ميکنند که اصغر آقا  ريانقل ميکنند که بخت
  »را جدی ترين نشريه اوپوزيسيون ميدانست
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  سياوش بشيري

  سياوش بشيری از قديمی ترين نويسندگان ميھن پرست و شاھدوست است. خودش به زبان خو مينويسد: 
  
، زاده ١٩٤٠نوامبر  ١١مطابق با  ١٣١٩آبان  ٢٠متولد من سياوش، در شناسنامه حيدرعلی  بشيری ((

شيراز ھستم. در شانزده سالگی رييس راديوی شيراز شدم و در ھمان سال با مجله ی ادبی سخن و ھفته 
نامه ھنری آژنگ آغاز ھمکاری کردم. سال بعد به مدت چھارسال سردبير ھفته نامه ی سياسی جھان نما 

سالگی از دانشگاه شيراز ليسانس ادبيات گرفتم و ھمانسال  ٢١ر سن و ماھنامه ادبی خرقه بودم. د
  .سردبير روزنامه آذرين شدم

  
سالگی با گشايش تلويزيون در آبادان؛  ٢٣سال بعد دبير بخش سياسی روزنامه پست تھران بودم. در سن 

سال داشتم  ٢٦م. نقل مکان کردم و سال بعد مسئوليت برنامه ھای راديو نفت ملی ايران را عھده دار شد
سالگی  ٣٤وقتی به تھران رفتم و سردبير نشريات دنيای جديد، ماه نو و ماھنامه ی روشنفکر شدم. از 

  .سرپرست موسسه اطالعات در جنوب کشور بودم که مرکز آن در اصفھان بود ٥٧تا وقوع توفان 
 
و فعال جامعه ی مطبوعات بودم وشته ھايم گاه با نام پرنگ، نکيسا و باربد منتشر شده اند. پيوسته عضن

تا اينکه با به روی کارآمدن آخوندھا، به گناه عشق به ايران و پادشاھی بازداشت شدم. مدت ھفتماه در 
 درحاليکه در پی دستگيری دوباره ام بودند از راه کوه ١٣٦٠زندان و تحت شکنجه قرار گرفتم. در سال 

ايرانی، در راه خونخواھی  ٢٥٣٨ده سال پيش يعنی سال تا ھمين  .ھای ترکيه گريختم و به پاريس آمدم
 .دماز کسانی که به دشمنی با پادشاه محبوبم پدرآريامھر، برخاستند، دمی فرو گذار نکر

  
فراموش نميکنم روزيکه مرا پای ديوار اعدام بردند. در کنار من آقای ايروانی يکی از سرمايه داران 

ابل چشمانم ميديدم. مسلسل حاجی احمد، مرا نشانه گرفته بود و بزرگ تھران قرار داشت. مرگ را در مق
صدای تيرباران بلند شد... محکومين در کنار من فرو ريختند ولی من ھنوز سرپا بودم... قلبم به شدت 
می تپيد....صورت و تمام پيراھنم خونی بود. اين خون ايروانی بود که به من پاشيده شده بود. پاسداران 

بازگردانيدند و ھرگز نگذاشتند خونھا را بشويم. قبل از فرار از راه ترکيه، دو کار انجام  مرا به سلول
دادم. يکی به مادرم تلفن زدم؛ ولی او از غصه فوت شده بود. چون شش ماه پيش به او اطالع داده بودند 

مخفی کردم. اين که من تيرباران شده ام. ديگر اينکه پيراھنی را که از خون ايروانی رنگين شده بود 
امروز تنھا  .پيراھن يکی از بيشمار شواھد َو مدارکی است که از جنايات اسالميون بجای مانده است

چيزی که در ذھنم باقی مانده، خاطره ی درد و رنج زندان است و انتقامی که با تار ُو پود وجودم آن را 
  .احساس می کنم

  
زمان پھلوی ھا ھستم. من عاشقانه ھايم را تا پايان عمر  ا ايران را آسان، از دستش داديم. من فرزندم

 )).از شاھنشاه خواھم داشت. به من نگوييد چرا عاشقم. از او بپرسيد که ھمه ايران بود
  

  گروه جوان 

موزش می آن زمان آافرادی در  —سيک پارينزد –ن يس و در جنگل ھای بوآ دو بولويدر نزديکی پار
  ر).ي(نگاره ز اطالعات چندانی در دسترس نيست. ھا،آناز  ديدند که جز معدود عکسھايی
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س زندگی ميکرند يکی ھم در شھر پاري، گروھی از جوانان دختر و پسر که در نزد١٩٧٩پس از شورش 
ران رخ داده بود سخت آزرده يرستان می شناختند و از آنچه در ايگر را از دبستان ودبيو برخی از آنان ھمد

ل گروھی را دادند.  بر آن بودند تا کاری برای کشورشان بکنند، ولی چون در آن يخاطر بودند باھم تشک
  ل نشده بود نمی دانستند به کجا وصل بشوند و تجربه چندانی ھم نداشتند.ياسی تشکيزمان گروه س

سی يمسار اويدن تين گروه جوان به ديسی بود. ايمسار اويتی که قابل اعتماد بود تيدر آن زمان تنھا شخص
ق محمد يند. از طريآن گروه را ميب شرد بلکه محمد رضا پسريمسار خودش آنان را نمی پذييرود ولی تم

ل يم اضافه ميشوند. تشکيوسف؛ ھم به تيد، رضا و يجمش» حسنی«ل يسی  سه برادر با نام فاميرضا او
نوشته ھا  که در برخید حسنی يسی و جمشيان محمد رضا اويگروه ھمآھنگی و ھمراھی ميخواھد ولی م

ار داشته يگروه را در اخت» رھبری«اختالف بود و ھرکدام در پی آن بودند تا اورا استوار ارتش خوانده اند، 
  باشند.

وست. او نام گروه ين گروه پيتا حدودی آرام و بھتر شد که آقای شاھرخ گنجی به ا زمانی ،ت گروهيوضع
داری داشته باشد. شاھرخ گنجی در يا با گروه جوان دل داشت تيده بود و تمايسی شنيمسار اويرا از دفتر ت

ز به او احترام داشتند. جوانان مرد و زن ھم پس از ورود يان نيرانيآن زمان شناخته شده بود و برخی از ا
  دا ميکنند.يوستن به گروه پيل به پيآقای شاھرخ گنجی تما

  نوشته است: کی از کسانی که در گروه بوده است وھرگز خودرا معرفی نکرده ي 

» جوان«ن خود که طرفدار نظام پادشاھی بود بنام ياسی جوان بيک بخش سيم يم که توانستيما کسانی بود«
 ما شاه جوانی بود. » شاه«ل که گروه سنی ما متفاوت بود بلکه در آن زمان ين دليم. نه به ايل بدھيرا تشک

  



 تاريخ فشرده مبارزه                                                                                            ٧٣ از ١٥ برگ ٢٠١٨/٠٢/٢٨، چھار شنبهد شيد= تير

ن رای را آورد تا رھبری گروه را داشته باشد. اما او ھرگز يخود آقای شاھرخ گنجی باالتردار ين ديدر نخست
ل نداشت تا عنوانی داشته باشد ولی ميخواست ھمراه گروه ما ينکارنشان نداد. او اصال تمايلی برای ايتما

  کار کند. 

ه يگر گروه ھای ھمسايوه با دن گريرفت. ايد حسنی را در راس خود پذيب ناچار جمشين ترتيگروه تازه به ا
شه با صدای بلند گفتگو ميکرد يد حسنی شخصی بود زورگو و خودمحور و ھميار تفاوت داشت. جمشيبس
که آقای شاھرخ گنجی آرامتر و مودب تر ين مردم شناخته شود در صورتيشه در پی آن بود تا در بيوھم

  بود و کمی ھم خجالتی و دوست داشتنی. 

ر شده يشه ادعا داشت و عذری می آورد؛ که دستگير می آمد و ھميبه سر قرار ھا د شهيد حسنی ھميجمش
ش شده بود يا با حزب هللا دعوايس فرانسه اورا نگاه داشته بود يا پليا مورد بازجويی قرار گرفته بود يبود 

  چون آنان جلوی در آپارتمانش را بسته بودند!!

س مارا آموزش ياه داشت و در جنگل ھای اطراف پاريد سده و کمربنيآقای شاھرخ گنجی آموزش جودو د
  جودو ميداد.

ادی يندگی ميکردند. البته گروه زيگری نمايا با کسان ديگر گروه ھايآن دو مرد گروه مارا در مالقات با د
  م. يل ميشد ما با خبر بوديآن زمان نبود و ھر گروھی تشک

دار ھا کسانی را داشته باشد؛ از آنجا که يتر درھنگام دت دفيسی درنظر داشت تا برای امنيمسار اويدفتر ت
م او از يافتيشه ميخواست خودی نشان بدھد نقش بادی گارد را بازی ميکرد. بزودی دريد حسنی ھميجمش
  افت ميکند. ينکارش دستمزد دريسی برای ايمسار اويدفتر ت

دوار بود يت ناراحت بود و اميضعن ويژه آقای شاھرخ گنجی از اين موضوع خوشحال نبود به ويکسی از ا
 تھن پرسيک گروه فعال ميدا کند و استقالل خودرا بدست آورد و به يشتری پيقدرت ب» جوان«تا گروه 

  ».جلوه گر سازد» ننر بازی«و » بچه بازی«مبدل بشود. بجای آنکه خودرا در قالب 

  سد: يمی نو ک دختر استيا يو گو ھمان کس که ھرگز خودرا معرفی نکرده است

د حسنی را به باد انتقاد گرفته و رو به او استراتژی يدار؛ آقای شاھرخ گنجی جمشيک دياد دارم در يبه «
رد.  ھمانند ياجازه داد دنباله گفته ھارا بگ نید حسيوه رفتاری گروه را گوشزد ميکرد و سپس به جمشيو ش

ت يبود، حسنی از موقع آنمخرب د حسنی يمتفکر و جمشگر انگار آقای گنجی مغز يھمه رفتار ھای د
   نمود.» بھره برداری«استفاده کرد و برای خود 

ن کار به ما کمک ميکرد. روز نامه يل در ايم که آقای بھروز صوراسرافيما روزنامه ای را منتشر ميکرد
  ق بود.يت آن با واالگھر آزاده شفيرينام داشت و مد» ران آزاديا«ما 

 از شيپ وی. ])تھران در ميالدی ١٩۵١ با برابر خورشيدی ١٣٢٩اده ز([آقای بھروز صور اسرافيل  
 ھایروزنامه و مجالت سردبير و داشت اشتغال نگاری روزنامه شغل به ايران در) ١٣۵٧(شورش اسالمی 

 از بسياری ھمانند) ١٩٧٩= ١٣۵٧( ھن اھورايیيتصاحب کامل اسالمی بر م از پس .بود گوناگونی
 شد ساکن آنجا در و رفت فرانسه به ايران از اسالمی جمھوری نظام مخالف ديشاندگران و نگارانروزنامه



 تاريخ فشرده مبارزه                                                                                            ٧٣ از ١٦ برگ ٢٠١٨/٠٢/٢٨، چھار شنبهد شيد= تير

 آمريکا به اروپا از ١٩٩٨ سال در وی ران آزاد را اداره ميکرد.يا روزنامه اروپا در تبعيد دوران در وی
 پخش ايران سوی به که آنجلس لوس ایماھواره و تلويزيونی ھایرسانه در پس آن از و کرد مھاجرت

 کامل جدايی و ايران در سلطنتی نظام استقرار طرفدار وی. ردکمی اجرا و تھيه سياسی ایبرنامه شوندمی
 گاھی و است شباھنگ برنامهٔ  سردبير آمريکا صدای فارسی بخش در اکنون ھم وی. است سياست از دين

  شود.تحليلگر حاضر می بعنوان نيز خود اوقات

س ميگذشت ير وواالحضرت اشرف پھلوی بود و ھرآنچه در پارھالگک وايآقای شاھرخ گنجی دوست نزد
غ واالحضرت يو کمک ھای بی در ک آقای شاھرخ گنجیيق و ھمکاری نزديجه تالش واالگھر آزاده شفينت

 بود. شاھدخت اشرف پھلوی 

  

ق ھم پول ميگرفت ولی ھمه ميدانند واالگھر ينطور از واالگھر آزاده شفيد حسنی ھميفراموش نکنم؛ جمش
  ران بود.يدر پی بازگرداندن نظام پادشاھی به ا

گرش يوند ھمسری داشت و چند بچه داشتند. دو برادر ديزدی پيم يکان ابراھيکی از نزديد حسنی با يجمش
ت ناگوار ين وضعيھم آنجا بود. ا» جوان«گری زندگی ميکردند که دفتر گروه يوسف، در آپارتمان ديرضا و 

را دخترانی که عضو گروه بودند و به آن ساختمان می آمدند مورد آزار قرار ميگرفتند يو نادرستی بود ز
را کسانی در آن ساختمان ي، زرفت و آمد بکنندلی آسان نبود به آن ساختمان يو برای دختران گروه خ

  .ا معتاد و دائم الخمر بودنديآپارتمانی زندگی ميکردند که گو

ا شناخته شد. ھمه ميدانستند يافت و در گوشه کنار اروپا و دنيشھرتی » جوان«پس از تالش ھای کوتاھی 
  م غاصب اسالمی است.يبانی ميکند و مخالف رژيران پشتين گروه از پادشاھی مشروطه در ايا

ر آن قرار دارد و دھم » ريران ايا«دفتر که » رانيخانه ا«کبار يشتر بشناساند ينکه خودرا بيگروه برای ا
بزرگی متر  ۵٠دی که يروخورشيپرچم ش ، ھمزمانزه است را اشغال کرد. پس از اشغاليابان شانزه ليدر خ

م.  يزی کرده بوديش برنامه رينی را آتش زد.  ھمه را از پيزان کرد و مجسمه خميفل آويآن بود را از برج ا
د حسنی يچکدام کار جمشيھم آھنگ کرده بود.  ھ سیيمسار اويد کرده و با تييآقای شاھرخ گنجی آنرا تا

  نبود.
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م يافتين حسنی و آقای گنجی ھرروز باال ميگرفت تا آنکه وضع گروه مارا به خطر انداخت، ما درياختالف ب
افته که حسنی آدم ين شک در او پرورش يد ايا شاياال گروه را ترک کنند. مکه آقای شاھرخ گنجی احت

دردسر ساز خواھد شد و جان افراد گروه را به خطر خواھد انداخت. البته کسی ن مسئله يست و ايصادقی ن
  د حسنی کار بکند. يل نبود با جمشيگر مايھم در گروه د

  

داشت. گفته ميشد گروھی کوماندو » آدم«از به يک پروژه ملی نيبرای اجرای » آزادگان«ن زمان يدر ا
ستی يت باين با فورير شده اند. بنابراياتی را انجام بدھند دستگيه عمليه قرار بود از راه ترکرانی کيا
تماس گرفت » جوان«با گروه » آزادگان«دن بود يدر حال از ھم پاش» جوان«ن بشوند. چون گروه يگزيجا

زی يادشاھی و شاه چستی در باره پيم.  اما اوضاع طوری بود که نبايونديبپ» آزادگان«و خواسته شد تا به 
  انا است.يمسار آريغات برای تيات نوعی تبلين عمليم که ايافتيم. درياز خود بروز بدھ

ات يات عملييد حسنی بدون آگاھی از جزيرفتند. جمشين جوانان که عشق داشتند تا کاری انجام بدھند پذيا
اتی باشد خودداری کرد. ين عملين چنينکه در ايرفت ولی آقای شاھرخ گنجی از ايکی از آنانی بود که پذي

ن راستا يستی برای ھرکاری که در ايل شده و ما نبايگفت گروه ما به منظور بازگرداندن پادشاھی تشک
  گری.يفه ما است نه کار ديوظ» شاه«م بازگرداندن ينباشد داوطلب بشو

ار و سازمانش يور بختلی ھا از جمله شاپيبا خ آقای شاھرخ گنجیم يافتيپس از آنکه زمان گذشت و ما در
داد.  يص مير و شر آنھا را تشخيت خيگر را ميدانست و نيات کار آن گروه ھای دييدر ارتباط بود و جز

گری قرار يانا در سوی ديک سو و پسر آريانا در يمسار آريق برادر تيار از طريم گروه بختيمتوجه شد
 گرفته اند. 
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دن گروه يار ھم چشم دين دشمن گروه ما بشمار ميرفت. بختيم اسالمی دوميار پس از رژين ھنگامه بختدر آ
رفته و ين عراق را پذيشنھاد ھای صدام حسيار پيرا بختيما که به واالگھر آزاده وابسته بود را نداشت.  ز

  . افت داشته بود. نمی توانست با آرمان گروه ما ھم آھنگ باشديپولھايی ھم در

ار چه بوده يرا  بکار برد و امروز مردم ميدانند نقش بخت» شاه اللھی» «واژه«ن بار يار برای نخستيبخت
م او برای نجات کشور تالش نمی کند. او طرفداران پادشاھی را ننگ خود ياست ولی آنروز ما ميدانست

  ميدانست. 

م يدند تيش رفت ھمه فھميروزی پيا پب اللھی بيمسار حبيبا فرماندھی ت» نيتبرز«ات يپس از آنکه عمل
  ات جان فشانی کرده اند. يروزی عملياز جمله کسانی بوده اند که برای پ» جوان«

غ خودش کرد. حتا پس يند و ھرکاری از دستش بر آمد برای تبليد حسنی نمی توانست ساکت بنشياما جمش
ن اختالف يات تبرزيو با درستی عملن نوشت. آنچه او نوشته نادرست است ياز مدتی کتابی در باره تبرز

  دارد. 

د حسنی را قطع کردند و يگر کمک مالی خود به جمشيسی از آنروز ديق و ژنرال اويواالگھر آزاده شف
ران برگشت و سالھا پس از آن در زمان محاکمه حسنعلی يد شد. گفته شده است که به ايناگھان حسنی ناپد

افت يم جوان دريده شد.  آنروز بود که تيو نامش در اسناد دادگاه دبانان منتظری شد يمنتظری از جمله پشت
ھمکاری ميکند » پاسدار ھا«د حسنی با يده شد که جمشيانش نفوذی بوده است. پس از چند سال شنيدر م

  ا در آورده است.يگر اروپا رفته و سر از استراليو از آن راه به برخی کشور ھای د
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ت يحضرت رضا شاه دوم مسئوليد ارتباط داشت و آقای رامبد ھم در دفتر اعلآقای شاھرخ گنجی با آقای رامب
ده شد که آقای گنجی برای ھمکاری در يسالگی بود و شن ٨٠دفتر را به عھده داشت. آقای رامبد در سن 

  » ھن توسط آقای رامبد به ھمکاری دعوت شده است.ياد ميبن

سی را در يمسار اويانا درگذشت و تيمسار آريت
ار ھم يس ترور کردند، سپس شاپور بختيرپا

ق ھم يترور شد و از آن پس واالگھر آزاده شف
شان وارد ميکردند و ير فشار ھايی که به ايز

موانعی برای او درست ميکردند با دلسردی 
ماری جانکاھی به يکه بيتمام، مبارزه را درحال

  سراغشان آمده بود ترک کردند.  

ھای آقای شاھرخ  بدون واالگھر آزاده و رھنمود
تاب مقاومت » جوانی«م يگنجی، ھرگونه ت

  نداشت و نميتوانست به کار دست بزند. 

ق ھم يار شفيبرادر واالگھر آزاده، واالگھر شھر
 ،س ھنگام خروج از آپارتمان مادرشيدر پار

واالحضرت اشرف پھلوی با گلوله از پا در آمد. 
بود و با  ١٩٨٠ن کارھا ھمه در آغاز سال يا

داری و يم پايته شدن سران و رھبران تکش
  مبارزه جان مبارزه ھم گرفته شد. 

 نگھبانان ايران جاويد، سازمانھای درفش کاويانی، پرسپوليس،از ديگر سازمانھای فعال می توان به 
ميھن پرستان سلطنت  پرچمداران انقالب مشروطيت ايران، زادی ايران،آمبارزان راه  خشم، مشعل، سنگر،
 دشاھی،طرفداران مشروطه پا ی ميھن پرست،نجوانان ايرا (سام)، ايران فردا، رانيان مبارزاي طلب،

، سازمان سرباز، سازمان (نشريه سرباز) نگھبانان مشروطيت ايران سربداران شاھنشاھی ايران،
  ميباشند. مسار خسروانی در راس آن قرار داشتي؛ که ت(SHPI London)ران يھواداران پادشاھی ا

 	 ين هواداران پادشاهسازما

ن اميرفيض حقوقدان که در دوران پادشاھی وکيل اساسنامه اين سامانه پادشاھی توسط دکتر اميرحسي
دربار شاھنشاه و وکيل واالحضرت شاھپور غالمرضا و واالحضرت اشرف پھلوی و و واالگھر آزاده 

  شفيق بوده است تنظيم شده بود. 

شخصی که نام مستعار کاوه نورزاد را استفاده ميکرد پرداخت شد.  ھزينه ھای مالی اين سامانه از سوی
اين سامانه با تيمسار خسروانی که رييس فدراسيون ھای ورزشی ايران بود ھمکاری نزديک داشت. 

را داشت و  (SHPI London)تيمسار خسروانی رياست افتخاری سازمان ھواداران پادشاھی ايران 
  مستعار بھره ميگرفت. خود ايشان ھم تا مدتی از نام 
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و گرچه اين سامانه به پس از مدتی چند تن از نفوذی ھای جمھوری اسالمی به اين سامانه رسوخ کردند 
دفتر رضا شاه دوم خيلی نزديک و از ھواداران بی غل و غش و وفادار نظام پادشاھی بود مورد بی مھری 

يم اسالمی موقعيت را برای خود مناسب ديدند دفتر اعليحضرت رضا شاه دوم قرار گرفت و نفوذی ھای رژ
  تا ترتيبی بدھند اين سامانه خاموش بشود. 

سازمان ھواداران پادشاھی از تنھا گروه ھايی بود که صاحب برنامه تلويزيونی شدو با گفتارھای ملی و 
  آورد. و متمم آنرا گرد ھم  ١٩٠۶طرفداران نظام پادشاھی و مشروطه معتقد به قانون اساسی  ،ميھنی

آقای بھمن باتمانقليچ که در باطن از شيفتگان انگلستان است ولی چون برادرش ھوشنگ باتمانقليچ از 
کسانی بود که در وزارت امور خارجه و از ھمکاران بسيار نزديک جناب آقای اردشير زاھدی و پسر 

تاد کابينه زاھدی نادر باتمانقليچ بود که در دوران نخست وزيری تيمسار فضل هللا زاھدی رييس س راسميت
بود. برای اينکه خودی نشان بدھد کنگره ھواداران پادشاھی را در واشنگتن برگزار کرد. خيلی از 

  ھواداران به اين کنگره آمدند. 

سرناچاری با حقوق ھای پناھندگی زندگی ميکردند زا کسانی به اين کنگره رفتند که درآمد زيادی نداشتند و
به اين کنگره نرفتند. حتا يک پيام پشتيبانی يا ھمراھی يا » ا پھلویرض«ولی اعليحضرت رضا شاه دوم 

سپاسگزاری برای گرد آوردن ھواداران پادشاھی نفرستادند. البته مسلم است که اين سکوت به دليل فشار 
  آمريکايی ھا و درراستای طرح ھنری پرشت که مانع بازگشت پادشاھی به ايران است اختيار شده بود. 

آقای کاوه «صندوق پستی و تلفن ھای خودرا حفظ کرد و ھمسر و خود  ٢٠١٢ه تا سال اين سامان
و تيمسار خسروانی مرتب در تالش و تکاپو بودند ولی پس از درگذشت تيمسار خسروانی اين » نورزاد

  سامانه ھم ھمانند ديگر سامانه ھای طرفدار پادشاھی ناچار به سکوت شد. 

ه بود تا با شھريار ايران گفتگو داشته باشد و تلفن خصوصی خودرا به تالش کرد» کاوه نورزاد«ھمسر 
دفتر اعليحضرت داده بود تا در رابطه با مبارزه تماس بگيرند که ھرگز موفق به گفتگو با شھريار ايران 

  نشد.

تماس نزديک مبارزاتی دارد و  »...فشرده تاريخ«با نويسنده اين خطوط » کاوه نورزاد«بانوی گرامی 
بانو به دليل فشار ھايی که تحمل کرده است به ».  درد بی مھری ايشان ھنوز با ما است«يسد: مينو

بيماری سخت عالجی دچار شده است و ھمسرش در برشی از زمان به بيکاری دچار شد ولی بزودی 
  د.سامان گرفته اند وگرچه ھنوز به آرزوی بازگشت پادشاھی به ايران به سر ميبرند ولی دل نبريده ان

يکی از کسانی که با اين سامانه پادشاھی و با نويسنده اين خطوط درارتباط وفادارانه قرار دارد بانوی 
 یراکمھ هناماس نيا اب کيدزن زا هک روشندل پروين غفاری است که اين روزھا در بستر بيماری ميباشند

  .دنکيم

  » هخا«جنبش 

برای درست در زمانی که ھمه مردم ايران به اين نتيجه رسيده بودند که ھيچ کس نمی تواند ھيچ کاری 
حل مشکل سياسی ايران بکند و تغييری در حکومت ايران بدھد، دستی از آستين درآمد و اھورای زمان، 



 تاريخ فشرده مبارزه                                                                                            ٧٣ از ٢١ برگ ٢٠١٨/٠٢/٢٨، چھار شنبهد شيد= تير

نايب برحق ھخامنشيان، اھوراپيروز خالقی يزدی، معروف به ھخا ظھور کرد و مردم ايران در طول يک 
 رد و چرا به غيبت رفت؟ ماه به اين نتيجه رسيدند که او ھمان کسی است که بايد بيايد. چرا ھخا ظھور ک

که او مردم را گول نزد. او برای گول يدر حالدنب" می دانيون او را "عوام فريسياری از رھبران اپوزيبس
ن يک بود و ايحضرت رضا شاه دوم در ارتباط نزديش از ظھور با دفتر اعليامده بود. او پينزدن مردم 

د آقای نوق به تالش می شيھمانگونه که ھرکسی تشوران رسانده بود. يار ايحرکت را به آگاھی دفتر شھر
   ق شده بود تا کاری بکند.او نميدانست رودست خواھد خورد.يزدی ھم تشويروز خالقی ياھورا پ

کاست در شب يای آمريفرنيم کاليرانی که مقيونی ايزيک چھره تلويبه دعوت «سد: يبی بی سی مينو
گر در مخالفت با حکومت جمھوری اسالمی ين و شھرھای دران در تھرايکشنبه چند ھزار نفر از مردم اي

 دست به تظاھرات زدند. 

ران تا چند ينی کرده است که حکومت ايش بيزدی معرفی می کند و پيروز خالقی ياو خود را دکتر اھورا پ
 گر در روز دھم مھر ماه (برابر با اول اکتبر) سرنگون خواھد شد. يروز د

ق کانال ماھواره ای يده بود. تا آنکه او از طريزدی را شنيکسی اسم آقای ش کمتر ين چند ماه پيتا ھم
ران به سر يون حاکم بر ايران وعده داد که عمر روحانيکا به مردم اي"رنگارنگ" در آمر فارسی زبان

  »آمده است.

من ه گذاری ھای اسالمی است و بزودی دشياز سرما» رنگارنگ«نرنتی يون ايزيزدی نميدانست تلويآقای 
 او خواھد شد.

ھفته ھا به موضوع اصلی گفت و گوھای مردم ناراضی در داخل کشور و گروه ھای  زدی [ھخا]يآقای 
د يزه ای از نا باوری، شک و تردياری از مردم در آميل شده است. بسيون در خارج ا زکشور تبديسياپوز

  ت دھد. د می پرسند واقعا " اھورا" می تواند آنان را نجاين حال اميو در ع

ران يعنی دھم مھر ماه به ايزدی اعالم کرده است که او در روز موعود يآقای «باز ھم بی بی سی نوشت: 
م خارج از کشور خواسته تا او يرانی مقيون ھا ايليد خواھد شد. او از ميمی رود و در آن وقت مالھا ناپد

  ی بخش ھمراھی کنند. ين پرواز به اصطالح رھايرا در ا

اھورا د غصه بخورد چون او به ير کشته شود کسی نبايت خطين ماموريدارانش گفته که اگر در ااو به ھوا
  وست و روحش باقی خواھد ماند. يخواھد پ مزدا

ن يد به ايان بايرانيک جنبش فرھنگی تحت نام "ھخا" می نامد و معتقد است که اياو حرکت خود را 
ابند و خود را يد دست ين، آگاھی و فھم و شعور جدک وجدايوندند و "ھخامنش" شوند و به يجنبش بپ

  ی بخشند. يران رھايان حاکم بر اياز دست مال

کا در اوائل يران برود و گرنه مالھا قبل از انتخابات آمريد حتما روز اول اکتبر به ايد بايزدی می گويآقای 
  اشت. ران و جھان خواھد ديمی برای ايج وخينوامبر بمب اتم خواھند ساخت که نتا
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د و می يران باستان را می ستايد وعظمت ايز و نافرمانی مدنی سخن می گوياو از روش ھای مسالمت آم
   »ر روشن خواھد کرد.يران مشعل جاودانه ای را در آرامگاه کوروش کبيد در روز ورود به ايگو

ل ين دليد به ھميشاران را ترک کرد و يظاھرا در کودکی ا شت؛حدود پنجاه سال دا در آن سالزدی يآقای 
  به زبان فارسی تسلط کافی ندارد. 

ز تنھا يحضرت اورا نيليشه دفتر اعين کار بپردازد؛  ولی ھمانند ھميکتنه به ايزدی يقرار نبود آقای 
امھر ھم در کنار شاھنشاه بوده است. او انسانی ساده و بی يزدی در زمان شاھنشاه آريگذاشت. آقای 
ک ي ک جنبشيپس از تنھا شدنش به  زدی در باره سرنگونیيارانه آقای نظرات ساده انگغرض است. 

اری از رھبران جدی يعی بسيروھای ماوراء طبيبا توسل به ن یومبدل شد. جمھوری اسالمی با تنه 
ھا بی » ابن الوقت«روز خواھد شد و سرآن يرا برخی گمان ميکردند او پي؛ زون را به خشم آورديسياپوز

  . خواندندب" ياو را "عوام فر ھمانان بودند که کاله خواھد ماند؛

ا يم و يد که به طور مستقکردنزدی را متھم يو آقای  رفتهن ھم فراتر يون از ايسيروھای اپوزيبعضی از ن
د و يروز دھم مھر فرا خواھد رس گفتندران است. آنھا يم در خدمت منافع حکومت اسالمی اير مستقيغ

از مردم  تنزدی باعث خواھد شد که ھزاران يماند ولی اقدام آقای  حکومت اسالمی بر سر جا خواھد
  دوار سرخورده شوند.يام

ز نشان می يکشنبه در تھران نيروھای انتظامی با تظاھر کنندگان روز يم نيگر، برخورد مالياز سوی د
  ن نوع تظاھرات احساس خطری نمی کند.يران از ايدھد که حکومت ا

د بخش ياز شديده ای به نام دکتر اھورا را به نياز صاحب نظران ظھور پد بعضی«سد: يبی بی سی می نو
  ی از دست جمھوری اسالمی نسبت می دھند. يران به رھايھايی از مردم ا

دا کردن يند طرفدار پيآنھا می گو
نسبی کسانی مانند دکتر اھورا مبتنی 

شه دار در يبر باورھای مذھبی ر
ران در اعتقاد به منجی يجامعه ا

  موعود است.

لگران، اگر ين تحلين، از نظر ايبنابرا
ران ظھور امام يون حاکم بر ايروحان

زمان را به عنوان منجی وعده می 
ز منجی به يدھند، دکتر اھورا ن

ی ساده ياصطالح کراواتی بخش ھا
ن مردم ياپرداز در بيانگار و رو

  ران است. يناراضی ا
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ونی ماھواره ای چگونه کم کم به ابزار يزيکه کانال ھای تلون حال نشان می دھد يزدی در عيده آقای يپد
  »ل می شوند.يران تبديرومندی برای فشار به حکومت اين

را  واژهساده ای است، راحت حرف می زند و ھر انسان  زدی؛يروز يآقای اھورا پ« نوشته بود: یدر جاي
امل تعدادی آدم است که ھيچکس می خواھد بکار می برد. در ذھن او سياست ش واژه ای کهبه جای ھر 

آنھا را نمی شناسد و آنھا ھمه چيز را تعيين می کنند. در ذھن او مالھا به راحتی غيب می شوند و 
کمونيست ھا در عرض دوثانيه بخار می شوند. در ذھن او مالھا در ايران ھفت نفر ھستند، اگر اين ھفت 

می کند اگر بچه ھای يک محله با پليس محل  نفر ريششان را بتراشند کشور درست می شود. او فکر
دوست بشوند، می توانند ساختمان صدا و سيما را بگيرند، او فکر می کند صداوسيمای ايران ھم مثل 

کارمند کار می کند. تصور او از  ١٥٠٠٠ويزيون رنگارنگ است. او نمی داند در تلويزيون ايران لت
او فکر می کند که مردم کرج وقتی از پنجره خانه شان  تھران تصور يک روستای پنج ھزار نفره است.

بيرون را نگاه می کنند تھران را می بينند. استاد اھورا برای اينکه بتواند کارش را راحت پيش ببرد 
فرض می کند ھمه کارھا راحت است. شايد به ھمين دليل مردمی که تلويزيون او را نگاه می کنند از او 

 ».م دوست دارند ھمه چيز به ھمين راحتی باشدآنھا ھ .خوششان می آيد

ل دوازده بار ندای آزادی سر ين دليبه ھم او تصميم گرفته است ايران را از اين وضع لجن نجات دھد،
وقتی کسی در اين استيصال قرار می گيرد چيزھايی را که  ز ميکند.يق به رستاخيميدھد و مردم را تشو

  ه دوست دارد به عنوان چيزھايی که اتفاق افتاده است می گويد. دوست دارد می بيند و چيزھايی را ک

نام  را چيزھايی که وجود داردنمی داند او » امام زمان«خود را بکار و يست، فريزدی دروغگو نيآقای 
می برد. او با اطمينان به مردم می گويد که حتما در روز مھرگان به تھران خواھد رفت. او می گويد که 

تا دو روز ديگر به تھران خواھد رفت. او می گويد با پنجاه ھواپيما وارد فرودگاه خواھد  ھمکار ديگرش
  شد. 

به ھخا پيوسته اند و اين را به عنوان يک  ، برخی از پاسداراندر آلمان کسانی به دروغ جمھوری اسالم
ان است اگر يرانيوه رفتار اين شيولی قصدشان تخطئه و تمسخر است. ا دنمی گويبه او خبر موثق 

   اد خانه طرف را آتش می زنند.يرشان نيگ» کاله نمدی«خودشان 

اعتصابات وزارت نفت و آموزش و پرورش و بازار آغاز شود. مردم ھم دوست دارند  ق کرد تايتشواو 
فرض کنند که اعتصابات انجام شده است. استاد خالقی يزدی حرف ھايی که مردم به دروغ برايش نقل 

عنوان واقعيتی که اتفاق افتاده است می گفت. خبرھای پيوستن عشاير لرستان و کردستان  می کردند تحت
و مردم گيالن و مازندران توسط ايشان به عنوان واقعيتی که رخ داده بود اعالم شد. کسانی که اين خبرھا 

ر يرا تقص روزيروزی آقای اھورا پيزدی دروغگو نمودار شد. کسی عدم پيولی آقای  گفتندبه دروغ را 
  زدی به تمسخر گرفتند. ير و مردم را به ھمراه نام آقای يخودش نميداند، نام عشا

  دند.يروز شود را به تباھی کشيزدی شکست نخورد بلکه مردم با دست خود نھضتی که ممکن بود پيآقای 
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   سرلشگر مهدي روحاني ليدر گروه سياسي نظامي عقاب ايران

ی اسالمی و آغاز رسانه ھای برون مرزی ھرکسی از ھر گوشه ای از زمان بر سر کار آمدن جمھور
ن يم اسالمی سر داده است. جنبش سرلشگر خلبان مھدی روحانی اگر ھزارميندايی برای براندازی رژ

  ست. ين آن ھم نينباشد آخر

 از زمانی که سرلشگر مھدی روحانی قول آزادی ايران را داده سال ھای درازی می گذرد. پس از آنکه
طرح مضحک و خنده دار براندازی نظام ج.ا.ا با حمله جنگنده ھای نظامی به شکست انجاميد، کمتر کسی 
تصور می کرد که مھدی روحانی بار ديگر در مقابل دوربين ظاھر شود اما برخالف انتظار او بعد از 

طرح سياسی روی چندماه دوباره در مقابل دوربين ظاھر شد. او اين بار به جای نقشه ھای نظامی به 
 آورد.

مھدی روحانی [!]به نقش شورای نگھبان در نظام  مسار!!يتدر تازه ترين سلسله برنامه ھای سياسی 
ج.ا.ا اشاره کرد. مھدی روحانی با اعتراف به اينکه شورای نگھبان از ارکان اصلی و حافظ منافع نظام 

کرد. نکته جالب توجه اينکه او تنھا راه جمھوری اسالمی ايران است به لزوم سرنگونی اين نھاد تاکيد 
سرنگونی شورای نگھبان را آگاھی و انتقال انديشه ھای سياسی عقاب ميان جوانان عنوان کرد. گفتنی 

  است شورای نگھبان يکی از مجموعه نھادھايی است که در اين طرح از آن نام برده شده است. 

پيشنھاد کرد. طرح رستاخيز ميھنی در حالی » نیرستاخيز ميھ«سرلشگر مھدی روحانی طرحی با عنوان 
سرلشگر  که طرح ھای مشابه اين پيشتر به شکست ختم شده است. شداز سوی عقاب ايران مطرح 

عقاب در «را از آخرين نظاميان نزديک به محمد رضا پھلوی می داند اعالم کرد:  خودمھدی روحانی که 
آسا نداشته باشيد؛ رستاخيز چھارم را عقاب ايران پس  يک جا با شما متفاوت است، اگر شما خيزش سيل

فردا، پس اون فردا اعالم خواھد کرد. ما تا رستاخيز ھزار ھم اگر شده حتما می رويم که مملکت را پس 
  ».بگيريم

تھيه و » عقاب ايران« ر ناميون زيک شھرام ھمايدر تلويزيون کانال برنامه ھای خودرا مھدی روحانی  
  . مھدی روحانی تا پيش از اين برنامه عقاب ايران را در تلويزيون پارس اجرا می کرد.درتوليد می ک

درباره اينکه چرا ضدانقالب ھمواره در شبکه ھای ماھواره ی دم از براندازی می زند حرف و حديث 
ھای بسياری در ميان است. به نظر می رسد تالش برای به دست آوردن منابع مالی از طريق ھمياری 

مک ھای مالی بينندگان] يکی از اصلی ترين داليل اين مھم باشد. در اين باره می توان به نمونه ھای [ک
باز می گردد که شھرام » ماھستيم«بسياری اشاره کرد! نمونه بارز اين تالش ھا به طرح به اصطالح ملی 

  ھمايون توانست منابع مالی الزم برای چندسال فعاليت رسانه ی را فراھم آورد

 بازگشت جبهه

 برای را لندن کيھان اول برگ نيم ھفته ھر بود آمريکا در گويا که »بازگشت جبھه«  نام به گریيد سازمان
  .داشت ادامه کار اين دوسالی يکی و ميداد اختصاص خود به تبليغ
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  سازمان درفش كاوياني

  . انی استين درفش کاوان گزار سازمايبن ر بوديران وزيدر ا ١٩٧٩ش از شورش يپکه منوچھر گنجی 

منوچھر گنجی سازمان درفش کاويانی را از پولھايی که از سازمان امنيت آمريکا سيا ميگرفت راه اندازی 
کرد. در اينباره سخن بسيار است. وی بسياری از ھم ميھنان را مشکوک کرد و ھرکدام به شيوه ای از 

  منصرف کرد. مبارزه او جدا شدند يا خودش آنان را به ترتيبی از ادامه ھدف 

اميرعباس ھويدا به وزارت آموزش و پرورش  در آخرين ترميم کابينه ١٣٥٥منوچھر گنجى در سال 
وزير، منوچھر گنجى اميرعباس ھويدا، دکتر جمشيد آموزگار نخست  تعيين گرديد. پس از سقوط کابينه

يض کرد، ھم وزير آموزش و را براى عضويت کابينه انتخاب نمود و دو سمت در کابينه به وى تفو
در کابينه  ١٣٥٧پرورش شد و ھم سرپرست وزارت علوم و آموزش عالى. منوچھر گنجى در شھريور 

امامى وزير آموزش و پرورش بود. پس از سقوط کابينه از دولت خارج شد و به  مھندس جعفر شريف
  خارج از کشور سفر نمود. 

 ماکه فرھنگ مثل فرھنگی راچ«د:  يز طی نطقی ميگورايوم شيدر سمپوز ١٩٧٥احسان نراقی درسال 
 شده محروم شيخو اصلی ذات از که خطی انيپا در ديبا است گری درجلوه انسان وجود آن در سرتاسر

   .»عقلی برسد بی به
 

 در شهير که ارانهيھوش جنبش کي«کند:  يم اضافه بود رازيش در آسپن آئی ھم گرد در فکرت که ھرمز
 رانیيا جوانان زندگی در ای برجسته بطور جنبش نيا .است شده آغاز شيپ سال انزدهپ از دارد مذھب
  » است کرده تجلی

  
ری ير دماغ وزير آموزش و پرورش است و در زيان می کند که منوچھر گنجی وزين گفتار را زمانی بياو ا

ش آموزان تجلی می ن جوانان و دانياسالم گرايی در ب«راز دخالت می دھد يکه خود را در جشن ھنر ش
  » !!کند
  

 از داشتند تشھر» تکنوترات«کا درس خوانده بودند و به گروه يگروھی که در آمر و گنجی منوچھر
و کالب  Aspen Instituteآســــپن  تويســـتيھمــــکاری انـــــ با که اند بوده نشاندگانی دست جمله
  Marvin Zonis  صدر با ھمکاری آقایبنی  اری آقای ابوالحسني اب و  The Club of Romeروم 

   .زدند رديگ قرار ايدن اول کشور پنج زمره در و شود آباد رفتيم که رانیيا انيبن به شهيت

 در ای عده که ای است  هيانيب کنندگان امضا از سالھا بعد که است گنجی ھمان ني(ا یگنج منوچھرآقای 
نی او با جدايی طلبان در جلسه يشده اند و ھمنش كايمروآ یاسالم یجمھور انيم رابطه برقراری از تيحما

بوده اند)  اسالمی جمھوری انيبان نان مار خوردگان افعی پرور و ازياد ماندنی است ايمعروف واشنگتن ب
 خانمی با آموزش وزارت راس در شانيا. کرد فرح معرفی شھبانو و شاه و رانيا به را آسپن تويستيان

 در شد مشغول سيتدر به عالی) مدرسه(دماوند  کالج در ھا بعد که Chaterine Bateson بنام 
 اتين اجرای در باتسن خانم تا نمود کمک ر آموزش و پرورشيبوده. منوچھر گنجی در نقش وز ارتباط
 ضد"تفکر  سوی به رانیيا جوانان فکر کردن منحرف و تماس برقراری خود (استراتژی شوم
 .دمقصود برس ) بهستیياليماتر
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 عتیيشر علی اریي با و فـــکرت ھــــرمز ديتاک اساس بر و نراقی احسان آقای گفتار از الھام با گروه نيا 
 ضد بر تا نمودند کيتحر مذھبی احساسات از استفاده با را آنان و منحرف را ما وروشنفکران جوانان
  .کنند اميق کشور

 
 افکار شتريب که کردند استخدام دولتی ادارات در را یالنيالتحص فارغ تازه اميا آن در دارم؛ اديب بخوبی
  .دنديکشيم انيبم را ستیياليماتر ضد ھای بحث شانيھا صحبت در و کردنديم رویيپ عتی رايشر علی

  
وقت  در ھا بعد گروه نيل می شد شرکت می کردند. ھميه ارشاد تشکينياغلب آنھا در جلساتی که در حس

 ھا اتاق و زدند ديکل و قفل مدارک و اسناد به نیيخم فتنه اول ھای روز ودر کردند عوض رنگ مناسب
 نيزم ريز در و ھا مستراح در را پرست ھنيم و میيصم کارمندان از ای عده و کردند و مھر الک را

  .کردند زندانی ادارات
 
 به را زمان نآ روشــــنفکران باصطالح و جـــــــوانان ،عتیيشـــــر عـــــلی ھمکاری با گــــروه نيا

 مغز و دادند سوق Muslim Brotherhood Revolution"ن يالمسلم اخوان انقالب" ســـــوی
 پھلوی شھبانو فــــــــرح حتا کشور باالی ھای رده تمام زدن گول با گروه نيھم .دادند شستشو را آنان
 نکهيا بدون رساندند بخرج ورمصالح کش هيعل بر و گرفتند پول آنان از دالر ھا ونيليم شـــــــاھنشاه و

 سوی به ھرگز گروه نيا کمک بدون ما جوانان  احضرت بويی ببرند.يا عليشوند و متوجه شاھنشاه
 سه درست نيا که دارند توجه .شناخت نمی را نیيخم زمان آن در کسی اصال شدند؛يده نميکش نیيخم
 را »نیيخم ديسال تبع پانزده« سال نزدهپا به اشاره با  "فکرت " است؛ آقای نیيخم دائیيپ از شيپ سال
 گزار انيبن سميمارکس نيدکتر از الھام و گریيصوف اصول از برداری بھره با عتیيشر علی کشد.يم برخ

  ان نھاد که مجاھد خلق ازدرون آن رشد کرد.يستی را بنيشه تروريشد که بعد ھا ر اسالمی ستيمارکس
 

 ١٣٥٨در سال گانه بوده است ينی با ھمکاری بيرش خمدن شوين شخص که بانی به ثمر رسيآنگاه ھم
سازمان درفش کاويانی را در خارج از کشور بنيان نھاد و راديويی نيز به ھمين نام راه اندازی کرد که 

  مبدل گرديد.  ٧٠و  ٦٠به يکی از پايگاه ھای مھم اپوزيسيون خارج از کشور در سال ھای دھه 

ا ميگرفت يز سازمان اطالعات سبا پولھايی که ا ١٣٦٠وی در سال 
کميته بين المللی دفاع از حقوق بشر در ايران را تأسيس کرد و در سال 

   .دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه نيويورک را اخذ نمود ١٣٦٢

پس از  معروف به اکبر کبابی] ،اکبر کبيری آرانی[ ر)کبيری (فکو
ران به منظور ترور کاويانی در اي نفر از وابستگان درفش ١٨دستگيری 

منوچھر گنجی وزير آموزش و پرورش پھلوی دوم و دبيرکل سازمان 
درفش کاويانی با حربه دريافت پول برای آزادی دستگيرشدگان با اين 

شود. اما گنجی گرفته خواھان ديدار و گفتگو با گنجی میسازمان تماس 
فرستاده احمدی به ترکيه از ديدار سرباز زده و به جايش سرھنگ بای

  نوشته شده است:  . ميشود

 ١٩٨٨در : گنجی در مورد ترورھای ديگری که از آن ھا مطلع بود ھم شھادت داد. او گفت«... 
) در ايران بازداشت شدند. سپس فردی به نیکاويا نفر از افراد سازمان ما (درفش ١٨حداقل 

بل دريافت پول ترتيب آزادی نام کبيری (از مسئولين زندان اوين) اظھار تمايل کرد که در مقا
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آنان را بدھد. بدين ترتيب ما پذيرفتيم در ترکيه که امکانات امنيتی داشتيم با او مالقات کنيم. از 
سرھنگ عطاهللا بای احمدی به ترکيه رفت. از طرف کبيری تقاضای  ١٩٨٩طرف ما در ماه مه 

ر داشته باشم. بای احمدی مالقات در دبی شد. ھمچون بار گذشته او اصرار داشت من ھم حضو
  به ھتل رسيد. ۵وارد دبی شد و ساعت  ۴٫۵٠تنھا به دبی رفت. او ساعت 

  
جسدش را ماموران نظافت پيدا کردند ... کبيری در ميان افراد ايرانی بود  ھشت وپنجاه ساعت

ھمان روز دبی را به قصد ايران ترک کردند. عکس او را ماموران دبی به  ١١:٠٠که ساعت 
نفر آزاد  ١۶د قلی زاده نشان دادند. او کبيری را شناسايی کرد. پس از بازگشت کبيری سرگر

شده مجددا بازداشت و عده يی از آنان اعدام شدند. سرگرد قلی زاده را دو سال پس از اين 
مالقات در ترکيه ربودند، شکنجه کردند و کشتند. دو نفر به اتھام اين قتل در ترکيه در زندان 

 » ھستند.
   

  سازمان پرسپوليس

  ن سازمان و شرح آن خالی استيجای ا

 سوييس  سازمان نگهبانان ايران جاويد و مشروطه خواهان ايران (پادشاهي)

را دارد آقای رضا کاظمی دبير اولی سازمان نگھبانان ايران جاويد و مشروطه خواھان ايران (پادشاھی) 
  .به رشته تحرير در آوردندسازمان و اھداف سازمان را   و ھمچنين اساسنامه

بر پايه قدمت و تمدن ايرانی بر بن و ريشه بازوان کوشش و « شان،ين سازمان براساس نوشته تارنمايا
فکر و انديشه و مستعد انسان ھايی که در طول حيات جاودانگی انسانی خود،   آفرينندگی پارسيان، بر راه

به خود احساس  دی ھای دنيوی و معنايی فراوان سختيھا و نا آرامی ھا و طعم خرد شدن ھا و سربلن
    . بنا شده است کرده است

ھای دوران تاريخ خود باز خواھند گشت و پيروزی و اميدواری و باالخره فرشته  پارسيان به روشنايی
بر ديو و روشنايی بر سياھی چيره ميشود. بر پايه اين دوران پر شکوه پادشاھی است که سازمان 

برای بر اندازی و افشاء گری رژيم آخوندی  ن جاويد و مشروطه خواھان ايران (پادشاھی)،نگھبانان ايرا
اميدواريم که سياھی ھای قرون وسطايی از ايران را بدور کنيم و  ....جمھوری اسالمی، بوجود آمد. 

ا و حکومت روشنايی که بر پايه فرھنگ ايرانی است برای ھميشه پا بر جا کنيم، و بر پايه اين اصلھ
گذشته ھا برای پارسيان جز اين نيست، که پادشاھی آگاه، ھمراه با دموکراسی، آينده ايرانی ھا را به 

  »دست گرفته و ما را به روشنايی سوق دھند.

نگھبانان ايران جاويد و مشروطه خواھان ايران (پادشاھی) سوييس در کانتون   ثبت رسمی سازمان
  .بوده است ٢٠٠٢در سال  زوريخ

 د.يمانن نگھبانان ايران جاويد و مشروطه خواھان ايران (پادشاھی) در کشور سوييس فعاليت می سازما

  اھداف سازمان برای آينده ايران طبق فرمان شاھزاده رضا پھلوی به شرح ذيل می باشد:

  ينده با رای ملتآـ انتخاب رژيم ١
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  ـ پيروی از اصول دمکراسی با رعايت موازين جھانی حقوق بشر ٢
  زادی بيان و انديشه، احزاب و اجتماعات آـ ٣

  گرــنــس

ه سنگر در لندن آغاز کرده اند ھنوز يض که مبارزه ای جانانه را به تنھايی با انتشار نشريرفير امياستاد ام
  سالگی ھمچنان به مبارزه و آگاھی دادن ھای حقوقی و مستند ادامه ميدھند.  ٩٣با وجود سن 

برگ ھمچنان پيگير در لندن و سپس در تورنتو کانادا با توجھات ويژه و  ١٢نشريه سنگر در آغاز در 
  تخلص ميکرد ادامه يافت. » عبدالرحمن«حکيمانه، ملی مستند بر قوانين استاد اميرحسين اميرفيض که 

نوشته ھای استاد اميرفيض دل و دماغ را نوشازش ميدھد، و تحليل ھا ودليل ھا منطقی و قانونی ايشان 
حکم و مستدل است که اگر بر سنگ بنھی آنرا ذوب ميکند و فرو ميريزد. ولی آنچنان خائنين به آنچنام م

کشور سرشان در آخور خودشان است که به خشک و تر نوشته ھای ايشان توجه نمی کنند و ھرکسی تنھا 
  خر خودش را ميراند و گاو خودرا ميچراند. 

ده و ھم اکنون با جاويد ايران که ايميلی مبارز و جای بسی خرسندی است که استاد عمرش بدرازا کشي
آشکار گو است و راستی ھای تاريخ و مبارزه را نشان ميدھد و در کانادا است ھمچنان بی امان مينويسند 

  سال ادامه دارد و گنجانده ميشود.  ١۴٠٠و نوشته ھای ايشان در تارنمای 

  ه دارند نوشته اند: يصورت جدول در دست تھل نشده و بيدر خالصه ای که ھنوز تکم استاد اميرفيض

درلندن انتشاريافت  ١٠٠درلندن منتشرشد تاشماره  ١٣٥٨اولين شماره سنگر در دھم مھرماه سال «
قای جلوه چاپ ميشد که يک آنتو ھم بوسيله روعالوه برلندن درت ٧٠شماره يعنی ازشماره  ٣٠وحدود 

  .> راداشتسربازان ايرانمھر<

  ٣٣٢تورنتو منتقل شد وتاشماره  ؛مدم چاپ وانتشارسنگر به کاناداآبنده به کانادا  که ١٠٠ازشماره 
 سربازان ايران راداشت ولی دراروپا و مريکا پخش ميشد بخش کمتری مھرآسنگرھائی که درکانادا و

   .سيا سربازان ايران نميرفتآ

داشتند سنگربوسيله اينجانب قای جلوه تمايلی به مشارکت درچاپ سنگررانآشادروان که  ٣٣٢ازشماره 
بود که يک + درمقابل نسخه ھای  ٣٣٢سيا چاپ وپخش ميگرديد وازشماره آمريکا وآاروپا و درکانادا و

چاپ سنگر قرارگرفت وازھمان تاريخ بود که سنگربه کمک خواننده ھای سنگرتامين ھزينه ميشد وتا 
نگر وجوه باقی مانده با چک به مشترکين خرين روزھم اين تامين ھزينه ادامه داشت وھنگام تعطيل سآ

   .پرداخت گرديد طلبکار

بوسيله شادروان شھرام جاويد پور منظم وماشين  ٣٣٢+٢٧٨فھرست مندرجات سنگر ازشماره اول تا 
   .شده که يک نسخه برای سنگر فرستاد وکسانی ھم که متقاضی بودند برايشان فرستاده شد

اره سنگر را مجلد کند ويکصد شماره اول رامجلدکرد وگويا به جاويد پور تصميم داشت که ھريکصد شم
  .کسانی ھم فروخت ويک نسخه ھم به دفترسنگر داد که ھنوزھم موجود است
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 ٣٣٢+٣٤١راخودم تھيه وماشين کردم که موجود ومورداستفاده ام ميباشد که تا  ٣٣٢+٢٧٨ازشماره 
سنگرباقی  ٩٠يا  ٨٠حدود  .ماده شدهآن که آ ن شماره ھمان فھرستی است که بخشی ازآ بيشترنيست واز

  »نرا تمام کنمآزاد آاست که بايد تھيه فھرست شود وسعی ميکنم درفرصت ھای 

  در يادداشت ھای استاد اميرفيض اشاره ای به سرلشگر ناظم شده است.

خيلی  دی با لشگرگاردردرمورد سرلشگرناظم اين توضيح الزم است که ايشان درجريان فعاليت ھای کوھنو
نشد و   حاضربه کمک برای حفظ سلطنت به وکيل دربار بود. زمانی که سنگر در لندن منتشر ميشد نزديک 

که  ٥٧ايشان درشورش   از استاد اميرفيض ھم داشت.خودداری بود و تالش در  کردن درصدد مايوس
دراختيار خمينی  ارتش را گھی گذاشت که حاضراست اسرارآبازنشسته شده بود درروزنامه اطالعات يک 

ناظم معروف به عقل کل ارتشبد   .ن روزنامه درکتاب روزھای انقالب چاپ شده استآکه مشخصات  دبگذار
  .م درصدد کارنظامی برای نجات کشور نبودھ وھيچگاه  جم بود

ت يل شد؛ وب سايحضرت رضا شاه دوم سنگر بصورت چاپی تعطياز زمانی که در پی اعتراض اعل
 gyears.or1400www. ض اختصاص داده است و روزانه ھر نوشته يرفيژه ای به استاد اميبخش و

نترنت آماده کرده و پس از پخش يران ميرسد آنرا برای ايد ايبه جاو» حقوقدان -ضيرفيام«ای با عنوان 
  د:يکن نجا را نگاهيژه ايدن برگ ھای ويت جا ميدھد برای ديدر سا

  years.org/amirfeyz.asp1400www.  

  سازمان مشعل

  ن سازمان خالی استيجای شرح ا

  سازمان خشم

ک سازمان طرفدار آزادی و مشروطه خواه که اعتقاد به ي(خشم) به عنوان » ھنيخدا، شاه، م«، سازمان
ت حقوق بشر، و آزاديھای فردی، ياست، رعاين از سي، دموکراسی، جدايی درانيت ارضی ايحفظ تمام

ر کل سازمان خشم يم دبير حکيران دارند دعوت کرد تا ھمکاری و اتحاد کنند. آقای امياجتمايی مردم ا
    . ميباشد

  ايران زاديآ راه سازمان مبارزان

  ن سازمان خالی استيجای شرح مربوط به ا

   مشروطيت البانق پرچمداران سازمان

 يتمسئول ،ن سمتآايشان پيش از  .يافت تشکيل وحدتی حميد آقای توسط دانمارک کشور در ١٩٨۵ سال در
 ارتش قالب در آن از پيش سازمان اين اعضای دفتر سياسی ارتش رھايی بخش ايران در ترکيه را داشتند.

 داشت، پايگاه و تشکيل اويسی تيمسار رھبری به اتريش کشور در ١٩٨١ سال از که ايران بخش رھايی
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 آريانا ارتشبد ايران، با عراق جنگ اوان در خمينی، خزيدن قدرت به از پس سال ھفت. نمودند می فعاليت
 اقدام ترکيه وان شھر در ايرانی نظاميان از ارتشی و پايگاه برپايی به شاھنشاھی، ارتش ارشد افسران از
 پس سال سه ١٩٨۴ سال ارتش اين نظامی شاخه .بود ينیخم رژيم مسلحانه سرنگونی آنھا تصميم. کرد
 معين تيمسار بين اختالف ارتش اين سرانجامی نا دليل .داد پايان خود حضور به عراق، با جنگ آغاز از

 نماينده وحدتی، آقای .بود اطريش در ايران شاھنشاھی سفارت اسبق رايزن خسروی، بلوچ آقای و زاده
 سال در بودند، مشغول فعاليت به مبارزين ساير ھمراه که ترکيه در ايران بخش رھايی ارتش سياسی دفتر

 کشور به ھمراھان از تعدادی ھمراه به نبود پذير امکان ترکيه در مبارزه ادامه اينکه دليل به ١٩٨۴
 مانساز .دادند ادامه دانمارک کشور به ورود بدو از را خود مبارزاتی فعاليت ادامه و شدند پناھنده دانمارک

 گردآوری ھدف وبا خشونت و جھل جمھوری براندازی آرمان با را ايران مشروطيت انقالب پرچمداران
 آزاد پيکارو جھت ايران از خارج و داخل پرست ميھن مردان و زنان از متشکل ملی، مدآکار نيروھای
دھمايی ھا و صدور تظاھرات و گر ،ه ھامامی اين سالھا با برگزاری جلستدر  .ندادنھ بنيان ايران سازی

  به فعاليشان ادامه دادند. ھمچنين حمايت از پناھجويان ايرانی، بيانيه ھا،

  طلب سلطنت پرستان سازمان ميهن

ن فراخوان آنان در يل شد و آخريامھر) در آلمان تشکيروان راه آريھن پرستان سلطنت طلب (پيم نسازما
فارت جمھوری اسالمی در شھر برلن است. درخواست گردھم آيی روبروی س ٢٠٠٧ه يازدھم فوريروز 

ران در گرو تداوم نظام شاھنشاھی است، به نقل از سخنان يه نوشته اند: <رھايی وسربلندی ايدر آن اعالم
ن دارم پس از رفتن من وحشت بزرگ بر سرتاسر منطقه حکمفرما يقي«امھر نوشته اند: يشاھنشاه آر
  »>.خواھد شد

  احمد قريشي

شورش پيش از . است ايعلوم سياسی در مدرسۀ عالی دريائی مانتره در کاليفرن احمد قريشی استاد
در دانشگاه ملّی تدريس می کرد معاون دانشگاه، رئيس دانشکدۀ حقوق، اسالمی، در دورانی که  تبھکارانه

رياست اين دانشگاه را برعھده گرفت و تا  ١٣٥٦و سپس دانشکدۀ اقتصاد و علوم سياسی بود. در سال 
  .به خدمت در اين مقام ادامه داد ١٣٥٧ل سا

از زمانی که طرح ھنری پرشت ريشه اجرائی درخارج ازايران يافت وبصورت رسمی  بوسيله رئيس دفتر 
اعليحضرت  احمد قريشی اعالم شد مبنی براينکه رضا پھلوی ديگر ادعائی ندارد ويک شھروند  است؛ 

تی اولين کسی بود که قانون اساسی مشروطيت را حزب مشروطه به يک عقب نشينی سريع دست زد وح
باطل اعالم کرد وبازتنھا کسی بود که ايام سلطنت شاھنشاه ايران را محکوم ومشوق اعليحضرت دردوری 

زيرا ھمه اين تقالھا درجھت ھموار کردن راه رسوب  ازطرفداران شاھنشاه ايران بعنوان دگرانديشان شد
حزب مشروطه کنگره ای داشت   ٢٠١٤اين توجه بجاست که درسال طرح ھنری پرشت بود. برای اطالع 

ودر آن آقای فواد پاشائی سخرانی مفصلی نمود که حتی يک اشاره به رژيم سلطنت ويا اعليحضرت 
  رضاشاه دوم نداشت.  
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برقراری پادشاھی به پادشاھی رضاشاه دوم  دراساسنامه حزب داللت 
نون اساسی است ولی ھمين براحترام وپاسداری ازاقتدار تداوم قا

حزب ورھبران بموازات حرکت طرح ھنری پرشت مدعی شد که: 
گذشته برای تعيين رژيم نيازبه ھمه  ٥٧<چون چند سال ازانقالب 

پرسی است> وھمين حزب اولين ندای بی اعتبار قانون اساسی 
  مشروطيت را سرداد يعنی درست درجھت طرح ھنری پرشت. 

درنشريه سنگر منعکس است نشان ميدھد اسناد مبارزه سياسی که 
با نگھداشتن اعليحضرت در نقطه آغازين سوگند و  احمد مدنیکه 

تالش برای تضعيف مبارزه سلطنت طلبان وبی اعتبارکردن سوگند 
نھم آبانماه اعليحضرت، موضوع عدول  آشکار از سوگند سلطنت را 

اگذارد که ھمانطورھم شد و او بود که اعالم به متصدی ديگر دبيرخانه اعليحضرت که احمد قريشی بود و
  کرد که رضاپھلوی  ديگر ادعائی ندارد وخودش رايک شھروند عادی ميداند.

  احمد مدني

 قويا وصراحتا از ارتشبد جم که تيمسار ميشوددر مصاحبه ارتشبد جم باروزنامه پيام درلندن مالحظه 
خمينی) وحسن نزيه حمايت و آنھا را شايسته  رھبری سيد احمد مدنی (کارگزارو يار جان برکف امام

رھبری دانست و اين ماجرا درست سه ماه بعد ازاعالم سلطنت وليعھد صورت گرفت که نفس عمل 
اعليحضرت متضمن تعلق رھبری به اعليحضرت بود که با اظھارات جم و رد رھبری اعليحضرت يک 

  وير آيد. نوع مبارزه دمکراتيک در رابطه با رھبری ميتوانست  بتص

نخست اينکه سيد احمد مدنی سخت شروع به يارگيری وسازمان دھی کرد 
وگروھی ازافسران را با اعتباری که از ارتشبد جم تحصيل کرده بود به 
دور خود جمع کرد وبا اعالم خود او که سازمان سيای آمريکا چند ميليون 

وارتشيان  نقد به او داده است موجبات موفقيت او را درگرد آوری افراد
  فراھم ساخت. 

مدنی سخت برای کسب مقام رھبری مبارزه و قرار دادن خودش در جايگاه 
عمومی به  تفرماندھی اعليحضرت کوشيد وحتی مردم رابه يک تظاھرا

که نام روز ايران به آن داده بود  ٥٧ھواداری ازجناح مصدقی شورش 
ومدنی نتوانست به تظاھرات مورد نظرش دعوت کرد که سنگرھم درشماره ای نوشته ای رامنتشرکرد 

  برسد.

نت وحقانيت قانون اساسی طدر آن زمان اعليحضرت ھمچنان نسبت به سوگند سلطنت وتصدی برمقام سل
وفادار بودند و در واقع دوقطب رھبری يکی قانونی وبنيادی يعنی اعليحضرت وقطب ديگر ادعائی ازسوی 

  اشت.احمد مدنی به پشتيبانی ارتشبد جم وجود د
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کنکاش احمد مدنی برای سقوط قطب رھبری قانونی وسنتی يعنی اعليحضرت سخت ادامه يافت که ذکرھمه 
موارد آن ومقاومت ھای سنگر و ايرانيان درمقابلش تحرير را بسيارمفصل ميسازد  وبھتراست به نتيجه 

  آن توجه شود. 

ترتيب داد که بخش  ٢٩٧رهمصاحبه ای با کيھان لندن شما احمد مدنی) ١٩٨٧=٢٥٢٦( ٦٦درسال 
  کوچکی از آن که مستعد نتيجه گيری اين تحرير است به اينجا آورده ميشود:

من مرتبا با دکتراحمد قريشی (رئيس دفتراعليحضرت) درتماس ومذاکره ھستم برای ھمکاری «او گفت:  
ند  و رئيس بين سلطنت طلبان وجمھوريخواھان الزم است که ھيچکدام ازھم اکنون تعيين تکليف نکن

   ».کشورمعلوم ننمايند وھمه اينھا موکول به ھمه پرسی بشود

نه ازسوی اعليحضرت  را اولين عدول ازسلطنت بود تا ندهقبوالبه مدنی  آقای قريشی که اين اظھارات را
  د. انرسبرئيس دفترايشان به صورت عمومی به آگاھی ھمگان  احمد قريشیبلکه ازسوی 

کی وازجمله انتخابات، آن برنده انتخابات ويا پيروز درتفاھم است که معموال زيرا درتفاھمات دمکراتي
موضوع را عنوان ميکند وطرف مقابل، يا آن مراسم  وانتخابات را تائيد ويا با سکوت خود به آن اعالم 

  قبول ميدھد. 

  احمد قريشی طريق دوم يعنی سکوت را انتخاب کرد.

ع را دريک مصاحبه ويا اعالميه ای عنوان نکرد وانجام آنرا در اما اينکه چرا احمد قريشی راسا موضو
حيطه اقتدار احمد مدنی گذاشت؛ برای اين مھم بود؛ ھمانطور که درمصاحبه ارتشبد جم ديديد، احمد مدنی 
ازسوی ارتشبد جم قطب رھبری مقابل اعليحضرت معرفی شده بود و بصورت ظاھر مسئله شاه و مدنی 

کراتيکی جلوه ميداد که آن دو با مذاکره وتوافق به اين نتيجه رسيدند که را بصورت يک امر دمو
اعليحضرت از اعالم سلطنت خود عدول کنند؛ و اين درست يکی ازفعاليت ھای حساب شده پشت جبھه 

  گروگان سلطنت است که با کارآمدی خاصی طرح ھنری پرشت را محکم به جلو راند. 

بلکه  بفاصله  ،توافق قريشی واحمد مدنی وجم درھمين جا ختم نشد ھمينجا بايد اضافه شود که برنامه
ماده ای اعليحضرت  را  ١٤رمان نامه آشاھين فاطمی ازدستياران احمد مدئی (عليمحمد) قای آکوتاھی 

متمم  ن بکل قائمه ھای موجود درآاخت که مفاد سنرا بنام رضاپھلوی منتشرآنوشت و احمد قريشی  
 بدين ترتيب مثلث جم و و ،حقوقی اعالم سلطنت وليعھد را داده بود نقض مينمود قانون اساسی که جواز

مريکا معرفی آا درگروه رابطين وفادار به سفارت کمريآخری دراسناد سفارت آقريشی اين  احمد مدنی و
   .رشت متوقف ساختندپوليعھد راکه انجام شده بود، موازی طرح ھنری ه شده، مسئله انتقال سلطت ب

مردم ايران بسرعت درمقابل  و ،بازتاب فوری داشت راديو اسرائيل ارات مدنی از قول احمد قريشی دراظھ
 ؛بان نبودآسوگند سلطنت نھم  گيری اعليحضرت ازه نھا تعبيری جز اعالم کنارآبرای  و ،ن قرارگرفتندآ

شده به اعليحضرت  تحميل محظورات ومحدوديت ھای سياسیايرانيانی بودند که به  مطمئن ھستم که کمتر
   .توجه  ويا حتی فکرش راھم ميکردند
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  تفكرات فلسفي اعليحضرت رضا شاه دوم

  شناخت موقعيت پادشاهي-ابهام درتفكر

زادی آزيرا  واجد اين برداشت است که اوال ، بيان فلسفی اعليحضرت با ابھامی غير قابل قبول  روبروست
  .زادی است نه پادشاھیآشده که مبارزه ما برای رسيدن به  مقابل پادشاھی قرارداده شده ونتيجه گرفته در

 زادی قرارآدارد بلکه موازی ومکمل ـــــن زادی قرارآنظام سياسی) مقابل به عنوان حاليکه پادشاھی ( در
  .نرا محدود ميسازدآ يا زادی را فراھم ميکند وآنظام پادشاھی است که امکان فعاليت وگسترش  دارد.

زادی آ(نظام حقوقی جامعه) چه پادشاھی مشروطه وچه جمھوری باشد، مھد پرورش  اساسا نظام کشور
زادی آکالم فلسفی  < در و ،زادی رسيدآيکباره به  شناخته ميشود ونميتوان روی نظام کشور پل زد و

  .>رشد مييابد ويا متوقف ويا ميميرد درپھنه ھای نظام کشور

 و ھدف کسی ثروت ومال ومنال باشد ولی بگويد  کار ن است کهآفلسفه مورد نظر اعليحضرت ھمانند 
فعاليت را ولش کن. ھمانطور که کاروفعاليت الزمه موفقيت وتحصيل درامد وثروت است  واين  تحصيل و

چارچوب قانون اساسی الزمه  ن درآدو الزم وملزوم يکديگرند، ساختکارنظام قانونی کشور ومسيرحقوقی 
   ٦. زادی ودمکراسی استآايجاد 

  شاهد موضوع 

سايه  ورھای اقتصادی واجتماعی وسياسی ورفاھی ملت ما درآتاريخ کشور ما نشان ميدھد که تمام دست
 ؛وردھا ھم تباه گرديدآن سايه متوقف شد ھمه دستآوقتی  و ،نظام مشروطه پادشاھی حيات يافته است

   .اين يعنی رابطه الزم وملزومی که درفلسفه اعليحضرت منظور نشده است
  

دوران  نظام شاھنشاھی ايران عھد پھلوی را متعادل پيشرفتھای کره جنوبی اعالم  اعليحضرت به کرات،
   .زادیآام پادشاھی است نه ظفرموده اند اين برداشت قياسی ايشان دررابطه سببيت، متوجه وجود ن

  
بشرمنظور زادی درقانون اساسی واعالميه جھانی حقوق آ ؛زادی درکشوراستآنظام کشورپھنه ساز 

زادی آنظام کشوراست که امکان رشد وحرکت  ن،آ و ،گرديده ودولت ھا ھم ملزم به رعايت اين شده اند
يکسره  زد و نميتوان به اعتبارفلسفه اعليحضرت پادشاھی را بکناررا فراھم ميکند بنابراين اصل مسلم، 

   .زادیآرفت بسراغ 

که  زادی است چراآشنا ترين راه رسيدن به آ وسلطنت وپادشاھی مشخص ترين راه، نزديک ترين راه 
 ن کامال جدائی دين ازآرا تعيين وجريان تداوم اجرائی  زادی ھاآزبر  و قانون اساسی تمام ارکان وزير

   .سال ضمانت کرده است ٥٠حکومت را عمال 

                                                            
آزادی تنھا در محدوده قانون (قانون اساسی و مدنی) است که قابل دسترسی است. وگرنه ھرچيزی بيرون از قاعده و  - ٦

قانون باشد مانند جمھوری اسالمی که ھرکسی از ھر سو نغمه ای ساز ميکند، يک آنارشيسم مفرط ھمراه با ديکتاتوری 
 ک-مذھبی است. ح
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ه پاسداری اتيان سوگند ھم ب نرا قبول وآچرا اعليحضرت به اين راه تاريخی ورسالت کھن ملی که تصدی 
زادی؟ آن برای رسيدن به آ حتی درحد استفاده ابزاری از ؟ن يادکرده اند  کم باورشده اندآ حراست از و

ھمه موقعيت تبھکارانه اش شمولی درحفظ  ميتوان مدعی بود که طرح تحميلی وظالمانه ھنری پرشت با
  .زادی نداردآ وبيان موقعيت پادشاھی دررشد وقرار

 اين بدان معناست که به باور و ....زادی راآنه  ،رضاپھلوی را صدا کردند دم،درتظاھرات ديماه مر
   .وردآزادی ميآ امنيت ورفاه وکارواعتبارملی و ن پادشاھی است که ھمه چيز ازآايرانيان، 

  مشكل اجرائي فلسفه 

گ  رززادی نيست بلکه مشکل بآ مشکل اجرائی فلسفه اعليحضرت تنھا درنحوه قراردادن نظام کشور و
   .توجه نسخه اعليحضرت به موقعيت مبارزه ايرانيان والاقل طيف سلطنت طلبان است

زادی که بايد آنھا  پايه واساس آزيرا  ،پادشاھی نيست زادی وآمشکل طيف سلطنت طلبان رسيدن به 
زادی آمده و درقانون اساسی  اصيل کشور پياده شود، واين بزرگترين مشکل سير آبصورت مدون در

قاھره جمھوری اسالمی  ن  قوه غاصبه وآنرا دارند وتنھا مانع اجرای آکه طيف سلطنت طلبان  است،
براندازی  ستینھا بايآباشند بلکه ھدف به تنھايی  زادیآسلطنت طلبان نميتوانند دنبال  نبنابراي ؛است

   .زادی درچارچوب قانون اساسی مشروطه شده استآمانعی است که سد راه 

 نھا، ھم ازنظر حقوقی وآن، مسئله روز برای سلطنت طلبان نيست زيرا آشاھی، که ھمچنين است پاد
قائل به تداوم حقانيت رژيم سلطنت مشروطه ايران بوده وھستند وتمام تشريفات قانونی  جھات مشروعيتی،

رعايت اصول قانون اساسی درحفظ تداوم مشروطيت سلطنت انجام گرفته است  وليعھد قانونی  ن بمنظورآ
ن مقام مقاومت داشته اند وبھرحال آسال (تقريبی) ھم در ٦ بموقع مقرر درقانون اتيان سوگند فرموده اند و

بعلت سياست نامساعد وبل تحريم  موقعيت قانونی  ومشروعيتی وبالقوه سلطنت  محفوظ مانده است و
اعليحضرت  وذ داشته اند؛و مجريان آن که به دفتر ايشان نف مريکا (طرح ھنری پرشت)آميز اياالت متحده آ

   .نرا تصدی کنندآنتوانسته اند که موقعيت سلطنت را درحالت مقرر درقانون اساسی مشروطيت حفظ و

بنابراين هدف سلطنت طبان بدنبال پادشاهي بودن نيست بلكه تنها درجهت حذف تحريم سياسي 
   .اعليحضرت است

موافق باشند ومقصودشان ازاينکه به دنبال  اين تحرير اميد واراست که اعليحضرت ھم با عقيده فوق
ما مشتمل است برحقانيت تداوم سلطنت ه ھمان باشد که چون موقعيت حقوقی مبارز ؛پادشاھی نيستيم

 لذا ؛ه تاکيد گذارده اندــحـــن سالھای نخست مبارزه صآ واين ھمان چيزی است که اعليحضرت ھم بر
  .مريکا بر تداوم سلطنت ايران استآسياست مقدم درلغو تحريم ھای تحمييلی  ھدف مشترک

  فردا سازمان ايران

  اری خواننده ھا دارد.ياز به ين سازمان نيشرح مربوط به ا
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  سازمان جوانان ايراني ميهن پرست

ده ميشود  وبالگ ميھن پرستان است. که نوشته يھن پرست ديتنھا نشانه ای که از سازمان جوانان م
فرھنگ نياکانمان و ايران گراميمان راه اندازی شده است، برای دوست  اين وبالگ برای گسترش« است:

داشتن يکديگر و دوست داشتن ميھن ھميشه سربلندمان "ايران". با خواندن و بيان ديدگاه ھای خود، ما 
  .را در گسترش فرھنگ ايران دوستی ياری فرماييد. پاينده ايران

  سازمان طرفداران مشروطه پادشاهي

  اری خواننده ھا دارد.ياز به ين سازمان نيه اشرح مربوط ب

  (جبهه نجات) سازمان نجات ايران 

از نخست  ١٣٤١رماه يپس از آنكه در ت ینيام یدكتر عل
 ین ويگزير اسدهللا علم جايبركنار شد تا ام یريوز

قرار  یم پھلويمورد بغض رژ یاديگردد تا مدت ز
  داشت. 

 یبرا یاسالم شورشيان یحركتھا یريپس از اوجگ
گر دموكراتھا به يبار د یدرھم شكستن نظام شاھنشاھ

فراھم  ینيت دوباره اميفعال ینه برايصحنه آمدند و زم
انحراف و انھدام  یرا برا یگوناگون یتھايفعال یو. شد

در  یو یپس از اعالم حكومت نظام .كردنانقالب آغاز 
حل بحران  یگفت: اكنون برا یس یب یبا ب یمصاحبه ا
رھبران  یشاھنشاه و درخواستھا یان خواسته ھايد تا بتواند ميكار آ یبه رو یت مستقليد شخصيكشور با
  رم...! يت را برعھده بگين مسئوليمن حاضرم ا .دا كنديپ یوجه مشترك یاسين سيو مخالف یمذھب

زد، نيت او و بی بی سی نجات کشور از شورش ھا نبود بلکه به منظور انداختن شکاف به اين کار دست 
 يیاز سوبی بی سی ميخواست نشان بدھد اگر امينی بر سر کار بيايد ايران زير نفوذ آمريکا قرار دارد، و 

ن يوان آخريام سوليليو .ن شاه قرار گرفتيكرد و در راس گروه مشاورميك ينزد نشاهز خود را به شاھين
  :ديگو ینه مين زميران در ايكا در اير آمريسف

ران بود ير اسبق اينخست وز ینيام ید شاه بودند، علين جديھره ھا كه مشاورن چين ايمعروف تر....«
. »كا شھرت داشتياز آمر یت جديھا و حما يیكايك با آمريخود به روابط نزد یكه در دوران زمامدار

 ٦٢ یش در سالھايكا بود در دوران كوتاه زمامداريران در آمرير ايسف یريش از نخست وزيكه پ ینيام
 ینين بود كه اميبر ا یزد. اعتقاد عموم یمھم یو اجتماع ی، اقتصادیاسيست به اصالحات سد ١٩٦١ –

او  یو اجتماع یران منصوب شده و اصالحات اقتصاديا یريبه مقام نخست وز یدنت كنديه پرزيبه توص
 »كا بوده است....يھم مورد نظر حكومت وقت آمر

خمينی که دست نشانده ، شخص یمانع اصل ت زيرادوران بحران را نپذيرف یرينخست وز پيشنھاداو  
ھا  دوار بود كه رنجشيار اميم به مالقات با او گرفت و بسيتصم انگلستان بود در برابر او قرار داشت.
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م يرژ یوقت .اد كرديداشت  اوبا  ٤٠كه در سال  یل كرد و از مالقاتيتجلخمينی تمام شود و لذا به كرات از 
افت يدر یباز ھم جواب منف یت دادند، اما ويدند به او ماموريحل او را مناسب د كا راهياست آمريشاه و س

جه آن يكه نت یدر صورت یچ مھلتيست و ھيقابل مذاكره ن یچ شرطيحا اعالم كرد كه ھيصر خمينیكرد و 
   .ستين ادامه وضع موجود باشد قابل قبول نيتضم

اسالمی برای گردھم آوردن شورش او پس از  اسناد النه جاسوسی آمريكا نمايی قابل توجه از تالش
  گروھی از ايرانيان با ھمکاری سيا ارائه داده است.

  ١٤شماره  سند«

  اعضا ١٣٥٨مرداد  ١٩سری 

  ٤٩٣٠٣٨از : رئيس 

 .به : با حق تقدم به لندن رونوشت برای تھران . پاريس
 . بخش خبرگيری داخلی / ستاد

 . ی است . بی . ان . سايت جی . ان . گرافشامل منابع و شيوه ھای اطالعات –ھشدار 
منبع بخش خبرگيری داخلی اطالع داده است كه تيمسار بازنشسته ايرانی، حسن طوفانيان، دستيار  -

بلند پايه سابق شاه و وزير صنايع دفاع در حال حاضر در لندن است و در آنجا در جلسه سران نظامی 
 . طرح ريزی می كنند، شركت داردايران كه برای سرنگونی دولت فعلی ايران 

مرداد تبعيديھای ايرانی اروپا در لندن به  ١٧قرارگاه به ياد دارد كه اس . دی . پرتيكست را از جلسه 
شاپور بختيار  –آدليسك خبر داده بود. معنای ضمنی آن اين بود كه حضور دوباره نخست وزير پيشين 

 . به تحرك واداشته است در پاريس، فعاليتھای تشكيالتی در اروپا را –
به لندن مسافرت نمود تا احتماال در  ١٣٥٨مرداد  ١٧در  ١منبع ديگری به نام اس . دی . بيتل /  -

گفت كه در جريان يك اقدام برای تشكل دادن به قاطبه  ١ھمين جلسه شركت كند. اس . دی . بيتل / 
ت خواھد كرد. بين شركت كنندگان متعدد آن، ايرانيان عليه خمينی، او با تبعيديان مختلف اروپايی مالقا

اين گروه  .علی امينی نخست وزير پيشين و مھدی مير حسينی سرتيپ نيروی ھوايی حضور دارند
 . مرداد بودند ٢١تا  ١٩مشغول طرح ريزی برای مالقات با بختيار در حوالی 

 . در بايگانی ضبط شود ٥٨مرداد  ١٩بدون پرونده تا تاريخ 
  » ریتماما سری س

ھفته نامه لوموند در اين  .در كنار جمع آوری مخالفين نظام با حمايت آمريكا، به انتظار نشسته بود امينی
در پاريس دكتر علی امينی نخست وزير اسبق ايران از حدود يك سال پيش بدون «زمينه گزارش می دھد: 

نھاد تشكيل يك دولت آشتی ملی موفقيتی سعی در جمع كردن نيروھای اپوزيسيون به دور خود دارد و پيش
 . را جھت نجات كشور از وضع فاجعه آميزی كه در آن به سر می برد، ارائه داده است

وی در يك مصاحبه مطبوعاتی مشخص كرده است كه اين دولت بايد تركيبی از عناصر ميھن پرست و 
، با زور خود را بر كشور بصير داخل و خارج ايران باشد و برای جلوگيری از سوء استفاده كمونيستھا 

  .تحميل كند

را به طور موقت مطرح كرده است تا اينكه تصميمی  ١٩٠٦امينی پيشنھاد بازگشت به قانون اساسی سال 
در باره آينده ايران گرفته شود. با اين پيشنھاد، وی ضديتی با بازگشت به مشروطه سلطنتی يا دخالت 

  ».سلطنت طلبان در امر حكومت ندارد
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در اواخر عمر به جھت نداشتن درك درست از شرايط سياسی ايران، برای فريب اربابان آمريكائيش،  امينی
كرد. ھدف او مقابله با نظام جمھوری » جبھه نجات«با بھره مندی از حمايتھای مالی آنھا اقدام به تاسيس 

   د.اسالمی بو

نزديکان ملکه ايران بود و عليه  کسانی که در دربار بزرگ شده بود و ازاحمدعلی مسعود انصاری از 
امينی مدعی شده بود كه با برخی از « خاندان پھلوی اقدام ھای بی رحمانه ای انجام داده است ميگويد:

روحانيون و دست اندركاران جمھوری اسالمی رابطه دارد و از طريق آنان می تواند اطالعات دست اول 
با سوابق امينی و نزديكی اش با برخی از نيروھای مذھبی،  البته .مورد نياز سازمان سيا را به دست آورد

اين امر تا حدی قابل قبول به نظر می رسيد. به ويژه اينكه آمريكايی ھا مثل بسياری از ايرانيان چنان با 
اسالم و نظام حكومتی ايران و ماليانی كه بر سر كار ھستند بيگانه اندكه ھركس با كمی زرنگی و رابطه 

با گذشت زمان و آزمودن  .ی تواند گنجشك را رنگ كند و به جای قناری به آنھا بفروشدبه آسانی م
مانند کاظميه و  ھا متوجه شدند كه امينی و يارانش اطالعات رسيده از سوی "جبھه نجات" آمريكايی

ی راو آمريکا تنھا ب از گود بيرون ھستند و اطالعاتشان غلط، دست دوم و بی ارزش است شاھين فاطمی
  بھره کشی و جذب اطالعات آنان را سر می دواند.

حيف و ميل شد. لذا در صدد اصالح كار برآمدند و در و ھمه  د اھزار دالر به آنھا می د ١٨٠ماھی  سيا
گنجی را كه از ديرباز با آنھا سر و سری  منوچھرجست و جوی فرد مناسبی كه جانشين امينی شود، 

ی باالخره گنجی بساط دكتر امينی و يارانش را از خانه نجات بيرون برگزيدند ... پس از مدترا داشت 
  ريخت.

درگيری ھای گنجی و امينی چنان باال گرفت كه روزنامه لوموند در مقاله ای به تمسخر دعوای نخست 
بار ديگرمنوچھر گنجی وزير و وزير پيشين نظام شاھنشاھی پرداخت. از ھمين رو ھمگان دانستند كه 

ای نابودی طيف سلطنت طلب آموزش ديده بود و ھرجا توانسته ضربه به نفع آمريکا را عامل سيا بر
  وارد کرده است.

نوشتن خاطراتی كه در روزنامه "كيھان لندن" به چاپ رسيد با مشكالت  در پی ١٣٧٢علی امينی در سال 
  .دادن ناما وا هبو مخالفتھای فراوانی رو به رو شد ولی در ھمين سال، مرگ 

. سامانه تونس اشتباه کرد» جبھه ملی نجات«ا يافغانستان » جبھه نجات ملی«ستی با يرا نبا اتجبهه نج

وابسته به گروه مجاھدين خلق ھم ھست که نميتواند با جبھه نجات ھمسو باشد » انجمن نجات«ای با نام 
  ولی آگاھی زيادی در باره جبھه نجات نيست. 

ی پسر علی امينی در کتابش نوشته است من مجاھدين خلق . ولجبھه نجات توسط علی امينی تشکيل شد
را اوپوزيسيون ميدانم ولی پدرم و طرفداران دکتر مصدق در خارج را اوپوزيسيون نميدانم. گروه ھای 
بيرون از ايران حرف ھايی ميزنند که خوشم نمی آيد. فحش ميدھند يا نق ميزنند. اوپوزيسيون بايستی 

چيزی پيشنھاد کند، سازنده باشد ماھيچکدام بلد نيستيم اينکاررا بکنيم. بنظر  چيزی را ثابت ودر کنار آن
  من قوام السلطنه و دکتر مصدق ھم اھل اين کار نبودند.

د، با يدار» جبھه نجات« یكه االن درباره رفتارھا یدگاھين ديھم از فرزند علی امينی پرسيده شده بود؛
  دادند؟یم يیھااناً چه جوابيد؟ احيگذاشتیان ميدر م (پدرتان) خودشان

ن شده بود! ييتع «تيمشروط یشورا«داشت! مثالً  یام حالت مسخرهيون برايسين اپوزيدر مجموع ا
 یمبارزه با جمھور شد تا ارادهیان ميشتر نمايشان بیتاً اختالفات داخليدر واشنگتن داشتند و نھا یاجلسه
 !خلق كنم يیبايتوانستم آثار زیشان ميس بودم از كارھاي! اگر طنزنویاسالم
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ش آمد، يپ ین منابع ماليكه آخر سر در مورد تصاحب ا يیجبھه نجات و دعوا ین ماليدرباره منابع تأم
  د؟ يه دارين قضياز ا یاد است. شما چه اطالع و برداشتيث زيحرف و حد

گرفت، یكا كمك ميمرآاز » جبھه نجات« نكهيم. در ايكنیزھا اغراق ميچ یليران درباره خيما اصوالً در ا
 یادار مدنيدر یگرفت. آقایكمك م یار از عراق و عربستان سعوديبخت یطور كه آقاست، ھمانين یشك

ارقام  یرد! وليكا کمک بگيمرآخواست، باالخره ناچار شد از یكا نميمرآاز  ین كمكيترل كوچكيھم كه اوا
  د.شدنينبودند كه اعالم م یزيآن چ

 یالتيق تشكيار داشت. عربستان از طريبا عربستان و عراق نداشت، اما گروه بخت یتباطار» جبھه نجات«
 یگرفت، ولیچقدر م یدانم چه كسیقاً نميق. د.كردیار كمك ميجعفر رائد در رأس آن بود، به بخت یكه آقا

  ..كردیقطعاً به آنھا كمك م یعربستان سعود

 یشيالسلطنه به بعد، گراكا معروف شد. اساساً از زمان قواميمرآش به يار به گرايدر افواه، بس ینيدكتر ام
جاد شود. يا یران تعادليه در ايس و روسيكا، انگليمرآن ياورند تا بيكا را وسط بيمرآوجود داشت كه 

ش وجود ين گرايشه ايس بود و ھميه و انگليران در قرن نوزدھم به بعد دستخوش اراده روسياست ايس
. اين تعادل را محمد مصدق با الم جاد شودينھا تعادل اين ايكه ب بشوددان يوارد م یداشت كه قدرت سوم

  شنگه نفت به نفع مونوپولی انگلستان چرخانيد. 

  سازمان نجات وطن ايران
خوش خلق،  س محمدبرگ در ترکيه و ايتاليا توسط آقايان مھند ١٦نشريه سازمان نجات وطن ايران در 

و مفاھيمی را  . اين نشريه ارتباطی به سازمان نجات علی امينی نداشتو حميد منصوری منتشر ميشد
و مطرح ميکرد که بسيار آموزنده و با ارزش و در نھايت سوز وطن و راه نجات را بررسی و ارائه مينمود

  متاسفانه با ديوار اھنی که به گردشاھزاده کشيده ميشد اين ندا ھا به جايی نرسيد. 

  هفته نامه اعدام
برگ چاپ ميشد و يکی به ميخ و يکی به نعل ميزد تاھم پاس آقای شاپور بختيار را  ٢٤شريه در اين ن

  بدارد و ھم جای پايی در ميان طرفداران نظام پادشاھی داشته باشد. 

  هوادار مشروطه پادشاهي -سازمان اميد
ه چاپ ميرساند و در اين سازمان در بلژيک شکل گرفت و نشريه آنان نوشته ھای مفيد و کوبنده ای را ب

  برگ تنظيم و پخش ميشد.  ١٢

  پيام داريوش
برگ با انعکاس سخنان و  ٨سازمان ناسيوناليستی داريوش در شھر ھانور آلمان بود و نشريه ای در 

فرمايشان شاھنشاه آريامھر و اخبار داخلی و نتايج کار ھايی که در بيرون انجام ميشود مجموعه مفيدی 
  بود. 

  صداي چالشگر
برگ با محتوای بسيار عالی در نروژ منتشر ميشد که در ھمه جا شور وطن پرستی و  ١٢اين نشريه در 

  شاھدوستی را نمايان و شيوع ميداد. 
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  نشريه نادر 
ارگان مرکزی سازمان سازندگان ايران نوين، اين سازمان کارت ھای شادباش نوروزی را که به نگاره 

ضا شاه دوم (رضا پھلوی) و پرچم شيروخورشيد مزين شده بود ھای شاھنشاه آريامھر و اعليحضرت ر
  را بين ايرانيان پراکنده ميکرد و نشريه خودرا ھم اداره ميکرد.

  روزگار نو
رائد و اسماعيل پور والی؛ که اغلب نگاره (عکس) ھايی از  برگ به سرپرستی آقايان ١١٠نشريه ای با 

ری با او آشنا شوند و اظھار تاسف ميکرد که نميتواند احمد شاملو را منتشر ميکرد تا ھموطنان بيشت
ھمه نطق ھای اورا تمديد و چاپ بکند. البته از آنجا ميدانيم احمد شاملو مخالف فردوسی و امور 
ناسيوناليستی بود و پس از شورش مشخص و ثابت شده است يک توده ای بوده است بايستی گفت اين 

  باريک گير کرده بود.نشريه ھمچنان در خم يک کوچه تنگ و 

  سازمان نقاب 
کاله سبز ھای ارتش شاھنشاھی تشکيل يافته بود. کاله سبز ھای ارتش شاھنشاھی اين سازمان از سوی  

از جمله تکاوران دلير و آموزش ديده ای بودند که نبايستی آنان را با کاله سبز ھايی که در درون ارتش 
  ارتش شاھنشاھی تشکيل شده است اشتباه گرفت. جمھوری اسالمی به تقليد از کاله سبز ھای

  نامه شوراي سلطنت طلبان
اين نشريه که در کراچی پاکستان منتشر ميشد نشريه کوچکی بود پر محتوا با خطی بسيار زيبا و دست 

  برگ و ھرماه منتشر ميشد.  ١٢نويس در 

  سازمان شهپاد 
برگی که دو برگ آن به  ٨نشريه ای  آلمان تشکيل شده بود و Bremenاين سازمان در شھر برمن 

  وشيوه چاپ آن بسيار زيبا بود.زبان آلمانی بود تنظيم و چاپ ميشد 

  سازمان شهياد ايران
  اين سازمان نيز در ھمان ھشر برمن آلمان به سرپرستی آقای محالتی فعال بود. 

  سازمان وطنخواهان مونيخ در آلمان 
  سازمان نياز به ياری خوانندگان خواھيم بود.در باره اين 

  سازمان البرز
  اين سازمان در دنور، ايالت کلورادو آمريکا مشغول بود.

  سازمان ميهن پرستان سوييس
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  آگاھی زيادی در باره اين سازمان نيست و به ياری شما نيازمنديم.

  سام در لندن
حسين انتظاری منتشر ميشد که آقای حميد  در لندن انگلستان به وسيله زنده ياد محمد» سام«نشريه 

منصوری ھم با آن نشريه ھمکاری ميکرد. اين نشريه از حيث شکل و قيافه در حد روزنامه بود، پر 
  محتوا و با مطالب سياسی و فرھنگی و گوناگون. 

  » گام«گروه ايرانيان مبارز 
ولی محتوای قابل توجه در  برگی ماھنامه گام توسط سرھنگ نوشيروان مدنی با حجم کم ١٢نشريه 

شھرام جاويد پور نيز با اين نشريه ھمکاری  -استراليا چاپ و منتشر ميشد. زنده ياد سياوش بشيری
  نزديک داشتند. 

  سازمان ميهن پرستان سلطنت طلب -فروغ جاودان
 اين نشريه با حجم کوچک ولی زيبا و چاپ خوب در دوسلدرف آلمان منتشر و تنظيم ميشد و در مدت

  کوتاھی راه درازی پيمود.

  سازمان ايران آژير
راه اندازی  اين سازمان در آغاز از طرفداران نظام پادشاھی بود و توسط آقای منصور نراقی در آلمان

. پس از آنکه بی مھری ھايی از سوی دفتر اعليحضرت رضا شاه دوم روا شد. پس از آنکه موضوع شد
راه افتاد و چند تن ادعای دانش اتمی کردند آقای  ١+۵بين  اتم و مذاکرات اتمی با جمھوری اسالمی

منصور نراقی مدعی شد استاد اتم و فيزيک اتمی است و در طرحی که در دوران احمدی نژاد برای جذب 
برخی از دانش پژوھان و دانشمندان بيرون کشور بصورت کنفرانسی راه افتاد آقای منصور نراقی به 

از ايران از طرفداران رژيم اسالمی شد و فحاشی ھای بی رويه و بی روايی  ايران رفت و پس از بازگشت
راه اندازی کرد. اين کاررا با ھمکاری شخص ديگری بنام ضياء الدين باونديان که » رضا پھلوی«عليه 

  او ھم در آلمان و ھمان شھری که آقای نراقی بود آغاز انجام ميداد.

  نامه ايرانزمين
  برگ در برلن آلمان تنظيم و پخش ميشد. ۴دکتر جھانشاه لو در  نشريه ای که زير نظر

  انگلستان –كانون ايرانيان هواداران پادشاهي مشروطه 
  آگاھی مربوط به اين سامانه به ياری خوانندگان نياز دارد

  آواي ايران 
  ود.عشقی براه افتاده ب خانک سازمان ناسيوناليست ھای ايران که در کانادا و با مديريت آقای
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  نشريه ايران نيوز
برگ با مطالب بسيار جالب و تبليغات حساب شده توسط مانوک خدابخشيان چاپ و  ۶٢اين نشريه در 

منتشر ميشد. مانوک خدابخشيان بعد ھا در راديو و تلويزيون ھای لس آنجلس برنامه ھای  تلويزيونی 
  رد. تفسير و انتقاد از رويداد ھای مربوط به ايران را راه اندازی ک

  كاليفرنيا –صبح ايران 
اين نشريه با مديريت سيروس شرفشاھی و ناصر انقطاع در لس آنجلس کاليفرنيا چاپ ميشود. ظاھرا 
طرفدار نظام پادشاھی است ولی بيشتر مطالب نوشته شده در جھت رودر رويی با اعليحضرت رضا شاه 

ران ميباشد قلم ميزند. ناصر انقطاع از دوم و در جھت طرح ھنری پرشت که مانع بازگشت شاھنشاه به اي
  طرفداران پروپا قرص محمد مصدق و از مجريان منويات انگلستان ميباشد.

  عصر امروزروزنامه 
توسط آقايان ھمايون ھوشيار نژاد، و پرويز قاضی سعيد منتشر  -لس آنجلس –عصر امروز در کاليفرنيا 

يران روزانه ولی با مطالب راجع به اوضاع ميشود که يک روزی نامه تبليغ است و ھمچون صبح ا
ھمگانی وسياست منتشر ميشود. آقای پرويز قاضی سعيد، بارھا در اين روزنامه پيش از آنکه طرح 
ھنری پرشت به او ديکته شده باشد از نظام پادشاھی پشتيبانی کرده است ولی پس از آگاھی از آن ھمواره 

  شھريار ايران را تخطئه کرده باشد. » یرضا پھلو«به ترتيبی مطلب نوشته است که 

  مجله فردوسي 
مجله فردوسی را در کاليفرنيا عباس پھلوان و خانواده او بچاپ ميرسانندولی ھمانند صبح ايران و عصر 
  امروز گرچه خوانندگانی دارد در اصل يک روزی نامه تبليغاتی برای سرمايه داران و کاسبکاران است. 

  كيهان لندن
ن لندن را که بصورت ھفتگی در لندن انگلستان منتشر ميشود دکتر مصطفی مصباح زاده راه نشريه کيھا

اندازی کرد و با ھمکاری کسانی مانند االھه بقراط، عليرضا نوريزاده، رضا براھنی، صدرالدين الھی و 
خبرنگاری خانم نازنين انصاری که با دفتر اعليحضرت رضا شاه دوم ارتباط داشت شکل گرفت.  

اين روزنامه نوشته ھای  نويسندگانی مانند احمد احرار نيز که گرايش ھای چپ داشتند در آنجا بودند.
اين روزنامه ھم اکنون که اين فشرده تاريخ وزين استاد شجاع الدين شفا را مرتب به چاپ ميرساند. 

ان، در پی شورش مبارزه تنظيم ميشود فعال است. آقای مصباح زاده دوسال پس از بيرون آمدن از اير
، پسرش ايرج مصباح زاده مديريت روزنامه را عھده دار بود. پس از مدتی پسرش ھم روزنامه ١٩٧٩

را که به تعطيلی کشيده ميشد به نازنين انصاری واگذار کرد و در حال حاضر با مديريت خانم انصاری و 
  ھمکاری االھه بقراط اداره ميشود. 

  مجله ايرانيان
نتو کانادا و به مديريت و سردبيری بانوی ميھن پرست و طرفدار پادشاھی، سودابه اين مجله در تور

دشتی و ھمکاری شادروان دکتر مسعود انصاری، رضا مظلومان و ديگر فرھيختگان به چاپ ميرسيد. 
معرفی ميکرد به » سياوش اوستا«اين نشريه موفق بود تا آنکه شخصی بنام حسن عباسی که خودرا
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ان مجله وارد شد. از آنجا که اين شخص رابطه ای با سفارت جمھوری اسالمی ايران در جرگه گردانندگ
  پاريس دارد ترتيب بسته شدن مجله را فراھم نمود. 

چاپ ميشد که مديريت آنرا آقای حسين يزدانفر به عھده » ايرانيان«در تورنتو کانادا روزنامه ای ھم بنام 
بگوييم «نتو) به حساب می آمد. ستونی در اين نشريه با عنوان داشت و نخستين ھفتگی چاپ کانادا (تور

بود که برخی مطالب ضد رژيم را می نوشت. از آنجا که صاحب روزنامه (آقای يزدانفر) تمايل » و بشنويم
زيادی به سرشاخ شدن با رژيم اسالمی را نداشت نوشته ھای نويسنده را بريده يا دستکاری ميکرد. 

يخواست نامش ظاھر شود، نوشته ھای خود را به ترتيبی تنظيم کرد که از زبان نويسنده ستون که نم
آن شخص پس از آنکه ايميل و اينترنت حيوان ھا (مانند کليله و دمنه) باشد و حرف ھای خودرا ميزد. 

سال  کرده است که  ١۴٠٠رواج يافت ستون بگوييم و بشنويم را تبديل به ايميل و وبسايت ھايی مانند 
   ان فعال است. ھمچن

  نشريه شه فراز آريان 
برگ که اغلب کند و کاوی داشت در باره نشريات  ١۶به مديريت زنده ياد غالمرضا حميد با قطع بزرگ در 

  ايرانی خارج از کشور در اشتوتکارت آلمان منتشر ميشد. 

  نشريه ايران مهر
ھا سياسی در دومين چھارشنبه  به سردبيری آقای کيوان دشتی در ھوستون تگزاس با مطالب و تفسير

  (تيرشيد) و چھارمين جمعه (ناھيد شيد) ھرماه به چاپ ميرسيد.

  مجله نيمروز
اين مجله با مديريت وسردبيری زنده يادپرويز اصفھانی و با ھمکاری اغلب فرھيختگان کشورمان در 

  برگ به چاپ ميرسيد. ۵٢لندن و با 

  مجله ايران و جهان
به سردبيری عليمحمد (شاھين) فاطمی » ايران و جھان«وب سايت زير نام اين مجله و سپس بصورت 

برگ در فرانسه به چاپ ميرسيد.  وبسايت اين نشريه ھم امروز قابل دسترسی نيست. شاھين  ٣٢با 
فاطمی از پشتيبانان طرح ھنری پرشت است و درظاھر از نزديکان به شھريار ايران رضا پھلوی شناخته 

ا بازگشت پادشاھی ھمانگونه که انگلستان و آمريکا بازگشت پادشاھی به ايران مخالف شده ولی در اصل ب
  ھستند او ھم در ھر زمانی تالش برای جلوگيری از اين امر برآمده است.

حسين فاطمی که در کابينه محمد مصدق از جاسوسان دوجانبه آلمان عليمحد(شاھين) فاطمی پسر برادر 
  ميباشد.  و انگلستان عليه ايران بود

  سازمان سربداران شاهنشاهي ايران

  اری خواننده ھا دارد.ياز به ين سازمان نيشرح مربوط به ا
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   (نشريه سرباز) سازمان نگهبانان مشروطيت ايران

  شرح مربوط به اين سازمان نياز به ياری خواننده ھا دارد.

   سازمان زنان

  ) ١٣۴۵(تاسيس 

سازمان زنان مسئول اجرای  .پرداختسايل زنان در سطح کشور میسازمانی دولتی در ايران بود که به م
توان به ايجاد مراکز رفاه خانواده، ايجاد مدرسه ترين آنھا میھايی در سطح ايران بود که از مھم پروژه

مددکاری ورامين و تربيت منظم مددکار اجتماعی، و تحقيق در حوزه مسايل زنان اشاره کرد. اين سازمان 
رياست عاليه سازمان با  شد.المللی مربوط به زنان محسوب میھای بينرسمی ايران در کنفرانسنماينده 

از مھمترين . مريکا به فعاليتش ادامه دادآاين مجموعه در  ١٩٧٩شورش سال پس از  اشرف پھلوی بود.
  .برگزاری تظاھرات و گردھمايی ھای مختلف در مخالفت با جمھوری اسالمی بودنھا آاقدامات 

  سازمان آواي ايران

  ن خلق باشديك سازمان جدا شده از مجاهديبنظر ميرسد 

  قيار شفيناخدا شهر

واالگھر ترور شد.   ١٣۵٨آذر ماه  ١۶ ، که در تاريخ)١٣٢٣ اسفند ٢۴(زاده  قيار شفياد ناخدا شھريزنده 
ن يکی از اولي .دبو اشرف پھلوی شاھدخت فرزند و ی ارتش شاھنشاھی ايراننيروی درياي افسر ارشد

مھوری اسالمی به مبارزه با ج ۵٧اه سال يران بود که پس از شورش سيافسران ارتش شاھنشاھی ا
تکاران اسالمی ياما جنا نان نمود.يتکاران و ترور آفرين بردن جنايبرخاست و تالش گسترده ای برای از ب

تھران به انجام رساند. ھنگام تحصيل  وی تحصيالت خود را در مدرسه رازی ن مرد دالور را ترور کردنديا
درجه ناوبان دومی به عنوان افسر مخابرات شمشير افتخار گرفت. با  در دانشکده نيروی دريايی دارتموث

   .ناو بايندر در خرمشھر خدمت نظامی خود را در نيروی دريايی ايران شروع کرد

از رژيم سلطنتی و اعالم بيطرفی  پسو يک ھفته  ١٣۵٧بھمن  ٣٠در ايران در روز  شورشاز  پسوی 
 زمان در ايران صادق خلخالیفرزندش پيوست. ھم ٢ايران را ترک و در فرانسه به ھمسر و  ،ارتش

اسالمی وقت برای وی دادگاھی غيابی ترتيب داده بود و وی را ھمراه با تنی چند از  رئيس دادگاه انقالب
 .متھم و محکوم به اعدام کرده بود» افساد فی االرض« فرماندھان ارشد ارتش شاھنشاھی به

کودتايی برای بازگرداندن محمدرضا شاه شھريار شفيق با نفوذی که در ارتش ايران داشت قصد انجام 
ھنگام خروج از  ١٣۵٨آذر ماه  ١۶روز جمعه  ١٣به ايران را داشت که در نھايت در ساعت  پھلوی
در پاريس، به ضرب دو گلوله افراد مسلح که به پشت گردن و سر وی  گاه مادرش اشرف پھلویاقامت

فه خفه کنند که البته موفق نشدند و دوستان و ان را در نطيتا حرکت ارتش .اصابت کرد، به قتل رسيد
  .ھمرزمانش راه او را ادامه دادند
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  سييارتشبد غالمعلي او

فرزند غالمرضا  ارتشبد غالمعلی اويسی
به دنيا آمد.  قم فردوی خورشيدی در روستای ١٢٩٧ درسال

دوره شش ساله دبيرستان نظام مرکز و در  ١٣١۵او در سال 
 .دوره دانشکده افسری را به پايان رساند ١٣١٧سال 

در مشاغل گوناگون  ١٣٣١تا  ١٣١٧اويسی درسالھای 
نظامی (فرماندھی گروھان و گردان و آموزشگاه گروھبانی 

، رياست شعبه بازرسی دژبان مرکزو فرماندھی ھنگ ٢لشکر 
مرداد ا ٢٨ زيرستاخبود. پس از  کازرون تيپ ١۶فرمانده ھنگ  ١٣٣٢دژبان) قرار داشت و در سال  ۵٢

رستاخيز نايل شد و به تدريج ترقی وی نيز در ھرم ديوانساالری  ٢اويسی به در يافت نشان درجه  ١٣٣٢
در سال  آمريکا نظامی آغاز شد. او پس از طی دوره دانشگاه جنگ درتھران و دوره ستاد و فرماندھی در

به  ١٣۴١به رياست ستاد گارد و در سال  ١٣٣٩
فرماندھی لشکر يک گارد رسيد و در ھمين سمت بود که 

 .شد فرماندار نظامی

فرماندھی ژاندارمری کل کشور و در  ١٣۴٨او در سال 
فرماندھی نيروی زمينی ارتش را به عھده  ١٣۵١ سال

خصوصا  شورش پنجاه و ھفتداشت. اويسی در جريان 
بار ديگر در سمت فرماندار  ١٣۵٧شھريور  ١٧ در 

نظامی تھران قرار گرفت و به علت موقعيتش در راس 
نيروی زمينی فرمانداری نظامی ساير شھرھا را نيز تحت 

  .کنترل داشت

اشرف شاھدخت بھرام آريانا، ارتشبد با ھمراھی  وی
رضا پھلوی و  حضرت)ي(اعل رانيار ايھرشپھلوی، 

زاد آجھت و  يس جبھه نجات)ي(ر )٧( ی امينیعلدکتر
  .سازی ايران مدتھا فعاليت نمود

                                                            
ترش ابوالقاسم امينی و برادر بزرگ دختر مقتدر و مدّبر مظفرالدين شاه، علی امينی در تھران به دنيا آمد. مادرش فخرالدوله - ٧

 )١٩١٩الوزرای دوره قاجار و عاقد قرارداد وثوق الدوله) (رئيس (دختر حسن وثوق بود. امينی در جوانی با بتول وثوق مجدی
تھران به فرانسه رفت و حقوق و اقتصاد خواند و در رشتٔه اقتصاد  تحصيالت خود در مدرسه دارالفنون او پس از اتمام   .ازدواج کرد

در دادگستری مشغول به کار شد. وی ورود به دادگستری  ١٣١٠موفق به اخذ درجه دکترا شد. پس از بازگشت به ايران نخست در سال 
او نيز که از افراد مورد اعتماد  ١٣١٢ا انتصاب داور به وزارت ماليه در سال دانست. برا شروع مناسبی برای ورود به کار سياسی می

 .داور بود به وزارت ماليه رفت و به عنوان عضو اداره اقتصاد مشغول به کار شد

زارت به ايران بازگشت و در کابينه منصور به و ١٣٢٩مدتی را خارج از ايران گذراند تا اينکه در سال  ١٣٢٩تا  ١٣٢١وی از سال 
  .اقتصاد منصوب شد
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ابتدا به کمک جمعی از سلطنت طلبان و نظاميان، ستادی را در پاريس تشکيل داد  سیيمسار سرلشگر اويت
. در چھارچوب اين ارتش يک گروه کرد» ايران خشرھايی بارتش «و اقدام به تشکيل 

در آن سوی مرزھای عراق تدارک  رزھای ايران، و يک گروه نيزنظامی در ترکيه پشت م
  ديده شدند. 

به ھمراه برادرش غالمحسين اويسی با شليک گلوله به  پاريس در ١٣۶٢ بھمن ١٨ وی در
مسئوليت اين عمليات  )٨( عماد مغنيه به رھبری، جھاد اسالمی گروه لبنانیسر ترور شد. 

  .را برعھده گرفت

  شهرام جاويد پور 

) و دانش آموخته دبيرستان البرز تھران بود. وی با درجه ١٩٤٧( ١٣٢٦رام جاويد پور زاده تھران شھ
ستوان دومی در نيروی ھوايی شاھنشاھی خدمت کرد. سپس وارد امور اطالعات و امنيت در دفتر نخست 

  وزيری شد. در يک دوره دبير سوم سفارت شاھنشاھی در بن آلمان بود. 

 ١٩٨٠= ٢٥١٨=١٣٥٨ر سال د ١٩٧٩پس از شورش 
در آلمان سازمان ميھن پرستان ناسيوناليست ايرانی را 
گشود. در کنار تالش ھای مربوط به سازمان، سردبير 

ھم بود. وی کتاب ھای ھشدار دھنده » ھموطن«ماھنامه 
ای که شامل گفتگو ھای شاھنشاه آريامھر بود، کتابی 

اد ھای شامل رويد» در آيينه مطبوعات ٥٧شورش «بنام 
روز به روز ايران در دو سال نخست حکومت جمھوری 

ی در انتشار و تايپ نشريه سنگر واسالمی را چاپ کرد. 
پارسی با استاد اميرفيض حقوقدان ھمکاری گسترده ای داشت. ده ھا نوشته و مطالب تاريخی در نشريات 

                                                            
به  نشاهابتدا به عنوان فرد مناسبی برای وزارت کشور در نظر گرفته شد اما به دليل مخالفت شاھ وی در کابينه دکتر محمد مصدق

را  مذاکرات با کنسرسيوم کابينه سپھبد زاھدی در مقام وزير دارائی مردادا ٢٨ رستاخيزپس از  .وزارت اقتصاد و دارايی منصوب شد
وزيری منصوب شد. آزادی فعاليت احزاب سياسی از جمله به سمت نخست ١٣۴٠در سال  .شد اداره کرد که منجر به قرارداد کنسرسيوم

با در اداره امور کشور  ھای او در کاھش نقش شاهجبھه ملی، اصالحات ارضی و مبارزه با فساد از اقدامات دولت او بود. کوشش
مجبور به  عدم ھمراھی اپوزيسيون شاه مواجه شد و نتيجتاً او پس از نااميدی از ھمراھی جبھه ملیو  مخالفت محمدرضا شاه پھلوی

 .کناره گيری شد

  
هللا از فرماندھان نظامی حزب» حاج رضوان«معروف به   ٢٠٠٨فوريه  ١٢درگذشته  - ١٩۶٢دسامبر  ٧زاده  عماد فايز مغنيه  - ٨

فھرست  . ھای تحت تعقيب اتحاديه اروپااو در فھرست تروريست .کشته شد اری در دمشقدر انفج ٢٠٠٨فوريه  ١٢بود که در  لبنان
پليس فدرال آمريکا پس از کشف اثر انگشت او در ھواپيمای ربوده شده سال  . کشور اياالت متحده آمريکا قرار داشت ھایتروريست
 ٢٠مغنيه در  .ميليون دالر مژدگانی تعيين نمود ۵برای کشتن وی را در ليست افراد مورد تعقيب، در رده باالتر قرار داده و وی ١٩٨۵

 .استبوده ھای امنيتی آمريکاھای اصلی سرويسسال گذشته از ھدف

 .بود ٢٠٠۶در تابستان  در جنگ اسرائيل و لبنان هللا لبناناو يکی از رھبران نظامی حزب
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م آيی ھای ايرانيان مخالف زبان بيرون از ايران نوشت وسخنرانی ھای زيادی در جلسه ھا و گرد ھ
  جمھوری اسالمی ايراد کردو

   ی برای در ج در اينترنت تالش فراوان کرد.واو در تنظيم گاھنامه تاريخ ايران از دوران ماد تا دوران پھل

  بخش ويژه ای به نوشته ھای شھرام جاويد پور دارد.» علی نشاط«تارنمای 

  ونيوش همايدار

 وزير آموزگار جمشيد وزيری نخست زمان در  حزب مشروطه ايران گذاراناز بنيان )٩(داريوش ھمايون 
ايرانی  پيشين ديپلمات و گرتحليل )١٠( مھرداد خوانساری وبود  دولت سخنگوی و جھانگردی و اطالعات

                                                            
با چند تن از جوانانی که فعاليت ناسيوناليستی داشتند به محفل  ضمن خدمت در وزارت دارايی ١٣٢۵داريوش ھمايون در سال  - ٩

  .يابد(انجمن) راه می

است. روزنامه آيندگان به عنوان اولين روزنامه سراسری صبح  ١٣۴۶ آذر ٢۵در  داريوش ھمايون بنيانگذار اصلی روزنامه آيندگان
ای توانست تا جای خود را به عنوان يک رسانه مھم و رقيب ران حرفهانگھای ھمايون و به ھّمت روزنامهايران، به لطف نوآوری

  .جدی برای کيھان و اطالعات باز کند

منتقل شد. با حمله انقالبيون به زندان وی توانست که ھمراه با زندانيان ديگر بگريزد.  دستگير و به زندان دژبان ١٣۵٧وی در سال 
 .بود گذاران حزب مشروطه ايرانی از بنياناندکی بعد به فرانسه رفت و به اپوزيسيون پيوست. و

به زندگينامه مفصل داريوش ھمايون اختصاص داده  (يک جلد کامل از کتاب نيمه پنھان (از انتشارات دفتر پژوھشھای روزنامه کيھان
 شده است.

 در ژنو سوئيس درگذشت. ٢٠١١ژانويه  ٢٨شامگاه  ١١داريوش ھمايون در ساعت 

  
سومين فرزند پرويز خوانساری (سياستمدار و ديپلمات باسابقه ايرانی) و آصفه آصفی (مؤسس و رئيس مھرداد خوانساری،  - ١٠

وزير دربار در اوايل قرن نوزدھم و نخست مقام فراھانیاسبق انجمن اولياء و مربيان ايران و استاد دانشگاه) است. او نتيجٔه قائم
و کفيل اسبق  بويه (تنھا دختر دکتر اسدهللا آل بويه، استاد دانشگاهندانا آلآصف الدوله، فرمانفرمای خراسان) است. ھمسر او ما

  شورشچند ھفته پس از  .باشدناز و گلناز میبیھای بیو اقدس معتمدی) است. حاصل اين ازدواج دو دختر به نام وزارت فرھنگ
ير اسبق امور خارجه، از وزارت امورخارجه استعفا اسالمی، مھرداد خوانساری در اعتراض به اعدام دکتر عباسعلی خلعت بری، وز

يابد. او در طول دوران خدمتش در وزارت امورخارجه ايران، دھد و کارنامٔه سياسی او در وزارت امورخارجه ايران پايان میمی
در نيويورک، افتخار عضويت در واشنگتن، لندن و دفتر نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد  ھای ايرانعالوه بر خدمت در سفارتخانه

را نيز داشته و آخرين ماموريت  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ٣١و  ٢٩، ٢۵،٢۴، ٢٣در ھيات نمايندگی ايران در اجالس ھای
 .در نيويورک برگزار شد ١٩٧٨مھرداد خوانساری، شرکت در دھمين کنفرانس خلع سالح سازمان ملل متحد بود که در تابستان سال 

مشاور امور «به عنوان ) ١٩٨۴تا  ١٩٧٩سال ( ۵خوانساری پس از پايان خدمت در وزارت امورخارجه ايران، به مدت مھرداد 
که بعدھا به » ابن سينا«به فعاليت پرداخت. ھمزمان او مديريت بنياد خيريه  »شبکشی« المللی سعودیمجموعه بيندر » المللیبين
مرکز مطالعات ايران و «ھمکاری اش را با  ١٩٩٢عھده دار بود. او بار ديگر در سال  تبديل شد را» مرکز مطالعات ايران و عرب«

بيشتر فعاليت او در  .به اين ھمکاری ادامه داد ٢٠١٠از سرگرفت و تا سال » مشاور عالی در امور تحقيقات«به عنوان » عرب
 خدمت به عرب ھا بوده است.

را  رِت دکتر شاپور بختيار، نخست وزير اسبق و رھبر نھضت مقاومت ملی ايران، او مشاو١٩٨٧تا  ١٩٨۴ھای ميان در فاصله سال
، مشغول به )به عنوان مشاور رضا پھلوی (دوم ١٩٩١تا  ١٩٨٧ھای پذيرفت و رئيس دفتر ويژه او در لندن بود. سپس از سال
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وزير اسبق و ، نخست شاپور بختيار ، مشاورِت دکتر١٩٨٧تا  ١٩٨۴ھای ميان در فاصله سالکه 
 ١٩٨٧ھای لندن بود. سپس از سال را پذيرفت و رئيس دفتر ويژه او در نھضت مقاومت ملی ايران رھبر

دبيرکلی  ٢٠١٠تا  ١٩٩١ھای ميان به عنوان مشاور شاھزاده، مشغول به فعاليت بود و در سال ١٩٩١تا 
 ٢٠٠۵و  ٢٠٠۴ھای سازمان مشروطه (خط مقدم) را بر عھده داشت. مھرداد خوانساری ھمچنين در سال

س از اعتراض عمومی در ايران به نتايج انتخابات مدتی پ .بود» جنبش رفراندوم ايران«از اعضای فعال 
را آغاز کرد و  )١١( اميرحسين جھانشاھی بااش ھمکاری» موج سبز«، به عنوان دبير کل ٢٠٠٩سال 

به عنوان دبيرکل سازمان بازسازی اقتصادی و آشتی ملی (بام) مشغول به فعاليت  ٢٠١۵از ژانويه 
حضرت ي(اعل له افراد شاغل در دفتر شاھزادهماز جون و مھرداد خوانساری يوش ھمايدارظاھرا  ).است

وش يدارقای آظاھرا  بود، رضا شاه دومط ھواداران با اقطع ارتبکه تمام تالششان بر  ندبود رضا شاه دوم)
    .که مرگ امانش نداد ھمايون روياھای سلطنت ھم در ذھنش می پروراند

  تيمسار پزشكپور

برادر شادروان محسن پزشکپور،  ھا بود. وی ايرانيسترمانخواه پانآ هديرگا ازسرتيپ احسان پزشکپور 
در  ١٣٩٠ماه پس از چند ھفته بستری بودن در دوازدھم فروردين بود که ايرانيست،بنيانگذار حزب پان

بيمارستانی در پاريس چشم از جھان فرو بست. شادروان احسان پزشکپور، چه در لباس نظامی در پيش 
تپيد و آرزويش اين ، ھمواره قلبش برای ايران میانيغصب کشور از سوی مال، و چه پس از شورشاز 

 .آزاد، سرافراز و سربلند ببيند بود که ايران را

ای از مبارزه برای آزادی و برقراری او مبارزی بود که تا ھنگام بدرود گفتن به اين جھان خاکی لحظه
  حاکميت ملی در ايران باز نايستاد. 

  

                                                            
بر عھده داشت. مھرداد خوانساری ھمچنين دبيرکلی سازمان مشروطه (خط مقدم) را  ٢٠١٠تا  ١٩٩١ھای ميان فعاليت بود و در سال

 .بود» جنبش رفراندوم ايران«از اعضای فعال  ٢٠٠۵و  ٢٠٠۴ھای در سال

اش با اميرحسين ھمکاری» موج سبز«، به عنوان دبير کل ٢٠٠٩او مدتی پس از اعتراض عمومی در ايران به نتايج انتخابات سال 
  .نوان دبيرکل سازمان بازسازی اقتصادی و آشتی ملی (بام) مشغول به فعاليت استبه ع ٢٠١۵را آغاز کرد و از ژانويه  جھانشاھی

در ھجوم و غارت ايران و شمال ايران در مقابل رده ھای خانواده پدری وی متعلق به طايفه قراقويونلو، که از پانصد سال پيش  - ١١
 مادری اميرحسين جھانشاھی، شيخ خزعل، فرماندار خوزستان . جدّ منتھی به قاجار صدمه ھای فراوانی به کشور ما زده اند قرار دارد

و پدر ايشان، غالمحسين شد رئيس ديوان عالی کشور  . پدر بزرگ او ميرزا شفيع جھانشاھیکه خيانت بزرگ او به ايران زبانزد است بود
 .شناخته شده ھای دوران پھلوی استعالوه بر تصدی مقام وزارت دارايی، از  جھانشاھی

گذار به عنوان سرمايه اسپانياھا فعاليت به عنوان مشاور امور مالی، در فرانسه و است و پس از سال فرانسهآموخته اقتصاد در شوی دان
  )Vivendi (المللی از قبيل ويوندیگذار عمده در شرکتھای متعدد و معتبر بينوی به عنوان يک سرمايه  .عمده فعاليت داشته است

 .اليت خود ادامه داده استبه فع )Havas (ھاواس
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  )كودتاي نوژه( نقاب عمليات

بی با شاپور يبه ترتاين کودتا  .ھم نمودندکودتا  اقدام بهبرای مقابله با جمھوری اسالمی،  دالوران ايرانی
حزبی مخالف  ١٣٥٩درسال  ، )نھضت مقاومت ملیموسس بختيار شاھپور ( ار ارتباط داشت.يبخت

ھای ملی و وطن دوست ايرانی به منظور سط دکتر شاپور بختيار و جمعی از شخصيتتو  جمھوری اسالمی
بر ايران و برای رسيدن به اھداف زير پايه  مبارزه عليه ديکتاتوری جديِد در غالب نظام واليت فقيِه حاکم

  :گذاری شد

 استقرار نظامی بر اساس حاکميت ملی و عدالت اجتماعی 

 جدائی دين از حکومت در تمام شئون مملکت 

 حفظ استقالل و تماميت ارضی کشور و ھمبستگی ملی  

مربوط به قيام  ه معروف شدبه کودتای نوژ اتی کهيعمل و در رأس آن قرار داشتندار يو بخت اويسی ارتشبد 
. به اين ترتيب، بود پھلوی اشرفواالحضرت . کودتا مورد حمايت مالی دالوران پايگاه شاھرخی می باشد

  ی مبارزان راه اندازی شد.بلندگو عنوانبه» صدای آزاد ايران«راديو 

خدشه دار  ان خائني) توسط گروھی از ارتش١٩٧٩(١٣۵٧ران در ھنگامه شورش سال يکارنامه ارتش ا
دند. يران آبروی بجوب رفته را باز خريد ايھن پرست و رشيگری از افسران ميشد. دو سال بعد گروه د

اسی مجبورشدند تن به يل سيسال مدعی ھستند که بدال سی و ھفتان که امروز بعد از يگروھی از ارتش
ند خود را تبرئه نموده و تسمان شده و خواينی بدھند پشيعت با خميذلت مصالحه با جمھوری اسالمی و ب

م را گرفته و مانع يتوانستند براحتی جلوی رژيان کسانی بودند که مينند. ارتشک جبرانعمل اشتباه خود را 
 اما متاسفانه....... ،چ" بود بشونديھ" ران برای اويمای مردی که ايورود ھواپ

رود. يان برای نجات کشور بشمار مريات با شکوه ھم آھنگی ملت و ارتش ايکی از تجلي١٣۵٩ر يت ١٨ام يق
ھن پرستان يران ھمراه با ميادان افسران و درجه داران ارتش شاھنشاھی ايان را زنده ياوج دالوری ارتش

ش از يگانه پرستان، پيانت بيگانگان و خيبه سبب توطئه ب زيرستاخن ير در درون مرز نشان دادند. ايدل
 رباران سپرد.يران را به جوخه ھای تيور ايتن از دالوران غ ٢٨٣ش از يت نھائی به خون نشست و بيموفق

دانه ولی مصمم برای نجات يرانی بودکه درتالشی نومي، حماسه جانبازی دل١٣٥٩رماه يت ١٨حماسه 
  .دنديکشورشان ازسقوط به ظلمات قرون وسطائی، مرگی مردانه رابه جان خر

و  )امامن المللی (يبفرودگاه  خمينی، خانهادگان شاھرخی در اين برنامه بنا بود که با پرواز ھواپيماھا از پ 
 کنفر ازيچندين نقطه حساس در تھران بمب باران و رژيم فلج شود که البته به داليلی ناکام ماند. حتی 

 سرباز ن رده ھای ارتشی گرفته تايرو جوان، ازباالتريپ چه زن وچه مرد، چه لشگری وچه کشوری، آنان،
 کی از غروريدند ينان آفريحماسه ای که ا ند.داورين وسرفرود دنمان اظھار عجز نکرديساده دربرابر دژخ

 .الگربوديان استيتاز اپی دوقرن اول اسالمی دربرابريامھای پيپس از قايران خ يتارھای ن حماسه يزتريانگ
محمد محمدی  و معروف به پرورمحمد درون با نام قبلی ،١٣٢۵ آبان زادهٔ ) محمد محمدی نيک( شھریير

 ١٣۶٣ھای بين سال وزير اطالعات ، دادگاه انقالب ارتش،ھای انقالب اسالمیدادگاه شھری، حاکم شرعری
و سرپرست حجاج ايرانی بود و ھم اکنون  دادگاه ويژه روحانيت ، دادستاندادستان کل کشور ،١٣۶٨تا 
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ن يساعته که در ا  ٢٤قاضی  .است موسسه علمی فرھنگی دارالحديث و رئيس عبدالعظيمشاه نايب توليه
رماه يت ١٨ام يران قين دليدرباره امستعصالنه را صادر کرد؛  تن ٢٤٠ش از يمدت کوتاه حکم اعدام ب

ساواکی  :م عناصراصلی کودتای نافرجام نوژه عبارت بودندازيکرد ھامشخصيکه دربازجوئيد: بطوريگويم
   !ادی زنان فاحشهيش وعده زيم سابق؛ بھائی ھا؛ تعدادی از دراويھا؛ ماموران ضدانقالب رژ

راکه درآن ھنگام منافع يروزی نداشت زياری برای پير اصوال" بخت بسيت ١٨نان يمردانه حماسه آفرام يق
اما به وضوح کرد. يجاب ميامی رااين قياری؛ شکست چنيوخصوصی بس اسی ونظامی واقتصادیيس

چه قدرتھايی و چه غولھای  چه کسانی،و اينکه شکست اين کودتا  و دليل  پشت پردهاطالعاتی در مورد 
ھای فروش سالح، کارتل ھا و تراست ا مافياما مسلما  در اختيار نداريم،!! بودند؟؟پشت پرده فعال اقتصادی 
و.......که منافعشان با وجود دولت فاشيست جمھوری اسالمی و ناامنی منطقه تامين می شد ،بی  ھای نفتی

  تاثير نبودند.

ابرای مقام يمابرای پول «شھری گفت: يدرجلسه دادرسی درپاسخ ر )١٢(ری يجھانگسرگرد خلبان فرخزاد 
م؟ البته که يستيانيم ويتمان ھسيد که ازکارمان پشيست بپرسينصورت الزم نيم. درايام نزديدست به ق

روايت ميکنند که يکی از سربازان زير فشار روانی شب پيش از عمليات جريان را با مادر خويش  ».ميستين
چندان درست و مستند  تارد و او ھم ماموران حکومتی را خبر ميکند که البته اين روايذدر ميان می گ

مفاخر آنھا  کردندکه کشف کودتای نوژه از ر ادعانيست و از سوی ديگر بسياری با الف وگزاف وبا تفاخ
  است. 

ان رابه ياسی) جريام (دوگروه سيش از قيان مدعی شدکه روزپيس جمھورماليابوالحسن بنی صدر رئ
 او ام به دفترين قيش اطالعات مربوط به ايک ماه پيرنژاد ادعا کرد که يپ ظھياواطالع داده بودند. سرت

داد که ينان ميمسعودرجوی اطم رشده بودند.ين رابطه دستگيدر ا تن١٥ز آن ھفته بعد ا دو و ده بوديرس
ن بار ياول ن اطالعات رايداشت که ا ديانوری رھبر حزب توده تاکيکن ينورالد (کودتا) را او لو داده است. و

                                                            
زاد جھانگيری و چھار بود. خبر اعدام فرخ سرگرد خلبان فرخ زاد جھانگيری از افراد مرتبط با کودتای نافرجام معروف به نوژه - ١٢

محاکمه سرگرد جھانگيری در  .به چاپ رسيد ١٣۵٩تير  ٢٩مورخ  ھای انقالب اسالمی و جمھوری اسالمیتن ديگر در روزنامه
و نيم بعد از ظھر به طول  ۴صبح تا  ٩تشکيل شده بود از ساعت  که در محل زندان اوين رژيم آخوندی ارتش گاه انقالب اسالمیداد

 .بيت امام در جماران بود   مسول بمباران انجاميد. با پايان گرفتن جلسه دادرسی، دادگاه به مدت يک ساعت وارد شور شد او 

جھانگيری و ديگر متھمان به طور دسته جمعی به "طراحی و شرکت در  نابلخرف دادستانی، بر اساس کيفر خواست صادره از ط
عليه جمھوری اسالمی ايران" و به عنوان "ياغی بر حکومت اسالم" متھم  ١٣۵٩تيرماه  ١٨کودتای نافرجام پنجشنبه شب مورخ 

 .شدند

ستگان رژيم پليد و نظام پوسيده و ارتجاعی شاھی و در قسمت "خالصه جريان پرونده" اين کيفرخواست آمده است: "اين واب
ن از بند رسته "سوسيال دموکراسی راامپرياليسم خونخوار و جھانخوار آمريکا و دست نشاندگان آن {تصميم داشتند} برای اي

رند. آن داستان غم آمريکايی" را به ارمغان بياورند و بعد از دو سال اختناق مطلق و حکومت نظامی، سلطنت را به رفراندوم بگذا
. به راستی که به فرموده چھارمين اماممان حضرت امام دانگيز که بر ما گذشت و سپس مجدداً نظر ملت قھرمان ايران را جويا شدن

   ".زين العابدين سپاس خداوند را که دشمنان ما را از بين احمقھا برگزيده است

آن حزب، که با مقامات جمھوری  ری کرد که کودتای نوژه توسط سازمان نظامیادآوي اینورالدين کيانوری، رھبر حزب توده در مقاله
 .کرد، کشف و "خنثی" شداسالمی ھمکاری می
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ه او ن برنامه رابيش ايان ازپنج ماه پيزمدعی بود که دانشجويشھری نيم گذاشته است. ريرژ ارياخت در او
 ن افتخار را مربوط به خودشان دانستنديف؛ مصطفی چمران و جواد باھنرھرکدام ايخبرداده بودند. ابوشر

 .ھر چه ھست عوامل چپ و کمونيست ھا در اين باره تاثير گزار بوده اند

، نيروی ھوايی شاھنشاھی ايران خلبان( ت محققیيپ خلبان آيسرت تنی ٢٨٠ن گروه ياربارز ايچھره بس
از  با عنوان "قيام نقاب" بود. وی به ھمراه تنی چند شاھرخی  گاهيپاکودتای  عضو شورای رھبری

محمد  ،جھانگيری فرخزاد ،نژادبيژن ايران ھاینامبه  ھوايی شاھنشاھی ايران نيروی افسران
و نابودی نظام  خمينی  به سلطنت و سرنگونی محمد رضا شاه برای بازگرداندن رضايی يوسف پور و ملک
 قصد کودتا داشت. با افشای نقشه و برنامه کودتا، در صبح روز عمليات و در جمھوری اسالمی ياسیس

شدند تا عمليات را با رفتن به پايگاه ھوايی شرکت کننده در کودتا آماده میحاليکه ھمگی خلبانان و افسران 
که ازنظرسلسله مراتب نظامی بعد  ند؛شاھرخی ھمدان آغاز کنند دستگير، محاکمه و سرانجام تيرباران شد

و رياست ستاد نيروی  پدافند ھوايی ھايی چون فرماندھیکه سمت خلبان سپھبد(ون يدمھديسپھبد سعاز 
مقام  )اعدام شد کودتای نوژه به اتھام فرماندھی ١٣۵٩ او در سال را بر عھده داشت.ران ھوايی اي

 .رفتين خلبانان ارتش شاھنشاھی بشمارميارشدگروه بود و ازبھتر

رد يغاتی قراربگيمورداستفاده تبل تاه شده بود يم تھيادرسی او توسط خود رژوی ضبط شده جلسات ديديو
توان ينشانی ازضعف درآن نم چ جايان آن ھيپ محققی که ازآغاز تاپايشمرده وروشن سرت انات آرام؛يب
شھری ياو در محاکمه خود به ر ران است.يسته ايک سربازشايزی ازطرزفکروسخن يافت؛ نمونه غرورانگي
  :ديگويم

% از  ٢٠ک بازجوئی قبلی؛ بشما گفته بودم که ممکن بود در دو ساعت اول حداکثر يادم ھست که دري
 ٨٠ت خواھندکرد؛ تا غروب ي% حما ٤٠ت کنند. ولی بعد ازدوساعت اول حداقل يامردم ازماحمايارتش و 

  .١٠٠% و تا صبح روزبعد احتماال %

نشاھی برای سرنگونی رژيم ايران در سی سال گوشه ای ديگر از تالش ھای ميھن پرستان ارتش شاھ
 :گذشته

 
ران يکی از امي  )استاندار خوزستان ،زرھی اھواز ٩٢فرمانده لشکر ( انياد سپھبد بقراط جعفريزنده *

به قصد فرو نشاندن آن دست بکوشش  ۵٧ران بود که در بحبوحه شورش سال يدالور ارتش شاھنشاھی ا
ان دزفول و اھواز که ين پرواز با ھلی کوپتر مير دالور را در حين اميھا اگانه آنيان بيان و حاميزد. شورش

تخت و سرکوب يمت به سوی پايگانھای تحت فرماندھی خود جھت عزي بمنظور ھم آھنگ کردن حرکت
 ندبان گذاشتيشان را بدون پشتيچه کسانی ااينکه ان در حرکت بود به آتش بستند و بقتل رساندند. يشورش

عامالن قتل ايشان از جمله موارد مبھمی  !؟ندار اوباش و اراذل گذاشتيگلوله و تفنگ در اختو چه کسانی 
  ست که نياز به شفاف سازی دارد.ا

م قد علم کرده بود حرکت خود را به داخل يکه به قصد سرنگونی رژ ن ناظمياد سرلشگر عالء الديزنده 
(به سنگر ھم نگاه  .جه مانديم خونخوار بی نتيرژ گانه ويران برد که تالش ھای او با توطئه مزدوران بيا

  کنيد)
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قبل از  می توانست عامل نجات ايران شود،ريزی دقيقی شده بود و کودتايی که برای آن برنامه شوربختانه
 نقاب عمليات کودتا اين نامو به شکست انجاميد.  لو رفت به دليل خيانت تعدادی،اينکه بتواند اجرا شود، 

با ) ١٩٨٠ژوئيه  ٩( ١٣۵٩تير ماه  ١٨برنامه در  .است  معروف شده محمد نوژه تباه با نامکه به اش بود
حر) در ( پايگاه ھوايی شاھرخی. شدن تعدادی از عوامل آن فاش شددستگيری و کشته

 سعيد مھديون دست سپھبدمرکز فرماندھی آن بود. فرماندھی کل کودتا به استان ھمدان ھنگآرتکبو شھر
آيت  فرمانده سابق نيروی ھوايی ايران) و رھبری قسمت نيروی ھوايی اين کودتا برعھدٔه سرتيپ(

آخرين فرمانده ژاندارمری کل کشور رژيم شاھنشاھی  احمدعلی محققی بود که نبايد او را با سپھبد محققی
از بين بردن وی و سپس حمله و  تھران اشتباه گرفت. ھدف نخست کودتا حملٔه ھوايی به منزل خمينی در

توسط ھواپيماھای در  ديوار صوتی شود و سپس شکسته شدنذکر می فرودگاه مھرآباد به برج مراقبت
ھا را به رخ مردم بکشد. ھمچنين قرار بود ساختمان مجلس و مراکز دستان کودتاگران که برتری نظامی آن
   .مسئوالن جمھوری اسالمی بازداشت شوند راديو و تلويزيون تسخير و بسياری از

  ران يانجمن پادشاهي ا

 (فتح هللا منوچھری) انجمن پادشاھی ايران نام گروھی مبارز و مخالف با حکومت جمھوری اسالمی که
مفقود شده است) رھبری آن را بر  ٢٠٠٧بازيگر و فعال سياسی که از سال (دوبلور،  فرود فوالدوند

ھمسر و فرزندانش را رھا کرد و به لندن رفت و چند سال بعد فرزندش  ١٣۶١ عھده داشت. وی در سال
اش را رھا کرد و به لندن رفت. در اين ساله ١٠و  ٨و  ۶ھمسر و فرزندان  ١٣٧۴کيانوش نيز در سال 

  ..کردسفر دختر فوالدوند يعنی شراره نيز کيانوش را ھمراھی می

ت مدعی نمايندگی اين گروه شدند و ھر کدام ديگری را به گاه متفاوس از مفقودشدن فوالدوند، دو وبپ
، »پادشاھی«الدوند و گروھش به رغم کاربرد نام فو .دروغگويی و پيروی از توطئٔه حکومت متھم کردند

ھای مدعی نمايندگی اين گاهاند و وبطلب و ھوادار خاندان پھلوی نداشتهھای سلطنتارتباطی با گروه
. فرود فوالدوند عربی را خوب ميدانست و قرآن ھای ھوادار خاندان پھلوی ندارندوهگروه نيز ربطی به گر
ن بار يکه برای نخست» رضا پھلوی«داری مردم را سامان ميداد ولی با خاندان يح و بيرا جز به جز تشر

  رون آمديد از زبان فوالدوند بيمنا» بايد رضا ديس«اورا 

 هللا خمينینفجار کانون رھپويان وصال، انفجار در آرامگاه روحاين گروه از سوی جمھوری اسالمی به ا
محمدی، استاد دانشگاه تھران، متھم شده است اما رزيتا منطقی، که سخنگوی اين و ترور مسعود علی

گروه معرفی شد، در مصاحبه با صدای آمريکا مشی مسلحانه اين انجمن يا عضويت افراد متھم شده در 
ھای مدعی نمايندگی گروه را جعلی و ساخته گاهکرد. اين سخنگو ھمچنين تمام وب آن را به طور کلی رد

  .حکومت جمھوری اسالمی دانست

  روا ن مشروطه به پادشاهي رضا شاه دومياسي اجتماعي پيجنبش س

آرمان و باورھای اين جنبش، فقط مختص به دوراِن قبل از سرنگونی نميباشند، بلکه ھدف استقراِر آزادی 
يران بوده که البته يکی از الزمه ھای آن سرنگونی نظاِم غاصِب جمھورِی اسالمی ميباشد، ازينرو در ا

اساسنامهء جنبش اشاره به آرمانھا و اصولی ميکند که رعايت و اجرای آنھا پس از سرنگونِی ضامِن 
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ھر سرنگونی ممکن  استقراِر آزادی و حفِظ امنيت در ايراِن فردا خواھند بود و از ھرج و مرجی که پس از
 . است پديد آيد کاسته و ھمچنين از چپاوِل قدرت توسِط فرصت طلبان جلوگيری کند

عدِم داشتِن يک برنامهء اصولی برای دوراِن پس از سرنگونی، خطِر تجزيه و اختناِق  دين گروه ميگويا
 . دوباره توسِط فرصت طلبان را فراھم ميکند

استقراِر آزادی ا؛ پايه سلسله اصول و اھداف اعتقاداتی، که مبنای آنھ بر شان را اساسنامه ن راستايدر ا
در ميھن، حفظ تماميت ارضِی ميھن و يکپارچگِی ملت، تحقِق آخرين ارادهء شاھنشاِه آريامھر، استقراِر 
نظاِم شاھنشاھی در ايران و دوباره به اھتزاز درآوردِن پرچِم سه رنگِ شير و خورشيد نشان در ايران 

ن اراده شاھنشاه را در نظر دارند ولی ينکه تحقق آخريکرده اند. با وجود اِد فردا ميباشند، تدوين آزا
بی است که انگار قانون اساسی ياعتقاد چندانی به قانون اساسی مشروطه ندارند. اساسنامه آنان به ترت

  ست.يدر آن ن ١٩٠٦اشاره ای به قانون اساسی مشروطه  یلنوشته شده و

  ساالري هنيسازمان م

ز به گربه گم کردن در پوشش نظام پادشاھی يد دانا برای ايکی از ترفند ھای اميسازمان ميھن ساالری 
ک نظام يفی دانا که دشمن شماره يد شريه آغاز بکارش از اميانين سامانه در بيران است. ايبرای ا

ران يکه ما سربازان ا الزم بذکر است«است آورده است: » رضا پھلوی«ژه پادشاھی يپادشاھی و به و
آزاد  يیايران آريو سربازان ا یپادشاھ یپارلمان یيايو سربازان آر یرخانه مرکزيو بخش دب یاصل یيايآر

اعالم نموده و دست در  یھن ساالريخود را با سازمان م یت و ھمبستگيدرون مرز حما یاھ و ھمه بچه
 یبرا یدن به ھدفيرس ین رھروينو یھمانگونه که سامانه پادشاھ یگر ھمسو آرمان مليکديدست 
ن مبارز با شعار مرگ ينکه اوليت بر ايت قدم برداشته و سنديت و کليار در تماموم خون خيرژ یبرانداز

ت شناخته و ادامه يشان را به رسميا یراه مبارزات ٨٨د دانا در سال يتوسط جناب ام یاسالم یبر جمھور
 .»ميھست ھمراه یيدن به مقصد نھايشان تا رسيراه ا

سته يموافقت ندارد پس البد خودش را به پادشاه شدن شا» رضا پھلوی«د دانا با پادشاھی يکه اميدرصورت
ران يسربازان ای، اصل یيايران آريسربازان ا، یيايران آريسربازان ا یبرخانه مرکزيدميداند. جالب آنکه؛ 

ام نام ھای مستعار و پنھان و دھان پرکن ی که ھرکدپادشاھ یپارلمان یيايران آريسربازان ا، آزاد یيايآر
  ھستند وجود خارجی ندارند. 

ن شعار ھارا تکرار يھم» انجمن کاوگان«ر نام يت بابک خسروی زيريگری با مدين گروه در جای ديا
  ميکند.

  رانيسازمان مشروطه خواھان پادشاھی پارلمانی ا

  نصر احمدی 

  ارتش شاھنشاھی برای حفاظت از دموکراسی

  ايیيران آرين اسربازا

  نيسازمان مشروطه خواھان برل
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  ح دارندياز به توضين سازمان ھا نيا

قدم   فرھنگ ايران ی از پاسداراز فرزندان سرزمينمان جھت  شماریالوه بر تمام  دالورمردان ياد شده ع
  :از جمله ھای ماندگاری برداشتند،

  	ايران فرهنگ پاسداران

 شناسی از پاريس، جرم رشته در دکترا دارای مدرک )١٣٧۵ خرداد٧ - ١٣١۴ ماه دی( ١٧ مظلومان رضا
 سال در یو .پرورش را داشت و وزشمآ وزير معاون سمت شورش از شيپ ماه يک تا ١٣۵۵ سال که از

 ھمکاری با و داد تغيير آريامنش کورش به را خود نام آنجا در. رفت فرانسه به و شد خارج ايران از ١٣۶٠
 ھايیکتاب شارتان با سازمان اين. کرد بنيانگذاری را ايران فرھنگ پاسداران سازمان خود دوستان از يکی
 رضا. پرداختمی حاکم مذھبی جھل و تخرافا با مبارزه و ايران کھن فرھنگ و آيين از پاسداری به

 نيز آزادگان پيام ماھنامه سردبير و بود ايران بشر حقوق فعاالن بھترين از يکی خارج در مظلومان
 ،مجتبی مشھدیو بود وزارت اطالعات جمھوری اسالمی احمد جيھونی که از رابطينوی توسط . استبوده

  ترور شد. دو گلوله از فاصله نزديک به سر و سينهبا شليک  ،در آپارتمان خود

  ريدون فرخزادف

و و يبرنامه ساز راد شاعر، )آلمان بن در ١٣٧١ مرداد ١۶ - تھران در ١٣١٧ مھر ١۵( فريدون فرخزاد،

ن يکی از بھترياسی يگر وفعال سيونی، ترانه سرا، آھنگ ساز، بازيزيون؛ خواننده، مجری تلويزيتلو
وه يش بود که با يرانجمھوری اسالمی ا معترض به حکومت سم ويسم و مارکسيل گران کومونيتحل

   د.يتبھکاران و سالخی  به قتل رس

، انتقادھای عيان فريدون فرخزاد از »شکمش را دريدند و زبان و گوش و دماغش را بريدند«قاتالن 
ارسالی  قاتالن استبداد سياسی و مذھبی حاکم بر ايران در برنامه ھای مختلفی که اجرا می کرد، انگيزه

 متاسفانه به دليل مسکوت گذاشته شدن پرونده قتل ھای زنجيره ای، بود،از طرف جمھوری اسالمی 
  پرونده قتل ايشان ھم در پرده ای از ابھام باقی ماند.

   فاضلي رضا

 حکومتبا  مخالف سياسی تلويزيون مدير و مجری گرا،ملی سياسی فعال ،بازيگر) ١٣٨٨–١٣١۴(
 فعاليت سينما در ايران شورش از پيش وی .بود ياناد فلسفه در وی مطالعات. بود ايران اسالمی جمھوری
 به و اسالمی جمھوری عليه فعاليت به ١٣۵٧ سال در کشور از خارج به مھاجرت از پس اما داشت

 دوستانش ھمراھی با لندن در .پرداخت دينی خرافات و اديان عليه و مشروطه سلطنتی نظام از طرفداری
 تا ١٩٨١ ھایسال طول در وی. نمود داير (Kensington) گتنکنزين خيابان در را (K.V.C)   سازمان
 با برابر ١٣۶۵ مردادا ٢٨ در .نمود منتشر اسالمی جمھوری عليه را ويدئوئی نوار دو و پنجاه ١٩٩٠
رضا فاضلی در   .شد کشته بيژن اشساله ٢٢ پسر لندن در او کار محل در بمبی انفجار با ١٩٨۶ اوت ١٩
ا اورا در جايی با قھوه آلوده مسموم کرده بودند و يگو .سالگی درگذشت ٧۴ن در س ١٣٨٨فروردين  ٢۴



 تاريخ فشرده مبارزه                                                                                            ٧٣ از ٥٤ برگ ٢٠١٨/٠٢/٢٨، چھار شنبهد شيد= تير

سالھای درازی مرتبا خونش را عوض ميکردند ولی بھر صورت آن سمی که بخوردش داده بودند اثرش 
  را کرد.

   انصاري مسعوددكتر  

برابر  ١٣٩٣ ورشھري ٢٠ درگذشتهٔ  - ١٩٢٧ دسامير ٢ تھران؛ در خورشيدی ١٣٠۶ ماه آذر ١٠ زادهٔ (
 جمھوری و اسالم ضد بر او مبارزهٔ  .بود اسالم منتقدان از يکی) واشنگتن در ٢٠١۴ سپتامبر ١١ با

 مستعار نام با بيمارستان در مدتی رو اين از. کنند شتم و ضرب شديداً  بارھا را او که شد باعث اسالمی
 انتشار ميالدی ٢٠٠۵ سال رد انصاری مسعود منش، آريا کورش شدن کشته از پس. شودمی بستری
ران يس ايدکتر مسعود انصاری از افسران پل .کرد واگذار روزبھانی هللالطف به را آزادگان پيام نشريه

کتاب مستند و پژوھشی در رابطه با دروغ ھای اسالم نوشته اند  ٤٠ش از يشاھنشاھی بود و در غربت ب
  گری است.يکه ھرکدام خواندنی تر از د

   شفا دينالشجاعدكتر 

 و پژوھشگر نويسنده، اديب، ،)پاريس در یديشروخ ١٣٨٩ درگذشتهٔ  - قم در یديشروخ ١٢٩٧ زادهٔ (
 رياست جمله از مختلفی فرھنگی ھایسمت ،١٣۵٧ سال شورش از شيپ که بود ايرانی سرشناس مترجم

 آخر دھه سه در شفا الدين شجاع استاد يافته انتشار آثار اکثر. داشت عھده بر را پھلوی ملی کتابخانه
ن و مذھب ھای مشتق يشه ھای ديو شناساندن ر اسالم تاريخ افشاگری ھايی در باره سوی به رو زندگيش
 .نمود فرھنگی ھایفعاليت صرف را خود عمر بيشتر شفا سياسی، فعاليت کوتاھی مدت بجز .دارد از آن
 برگزاری ايده. کردمی تھيه را او ھاینطق برخی و بود پھلوی شاه محمدرضا فرھنگی رايزن مدتی وی

 به کرد، ايفا شاه فرھنگی ھایگذاریسياست در مھمی نقش او ايران شاھنشاھی ساله ٢۵٠٠ ھایجشن
 و باستان ايران »عظمت« احيای و بزرگداشت انديشه و شاھنشاھی گرايانهملی ھایسياست در ويژه

  . ايران به اعراب حملهٔ  و اسالمی فرھنگ آثار نکوھش

که مبنای آن بر  شاھنشاھیرانی بر مبنای يک گاھشمار اي به خورشيدی ھجری از ايران گاھشمار تغيير
اسی که آنروز يت سيل وضعيلندر کوروش) باشد بود که به دلين ورود کوروش بزرگ به بابل (سيروز آغاز

شته است ان دايھوديلندر کوروش و رفتاری که کوروش در آزادی يه ھای عرب داشت و سيران با ھمسايا
انه کوروش بزرگ يش از ورود صلح جويسال پ ١٩ناچار ميشوند گاھشماررا به آغاز پادشاھی کوروش که 

لندر کوروش است که يز و نگارش سياد گاھشماری آغاز صلح آمين بنيرتبه بابل بوده است بکشانند. بھ
پادشاھی که  تاجگذاری ه حقوق بشر ميباشد نهين اعالميبدست مردم بابل درست شده است و مبنای نخست

لندر ين ورود کوروش به بابل که بر سيروز آغاز تکرار شده است. رانيخ سه ھزار ساله ايدر تار مرتب
ان خود با يخ بشر است که امپراتوری با لشگريکوروش بزرگ نگاشته شده تنھا موردی در سرتاسر تار

آن کشور را پاس داشته و در معبد صلح وارد کشوری شده و کسی را نکشته بلکه معابد و سازه ھای 
 شاھنشاھی، دربار به شفا الدينشجاع خدمت ھایسال واپسين  کشور تازه بدست آمده دعا کرده است.

 ھایخانهکتاب به را ايران بود بنا شاه، محمدرضا دستور به که شد عظيم ایکتابخانه برپايی بر متمرکز
 در او داشتن دست از منابع از بعضی ھمچنين .شود ورھاکش ديگر برای الگويی و دھد پيوند جھان مھم

  .دارند حکايت بزرگ تمدن سوی به کتاب نگارش
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استاد شجاع الدين شفا مديريت و سردبيری نشريه ايرانشھر را در بيرون از ايران داشت و کتاب ھای 
  . يادش گرامی باد.زيادی در رابطه با دين و شناخت دين و آگاه کردن مردم به ويژه جوانان نوشته است

  سيروس الهي

، استاد پيشين علوم سياسی دانشگاه ملی ايران »درفش کاويانی«سيروس الھی از بنيانگذاران سازمان 
غصب کشور از سوی از  پسبود و  ش از شورشيپھای و مشاور وزير آموزش و پرورش در سال

ماه آمريکا درآمده بود. وی در اول آبانبه تابعيت  یکرد ودر دانشگاه ميشيگان آمريکا تدريس می نايمال
 خورشيدی، در محل سکونت خود در پاريس توسط عوامل حکومت جمھوری اسالمی ايران ١٣۶٩سال 

کن به قتل رسيد. پيکر وی از فرانسه به آمريکا منتقل و در با شش گلوله يک اسلحه مجھز به صداخفه
 .آمريکا به خاک سپرده شد

ه قتل دکتر الھی در پاريس مأموران جمھوری اسالمی را مسئول قتل وی شناخته دادگاه رسيدگی به پروند
رای داد  ٢٠٠٨مه  ٣٠است. دادگاه تجديدنظر فدرال در شھر پاسادينا در ايالت کاليفرنيا روز چھارشنبه 

تواند دو ميليون ھشتصد ھزار دالر بعنوان غرامت از يک شرکت امور دفاعی که داريوش الھی که می
 .که به ايران بدھکار است دريافت کند» کوب«کا آمري

  اكبر طباطباييعلي

 ٣١بود که در  پھلوی در دوران سفارت ايران در آمريکا وابسته مطبوعاتی و سخنگوی اکبر طباطبايیعلی
طباطبايی در روزی که کشته شد يک  .در مريلند کشته شد جمھوری اسالمی توسط عوامل ١٣۵٩تيرماه 

  .روز پس از آن قرار بود تظاھراتی عليه خمينی برگزار کند ۵ای راديويی داشت و هساعت بعد مصاحب

شمار که  مد،آن در ايران به اجرا در آبود که قسمت عمده  ای ايرانھای زنجيرهقتلقتل ھای فوق بخشی از 
ه ب و سياسی و اجتماعی کشورکه علنا مخالف جمھوری اسالمی بودند، فرھنگی ھایچھره از زيادی

با   ،نخورشيدی در داخل و خارج از ايرا در دھٔه ھفتاداين قتل ھا  وحشيانه ترين شيوه ھا به قتل رسيدند.
 علی فالحيان در زمان وزارت وزارت اطالعات و توسط پرسنل نيان صدر نشيمالصدور فتوی توسط 

ير اطالعات در و دری نجف آبادی اولين وز ھاشمی رفسنجانی جمھوریوزير اطالعات دوران رياست(
   .صورت گرفت )محمد خاتمی دولت

سال  آذر ١ عصر پروانه اسکندری و ھمسرش )حزب ملت ايران رھبر( داريوش فروھر يان،ناز جمله قربا
شان واقع در محلٔه فخرآباد تھران با ضربات چاقو به قتل رسيدند و جسدشان به در منزل شخصی ١٣٧٧

 ،صادق شرفکندی ،معصومه مصدق  ،محمدجعفر پوينده و ریمحمد مختاھمچنين . نحو فجيعی مثله شد
 حميد ميرعاليی، احمد تفضلی، احمد برازنده، حسين ،نوری دھکردی ،ھمايون اردالن عبدلی، فتاح
 سودمند، حسين سامی، کاظم زاده،زال ابراھيم حسينی، غفار ،»کارون« اشساله ٩ پسر و زادهحاجی
 بقائی، مظفر دوانی، پيروز شريف، مجيد ميکاييليان، اطاووسط ديباج، مھدی مھر، ھوسپيان ھايک

و  زاده حاجی حميد سنجری، سيامک سيرجانی، سعيدی اکبرعلی مقامی، قائم فاطمه قاسملو، عبدالرحمن
  صدھا تن ديگر ازمخالفين استبداد اسالمی از ھر قشر و با ھر مرام فکری.
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فاجعه قربانيان  قربانيان فاجعه کوی دانشگاه تھران، ت،ھمچنين قربانيان با نام و بی نام کشتار دھه شص
قربانيان  قربايان مسلخ کھريزک، قربانيان اعتراضات خيابانی سال ھشتاد و ھشت، دانشگاه تبريز،

زندانھای مخوف جمھوری اسالمی و........نشان می دھد شعله مبارزه عليه جمھوری جھل و جنون ھميشه 
  زنده بوده و ھست.

  ري د منصويحم

  آقای منصوری يکی از مبارزان تاريخ مبارزه است. او در خاطراتش نوشته است: 

و يک ھفته پياده روی در » وقيح«پس از پنج ماه زندان و آزادی از زندان رژيم من در آوردی واليت 
ی رميالدی وارد شھر وان شدم. با يا ١٩٨٠کوه ھای مرزی کشورم با کشور ترکيه اوائل امرداد سال 

ت بسيار عزيزم جناب دکتر الف. ميم. ش که از صاحب منصبان سفارت ايران شاھنشاھی بود توانستم دوس
  ايتاليا شده بودند برسانم. -خودم را به خانواده ام که ساکن رم 

در » ش«در طول اقامت در رم، مھمترين فعاليت من رفت و آمد از ايتاليا به ترکيه و کمک به آقای دکتر 
ن ايرانی که بصورت قاچاق از جھنم آخوندی واز مرز گذشته و توسط ژاندارمری و پليس راه آزاديخواھا

  ترکيه دستگير شده بودند خالصه ميشد.

که عمرش درازباد، صد ھا ھزار ايرانی که از کمک ھای وی برخوردار بوده اند اورا » ش«آقای دکتر 
  ميشناسند.

برادرم که مقيم شھر داالس تکزاس بود، از ترکيه  به اتفاق خانواده نزد ١٩٨٣در اوايل شھريور سال 
وارد آمريکا شديم. زندگی تازه ای در اين شھر آغاز شد. ازھمان بدو ورود در انجمن ايران داالس که 

  يک سال پيش توسط ايرانيان ميھن پرست تاسيس شده بود مشغول فعاليت شدم. 

از کشورشان بودند و نبود ھرگونه رسانه خبری با توجه به جنگ عراق با ايران، ھر ايرانی تشنه خبری 
در آمريکا با ھمکاری انجمن ايرانی، چند خط تلفنی گرفته شد و داوطلبانه خود خبررسانی را آغاز کردم. 
اينگونه که آخرين آگاھی ھا و خبر ھا و اطالعات مربوط به ايران گرد آوری ميشد و در درازای شب و 

  که با استقبال بی نظيری روبرو بود. روز به آگاھی ايرانيان ميرسيد

در اين راه از ياری ھای بی دريغ زنده ياد دکتر اصالن غفاری که ھمکاری منوچھر گنجی را ھم داشت 
  بھره مند ميشدم. سرھنگ نيروی دريايی (ناخدا) ناصر ميمند نيز مرا در اين کار ھمراھی ميکردند. 

ی راديو ھای اروپا را به تعطيلی کشانده بود، طبق پس از مدتی طبق ھمان شيوه ای که منوچھر گنج
ماموريتی که داشت رسانه ای که توسط من اداره ميشد را ھم با بھانه ھای گوناگون که شرح آن مثنوی 

  ھفتاد من است را به تعطيلی کشاند.

ردند بسيار انجمن ايرانی داالس در بين ايالت ھای آمريکا که ايرانيان بطور پراکنده در آنجا زندگی ميک
فعال بودند و عالوه بر جلسه ھای سياسی و برنامه ھای فرھنگی و تشکيل تظاھرات و راه پيمايی عليه 
رژيم تبھکار آخوند ھا دعوت از فرھيختگان سياسی و فرھنگی برای سخنرانی و شرکت در جلسه ھا و 
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ده انجمن ايرانی داالس تظاھرات ھمراه با برگزاری جشن ھای سنتی و ملی ميھنی کشورمان نيز به عھ
  بود.

پس از گذشت سه سال و آغاز برنامه ھايی از رسانه ھای گوناگون ايرانی که در لس آنجلس آغاز به کار 
کردندو راديو پارسی در داالس و خط تلفنی بسته شد و ھمکاری خودرا با رسانه ھای ديگر و راديو ھا 

  ان را ادامه دادم. و رسانه ھای بين المللی و نشريات مختلف فارسی زب

سازمان پيوند «ميالدی به اتفاق چند ايرانی ميھن پرست اقدام به تاسيس سازمانی بنام  ٢٠٠١در سال 
نموديم که برخی از مطالب تدارک شده در تارنـــــمای اينترنتــــی  پيوند ايرانيان » ايرانيان

 lliance.orghttp://iraniana  .البته اين سايت مربوط به آن سامانه نبوده  گرد آوری شده است
و تنھا به دليل ملی و ميھنی بودن نوشته ھا جلب توجه اين سايت اينترنتی را کرده است، که اميد است 

  رگ ميگويدزمورد توجه پژوھندگان قرار گيرد. فردوسی ب

  روزگار بھینديدند خود     چو شد تخت ايران زشاھان تھی 

  تهران  دانشگاه كوي فاجعه

 تا ھجدھم روزھای بين ھادرگيری و ھاناآرامی مجموعه به تھران دانشگاه کوی وقايع يا تير ھجده رخداد
 اطالق ھا،شخصی لباس به موسوم افراد و انتظامی نيروھای دانشجويان، ميان ١٣٧٨ تيرماه وسوم بيست
 کشته دانشگاه کوی به حمله واقعه در تن ٧ دندار ادعا ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعهٔ  .شودمی
 در متحصنين شورای .استشده روشن عليزاده فرشته و نژادابراھيم هللاعزت ھويت فقط تاکنون که اندشده
 ماموران توسط دستگيری ھنگام از نيز زينالی سعيد کردو تاييد نيز را فرحامی تامی مرگ تير ٢۶ بيانيه
 ایعده پای و دست تخليه، گلوله اصابت اثر بر پزشکی دانشجوی يک چشم ھمچنين است؛ دهش ناپديد

 جنبش چالش ترينبزرگ عنوان به حادثه اين از .شدند وشتم ضرب دانشجو زيادی تعداد و شکسته
   .شودمی ياد نيز ١٣٨٨تا سال   ١٣۵٧ شورش از بعد ايران در دانشجويی

 تجمع. بود سابقه بی تجمع اين به حمله وليکن نبود جديدی موضوع ندانشجويا اعتراضی تجمع برپايی
 تير ١۵ در روزنامه اين. بود سالم روزنامه شدن بسته به اعتراض در دانشگاه کوی خوابگاه در تير ١٨

 تھديد برای اطالعات وزير آبادی نجف دری قربانعلی به امامی سعيد محرمانه نامه چاپ جرم به ١٣٧٨
 مدعی جز به سالم محاکمه جريان در .شد توقيف سال ۵ مدت به روحانيت ويژه دادگاه توسط مطبوعات،

 رفسنجانی ھاشمی دولت در اردبيل استاندار( نژاد احمدی محمود: داشتند حضور نيز ديگر شاکی ۴ العموم
 ونمعا تھران، اسبق استاندار( دانشجو کامران ،)دھم و نھم ھای دولت در ايران سابق جمھور رييس و

 رضا مھدی -)سابق علوم وزير و دھم جمھوری رياست انتخابات ستاد رييس و کشور وزير سابق سياسی
 ترقی حميدرضا و) تھران دانشگاه رياضی استاد و پنجم مجلس در دزفول مردم نماينده( زاده درويش

   .)پنجم مجلس در مشھد نماينده و موتلفه حزب ارشد عضو(

 جديد قانون تصويب و سالم روزنامه توقيف به اعتراض در دانشجويان اتتظاھر پی در هللاحزب انصار
 دانشجويان اموال تخريب ضمن و بردند حمله دانشجويی ھایخوابگاه و دانشگاه کوی داخل به مطبوعات،

 تا دانشجويان شتم و ضرب و حمله. کردند بازداشت را نفر صدھا و دادند قرار شتم و ضرب مورد را آنان
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 اعتراضات به حمله اين. نماند امان در نيز خارجی دانشجويان خوابگاه حتی حمله اين در. داشت هادام صبح
   .انجاميد شھرستانھا و تھران در مردم و دانشجويان روزه چند و گسترده

 احمد مانند( دادند قرار بازجويی تحت و دستگير را دانشجو ٣٠٠ کم دست امنيتی و انتظامی نيروھای
 و دانشگاه کوی به حمله جريان در شود می گفته .)لطفی ميثمر عباس فخرآور، يام  محمدی، اکبر باطبی،
 سردار نقدی، سردار ھمراه به امر ولی سپاه فرمانده نجات سردار مانند کسانی دانشجويی مسائل ديگر

برخی   .داشتند را وقت جمھور رييس خاتمی محمد عزل حتی و دانشجويان سرکوب طرح ديگران و ذوالقدر
رون يان مبارزان بيان آن روز از جمله باطبی و دانا پس از مدتی آزاد و بعنوان عوامل نفوذی به مياز زندان

العات کشور فرستاده شدند. گرچه باطبی چندان تالشی نکرد ولی نوار گفتگوی او با مامور وزارت اط
  جمھوری اسالمی زمانی که در عراق بود در دسترس ھمگان است. 

  دانشگاه تبريز فاجعه 

 و تبريز دانشگاه دانشجويان اسالمی انجمن درخواست به تھران دانشگاه کوی واقعه از روز دو فاصله به
 تھران دانشگاه کوی اتفاقات و سالم روزنامه تعطيلی به واکنش در ای برنامه برگزاری برای پزشکی علوم
 وای" و" ميکنيم حمايتت خاتمی خاتمی" ھای شعار با دانشجويان .شد برگزار صبح ١٠ ساعت از تجمعی
 درب طرف به تجارت بانک درب از داشتند قصد" باد ننگت انتظامی نيروی" "دھد جھادم حکم خاتمی اگر

 و نظام پياده گسترده حضور با که. کنند منتقل دانشگاه بيرون به را تجمع آنجا از و کرده حرکت اصلی
  . کشيد خشونت به تجمع ھا شخصی لباس

 خروج جلوی تا ميرود تبريز دانشگاه به دانشجويان کردن آرام برای خورشيدیبنام   وقت ندارفرما
 ظھر از بعد ٢ ساعت حدود. بگيرد را بھمن ٢٩ بلوار طرف به دانشگاه اصلی درب از دانشجويان
 شروع درگيری بسيج ٢ حوزه ھای شخصی لباس حمله با و ميشوند بھمن ٢٩ بلوار وارد دانشجويان

 جای و کردند ترک را محلدرابتدا نيروھای پليس و ضد شورش در جلوی درب اصلی بودند اما . دميشو
 کامل محاصره به دانشگاهجلوی درب اصلی  که بود ترتيب اين به دادند؛ شخصی لباس نيروھای به را خود

  . آمد در شخصی لباس نيروھای

 تبديل کار اين مدتی از پس و کردند ايیھو تيراندازی به شروع شخصی لباس نيروھای ساعت چند از پس
 نيروھای کالشينکف اسلحه گلوله ضرب به که بود دقيقه سی و شش ساعت حدود .شد مستقيم تيراندازی به

 امام بيمارستان به مداوا برای را زخمی دانشجويانيری اوج گرفت، گدر ين افتاد،ميک داشجو به ز بسيج
  . شد حمله زخمی دانشجويان به نيز آنجا در که کردند منتقل خمينی

 .ميشود کشته فرھنگی جواد محمد طلبه آبان، بستان وقت جمعه امام فرزند گرفته صورت ھای درگيری در
ی تشجو که زخمی شده و بيمارستان امام در جنب دانشگاه منتقل شده بودند توسط مامورين امنينتعدادی دا

   وری و بازداشت شدند.آجمع 

انی تا انتھای بلوار بيست ونه بھمن پر از چندين اتوبوس کماندو ھايی بود که نه برسآفاصله چھار راه 
ھمه مسلح بودند و با باطوم ھای برقی به  قيافه و نه رنگ پوست ونه ھيکلشان به ايرانی ھا می خورد.

نويسنده متن در ھمان اعتراضات شرکت ن مسير رد شود حمله می کردند. آھرکسی که می خواست از 
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تعدادی از دانشجويان تصميم گرفتند برای اعتراض شب را در محوطه دانشگاه با روشن کردن  ،داشت
نيروی انتظامی و حراست  گفتگو به تحصن ادامه دھند، خوردن يک شام مختصردانشجويی وشمع و

لباس شخصی ھا باز کرده و تمام دربھای خوابگاه ھای داخلی و ساير دانشگاه درب دانشگاه را بر روی 
ھمچنين درب ھای دانشکده ھا بسته  بسته شده بود، يس دانشگاهيبه دستور ر دربھای خروجی دانشگاه

ن تعداد اندک که در فاصله دانشکده کشاورزی تا علوم اجتماعی گير آ ھيچ راه گريزی وجود نداشت، بود،
  .به وحشيانه ترين روشھا کتک زده شده و دستگير شدند افتادند،

بسته خرمايی که روی زمين ولو شده بود و لنگه  لود،آراش کف دستی نان خون فردا صبح تصوير دلخ
به وضوح مشخص می کرد که در سايه استبداد  ........مده،آکفشی که معلوم نبود چه باليی بر سر صاحبش 

   زادانديشی چه بھای گزافی دارد.آدادخواھی و  دينی که برجامعه حاکم است،

. شد تشکيل دانشجويان شکايات به رسيدگی برای دادگاھی نه و شدند معرفی يزتبر دانشگاه به مھاجمان نه
 تحصيل از محروميت و زندان به و محاکمه بازداشت، بی گناه  دانشجويانبسياری از  که است حالی در اين

 به ضامن آقای و شدند متھم کشور امنيت و نظم در اخالل به شده بازداشت دانشجويان .شدند محکوم
 حين در و تصادفی صورت بهالبته فرھنگی  ،شد متھم نيز سپاه فرمانده برادر قتل و سالح حمل ه،محارب
 بعدھا دانشجويان ساير و ضامن. بود شده کشته بسيجيان از ديگر يکی اسلحه گلوله با دانشگاه به حمله
 دانشگاه به که نیکسا ھرگز اما شدند محکوم کشور امنيت در اخالل به تنھا و تبرئه منتسب اتھامات از

 قرار پيگرد تحت بودند داده قرار شتم و ضرب مورد را دانشجويان و برده ھجوم دختران خوابگاه و تبريز
  .نگرفتند

  هشت   و هشتاد سال خياباني اعتراضات

 در انتخابات در تقلب به اعتراض در تظاھراتی ،١٣٨٨ سال در ايران جمھوری رياست نتايج اعالم از پس
 و مردم ميان ھايیدرگيريی انتخابات نتايج به اعتراضات از روز نھمين در .شد برگزار يرانا شھر چند

ً  تھران مختلف نقاط در شخصی لباس و امنيتی نيروھای  خان کريم سنايی، خيابان تير، ھفت ميدان خصوصا
 ميدان در نيز تن ١٠٠٠ حدود در جمعيتی. گرفت صورت) جم جام مقابل( وليعصر خيابان و الله پارک و

  . شدند آورسرکوب اشک گاز و باتوم از استفاده با پليس توسط که زدند اعتراض به دست تھران تير ھفت

 .بودند پوشيده سياه لباس يافته انجام اعتراضات گان باخته جان سوگواری نشان به معترضين از تعدادی
 تھران ونک ميدان در آزاد شھروند ستاد ساختمان در وحدت تحکيم ادوار سازمان سخنگوی مومنی عبدهللا
 خبرنگار بھاری مازيار .شدند دستگير ستاد اين در نيز ديگر تن دو. شد دستگير ناشناسی افرادی توسط
 انجمن عضو اساتيد از نفر ٧٠ کلمه، سايت گفتهٔ  به .شد بازداشت ھم نيوزويک نشريه کانادايی ايرانی
 از پس موسوی، ميرحسين ستاد رييس نژاد بھزاديان بانقر جمله از کشور ھایدانشگاه مدرسان اسالمی
ژه با يفی دانا ھم که به ويد شري. کسانی مانند, اماندشده منتقل نامعلومی مکان به و دستگير او با ديدار
د دانا پس از يام ر ميشود.يز گم کردن دستگيابی ميشد ھم برای ايون جمھوری اسالمی رد يزين تلويدورب

حضرت يکا ميشود تا آنجا که حتا تا پشت اتاق خواب اعليآزاد و راھی سوئد و مدتی ھم آمربی يآنکه به ترت
رنگ و خدعه ای که بکار برد پنجاه تن از بخشی از مشروطه يدا کرد. با نيرضا شاه دوم (رضا پھلوی) راه پ
و پخش  ران نوشتهيار ايه شھرين ساواک نامه ای سرتاسر فحش عليشيخواھان و برخی از ماموران پ
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م اسالمی پررنگ تر و پرجلوه تر يت از رژيش او به سپاه پاسداران و حمايکردند و از آنروز مرتب گرا
  شده است.

 ھایديش آوریجمع ھمچنين و برد ھجوم گفتندمی اکبر هللا شبانه آن ساکنان که مسکونی منازل به پليس 
 ھایتلويزيون ھایبرنامه روی بر تردهگس پارازيت پخش به رژيم اين از پيش. يافت ادامه ماھواره
مرداد به انواع مختلف معترضان حضور و اتا ھشتم تيرششم در روزھای  .بود پرداخته ایماھواره

  اعتراضشان را علنی کردند.

 شھيد ورزشگاه در نيرو فراوانی تعداد و شده شھر وارد سپاه ١٠ لشکر نيروھای معترضان سرکوب برای
  .استکرده مستقر تھران الله ارکپ و) امجديه( شيرودی

  زاديخواهان مردم ايرانآجبهه 

. است دفاع از آزاديھای سياسی، فرھنگی، اجتماعی و عقيدتی ھدف اصلی جبھه آزاديخواھان ايران
پيشبرد مبارزه بر عليه استبداد و برپائی يک نظام دمکراتيک بر اساس رأی مردم، پيشگيری از ھرگونه 

ودن سخنگو يا سخنگويان که بر اساس شور و مشورت و با رأی گيری انتخاب رھبری فردی و دارا ب
  .خواھند شد

ھمۀ . جبھه آزاديخواھان ايران آزادی بھمراه عدالت اجتماعی را بخشی جدای ناپذير از يکديگر ميداند
از  ايرانيان برابر و دارای حقوق کامل شھروندی بدون قيد و شرط ميباشند. جبھه آزاديخواھان ايران

ھرگونه برتری جوئی نژادی، قومی، و زبانی پرھيز کرده زيرا برتری از يکديگر شايسته يک جامعه آزاد 
  .نميباشد

ھای سياست خارجی جبھه آزاديخواھان ايران برمبنای استقالل و يکپارچگی کشور و احترام به منشور 
اريھای منطقه ای و عدم مداخله المللی روابط حسن ھمجواری ھمکمندرج ملل متحد، کنوانسيونھای بين
   .در امور ديگر کشورھا استوار ميباشد

ک گروه وابسته به تفکر چپ ين گروه ينطور استنباط ميشود که ايوه نگارش منشور و مرامنامه اياز ش
  است.

  ر مجموعه باال نمي گنجديم اسالمي كه زيگروه هاي مخالف رژ

 مجمع -اسالمی انقالب مجاھدين سازمان -اسالمی ايران مشارکت جبھه -دانشجويی ھای گروه -سبز جنبش
 مسلح مخالفان- چپ ھای گروه -طلبان سلطنت -برجسته مخالفان -کارگری ھای اتحاديه -مبارز روحانيون

 چارچوب در که را ايران مردم ستم زير و! خاموش اکثريت آمريکا، مقيم آمريکايی -ايرانی ھای گروه -سنی
  گنجند، نمی اھ مجموعه اين از ھيچيک
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 سبز راه سبز، جنبش  

 طلبان اصالح تعداد ديگری از  و کروبی مھدی -خاتمی محمد -موسوی حسين مير را سبز جنبش رھبران
  .ل ميدھنديتشک آنرا کاياست آمريھای وابسته به س» آدم«ل ميدھند که نمادی از يتشک

 از يکی و دارد، سال ھفتاد حدود و است روحانی غير يک موسوی، حسين مير سبز، جنبش رھبرافتخاری
 ،)١٩٨٩-١٩٨١( وزير نخست سپس و ،)١٩٨٠( امورخارجه وزير عنوان به او است، خمينی شاگردان

 و سياسی ھای آزادی پشتيبان و اقتصاد بر دولت کنترل مدافع موسوی. است کرده برای ھمين نظام خدمت
 و کارگران نفع به اقتصاد در دولت دخالت است معتقد او. است ايران المللی بين انزوای کاھش و اجتماعی
  .است تر پايين طبقات

 فعال عنوان به موسوی حسين مير ھمسر که نام اصلی او زھره کاظمی آزاد است، رھنورد، زھرااز 
  .دنبر می نام سبز جنبش برجسته

 کروبی است، اسالمی رژيم ماموران کنترل تحت جمھوری که رياست انتخابات ناکام نامزد کروبی مھدی
  بود. مجلس رئيس بار دو

  در و آراء صد در نه و شصت با ١٩٩٧ مارس در که طلب اصالح و پيشين جمھور سيرئ خاتمی محمد
 کاھش  خواھان که مردمی احساسات از برموجی مجدداساختگی  آراء صد در ھفت و ھفتاد با ٢٠٠١ ژوئن

 شدند دلسرد نھايت در او به دھندگان رای اما. دش انتخاب و سوار بودند سياسی و اجتماعی ھای محدوديت
  چون به اعتراف خودش در سمت يک تدارکات چی بود، نه بيشتر.

معتقد  »انقالب اسالمی«رمانھای آاعضای جنبش سبز اگرچه مخالف وضعيت فعلی ھستند اما به اصول و 
نشان با عنوان اپوزسيون جا و وفا دارند و تفاوت اساسی با اپوزسيون برانداز دارند و از طرف مخالفا

  انداز نام گذاری شده اند.

 دانشجويي هاي گروه  

 تشکيل را سبز جنبش فقرات ستون که گرا وغرب نشين شھر کرده، تحصيل جوانان از متشکل ھای گروه
 اقشار و نشينان روستا روحانيون، کارگران، قديمی، نسل پشتيبانی  آوردن دست به برای آنھا. دھند می

  .اند بوده روبرو نسبی باموفقيت و اند کرده شتال ديگر

 وحدت تحكيم دفتر  

 وفادار پيروان سوی از بعدھا که داشت دوش بر را ،١٩٩٩ اعتراضات  رھبری که است دانشجويی گروه
  .قرار گرفت تحت کنترل رژيم به

 ايراني دانشجويان كنفدراسيون(CIS)  



 تاريخ فشرده مبارزه                                                                                            ٧٣ از ٦٢ برگ ٢٠١٨/٠٢/٢٨، چھار شنبهد شيد= تير

رعباس فخرآور که يام .است آزاد بازار اقتصاد و کاآمري روش به سيستمی با رژيم جايگزينی به معتقد 
 اميراست. ولی در اصل   سازمان اين بنيانگذار ل ميباشد ادعا داردييجک نئوکانھای وابسته به اسرايمل

رياست جمھوری  نه که توھم شديد باشد می واشينگتن در از افراد اعزامی توسط رژيم ايران فخرآور عباس
د را در جلسات چند نفره ھفتگی اپوزسيون به عنوان خواھرزاده رضاشاه کبيرو دارد و خوبلکه پادشاھی 

ينده ايران معرفی و بارھا توسط خواھرش مھلقا در شبکه ھای اجتماعی نظير فيس بوک و آنجات دھنده 
داودی زندانی  ارژنگ . از وی چاپ شدهيت هللاآکتابی ھم به نام رفيق . ينده خطاب شدهآ.....ريس جمھور 

  .است سازمان اين بنيانگذار ديگر ياسی قديمی ازس

 اسالمي ايران مشاركت جبهه  

 فضای اما بود، گروه داخل کشور ترين يافته سازمان و ترين مھم قبال طلبان؛ اصالح به نزديک گروھی
 شامل؛ گروه اين رھبران. داد دست از رژيم سرنگونی از آشکار دفاع دليل به سبز جنبش بسود را سياسی

 ميردامادی، محسن و) ٢٠٠٠-٢٠٠٤( مجلس صدای و سر پر نماينده( خاتمی رضا محمد خاتمی، دربرا
 از پس مشارکت جبھه رھبران از تن چند .باشند می ٢٠٠٩ژوئن انتخابات در موسوی حسين مير پشتيبان
 اعالم قانونی غير ايران رژيم توسط ٢٠١٠ سپتامبر در سازمان اين. شدند محاکمه و بازداشت انتخابات

  .شد

 اسالمي انقالب مجاهدين سازمان(MIR)   

 کثرت خواستار گروه اين. است شده تشکيل اقتصاد بر دولت کنترل حامی چپگرای ھای چھره از عمدتا
 صنايع، وزير نبوی بھزاد. باشد می اجتماعی مسائل با رابطه در ھا فشار کاستن و سياسی بيشتر گرايی
 اين. باشد می زندانی تاکنون زمان آن از کرد حمايت انتخابات در یموسو از ميالدی ،٢٠٠٩ سال در که

  .گرديد اعالم قانونی غير شد، برده نام باال در که مشارکت جبھه با ھمزمان نيز سازمان

 مبارز روحانيون مجمع  

 ينا. است متفاوت بسيار سياسی لحاظ به اما شد، نامبرده باال در که است سازمانی به شبيه بسيار آن نام
 و کارمندان روحانيون، تندرو، غير طلبان اصالح توسط سازمان اين. شد تشکيل  ،١٩٨٨سال در سازمان
 ھا، خوئينی موسوی اصغر علی و کشور پيشين وزير محتشمی، اکبر علی خاتمی، محمد چون؛ مقاماتی
  .شود می اداره سابق کل دادستان

 كارگري هاي اتحاديه  

 ھای شورش در گروه اين برند، می رنج  دائمی سرکوب از که است ریبسيا ھای سال کارگری ھای جنبش
 را رژيم و کنند می پشتيبانی رژيم تغيير از آشکارا کارگران از بسياری شمار ولی نداشت نقشی ، ٢٠٠٩

  .باشند می خود وحقوق آمد در دادن دست از و اوضاع ريختن بھم نگران ولی کشند، می چالش به

 حرکت و شد برگزار تھران در ٢٠١٠ سال در می ماه اول در کار جھانی روز در کارگری تظاھرات برخی
 سنديکای مسئول. زد سر صنعتی ھای کارخانه کارگران برخی و کاميونداران از ضربتی کوچک ھای
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 ميابراھ شھابی، رضا .برد بسر زندان در ٢٠١١ تا ٢٠٠٧ سال از اصانلو منصور اتوبوسرانی، رانندگان
 .زاده،......از فعاالن ديگر کارگری می باشند ميابراھ بھنام و زمانی شاھرخ مددی،

م دست يم اسالمی شکل گرفته اند ھمگی ضمن مخالفت با رژين گروه ھا که در درون رژيولی رھبران ا
  ان ھستند. يم اسالمی ماليم و ادامه زندگانی رژيرژ» ضهيب«اندرکار حفظ 

 مخالفين؛ عمده رهبران ديگر   

 ازاينکه پيش ھا سال را رژيم) آمريکا متحده اياالت در جمله از( تبعيد در ديگر برخی و ايران در برخی
 اپوزيسيون مھم ھای چھره گيرنده بر حاضردر حال در گروه اين. اند کشيده چالش به گيرد شکل سبز جنبش
معقول و منطقی وجود  نھا از طرف خود رژيم يا جناحی در داخل ترديدھایآالبته در ارسالی بودن . باشد می

اکثراين افراد قبال جزو ساختار ھمان نظام بوده و با ھمکاری با رژيم خدمات فراوانی به رژيم و  دارد،
  ششی به ملت ايران نموده اند.خخيانتھای غيرقابل ب

 قتل و رژيم ھای به سرکوب اعتراض که در نگار، روزنامه گنجی اکبراز جمله اين افراد می توان به 
 آزاد ،٢٠٠٦ مارس ھجدھم در زندان سال شش وتحمل غذا اعتصاب از پس ناراضی زندانی و فکرانروشن
مخالفانش معتقدند تحت برنامه رژيم غذايی بسيار دقيقی وزن کم کرده بود و از طرف رژيم پس از  .شد

کل گيری اجرای نمايش موفقی به خارج ارسال شد و ھم اکنون در حال انجام وظيفه برای جلوگيری از ش
اکبر گنجی از تندروھای انقالبی بود که به فروکردن پونز بر پيشانی . يک اتحاد واقعی در اپوزسيون است

  شھرت دارد.  زنانی که حاضر به قبول حجاب اجباری و تحميلی نبودند،

 وانديش دينی، فيلسوف،ن وخودرا که به نام عبدالکريم سروش مشھور ست ،حسين حاج فرج دباغ

 ميداند. وی پرداز، متکلم، فعال حقوق بشر، مدرس دانشگاه، شاعر و مترجم ايرانیناس، نظريهشمولوی
(بعدھا اعتراف کرد که آنچه  به عضويت ستاد انقالب فرھنگی تکرش بود،بکه مپس از انقالب فرھنگی 

ن اتفاق را . وی ايوسته استي) پدر کشور رخ داد حقيقتاً نه انقالب بود و نه فرھنگی ١٣۵٨که در سال 
خواستند دانشگاه را به نفع خود ھا دانسته که ھر کدام میھای مختلف در دانشگاهنزاعی ميان جناح

مصادره کنند که جناح نزديک به قدرت و حکومت در اين نزاع پيروز شد که نتيجٔه آن بسته شدن 
ھا نشجويان و بستن دانشگاهدرآمد. ستاد انقالب فرھنگی عامل اخراج اساتيد و دا ؛استھا بودهدانشگاه

ھايش برکنارو در حال  وی از طرفداران خمينی بود ولی بعدھا به دليل پاره ای مخالفت ھا از سمت بود،
  .حاضر در تبعيد، نظريه حکومت مذھبی را به چالش کشيده است

مقيم  نگار و پژوھشگر دانشگاه است. سازگارا از دانشجويان، فعال سياسی، روزنامهمحسن سازگارا

هللا خمينی به ايران بازگشت و از کسانی بود که به ھمراه روح ١٣۵٧سال  ششورآمريکا بود که پس از
در تأسيس سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقش داشتند. او در دولت محمد علی رجايی معاون سياسی 

نگين منصوب سپس به رياست سازمان گسترش صنايع س اجتماعی وزير مشاور در امور اجرايی بود.
خرداد  شد. در طی حکومت جمھوری اسالمی وی دو بار به زندان رفت. محسن سازگارا، پس از حوادث

دادگاه انقالب  ٢۶در کوی دانشگاه تھران، به اتھام اقدام عليه امنيت ملی از سوی شعبه  ١٣٨٢ماه سال 
. در زندان ديگرديری محکوم سال حبس تعز ٧بازداشت شد و به اتھام اقدام عليه امنيت ملی، به تحمل 
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او  اوين وی به اعتصاب غذا دست زد و توجه محافل سياسی و حقوق بشری را به خود معطوف کرد.
سازگارا به منظور درمان  پس از سه ماه بازداشت موقت در زندان اوين، سرانجام با قرار وثيقه آزاد شد.

ست. نقش او در سپاه پاسداران انقالب اسالمی مريکاآوھم اکنون در  و معالجه پزشکی از ايران خارج شد
اورا در چشم مخالفين بی اعتبار کرده است و او را جزو پروژه سوپاپ اطمينان رژيم و از ارسالی ھای 

  .رژيم می دانند.

مدار ايرانی است. وی نمايندهٔ شيراز در دوره اول مجلس شورای ويسنده و سياستن عطاء اهللا مهاجراني

پارلمانی نخست وزير در دوران نخست وزيری مير حسين موسوی، معاون پارلمانی  اسالمی، معاون
رئيس جمھور در دوران رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی، عضو شورای سياستگذاری صدا و سيما 

جمھوری محمد خاتمی بود. او ھمچنين و ھمچنين وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی در دورٔه اول رياست
است. اکنون در بريتانيا سکونت گزيدهه تاريخ دانشگاه تربيت مدرس بود و ھمعضو ھيئت علمی گرو

مجادالت و بازداشت اوبه دليل عدم ثبت و فريب در ازدواج ھای دوم و سوم  از جمله موارد بحث 
ھزينه تحصيلی برای يکی از ھمچنين افشای درخواست و دريافت کمک برانگيززندگی ايشان است.

از ايشان چھره ای  اتھام داللی پسر ديگرش در پرونده دکل نفتی گمشده، عربستان،پسرھايش از دولت 
  ويژه در ميان اپوزسيون جاانداز ساخته است.

، نويسنده، انديشمند دينی، مجتھد نوانديش و استاد پژوھشی دی که خودرايمالی عمامه سف  محسن كديور

منتظری بوده، و از منتقدان واليت فقيه و جمھوری علی از شاگردان حسين .ميدانددانشگاه دوک در آمريکا
 باشد.اسالمی است و به دليل انتقاداتش زندانی و از کار برکنارشده و آثارش در ايران ممنوع االنتشار می

و ) ١٣٩٣تا آخر اسفند  ١٣٨٨گذاران شبکه مجازی جنبش راه سبز (جرس) (تير کديور يکی از بنيان
، کديور در چند يادداشت ١٣٧٧ای آذر به دنبال قتلھای زنجيره ی آن بود،از اعضای شورای سياست گذار

  . بازداشت و به زندان اوين منتقل شد ١٣٧٧اسفند  ٨در  به ترور دگرانديشان بشدت اعتراض کرد،

ايشان نيز جزو اپوزسيون جا انداز ارسال شده از طرف رژيم  .دادگاه ويژه روحانيت مجرم شناخته شد در
 مريکا و تحريف شعار ملت از جمله نه غزه نه لبنان،آروغ تاريخی ايشان در مصاحبه با صدای ھستند و د

  به جمله ھم غزه ھم لبنان......سند غيرقابل انکاريست. جانم فدای ايران،

طلب دوره ششم مجلس شورای اسالمی بود. او دارای ل سياسی و نمايندٔه اصالحفعا فاطمه حقيقت جو

ھای تھران و مراکز آموزش عالی فرھنگيان، نايب رئيس ژوھشگر و مدرس دانشگاهدکترای مشاوره، پ
ھای امور تربيتی و مشاوره آموزش و پرورش، عضو سال سابقه در پست ١٠انجمن مشاوره ايران، 

ھای انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تھران و دو دوره عضو شورای مرکزی اتحاديه انجمن
محقق مدعو  ٢٠٠۵-٢٠٠۶حقيقت جو در سال  .نشجويان (دفتر تحکيم وحدت) بوده استاسالمی دا

مرکز زنان در سياست و «بود و پس از آن پژوھشگر » ام آی تیالملل دانشگاهمرکز مطالعات بين«
  است.» سياستگذاری دانشگاه ھاروارد

پناھی کارش را در سينما به  نويس و زندانی سياسی ايرانی است.نامه، کارگردان، فيلمجعفر پناهي 

ھای او تصويری انتقادی از ھای عباس کيارستمی آغاز کرد. بسياری از فيلمعنوان دستيار کارگرداِن فيلم
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است. ھايی برای نمايش آثارش شدهدھند که اين امر سبب اعمال محدوديتمشکالت جامعه ايرانی ارائه می
است. وی از مطرح ترين و از صاحب يسم ايرانی تعريف شدهسينمای جعفر پناھی اغلب به عنوان نئورئال

در جريان اعتراضات مردم ايران به نتايج انتخابات  ايران است. یسينما خسبک ترين کارگردان ھای تاري
ھنگامی  ١٣٨٨مرداد ا ٨، جعفر پناھی دو بار دستگير شد. بار اول، در روز )١٣٨٨رياست جمھوری (

شدگان اعتراضات به نتايج انتخابات داشت کشتهسازان برای گرامیز فيلمکه به ھمراه گروه ديگری ا
 ١٠بار دوم در دوشنبه  رياست جمھوری دھم به بھشت زھرا رفته بود که پس از چند روز آزاد شد.

صندلی او  از اعضای خانواده و دوستانی که در خانه او در تھران مھمان بودند. تن ١٨اسفند به ھمراه 
بر اساس حکم دادگاه پناھی  کن خالی ماند. او در يک مرحله برای مدتی اعتصاب غذا کرد. در جشنواره

سال  ٢٠سال حبس تعزيری و  ۶به » اجتماع و تبانی و تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی«به اتھام 
ز سال محروميت از سفر به خارج ا ٢٠نويسی، نامهسال محروميت از فيلم ٢٠سازی، محروميت از فيلم

او  ھا و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد.سال ممنوعيت از ھر نوع مصاحبه با رسانه ٢٠ايران و 
  ست.ير فرھنگ فرانسه است و قابل اعتماد نيژه وزيگانه ھا به ويز از نظر کرده ھای بين

لبی ھای اصالح طوی که با روزنامه روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ايرانی است. ،عبدالرضا تاجيك

و  ١٣٨٧است، از سال ھمچون فتح، بنيان، بھار و شرق و با کانون مدافعان حقوق بشر ھمکاری داشته
است. در جريان الخروج گرديدهپس از آغاز برخورد گسترده دولت ايران با اعضای اين کانون ممنوع

سازمان  شد.به قيد وثيقه آزاد  ١٣٨٩دی  ١بازداشت شد. او در تاريخ  ٨٨درگيريھای انتخابات 
ھا را به عبدالرضا تاجيک به خاطر تالش ٢٠١٠گزارشگران بدون مرز جايزه آزادی مطبوعات در سال 
وی به شش سال حبس تعزيری محکوم و به قيد  و شجاعتش در راه آزادی مطبوعات در ايران اھدا کرد.

  وثيقه ازاد است.

. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، ، وکيل دادگستری و فعال اجتماعی استنسرين ستوده حقوقدان

کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان، و انجمن حمايت از حقوق کودکان 
ھای بسياری از فعاالن حقوق بشر، فعاالن حقوق زنان، کودکان قربانِی کودک آزاری بوده و وکالت پرونده

ميالدی) برنده جايزه  ٢٠٠٨( ١٣٨٨است. ستوده در سال و کودکان در معرض اعدام را برعھده داشته
ھای فعاالن حقوق بشر و کشته ستوده وکالت پرونده شد.» المللسازمان حقوق بشر بين«حقوق بشر 

 . استرا بر عھده داشته ١٣٨٨خرداد  ٢٢شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات 

، در »اقدام عليه امنيت ملی«به اتھام  ١٣٩٢ر شھريو ٢٧تا  ١٣٨٩شھريور  ١٣نسرين ستوده از 
هللا وی وکالت فعاالن اجتماعی و فعاالن سياسی مانند شيرين عبادی، حشمت بازداشتگاه اوين به سر برد.

طبرزدی، عيسی سحرخيز، محمد صديق کبودوند، اميد معماريان و نيز فعاالن جنبش زنان ايران مانند 
نيا، پروين اردالن، نوشين احمدی خراسانی، ه شجاعی، طلعت تقیرؤيا طلوعی، فرناز سيفی، منصور

خديجه مقدم، علی اکبر خسرو شاھی، مريم حسين خواه، جلوه جواھری، ناھيد کشاورز، ھومن فخار، 
زاده، امير يعقوبعلی، دالرام علی، مارال فرخی، ناھيد راحله عسگری زاده، نسيم خسروی، محبوبه حسين

وی ھمچنين وکالت برخی کشته شدگان و اعدام شدگان  است.ا بر عھده گرفتهجعفری و سميه فريد ر
است از جمله: احمد نجاتی کارگر و پيامدھای انتخابات رياست جمھوری دھم ايران را بر عھده داشته

ن ھمه قابل يولی با ا وی از چھره ھای مطرح و جنجالی اپوزسيون داخل کشور است. پور.آرش رحمانی
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ا اعدام يا در زندان ھستند ينش يبش پر پول و موکليجه مانده و جيش بی نتيت و تمام تالش ھاسياعتماد ن
  شده اند.

حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر، نويسنده و مدرس ايرانی است. او از  ،شيرين عبادي

و تنھا  ده استافت کرياست که پروانه وکالتش را در دوران پھلوی در نخستين قاضيان زن در ايران
ايرانی است که جايزه صلح نوبل را دريافت کرده است. کميته جايزه صلح نوبل علت اتنخاب خود را، 
تالش خانم عبادی برای ترويج مردم ساالری و رعايت حقوق بشر در ايران به ويژه در مورد حقوق زنان 

م يبقای رژ«ات يروی از منويجز پن تالش ھا بيولی ھرگز ا ميالدی اعالم نمود. ٢٠٠٣و کودکان در سال 
اگرچه خانم عبادی از منتقدين رژيم  وی به دليل تھديدات مکرر از ايران خارج شد،ده نشد. يد» اسالمی

ايشان را در نزد اپوزسيون زير سوال برده است و ظاھرا ايشان  است ولی دفاعيات ايشان از اسالم،
 مشکلی با حکومت اسالمی معتدل ندارند.

اين است که ھر کدام در مقطعی می توانستند تاثير  ه شده استچھره ھا نام برداز ه از برخی علت اينک
برخی ھم به دليل سمت  گزار باشند و اپوزسيون داخل را ھدايت کنند و به اعتراضات داخلی جھت بدھند،

 ممکن نشده. ھای قبلی و شناخته شده بودن می توانستند در جلب توجه و حمايت خارجی موثرباشند اما،
گانه افتاده يری از بيری و مزد گيپول گ» چرخه«ر راه به ين آدم ھا در مسيه روشن است ايچرای قض

  ستند.يگر قابل اعتماد نيگانه شده اند و ديب» مزدور«تی ياند و به روا

  سلطنت طلبان

ژيم اسالمی را با برخی از ايرانيان در خارج از ايران، از جمله در اياالت متحده آمريکا، می خواھند ر
 شاھزاده رضا پھلوی، پسرارشد محمدرضا  شاه عوض کنند. حضرت)ي(اعلسلطنت مشروطه به رھبری 

بيشتر به  رضا پھلوی ھمواره از حمايت ويژه نسل قديمی ايران برخوردار است، اما او ت)رحضي(اعل
 طنت، تالش می کند.گسترش اھداف خود با اين ادعا که پشتيبان دموکراسی است و نه باز سازی سل

 شگان و حقوقدانان بوده است. ياست پيان ھمواره مورد پرسش خرد و کالن و سيشان در اطرافيانتخاب ا
روی  )NCI، او به طور فزاينده ای به ھمکاری با جوانان در "شورای ملی ايران" (٢٠١١از ماه مارس

  . ديحضرت به حساب می آيخی اعلين اشتباه تاريکه بزرگتر آورد

بر پا کردند و با  ٢٠١٣يش از سی گروه مخالف  به طور رسمی  يک کنفرانس در پاريس در آوريلب
نوشتن پيش نويس مجموعه ای از اصول دموکراتيک برای يک حکومت جمھوری در ايران پس از 

رضا پھلوی به گسترش اھداف خود با  حضرت)ي(اعل شاھزاده جمھوری اسالمی شورايی تاسيس کردند.
ن يدر راس ا ،ژه ایيا ھرگونه حکومت وي ! که پشتيبان دموکراسی است و نه باز سازی سلطنتاين ادعا

گنجاندند و شوربختانه » شورای ملی«است يشان را به ريگروه قرار گرفت پس از گذشت زمان کوتاھی ا
 علنا و ١١رفت. در منشور شورای ملی ماده ياسی را پذين عنوان پس رونده و عقب گرد سيشان ايا

 و عدم تمرکز را توسعه وسفارش ميکند عمال آشکارا به صورتی که استقالل داخلی به استان ھا ميدھد
    .می خوانند» ه طلبانيشورای تجز«ن شورا را ياری ايران اشاره دارد و بسيه ايبه تجز
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العات شنه ھای بد نام و وابسته به وزارت اطياد شده کرده اند پيل ووصی شورای يکسانی که خودرا وک
ده را يچياحضرت شھبانو معضل پيکی آنان با دفتر عليدک ميکشند و شوربختانه نزديم اسالمی را يرژ

  بغرنج تر ھم ميکند.

  گروه هاي چپ

  بسياری از مخالفين که پيرو ايدئولوژی چپ می باشند خواھان برقراری يک جمھوری دموکراتيک ھستند.

  سازمان مجاهدين خلق

ن گروه ين و ضد ترين و دروغگو تريف ترين؛ کثيه ترشيانت پين سازمان خيا
ن گروه و يران است و مزدوری ھای ايت ملی ايت ارضی و حاکميبه تمام

کتاتور بغداد و ين ديه، صدام حسيسم؛ روسيشان به مائو، فاشيوابستگی ھا
ازجمله شکنجه و آزار آدم ھای خودشان که منجر به خروج و ترک آن آدم ھا 

خ مبارزه ين گروه تاريشه تريانت پين گروه خيا راوان دارد. شده است شھرت ف
  ران است. يا

  مخالفين مسلح سني

 جندهللا  

جندهللا از مسلمانان سنی مذھب در منطقه بلوچستان ھم مرز با پاکستان تشکيل شده است. اين منطقه 
گروه به دليل حمله و اين  مسکن اقلّيت بلوچ و به مراتب از ديگر نقاط ايران کمتر توسعه يافته است.

،  از سوی دولت آمريکا در فھرست سازمان ھای ٢٠١٠کشتار غير نظاميان در تاريخ چھارم نوامبر 
  تروريستی خارجی جای گرفته است.

 حزب حيات آزاد(PJAK)   

يک گروه مسلح کرد که در خاک عراق پايگاه دارد و رھبری آن را عبدالرحمن حاجی احمدی، متولد 
ھروند آلمان است و در آن کشور زندگی می کند به عھده دارد. به دليل حمايت اين ، که يک ش١٩٤١

بسياری از اعضای پژاک را زنان تشکيل داده اند. اين گروه در اوايل فوريه  سازمان از حقوق زنان،
از سوی خزانه داری اياالت متحده آمريکا در فھرست گروه ھای تروريست خارجی جای گرفته  ٢٠٠٩
  است.

 الفان عرب / عرب اهوازيمخ  

يکی ديگر از گروه ھای شبه نظامی، عرب ھای اھوازی، در بخش بزرگ عرب نشين استان ھای جنوب 
  .غربی ھم مرز با عراق است. اين گروه در چند سال گذشته فعاليتی نداشته است
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 آمريكايي مقيم آمريكا-گروه هاي ايراني  

کا با ايدئولوژی ھای مختلف، اکثريت آنان خواھان تغيير در ميان بيش از يک ميليون ايرانی مقيم آمري
رژيم اسالمی می باشند،  اگر چه بسياری از آمريکاييان ايرانی تبار در مسائل مربوط به سياست ايران 
فعال نيستند و بسياری از آنان دارای بستگانی ھستند که در ايران زندگی می کنند و به نظر می رسد 

فعاليت ھای سياسی آنان در اياالت متحده موقعيت بستگانشان در ايران را به  نگران آن می باشند که
خطر اندازد. نيمی از اين ايرانيان در منطقه لوس آنجلس زندگی می کنند و برخی از آنان در مورد مسائل 

ديو سياسی ايران  دستکم در راديو تلويزيون ھای ايرانی فعال ھستند. يک دوجين از اين ايستگاه ھای را
نه آنھا را سازمان يکه ھز و تلويزيونی در مقياس کوچک برنامه ھايشان بسوی ايران پخش می شود.

ز به رفسنجانی نسبت يکا وبرخی را نيل و آمرييس و اسرايگانه از جمله انگليھای وابسته به دولت ھای ب
  ميدھند.

 ) شوراي ملي ايراني آمريكاييNIAC(  

NIAC ير رژيم در ايران نيست. ماموريت گروھی است که به دنبال تغيNIAC ترويج گفتگو در مورد ،
وکالی اين گروه طرفدار تعامل با ايران و پشتيبان کاھش تحريم ھای اياالت  سياست آمريکا می باشد.

متحده عليه ايران اظھار داشتند که دولت آمريکا به طور فعال برنامه ريزی برای اقدام نظامی عليه ايران 
ارد. درباره مواضع اين گروه، برخی از کارشناسان و مفسران با استناد به عملکرد و داليل را در نظر د

از نقض حقوق بشر  )NIACو مدارک بر اين باورند که اين يک گروه پوششی رژيم اسالمی است. (
  توسط رژيم ايران انتقاد کرده است.

 اتحاديه روابط عمومي ايرانيان آمريكايي تبار(PAAIA)   

، گفتگو در مورد مسائل مربوط به PAAIAماموريت اک است و يروه انشعابی از گروه نان گيا 
آمريکاييان ايرانی تبار، مانند  تبعيض ناشی از درک عمومی از ارتباط با تروريسم و يا  اسالم راديکال 

رخی از کمتر شده است،  ب ٢٠١١است. برخی از ناظران بر اين باورند که فعاليت اين اتحاديه از سال 
برای فعال تر  )PAAIAاعضا، اتحاديه را به اعتراض ترک کرده اند، اين اعضا خواھان تالش بيشتر (

  شدن و شکل دادن سياست اياالت متحده در جھت اتخاذ مواضع شديد عليه ايران بودند.

سی و ھفت سال پيش، انگيزه قوی، نيروی انسانی الزم به روايتی سی و شش ھزار عضو ارتش 
ی بخش و امکانات مالی (شاھدخت اشرف از جمله حاميان مالی بود) و......اما سی و ھفت سال رھاي

چرای آن با توجه به آنچه در باال آمده است روشن است.  است اپوزسيون دور خودش چرخ می زند،
ن به نجات يبجای اعتقاد راست» کسب درآمد«عدم وجود رھبری، تشتت آرا و خودمحوری و توجه به 

     ر. کشو
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گروه ھای کوچک و بزرگ ديگری ھمانند آفتاب برآمده و غروب کرده اند که در ليست زير نام آنان 
(گروه و سازمان ھايی که محل آن مشخص نشده جدايی طلب و وابستگان به بيگانه را برده شده است: 
  تشکيل ميدھند)

  لمانآ  سازمان نيروھای ملی رھايی بخش  استراليا  گروه ايرانيان مبارز
  آلمان  سازمان مشروطه خواه شھياد اشتوتگارت  سازمان شه فراز آرين 

  آلمان  سازمان پارس  انگلستان  سازمان سلطنت طلبان سپاه
  انگلستان  کانون طرفداران نظام مشروطه  انگلستان  افسران و درجه داران ارتش 

  فرانسه  سازمان جوانان ھوادار مشروطه   آلمان  سازمان مشعل
  سوئد  شورای سلطنت طلبان سوئد  آلمان  دی ١٧ھانی زنان سازمان ج

  سوييس  سازمان ميھن پرستان ناسيوناليست  انگلستان  سازمان ايران پاد
  ھلند  کانون ايرانيان ھوادار پادشاھی  انگلستان  گروه تالش

  آلمان  گروه سلطنت طلبان نبرد  آلمان  سازمان پرسپوليس
  آلمان  آژير سازمان ايران  آلمان  سازمان شھرياران 

  آلمان  سازمان ملی شاه ايران  آلمان  سازمان ناسيوناليستی داريوش
  دانمارک  شورای مشروطه کشوری ايرانيان  آلمان  شورای نظاميان ايران
  دانمارک  اسکانديناوی-شورای نظامی ايران  انگلستان  سازمان ايران ياران

  دانمارک  ارسيانسازمان مشروطه پ  انگلستان  سازمان نگھبانان ايران جاويد
  کاليفرنيا  سازمان نيروی مبارزان رھايی ايران  آلمان  سازمان جوانان ايرانی ميھنپرست

  آلمان  )انجمن نگھبانان شاھنشاھی ايرانايران شاه(  انگلستان  شورای سلطنت طلبان ايرانی
  دانمارک  سازمان سربازان ايران شاھنشاھی لس آنجلس  سازمان سرباز 
  پاکستان  سازمان سازندگان ايران نوين  اسراييل  سازمان ايران ما

  قطر  سازمان مھرگان   ترکيه  سازمان نجات وطن 
  کاليفرنيا  سازمان ھمبستگی ايرانيان  کاليفرنيا  سازمان جوانان ايرانی ميھنپرست

  پنسيلوانيا  سازمان ميھنپرستان ناسيوناليست   کاليفرنيا  جمعيت زنان مبارز ايران
  تگزاس جوانان ودانشجويان طرفدار مشروطه  واشنگتن  يرانی تان اسسازمان ميھنپر

  کاليفرنيا  جمعيت نشر آزادی   داالس  سازمان پيوند ايرانيان
  کلورادو  سازمان سلطنت طلبان البرز  يوتا  انجمن ايرانيان مقيم يوتاه

  کاليفرنيا  سازمان زنان ايران   کانادا  گروه آوای ايران
  کانادا  سازمان ايران پاد   يفرنياکال  سازمان جوانان متحد ايران

  کاليفرنيا  انجمن زنان ايرانی ميھنپرست  کاليفرنيا  سازمان جم
  کاليفرنيا  جانبازان رضا شاه دوم  کاليفرنيا  جنبش مشروطه خواھان ايران

  کاليفرنيا  دالوران پارس  آلمان  راديو تداوم پادشاھی 
  کاليفرنيا  ن پدافند ملیسازما  کاليفرنيا نويسندگان و ھنرمندان راديو و تل

  کاليفرنيا  کانون ايران  کاليفرنيا  سازمان آريا
  شيلی  سازمان ايران پاد   واشنگتن  جبھه مستقل مشروطه خواھان
    اتحاد چپ کارگری ايران    اتحاد جمھوری خواھان ايران
    حزب ايران    اتحاد سوسياليستی کارگری
    يرانجبھه دمکراتيک ا    اتحاديه دموکراتيک کردستان

    حزب دمکرات ايران    حزب توده ايران
    حکمتيست-حزب کمونيست کارگری      جبھه ملی ايران
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    نھضت ملی ايران (مليون ايران)    جمھوری خواھان ملی ايران
    سازمان سوسياليستھای ايران    حزب اتحاد کمونيسم کارگری
        جنبش مقاومت مردمی ايران
        چريکھای فدائی خلق ايران

        نبش دمکراتيک يارسانج
        حزب حيات آزاد کردستان (پژاک)

    برخی سازمان ھا در اين ليست     (ايران) حزب دمکرات کردستان
    ممکن است خواست ھای جدايی    حزب يان ايرانيست

    طلبانه داشته باشند که ايرانی     حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
    آيند گرچه نام ايرانی به حساب نمی    حزب کمونيست کارگری ايران

    داشته باشند. مرامنامه آنان مطالعه    حزب مشروطه ايران
    .وبررسی نشده است    سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

        حزب آزاد کردستان (پاک)
        نھضت نجات ملی ايران

        حزب سوسيال دمکرات ايران
        حزب سبزھای ايران

        ھمبستگی ملی ايرانيان (ھما )
        حزب مرز پر گھر

  نبود رهبري
متاسفانه در سالھای اول مبارزه که 

که کسانی که  )رضا شاه دوم حضرتي(اعل
ترک قانون اساسی مشروطه را کرده اند 

می  مينامند،» شاھزاده«شان را يا
توانستند با انجام وظيفه رھبری به عنوان 

که در رھمانطو قانونی سلطنت، وارث
نقش  خورده بودند، ندسوگن آقاھره به 

تعيين کننده ای ايفا کنند  که نکردند و بعدھا 
بايد در مقابل تاريخ به اين عدم تقبل 

  مسئوليت پاسخگو باشند.

  بی تفاوتی اکثريت فرھيختگان
خارج از ايران در مواقع ضروری 
در موضع گيری عليه جمھوری 

 اسالمی.
 بيشترشان ،نشين خارج ايرانيان 

 شھرت و وتثر کسب برای فقط
نه برای نابودی رژيم  کنند می تقال
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 بی ھای نمايش اجرای  و سازی ظاھر مشغول  اکثرا  خارج اپوزيسيون و سياسی فعالين اسالمی،
 اند. سبک و ھدف

 نقض موارد ھای بوقچی به تبديل تنھا ايران از خارج در  ھم سياسيون از  عظيمی بخشی متاسفانه 
    .اند نموده تعريف چھارچوب اين در تنھا را خود سياسی کار و اند شده ايران در بشر حقوق

 عده ای مخالف  و ھر گروھی ساز خودش را می زند، ستين کدستي کشور از خارج ونيسياپوز
پان  ،....خواهپادشاھی عده ای و اند خواهجمھوریعده ای  عده ای موافق، حکومت اسالمی اند،

 !ھمديگر با ارتباط بی الجزاير مجمع برابر است با زيسيون،اپو ا طرفدار جبھه ملی ...يست يرانيا
 بسياری دو پاسپورتی و البی گر جمھوری اسالمی شده اند. 
  نھا خريده شدند تا نقش سوپاپ ھای اطمينان را بازی کنند،آدر زمان احمدی نژاد بسياری از 

سالمی بود که کامال ھم بين اپوزسيون از برنامه ھای دراز مدت جمھوری ا مھندسی ايجاد اختالف 
ايران  امنيتی ھایدستگاه توسط نفت فروش ھنگفت درآمدھای باو  ميز انجام شدهآموفقيت 

 .شودمی مديريتخصوصا اطالعات سپاه 
 رانيا مدنی جامعه با ارتباط برقراری در اسیيس فعاالن حتی و روشنفکران یيتوانا عدم. 
  ن را ناممکن جلوه دادهآطوالنی شدن مبارزه. 
 رور حذف ـــيعی يا تــــــدر طول سی و ھفت سال گذشته بسياری از مخالفين واقعی به مرگ طب

 .شده اند
 زگیيانگ بی.  
 ناکارآمدی. 
  زبانی و مذھبی قومی، نظر ازبودن متکثر.  
 نفوذی ھای ارسالی از طرف رژيم جمھوری اسالمی. 
 استمداران در يو سکوت س تاسيکار س در و اکره . دخالت بنا و نجار و عملهنبود دانش مبارزاتی

 گانگان.يده شده از سوی بيمقابل عمله ھای خر
 که بتوانند تصميم گيری ھای درست و بجا انجام دھند سياسیھای  شخصيت انقدف. 
  اجتماعی و مردمی پايگاه فقدان. 
 فقدان اتحاد فکری، مرامی و آرمانی.اتحاد فقدان . 
  رقابت و مبارزه( بازی قاعدهعدم تسلط بر(. 
 و بررسی علل عدم توفيق فقدان نقد. 
 گانه.ينی ھای بد؛ انتخاب ھای بدتر برای اداره امور و اسارت در فکر گرفتن کمک از بيھمنش 

گاھی و تغيير آامکان خودوجود نداشته باشد،  ايرانيان ما اجتماعی ھای دردشايد ھم راه حلی برای اين 
  ا اين طور توصيف می کند:صادق ھدايت مردمش ر چندان ممکن نباشد،

  .دھيم می ترجيح تفکر به را تخيل ھاايرانی ما اکثر-١
  .دھندمی ترجيح ملی منافع به را خود شخصی منافع شرايطی ھر در ما مردم اکثر-٢
  .بزنيم ھمدار را خود حاضريم مفت طناب با-٣
  .داريم تمايل بينیخوش از بيش بدبينی به-۴
  .کنيمنمی اقدامی ھيچ آنھا رفع در اما بينيممی را نواقص بيشتر-۵
  .داريم شرم »دانم نمی« گفتن از ولی کنيممی فضل اظھار کاری ھر در-۶
  .بريم می کار به ما از بيش را من کلمه-٧
٨- ً   .دھيممی ترجيح دانش به را مھارت غالبا
  .کنيممی فراموش را آينده که جايی تا بريممی سر به گذشته در بيشتر-٩
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ً  و عاجزيم ريزیبرنامه و دورانديشی از-١٠   .ھستيم بحران حل و روزمرگی دچار غالبا
 قدمی آن جبران برای ولی اندازيم،می آنھا یتوطئه و ديگران گردن به را مانافتادگی عقب-١١
  .داريمنمی بر
١٢- ً   .کنيمنمی عمل آنھا به ھرگز خودمان ولی کنيم،می نصيحت را ديگران دائما
  .گيريممی ٩٠ دقيقه در را تصميم رينآخ ھميشه-١٣
  !فقيه و شاعر ما ولی اند، داده پرورش فيلسوف و دانشمند ھاغربی-١۴
  .دادند گسترش را شيمی علم ھاغربی بوديم گری کيميا مشغول ما که زمانی-١۵
 بنا را نجوم علم ھاغربی بوديم کواکب احوال کشف مشغول اسطرالب و رمل با ما که زمانی-١۶
  .دندنھا
 بدبياری و قسمت و سرنوشت حساب به را آن رسيم، نمی مانھدف به که ھنگامی-١٧
  .پردازيمنمی علل تحليل و تجزيه به ھرگز ولی گذاريم،می
 و برداشته را آنھا ما ولی دھند،می قرار عموم دسترس در را خود متعارف اطالعات ھاغربی-١٨
  .کنيممی پنھان ھمکارمان از
  .گذاريممی احترام ھايمان زنده از بيشتر را انھايم مرده-١٩
ً  و ھاغربی-٢٠   .شناسندمی خودمان از بھتر را ما ما، دشمنان بعضا
  .خوردمی آب شکسته کوزه از گرکوزه ايران در-٢١
  .کنيممی بيمه خود نابخردانه اقدامات مقابل در را خود دادن صدقه با کنيممی فکر-٢٢
  .کنيممی استخاره کار آخر ممکن ھایبررسی تمام از بعد گيریتصميم برای-٢٣
  .است غاز ھمسايه مرغ ما برای ھميشه-٢۴
  .ماست بدخواه گويدمی را ما عيب که کسی که کنيممی فکر و نيستيم پذير انتقاد وجه ھيچ به-٢۵
  .نداريم را خودمان از برتر افراد ديدن چشم-٢۶
  .دھيممی ترجيح درايت به را زور سازمان يک در مديريت ھنگام به-٢٧
  .کنيم قانع را مقابل طرف خواھيم می فرياد با لنگد می استداللمان پای وقتی-٢٨
 احترام آنھا به اينکه جای به ببرند، حساب والدين از بايد فرزندان ھاخانواده غالب در-٢٩

  .بگذارند
  .کشت حجله در بايد را گربه که داريم اعتقاد-٣٠
  .دھيممی ترجيح ضابطه به را رابطه اکثراً  -٣١
  .است تشويق از ترراحت برايمان تنبيه -٣٢
٣٣-  ً   .دارند بھتری موقعيت ايرانيان ما بين چاپلوس افراد غالبا
 خراب را آن جای صدھا غيره و کشیکابل کشی، لوله برای بعد سازيممی را ساختمان اول -٣۴
  .کنيممی
  .است شده ما ھمه برای عمومی عادت يک آن به نکردن عمل و دادن وعده -٣۵
  .کنيمنمی ھم سرزنش را خود حتی آن از بعد و انديشيمنمی کردن قضاوت از قبل -٣۶
  ...دانيممی خود خواست و اراده از برتر را سرنوشت و شانس -٣٧

يا اپوزسيون به دليل داشتن ھمين ويژگی ھا و خصوصيات ملی نيست آ چقدر از توصيفات باال درست است؟
ورد و کاری از پيش نمی آباال می  سرگيجه می گيرد، ،ددور خودش می چرخ سال است، نهسی و  که

  برد؟؟؟

  يا نياز به يک باز نگری اساسی فرھنگی، پيش زمينه ھر گونه تغييری، برای موفقيت ضروری نيست؟؟آ
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مسلسل ھزار و چارصد  مدن و در چاله فرو افتادن ونقطه پايان بر دور باطل وآيا برای دوباره از چاه در آ
  ن گذاشتن با راھی جز تغيير در بينش و نگرش و عملکرد ممکن خواھد بود؟؟آساله 

نيروی انسانی الزم به روايتی سی و شش ھزار عضو ارتش رھايی  انگيزه قوی، سال پيش، نهسی و 
سال است  نهو و......اما سی  يان مالی بود)ماز جمله حاپھلوی  (شاھدخت اشرف  بخش و امکانات مالی

  . اپوزسيون دور خودش چرخ می زند

ران يدر ا» رھبر«نھا ھمه نشان ميدھد بدون چون و چرا يو ا» خودپرستی«و » پول پرستی«چرای آن 
خالی است و » جای شاه«سال است  ٣٧ک انسجام ملی است. يل يد تشکيد ھمکاری است. شاه تنھا کليکل

شان مشکل يبت اين اساسی مشروطه را خورده اند ولی غوحضرت] گرچه سوگند به قانيشاھزاده [اعل
  بزرگ را بوجود آورده است.

  ک-ح

  ٢٠١٨فوريه  ٢٨

  ٢٠١٨مارچ  ۶باز بينی 

  


