
  "خواندنی ها"چند سند خواندنی به نقل از مجله 

  30دهه تاريخ 
  از زبان مطبوعات آن دهه

  
پيرامون يک دوره چپ روی حزب توده ايران در برابر کابينه اول دکتر مصدق داد سخن 
زياد داده شده و از ميان مليون و غير مليونی که طوطی وار از آن دوران ياد می کنند، 

در درون دولت مصدق، بودند تصميم  حتی يکبار بگويند و بپذيرند که تاکنون ديده نشد، که
برای . سازانی که می دانستند آن دولت را می خواهند به مسلخ کودتای دربار شاهنشاهی ببرند

ها نه تنها مانند همين دورانی که شاهدش بوديم و هستيم مسئله آفرينی خيابانی  اين سياست، آن
در جنبش ملی، محدود کردن آزادی " تفرقه"لکه گام به گام سياست و کابينه ای می کردند، ب

ما شک و ترديد جدی داريم، که مليونی که . ها و خيزهای نيمه کودتائی را پيش می بردند
اکنون بعنوان نسل قديم شناخته می شوند و در دوران مصدق جوانان ملی بودند، حتی زحمت 

. ق را هم به خود داده باشند و يا بدهندمرور دوباره و ضروری مطبوعات دوران مصد
ها زير نام هايی جديد اما با گرايش های ملی جمع شده اند  اين سال حساب نسل جديدی که در

درباره اين گروه ما حتی ترديد ! ها داشت که بکلی جداست و از اين نوع انتظارها نبايد از آن
 کنند، چه رسد به مرور مطبوعات داريم که اخبار کنونی داخل کشور را هم با دقت دنبال

  !دوران دولت دکتر مصدق و جنبش ملی نفت
 آغاز کرديم مشوقی باشد برای آن 30شايد، کوششی را که ما برای ورق زدن مطبوعات دهه 

آنچه را در زير می بينيد و می خوانيد، بخشی هايی از مطالب و اخبار مجله . دو طيف
مجله ای که در آن دوران و زير فشار جنبش خود . ست ا1331در ابتدای سال " خواندنی ها"

را ستون فقرات مطبوعات غيرحزبی معرفی می کرد، گرچه نان را اغلب به نرخ قدرت و 
 و سرانجام نيز به يکی از ارگان های مطبوعاتی دربار عليه می خوردشاهنشاهی دربار 

" اميرانی" مرداد تبديل شد و صاحب امتياز و مديرمسئولش 28مصدق و سپس مدافع کودتای 
  .تا پايان نيز از حمايت دربار مقتدر پس از کودتا برخوردار ماند

ستگيری توده ای ها در اينجا، اخبار مربوط به بستن دفاتر حزب توده ايران و يورش و د
را می )  بود است که دولت مصدق پرچمدار آزادی1331توجه کنيد که مربوط به سال (

 تشويش اذهان عمومی همچنان که خبر اعالم حکومت نظامی را به بهانه جلوگيری از. خوانيد
و توطئه کشاندن ) استدالل هايی مشابه استدالل های رهبران جمهوری اسالمی(و هرج و مرج

ها برای فرار  هرات خيابان به سمت سفارت اتحاد شوروی وقت، با اين هدف که توده ایتظا
از زير باطوم و سرنيزه سربازان حکومت نظامی به داخل سفارت بروند و سپس در بوق 

  !ها به سفارت شوروی رفتند کنند که توده ای
  ! کنونی کشور داردچقدر بهانه ها و توطئه ها، در اهداف و شيوه ها شباهت به رويدادهای

نکته جالب ديگری که دراين مطالب می خوانيد آنست که حکومت نظامی از روی سر نخست 
يعنی درکابينه مصدق بودند کسانی که همسو با شاه زمينه حکومت . وزير اعالم می شود

درست . نظامی را فراهم می ساختند و شهربانی و ارتش را بنام دولت به خيابان می کشاندند
به فرمان ) البته در لباس شخصی(ه به خيابان کشاندن نيروی انتظامی و سپاه پاسداران شبي

  !بيت رهبری اما بنام دولت خاتمی
ما در آينده نيز مطبوعات اين دوران را ورق زده و باز هم اسنادی را با اين اميد که نسل 

  .شوندجديد بخوانند و با تاريخ گذشته به زبان واقعيات و نه شايعات آشنا 
  
  

  



   

 


