
   انوشه ميرمرعشي 
روزي كه دانشجويان مس�لمان پيرو خط امام)ره( 
در اعتراض به عملكرد امپرياليستي كشور امريكا 
و پناه دادن به ش�اه، مي خواس�تند چند س�اعتي 
س�فارتخانه اياالت متحده را اش�غال كنند، هرگز 
تص�ورش را ه�م نمي كردند ب�ا صحنه س�وزاندن 
اسناد، توسط كاركنان به وحشت افتاده آن مواجه 
ش�وند. مدتي بعد از انتش�ار و بازيابي اسناد سالم 
و خرد ش�ده توسط دانش�جويان، بر همگان معلوم 
ش�د كه آنجا نه يك س�فارتخانه كه مركز دخالت و 
مهره چيني بوده است و اينكه آن اسناد، گنجينه اي 
از مدارك معتبر سياسي است كه پرده از جنايت ها 
و خيانت هاي كش�ور مس�تكبر امري�كا و عوامل و 
مزدوران داخلي اش برمي دارد. در مقال پي آمده، در 
ميان انبوه اسناد النه جاسوسي، كنكاش مختصري 
داشته ايم با موضوع رويكرد و عملكرد گروهك هاي 
تجزيه طلب كرد و حاميان آنها، اميد آنكه مفيد آيد. 

      
   قوم كرد در طول تاريخ

مردم شناس��ان قوم »ك��رد« را از اقوام اصي��ل ايراني 
مي دانند كه در طول زم��ان، در پهنه اي از فالت غربي 
آسيا پراكنده ش��ده اند. فردوسي در ش��اهنامه دليل 
پراكندگي آنها را فرار ايشان از ظلم و ستم ضّحاك و پناه 
بردن شان به كوهستان هاي دور بيان مي كند، اما برخي 
مورخان معاصر، دليل آن را مربوط به جنگ چالدران 
در سال893 هجري شمس��ي مي دانند؛ جنگي كه در 
اثر آن، بخشي از سرزمين كردس��تان از ايران جدا شد 
و به دس��ت عثماني ها افتاد. قبل از اسالم اغلب كردها 
زرتشتي بودند، ولي پس از آن همگي مسلمان شدند. 
اكثريت كردها، از اهل سّنت و شافعي مذهب هستند، 
اما در ميان ايشان، ش��يعه 12امامي و علوي هم وجود 
دارد. بيشتر كردهاي شيعه، در ايران زندگي مي كنند و 
بخش اندكي از كردهاي علوي، در تركيه و بيشتر آنها در 

سوريه به سر مي برند.)1(

از اكراد ايران در دوره باستان، نش��انه و آثار زيادي در 
فالت غربي ايران يافت شده است، اما در اسناد مكتوب، 
نخستين حضور اين قوم را در سنگ نبشته هاي »مادي« 
مي توان ديد. پس از اسالم و البته مسلمان شدن اكراد، 
حضور ايش��ان در تاريخ ايران بسيار مش��هود است؛ از 
حضور كردها در س��پاه سلطان مس��عود غزنوي- كه 
بيهقي در كتاب تاريخ خود به آن اشاره مي كند- گرفته 
تا حضور پررنگ و پراثر كرده��ا در دوره صفويه كه در 
كتاب ش��رفنامه تدليسي به ش��كل كامل به آن اشاره 
شده است، البته خاطره خوش مردم ايران از حكومت 
كريم خان زند- كه از كردهاي زندي بود- تا امروز باقي 
است، اما با روي كار آمدن قاجارها و شروع زوال و سقوط 
فرهنگي ايرانيان، ظلم و س��تم به همه اقوام ايراني و از 
جمله به مردم كرد، در ايران آغاز شد؛ ظلم و ستمي كه 
در سلسله سياه بعدي، يعني پهلوي ها به اوج خود رسيد 

و همه اقوام ايراني از آن رنج ها كشيدند.)2( 
در همين شرايط بود كه كشور استكباري امريكا و رژيم 
جعلي اسرائيل )شيطان بزرگ و ش��يطان كوچك( و 
در رأس آنها س��ازمان هاي اطالعاتي شان يعني سيا و 
موساد، با ايجاد رابطه با برخي از رهبران اكراد به ويژه در 
ايران و عراق، شروع به ماهيگيري از آب گل آلود كردند. 
آنها با پررنگ كردن خواس��ته خودمختاري بخشي از 
اكراد كشورهاي منطقه، ش��روع به حمايت سياسي و 
تس��ليحاتي از آنها كردند، البت��ه در آن دوره حكومت 
پهلوي و به ويژه ساواك با مأموران موساد در اين منطقه، 
براي خودمختاري اكراد عراق و ضرب��ه زدن به صدام 
همكاري مي كرد، ولي در همان حال حكومت پهلوي به 
قلع و قمع كردهاي ايران هم مشغول بود)3( و اينچنين 
ظلم و ستم حكام كش��ورهاي اسالمي به عالوه توطئه 
و فريبكاري دشمنان قسم خورده اسالم، فعاليت هاي 
حق طلبانه اكراد براي به دس��ت آوردن حقوق خود را 
تبديل به رفتاري براي ضربه زدن به كشورهاي اسالمي 
و جنگ قوميتي در كش��ورهاي ايران، تركيه، عراق و 

سوريه كرد. 

   جاسوسان شيطان بزرگ در كردستان
با پيروزي انقالب اسالمي و بعد از فرمان امام خميني)ره( 
مبني بر تشكيل جهاد س��ازندگي، گروه هاي جهادي 
براي خدمت رساني به مناطق محروم كشور، از جمله 
مناطق كردنشين عازم ش��دند. از آن طرف مردم كرد، 
به دليل رنج هاي زيادي كه در دوران پهلوي كش��يده 
بودند و محروميت از ساده ترين امكانات، از يك طرف با 
جواناني مواجه بودند كه براي خدمت رساني بهداشتي، 
آموزش��ي و عمراني به شهرها و روس��تاهاي مختلف 
كردستان آمده بودند و از طرف ديگر، با دو گروه كومله 
و حزب دموكراتي مواجه بودند كه به آنها وعده آباداني 
و خوشبختي بعد از خودمختاري كردستان را مي دادند! 
پس در اين ميان بخش��ي از مردم متدين كردس��تان، 
جذب جوانان انقالبي و در نتيجه جذب نظام جمهوري 
اسالمي ش��دند و بخش��ي هم، با باور كردن وعده هاي 
ضدانقالب به صف آنها پيوس��تند، البته گروهي هم با 
صبر منتظر ماندند تا ببينند، در طول زمان كدام يك از 
اين دو جريان، واقعاً براي خدمت و آباداني در كردستان 

فعاليت مي كنند. 
جالب اس��ت كه دقيقاً در همان زمان، سفارت امريكا 
در تهران، شروع به گزارش گيري از عناصر جاسوس و 
تجزيه طلب كرد، براي فهم وضعيت اجتماعي مناطق 
كردنشين و جّو سياسي حاكم بر اذهان مردم آن منطقه 
مي كرد. مثاًل در ميان اسناد النه جاسوسي، سندي به 
تاريخ 11خ��رداد1358.ش، ديده مي ش��ود كه در آن 
فردي به نام »همايون روشني مقدم« با نام رمز اس.دي.
ترانزيت/ ا، به عنوان گزارش��گر س��فارتخانه امريكا به 
تشريح وضعيت مناطق كردنشين مي پردازد. وي پيش 
از انقالب، در امريكا به تحصيل مش��غول بوده و پس از 
فارغ التحصيل ش��دن و پيش از آنكه عازم ايران شود، 

آموزش هايي در سازمان »سيا« ديده بوده است.)4( 
با فرارسيدن مرداد ماه س��ال58، هزاران نفر از عناصر 
ضدانقالب همچون كومله، حزب دموكرات كردستان، 
تعدادي از عناصر س��اواكي و سلطنت طلب با همراهي 

عملكرد و مواضع تجزيه طلبان كرد، در آينه اسناد النه جاسوسي امريكا 

 سفارتخانه اي به مثابه 
ستاد فرماندهي جدايي طلبان!

چريك هاي فدايي خلق)اقليت( به رهبري اشرف 
دهقاني و حتي تعدادي از عناصر حزب بعث عراق، 
به شهر پاوه حمله كردند. آنها پس از تصرف شهر، 
عالوه بر سرقت اموال دولتي و آتش زدن مغازه هاي 
مردم، دست به اقدامات فجيعي همچون ترور و قتل 
شخصيت هاي بومي موافق نظام جمهوري اسالمي، 

پاسداران و نيروهاي جهادسازندگي زدند.)5( 
  توهمات سند شده! 

گفتني است جنايت هاي گروهك هاي تجزيه طلب 
با حمايت عناصر م��ورد حمايت اس��رائيل انجام 
مي شد. چنانچه مئير عزري- س��فير اسرائيل در 
تهران- درب��اره فعاليت هاي دوس��ت قديمي اش 
س��پهبد پاليزبان، در كتاب خاطراتش مي نويسد: 
»در پي رخداده��اي س��ال 19۷9م، چند ماهي 
سپهبد عزيزاهلل پاليزبان ميان تركمن ها و كردها به 
اين در و آن در زد و نتوانس��ت كاري از پيش ببرد. 
سرانجام او از مرز تركيه گريخت، به ايتاليا رفت و با 
شاپور بختيار )آخرين نخست وزير شاه( به همكاري 
پرداخت. پس از چندي به عراق رفت و كوش��يد با 
يكدست كردن ايل هاي كرد و لر و تركمن و بلوچ 
و گريختگان از چنگ انقالبيون، ارتشي چندهزار 

نفري پديد بياورد و كار را يكسره كند.«)6(
جالب اس��ت در ميان اسناد النه جاسوسي، سندي 
وجود دارد كه دقيقاً اين مطل��ب را تأييد مي كند؛ 
سندي كه ايضاً نشان از توهمات خنده دار ضدانقالب 
هم دارد. اين سند كه در تاريخ پنجم مرداد 1358.ش، 
توسط سرهنگ شيفر از وابستگان نظامي امريكا در 
ايران تهيه شده، حاوي اطالعاتي درباره نقش آفريني 
سپهبد پاليزبان- عنصر وابسته به اسرائيل- در غائله 
كردستان اس��ت: »اهداف كنوني كردها محدود به 
يك خودمختاري براي ايرانيان كرد نمي شود، بلكه 
هدف آنها س��رنگوني دولت كنوني و برپايي دولتي 
مسئول تر و مردمي تر كه شامل روحانيت قم نباشد، 
است. هيچ منبع ديگري اين را كه كردها چيزي غير از 
خودمختاري بيشتر مي خواهند، تأييد نكرده است... 
يك تاجر ايراني كردي االصل به وابسته نظامي گفته 
است كه درگيري كنوني كردها در غرب ايران، مسئله 
ساده اي مبني بر به دست آوردن خودمختاري براي 
كردها و همچنين مزاياي بيشتر از دولت موقت ايران 
نيست، بلكه او گفت هدف آنها سرنگوني رژيم كنوني 
ايران، به سركردگي خميني است. او گفت كه ژنرال 
پاليزبان رهبر جنبش كردهاست و او فقط 500هزار 
پيرو در ته��ران دارد. او اضافه كرد كه درگيري هاي 
كردستان و آذربايجان غربي، فقط يك شروع است و 
در عرض دو ماه ضدانقالب از تهران آغاز خواهد شد. 
او گفت كه خانواده اش را ط��ی چند روز، به خارج از 
ايران مي فرستد و خود براي جنگيدن خواهد ماند 
و كاماًل آماده است كه جان خود را فدا كند تا ايران 
را از شر دولت تحت كنترل آيت اهلّل نجات بخشد... 
او گفت كه نه تنها ايرانيان طبقه متوس��ط از دست 
خميني و مالهاي احمقش ب��ه تنگ آمده اند، بلكه 
خيلي از افراد طبقه بي بضاعت ه��م كاماًل از اوضاع 
كنوني ايران مأيوس ش��ده اند. او گفت كه خميني 
پايگاه توده اي اش را از دست داده است و طرفداران او 
كمتر از 30درصد هستند. او اضافه كرد كه گذشته از 
اينها خميني هيچ گاه حمايتي را كه راهپيمايي هاي 
مردم در قبل از انقالب نمايانگر آن بودند، نداش��ته 
است، زيرا اغلب مردم براي انجام راهپيمايي ها پول 

گرفته بودند.«)۷(
اين سند گرچه عيان كننده ارتباط گروهك هاي 
تجزيه طلب با ضدانقالب مورد حمايت اس��رائيل 
است، اما آن بخش كه حاوي اطالعات متوهمانه 
ضدانقالب درب��اره ميزان طرف��داران رهبر كبير 
انق��الب و نظ��ام جمه��وري اس��المي و مي��زان 
نيروهاي طرفدار ضدانقالب )پاليزبان( اس��ت، به 
خوبي نش��ان مي دهد چرا در نهايت حركت هاي 
تجزيه طلبان��ه گروهك هاي ضدانق��الب در كل 
كشور و سياس��ت هاي امريكايي ها در قبال ايران 
شكس��ت خورد. همچنين در سند ديگري كه در 
همان زمان توس��ط يك جاس��وس ديگر سفارت 
امريكا تهيه ش��ده، به موضوع تحليل نوع حمايت 
سياسي كشور شوروي، از خودمختاري كردستان 
اشاره شده است. در بخشي از اين سند آمده است: 
»در حال حاضر به نظر نمي رسد شوروي آمادگي 
طرح تعهدات واقعي را داشته باشد، بيشتر به اين 
خاطر كه هنوز مطمئن نيست انقالب ايران در چه 
جهتي پيش مي رود. آنها نمي خواهند دولت كنوني 
را در انزوا قرار دهند يا آينده حزب توده را با عمل 
نابهنگام تباه كنند، بنابراين مسكو احتماالً كماكان 
به حمايتش از ايده خودمختاري بزرگ تر كردها 
در ايران ادامه خواهد داد، اما بيش از حمايت لفظي، 

از آن پيش نخواهد رفت.«)8( 
پيون�د تجزيه طلب�ان ك�رد و خل�ق   

مسلماني ها!
البته يكي ديگر از اسناد جالب النه جاسوسي درباره 
تجزيه طلبان كرد، مربوط به ارتباط و همبستگي 
آنها با حزب خلق مس��لمان )طرف��داران آيت اهلل 
ش��ريعتمداري( اس��ت. در اين س��ند آمده است: 
»تامست- مأمور سياس��ي- بعداً حين صحبت با 
يك تاجر محلي، ب��ه يكي از م��واردي كه موجب 
مرگ پاس��داران مي ش��ود، برخورد كرد. آن تاجر 
اظهار داشت كه دو هليكوپتر حامل داوطلبان، از 
تبريز عازم منطقه سفر شده بودند و داوطلبان به 
محض پياده شدن از هليكوپتر، به اسارت درآمدند. 
گفته مي ش��ود اس��يركنندگان كرد از داوطلبان 
پرسيدند كه آيا آنها طرفدار شريعتمداري هستند 
يا خميني؟ آنهايي كه خود را پيرو ش��ريعتمداري 
معرفي كردند، آزاد ش��دند و به آنها گفته شد كه 
ديگر در امور كردها دخالت نكنند. آنهايي كه خود 
را طرفدار خميني معرفي كردند، كشته شدند. در 
رويداد ديگري كه توسط مطبوعات گزارش شده، 
آمده اس��ت كه تعدادي از داوطلبان تبريز، توسط 
شورشيان كرد خلع سالح ش��ده و اجازه يافته اند 

به آرامي به خانه هاي خ��ود بازگردند. چند منبع 
تبريزي به مأمور سياس��ي گفته اند ك��ه كردها با 
پاسداران انقالب ترك بهتر از آنچه سزاوار آنهاست، 
رفتار مي كردند و اين سياس��ت به آن جهت اتخاذ 
شده بود كه روابط ترك ها و كردها را تا حد ممكن 

دوستانه نگهدارد.«)9(
  كردهاي غيور و اقليت تجزيه طلب 

به طور قطع اكثريت مردمان كرد ايران، چه از اهل 
سنت و چه ش��يعه، نه در آن دوره و نه امروز، هيچ 
دلبستگي ای به گروهك هاي تجزيه طلب نداشته و 
ندارند. سند اثبات اين موضوع هم، شهداي فراوان 
پيشمرگ مس��لمان كرد ]هم از اهل سنت و هم 
شيعه[ است كه ردپاي آنها را مي توان در كتاب هايي 
چ��ون »فري��اد آزادي« خاطرات عل��ي كلوندي، 
»عصرهاي كريس��كان« خاطرات اميرسعيدزاده، 
»فرنگيس«، »طاليه دارمعرفت« زندگينامه شهيد 
مال مصطفي مردوخي و »ياوران انقالب« زندگينامه 

شهداي ايل منگوري به عيان ديد. 
اما به واقع مي توان يكي از عوامل طوالني ش��دن 
جنايت آفرين��ي گروهك ه��اي تجزيه طلب را در 
منطقه كردستان، اشتباهات اساسي دولت موقت 
در مديريت آن غائله دانست. در آن مقطع مبارزان 
و رزمندگان مسلمان كرد همچون شهيد شاخص 
استان كرمانشاه »سيدمحمدس��عيد جعفري« و 
دوستانش به شدت با تصميم گيري ها و رفتارهاي 
نمايندگان دولت موقت مخالف بودند و آن را عامل 
تش��ديد بحران در منطق مي دانس��تند. چنانچه 
بهروز همتي از ياران ش��هيد جعف��ري مي گويد: 
»دولت موقت داريوش فروهر را به عنوان نماينده 
حسن نيت به كردستان مي فرستد، براي مذاكره با 
سيدعزالدين حسيني و سيدجالل الدين حسيني... 
روش دولت موقت پول دادن ب��ه اينها بود براي به 
توافق رسيدن. 60ميليون تومان به سيدجالل الدين 
پول داده بودند. آقاس��عيد مخالف بود و مي گفت 
اين پول ها به سالح تبديل مي ش��ود...« كه دقيقاً 
همينطور هم شد و آن پول ها تبديل به سالح و بالي 
جان مردم منطقه شد. در مقابل آقاسعيد براي حل 
مشكل، دو نفر از بچه هاي كميته يعني بهروز همتي 
و شهيد تعريف را به قم و ديدار امام خميني فرستاد. 
ايشان بعد از ش��نيدن گزارش آنها درباره وضعيت 
كردس��تان و مناطق كردنش��ين، ضمن دلجويي 
از آنها، ايش��ان را خدمت ش��هيد آيت اهلل بهشتي 
مي فرستد. شهيد بهش��تي بعد از شنيدن گزارش 
نمايندگان آقاسعيد، با تماس با وزير بازرگاني وقت، 
دستور مي دهد اقالم مورد نياز مردمان مستضعف 
منطقه كردس��تان تهيه و به مديري��ت نيروهاي 
آقاسعيد، به آنجا ارسال شود. پول هم براي اجاره 
سوله و انبار، در اختيار آنها مي گذارد. به اين ترتيب 
به مدت شش ماه، نيازمندان منطقه با كوپن هايي 
كه ميان آنها توزيع ش��ده بود، اقالم ضروري را به 
شكل ماهانه دريافت مي كردند كه به ميزان زيادي 
موجب جلب اعتم��اد مردم به نظام مي ش��ود، اما 
متأسفانه بعد از توافق دولت موقت با گروهك هاي 
تجزيه طلب، نيروهاي آقاسعيد مجبور به ترك شهر 

و توقف اين طرح بسيار خوب مي شوند.)10(
  كالم آخر 

امام خميني)ره( در 29مرداد 1358.ش در پيامي 
تاريخي خطاب به مردم كرد فرمودند:  »من از اهالي 
محترم كردستان تشكر وافر مي كنم كه به تعهد 
انساني و اسالمي خود باقي هستند و از آنان تقاضا 
مي كنم كه از قواي انتظامي اس��المي پشتيباني 
كنند و سران اين حزب و مفس��دين را در منطقه 
بگيرند... حزب دموكرات كردستان غيررسمي و 
غيرقانوني اعالم شد و چون حزب شيطان است، 
بايد تمام اهالي كردستان به وظيفه شرعيه عمل 
و جوانان خود را از عضوي��ت در اين حزب منحل 
ممنوع نمايند و با قاطعيت از توطئه اين خيانتكاران 
جلوگيري و مخفيگاه هاي سران آنان را به دولت و 
ارتش اسالمي معرفي كنند... در جمهوري اسالمي 
همه برادران سني و شيعه در كنار هم و باهم برادر 
و در حقوق مساوي هستند. هر كس خالف اين را 
تبليغ كرد، دشمن اس��الم و ايران است و برادران 
كرد بايد اين تبليغات غيراسالمي را در نطفه خفه 

كنند«. )صحيفه امام، جلد9، ص311( 
و اينچنين كردهاي غيور ايران و به ويژه پيشمرگان 
كرد مس��لمان، با بصيرتي مثال زدني، دوشادوش 
نيروهاي انقالبي- از ارتش��ي، س��پاهي، بسيجي 
گرفته تا نيروهاي ژاندارم��ري و جهادگر- جلوي 
عمله دشمن صهيونيستي و امريكا ايستادند و آنها 

را از كشور فراري دادند. 
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جبهه  ملي ايران در ادوار گوناگون
 به روايت يك پژوهش

تشكلي كه 
به مرور كوچك شد

يكي از اس�ناد النه جاسوسي درباره 
پيون�د تجزيه طلب�ان ك�رد ب�ا حزب 
خل�ق مس�لمان آورده اس�ت: »دو 
هليكوپتر حامل داوطلب�ان، از تبريز 
عازم منطقه ش�ده بودند و داوطلبان 
به محض پي�اده ش�دن از هليكوپتر، 
به اس�ارت درآمدند. اس�يركنندگان 
ك�رد از داوطلب�ان پرس�يدند كه آيا 
آنها طرفدار ش�ريعتمداري هس�تند 
يا خمين�ي؟ آنهايي كه خ�ود را پيرو 
ش�ريعتمداري معرف�ي كردن�د، آزاد 
ش�دند و آنهاي�ي كه خ�ود را طرفدار 
خميني معرفي كردند، كشته شدند...«
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   شاهد توحيدي
اثري كه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، جبهه ملي 
اي��ران را در ادوار 
گوناگون حيات آن، 
به روايت و تحليل 
نشس��ته است. اين 
پژوه��ش توس��ط 
س��عيد صمدي پور 
انجام شده و مركز 
انق��الب  اس��ناد 
اسالمي، آن را روانه بازار نشر ساخته است. ناشر در 
ديباچه خويش بر اين مجموعه، در باب محتواي آن 
مي نويسد: »برهه هاي مختلف تاريخ ايران، شاهد 
ظهور گروه هاي سياس��ي متعدد بوده است كه در 
فرايند تحوالت نقش مهمي داشته اند. همزمان با 
جريان ملي شدن صنعت نفت در ايران، جبهه  ملي 
به عنوان يكي از تشكل هاي فراگير، به مدد حمايت 
نيروهاي مذهبي، توانست نقش ويژ ه اي در تحوالت 
سياس��ي آن زم��ان ايفا كن��د، اما با آغ��از نهضت 
ش��گفت انگيز امام خمين��ي)ره( و قيام15خرداد، 
مداراي سياس��ي با س��ران رژيم ديكتاتور پهلوي، 
جاي خود را به مبارزه  غيرمسالمت آميز و براندازانه 
داد. در چني��ن اوض��اع و احوال��ي، مجال��ي براي 
خودنمايي جبهه هاي ملي چندگانه وجود نداشت. 
رهبران و اعض��اي محافظه كار جبه��ه   ملي، صرفاً 
درصدد حفظ و ايجاد توازن ب��راي خود در فضاي 
سياسي كش��ور بودند و عماًل تأثيري در تحوالت 
نداش��تند. با رش��د فزاين��ده  انقالب اس��المي در 
سال هاي1356 و135۷، چاره اي جز تعامل با امواج 
انقالبي براي رهبران جبهه   مل��ي باقي نمانده بود. 
پس از پيروزي انقالب و اعطاي قدرت سياسي به 
بازرگان در پست اولين نخست وزير انقالب اسالمي، 
جمعي از اعضاي جبهه   مل��ي نيز در كابينه حضور 
يافتند. به مرور زمان هم جبهه   ملي و هم ليبرال هاي 
نهضت آزادي، متوجه شدند قادر به پاسخگويي به 
نسل انقالبي نيستند، در نتيجه از صحنه  سياست 

كناره گيري كردند، اما جبه��ه   ملي به جاي درك 
درست از ش��رايط سياسي كش��ور و هماهنگي با 
انقالب اسالمي، راه مخالفت را در پيش گرفت و به 
يك��ي از گروه ه��اي جبهه متح��د ضدانق��الب در 
س��ال1360 تبدي��ل ش��د و در نهايت ب��ا رؤيايي 
س��راب گونه، به مخالفت با اليح��ه  قرآني قصاص 
برخاست كه از س��وي رهبر فرزانه  انقالب حضرت 
امام خميني)ره(، يك گروه مرتد خوانده شد و رو به 
اضمحالل رفت. در پايان ضمن تشكر از آقاي سعيد 
صمدي پور مؤل��ف محترم اين كت��اب، از زحمات 
آقايان دكتر اكبر اشرفي معاون محترم پژوهشي، 
علي كردي مدير محترم بخش تحقيق و ابوالفضل 
صدقي و محمدرضا طاهري مقدم مدير و كارشناس 
محترم گروه تاريخ و روابط خارجي و نيز از همكاران 

محترم معاونت انتشارات قدرداني مي شود...«. 
مؤلف ني��ز در مقدمه خ��ود بر اين كت��اب، ترتيب 
طرح مطالب در آن را اينگونه تش��ريح كرده است: 
»ملي گرايي و عالقه مندي به ميهن و س��رزمين، از 
آغاز تاريخ مورد توجه انسان بوده است، اما در دوره  
معاصر اين امر، به صورت ي��ك ايدئولوژي درآمده 
و گاهي به صورت افراطي م��ورد توجه متفكران و 
انديشمندان قرار گرفته است. اين اثر بر آن است تا 
علل شكل گيري جبهه   ملي در ايران را بررسي كند 
و به رابطه  اين جبهه با رهبران مذهبي و توده  مردم 
بپردازد. گرچه محدوده  زماني اين پژوهش از سال 
1328تا1360 است، اما ملي گرايي در ايران در دوران 
گذشته و فعاليت جبهه  ملي، پس از سال1360 نيز 
مورد توجه قرار خواهد گرف��ت. در بخش اول، ابتدا 
مفاهيم اصل��ي از قبيل تعري��ف ملي گرايي، تاريخ 
ملي گرايي، اسالم و ملي گرايي و ملي گرايي در ايران 
و در ادامه تش��كيل اولين جبهه   ملي تا حوادث28 
مرداد سال1332 بررسي مي شود. در بخش دوم به 
اقدامات جبهه  ملي پس از كودتاي28مرداد، نهضت 
مقاومت مل��ي، جبهه   ملي دوم و جبهه   ملي س��وم 
پرداخته شده است. در بخش سوم جبهه   ملي ايران 
از انقالب اسالمي تا فروپاش��ي، تحت عنوان نحوه  
تشكيل جبهه   ملي چهارم، جبهه   ملي و دولت  موقت 
و علل ناكارآمدي جبهه   ملي بررسي شده است. در 
پايان نيز مواض��ع و ديدگاه هاي جبه��ه   ملي ايران 
و مباحث مهمي چون جبهه   ملي و سكوالريس��م، 
ليبراليس��م اقتصادي و بازار آزاد، انقالب اسالمي و 
ملي گرايي، از ديدگاه امام خميني)ره( مورد توجه 

قرار گرفته است...«. 

   بهمن 1357. كريم سنجابي و محمود مانيان
 در حاشيه ديدار با امام خميني)ره( در مدرسه علوي

به طور قطع اكثريت مردمان كرد ايران، 
چه از اهل سنت و چه شيعه، نه در آن 
دوره و نه امروز، هيچ دلبستگي ای به 
گروهك ه�اي تجزيه طلب نداش�ته و 
ندارند. س�ند اثبات اي�ن موضوع هم، 
ش�هداي فراوان پيش�مرگ مسلمان 
كرد اس�ت كه ردپاي آنه�ا را مي توان 
در كتاب هاي�ي چون »فري�اد آزادي« 
خاطرات عل�ي كلون�دي، »عصرهاي 
كريس�كان« خاطرات اميرسعيدزاده، 
»طالي�ه دارمعرف�ت« زندگينام�ه 
مردوخ�ي  مصطف�ي  م�ال  ش�هيد 
انقالب«زندگينام�ه  »ي�اوران  و 
ش�هداي ايل منگ�وري به عي�ان ديد
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