
  1381 اّول آذرماه
  روز پرخاش و خروش همگانی

 
 به هيچ وجه نباید قهر ،در چنين وضعی به هيچ وجه نباید فریب خورد. . . .

سنگين مردم را نسبت به این سامان یکه تازانه ضد ایرانی کـم کـرد بلکـه        
باید کوشيد که ایـن قهـر سـنگين امـا خـاموش بـه یـک پرخـاش و خـروش                      

داریوش (       . . . . گانی بدل شودهم
 )فروهر

 
متن باال بریده ای از سخنان زنده یاد داریـوش فروهـر در رابطـه بـا نمـایش انتخابـاتی سـيد                       

ن زیــر بریــده ای از و مــت. محمــد خــاتمی از ســوی رژیــم ســفاک جمهــوری اســالمی اســت

 یک روز پس از انتخاب نمایشـی سـيد محمـد خـاتمی              ، مصاحبه مطبوعاتی  سخنان وی در    

 :است

جنــاب فروهــر اگــر از شــما آقــای محمــد خــاتمی دعــوت بــه    :سوآل
 همکاری بکند قبول می کنيد؟

مـن از ایـن     . ميان این نظام و مردم یک دریای خون قـرار دارد           :جواب
   .دریای خون نخواهم گذشت

 

 قتـل فجيـع و    آغـاز پنجمـين سـال     یعنـی  1381 اول آذرماه    اکنون بيش از چند روز به     

شيرزنی که راه و رسم مبـارزه و        ) اسکندری( او پروانه فروهر     وحشيانه وی و همسر فداکار    

اخالق سياسی و مبارزه را از مصدق بزرگ آموخت و لحظـه ای دسـت از مبـارزه شـجاعانه                    

محمـد   خون   خون پاک پروانه و داریوش فروهر،     . ر همسر خود بر نداشت نمانده است      در کنا 

 دوانـی و خـون پـاک هـزاران جـوان      مختاری، خون محمد جعفر پوینده، مجيد شـریف و پيـروز        

 و می ریخته شـد جمهوری اسال سردمداران  تاکنون به دستور1377ایرانی که از اول آذرماه     

  دو  و مـردم ایـران      اسـالم پنـاه     نظـام   را ميـان    دریـا   ایـن   ادامه دارد پهنـه    همچنان بی رحمانه  

زهـای   بـرون مر    در درون و    بـا شـرف     ایرانـی   کدام  از این دریای پرخون    .صدچندان کرده است  

؟ و کـدام ایرانـی از اینهمـه ظلـم و سـتمی کـه بـر ایـران و ایرانـی رفتـه                          کرد ایران گذر تواند  

 مصون خواهد ماند؟  

 و قهـر خـاموش مـردم         ما در بيرون مرزهای ایران      یا کمکاری  اکنون سکوت و اغماض   

یـر  محروم و ستم کشيده ما در درون مرزهای ایران گرچه ممکـن اسـت بـه مثابـه آتشـی ز                    

باشد و به زودی ریشه ظلم و جهل مالیان را در ایران بسوزاند، اما سزاوار نيسـت                 خاکستر  

روزها و ماه ها و سال ها یکی بعـد از دیگـری بـا انتخـاب روش هـای بـه ظـاهر آسـان مثـل                            

انتخاب خاتمی در برابر ناطق نوری و درگير شدن با مسائل انحرافی و کم اهميت از سـوی                  

 و آن قهر سنگين ولـی خـاموش در   ،وت و اغماض در بيرون مرزهای ایران    این سک . ما بگذرند 

 درون مرزهای ميهنی که اینچنين در خون غوطه ور شده و در فساد و فقر و مرض و فحشا
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 دست و پا می زند ایران و ملت هفتاد ميليونی ما را به سوی نيسـتی سـوق                   و مواد مخدر  

در باره وضـع اسـفبار      "  به آن ستون فرجی است     ازین ستون " ضرب المثل معروف     .می دهد 

صبر و تحمل و کمکاری ما فرجـی بـرای رژیـم            . ایران و مردم ستمدیده ایران صدق نمی کند       

جمهوری اسالمی است که همه چيز دارد به غيـر از زمـان کـه کليـد آن در دسـت مـا مـی                         

 قهرمانی که تـا      شادروان پروانه فروهر زن    . به رژیم جمهوری اسالمی فرصت ندهيم     . باشد

 به پای ما ایرانيان و نسـل هـای آینـده            نهایت اخالص و فداکاری    آخرین قطره خون خود را در     

 سـيد محمـد خـاتمی بـه          نمـایش انتخابـاتی و گـزینش ماللتبـار          پس از اتمام   ارزانی داشت 

  :ه بود گفت با خبرنگار آلمانی ایدر مصاحبهریاست جمهوری 

يشـتر، و مـردم راه آسـان را انتخـاب کردنـد،             بولی جوان ها و زن هـا        . . . . 

قهر بزرگشان را شکستند و با آمدن آقای خاتمی به عقـب انداختنـد آنچـه                

 . . . .را که ما در راستای آن بسيار تالش کرده بودیم 

    

اگر امروز می بينيم که دامنه خون ریزی و مرگ و انهـدام ایـن ملـت از سـوی رژیـم                       

نام این مملکـت     و سربازان گم    بی گناه  ها کشيده، اگر فرزندان   سفاک و خونخوار به خيابان      

  حکم یک مّلای نادان در مأل عـام از دکـل جرثقيـل هـا          به  و دروغين  با اتهام های بی اساس    

 :دليلش این است که ما. آویزان می شوند دليلی بس آشکار دارد

قهر سنگينمان را در نمایش انتخابات ریاست جمهوری خـاتمی شکسـتيم            

 .رای رسيدن به آزادی راه آسان را انتخاب کردیمو ب

 : دليلش این است که

 چهارسال پيش در خون غلطان یافتيم و قهـر     پيکر تب آلود پروانه فروهر را     

« بـه یـک     »  یّکـه تازانـه ضـّد ایرانـی        نسـبت بـه آن سـامان      « سنگينمان را   

 .بدل نکردیم» پرخاش و خروش همگانی

 1377 از اول آذرمـاه خـونين      روز، پـس از گذشـت چهارسـال       و به طور قطع و یقين چنانچه ام       

همچنان خاموش بمانيم و کار را به عهده جمع اعتراضـی و پراکنـده چنـد هـزار دانشـجو در                     

این دانشگاه و آن دانشـگاه بگـذاریم، اگـر بـاز هـم بـه تماشـای قربـانی شـدن دانشـجویان              

این ضحاک خونخوار زمان اگـر در       . غيورمان اکتفا کنيم به زودی نوبت یکایک ما خواهد رسيد         

یک ما  ار نگيرد همچنان به مکيدن خون یک        قربرابر تجمع اعتراضی یک ميليونی ما در تهران         

 . ادامه خواهد داد

وظيفه ما امروز در خارج از مرزهای ایران پشتيبانی مادی و معنوی از دانشجویان و                 

 روز معين و در یک یک مردمی است که در درون مرزهای ميهن بالزده مان در 
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. گرد هم جمع شوند و آزادی را یکصـدا فریـاد کننـد             با جمعيت یک ميليونی    مکان معين 

 :این روز معين در پيش ماست

  1381اّول آذرماه 
 : را نيز ميدانيماین مکان معين

 )قتلگاه فروهرها(ن هدایت،تهران خانه آزادی در خيابا

 و

  تهرانمجلس شورای ملی، ميدان بهارستان،
تـاریخی در ایـران و      /در برابر جمع اعتراضی یک ميليونی مـردم بـر اسـاس تجـارب مبـارزاتی               

دیگر کشورهای جهان هيچ رژیمی و هيچ دشمن داخلی و خارجی نه تنها جـرأت سـرکوب                 

نخواهد داشت، بلکه نيروهای نظامی و مسلح را که خود دلی پرخون دارند یکباره به مـردم   

 تجمع موضعی در شهرسـتان هـا در روز اول   .ار را یکسره خواهد کردملحق خواهد نمود و ک   

 بــرای ســران آدمخــوار و  از ســوی جمــع قليلــی از دانشــجویان نهایــت مطلــوب1381آذرمــاه 

رژیم اسالمی است، زیرا سـرکوب وحشـيانه را برایشـان آسـان و آمـاده مـی                  جنایت پيشه   

ستمدیده و شجاع ایران با هر زحمت       اگر از هم اکنون تمامی دانشجویان و دیگر مردم          . کند

از سراسر ایران به تهران روی آورند و در جهت ایجاد یک تجمـع بـزرگ                و مشقت و مخارجی     

و غير قابل کنترل از سوی رژیم قدم بردارند می توانند بساط و برنامه خيانتبار والیت فقيه و                  

 را از وجـود جـاهالن       رئيس جمهور نمایشی او را به ناگـاه در هـم ریزنـد و خـاک پـاک مـيهن                   

 . پاک سازندوحشی و خيانت پيشه

یکی از نگرانی ها این است کـه در غيـاب یـک رهبـر واحـد و یـا هيـأت رهبـری چـه                           

 خواهد شد؟ جوابی که به این سوآل مهم می توان داد جواب واحدی نيست ولـی یکـی از                  

 : راهکارها چه بسا نظير این باشد که

 یعنی همان ها که همچنـان در برابـر شـکنجه و             ، خودی با آزاد شدن زندانيان سياسی غير     

 جوان ترین دانشجویان تا      ميان  از  می تواند   تيم رهبری موقت   ،زندان تن به تسليم نداده اند     

 کـه رژیـم جـرأت آزاد کردنشـان را طـی سـال                و پر تجربه ترین زندانيان سياسی      ینمسن تر 

 هـرکس کـه باشـد بـه         یکـه تـاز    و   رهبر واحد . های دراز گذشته نداشته است تشکيل شود      

ب تلـخ گذشـته زیـر بـار     مردم ایران به طور قطع پس از تجار  . سرعت آلوده قدرت خواهد شد    

ایران در قبال تجـارب سـخت و سـنگين گذشـته از         .  نخواهند رفت  یک رهبر و سلطان و امام     

وارد .  گذشـته اسـت     کنـد  ی را بـر سـر خـود سـوار          واحد  و یکه تاز    که یک رهبر   چنين مرحله 

 دن هرگونه تيم رهبری از خارج از مرزهای ایران نيز چيزی بجز همان تيمی که اکنونش



  ـ4ـ 

افغانستان بـه کـار مشـغول هسـتند           مانند کارمندان وزارت امور خارجه آمریکا و انگليس در        

ف راسـت تـا چـپ       بی شـک در ميـان مـردم دلسـوخته و محـروم ایرانـی از طيـ                 . نخواهد بود 

ان و مردان پـاک و درسـتکار فـراوان یافـت مـی شـوند، امـا در ایـن                      زن سياسی و ایدیولوژیک  

بایـد  .  ورود هرگونه تيم رهبری از خارج مـی توانـد بـس مشـکوک و خطرنـاک باشـد                   ،مرحله

 .عطایش را به لقایش بخشيد

 این خواهد بود که تمامی مردم ایران نه بـه صـورت             57تفاوت اصلی با انقالب سال       

 و غيـره، بلکـه بـه صـورت واقعـی خـود یعنـی بـه                  ی بگير دولت  پاسدار و نظامی و تيم حقوق     

در مشاغل و حرفه های معمولی خود باقی خواهند مانـد        " مردمی بيدار و هوشيار   " صورت  

 احـزاب آزاد سياسـی و سـندیکاها بـه        .و به هيچ کس اجازه انحراف و اشـتباه نخواهنـد داد           

 طـی    متفقـا   موقـت و احـزاب آزاد      تـيم رهبـری   . سرعت فعاليت آزاد خود را آغاز خواهند کـرد        

 پایه و اصول تحویـل دادن حکومـت را بـه مـردم از                می توانند  مدتی بين شش ماه تا دوسال     

 بشـر   طریق یک قانون اساسی مدرن و با تکيه بر حقوق شـناخته شـده در منشـور حقـوق                  

چـه  «  سـوآل مهـم      نطور کـه در بـاال اشـاره شـد         البتـه همـا   . سازمان ملل متحد مهيـا کننـد      

ولـی تـأخير    .  در این مقوله نيست    جواب واحدی نيست و اگر باشد جای آن        را»هد شد؟ خوا

 از  ان گـذر کـردن     همـ   بـا  در کار مهم برکندن بنياد ظلم جمهوری اسالمی از سوی یکایک مـا            

  از سـوی رژیـم خونخـوار اسـالمی          اسـت کـه هـر روز بـر پهنـا و عمـق آن                برابر دریای خونی 

  برگزیـده   از پـيش    به اميد یک تيم رهبـری      اميد یک رهبر یا   اگر بخواهيم به    . دافزوده می شو  

 مـدت مدیـدی اسـت        دقيقا قدم در راهی گذاشته ایم که بدخواهان ایـران          در انتظار بمانيم،  

 این طـرح شـوم همـين اسـت کـه مـا را در سـه                  . و به اجرا گذاشته اند     طرح آن را ریخته اند    

جبـار سـر تسـليم در      کننـد تـا بـه ا       رهال یا در دایره تنگ استيصال محاصـ       گوشه دیوار استيص  

 دیگری و یا تـيم رهبـری سـاخته و پرداختـه دسـت               برابر رهبر خوش خط و خال ولی یکه تاز        

  .غيبی فرود آوریم

 ساخته و پرداخته شده در جهان غـرب را          ما می توانيم تمام طرح ها و نقشه های         

راه داریـوش فروهـری، امـا       امروز نه مصدقی وجود دارد نه پروانه و نه          . نقش بر آب سازیم   

 را نمی توان کشت، نمی توان دشنه آجـين کـرد، راه و رسـم مصـدق در ال بـه                      مصدق

. نيـاز بـه تعبيـر و تفسـير نـدارد          الی اوراق تاریخ چنان روشن و واضح بر ما نمودار اسـت کـه               

تعداد کتاب هـا و نوشـته هـای تـاریخی دوران نهضـت ملـی ایـران بـه رهبـری دکتـر محمـد                          

:  فـراوان اسـت امـا در ایـن ميـان خوانـدن یکـی از آخـرین کتـب تـاریخی بـا نـام                         مصدق بس   

نوشـته اسـتاد ارجمنـد       » مـرداد  28پيامـدهای کودتـای     ــ  نفت، قدرت و اصول     «

  که ناشرالمحسين صالحياردانشگاه سيراکيوز نيویورک آقای مصطفی علم، ترجمه آقای غ
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تـاب بـه طریـق بسـيار صـحيح علمـی            ایـن ک  . اسـت ضـرورت دارد    انتشارات چـاپخش     آن  

بخش بزرگی از این کتـاب بـه درج منـابع اصـلی و اسـناد واقعـی و آزاد                    . نوشته شده است  

 شده از 

آنچه بيش از همـه     . سانسور سازمان های اطالعاتی انگليس و آمریکا تخصيص یافته است         

لـت هـا و     در این کتاب حائز اهميت است قسمتی است که از رقابت های آشکار و نهان دو               

شرکت های نفتی انگليسی و آمریکائی پرده بر ميـدارد و بـه خـوبی نشـان مـی دهـد کـه                     

 1332 مـرداد  28داستان رقابت آمریکا و انگليس بر سر کنترل منابع نفتی از کودتـای ننگـين               

همچنـين نشـان دهنـد راه و رسـم هوشـمندانه زنـده یـاد دکتـر محمـد                 . تا کنون ادامـه دارد    

انـد همـين امـروز نيـز مـا را در کـار مبـارزه بـا اسـتعمار و اسـتبداد و               مصدق است که می تو    

 .سربلند ساختن ایران و ایرانی رهنمون گردد

 :در این روزهای حساس و بحرانی آنکس که می گوید 

 . گذشته را باید فراموش کرد، باید به فکر آینده بود •

 همـان روشـی رفتـار       می خواهد به قدرت دست یابـد و بـه         . از حقایق تاریخی وحشت دارد    

باید در جواب او گفت پس چرا در تمام زبـان           .  پرده از آن بر داشته است      انکند که تاریخ نگار   

 باید از او پرسيد چـرا  ؟"گذشته چراغ راه آینده است" ها و فرهنگ های جهان گفته ان        

 سعی در خاموش کردن این چراغ می کند؟ مگر ریگی به کفش دارد؟

 :و آنکس که می گوید

 کينه تـوزی     گفتن  مرداد 28سخن از تجربه تلخ کودتای ننگين        •

 :شخصی است

 می گوید؟ آیا رقابتی بـين ایـن دو شـخص             کينه توزی چه شخصی با چه شخصی       سخن از 

در گذشته دور و نزدیک بر سر قدرت و تحّکم بر سـر مـردم محـروم ایـران وجـود داشـته کـه                         

 رفی را بر زبان و قلم جاری می کنند؟همچنان ادامه دارد؟ با کدامين اصل منطق چنين ح

 :و آنکس که می گوید

مصدق از طایفه رجال و مالکين و سرمایه داران بود بنـابراین             •

ــارگر و زارع و     ــه کـ ــدار طبقـ ــامی و طرفـ ــت حـ ــی توانسـ نمـ

 : باشد بودهزحمتکش و محروم ایران

 بخوانـد کـه     او یا نمی داند و یا نمی خواند و یـا نمـی خواهـد بدانـد و                 . چه بی انصاف است   

مصدق گرچه از طبقه مالک و رجال قاجار بود، ولی چگونه از حقوق زحمتکشان دفـاع مـی                  

کرد و چگونه در برابر دولت هـای متجـاوز بـه حقـوق کـارگران در کشـورهای دیگـر جهـان در                        

 یا مصدق چگونه بدون دریافت. همان مدت کوتاه نخست وزیری خود قد علم می کرد
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نه تنها مخارج مسافرت خویش به شورای امنيت برای دفاع از حقـوق مـردم               حقوق و مزایا     

 . . . . .ایران را بلکه در اغلب موارد هزینه سفر همراهان خود را نيز پرداخت می کرد

 عموم محـو   دشنه آجين کردن است و نه از صفحه تاریخ و اذهان         نه قابل راه مصدق   

ر اندیشه خود تجزیه و تحليـل کننـد تـا راه نجـات              باید جوانان آن را بخوانند و د      .  است کردنی

 .خود و نسل های آینده را به آسانی از آن فرا گيرند

 آزاد باد ایران
 محمد حسيبی

  1381 آبانماه 23

 WWW.hassibi@chebayadkard.com   
 

   

 

 

 

  

  

   

  

 

  

  

 

 

   

 
 
 
 
 
 

                                                     



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

      


