
 ؟ند چه نيروی شيطانی بود واقعی قتل فروهرهاانآمر
 ؟ چرا فروهرها را کشتند

 و چه باید کرد؟
  از  نيـز   و چشم او    آرمانخواه  دردمند هر ایرانی   در این روزهای خطير و سرنوشت ساز که دل        

  مـيهن و مـردم        کاسـه سـرهای پـر سـودا از عشـق            و  پرخـون اسـت     دست خونریز اسـتبداد    مظالم

هيچ سندی و هـيچ نوشـته    شده   شک لبریز از سه سوآل کليدی و پر اهميت باال          ستمدیده نيز بی  

 آقای احمد عبدالحسينيان سخنگوی سپاما و قائم مقـام مسـئول سـازمان هـای                ای بهتر از نوشته   

 بـر   کـه نوشـته ایشـان  .  به آدمی کمک نمی کند مقتضی برای یافتن جوابجبهه ملی در خوزستان  

 درج شـده بـه شـرح         http://raminnaseh.persianblog.com آدرس   روی شبکه جهانی اینترنت بـه     

    : زیر می باشد

 
  )אّطلاع رسانی سازماנ پیشگاماנ آزאدی مّلت אیرאנ (سپاما

 
  ١٣٨١ / ٠٩ / ٠٣: تاریخ
  ١١ : ٥١: ساعت
  مقاله: موضوع
  !"فروهر بزرگ؛ نماد پایدאری مّلت ستمكشیدة אیرאנ: "عنوאנ

در ســخنگوی ســپاما و قــاءم مقــام مســءول ســازمانهای جبهــه مّلــی  (بدאلحســینیاנ אحمــد ع: تهیــه كننــدה
  .)خوزستاנ

 
 رא بیاد دאرند، زندה یاد دאریـوש فروهـر تنهـا            ١٣٣٢ مردאد   ٢٨ به روאیت تمامی كسانی كه روز تلخ         1

ة در آנ روز شـوم، آנ یگانـ  . نیرویی بود كه با جریاנ كودتا بـه مقابلـه و رودررویـی مسـتقیم برخاسـت                
  .تاریخ معاصر אیرאנ بشّدت مجروح میشود

شــادروאנ فروهــر אز رهبــرאנ برجســتة نهضــت مقاومــت مّلــی بــود كــه هیچگــاה در برאبــر دولــت دســت    . 2
  .אز אفشاگری و مقاومت بازنایستاد) MI6(نشاندة سازماנ سیا و אینتلجنت سرویس 

ناس آנ بـود كـه نقـש بسـزאیی رא در            شهید فروهر אز پایه گذאرאנ جبهة مّلی دّوم و אز رهبـرאנ سرشـ             . 3
  .سازماندهی مجّدد جبهة مّلی אیفا نمود

فروهر بزرگ، با مشاركت جّدی در تشكیل و ساماندهی مبارزאت جبهة مّلـی سـّوم بخـوبی نشـاנ دאد                    . 4
  .كه هرگز سر تسلیم در برאبر אستبدאد فرو نخوאهد آورد

 نماینـدة   ٤بجـز   ( فرאماسونیست رژیم پهلـوی       كه مجلس  ١٣٤٩در نخستیנ روزهای فروردینماה سال      . 5
دאد، تنهـا زنـدה یـاد    ) بحـریנ (ی بـه جـدאیی אسـتاנ چهـاردهم אیـرאנ         أر) فرאكسیوנ حـزب پـاנ אیرאنیسـت      

ردאشت و بـه همـیנ خـاطر بـیש אز سـه سـال رא در سـیاهچالهای        فروهر بود كه فریاد و بانگ אعترאض ب  
  .رژیم گذرאند

 تلاש و كوشש فرאوאنـی بـرאی وحـدت نیروهـای مّلـی دאشـت كـه        ١٣٥٦آנ سرو بلند آزאدگی در سال  . 6
سرאنجام به شكل گیری אّتحاد نیروهای مّلی אیرאנ كه پس אز אندכ مّدتی به جبهة مّلی چهارم معروف                  

  .شد، אنجامید
 سـال   ٢٥ در برگزאری تظاهرאت و رאهپیماییهای אعترאض آمیز مّلـت אیـرאנ نسـبت بـه                 ١٣٥٧در سال   . 7

  .دאدگرאنة رژیم پهلوی نقشی در خور دאشتحاكمیت بی
وی در پســت وزאرت كــار و אمــور אجتمــاعی در دولــت مّلــی مهنــدس بازرگــاנ در جهــت رفــاה كــارگرאנ   . 8

 .אیرאنی سعی فـرאوאנ نمـود و بعنـوאנ نماینـدة دولـت كوشـש بسـیار بـرאی حـّل بحـرאנ كردسـتاנ دאشـت                          
ه دفاعی مقـّدس فرאخوאنـد و حضـوری چشـمگیر در            با آغاز جنگ تحمیلی وی جوאناנ مّلت אیرאנ رא ب         . 9

  .صحنة نبرد میهنی אز خویש نشاנ دאد



جاویدنام فروهر هیچگاה در برאبـر بیـدאدگریهای كاربدسـتاנ حاكمیـت فرقهـای سـكوت ننمـود، و אز           . 10
 ١٣٧٧אیנ رو نزدیכ به یكسال رא در زندאنهای رژیم گذرאند و سرאنجام در روز شوم یكم آذر ماה سـال                     

روندה زندگانی پرאفتخارש بدست خّفاشاנ شب پرست خوנ آشـامی كـه سرسـپردة بیگانگـاנ و بیگانـه        پ
  .پرستاנ خودكامه بودند، بسته شد

چرא كـه تـا   . آری، برאستی فروهر بزرگ، نماد پایدאری و אستقامت مّلت ستمكشیدה و رنجدیدة אیرאנ بود           
 بــا دو پدیــدة شــوم و אهریمنــی אســتعمار و جــاנ در بــدנ دאشــت، نبــرد و پیكــاری ســخت و آشــتی ناپــذیر 

  .אستبدאد دאشت
  روאنש شاد و رאهש پررهرو باد

 آزאد و پایندה باد אیرאנ
 

 و چـرا  ؟ ـــ آمران قتل فروهرها چه کسانی بودنـد حال اگر بخواهيم به دو سوآل اساسی کـه    

 باید به مطالعه کامل مدارک و اسناد منتشره از           و مستدل بدهيم    جوابی عاقالنه   ؟آنان را کشتند  

و اداره  ) M16( سـازمان اطالعـات خـارجی انگلـيس           و (CIA)  اطالعـاتی آمریکـا      سوی سازمان های  

  در پنجـاه  در رابطه با تالش های بی شـرمانه دولـت انگلـيس        ) PREM(اسناد نخست وزیری انگليس   

 انگليسی در روزهـای مشـرف بـه     و لردهای سياست پيشه ها   چگونه پردازیم تا دریابيم     سال پيش 

، چگونه تـالش     برای سرنگون کردن مصدق و حتا قتل مصدق در صورت لزوم           1332 مرداد   28دتای  کو

 نهـال نهضـت      بـه هـيچ قيمتـی       نگذارنـد   بستند کـه    می  عهد و پيمان    با همدیگر   و چگونه  می کردند 

ش و پروانـه فروهـر بـدون شـک جوانـه             داریـو  . بزند  از آن پس جوانه    ملی به رهبری مصدق و یاران او      

 تـا   و1332 مرداد 28د از کودتای ننگين      بع  سال های قبل و     در های نهال نهضت ملی ایران بودند که      

 در اثـر پایـداری و اسـتقامت بـی نظيـری بـه درخـت پـر شـکوفه آزادی و                       سال های قبل از قتلشـان     

آرزوی دیـرین مصـدق      نشسـت و      بـه بـار مـی      شکوفه ها عنقریـب   .  مبدل شده بودند   استقالل ایران 

بـه ایـن دليـل آن هـا را          . بزرگ و ميليون ها مردم سـتمدیده بـه مرحلـه عمـل و واقعيـت مـی رسـيد                   

آمر قتلشان همان سياست دولت انگلستان بود که که عهد کرده بود نگـذارد نهـال نهضـت                  . کشتند

 بـه شـکوفه و بـار        ملی و رهبری مصدق جوانه ای بزند، چه رسد به اینکه درخـت تنومنـدی شـود و                 

مهره های ویژه ای در وزارت اطالعات جمهوری اسالمی و در رأس جناح به اصطالح اصالح                . بنشيند

 . مثابه عامالن این قتل فجيع عمل کردند نيز به آنطلب

  اکنون به روشنی معلوم استو

 . و چه باید کردباید کرد؟ن چه 

ت اسـتعمارگر انگلسـتان اسـت       نباید به نظـام جمهـوری اسـالمی کـه ميـوه سياسـت دولـ                

مهلت داد که ميخ وجود منفور خود را با هزار حيلـه و نيرنـگ بـا نـام و نشـان دیگـری از قبيـل دولـت                             

ــ    ــذهبی و از ای ــی م ــت مل ــب و دول ــد  اصــالح طل ــم کن ــران محک ــل در ای ــان  . ن قبي ــد و پيم ــد عه نبای

ياسـت کشـور آمریکـا را        توانستند س  1332 مرداد   28سياستمداران انگليس را که در جریان کودتای        

موزیانه و حيله مندانه به سوی خود جلـب کننـد و ایـن کشـور را بـه راه خـود وادار کننـد از نظـر دور                             

تمـامی مـدارک و شـواهد نشـان مـی دهـد بـه               باید دست چپاولگر سياست انگليس را که        . داشت

  ایران نيز آغشته اسـت     خون پروانه و داریوش فروهر و بسياری دیگر از نخبه گان و جوانان آینده ساز              



 باید تاریخ را به دقت چندین و چنـد بـار            .هوشيارانه از دخالت و نفوذ در امور ایران برای ابد کوتاه کرد           

خواند و دانست که ایـن دسـت سياسـتباز و فریبکـار انگلـيس اسـت کـه جوانـان ایـران را در نهایـت                       

تياد به مـواد مخـدر و مـواد شـيميائی           استيصال و درماندگی در زیر پوشش ابر سياه و نابودکننده اع          

بایـد ایـن دسـت    . کشنده قرار داده تـا فرزنـدان مصـدق و نهضـت ملـی ایـران را نيسـت و نـابود کنـد                

  و هـوش و اسـتعداد      خونریز را از قفا برید تـا عشـق و انـس و الفـت و شـهامت و پشـتکار                    چپاولگر و   

د هزاران هزار پروانه و داریوش فروهـر        بای. انسان مهربان و سازنده ایرانی شانس ظهور و حضور یابد         

 در نيم شبی به دست مزد بگيران پست و حيوان صـفت   بر آرند تا کشتن آن ها از خون پاکشان سر

در سراسـر   " فروهـر راهـت ادامـه دارد      "و  " مصدق راهـت ادامـه دارد     "غریو  .  ممکن نگردد  گراستعمار

سـتعمارگران از ایـران و رهـائی مـردم          تاه شدن دسـت ا    کونشان داد روز    ایران طی چند روز گذشته      

 .  پاینده باد ایران.دالور و به پا خاسته ایران بس نزدیک است

 محمد حسيبی        
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