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را ات مواد خام الزم     يافته تا با ساخت و پخش جعل      يت  ينك مامور ي ا ير طاهر ي ام يآقا
 ييه كانـادا  ي در نشر  يا  او مقاله . ن كند يران تأم يه ا يها عل   افروزانه نئوكان   غات جنگ ي تبل يبرا

ان و  يـ هوديد  يـ ب كرده كـه با    يران تصو ي شده كه مجلس ا    ي درج كرده و مدع    نشنال پست 
د يـ  تجد يعنـ ين  يـ ا.  به لباس خود الصاق كنند     ي عالمت مخصوص  يني د يها  تير اقل يسا
افتـه  ياهو پوشش گـسترده     ي با شاخ و برگ و ه      ي طاهر يجعل آقا ! رانيسم در ا  يات ناز يح

 يسرعت متوجه ماجرا شـده و بـه افـشا            به يراني ا ي از بالگرها  يخوشبختانه تعداد . است
  . اند  دست زدهير طاهريجعل ام
ـ ادداشـت ن  ي 1،نـشنال پـست    در   ير طاهر يمقاله ام : ها  نكين ل يد به ا  يبنگر ك آهنـگ   ي

ـ دداشـت كـورش عل    اي 2،كوثر  5،يادداشـت مهـد  ي 4،يادداشـت پرسـتو دوكـوهك   ي 3،ياني
نـدگان  ي از نمايمتن كامل طرح تعـداد  و   7،ين قربان يرحسيادداشت ام ي 6،ادداشت آرش ي
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  . ستي نيني ديها تي از اقلي كه در آن صحبت8راني مد در ا لباس وي ساماندهيبرا
 دوران جنـون قـدرت محمدرضـا شـاه در           ي چهـره سرشـناس مطبوعـات       ير طـاهر  يام
 نام دارد،   ي دزفول ي، كه در اصل محمد طاهر     ير طاهر يام.  سلطنت اوست  ياني پا يها  سال

ت يــات و امنســازمان اطالعــ( ســاواك ي در انگلــستان مــأمور نفــوذييدر دوران دانــشجو
ــيهــا ستيــاليجامعــه سوس«در ) يحكومــت پهلــو جامعــه «. بــود» رانيــ اي نهــضت ملّ

ـ  ي در اروپـا   يل ملكـ  يروان خل ي بود از پ   يسازمان» ها  ستياليسوس االت متحـده   يـ  و ا  ي غرب
ان، يـ كاتوز) ونيهمـا  (يت، محمدعل يد عنا ي سرشناس آن مرحوم حم    يها  كا كه چهره  يآمر

 هيران و نـشر   يـ  در ا  يعلم و زندگ  ه  ير نشر يمد(شداد  ير پ يمنصور فرهنگ، ناصر پاكدامن، ام    
 انگلـستان در دوران     يي دانـشجو  ياسـ ي فعـال س   يهـا   چهره. بودند) سي در پار  ينامه پارس 

د يـ ت، حم يـ د عنا يـ ان، حم يـ كاتوز) ونيهمـا  (يمحمـدعل : ر بودند ي افراد ز  ياقامت طاهر 
. يكخـواه و حـسن رسـول   يز نيـ ، پروياسـ يال سيـ ان، مهرداد بهـار، ژ ي، منوچهر ثابت  يمحامد
 و  يرانيان ا ي سرپرست دانشجو  يخوانسار. ك داشت ي رابطه نزد  يز خوانسار ي با پرو  يطاهر
 ي از عوامل شبكه اطالعـات يكي به عنوان 1320 يها نده ساواك در اروپا بود كه از سال  ينما
  از ي اسـناد  يظهور و سقوط سلطنت پهلـو      اول و دوم     يدر جلدها . شد  يا شناخته م  يتانيبر
  .  درج شده استي خوانسارينه و سوء شهرت گسترده اخالقيشيپ

 و  ير داد؛ ابتدا منـش    ييتغ» ير طاهر يام«ران نام خود را به      ي پس از بازگشت به ا     يطاهر
 روزنامـه   يري سردب ييشد و سپس با رسوا    ) ريوز  نخست(دا  يرعباس هو ي ام يمشاور مطبوعات 

 كـه   -ن معتبر و معمر   يكرات از مطلع    هكه معروف است، و ب      چنان.  را به دست گرفت    هانيك
علقـه  «ل يـ دا بـه دل يام، هو دهي شن- مردم عالقه ندارند  يب خصوص يان معا ي و ب  ييبه لغوگو 

ر يزاده، مالـك و مـد        مـصباح  ي داشت، او را به زور بـه مـصطف         ير طاهر يكه با ام  » يخاص
 1353 دا، در سـال   يـ ب، بـه خواسـت هو     يـ ن ترت يـ به ا . ل كرد ي، تحم هاني ك مسئول روزنامه 

-1307( سمسار   ي خود، دكتر مهد   ير باتجربه، باسواد و توانا    يزاده مجبور شد سردب     مصباح
دانـش و      از فرانسه بود، كنار گذارد و فـرد كـم          ينگار   روزنامه ي دكترا يرا، كه دارا   9)1380

.  كشور كند  ي از دو روزنامه اصل    يكير  ي فاقد توان نگارش بود سردب     ي را كه حت   يتيمسئول  يب
ـ    هانيكراژ روزنامه   يد ت ين اقدام افت شد   يا دنبـال    ، كـه بـه    يطـاهر ر  يـ ام.  داشـت  ي را در پ
 از  يكـ يكسره به   ي را   هانيكدا بود، اداره امور روزنامه      يها و مجالس شبانه خود و هو        ياشيع
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در يـ ح«، كـه بـا نـام مـستعار          يرحمان هـاتف  .  سپرد ينام رحمان هاتف    ه به يري تحر ياعضا
كـار    ن امكان را در خدمت اهداف خود به       ي حزب توده بود، ا    يعضو سازمان مخف  » مهرگان

 بدل شـد كـه      ي به نهاد  ير طاهر يهان در دوران اقتدار ام    يب مؤسسه ك  ين ترت يفت و به ا   گر
  .  وابسته به حزب تودهدينو يه مخفيآمد و هم نشر يرون ميبهان يكاز درون آن هم روزنامه 

» نيران نـو  يـ ا «ي، بساط دو حزب دربار    1353 سال   ين روزها ي كه شاه، در واپس    يزمان
 آن، بـه  يرا جمع كـرد و بـه جـا   ) ر اسداهللا علمي اميدريبه ل (» مردم«و  ) داي هو يدريبه ل (

 از مـدافعان    ير طاهر يرا بر پا كرد، ام    » زيرستاخ«، حزب واحد    يستي فاش يها   از نظام  يتأس
 يز سـمت  ي در حـزب رسـتاخ     ير طـاهر  يام. ز بود يآم  ن حركت جنون  يگر ا    و مشاطه  يجنجال

 يكتـاتور ين حـزب و مـدافع د      يـ گـر ا   هيـ  توج هـان يكر روزنامه   ي در مقام سردب   ينداشت ول 
 از مقاالت خود نوشت كه      يكي در   ير طاهر ي نمونه، ام  يبرا.  بود يبالمنازع محمدرضا پهلو  

ان يـ رانيگـر در جهـان برتـر اسـت و ا    ي دياسـ ي از هر نظام س   ي حكومت پهلو  ياسينظام س 
. انـد    چون شاه برخـوردار شـده      ييگوهر گرانبها » يفرمانده«اند كه از       بزرگ داشته  يسعادت

 جهــان را ير كــشورهاي در ســاياســيت احــزاب سيــ، در مقالــه فــوق، فعال ير طــاهريــام
  .ف كردي توص »يبيفر عوام«
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