
 ))يـکی ازداليــل شکسـت ماضـعف تبليـغات مابـود     ((                      
 
 

يکی ازوظائف اصلی هرايرانی آنستکه جوانان مملکت رانسبت بگذشته کشورشان روشن کنندوباکمال 
بـوده ويامرتکب خطاهائی شده  که حتما اگراشنباهی نيزدرکاربوده؛ ضمن بازگوکردن حقايق؛ جوانمردی؛

 .گفتــه شود ؛اند
  

 ومنشاء بسياری ازمـعايب هم شده بود؛ دررژيم گذشته بود بزرگترين عيبی که دردستگاه سياسی کشورما
  وآنچه راکه ميکنيم؛درنتيجه هيچوقت نتوانستيم آنــچه راکه ميگوئيم .تبليغات صحيح نداشتيم اين بودکه ما

وبرای کسانيکه شايعه می  ای مخالفين؛باين ترتيب صحنــه رابــر .تشريح کنيم برای مردم خود
خالـی گذاشتـيم؛ چون اغلب اوقات خودمان ميدانستيم که اين شايعات  پراکندندوبرای کسانيکه اتهام ميزدند؛
توجه نداشتيم  اما .به نظرمان حرفهای مخالفان ودشمنان مسخره ميامد, واتهامات هيچ پايه واسـاسـی ندارد

 وياچيزی گفته ونوشته شود؛ دون اينکه درمقابلش پاسخی داده شود؛ب که باالخره هميــن مسائل؛
 .رسوب کند درشنونــده و خواننده بيطرف ويابی اطالع ممکن است؛

زمانيکـه من دادستان  :وزيرکشوردررژيم گذشته ميگويد مهدی پيراسته دادستان اسبق تهران و آقای سيد
پابراساس  که ازسرتا چيزهائی رابمن نسبت دادند؛ سيد؛بقتل ر روزنامه مردامروز مسعود مدير بودم ومحمد

 روزنامه های مخالف بادستـگاه مستقيم وياغيرمستقيم مرامتهم ميکردند؛ سالهای سال؛ .دروغ واتهام بود
 .بعنوان دادستان لوث کرده ام که روزنامه نويس که به دربارفحش ميداد؛ را مسعود باينکه قتل محمد

 .ومن هم بعنوان دادستان مسامحه کرده ام .دربـار کشته است را محمدمسعودکه  ومينوشتند ميگفتند
 بکندکه اساس مطلب چه بوده است؟ دستگاه مملکت هرگزنتوانست مردم رامتقاعد

اداره آگاهی بداليلی متوجه شده بودکه برادران لنکرانی درمعـرض اتهام ارتکاب به  کشته شد وقتی مسعود
کردندکه قرارتوقيف  ازمن که دادستان بـودم تقاضا . توجه باتهام کافی بودداليل هم برای .قتل هستند
پس ازيکی دوروزمعلوم شدکه  .کرد صادر من به بازپرس مراجعه کردم وبازپرس قرارتوقيف را .صادرشود

که  ؛شدندوفقط حسام لنکرانی باقی ماند همه آزاد و دخالتــی نداشتند؛ برادران لنکرانی دراين کارمطلقا
 وقتی ازاوميپرسيدند؛ مثال .ردقيقه وهرسـاعـت داليـل بيشتری درمورددست داشتن اودرقتل بدست ميامده

پارک شده؛وچراهمين ماشين بعدااوراق شده  دم دفترمحمدمسعود ايــن اتومبيلی که بنام شمابوده؛ چـرا
ن زمان درهمين اتومبيل اين اشخاص شمارادرآ شمادرفالن جاچکارميکرديد؟ کرده اند؟ رادرفالن گاراژپيدا

 :وميگفت  فحش ميداداوبه جای جـواب فقط..ويا منتظربوده ايد؛ ديده اند که جلوی دفترمحمدمسعود
 چندی بعد .جنجال عجيبی عليه مـن درروزنامه هادرست کرده بودند .ومن بشماجواب نميدهم شمامرتجعيد

 فسخ کردوحسام لنکرانی آزادشد را  او توقيف دادگاه جنحه قرار بخاطرجوی که درآنموقع ايجادکرده بـودند؛
 که همه يک چيزراميگفتند روزنامه درميامد ٣٠ يا و ٢٠ آنزمان در. وپرونده نيزهمانطورماند
 . رادربارکشـته وآقای پيراسته هم قضيه رالوث کرده است ومينوشتندکه محمدمسعود

خط خودنوشــت و درروزنامه اطالعات روزبه همه جريان راگفت وبه  .بعدازمدتی خسروروزبه دستگيرشد
درنتيجه اين قضيه  کافيسـت؛ چون خودش اين واقعيت راميداند؛ دستگاه فکرميکرد .هم مطلب اوچاپ شد

من  .چندين بارمخالفين مـن در مجلس راجع باين موضوع صحبت کردند .همينطورمشکوک ماند
 ...هرباربلندشدم وتوضيح دادم که آخربابا

  پرونده اگرکسی قصوری کرده وياخالفی انجام داده جائی در داست وبرويد ببينيـد؛اين پرونده موجو
 .هيچکـس بـاين حرفهاتـوجه نميکرد اماچون حريفان نميخواستندحربه خودراازدست بدهند؛ .منعکس است

 ؛که بيخودميگويـند ياهدفشان من بودم ويادرباربود خودشان هم ميدانستند کسانيکه بمن حمله ميکردند؛
بدون اينکه کسی درمقابلش دفاعی  اماخواننده وشنونده؛که اين هدف رانداشـت در ذهنش رسوخ کرده بود؛

وجوداينکه خسروروزبه بقتل محمدمسعوداعتراف کرده بودوبه خط  کرده وياچيزی گفته باشــد با
 .خودماجرارانوشت بازهم کسـی آنراقبول نـکرد

 کميته مرکزی مــن متهم ميکنـم( تحت عنوان ن کشاورزکتابی نوشت؛بعدازانقالب برای اولين بارآقای فريدو
 را که آن حـزب محمدمسعود اين بود ودرآن نوشت که يکی ازداليل خروج او ازحزب توده؛ )حزب توده را

اقرارکردکه  آقای کشاورز .درمسـکوفهميده اسـت ويادآورشدکه اين موضوع راپس ازفرار ازايران؛ کشت؛
خسروروزبه . يعنی همانهائی که ماميگفتيـم .ـکرانی عامالن ايـن قتل بوده اندخسروروزبـه ولن

 بــه پليـس خبـر خواهدداد؛ماراتهديدميکردکه جريان را  مسعود؛ قتـل  از نيزاقرارکـردکه حسام لنکرانی پس
بعدازاينکه دکترفريدون کشاورزهم اين موضوع  .اوراکشتـيم سرتوليدکنـد؛ برايمان درد وچون ممکن بود
اشتباه کرده ويا روی دشمنی باديگررهبران حزب توده  که ميگفتند هنوزعده ای بودند رادرکتابش نوشت؛

 .اين موضوع راسرهم بندی کرده است 



رابه  سرانجام اينکه خودرهبران حزب توده وقتی توسط رژيم ماليان دستگيرشـدنـدوبرای اعتراف آنها
 .راکشــتيم تائيدکردندکه بلــه مامسـعود تلويزيون آوردند؛
 برای  .بقبـوالند  واقعيت رانميتوانست بمردمبهمين دليل هم .مملکت ماتبليغات نداشـت مالحظه ميفرمائيد؛

يکی دومثال  ميکردند؛ باور چـقدرمطالب بی اساس دراثرتکراربرای مردم ملکه ميشده و اينکه بدانيد
مانيکه آقای دکترجهانشاه صالح وزيربهداری بود چنـديـن جا شنيده بودم که ميگفتند وشايع ز .ديگرميزنم

 .وميفروشند خانواده سلطنتی هروئين بايران مياورند کرده بودندکه وزيربهداری بکمک يـکی از اعضاء
 اچاقچياناعتيادوق با که مبارزه وسيعی را جهانشاه صالح ميزدند جالب اينستکه ايـن حرف را درمورد
من درجلسه ای بودم وديدم آدمهائی که باسوادبودند  . کرده بود شروع ترياک وهروئيـن وشيره کشخانه ها

 بالبخندهای معنی داری مستقيم وياغير مستقيم؛ اهل منطق هم ميبودنـد؛ بايد تا قاعد و و شعورهم داشتند
من گفتـم نميخواهم ازکسی دفاع  .ياورندهروئين راخودشان م .زيرسرخودشان است بله آقا اينها :ميگويند

 هروئين وديگرموادمخـدردرخـارج از ايران که گرانترازايـران است ؟ ؛فقط ازشماميپرسـم کنم؛
اگرفرض  .ازاروپاهروئين راباچمدان مياورند و درفرودگاه هم کسی جلويشان رانميگيرد شماميگوئيدکه اينها

برعکسش ممکن است که کسی درايران  اسـت؛  مالنصرالديناينکـه معامله صيحيح باشد؛ کنيم حرف شما
ازاين گذشته اگرکسی ازخاندان سلطنتی ويايک وزيربخواهد دزدی .هروئين رابخرد و بـبرد دراروپـابفروشـد

 .ديــگرالزم نيست هروئين بفروشد راه های ديـگری پيش پايـش است؛ بکـند؛
 

يـک  . سـلطانباهليکوپتــر؛پــرت ميکند به درياچه حـوضميگفتندکه ساواک آدم ميکشدوقربانيان را مثال
خوب ميتواند يک چالـه  آخربـرادرمــن ساواک اگـرکسی رابکشد؛ :باوگفتـم .کسی اين موضوع رابمن گفـت

دردريــاچه حوض  جـنازه هارابريـزد برود ديـگرچرا  درآنجاچـال کند؛ وآنهائی را که بقول شماکشته؛ بکند
 ! سلــطان

ومثــال  آخربـرای چـه اينکاررا بکــند؟ .وياکسی آنهارابه بينــدوآبروريـزی بشـود باال؛ بعدا بيايــدکـه 
چون زنـدان اويـن نسبـت به زمينــهای  .کـه ســيل بندبـود ئی داشتزنــدان اويــن دوروبرش کـانالها :ديـگر

آب از  ؛ آن کـانـال راکنده بودند کهاطرافش درگودی قــرارگـرفته؛برای اينـکه ســيل زندان رانبـرد
ازکـاخ نيـاوران که  زده انــد؛ کــه نقـب هائيست  که آنها وشــايع کرده بودند آمـده بودند .زيــرردبشـود

 ؟ !شاه بيايدوتماشاکـند وقتـی مردم شکنجه ميشوند؛
هيـچ  ونـه ما امانه او؛ .پوزخندی ميزده است  اين حرفهاراميشنيده؛وقتـی شـاه البـد خـوب به بــيـنيد؛

 .فکـرنميکرديم که اين حرفهاممکن است درذهن مردم اثربکـند
 مخالفيـن برای خرابکاری روی برنامه صحيحی کارميکردندوانتظارنداشتندکه اگرامروز چيزی ميگـويند؛

هـزارکـالغ بلکه يک کالغ وده  درحقيقت يک کالغ وچل کالغ نبوده؛ .همين امروزهم نتـيجه ای ازآن بگيرند
 .بوده اسـت 

 
 وبعدهـم ثابـت شدکه کاردارودسته خمينــی بوده؛ .داسـتان ســينمارکس راشنيــده ايدکه معلوم بود

 .درآنــروزهای حسـاس حقيقت امرواطالعات کسب شده درموردعامالن ايـن جنـايات باطالع مردم نــرسـيد
مربوط به طرحهای شکست خورده  اخبـار اگـردولتی. يامــثالدرموردقتل آيت اله شمس آبادی وامثال آنـها
شگفت  اماحفظ اسراردشمنانـش؛ قابـل درک اسـت؛ خودويااشتباهات وخطاهای خودراپنــهان کند؛

ازاين  طرفداران خمينی نمونه خوبی و توطئه های فراوان وهمه جانبه آخوندها. اســتانگيـز
قاچاقـی  .ـتهابودندسوياخود جزوتروريـ  ميکردند همکاری هاتستروريــ با خرابکاريهاست اکثـرايـن آخوندها

 قاچـاق .پـول ميبردندو ميــاوردند درفلسطيــن تعليم خرابکاری ميديـدند؛ .ميـشدند وارد و ازمملکـت خارج
که بسياری ازاين توطئه ها هـم کشـف ميشـدورژيـم اغلـب  غيرقانونی؛ کار هزار و ميکردنـداسلــحه 

کــجادرايـن موردمطلبــی خوانـديم وياچيــزی ازسـوی  کمونيست راميشناخــت؛ اما يا و رابـکارآخـوندهای خ
فکرميکنم کسانيکه متصـــدی  !ايـن موضـوع برای من هم معمــاسـت؟ .مقامات امنيتی مملکت شنــيديم

 .ايــنکارهابودنـد؛هيـچ اطـالعی ازنـحوه تبلــيغات وطرزکارتبليغات نداشـتند
 

 ١٣٦٦مردادماه١٥٩ شماره-درگفتگوئی باروزنامه کيهان لندن :مهدی پيراستهسيد


