
   حسین دادپور
بر اس�اس مدارک و اس�ناد معتبر، الهام علی اُف 
رئیس جمه�ور آذربایج�ان، پس از تکی�ه زدن بر 
مسند ریاس�ت جمهوری، فعالیت های اقتصادی 
خ�ود و خان�واده اش را، گس�ترده تر ک�رده و در 
نگاه�ی کلی، نب�ض اقتص�اد کش�ور آذربایجان 
به دس�ت او و خان�واده اش افتاد! اله�ام علی اُف، 
دو دختر به نام ه�ای لی�ا و آرزو دارد و همچنین 
یک پس�ر ب�ه ن�ام حی�در عل�ی اُف، ک�ه همنام 
پدربزرگ خود اس�ت. همس�رش مهربان علیوا، 
اه�ل اردبی�ل از روس�تاهای آذربایجان ش�رقی 
در ای�ران اس�ت. مقال پی آمده، به بس�ط فس�اد 
مال�ی عل�ی اُف و خان�واده اش پرداخت�ه اس�ت. 

    
  رشوه »بریتیش پترولیوم« به رئیس جمهور 

آذربایجان برای خرید نفت دریای خزر
سه ماه پس از جابه جایی قدرت و روی کار آمدن الهام 
علی اُف، وی قراردادی موس��وم به »قرارداد قرن«، با 
شرکت بریتیش پترولیوم منعقد کرد تا این کمپانی 
صاحب نفت دریای خزر شود. لزلی آبراهامز، از عوامل 
س��ابق بریتیش پترولیوم می گوید: ای��ن کمپانی با 
چندین میلیون دالر پول غیرقانونی و تحریک مقامات 
آذربایجان��ی، راه را برای معامله نفتی ب��ا آذربایجان 
»هموار « کرد! از آبراهامز پرسیدند چه کسی از طرف 
بریتیش پترولیوم مأمور شده تا اطالعات نظامی را در 
اختیار سازمان جاسوس��ی انگلیس قرار دهد و آیا او 
می دانسته که دارد از طرف بریتیش پترولیوم و دولت 
انگلیس، به دولت آذربایجان رشوه می دهد یا خیر؟ 
او جواب داد: »صددرصد!«. این کمپانی، مس��تقیماً 
پرداخت رش��وه را تکذیب نکرده و اعالم کرده است: 
»هرچند بخش هایی از اظهارات وی )آبراهامز( صحیح 
است اما ما بخش عمده آن را تأیید نمی کنیم و آن را 

مخالف با واقعیت می دانیم!«. 
  قاچ�اق مواد مخدر از افغانس�تان ب�ه باکو و 

کشورهای اروپایی
تش��کیالت مرزبانی دولت به صورت یک تشکیالت 
خصوصی، در اختیار خانواده علی اُف است و بسیاری 
از اقدامات خالف قانون، توسط مأموران این تشکیالت 
انجام می ش��ود که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به 
باکو و صدور آن از طریق گرجستان به روسیه و اروپا، 
از جمله اقدام��ات این تجارت اس��ت. وزارت امنیت 
دولت باکو نیز در این تج��ارت کثیف همکاری کامل 

دارد و امنیت فعاالن و کاال را تأمین می کند!
  فساد مالی در خانواده همسر الهام علی اُف

مجله اشپیگل آلمان در چارچوب افشاگری های مالی 
خود به عملکرد خانواده همسر علی اُف، مهربان پاشا، 
اشاره کرده و می نویسد: براساس اخبار و گزارش ها، 
خانواده همسر علی اُف تحت پوشش شرکت های بیمه، 
ساخت و ساز و آژانس های مسافرتی و همچنین بانک 
خصوصی »پاشا بانک«، در عرصه های اقتصادی کشور 
آذربایجان، بسیار فعال هستند و از نفوذ رئیس جمهور، 
نهایت استفاده را می برند! به نوشته اشپیگل، عموی 
پرنفوذ همس��ر علی اُف، به نام حافظ پاشااُف، از سال 
2006، معاون وزیر خارجه این کشور است و 13 سال 
نیز مسئولیت سفارت آذربایجان در امریکا را برعهده 
داشته است. به نوشته این روزنامه، پدر و خواهر همسر 
علی اُف، دارای مسئولیت های بسیار مهمی در دستگاه 

حکومتی آذربایجان هستند. 
  فعالیت های اقتصادی پسر علی اُف در جمیره دبی

مستغالت در کنار آب، در جزیره جمیره و ثبت شده 
در اداره زمی��ن دبی، ب��ه نام حیدر عل��ی اُف، کودک 

دبستانی و فرزند 11 س��اله الهام علی اُف، که نامش 
برگرفته از نام پدربزرگ اوست، به ثبت رسیده و سال 
گذش��ته، این مس��تغالت با ارزش 44 میلیون دالر، 
برای خرید 9 عمارت بزرگ کنار س��احل در امارات، 
در ی��ک دوره دو هفته ای خریداری ش��دند! روزنامه 
واشنگتن پس��ت با بازبینی اوراق و اسناد موجود در 
دپارتمان دبی، نام حیدر و تاریخ دقیق تولد وی را به 

دست آورده است!
  اماک و دارایی های دختران علی اُف

روزنامه امریکایی واشنگتن پس��ت، میزان امالک و 
مستغالت لیال و آرزو علی اُف، دو دختر رئیس جمهوری 
را 75 میلیون دالر برآورد می کند! به گزارش واشنگتن 
پست، در لیس��ت مالکان، نام هایی مش��ابه نامِ دیگر 
اعضای خانواده رئیس جمهور، نیز به چشم می خورد. 
با احتس��اب اقدامات مالی این دو، س��رمایه گذاری 
خانواده رئیس جمهور آذربایجان در امارات، به حدود 
50 میلیون پوند می رسد! ساخت جزیره ای مثل نخل 
در ساحل جمیرا، به نمادی از تجمل گرایی و افراط در 
دبی تبدیل شده است! بعد از آنکه پروژه جهان دبی، 
به علت کمبود بودجه و عقب نشینی سرمایه گذاران، 
به حالت تعلیق درآمد، ادامه کار تکمیل جزیره نخل 
هم، به تعویق افتاد. جزئیات دارایی های ثبت شده در 
اسناد مالکیت، نشان می دهد که درآمد ساالنه پسر 
رئیس جمهور، ح��دود150 هزار پوند اس��ت! ارزش 
امالک خریداری ش��ده، برابر با 10 هزار سال درآمد 

یک شهروند، از طبقه متوسط آذربایجان است. 
  تجارت خانواده علی اُف با اسرائیل!

از سال 1388، سفرهای مقامات رژیم صهیونیستی 
به باکو افزایش داش��ته اس��ت. مقام��ات صهیونی، 

توانس��ته اند روابط امنیتی و اطالعاتی گسترده ای به 
نفع خود با دولت و عده ای از مقامات باکو، ایجاد کنند. 
در پس زمینه ای��ن روابط، از منافع تج��اری موجود 
بین عده ای از مقام��ات باکو با رژیم صهیونیس��تی، 
اخبار متعددی منتشر می شود. گفته می شود دولت 
صهیونیس��تی، در قالب اقدامات تجاری، رشوه های 
بزرگ به مقامات باکو پرداخت می کند تا بس��تر الزم 
برای نفوذ بیشتر اسرائیل را فراهم سازند. همچنین 
اسرائیل با این اقدامات تالش می کند زمینه های الزم 
برای تأسیس  سفارت باکو در فلسطین اشغالی را نیز 
مهیا س��ازد. در این باره روزنامه مساوات نو چاپ باکو 
در گزارشی منتشر کرده است: »تقویت روابط دولت 
باکو با اس��رائیل، در بع��د اقتصادی نی��ز خودنمایی 
می کند. در پی سفر آویگدور لیبرمن وزیر امورخارجه 
اس��رائیل به باکو، در زمینه تقوی��ت روابط اقتصادی 
فی مابین نیز توافقاتی حاصل شده و نمایندگان چهار 
هلدینگ )شرکت بزرگ سرمایه گذاری مادر(، متعلق 
به مقامات بلندپایه باکو، سفر پنج روزه ای به اسرائیل 
انجام داده اند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ایزروس، 
این سفر از 21 فوریه )2 اسفند( آغاز شده و 25 فوریه 

)6 اسفند 1388( خاتمه یافته است«. 
  سوءاستفاده مالی از بودجه های فرهنگی کشور

حکومت جمهوری آذربایجان مبالغ بسیار زیادی را 
برای پروژه های نه چندان بزرگ در وزارت فرهنگ و 
توریسم هزینه می کند. با اینکه منابع دولتی، گزارش 
دقیقی از میزان این هزینه اعالم نمی کنند اما منابع 
خبری غیررس��می، از میزان این هزینه و فسادهای 
مربوط ب��ه آن اخبار و ارقام حیرت انگیزی منتش��ر 
می کنند! به طور مثال، منابع خبری غیررس��می به 
پروژه بازسازی سینمای نظامی اشاره می کنند که با 
حضور شخص الهام علی اُف، در سال 2011 افتتاح 
شد. با آنکه این پروژه در دوره زمانی 2011- 2007، 
حدود 52 میلیون دالر هزینه داشته اما حتی امسال 
نیز دولت توجه خود را به این مکان، کاهش نداده و 
نزدیک به 4 میلیون دالر دیگ��ر را صرف این محل 
کرده است! در موردی دیگر، برای ساخت یک پیست 
اس��کی در منطقه ش��اه داغ در منطقه قوسار، 878 
میلیون دالر در دوره زمان��ی 2011-2007 هزینه 
شده است، به نحوی که تنها در سال 2011، نزدیک 
به 520 میلیون دالر از سرمایه گذاری دولتی، صرف 
این پروژه شده است. در سال جاری نیز 255میلیون 
دالر از بودجه دولتی برای ادامه س��اخت این پروژه، 
اختصاص داده شده اس��ت. همچنین ساخت موزه 
فرش و هنرهای دس��تی ک��ه از س��ال 2007 آغاز 
شده، تا ابتدای امسال، حدود 5 میلیون دالر هزینه 
داشته و در س��ال جاری نیز برای ادامه ساخت آن، 
17 میلیون دالر اختصاص داده ش��ده است. با این 
اوصاف هنوز زمان قطعی پایان این پروژه مشخص 
نشده است! تئاتر کمدی موزیکال دولتی آذربایجان 
که آخرین بار در س��ال 2001 تحت بازسازی قرار 
گرفته بود، در س��ال 2011 مورد بازس��ازی مجدد 
قرار گرفت. بودجه اولیه این بازس��ازی، تقریباً 21 
میلی��ون دالر بود ک��ه دولت به عل��ت کافی نبودن 
این مبلغ، برای س��ال جاری نیز حدود 30 میلیون 
دالر، برای این کار اختص��اص داد. همچنین طبق 
اظهارات رس��می ابراهی��م غفاراُف رایزن س��فارت 
جمهوری آذربایجان در ایران، سال گذشته دولت این 
جمهوری چندصد میلیون دالر، برای برگزاری برنامه 
یوروویژن هزینه کرده و حتی مقرر ش��ده است که 
برای برگزاری مطلوب این برنامه، بسیاری از منازل 
مسکونی مصادره و تخریب ش��وند. )البته آمارهای 

ثروت جمهوری آذربایجان در انحصار خانواده الهام علی اُف 

رشوه های اسرائیل به هزار فامیل 
برای بسط نفوذ سیاسی و اقتصادی

غیررس��می میزان این هزینه را میلیاردی ذکر 
می کنند( بس��یاری از ناظ��ران معتقدند هزینه 
زیاد و غیرقابل توجیه این پروژه ها، به علت حجم 
اختالس زیادی است که به دست افراد وابسته 
به ابوالفضل قارای��ف وزیر فرهنگ و توریس��م 
جمه��وری آذربایج��ان و از نزدیکان ش��خصی 

مهربان علیوا، صورت می گیرد. 
  سوءاستفاده مالی و فرهنگی داماِد علی اُف

امیل آقاالروف، داماد الهام علی اُف رئیس جمهوری 
آذربایجان اس��ت. امیل آق��االروف فرزن��د آراز 
آقاالروف، از یهودیان آذری مقیم روس��یه است. 
وی بخش های حاصلخیز کشاورزان روستاهای 
اطراف باکو را، به کمک حاکمیت غصب کرده و به 
ساخت و ساز مراکز توریستی و خدماتی، در آنها 
رو آورده است. ساخت هتل در نارداران نیز نمونه 

یکی از این اقدامات آقاالروف است. 
  افشاگری های روزنامه نگار آذری درباره 

تجارت خانواده علی اُف
روزنامه ن��گار آذربایجانی خدیجه اس��ماعیل اوا، 
افش��اگری های زیادی در خص��وص تجارت در 
خان��واده الهام علی اُف انجام داده اس��ت. چندی 
پیش، آخرین تحقیق خانم اس��ماعیل اوا منتشر 
شد و البته قابل ذکر است که از همان زمان، که 
نوشته های وی منتشر شد، ش��انتاژهای زیادی 
برضد او ص��ورت گرف��ت و او را تهدید کردند که 
عکس های خصوصی اش در سایت های اینترنتی 
منتش��ر خواهد ش��د! با توجه به ادام��ه فعالیت 
وی، رس��انه های نزدیک به دول��ت آذربایجان، 
عکس های خصوص��ی او را در خروجی های خود 
قرار دادند! اما گزارش خدیجه اس��ماعیل اوا، در 
مورد زندگ��ی پرتجمل دخت��ران رئیس جمهور 
آذربایجان در منطقه داش کسن است، گزارشی 
از وضعیت مردم روس��تای چودارلی، که معادن 
طال روستای ش��ان را احاطه ک��رده و اینکه چه 
کسانی به کانون های طال، دست یافته اند. در سال 
2007، حق بهره ب��رداری از معدن طالی چودار 
و پنج معدن دیگر، به ش��رکت آیمراک )شرکت 
بین المللی معادن آذربایجان با مسئولیت محدود( 
واگذار ش��د و در این زمینه، با توجه به اختیارات 
رئیس جمهوری، ح��ق انعقاد ق��رارداد به عهده 
وزارت محیط زیست و منابع طبیعی سپرده شده 
اس��ت. اگرچه حکومت، این کنسرسیوم را یک 
کنسرسیوم بریتانیایی، ژاپنی و پانامایی معرفی 
می کند اما در آنجا هیچ نشانه ای از این کشور ها 
نیست! شرکت آیمراک تن، یک نام صوری است 
و صاحبان آن، دختران رئیس جمهور هستند! بر 
اساس قرارداد، ش��رکت آیمراک 70درصد سود 
معادن را تصاحب می کند و کشور آذربایجان، تنها 

30درصد از آن معادن سهم می برد!
  اسراِر »سالن کریستال باکو«

خدیجه اس��ماعیل اوا در آخرین تحقیق خود با 
عنوان: »اسرار سالن کریس��تال باکو«، در مورد 
شرکت هایی که در ساخت بنای سالن برگزاری 
مسابقات مشارکت کرده اند، فاش کرد که شرکت 
آزینکو، متعلق به خانواده رئیس جمهور اس��ت. 
بر اساس اطالعات رس��می، 97/5 درصد سهام 
شرکت آزینکو، متعلق به شرکت انتر انرژی است 
و سهامدار اصلی شرکت انتر انرژی، یعنی صاحب 
70 درصد س��هام آن، آدور ام ام جی اس��ت. آدور 
ام ام ج��ی، با آدرس کوچه هف��ت، صمد وورغون 
در باکو به ثبت رس��یده است. این همان آدرسی 
است که به نام اعضای خانواده رئیس جمهوری، 
یعنی همسرش مهربان علیوا و دخترانش لیال و 
آرزو نیز در اسناد رس��می به ثبت رسیده است. 
بر این اساس، ش��رکت آزینکو متعلق به خانواده 
رئیس جمهوری اس��ت و دقیقاً به همین س��بب 
است که پروژه های بزرگ دولتی، به این شرکت 
واگذار می ش��ود. در این باره می ت��وان از پروژه 
میدان دولت بایراغی نیز نام برد. شرکت آزینکو 
همچنین صاحب پارک تکنولوژی س��ومقاییت 
است که 17 کارخانه در آن واقع شده است. این 
اطالعات در گزارش ششم آوریل 2012 وزارت 

مالیات، قید شده است. 
  حکایت طوالنی فساد اخاقی الهام علی اُف
الهام عل��ی اُف در ابتدای ریاس��ت خود، اساس��اً 
شخصی سیاس��ی نبود و در امور قمار و تجارت، 
فعالت داش��ت و به خاطر میل شدید به قمار، در 
میان اهالی مع��روف بود! در س��ال 1998 برای 
اولین بار، نش��ریه »ایمپولس« که توسط محمد 
سلطان اُف چاپ  می شد، تصاویری از رقاصی الهام 
علی اُف با ایبروگوندش خواننده مشهور ترکیه را، 
منتش��ر کرد و به همین دلیل، مدتی بعد از کار 
برکنار شد! اصوالً الهام علی اُف شخصی سیاسی 
نبود. یک بار در زمان ریاس��ت حیدر علی اُف در 

استانبول، در کازینوی عمر لطفی توپال، به خاطر 
باخت کالن و ناتوانی از پرداخت پول به قماربازان، 
گروگان گرفته شد! پدرش حیدر علی اُف با اعزام 
هیئتی ویژه و پرداخت پول، موجبات آزادی الهام 
علی اُف را فراهم کرد. از س��وی دیگر، در آن ایام، 
روزنامه ینی شفق ترکیه، خبر مقروض بودن الهام 
علی اُف به عمر لطف��ی توپال را، رس��انه ای کرد 
که خاندان علی اُف را سخت آش��فته کرد! با این 
همه بعدها، عمر لطفی توپال به دس��ت اشخاص 
ناشناس )بخوانید مأموران اعزامی حیدر علی اُف( 
ترور ش��د! عالوه بر ای��ن، الهام علی اُف س��ابقه 
همکاری با مجله های مس��تهجن پلی بوی را، در 
کارنامه خود دارد. از این رو به عقیده تحلیلگران، 
حمایت از همجنس بازان و ت��الش برای برپایی 
همایش جهانی همجنس بازان در باکو، ریشه در 

انحرافات اخالقی وی دارد. 
  »مجتمع نسیم دریا«، محملی برای اشاعه 

هرزگی در جوار مکانی مقدس!
جمهوری آذربایجان که تالش زیادی برای ربودن 
گوی س��بقت از مقام های کمونیست شوروی و 
دولت های هم پیمان غربی اش در اس��الم زدایی 
و دین س��تیزی دارد، در زمینه اش��اعه هرزگی 
اخالقی و ولنگاری جنس��ی نیز تالش زیادی به 
خرج می دهد، که جدید تری��ن نمونه آن، افتتاح 
مجتمع به اصطالح ساحلی- تفریحی نسیم دریا، 
به منظور برگزاری انواع برنامه های فساد، در جوار 
یکی از مهم  ترین کانون های مذهبی این کش��ور 
است. به گزارش رس��انه ها، این مجتمع در شهر 
ن��ارداران و حوالی بارگاه قدس��ی حضرت بی بی 
رحیمه)س( خواهر امام رضا)ع(، با سرمایه گذاری 
امیل آقاالروف داماد رئیس جمهوری این کشور، 
راه اندازی ش��ده و ت��دارک گس��ترده ای، همراه 
با ص��رف هزینه ه��ای هنگفت، ب��رای برگزاری 
بزرگ تری��ن فس��تیوال همجنس گرایان جهان، 
به نام یوروویژن دیده شده اس��ت، که در خرداد 
1391، در باک��و برگزار ش��د! جش��نواره ای که 
بسیاری از مردم مسلمان جمهوری آذربایجان، 

انزجار خود را از برگزاری آن اعالم کردند. 
  »فردریک میتران « در باکو!

فردریک میتران وزیر بدنام فرهنگ و ارتباطات 
فرانسه، به باکو سفر کرد و در عالی  ترین سطح، از 
وی استقبال و پذیرایی شد! دیدارهای جداگانه 
میتران با رئیس جمهور آذربایجان و همسر وی و 
انتش��ار عکس های آنها در روز جمعه 19 اسفند 
1390، تأیید کننده کوش��ش ح��کام باکو، برای 
گرامیداش��ت این »آقای بدنام « اس��ت! مهمان 
مقامات باک��و، فردی اس��ت که به عن��وان یک 
هنرپیشه و فیلمنامه نویس، سابقه اخالقی بسیار 
منحطی از خود به جای گذاشته است. فردی که 
با رانت عمویش فرانسوا میتران )رئیس جمهوری 
فرانس��ه از 1995-1981(، در عرصه سیاس��ت 
فرانس��ه مطرح ش��د و اعتراف های وی در کتاب 
زندگینامه خودنگاشته اش، به نام »زندگی بد«، 
که یکی از پرفروش  ترین کتاب های سال 2005 
بود، حاش��یه های زیادی به دنبال داشت. وی در 
این کتاب، به اعتیادش به بهره جویی جنس��ی از 
کودکان تن فروشی پس��ر در تایلند، با پرداخت 
پول، اش��اره صریح ک��رده و به ارائ��ه توصیفات 
شیطانی، از این عمل شنیع پرداخته است. مارین 
لوپن عضو ارشد جبهه ملی فرانسه و نماینده وقت 
پارلم��ان اروپا و رهبر فعلی جبهه ملی فرانس��ه، 
پنج سال پس از انتش��ار این کتاب )پنجم اکتبر 
2009(، در یک برنام��ه تلویزیونی، بخش هایی 
از این کت��اب را خواند و فردریک میت��ران را، به 
سوءاس��تفاده جنس��ی از کودکان و مبادرت به 
عم��ل غیرقانونی با گردش��گری جنس��ی متهم 
کرد. ابتکار لوپن با پیگیری س��ایر رس��انه ها نیز 
همراه و ماجرا برای دولت سارکوزی، عماًل به یک 
رسوایی بزرگ تبدیل شد! اما با وجود اعتراض های 
گسترده به این وزیر فاسد، فردریک میتران با ارائه 
توجیهاتی از این قبیل که تمام افرادی که با وی 
رابطه داش��ته اند در فاصله س��نی پنج سال با او 
بوده اند، ضم��ن انکار نکردن تمایالت و س��وابق 
همجنس گرایانه و هرزگی های اخالقی اش سعی 
کرد از بار اتهام بهره کش��ی جنس��ی از کودکان، 
شانه خالی کند و بخش��ی از نوشته های خود در 
زندگینام��ه اش را، تخیلی بخوان��د! البته اگرچه 
بی بی سی نیز به کمک وزیر فاسد آمد و زندگینامه 
وی را، رمان بیوگرافیک قلمداد کرد و بدین سان 
با حمایت تمام عیار برخی از رسانه های جهانی و 
البته پشتیبانی دوس��ت نزدیک و معلوم الحالش 
کارال برونی و همس��ر وی نیکالی س��ارکوزی، 
توانس��ت به عنوان وزیر فرهنگ فرانس��ه به یک 
حیات سیاس��ی نباتی ادامه دهد. با این همه اما 
تمام این نشیب و فرازها، به بازیافتن آبروی رفته 
وی در نزد افکار عمومی، منجر نشد و جهانیان، 
وی را فردی دانس��تند ک��ه علن��اً همجنس گرا 
است و دست کم تراوش های ذهن منحرف وی، 
بهره کشی جنسی از کودکان را می ستاید. او سفر 
به باکو را، عرصه ای مناسب برای نشان دادن عدم 
انزوای جهان��ی اش، حتی در کش��وری که اکثر 
جمعیت آن مسلمان هستند، ارزیابی می کند و از 

این سفر بسیار خرسند است. 
  قتل مخالفان و معترضان به فساد خانواده 

رئیس جمهور
سردبیر نش��ریه مانیتور که هر از گاه اخبار فساد 
گس��ترده دربار و دولت الهام علی اُف را منتش��ر 
می کرد، در مقابل منزل خود در باکو با گلوله ای 
که به دهانش شلیک ش��د، به قتل رسید و هرگز 
قاتل او نیز پیدا نشد! پیام این ترور خشن، این بود 
که هر خبرنگار و روزنامه نگاری، که در مخالفت با 
دربار و دولت الهام علی اُف دهان باز کند، دهانش 

با گلوله بسته خواهد شد!

از سال 1388، س�فرهای مقامات 
رژیم صهیونیستی به باکو، افزایش 
داشته اس�ت. گفته می شود دولت 
صهیونیس�تی در قال�ب اقدامات 
تجاری، رشوه های بزرگ به مقامات 
باکو پرداخت می کند تا بستر الزم 
برای نفوذ بیشتر اسرائیل را فراهم 
س�ازند. همچنین اس�رائیل با این 
اقدامات تاش می کند زمینه های 
الزم برای تأسیس  سفارت باکو در 
فلسطین اشغالی را نیز مهیا سازد!
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کارنامه جبهه ملی ایران
 در آیینه روایتی مهجور

تشكلی كه به واگرایی رسید!
   محمدرضا کائینی 

در دوران نهض��ت 
ملی ایران، تشکل 
جبهه مل��ی ایران، 
حزب��ی بود ک��ه از 
عناص��ر متف��اوت 
ام��ا دلبس��ته ب��ه 
ملی ش��دن نفت، 
تشکیل یافت. این 
جری��ان سیاس��ی 
تا مدتی انس��جام 
خویش را حفظ کرد ام��ا در نهایت ب��ه دلیل باال 
گرفتن اختالف در آن، به بن بست رسید. خاطرات 
احمد ملکی روزنامه نگار و فعال سیاسی عضو جبهه 
ملی، ابعاد این فروپاشی حزبی را، نشان می دهد. 
این اثر، توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر 
شده است. ناشر در دیباچه این خاطرات و درباره 

محتوای آن، چنین آورده است: 
»انتخابات دوره ش��انزدهم مجلس شورای ملی، 
در مهرماه 1328 و توس��ط دولت ساعد آغاز شد. 
دخالت های هژیر وزیر دربار و بسیاری از صاحبان 
نفوذ، اعتراض بس��یاری از شخصیت های سیاسی 
را برانگیخت. مصدق الس��لطنه به همراه 19 نفر از 
نخبگان و روزنامه نگاران، در اعتراض به انتخابات 
در 22 مه��ر، در کاخ ش��اه متحصن ش��دند. آنها 
خواس��تار لغو انتخابات بودند. متحصنین در روز 
اول آبان، در منزل دکتر مص��دق اجتماع کردند 
و پایه های جبهه  ملی را، بنی��اد نهادند. ترور هژیر 
توس��ط فداییان اس��الم، موجب بطالن انتخابات 
ش��د و در انتخابات مجدد، آقای��ان مصدق، مکی، 
ش��ایگان، بقای��ی، حائ��ری زاده، آزاد و نریمان، از 
اعضای جبهه  ملی به مجلس راه یافتند. با بازگشت 
پیروزمندانه  آیت اهلل کاش��انی و مبارزات بی امان 
وی علیه انگلیسی  ها و وابستگان آنها و قتل رزم آرا، 
جبهه  ملی ق��درت تازه ای یافت و مجبور ش��دند 
مسئولیت اجرایی کش��ور را، به مصدق بسپارند. 
حرکت گروه ه��ای مختلف که تا قی��ام 30 تیر به 

س��وی هم گرایی پیش می رفت، پس از این واقعه 
به واگرایی انجامید و هر  لحظه شکاف موجود بین 
رهبران و هدایتگران حرکت ملی بیش��تر ش��د تا 
اینکه با کودتای 28 مرداد 1332، حکومت مصدق 
س��قوط کرد و س��ایر رهبران نیز به انزوا کشیده 
ش��دند! احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره، یکی از 
رجال و فعاالن سیاسی اس��ت که خود در جریان 
تحصن و تأس��یس   جبهه  ملی ب��وده و حوادث و 
وقایع منجر به تشکیل و ترکیب گروه   ها را، با دقت 
مشاهده کرده اس��ت. ملکی یکی از اعضای جبهه  
ملی بود ک��ه از جبهه  ملی جدا ش��د و از مخالفان 
سرسخت مصدق ش��د. ملکی پس از کودتای  28 
مرداد، خاط��رات خود را روزانه طی 59 ش��ماره، 
در روزنامه  س��تاره منتش��ر کرد. با اینکه ملکی از 
روزنامه نگاران معروف ایران اس��ت خاطرات وی 
بس��یار نامنظم، تکراری و فاقد انس��جام منطقی 
اس��ت. در این حال این خاطرات ب��ه دلیل حضور 
نویس��نده اش در جبهه  ملی می تواند بس��یاری از 
ناگفته های تاریخ��ی را بیان کند. ب��ه عالوه این 
خاطرات می تواند علت شکست احزاب را در ایران، 
تبیین کند. به عقیده  وی، انتخابات دوره  هفدهم 
مجلس شورای ملی، که در دوران حکومت دکتر 
مصدق برگزار ش��د، آخرین چوب حراجی بود که 
بر پیکر جبهه ملی وارد شد و اطرافیان مصدق، که 
او را به عنوان فردی مؤمن به قوانین و وطن پرست 
می دانس��تند، جز ریاکاری و عوام فریبی و بدتر از 
همه، جاه طلبی چیز دیگ��ری از او نیافتند! وی در 
سراسر متن خاطرات به مطالعه و بررسی شخصیت 
و اعمال دکتر مص��دق و دکتر فاطم��ی پرداخته 
است. از آنجا که وی، خود از دوستان فاطمی بود 
و در حقیقت دکتر فاطمی به نوعی از برکشیدگان 
وی محسوب   می شد، توانسته است توصیفی دقیق 
و نظام مند، از افکار و فعالیت ه��ای وی ارائه دهد. 
او در نهایت، به س��عایت دکتر فاطم��ی در دوران 
نخست وزیری دکتر مصدق و بدگویی های روزنامه 
باختر امروز، اش��اره و آن را امری بس��یار ناپسند، 
در دوران حیات سیاس��ی دکت��ر فاطمی قلمداد 
می کند. نویس��نده این خاطرات، مهم  ترین علت 
شکس��ت مصدق را، جاه طلبی و استبداد شخصی 
وی می داند و یاد آور می ش��ود که اگ��ر وی چند 
صباحی نیز توانس��ت پیروزی را در آغوش بکشد، 
مرهون تبلیغات و پروپاگاندایی بود، که وی مانند 

سایر دیکتاتور  ها اعمال می کرد...«. 

اله�ام علی اُف اصوالً ش�خصی سیاس�ی 
نبود. ی�ک ب�ار در زمان ریاس�ت پدرش 
حیدر علی اُف و در استانبول، در کازینوی 
عمر لطفی توپال، به خاط�ر باخت کان و 
ناتوان�ی از پرداخت پول ب�ه قماربازان به 
گروگان گرفته شد! پدرش حیدر علی اُف 
با اع�زام هیئتی وی�ژه و پرداخ�ت پول، 
موجبات آزادی الهام علی اُف را فراهم کرد!
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   بانیان اولیه جبهه ملی ایران در یک قاب!


