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خواهشﻣندم به هدف روشنگری و ﭘاﻻيش برخﯽ نادرست گويﯽ ها ﮐه زيان های ترﻣيم ناﭘذيری را
برای ﻣيهن و ﻣردم ﻣا فراهم ساخته است ،دو فقره نوشتارم ر ا ﮐه دريک جا گرد آورده ام در سايت
 ١۴٠٠سال ﻣنعکس فرﻣاييد  ،با سﭘاس ١٧.آوريل٢٠٢٢
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سخنﯽ با شيفتگان دﮐترﻣصدق ودﮐتربختيار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به هردليل و بهانه ايﻣان ﻣﯽ آورند و
بسياری از انسانه ا زﻣانﯽ ﮐه نسبت به ﮐسﯽ
ﭘيشگفتار:
دوستش دارند،آنچنان شيفتگﯽ نسبت به آن شخص ﭘيدا ﻣﯽ ﮐنند ﮐه هيچ نقدی را درباره اش نﻣﯽ ﭘذيرند ،
حتا اگرهﻣراه با ُﻣ ستندات
س فانه اين شيفتگﯽ ها ﻣردم ﻣارا ازهم دورو تاريخ ﻣارا ﻣغشوش ﮐرده است.
باشد ﮐه ﻣتأ ّ
اگرچه دوست داشتن و شيفتگﯽ اﻣری است شخصﯽ واز حقوق ُﻣسلم انسانهاست وجای ﮐﻣترين
حرف و احتجاج نيست ،اﻣا زﻣانﯽ ﮐه به گونه ی تبليغ ابراز ﻣﯽ شود ،نقد آن ﻣطالب نيزاز حقوق انسانﯽ
ﮐسﯽ است ﮐه به انتقاد نسبت به آن ﻣطلب ﻣﯽ ﭘردازد،تا ازرهگذر برخورد آرا و باورها؛ دوغ جای
دوشاب ويا دوشاب جای دوغ عرضه نشود و به گفته ی «نيچه» ،فيلسوف آلﻣانﯽ ،دروغﯽ به خاطر
تکرار به صورت سندی راستين جلوه نکند و دراذهان ننشيند و تاريخ ﻣا آلوده به ﻣطالب نادرست نشود
ﮐه ﻣتأسفانه شده است
جالب است ﮐه هﻣين شيفتگان جﻣلگﯽ دم از دﻣوﮐراسﯽ وآزادی بيان وتحﻣل .
باورهای ديگران نيزﻣﯽ زنند اﻣا درعﻣل سخنﯽ و يا نقدی راﮐه در ﻣخالفت با ديد گاه شان باشد  ،برنﻣﯽ
تابند ،يا ﭘاسخ نﻣﯽ دهند ويا به ناسزا گويﯽ وبددهنﯽ ﻣﯽ ﭘردازند و ﮐﻣترين تسا ُهل و بردباری در
تحﻣل عقايد ﻣخالف ندارند ،از اين رو
بگذاريد
شاهديم
اين شيفتگﯽ ها بﻼيﯽ به روزگار ﻣا ايرانيان آورده است ﮐه نتايج آن را هم اﮐنون
.
با بيان رويدادی؛ به شرح و توضيح روشنتری نسبت به گفتارم به ﭘردازم .سال گذشته در تيرﻣاه ١۴٠٠
نوشتاری را در فصلناﻣه ی ﻣيراث ايران ،به قلم بانويﯽ به نام خانم «ﻻدن بروﻣند »،خواندم ﮐه درباره
ی ﻣنش و ﮐارهای دﮐترشاﭘوربختيار ،دادسخنه ا داده بود،ازباب روشنگری ﻣطلبﯽ نوشتم وازبرای
فصلناﻣه ی ﻣيراث ايران ،به اﻣيد اين ﮐه يکﯽ ازسر فصلهايش را به«برخورد آرا» تخصيص داده بود
فرستادم تا ﻣنتشر ﮐند ،ﮐه نکرد ،چگونگﯽ را جويا شدم ،نوشتند در فصل آينده درج خواهند ﮐرد ،
فصل آينده !
چندی بعد ﻣطالبﯽ درهﻣين فصلناﻣه درتقريظ ازﮐتاب
رسيد و فصل بعدازآنهم رسيد،اﻣا چاپ نشد
ﮐور ش تا ﻣصدق ،ﻣصدق ﻣردی فراتر از سده ها»درج شده بود
دﮐترناصر انقطاع ،زير عنوان« از ُ
ﮐه ناگزيربه ادای توضيحاتﯽ درباره ی دﮐتر ﻣصدق
ناگزيرازباب روشنگری وحتا
شدم ﮐه اين نوشته نيزبا گذشت دوفصل درآن فصلناﻣه چاپ نشد!
اصﻼح باورهای خودم چاره را در انتشار آن در رسانه های ديگر وهﻣچنين در انتشار جزوه ديدم تا
باشد شﻣار بيشتری درباره ی آنچه ﮐه نوشته اند و نوشته ام به داوری بنشينند  ،ضﻣنا ً گله ای هم از
ﻣدير فصلناﻣه ندارم ،چرا ﮐه شيفتگﯽ ها چه ازسوی سرﮐار خا نم بروﻣند باشد و چه
دﮐترناصرانقطاع و چه ﻣدير فصلناﻣه وچه ديگر شيفتگان نسبت به برخﯽ شخصيّ ت ها ،اين !چنين
فضای آﮐنده از عدم تحﻣل و سانسوررا حتا درفضای آزادی بيان درسرزﻣين بيگانه؛ ايجاب ﻣﯽ ﮐند
ناگفته نگزارم ﮐه بسياری ازهﻣين هم ﻣيهنان ﮐه در رژيم گذشته دوران جوانﯽ را ﻣﯽ گذرانيدند،ويا
ازﭘدران و استادان ووو ،ﻣﯽ ش نوند  ،ﻣخالفت شان با شاه و دولت های رژيم گذشته اين بود ﮐه به
خاطر سانسور ِ ،آزادی بيان وجود نداشت و اصول قانون اساسﯽ رعايت نﻣﯽ شد و  ،...ﻻجرم اين
سخنان بردل عوام و حتا بسياری از تحصيلکردگان ﻣﯽ نشست ،حال آنکه هﻣين نق نق زنها حتا نيم
نگاهﯽ به قانون
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اساسﯽ نداشتند ،اغلب شان چيزی ﻣﯽ شنيدند و آن را تکرار ﻣﯽ ﮐردند ،چرا ﮐه رژيم گذشته به ﻣوجب
اصل ٢٠وُ ٢١ﻣتﻣم قانون اساسﯽ ،قانونﯽ ﮐه درزﻣان ﻣحﻣدعليشاه قاجار ،از سوی ﻣجلس ﻣؤسسان انشاء و
تدوين شده بود ،ﻣوظف به اجرای ﻣفاد اين دو اصل بوده است.
اصل بيستم ﻣتﻣم قانون اساسﯽ»:عا ّﻣۀ ﻣطبوعات غير از ُﮐتُب ضاله و ﻣواد ُﻣضره به دين ُﻣبين ،آزاد
و از ُﻣﻣيّزی درآنها ﻣﻣنوع است ،ولﯽ هرگاه چيزی ﻣخالف قانون ﻣطبوعات در آنها ﻣشاهده شود نشر دهنده
يا نويسنده برطبق قانون ﻣطبوعات ﻣجازات ﻣﯽ شود«.
اصل بيست و يکم ُﻣتﻣم قانون اساسﯽ»:انجﻣن ها و اجتﻣاعاتﯽ ﮐه ﻣولد فتنۀ دينﯽ و دنيوی و ُﻣخل به
نظم نباشد درتﻣام ﻣﻣلکت آزاداست،ولﯽ ُﻣجتﻣعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتﯽ را ﮐه قانون
قرر ﻣﯽ ﮐند بايد ﻣتابعت نﻣايند ،اجتﻣاعات در شوارع و ﻣيدانهای عﻣوﻣﯽ هم بايد تابع
دراين خصوص ُﻣ ّ
قوانين نظﻣيّه باشد«.
اين ﻣخالفان به ويژه جبهۀ ﻣلﯽ ها و احزاب و گروه ها و شخصيّت های وابسته به اين جبهه از
سويﯽ ﻣﯽ خواستند ﮐه قانون اساسﯽ رعايت شود و از سوی ديگرﮐسانﯽ ﮐه به ﻣوجب اين دواصل يادشده
گرفتار ﻣﯽ آﻣدند ،رژيم گذشته را به سانسور وعدم رعايت آزادی بيان و حقوق بشر ُﻣتّهم ﻣﯽ ﮐردندو
هﻣچنان ﻣﯽ ﮐنند و در ﮐﻣال عدم آگاهﯽ برﭘايﯽ شورش سال  ١٣۵٧را به هﻣين خاطرقلﻣداد ﻣﯽ نﻣايند اﻣا
خود درسرزﻣين های آزادی بيان به سانسورﻣﯽ ﭘردازند وهﻣچنان ُﻣدّعﯽ آزادی اند!
»به چشﻣﯽ خشم بگرفتن ﮐه برخيز -به ديگر چشم دل دادن ﮐه ُﻣگريز«!
ک – هوﻣان
*******

نگاهﯽ به ﮐارناﻣه ی سياسﯽ دﮐترشاﭘوربختيار ).نوشتار نخست(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تﻣام نيک وبد ﻣا نوشته خواهد شد
زﻣانه را قلم و دفتری و ديوانﯽ است.
جناب آقای دﮐترشاهرخ احکاﻣﯽ،درشﻣارۀ ١٠٠آن فصلناﻣه )ﻣيراث ايران( ،زير عنوان» تجربۀ
دولت بختيار درانقﻼب بهﻣن  ،«١٣۵٧به قلم سرﮐارخانم ﻻدن بروﻣند،اشاراتﯽ درباره ی ﻣشﯽ سياسﯽ دﮐتر
شاﭘور بختيارو ديدگاه های آزادی خواهانه و ﻣيهن دوستانه ی ايشان شده است ﮐه اين جانب به هدف
روشنگری برﭘايه ی اسناد و ﻣدارک و شواهد ُﻣستند در ﭘيوند با ﮐارناﻣه ی دﮐترشاﭘوربختيار،ناگزيربه
ابراز ﻣطالبﯽ ﻣﯽ باشم.
سرﮐار خانم ﻻدن بروﻣند،از جﻣله ﻣرقوم داشته اند»:انقﻼب ايران]انقﻼب اسﻼﻣﯽ درسال [١٣۵٧بر
خﻼف آنچه در انقﻼب های فرانسه و شوروی به شکل افسانه و اُسطوره ازآن ياد ﻣﯽ شود ،واقعا ً ﭘياﻣد يک
حرﮐت عﻣوﻣﯽ بود ﮐه ﻣيليونها شهروند درآن نقش ﻣؤثری داشتند...تنها درﭘرتو رويدادهای بعد از سقوط
بختيار بود ﮐه اهﻣيّت حياتﯽ رويارويﯽ و علت بنيادی ﻣقابلۀ او با خﻣينﯽ و عدم اﻣکان هرگونه سازش،
روشن شد .آنگاه تاريخ به ﻣلت ايران سﯽ و هفت روز ﻣهلت داد ﮐه ﭘس از سﯽ و هفت سال درباره ی
ﻣنشأء ﻣشروعيّت و اساس هيأت سياسﯽ ،ﻣقولۀ قانونﻣندی و حکوﻣت قانون به بحث و گفتگو به ﭘردازد...
بختيار ﻣشروعيّت حکوﻣت ﻣوقت خودرا ناشﯽ ازاجرای ﻣو به ﻣوی قانون اساسﯽ ﻣﯽ دانست.«...
صر در ويکﯽ ﭘيديا آﻣده است ﮐه گفته اند»:ﻣهم ترين
هﻣچنين گفتاری از ايشان و آقای افشين ُﻣب ّ
ويژگيهای بختيار در تﻣاﻣﯽ دوران ﻣبارزات سياسﯽ اش ،ايستادگﯽ دربرابر حکوﻣت روح ﷲ خﻣينﯽ و عدم
اﻣکان هرگونه سازش با او ،احيای ﻣشروطه ،اعتقاد و اصرار به اجرای قانون اساسﯽ ﻣشروطه است « .
ﮐه ديگر هواداران دﮐتر بختيارنيزﮐم و بيش به هﻣين نَ َهج و ﻣايه درباره ی دﮐتر بختيار،گفته ونوشته اند .
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ازآنجا ﮐه واژه های افسانه و اُسطوره به ﻣعنای خيال ،گﻣان ،وهم و سخن ﭘريشان است ﮐه ﻣطالبﯽ
است افواهﯽ وبدون اسناد و ﻣدارک ﻣسلم ،بنابراين برخﻼف ديدگاه خانم بروﻣند،انقﻼب فرانسه و ﮐﻣونيستﯽ
درروسيه را ﮐه اسناد و ﻣدارک و نگاره های آن دردست است ،نﻣﯽ توان افسانه و اُسطوره خواند ،بگذريم
 ،اﻣا اشارۀ ايش ان در ﻣقابله و ايستادگﯽ دﮐتر بختيار ،با خﻣينﯽ و عدم اﻣکان هرگونه سازش با او ،ﮐﻣترين
ﯽ ٣٧روز صدارتش انجام داده است ندارد ،چه توان ﮐرد بسياری از انسانها
هﻣخوانﯽ با آنچه ﮐه ايشان ط ّ
زﻣانﯽ ﮐه به هردليل و علتﯽ دچار شيفتگﯽ نسبت به ﮐسﯽ ﻣﯽ شوند ،حتا يک ﻣورد اشتباه و يا لغزش دراو
نﻣﯽ بينند ،هرآنچه ﮐه ﮐرده و گفته بر ﭘايه ی تدبير و عقﻼنيّت او بوده است!
دﮐترشاﭘوربختيار ،ازﭘيروان دﮐتر ﻣصدق وازاعضای ﭘيشين جبهۀ ﻣلﯽ وﻣخالف شاه،در تاريخ
١۵ديﻣاه  ١٣۵٧در شرايط بسيار بُحرانﯽ ودر حالﯽ ﮐه شاه ُﻣص ّﻣم به خروج ازﻣيهنش بود،با صحبت هايﯽ
ﮐه قبﻼً بين شان شده بود ،بنا به ﭘيشنهادشاه و تصويب ﻣجلس شورای ﻣلﯽ ،به اين ﻣقام ﻣنصوب ﻣﯽ شود،
شاه دراين باره درﮐتاب ﭘاسخ به تاريخ ﮐه در واﭘسين ﻣاه های حياتش نوشته است ﻣﯽ گويد »:دراين هنگام
بود ﮐه شاﭘوربختيار ،يکﯽ از اعضای جبهۀ ﻣلﯽ،به وسيلۀ سﭘهبد ﻣقدم ،رييس ساواک ازﻣن تقاضای ﻣﻼقات
ﮐرد ،ﻣن قبﻼً به وسيلۀ جﻣشيد آﻣوزگارنخست وزيرسابق ،تﻣاسﯽ با بختيار داشتم و هﻣچنان به ﮐوشش خود
برای تشکيل يک دولت ائتﻼفﯽ اداﻣه ﻣيدادم ،دراين اواخردرحاليکه ﮐريم سنجابﯽ هﻣچنان به اظهارات
تحريک آﻣيز خوداداﻣه ﻣﯽ داد ،شاﭘور بختيار ،روشﯽ ﻣعتدل تر داشت و تقريبا ً سکوت ﮐرده بود ،درنتيجه
شاﭘوربختيار را به حضور ﭘذيرفتم .سﭘهبُد ُﻣقدّم ،دﮐتر بختياررا شبانه ودر خارج از ساعات ﻣتعارف ﻣﻼقات؛
ﻣکررا ً نسبت به ﻣقام سلطنت ابراز وفاداری ﮐرد و ﮐوشيد
به ﮐاخ نياوران هدايت ﮐرد ،بختيار دراين ﻣﻼقات
ّ
به ﻣن ثابت ﮐند ﮐه تنها ﮐسﯽ است ﮐه ﻣﯽ تواند درآن دوران دشوار ،دولت را تشکيل دهد ،او ﻣﯽ گفت:
ﻣايل است تﻣام ترتيبات ﻣندرج در قانون اساسﯽ را رعايت ﮐند٢۶٨ .«...
دﮐترشاﭘوربختيار،درديداری ﮐه با شاه درروزهای ﭘايانﯽ صدارت ازهاری داشته است در ﮐتاب
يکرنگﯽ ﻣﯽ نويسد...»:اين ﻣﻼقات ﮐوتاه ترازقبلﯽ بود و حدود ٢٠دقيقه به طول انجاﻣيد .ﭘادشاه به ﻣن
گفت :وقت تنگ است ،به ﻣن بگوييد آيا حاضريد دولتﯽ تشکيل بدهيد؟ اين بار حقيقتا ً اورا نگران ﻣﯽ
ديدم،ولﯽ آيا ﻣﯽ توانستم فقط به ﻣنظور رفع اين نگرانﯽ ناگهانﯽ ،ﭘاسخ ﻣثبت بدهم؟ ﻣن هم درآن زﻣان نياز
به تع ﱡﻣق داشتم،اوضاع سياسﯽ ازدوﻣاه ﭘيش به اين طرف دستخوش تحوﻻت ﻣهﻣﯽ شده بود ،ﻣن حﻣايت
ﮐلﯽ جبهۀ ﻣلﯽ را ازدست داده بودم] به اين خاطر ﮐه با آنان از دريکرنگﯽ در نياﻣده بود[ .آنگاه به شاه
ﭘاسخ ﻣﯽ دهد» :ﻣن در خدﻣت اعليحضرتم« و سﭘس ﭘيشنهاداتﯽ را با شاه در ﻣيان ﻣﯽ گذارد وﻣﯽ نويسد:
»ﭘادشاه تصديق ﮐرد ]...يقينا صحبت برسرحذف اصلﯽ از اصول قانون اساسﯽ وبرقراری جﻣهوری
نبود[،ﭘس قضيّه حل بود بايد دست به ﮐار ﻣﯽ شدم ...ﻣن باشتاب هرچه تﻣاﻣتر دوازده نفری را دعوت ﮐردم
و از آنها خوا ستم ﮐه تﻣام ﭘيشنهادات و قطعناﻣه هايﯽ ﮐه ظرف سال گذشته در تج ﱡﻣعات و ﻣيتينگ ها ﻣورد
بحث قرار گرفته است برايم گردآورند،به اين نتيجه رسيدم ﮐه اززﻣان آﻣوزگار تا آن روز؛ از گروه های
چﭘﯽ های تندرو گرفته تا سلطنت طلبان ،هﻣه در هفت ﻣورد با هم توافق دارند«) .رويه .( ١۶١ -
آنچه را ﮐه دﮐتر بختيار ،درﮐتابش اشاره به هفت ﻣورد توافق چﭘﯽ ها و سلطنت طلبان دارد ،گفته ای
ويا استنتاجﯽ ﮐاﻣﻼً نادرست و انکارواقعيّت است ،چرا ﮐه هيچگاه ودر هيچ ﻣوردی چﭘﯽ ها ،به ويژه از
طيف تند روها و روشنفکران چﭘﯽ ،آب شان نه تنها با سلطنت طلبان ،بلکه با ﻣشروطه خواهان نيزدر يک
جوی نﻣﯽ رفته ،سهل است ﮐه به خون آنان تشنه بودند و آنچه را ﮐه طلب ﻣﯽ ﮐردند ،سقوط رژيم ﻣشروطه
وشاه بود.
دﮐتر بختيار ،آنگونه ﮐه درزﻣان صدارتش انجام داده بودو درﮐتاب يکرنگﯽ آورده است ازجﻣله
عبارت بود ازآزادی ﻣطبوعات ] حال آن ﮐه از يکسال ﭘيش با اعﻼم فضای باز سياسﯽ تحصيل حاصل
بود[،دوم انحﻼل ساواک ) ُﻣخفف نام سازﻣان اطﻼعات و اﻣنيت ﮐشور( ،سازﻣانﯽ ﮐه درهﻣه ی ﮐشورها
چه با رژيﻣﯽ دﻣوﮐراتيک و چه ديکتاتوری جريان داشته و دارد ،واين چنين سازﻣانﯽ با توجه به شرايط
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سياسﯽ جهان وﻣطاﻣع دولتهای بيگانه؛ درجهت حفظ و حراست رژيم برسرﮐاراز ضرورتهای جدّی است
ﮐه دﮐتر بختيار اگرقصدش حفظ نظام ﻣشروطه بود ﻣﯽ توانست با بر ﮐناری ﻣديروﮐارﮐنانﯽ ﮐه از آنان به
خوبﯽ نام برده نﻣيش د ،اين سازﻣان را هﻣچنان در حال فعاليّت؛ باز سازی ﮐند ،ازاين روانحﻼل اين سازﻣان،
تصﻣيﻣﯽ نادرست وعجوﻻنه آنهم درﻣوقعيّتﯽ نا ﻣناسب بود ،يعنﯽ بستن چشم و گوش خود نسبت به آنچه
ﮐه در ﭘوست جاﻣعه از توطئه ها و تﻼشها برای سرنگونﯽ رژيم گذشته و حتا خود وی ﻣﯽ گذشت بود!
سوم:آزاد ﮐردن زندانيان سياسﯽ ،ﮐه درآن آشفته بازارسياسﯽ و غوغا ساﻻری و تهديد و ارعاب و ترور؛
ﮐاری زود هنگام ونه در جهت اصﻼحات ورفع ﻣشکﻼت ﭘيش رو بود ،بلکه ُرشوه ای بود ﮐه دﮐتر
بختيار،برای جلب رضايت ﻣخالفان از جﻣله ﮐﻣونيستها و گروه های تروريست به ويژه رهبر انقﻼب و
آخوندها ،به آنان داده بود!
دﮐتر بختيار ،در هﻣين ﮐتاب ﻣﯽ نويسند»:ازآنجا ﮐه ُﻣص ّﻣﻣم جز واقعيّت هيچ نگويم  ...وفاداری ﻣن
نسبت به ﭘادشاه به ﮐﻣال بود،نه به دليل عﻼيق شخصﯽ؛ بلکه به دليل آن ﮐه اين وفاداری با اصولﯽ ﮐه ﻣن
به آنها ﻣعتقدم و با يکرنگﯽ ذاتﯽ ﻣن ﻣنطبق بود ).«...يکرنگﯽ ،( ١۶١ -ﮐه رفتار و گفتارايشان ﭘس از
خروج شاه ازايران ،ﮐﻣترين بو ورنگﯽ از يکرنگﯽ و درخدﻣت اعليحضرت بودن نداشت.
ﭘرويزثابتﯽ ،ﻣﯽ نويسد »:برای اولين بار ،جﻣشيدآﻣوزگار ،نام شاﭘوربختيار را نزد شاه به ﻣيان آورده
است .آﻣوزگار با فردی به نام ﻣهندس گرﻣان ،دوست بود ﮐه سالها قبل با يکديگر دريک شرﮐت ساختﻣانﯽ
شريک بودند) قبل از ﭘُست وزارت در ﮐابينه حسنعلﯽ ﻣنصور( ﮐه ﻣهندس گرﻣان ،نيز ازﭘرو قيچﯽ های
عرف بختيار نزد آﻣوزگار بوده است .ولﯽ آﻣوزگار
اسدﷲ رشيديان و سﭘهبد ﻣقدم بود و احتﻣاﻻً گرﻣانُ ،ﻣ ّ
برای اجتناب ازآلوده شدن به نام اسدﷲ رشيديان ،آشنايﯽ با شاﭘوربختيار را با واسطگﯽ اشخاص ديگری
نسبت ﻣﯽ دهد و ﻣﯽ گويد او ﭘس از ﻣﻼقات با شاﭘوربختيار و دﮐتر ﻣنوچهر رزم آرا ،درباره ی واگذاری
دولت به يکﯽ ازسران جبهۀ ﻣلﯽ ،با شاه صحبت ﮐرده است.
دراين ﻣوقع ظاهرا ً رضا قطبﯽ ،نيز وارد ﻣعرﮐه ﻣﯽ شود و چون ﻣادر او»لوئيزقطبﯽ« ،ازخانواده
ی صﻣصام السلطنه بختياری ،ازﻣنسوبين شاﭘوربختيار بود از ﮐانديدايﯽ بختيار ،نزد شهبانو حﻣايت ﮐرد ﮐه
باﻻخره سﭘهبد ﻣقدم ﮐه ازنزديکان رشيديان]از عواﻣل شناخته شده ی انگلستان[ بود ،شاﭘوربختيار را برای
ﻣﻼقات نزد شاه ﻣﯽ َب َرد.
شهبانو فرح ،در ﻣصاحبه ای با bbcگفته است ﻣوقعﯽ ﮐه دﮐترصديقﯽ برای ﭘيشنهاد نخست وزيری
تقاضای ﭘانزده روز وقت ﮐرده بود ،ارتشبد اويسﯽ و ﻣق ّدم نزد ايشان رفته و گفته اند ﮐه نبايد ﻣنتظر صديقﯽ
س َﻣت ﻣنصوب
قوۀ جوانتری است به اين َ
ﻣاند ،اوضاع هرروز بدتر ﻣﯽ شود و بهتراست شاﭘوربختيار ﮐه ّ
شود وايشان با اجازۀ اعليحضرت با شاﭘور بختيار درﻣنزل ﻣادر رضاقطبﯽ ﻣﻼقات ﮐرده است .شاه با هﻣه
ی اين ﻻبﯽ گری ها هنوز آﻣادگﯽ برای انتصاب بختيار به نخست وزيری را نداشته است تا اين ﮐه به
اعتراف شاه درﮐتاب ﭘاسخ به تاريخ؛ براون  brownوزير خارجۀ انگلستان درديداری ﮐه درتهران با شاه
داشت ،نخست وزيری شاﭘور بختيار به قطعيّت ﻣﯽ رسد« .ﭘرويز ثابتﯽ،درداﻣگه حادثه ۵٠٧ -
هواداران دﮐتر شاﭘوربختيار ،در حالﯽ ﮐه ازﻣخالفت ايشان با خﻣينﯽ و ايستادگﯽ دربرابرزياده خواهﯽ
های اودرزﻣان صدارتش ياد واز وی نستوهﯽ آزاد انديش و ُﻣبارزبرعليه حکوﻣتگران اسﻼﻣﯽ ساخته
وستايشش ﻣﯽ ﮐنند ،نشان نﻣﯽ دهند ﮐه ُﻣبارزه ی ايشان با رهبر وگردانندگان جﻣهوری اسﻼﻣﯽ آن زﻣان
ﮐه در ﻣقام صدارت بود و درغياب شاه در حکم شخص اول ﮐشور به حساب ﻣﯽ آﻣد ،چگونه بوده است؟
ﮐه اگرﻣنظوربه سخنرانﯽ ها و ﻣصاحبه های ايشان در خارج از ﮐشورباشد ،بسياری از هم ﻣيهنان ﻣيهن
دوست و فرهيخته ی ﻣا نيز در خارج ازايران سالهاست ﮐه به هﻣين ﮐار ﻣشغول بوده و هستند وحتا برخﯽ
جان شان رانيز دراين راه ازدست داده اند واز ﮐﻣک خارجﯽ نيز برخوردار نبوده اند و چندان ستايشﯽ ويا
يادی از آنان نشده و نﻣﯽ شود ،تنها تفاوت اين شخصيّت های سياسﯽ ﻣخالف جﻣهوری اسﻼﻣﯽ با دﮐتر
شاﭘور بختيار،بﯽ بهره بودن از اﻣتياز جايگاهﯽ است ﮐه شاه به هرعلت و بهانه به او ارزانﯽ بخشيده و
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ﻣ وجبات شهرت ايشان رادرﮐل جاﻣعه فراهم آورده بود ،ﮐه ﭘيش ازآن برای اﮐثريِت نزديک به اتفاق ﻣردم
چهره ای ناشناخته بود.
دﮐتر بختيار ،برخﻼف قول و قرارو تع ﱡهدی ﮐه در تداوم سلطنت وقانون اساسﯽ برای رسيدن به
صدارت به شاه داده بود ،واين ﮐه گفته بود»:در خدﻣت اعليحضرت هستم« ،به تﻣام تع ﱡهداتش ﭘشت ﭘا زد
و نخستين گام اوﭘس از وداع با شاه در فرودگاه وسﭘس ترک فرودگاه ،ﭘايين ﮐشيدن نگاره ی شاه ازديوار
اتاق و نهادن قاب نگاره ای از دﮐتر ﻣصدق برروی ﻣيزﮐارش بود و سﭘس اعﻼم تغيير رژيم به جﻣهوری،
ﮐه نشان داد آن تع ﱡهد و قرارو ﻣدارها و در خدﻣت شاه بودن؛ نه بيانگريکرنگﯽ ﮐه در رويه ی  ١۶١ﮐتابش
آورده بود ،بلکه ُخدعه و نيرنگﯽ بيش نبوده است! ﮐه يک انسان آراسته به فضيلت اخﻼق تحت هيچ بهانه
ای زﻣانﯽ ﮐه با ﮐسﯽ عهد و ﭘيﻣان ﻣﯽ بندد ،برای حذف اوويا ترک ﭘيﻣان و تع ﱡهد ،به فريبکاری و ُخدعه
نﻣﯽ ﭘردازد ،اگرآقای بختيارهﻣچنان در ﻣخالفت باشاه بود وتع ﱡهد وقو ِل درخدﻣت شاه بودن را درزﻣان
ﭘذيرش ﻣقام صدارت به شاه نداده بود ،تﻼش او برای سقوط شاه توجيه ﭘذير است وجای ﮐﻣترين انتقاد و
احتجاجﯽ نيست ،چرا ﮐه از حقوق انسانﯽ او بود ﮐه چگونه بيانديشد وبرای رسيدن به اهدافش از چه طريق
واﻣکانات بهره بگيرد ،اﻣاهﻣانگونه ﮐه رفتارجنايتکارانه و رذيﻼنه ی فريدون بويراحﻣدی ،شخص ﻣورد
اعتﻣاد دﮐتر بختيار ،ﮐسﯽ ﮐه توانسته بود ازراه ُخدعه و رياﮐاری دﮐتر بختيار را بفريبد وقتل ناجوانﻣردانه
وفجيع ايشان و ُﻣنشﯽ او ﮐتيبه را تدارک ببيند ،جای نفرت وسرزنش دارد،هرﭘيﻣان شکنﯽ يکسويه ازراه
ُخدعه و فريبکاری نيزدر ﭘسند فضيلت اخﻼقﯽ و آزاد ﻣردی نيست.ﻣگر اين ﮐه شاه ﭘس از خروج
ازايران،برعليه دﮐتربختياربه توطئه ﻣﯽ ﭘرداخت ﮐه نﭘرداخت.
ﭘذيرا شدن ﻣقام صدارت وبريدن از هﻣوندان به بهانه ی اين ﮐه نخواسته است در راه نجات ايران و
ﻣردﻣش ﭘا ﭘس بکشد و نظاره گر باشد،توجيه ﭘذير نيست ،چرا ﮐه دﮐتر بختياربا نداشتن ﭘايگاهﯽ در جاﻣعه
وازدست دادن هﻣوندان سابقش در جبهۀ ﻣلﯽ و هواداران آن و طيف نسبتا ً بزرگﯽ ازهواداران شاه وعدم
بر خورداری ازﭘشتيبانﯽ چﭘﯽ ها ازهرگروه و طيف وآخوندها چه آنان ﮐه هوادارشاه بودند و چه آنان ﮐه
ازﭘيروان خﻣينﯽ،ﮐه به چيزی جز سقوط رژيم ﻣشروطه و خود ايشان نﻣﯽ انديشيدند ،چاه را نکنده به چه
اﻣيد ﻣنار رادزديده بود؟ ﮐه با آنهﻣه سالهای اشتغال در ﮐار سياست،نشان داد ﮐه از تدبيرﻻزم برخوردار
نبوده است.
ازآنجا ﮐه نگارنده با ﭘشت سر نهادن  ٩۴بهارعﻣرازنزديک و گاه از دورناظربر رويدادهای آن ايام
بوده است،گواهﯽ ﻣﯽ دهد ﮐه دﮐتربختيار ،درﻣيان ﻣردم از حﻣايت بسيار ﮐﻣﯽ برخوردار بود و اصوﻻً تا
ﭘيش از رسيدن به ﻣقام صدارت،جز دربين خواص؛ نام و آوازه و ﭘايگاهﯽ نداشت ،تا جايﯽ ﮐه با هﻣه ی
برخورداری ازاﻣتياز تحصيﻼت عاليه وزﻣانﯽ دبير ﮐلﯽ حزب ايران ،درزﻣان ﻣعبودش دﮐتر ﻣحﻣدﻣصدق،
به وزارت برگزيده نشد وياجايگاهﯽ ﻣانند حسين ﻣکﯽ و دﮐتر بقايﯽ)تاﻣردادﻣاه  ،(١٣٣٢دﮐترخليل ﻣلکﯽ
)با ته ﻣانده انديشه های چﭘﯽ اش( ،دﮐتر صديقﯽ ،دﮐتر شايگان و دﮐتر سنجابﯽ ،دﮐتر فاطﻣﯽ و ﻣهندس
حسيبﯽ وچند تن ديگر از نزديکان دﮐتر ﻣصدق ،نداشت ،ﮐه اگربجز اين بود،يعنﯽ از طرفداران قابل
ﻣﻼحظه ای بر خوردار بود،برای سقوط شاه چه نيازی به دريافت حکم نخست وزيری از سوی شاه ورأی
نﻣايندگان ﻣجل سﯽ ﮐه به زعم ايشان ازدست نشاندگان شاه بوده اند ،داشت،ﻣگر خﻣينﯽ در راه ﻣبارزه باشاه
و سقوط اوحکﻣﯽ ازشاه دريافت ﮐرده بود؟
باری روبين ﻣﯽ نويسد »:يکﯽ ازنخستين دستورات بختيار به نﻣايندگﯽ های سياسﯽ ايران درخارج
اين بود ﮐه عکس های شاه را ازديوارهای سفارت ﭘايين بياورند...عکس های شاه از ديوار اتاق ها برداشته
شد...درتهران خود بختيار هم چنين ژستﯽ از خود نشان داد و ﻣوجب ناراحتﯽ و عصبانيّت طرفداران شاه
شد.به دستور او روی عکس شاه را درنخست وزيری با ﭘرچم ايران ﭘوشاندند و عکس های ﻣصدق را به
تصور ﻣﯽ ﮐرد ﮐه با چنين تظاهراتﯽ ﻣﯽ تواند ﻣخالفان را به سوی خود جلب ﮐند.
ديوارها زدند .بختيار
ّ
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درحالﯽ ﮐه اين عﻣل نه فقط ﻣوجب جلب ﻣخالفان نشد ،بلکه طرفداران اصلﯽ حکوﻣت اورا نيز ﮐه هﻣان
طرفداران شاه و رژيم ﻣشروطه بودند ،در ﭘشتيبانﯽ ازوی دچارترديدﮐرد«.جنگ قدرت ها درايران ١٧۴ -
آقای بختيار ،هﻣواره براين باوربود ﮐه نﻣايندگان ﻣجلس به ويژه ﭘس از رويداد  ٢٨اﻣردادﻣاه
 ١٣٣٢دست نشاندگانﯽ از سوی شاه بيش نيستند ،آنگاه برگزيده شدن آقای بختيار به نخست وزيری با رأی
هﻣان نﻣايندگان بﯽ اختيارچه جای شأن و افتخارداشت ﮐه به بريدن از هﻣوندان سالهای درازش در جبهۀ
ﻣلﯽ ﻣﯽ ارزيد تا جايﯽ ﮐه ُﻣنجربه اخراج اوازجبهۀ ﻣلﯽ شود!؟
دﮐتر بختيار ،برای رسيدن به صدارت،به جای يکرنگﯽ با هﻣوندان ساليان درازش ﮐه با شاه
سرناسازگاری داشتند ،ﭘيشنهاد شاه را ﻣﯽ ﭘذيرد وتا ﭘای اخراجش از جبهۀ ﻣلﯽ ﭘيش ﻣﯽ رود ﮐه با رأی
ﻣصوبات قبلﯽ شورای
قاطع اﮐثريت اعضای آن به خاطر عدم رعايت انضباط سازﻣانﯽ و زير ﭘا نهادن
ّ
ﻣرﮐزی جبهۀ ﻣلﯽ از جبهه اخراج ﻣﯽ شود.ايشان دراين باره در ﮐتاب يکرنگﯽ ﻣﯽ نويسد »:ﻣن حﻣايت
ﮐلﯽ جبهۀ ﻣلﯽ را ازدست داده بودم«) .رويه.(١۵٧:
خانم بروﻣند ،ﻣﯽ نويسد :ﻣهﻣترين ويژگﯽ های بختياردر تﻣاﻣﯽ دوران ﻣبارزات سياسيش ،ايستادگﯽ
دربرابر حکوﻣت روح ﷲ خﻣينﯽ و عدم اﻣکان هرگونه سازش با او ،احيای ﻣشروطه و اعتقاد و اصرار
به اجرای قانون اساسﯽ ﻣشروطه بود ...بختيار ﻣشروعيّت حکوﻣت ﻣوقت خودرا ناشﯽ ازاجرای ﻣو به
ﻣوی قانون اساسﯽ ﻣﯽ دانست.«...
حال به بينيم به گفته ی خانم بروﻣند ،دﮐتربختيار ،تا چه ح ّد اصرار به اجرای ﻣو به ﻣوی قانون
ﯽ سخنرانﯽ در ﻣجلس
اساسﯽ ﻣشروطه داشت؟ به ﻣوجب صورتجلسۀ ﻣجلس شورای ﻣلﯽ ،دﮐتر بختيار ،ط ّ
ُﻣدّعﯽ بود ﮐه شاه قانون اساسﯽ را رعايت نﻣﯽ ﮐرد ،به زبانﯽ ديگراينکه شاه ﻣﯽ بايست قانون اساسﯽ را
رعايت ﻣﯽ ﮐرد،او خطاب به نﻣايندگان افزود :با هﻣين ﻣجلس ﻣﯽ توانيم رژيم ﮐشوررا عوض ﮐنيم ،اوﻣتﻣم
قانون اساسﯽ را ﮐه ﻣتض ّﻣن تداوم ﭘاشاهﯽ بودقبول نداشت و گفته بود قانون اساسﯽ ﻣنهای اصول ﻣربوط
به سلطنت را قبول دارد ﮐه اين گفته ها هيچگونه هﻣخوانﯽ با آنچه ﮐه خانم بروﻣند ،ﻣﯽ گويد هﻣخوانﯽ
ندارد،انتظار ﻣﯽ رفت خانم ﻻدن بروﻣند ،ﭘيش از آنکه دست به قلم ببرد ،ﮐﻣﯽ بيشتر به ﻣطالعه در باره ی
دﮐتر بختيارو سخنان ايشان ﻣﯽ ﭘرداخت ،اگردخل و تصرف درچند اصل از اصول قانون اساسﯽ جای
انتقاد و سرزنش دارد ،چرا دﮐتر بختياربايد ُﻣستثنﯽ ازانتقاد وسرزنش باشند ،آيا اعطای حقوق قانونﯽ
وانسانﯽ نيﻣﯽ ازجﻣعيّت ﮐشوريعنﯽ بانوان ﮐه شاﻣل حال خانم بروﻣند نيز گرديد ،آيا آزاد شدن روستاييان
از بند بردگﯽ اربابان و زندگﯽ قرون وسطايﯽ ،ويا آيا اعطای حقوق انسانﯽ به اقليّت های ﻣذهبﯽ برابربا
هم ﻣيهنان شان ،ﮐه جﻣلگﯽ ازﮐارهای انسان دوستانه وﻣترقﯽ با ناديده گرفتن چند اصل از اصول قانون
اساسﯽ از طريق تصويب قانونﯽ انجام شده بود و ﻣورداعتراض برخﯽ ازآيت ﷲ ها و شخصيّت های قشری
ﻣذهب قرار گرفته بود ﮐه بُن ﻣايه وبهانه ی انقﻼب اسﻼﻣﯽ نيز گرديد را ﻣﯽ توان از ﻣوارد انتقاد ويا
سرزنش نسبت به شاه قلﻣداد ﮐرد ،خدﻣات انسان دوستانه ای ﮐه تا آن زﻣان نه تنها به فکر هيچيک
اززﻣاداران ايران خطورنکرده بودبلکه برخﯽ ازآنان شاه را ازعدم طرح آنها نصيحت ﻣﯽ ﮐردند!
دريغ ﮐه تحصيلکردگانﯽ چون خانم بروﻣند ،به تعريف و تأييد دﮐتر بختياردر ﻣخالفتش باشاه بر سر
چند اصل ازقانون اساسﯽ ﻣﯽ ﭘردازند ،ﻣخالفانﯽ ﮐه در سقوط شاه تا آنجا ﭘيش رفتند ﮐه رژيﻣﯽ ﻣذهبﯽ با
احکام سده ها ﭘيش را برﻣردم ايران تحﻣيل ﮐردند ﮐه نه تنها چند اصل بلکه ﮐل قانون اساسﯽ ﻣشروطه
ﻣنسوخ و باطل شد .بديهﯽ است ﮐه انجام آن ﮐارها ازسوی شاه،در جاﻣعه ای خان خانﯽ وصاحبان اﻣﻼک
وسيع و روستا ها و جنگلها وﻣراتع واﮐثريّتﯽ قشری ﻣذهب وﻣکتبﯽ و نفوذ ﻣراجع ﻣذهبﯽ در جاﻣعه وده
ها ﻣشکﻼت ديگر ،ﮐاری بود ﮐارستان ،ﮐه اين روزها ﻣردم ﻣا در حسرت آن روزها آه ﻣﯽ ﮐشند،اين
شعارها و حسرتها آيا به گوش هواداران دﮐتربختيارنﻣﯽ رسد؟ اگرشاه درجهت تعالﯽ و ﭘيشرفت جاﻣعه؛ تا
جايﯽ ﮐه در ﮐار سواد آﻣوزی و اعطای حقوق ﮐارگران ،ايران از سوی سازﻣانهای ذيربط جهانﯽ به دريافت
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نشان ُﻣباهﯽ گرديد،برخﯽ از اصول قانون اساسﯽ را آنهم ازراه تصويب قانونﯽ ناديده بگيرد نادرست؛ اﻣا
اگر دﮐتر ﻣصدق و دﮐتر بختيار ،ناديده بگيرند ،به ﻣصداق يک بام و دوهوا ُﻣجازخواهندبود!
تو در وی هﻣان عيب ديدی ﮐه هست – زچندين هنر چشم عقلت ببست!؟
دانسته نيست ﮐه خانم بروﻣند ،آنجا ﮐه ﻣﯽ نويسد» :ﻣهﻣترين ويژگيهای بختيار درتﻣاﻣﯽ دوران
ﻣبارزات سياسﯽ اش؛ايستادگﯽ دربرابرحکوﻣت روح ﷲ خﻣينﯽ وعدم اﻣکان هرگونه سازش بااوبود«،به
ﮐدام سند و شاهد وﻣدرک استناد ﻣﯽ ﮐند،اگر ﻣربوط به زﻣان ﭘس از خروج ازايران باشد،ﮐه ﭘيش ازاين به
گونه ای گذرا اﻣا ﻣفهوم اشاره ﮐرده ام ،آری شعار گونه هﻣانند برخﯽ از هم ﻣيهنان ﻣبارزه ﮐرد ،اﻣا اگر
ﻣربوط به زﻣان صدارتش باشد ،دروغﯽ بيش نيست؛ نه تنها ﻣبارزه نکرد بلکه اعﻼﻣيّه هايﯽ ﮐه صادرﮐرده
بود ،جﻣلگﯽ در ﻣتابعت از خﻣينﯽ حتا بيعت با او بود ورعايت دستورات آيات عظام! ﮐه به برخﯽ ازرفتار
و گفتار های ايشان دراين نوشتار اشاره شده و خواهد شد.
دﮐتر بختيار ،برای نشان دادن ُحسن نيّت و هﻣراهﯽ خودبا انقﻼبيون به ويژه با خﻣينﯽ ،در تاريخ
۴بهﻣن ﻣاه  ١٣۵٧ﻻيحۀ تعقيب نخست وزيران ووزيرانﯽ راﮐه ازخردادﻣاه  ١٣۴٢تا ﭘايان اﻣردادﻣاه١٣۵٧
درايران ﻣصدر ﮐاربوده اند تقديم ﻣجلس ﮐردﮐه اشاره ای بود به سال ﻣخالفت خﻣينﯽ با شاه دراعطای حقوق
انسانﯽ بانوان ،روستاييان،ﮐارگران و اقليّت های ﻣذهبﯽ و برﭘايﯽ سﭘاه دانش و بهداشت وترويج آبادانﯽ و
خدﻣت بانوان دراين سﭘاه هاو نيروهای نظاﻣﯽ و انتظاﻣﯽ و تبعيد او،ﮐه هدفﯽ جزجلب نظرلطف خﻣينﯽ
نبود! و به اين ترتيب شﻣاری از ﭘايگان ﭘاﮐداﻣن و خدﻣتگزاردررژيم ﭘيشين را نيزدرراه خشنودی خﻣينﯽ،به
زندان افکند وﻻجرم به دست ﻣير غضبان اﻣام سﭘرد،آيا ﻣﯽ توان ﭘذيرفت ﮐه هﻣه ی دولتﻣردان سالهای
 ١٣۴٢تا ١٣۵٧فاسد وجنايتکار وسفله بوده اند!؟ بازداشت دولتﻣردان ،انحﻼل عجوﻻنه ی سازﻣان اطﻼعات
و اﻣنيّت وآزاد ﮐردن زندانيان چﭘﯽ و تروريستﯽ وابسته به بيگانه از جﻣله ﻣواردی بود ﮐه دﮐتر بختيارراه
را برای ﭘيروزی هرچه سريعتر خﻣينﯽ بازﮐرده بود وتيری بود ﮐه درراه جلب عنايت خﻣينﯽ ،ازروی
ناآگاهﯽ و بﯽ تدبيری به خود نيز شليک ﮐرده بود!
باری روبين ،در جای ديگرﮐتابش نوشت »:خودبختيار هم در نخستين روزهای حکوﻣتش دريافت
ﮐه درصورت اداﻣۀ ﻣخالفت آيت ﷲ خﻣينﯽ نﻣﯽ تواند براوضاع ُﻣسلط شود ،به هﻣين جهت ابتدا جﻼل
تهرانﯽ ،رييس شورای سلطنتﯽ را ﮐه با آيت ﷲ خﻣينﯽ ،سوابقﯽ داشت ،برای ﻣذاﮐره با وی به ﭘاريس
فرستاد .آيت ﷲ خﻣينﯽ ،تهرانﯽ را به شرط استعفا ازرياست شورای سلطنتﯽ به حضور ﭘذيرفت ،واز
ﻣذاﮐرات او با آيت ﷲ هم نتيجه ای حاصل نشد،بختيار با آيت ﷲ بهشتﯽ ﮐه نﻣايندۀ آيت ﷲ خﻣينﯽ و
ﮐارگردان اصلﯽ فعاليّت های طرفداران او درايران بود ،تﻣاس گرفت و ﻣوافقت وی را برای ﻣسافرت به
ﭘاريس و ﻣﻼقات با خﻣينﯽ ﮐسب ﮐرد،ولﯽ ﭘيش ازانجام اين ﻣسافرت؛ آيت ﷲ خﻣينﯽ،ﭘذيرفتن بختيار
راﻣوﮐول به استعفای او ازﻣقام نخست وزيری ﮐرد ودر نتيجه ﻣﻼقاتﯽ ﮐه به زعم دﮐتر بختيار،قراربود
ﻣسير حوادث را درايران تغيير دهد هرگز صورت نگرفت« .ﻣأخذ هﻣان – ١٧۵و١٧۶
گفته ﻣﯽ شود ﮐه علت ﻣخالفت دﮐتربختياربا شاه ،به خاطر ايﻣانش به آزادی خواهﯽ بود ﮐه اگر آزادی
خواهﯽ درديگ سينه ی ايشان جوش ﻣﯽ زد ،ازآخوندی ﮐه ذهنيّتش به خاطرآنچه ﮐه درﻣکتب آخوندی
آﻣوخته بود و سخنانش در خردادﻣاه ١٣۴٢درگوش هﻣه ی ﻣخالفان شاه وبدون ترديد از جﻣله درگوش
ايشان هﻣچنان طنين انداز بود ،آنگونه استقبال و اعﻼﻣيّه صادر نﻣﯽ نﻣود وتا ﭘای جان ﻣقاوﻣت ﻣﯽ ﮐرد،
هﻣانگونه ﮐه درخارج ازﮐشورگفت» :اينها آﻣدند ﮐه ايران را به نابودی بکشند،ﻣن ﻣﯽ ايستم تا اين ﮐار
نشود ويا ﻣرغ توفانم واز ﻣوج نﻣﯽ هراسم« ،ويا ﻻاقل َﻣسند را ﻣﯽ بوسيد و ﮐنار ﻣﯽ رفت .به يکﯽ گفتند
تو ﮐه حرف زدن بلد نيستﯽ ،حرف نزدن ﮐه بلدی .ازاين رو چه جای ﻣجيز گويﯽ و اعﻼم فرﻣانبرداری از
خﻣينﯽ بود!؟ از ﮐسﯽ ﮐه ﻣکتبش ﻣعلوم و ذهنيّتش ﻣعلوم وآثارش ﻣعلوم بود ،آيا از نگاه و باور ﮐسﯽ ﮐه دم
ازآزادی خواهﯽ ﻣﯽ زند ،خﻣينﯽ با رسوبات ﻣغزی قرون وسطايﯽ ،بر ﻣحﻣدرضا شاه ُرجحان داشت؟ﻣﻣکن
است گفته شود ،صدورآن اعﻼﻣيّه ها خدعه و فريب بود ﮐه در ﻣذهب شيعﯽ نيزانجام آن تأﮐيد شده است،
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هﻣان ﮐاری ﮐه خﻣينﯽ ﮐرد و به صراحت اقرارنﻣود ،اﻣا آيا ازيک انسان آزاد انديش و دﻣوﮐرات نيز چنين
رفتارو روشﯽ سر ﻣﯽ زند؟ بديهﯽ است ﮐه به ﻣصداق» آزاد ﻣردرا سرو سودای ديگراست« هيچگاه و
تحت هيچ بهانه ای سرنﻣﯽ زند.
دﮐتر بختيار ،در زﻣان صدارتش در ﻣصاحبه ای با )بﯽ.بﯽ.سﯽ( ُﻣدّعﯽ بود »:فرﻣاندهان نظاﻣﯽ
بدون نظرﻣن حق هيچ تصﻣيم گيری ندارند ،و افزوده بود ﻣﻣکن است سربازی ويا افسری دريک نقطۀ
دورافتاده يک عﻣل برخﻼف قانون شخصا ً انجام دهد ،آن به جای خود ،ولﯽ فرﻣاندهان بدون نظر ﻣن ﮐاری
انجام نﻣﯽ دهند« .روزناﻣه اطﻼعات ،شﻣاره ٨ - ١۵٧۶٣بهﻣن ﻣاه ١٣۵٧
آيا به راستﯽ ايشان بر اين باور بود ﮐه ارتشيان از وی ﭘشتيبانﯽ ﻣﯽ ﮐردند!؟ آيا چنين باوری نشان
ازخودفريبﯽ وﮐانايﯽ نﻣﯽ دهد!؟ رويدادهای آن روزها خﻼف ادعّای ايشان را به روشنﯽ نشان ﻣﯽ دهد ﮐه
اگرفرﻣاندهان ارتش گوش به فرﻣان ايشان بودند چگونه بود ﮐه بدون ﮐسب اجازه از وی شورای عالﯽ
نيروهای ارتش ،اعﻼم بيطرفﯽ ﮐرد؟ ﻣگر اينکه گفته شود دستور اعﻼم بيطرفﯽ ارتش ازسوی ايشان به
فرﻣاندهان ارتش ديکته شده بود ﮐه در چنين صورت بر بارگناهش در ﭘيشگاه تاريخ سرزﻣين ﻣا افزوده
سکان ادارۀ ﮐشوررا دردست بگيرد تا اين ح ّد
خواهدشد .آيا ﮐسﯽ ﮐه ﻣﯽ خواسته است درﻣقام رهبری؛ ُ
ازﻣرحله ﭘرت بوده است؟ تا جاييکه به خاطرازﻣرحله ﭘرت بودن،ﻣتأسفانه جانش را نيز ازدست داد؟
ايشان هﻣچنين در ﻣجلس شورای ﻣلﯽ خطاب به نﻣايندگان گفت »:دستورداده ام ديشب فيلم ورود
خﻣينﯽ را در تلويزيون نشان دهند ،«...ﮐه هﻣين نﻣايش ﻣنجر به درگيری هﻣافران با گارد و تيراندازی
بين آنان گرديد .و آنگاه زﻣانﯽ ﮐه خﻣينﯽ گفت» :ﻣن توی دهن اين دولت ﻣﯽ زنم« ،ناچارﻣخفيانه جﻼی
وطن ﮐرد و ُﻣدّعﯽ ﻣبارزه با حکوﻣتگران اسﻼﻣﯽ شد و ﻣﯽ گويد  »:اينها آﻣده اند ﮐه ايران را به نابودی
ببرند ،اﻣا ﻣن ﻣﯽ ايستم ﮐه اين ﮐار نشود«،رهبر ُﻣبارزی ﮐه تا آخرين روزهای صدارتش ﻣﯽ خواسته است
ُﻣجری دستورات جزﻣﯽ و قشری خﻣينﯽ باشد! زﻣانﯽ ﮐه با برخورداری از اﻣتيازات نخست وزيری به
ويژه اينکه درغياب شاه درجايگاه شخص اول ﮐشورنشسته بود و به گفته ی خودش ارتش و نيروی انتظاﻣﯽ
ﮐشور در اختيارش بود،نخواست ويا نﻣﯽ توانست ﮐاری درجهت به نابودی ﮐشيده نشدن ايران انجام دهد،
ت وتنگناهای ﻣالﯽ؛ چگونه بر ﭘيروزی خود برحکوﻣتگران
درخارج ازﮐشوربا ازدست دادن اﻣتيازات صدار ِ
اسﻼﻣﯽ اطﻣينان داشته است ،با شﻣشير چوبﯽ يا با ﮐﻣکهای ﻣالﯽ صدام حسين!؟
جای ترديد نيست شور وشری ﮐه ازبرای سقوط رژيم گذشته برﭘا شده بود ويا به زبان روشن تر
برﭘاﮐرده بودند ،اﻣکان فرو خوابانيدن آن به دست آقای شاﭘوربختياربا هﻣه ی هﻣراهﯽ ودرباغ سبزی ﮐه
به خﻣينﯽ نشان داده بود و حاضر شده بود در ﮐشور ،رژيم جﻣهوری با اصﻼح برخﯽ اصول قانون اساسﯽ
ﻣشروطه برقرار سازد ،ابدا ً فراهم نبود .روندی بود ﮐه ﻣﯽ بايست به سرانجام ﻣﯽ رسيد.
از نگاه نگارنده،انتقاد ازآقای دﮐتر بختيار،نه به خاطرهدفش جهت سقوط شاه وبرﭘايﯽ رژيم جﻣهوری
است ،ﮐه اين از ويژگيهای روند سياسﯽ درهرسرزﻣين است و درطول تاريخ ازاينگونه رويدادها بارها
ديده شده است ،ﮐه به دﻻيل و جهاتﯽ رژيﻣﯽ به دست ﮐسانﯽ ساقط و رژيﻣﯽ ديگر برجای آن ﻣﯽ نشيند،
ويا رهبرانﯽ در خارج از ﻣيهن شان به ﻣبارزه)حال بهرطريق وبهانه(ُ با رژيم حاﮐم ﻣﯽ ﭘردازند ،اﻣاآنچه
ﮐه جای نقدازايشان دارد نحوۀ ﮐارها ورفتارها و گفتارهای ايشان در زﻣان صدارت دربرابر خﻣينﯽ
وآخوندهای واﭘسگرا وسﭘس عدم هوشياری ودهای سياسﯽ ايشان درنحوۀ ُﻣبارزه با آخوندهای حاﮐم است،
ﮐه آقای بختيار چه درزﻣان صدارتش و چه در زﻣان ﻣبارزه اش در خارج از ﮐشورنشان داد ﮐه ازاين
ﻣزايا برخوردار نبوده اس ت ،و هﻣانگونه ﮐه ﭘيش ازاين اشاره شد ،آقای بختياراز آن جهت شهرت يافت و
توانست ُﻣدّعﯽ رهبری ﻣبارزه با حکوﻣتگران اسﻼﻣﯽ در خارج از ﮐشورشود ﮐه به ﻣقام نخست وزيری
رسيد ،وگرنه ازﻣوقعيّتﯽ بيش از آنچه ﮐه ديگر شخصيّت های جبهۀ ﻣلﯽ و ديگر ﻣخالفان رژيم آخوندی
داشتند ،برخوردار نﻣﯽ شد.
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برخﯽ هواداران آقای بختيار ،ازﻣوارد ﻣخالفت ايشان باخﻣينﯽ در زﻣان صدارتش راگفته ای از ايشان
به اين ﻣضﻣون  »:ﻣن با ﻣراجعت رهبر انقﻼب به ايران ﻣخالفتﯽ ندارم ،ايشان ﻣﯽ توانند بروند قم و ﻣا
آنجا را ازبرای ايشان واتيکان اسﻼﻣﯽ ﻣﯽ سازيم « ياد ﻣﯽ ﮐنند ﮐه ازچنين گفته ای ﮐه نوعﯽ اعتقاد به
ﻣقام و ﻣوقعيّت و ﻣقبوليّت ﻣذهبﯽ خﻣينﯽ بود نه ﻣخالفت بااو؛ درﻣﯽ گذريم ،اﻣا آقای بختياربا آنهﻣه ﭘايه ی
تحصيﻼت و سالها زيستن درﮐشورفرانسه وﻣبارزات سياسﯽ،چگونه شرايط زﻣان رابا شنيدن شعارشورشيان
ﮐه حتا دربرابر ﮐاخ نخست وزيری فرياد ﻣﯽ زدند »:بختيار ،نوﮐربﯽ اختيار« درک نﻣﯽ ﮐرده است وبا
هﻣه ی ﻣسخ شدگﯽ اﮐثريّت جاﻣعه تا جايﯽ ﮐه نگاره ی خﻣينﯽ را درﻣاه وتارﻣوی اورا در ﻻی برگهای
قرآن ﻣﯽ ديده اند و با هﻣه ی درهم گسيختگﯽ اوضاع وهﻣچنين ناتوانﯽ اش درﻣهارﮐردن شورش؛ قاچ
زين را نچسبيده ،خواسته بود اسب سواری ﮐند وازبرای خﻣينﯽ واتيکانﯽ شيعﯽ درقم بسازد،باﮐدام زور و
ﭘشتوانه!؟ ﮐه بجزﭘيشنهاد احترام آﻣيز ودلجويانه ی واتيکان سازی وصدور اعﻼﻣيّه هايﯽ در ﻣتابعت از
رهبر انقﻼب ﮐه به آنها اشاره خواهم ﮐرد،،ﮐدام سخن ويا اقدام ﻣخالفت آﻣيزی را برعليۀ خﻣينﯽ درزﻣان
صدارتش ابرازﮐرده بود؟
قره باغﯽ ،ﻣﯽ نويسد »:به آقای بختيار گفتم حاﻻ ﮐه ايشان]خﻣينﯽ[خارج ازﮐشوراست ،هرروز
اعﻼﻣيّه ﻣﯽ دهد ،دولت انتقالﯽ و ﻣجلس ﻣؤسسان تشکيل ﻣﯽ دهد و سياست داخلﯽ و خارجﯽ برای ﮐشور
تعيين ﻣﯽ ﮐند ،روزناﻣه ها هم ﻣرتبا ً ﻣﯽ نويسند و ﻣردم ﻣﯽ خوانند ،اگربا اين وضعيّت به ايران بيايدُ ،ﻣجسّم
ﮐنيد ﮐه وضع ﮐشور و نيروهای ﻣسلح چه خواهد شد؟ اظهارنﻣود تيﻣسار ﻣن ﻣطﻣئنم اين حرف ها ﮐه ﻣﯽ
گويند و ﻣﯽ نويسند ،نيست ،ايشان ﭘس از دو روز توقف درتهران ،خواهند رفت به قم و غاتﯽ] قاتﯽ[ ساير
آيت ﷲ ها شده و به تدريج فراﻣوش خواهد شد و اضافه نﻣود :ﻣا ﻣذاﮐره ﮐرده ايم ،تيﻣسار خيالتان راحت
باشد .«...حقايق درباره بُحران ايران ٣۴٠ -و ٣۴١به نقل از روزناﻣه اطﻼعات شﻣاره ٩ – ١۵٧٧١
بهﻣن ﻣاه  ١٣۵٧وشﻣارۀ۴ – ١۵٧۶٨بهﻣن ﻣاه ١٣۵٧
دراينجا يادآوری نکته ای را ﻻزم ﻣﯽ دانم ﮐه اگرچه عباس قره باغﯽ ،آخرين رييس ستاد
ارتش ،ﻣانند بسياری از خاطره نويسان ،ﮐه درابراز ﻣطالب درحاليکه خودشان را درباره ی اعﻣال شان؛
هﻣزﻣان درﻣقام دادخواه و ﻣتهم و بازﭘرس ودادستان ورييس ﻣحکﻣه و هيئت ُﻣنصفه قرارﻣﯽ دهند وسرانجام
برا از تقصيرازﻣحکﻣه خارج ﻣﯽ شوند و ديگری يا ديگران را گناهکارقلﻣداد ﻣﯽ ﮐنند ورأی برحقّانيّت
ُﻣ ّ
خود ﻣﯽ دهند ،در ﮐتابش ﻣطالبﯽ ازاين دست دارد،اﻣا با اندﮐﯽ دقت از ﻣيان ﻣطالب ﮐتابش در ﭘيوند با
ﻣسايل ورويدادهای آن روزها ﻣﯽ توان به درستﯽ ونادرستﯽ گفته های قره باغﯽ و ديگران با بﯽ نظری
ﭘﯽ بُرد .ازاين جهت نسبت به آنچه ﮐه ازﮐتاب قره باغﯽ نقل ﮐرده ام ،با بررسﯽ وتطابُق با ديگر رويدادها؛
و رفتار دﮐتر بختياردربرابر خﻣينﯽ،جای ترديد باقﯽ نﻣﯽ ﻣاند.
اﻣا بعد از آنکه خﻣينﯽ اعﻼم ﮐرد ﮐه برای بازگشت] به ايران[ جنگ ﻣﯽ ﮐنم] حکم جهاد صادرﻣﯽ
ﮐنم[ و خبرگزاری ها آن را ﻣنتشر ﮐردند و روزناﻣه ها با خطوط درشت درصفحات اول تبليغ نﻣودند،
آقای بختيار بدون اينکه با شورای سلطنت ،ارتش و شورای اﻣنيّت ﻣلﯽ ﻣشورت نﻣايد ،در ﻣصاحبۀ
ﻣطبوعاتﯽ  ٩بهﻣن ﻣاه  ١٣۵٧خود با خبرنگاران داخلﯽ و خارجﯽ اظهارداشت »:فرودگاه ﻣهرآباد اﻣروز
باز خواهد شد و هيچ ﻣﻣانعتﯽ برای بازگشت حضرت آيت ﷲ خﻣينﯽ به عﻣل نخواهد آﻣد«.ازﮐتاب شورش
 ۵٧در آيينه ی ﻣطبوعات.
ﯽ ﻣصاحبه با چارلز داگﻼس،
جالب است اين ﮐه ايشان درفوريه  ١٩٨٠ﭘس از فرار از ايران،ط ّ
خبرنگار تايﻣز ،ﻣﯽ گويد »:ﻣن اين اﻣکان را داشتم ﮐه جلوی آﻣدن خﻣينﯽ را به ايران بگيرم ،نه فقط اين
ﮐاررا نکردم ،بلکه خواستم به ايران بيايد ،زيرا ﻣﯽ دانستم ﮐه او ﭘير و فرتوت است و نﻣﯽ تواند در سن
 ۶۵سالگﯽ سياست را شروع ﮐند و انقﻼب ﮐند ...ﻣن قانون اساسﯽ را باحذف ارﮐان ﻣربوط به سلطنت
ترجيح ﻣﯽ دهم ،ﻣن شاه را ازايران بيرون ﮐردم ،تا ارتش ازيکﭘارچگﯽ ساقط گردد ،ﻣن ارتش را از
يکﭘارچگﯽ ساقط ﮐردم ،قصد ﻣن از بيرون ﮐردن شاه ،نه ﻣوقّتﯽ؛ بلکه برای هﻣيشه بود ،ﻣن درﻣدت
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صدارتم هرﮐاری ﮐه جبهۀ ﻣلﯽ ،قشريون ،ﮐﻣونيستها ،ازﻣن خواستند ،به تﻣام ﮐﻣال انجام دادم...ﻣن رﮐن
ﻣربوط به حق نظارت روحانيون بر قوانين را ﮐه طبق قانون اساسﯽ  ١٩٠۶تصريح شده قبول دارم و ﻣعتقد
هستم ﮐه هيچ قانونﯽ ﮐه ُﻣغاير اسﻼم باشد نبايد تصويب بشود ...ﻣن انتظارداشتم ﮐه خﻣينﯽ برای اين ﮐار
ﭘاداش بزرگﯽ به ﻣن بدهد«!
اﻣا باهﻣه ی باورش ﮐه خﻣينﯽ ﻣﯽ آﻣد تا ايران را به نابودی بکشاند ،جلوی چنين ﻣوجودويرانگرو
خونريز را نگرفته بود ،وانگهﯽ با ﮐدام زورﻣﯽ توانست از ورود خﻣينﯽ به ايران جلوگيری ﮐند ،با ارتشﯽ
ﮐه بنا به ادعای ايشان ،آن را از يکﭘارچگﯽ ساقط ﮐرده بود!؟ يا با ارتشﯽ ﮐه باطنا ً ﮐﻣترين اعتنايﯽ به
نخست وزير نداشت ،او درخارج ازايران آن چنان از يکﭘارچگﯽ انداختن ارتش دم ﻣﯽ زد ﮐه در زﻣان
صدارتش ُﻣدّعﯽ بود ﮐه هيچ نخست وزيری چون او از ﭘشتيبانﯽ ارتش برخوردار نبوده است ،غافل از اين
ﮐه آن ﮐس ﮐه ارتش را ازيکﭘارچگﯽ ساقط ﮐرد ،ژنرال هويزر ،ﻣأﻣور ويژه ی اعزاﻣﯽ ازسوی دولت
اﻣريکا با هﻣکاری حسين فردوست بود ﮐه درآن ناهار بازارشورشها به ايران آﻣده بود ،نه ايشان ﮐه ُﻣدّعﯽ
از يکﭘارچگﯽ انداختن ارتش بود ،دﮐتر بختيار ،حتا نفوذ و قدرتﯽ دراﻣورادارات و سازﻣانهای وابسته به
دولت را نيز نداشته است و ﮐسﯽ خط وزيرانش را نﻣﯽ خواند ،ايشان حتا نﻣﯽ توانست ﮐارﮐنان اعتصابﯽ
شرﮐت نفت را ﮐه ﮐشوررا دچار فلج ﮐرده بودند،وادار به شکستن اعتصاب ﮐند ،آن ﮐس ﮐه اعتصاب
ﮐارﮐنان شرﮐت نفت را فقط جهت ﻣصرف داخلﯽ شکست ،ﻣهدی بازرگان به فرﻣان خﻣينﯽ از ﭘاريس بود.
ﻣﻣکن است گفته شود زﻣانﯽ ﮐه دﮐتر بختيار از ايران خارج شد،آنگاه دريافت ﮐه خﻣينﯽ آﻣده بود ﮐه
ايران را به نابودی بکشاند ،بسيار خوب استدﻻلﯽ است ﻣنطقﯽ ،ﮐه در چنين صورت بايد ﭘذيرفت ﮐه ايشان
به هﻣين خاطراز دها وهوشياری سياسﯽ برخوردار نبوده اند ﮐه اگر ﻣﯽ بود تا ﭘای تﻣلق و ﻣتابعت ازآخوند
و قشريون ايران ويران ﮐن ﭘيش نﻣﯽ رفت وبرای تداوم ﻣنصبش با خﻣينﯽ بيعت نﻣﯽ ﮐرد.
ضﻣنا ً خﻣينﯽ ،درزﻣان باز گشتش به ايران ،به ﻣوجب آنچه ﮐه در ﻣنابع آﻣده است ٧٧،ساله بود ،نه
 ۶۵ساله ،گيريم ﮐه رقم  ۶۵اشتباه در نقل گفته ی ايشان بود ،با هﻣه ی اين حال آقای بختيا رﮐه خودتا سن
 ٧٧سالگﯽ در فعاليّت و رهبری جهت نجات ايران بود ودر صورت ﻣوفق ِيت؛ بدون ترديد در انتظار رياست
جﻣهوری تا سنين بيش از ٨٠سالگﯽ بوده است ،تعبير و نتيجه گيری ايشان ازناتوانﯽ  ۶۵ياگيريم  ٧٧ساله
ها چگونه تعبيری بود! ؟ آنهم درحاليکه تاريخ؛ زﻣاﻣداران شايسته و فرهيخته ی بسياری رادر ﻣيان
سالﻣندان درهﻣه ی ﮐشورها گواهﯽ ﻣﯽ دهد .رهبر وﻣراد ايشان دﮐتر ﻣصدق در سن  ٧١سالگﯽ)– ١٢۶١
 (١٣۴۵در ﻣسند صدارت بود ﮐه اگرسقوط نﻣﯽ ﮐرد،تا بيش از اين سن ﻣشغول به ﮐارﻣﯽ بود.آيا اين چنين
سخنانﯽ از ﻣصاديق ﭘريشانگويﯽ نيست؟
آيا برای دستيابﯽ به آزادی و دﻣوﮐراسﯽ ﻻزﻣه اش تدوين قوانينﯽ است ﮐه احکام شرع درقانون اساسﯽ
اش گنجانيده شده باشد!؟ آيا چنين باوری ﻣصداقﯽ ازنواختن شيﭘورآزادی از دهنه ی گشادش نيست؟
دﮐتر بختيار ،در  ۵بهﻣن ﻣاه  ١٣۵٧در ﻣصاحبه با خبرنگار ﮐيهان گفت»:طبق اطﻼع رسيده ،ناﻣه
ام به دست آيت ﷲ العُظﻣﯽ خﻣينﯽ رسيده است...ازﻣدتﯽ ﭘيش افرادی را بطور ﻣستقيم ويا غيرﻣستقيم به
حضور ايشان فرستاده ام ،و از نظرات ايشان آگاه شده ام] يعنﯽ اينکه تا اين زﻣان نﻣﯽ دانسته ﮐه آيت ﷲ
العُظﻣﯽ ﻣﯽ خواهد ايران را به نابودی ببرد![ ،عﻣدۀ آنچه ايشان ﻣﯽ خواستند] برای نابودی ايران[ ،از جﻣله
آزادی زندانيان ،انحﻼل ساواک و تعقيب نخست وزيران ووزيران سابق را دريک ﻣدّت ﮐوتاه بدون
خونريزی و تشنﱡج زياد انجام داده ام و باقﯽ برناﻣه های ايشان را نيز انجام خواهم داد« .ﮐتاب شورش ۵٧
در آيينه ﻣطبوعات – نگارش جاويد ﭘور.دفتريک٢۵ .
با تو ّجه به اينکه اين ﻣطالب در ۵بهﻣن ﻣاه  ١٣۵٧يعنﯽ هفده روز ﻣانده به سقوط دﮐتر بختيار،
دررسانه های تهران درج وﻣنتشر شده بود و از سوی دﮐتر بختيارتکذيب نشد ،ازاين رواين ﻣطالب ﻣﯽ
تواند ُﻣستند باشد ،ﮐه هﻣچنين بيانگربيعت دﮐتربختياربا خﻣينﯽ است ،آنگاه سرﮐار خانم بروﻣند،در اعتﻼی
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نام ﻣعبودش ﻣﯽ نويسد»:اهﻣيّت حياتﯽ رويا رويﯽ وعلت بنيادی ﻣقابلۀ اوبا خﻣينﯽ و عدم اﻣکان هرگونه
سازش با اواهﻣيّت ﭘيدا ﻣﯽ ﮐند«!
ايشان درحاليکه ﮐشور ورژيم برسرﮐار؛ درسراشيبﯽ سقوط بود ،درآن شورو واويﻼی انقﻼب،اولويّت
ﮐارش را دستور دادن به وزيردادگستری ﮐابينه اش به نام يحيﯽ صادق وزيری ،درارائۀ طرح تشکيل ﮐﻣيته
و دادگاه ﻣلﯽ برای ﻣحاﮐﻣه وزراء و ساير ﻣقاﻣات بلند ﭘايه ی ﭘيشين ﻣﯽ ديد ﮐه از تصويب ﻣجلسين ﻣرعوب
شده نيزگذراند! ﮐه ﭘس از فرارش ازايران ،شﻣاری ازآنان گرفتارﻣسلخ حکوﻣت اسﻼﻣﯽ شدند.
هﻣچنين در٨بهﻣن ﻣاه  ١٣۵٧درباره ی سفرش به ﭘاريس برای ديداربا خﻣينﯽ ،بيانيّه ای به اين شرح
صادرﮐرد ﮐه از صدا وسيﻣای ايران ﭘخش شد »:ﻣن به عنوان يک ايرانﯽ وطن دوست]نه درﻣقام نخست
جزء ﮐوچکﯽ ازاين نهضت و قيام ﻣلﯽ واسﻼﻣﯽ ﻣﯽ دانم و
وزيرايران ﮐه ﻣطلوب خﻣينﯽ نبود[ ﮐه خودرا
ِ
اعتقاد صادقانه دارم ﮐه رهبری وزعاﻣت حضرت آيت ﷲ العُظﻣﯽ اﻣام خﻣينﯽ ،ورأی ايشان ] ايران را به
نابودی بردن[ ﻣﯽ تواند راهگشای ﻣشکﻼت اﻣروزی ﻣا وضاﻣن ثبات و اﻣنيّت ﮐشورگردد ،تصﻣيم گرفته
ام ﮐه ظرف ۴٨ساعت آينده شخصا ً به ﭘاريس ﻣسافرت ﮐرده و به زيارت ُﻣعظم له نايل آيم و با گزارشﯽ
از اوضاع خاص ﮐشور و اقداﻣات خود ،ضﻣن درک فيض ،درباره ی آينده ی ﮐشور ﮐسب تکليف ﮐنم.«...
شورش  ۵٧درآيينه ﻣطبوعات .دفتر يکم ٢۶ -و٢٧و١٧٢
درﮐجای اين عبارات ،ﮐلﻣه ای ويا جﻣله ای راﮐه بتوان ازآنها ﻣفهوﻣﯽ از ُﻣبارزه يا ﻣخالفت بختياربا
خﻣينﯽ را ﭘيدا ﮐرد ،ديده ﻣﯽ شود؟ اﻣا در ﻣقابل در ١٠اﻣردادﻣاه  ١٣۵٨ﭘس از شش ﻣاه اختفا دريک
ﮐنفرانس ﻣطبوعاتﯽ در ﭘاريس ،از جﻣله شايعۀ ارتباط خود با شاه را با لحنﯽ افتخار آﻣيز تکذيب ﮐرد و
گفت :ﭘس ازعزيﻣت شاه ازايران هيچگونه ارتباطﯽ با ايشان نداشته است .درارتباط با ﮐسﯽ ﮐه برای
احراز ﻣقام نخست وزيری به شاه گفته بود» ﻣن در خدﻣت اعليحضرتم« .
به گزارش راديو لندن .شاﭘوربختيار ،در زﻣان صدارتش در ﻣصاحبه ای به تاريخ ١۴بهﻣن ﻣاه
 ١٣۵٧با راديو فرانسه اعﻼم ﮐرد ﮐه »:حاضر به هﻣکاری با طرفداران خﻣينﯽ است ،او گفت نه تنها
وزرای طرفدار خﻣينﯽ را دريک دولت ﻣلﯽ خواهد ﭘذيرفت ،بلکه نقش خﻣينﯽ را دررابطه با ﻣسايل سياسﯽ
و اجتﻣاعﯽ و ﻣذهبﯽ نيز ﻣﯽ ﭘذيرد ،وی تأﮐيد ﮐرد ﮐه در  ۵٠سال گذشته ارتش هرگز تا اين اندازه ازيک
نخست وزير اطاعت نداشته است ،اﻣا او نﻣﯽ خواهد از ارتش عليۀ شورشيان استفاده ﮐند«.شورش  ۵٧در
آيينه ﻣطبوعات – دفتر يکم ٣۶ -
بااين چنين سخنان اين ﮐه در ﭘنجاه سال گذشته ارتش هرگز تااين اندازه از يک نخست وزير اطاعت
نداشته است ،ا ين نهاد ﭘشتيبان را ُﻣنحل ﮐردن ،به چه چيزبجزعدم تدبيرونشستن بر سر شاخه ی درختﯽ و
ازبُن بريدن آن ﻣﯽ توان تعبير ﮐرد!؟ گفتنﯽ است ﮐه درزﻣان نشر اين ﻣطالب دﮐتربختيارهنوزدر ﻣقام
نخست وزيری بود وحتا بعدها نيز ﻣورد تکذيب وی قرار نگرفت ازاين رو ﻣﯽ تواند ُﻣستند باشد.
ﯽ اعﻼﻣيّه ای ﮐه
زﻣانيکه ُﻣحقّق گرديد ﮐه خﻣينﯽ با دارو دسته اش از ﭘاريس عازم ايران است ،ط ّ
از صدا و سيﻣای ايران ﭘخش شد گفت »:دراين ساعات ﮐه حضرت آيت ﷲ العظﻣﯽ اﻣام خﻣينﯽ ،ﭘس از
ساليان دراز وارد خاک ﮐشور ﻣﯽ شوند،دولت] بختيار[ ضﻣن تبريک و تهنيت به ﮐليّۀ ﻣسلﻣانان ايران،
ﻻزم ﻣﯽ داند نکات زير را به اطﻼع عﻣوم برساند :ورود آيت ﷲ بايد برروی يک برناﻣه ی صحيح باشد
و ﻣسئوليّت ﭘليس و عواﻣل ﻣا برای حفظ جان ايشان دراين زﻣينه بايد ﮐاﻣﻼً روشن باشد ،دولت ﮐليّۀ نظرات
و راهنﻣايﯽ های ﻣعظم له و ساير آيات عظام را ُﻣغتنم ﻣﯽ شﻣارد...ﻣن شخصا ً نيز حاضرم از نصايح
ايشان ،از نظرات ايشان ،از خواسته های ايشان و آنچه ﻣربوط به سياست ﻣﻣلکت باشد ،با افرادی ﮐه ايشان
تعيين ﻣﯽ نﻣايند ،حدّاﮐثراستفاده وهﻣکاری را بکنم.«...شورش  ۵٧درآيينه ﻣطبوعات – دفتر يکم ٣۶ --
ﻣشکلﯽ ﮐه بسياری ازﻣا ايرانيان را در رسيدن به آزادی و دﻣکراسﯽ ناﮐام ساخته و ﻣﯽ سازد،
صرفنظر ازضعف قدرت تجزيه و تحليل ﻣسائل؛ ناآگاهﯽ و فراﻣوشﯽ است ،ناآگاهانه در يک شور و هيجان
از ﮐسﯽ تابويﯽ ﻣﯽ سازيم و به دنبالش براه ﻣﯽ افتيم ،يا ازاو ﮐناره ﻣﯽ گيريم بدون اينکه ﮐﻣترين آگاهﯽ
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وشناختﯽ ازاو وذهنيّت واقعﯽ اوو ﭘيشينه ای از ﮐارهايش داشته باشيم ،ويا دراندک زﻣان رويدادهای گذشته
رابه دست فراﻣوشﯽ ﻣﯽ سﭘاريم .تاريخ اجتﻣاهﯽ ﻣاايرانيان از اين دست ناآگاهﯽ ها و فراﻣوشﯽ ها و زيان
های آن شواهد بسيار دارد.
آنان ﮐه دﮐتر بختيار را انسانﯽ آزاده و دﻣوﮐرات و روشنفکر ونخستين ﮐسﯽ ﻣﯽ دانند ﮐه حاﮐﻣان
اسﻼﻣﯽ را به خوبﯽ شناخته وبا آنان به ﻣخالفت برخاسته است،آيا اين سخنان را ﮐه از ايشان آورده ام
نشنيده اند ويا در رسانه ها نخوانده اند؟ واگرخوانده و شنيده اند،آيا براين باورند ﮐه قوانين شرع با آزادی
خواهﯽ ودﻣوﮐراسﯽ هﻣخوانﯽ دارد؟ ﮐه آقای دﮐتر بختيار؛ ﻣﯽ خواست گوش به راهنﻣايﯽ هاو خواسته های
رهبر انقﻼب و ديگر آيات عظام بدهد و با آنان هﻣکاری ﮐند!؟
ازاين ﮐه دﮐتر بختيار ،درﮐار حذف ارﮐان ﻣربوط به سلطنت از قانون اساسﯽ ﻣشروطه بود ،ويا
اينکه در ﻣجلس شورای ﻣلﯽ گفته بود ﮐه با هﻣين ﻣجلس ﻣﯽ توانيم رژيم ﮐشوررا عوض ﮐنيم ،ﻣﯽ گذرم،چرا
ﮐه ديدگاه و خواسته ای است شخصﯽ ودر بسترآزادی خواهﯽ حق هرگونه اظهار نظر را داشته است وتا
قوه به فعل نرسيده باشد،هرچه دل تنگش ﻣﯽ خواست ﻣﯽ توانست بگويد ،اﻣا
زﻣانﯽ ﮐه خواسته اش از ّ
اينکه ُﻣدّعﯽ است شاه را اوازايران بيرون ﮐرده است ،چيزی بجزريختن خودستايﯽ ها درغربال غربت
نيست؟ شاه ﭘيشنهاد صديقﯽ و سنجابﯽ را برای قبول صدارت داير براين ﮐه ازايران خارج نشود ،نﭘذيرفته
بود ﮐه ﻻجرم گوی قرعه به نام آقای دﮐتر بختيار،ازگردونه خارج گرديد ،شاه به هر علت و بهانه ای ﮐه
بود تصﻣيم به خروج ازايران گرفته بود.ﻣﯽ توان با سخنانﯽ؛ شﻣار زيادی از ﻣردم را به خاطر طبع
فراﻣوشکار ويا ناآگاهﯽ شان به سوی خود جلب ﮐرد،اﻣا شهادت تاريخ حتا اگرچه دير ولﯽ حقايق را آنگونه
ﮐه بود نشان خواهد داد» .زﻣانه را قلم و دفتری و ديوانﯽ است«.
از جﻣله ﮐارهای ديگردﮐتر بختيار ،درزﻣان صدارتش اين بود ﮐه بيش ازچند سد هزار تن ازهم
ﻣيهنان ﻣخالف انقﻼب اسﻼﻣﯽ وخﻣينﯽ ،ازهرطبقه و طيف ﻣيتينگﯽ را در ﻣخالفت با انقﻼبيون از برابر
ﻣيدان بهارستان تا جايﯽ ﮐه ﻣنتهای آن ديده نﻣﯽ شددر خيابان های تهران به راه انداخته بودند)نگارنده خود
از نزديک شاهد بوده و گواهﯽ ﻣﯽ دهد( ﮐه با ﻣخالفت آقای بختيارروبرو شد وﻣانع از ﭘخش آن از تلويزيون
گرديد و فقط درساعت هفت باﻣداد روز بعد راديوصدای ايران ﮐه درآن روزهابا توجه به اشتياق ﻣردم به
شنيدن اخبار، bbcاعتنای چندانﯽ به راديو صدای ايران نداشتند ،به گونه ای ﮐوتاه و گذرا؛ اشاره به ﻣعدود
بودن تظاهر ﮐنندگان شده بود وچون درآن روزهااغلب روزناﻣه ها و ﻣجﻼت در تيول ﮐﻣونيستها وجبهۀ
ﻣلﯽ ها و ﻣجاهدين خلق و روشنفکران ﻣخالف شاه بود،ﮐﻣترين اشاره ای به اين تظاهرات نکردند و bbc
نيزﮐه هر خبربﯽ اهﻣيّت ويا جعلﯽ را با آب وتاب انتشار ﻣﯽ داد ،دراين باب لب ازلب نگشود ﻣبادا ﻣخالفان
قوت گيرند وبرشﻣارآنان افزوده شود.ازاين ﻣتينگ به دستورايشان توسط نيروی انتظاﻣﯽ جلوگيری ﻣﯽ
شود .تظاهرات ديگری هم شد ﮐه قربانﯽ هايﯽ نيزداشت ﮐه از اﻣجديّه آغاز شده بود ،از جﻣله دختر جوانﯽ
از تظاهر ﮐنندگان بود ﮐه به دست انقﻼبيون و چﭘﯽ های چريک ﮐشته وقطعات بدن او را ازتيرهای چراغ
برق آويخته بودند .آنگاه دﮐتر بختيار ،درﮐتابش زير نام»  ٣٧روز بعداز  ٣٧سال« ﮐه در زﻣان اقاﻣتش
در ﭘاريس نگارش يافت،برگزاری اين تظاهرات را به نفع خود ﻣصادره ﻣﯽ ﮐند وآن را درﭘشتيبانﯽ ازخويش
وانﻣود ﻣﯽ نﻣايد ،ﮐه هﻣين گفته بيانگر شﻣار قابل ﻣﻼحظۀ شرﮐت ﮐنندگان درآن ﻣيتينگ است ﮐه در
صورت اندک بودن شﻣار شرﮐت ﮐنندگان،در ﮐتابش ﮐﻣترين اشاره به آن نﻣﯽ ﮐرد ،چرا ﮐه شﻣارۀ اندک
جای افتخار ندارد ،اگر به راستﯽ ايشان از برگزاری چنين تظاهراتﯽ به ج ّد ﭘشتيبانﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،با افزايش
هواداران اين حرﮐت در روزهای بعد ،اگرچه ازجهت ﭘيروزی بر شورشيان در شرايط آن روزها جای
ترديد بود و هست؛ اﻣا ﻣﯽ توانست ﻻ اقل ﭘشتوانه ای برای ﭘايداری بيشتروی وحتا حرفﯽ برای گفتن
دربرابر خﻣينﯽ داشته باشد ويا آنهﻣه تحقيرنشود وخﻣينﯽ در گفتن »ﻣن توی دهن اين نخست وزير ﻣﯽ
زنم« تأﻣل ﮐند ويا از اينها ﮐه بگذريم ،رفتارﻣخالفت آﻣيزش دربرابر خﻣينﯽ ﻻ اقل به شجاعت و تدبيرو
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آزادی خواهﯽ ايشان تعبير شود ،هﻣانگونه ﮐه رفتار زنده ياد سﭘهبُد رحيﻣﯽ ،دربند حزب اللهﯽ ها حتا
تحسين خﻣينﯽ را برانگيخته بود.
در ٢٩جون ٢٠٢١در تلويزيون ﮐانال يک ،درلس آنجلس ،ﻣصاحبه ای با آقای دﮐتررضا تقﯽ زاده
ﮐارشناس ﻣسايل سياسﯽ انجام شدُ ،ﻣجری برناﻣه از ايشان ﭘرسيد »:درجريان انقﻼب يک اتفاقﯽ افتاد ﮐه
جزء ﮐسانﯽ
اين اتفاق خيلﯽ ﻣظلوم واقع شد و هيچکس به آن نﭘرداخت ﮐه شﻣا دﮐتر تقﯽ زاده دراين حادثه
ِ
بوديد ﮐه از نقش اولﯽ ها بوديد و آن ﻣاجرای ﻣيتينگ هواداران قانون اساسﯽ بود ،ﻣن خودم درآن ﻣيتينگ
حضورداشتم ،ﻣن و ﻣرحوم خواهر دﮐتر داريوش هﻣايون ،ﻣا دونفر آﻣده بوديم ودرﻣيتينگ شرﮐت ﮐرديم،
از ﻣيدان بهارستان حرﮐت ﮐرديم ،جﻣعيّت ﮐثيری بود ،اﻣا به اين ﻣاجرا هرگزاشاره ای نشد ،ديده نشد ،نه
درآن روزها به آن صورت ﮐه بايد ديده ﻣﯽ شد و نه بعد و سالهای بعد ،هيچکس نياﻣد بگويد آقا اين جﻣعيّت
چه شد؟ اينها باﻻخره حقﯽ داشتند .اگر اين تظاهرات به نتيجه ﻣﯽ رسيد،اگر ﻣانع ازشکل گرفتن و تداوم آن
نﻣﯽ شدند ،چه بسا ﻣانع ازﭘيروزی انقﻼبيون ﻣﯽ شد.تظاهرات ديگری هم شد ﮐه قربانﯽ هايﯽ نيز داشت،
ازجﻣله دخترجوانﯽ ﮐه به دست انقﻼبيون و چپ های چريک ﮐشته شد و قطعات بدن او را از تيرهای
چراغ برق آويخته بودند .اين تظاهرات ﻣﯽ رفت تا بيش از دوﻣيليون برسد و .«...دﮐتر تقﯽ زاده ،در ﭘاسخ
ﻣﯽ گويد »:دﮐتر رزم آرا ،وزيربهداری و رييس دفتر بختيار به او گفته ﮐه ﻣا ازاين تظاهرات ﭘشتيبانﯽ
نﻣﯽ ﮐنيم و ﻣﯽ گفت آينده ی سياسﯽ ايران بايد به رفراندُم گذاشته شود ،آنهم درشرايطﯽ ﮐه هنوز رژيم
ﭘادشاهﯽ شکل قانونﯽ داشت ،او اززبان بختيار ﻣﯽ گفت ،حتا ازاعﻼم برگزاری اين تظاهرات در صدا
وسيﻣای ايران ﻣﻣانعت بعﻣل آﻣد.«...
قره باغﯽ،درباره ی اين تظاهرات ﻣﯽ نويسد »:دريادار ﻣجيدی  ١۵روزبعداز وقايع ٢٢بهﻣن
س َﻣت ﻣعاونت نيروی دريايﯽ دردولت ﻣوقت بازرگان ﻣصاحبه ای با
ﻣاه -١٣۵٧در ٧اسفندﻣاه  ١٣۵٧با َ
ﯽ آن به ارتباطات ﻣحرﻣانه ی خود با دريادار ﻣدنﯽ و شاﭘور بختيار
روزناﻣه ﮐيهان به عﻣل آورد ﮐه ط ّ
وهﻣچنين ﻣخالفتش با طرفداران قانون اساسﯽ اعتراف ﮐرد و افزود ﮐه ازدوسال ﭘيش هﻣراه ﻣدنﯽ ﮐه حاﻻ
وزير دفاع شده است به صورت يک نيروی ﻣبارز عليۀ استبداد و ﻣقاصدرژيم شاه ﻣبارزه ﻣﯽ ﮐرد  ...او
سﭘس دربخش ديگری ازﻣصاحبه اش ﻣﯽ گويد :يک روز قرارشد ارتش با ﭘشتيبانﯽ ازﻣخالفان انقﻼب،
تظاهراتﯽ در ﭘشتيبانﯽ از قانون اساسﯽ راه بياندازند ،دردفترم نشسته بودم  ،سﭘهبد ﻣهدی رحيﻣﯽ فرﻣاندار
نظاﻣﯽ وقت تهران به ﻣن تلفن ﮐرد ﮐه با ﻣن ﮐار ُﻣهﻣﯽ دارد ،رفتم ،گفت :ﻣﯽ خواهند تظاهراتﯽ راه
بياندازند ...به رحيﻣﯽ گفتم :اين ﮐاررا نکنيد وباعث ايجاد تضاد بيشتری نشويد ،اينها ﮐسانﯽ هستند ﮐه هنوز
ﻣﯽ گويند زنده باد شاه،خيانت اين عﻣل برای ﻣن از روز روشن تربود ،به اين جهت سعﯽ ﮐردم به
رحيﻣﯽ]سﭘهبُد[ بقبوﻻنم ﮐه شاه درافکار عﻣوﻣﯽ جايﯽ ندارد .«...حقايق درباره بحران ايران  ٢٧٠ --به
نقل از روزناﻣه ی ﮐيهان شﻣاره ٧ – ١٠۶۴٧اسفندﻣاه .١٣۵٧
دﮐتر يزدی ،در ﮐتاب»آخرين تﻼش در آخرين روزها« ﻣﯽ نويسد »:بختيار ﭘس از انتصاب ،اقدام
به تﻣاس با شورای انقﻼب نﻣود و برای اين ﮐار ابتدا با ﻣهندس بازرگان تﻣاس گرفت ،در ٢۶ديﻣاه ١٣۵٧
يعنﯽ هﻣان روز خروج شاه ازايران آقای بازرگان به نويسنده تلفن زدند و اطﻼع دادند ﮐه بختيار ﻣع الواسطه
توسط ﻣهندس حسيبﯽ با ايشان تﻣاس گرفته و ﭘيغام داده است ﮐه» آقا] خﻣينﯽ[ چه اﻣری دارند ،بروم يا
بﻣانم ،خدﻣتﯽ ﮐه بايد انجام بدهم ،دادم ،چه ﻣصلحتﯽ ﻣﯽ دانيد؟ ...درديﻣاه  ١٣۵٧آقای نزيه به ﭘاريس آﻣد
وبا اﻣام ديدار و درحدود يک ساعت ﻣذاﮐره نﻣود ...وی نظريات بختيار را درباره ی انقﻼب و اﻣام چنين
نقل قول ﮐرد ﮐه  »:ﮐفش هارا جلوی در درﻣﯽ آورم و نهايت احترام را برای اﻣام ﻣﯽ گذارم تا جﻣهوری
ﻣﯽ روم و آن را قبول دارم«٢٧۵.
ﯽ ﻣصاحبه
در بُحبوحۀ جنگ ايران و عراق ،بنا به گزارش خبرگزاری يونايتدﭘرس ،دﮐتر بختيار ،ط ّ
ای با روزناﻣه های فرانسوی ،فاش ﮐرده بود ﮐه درﻣاه های اخيرچندين بار بطورﻣحرﻣانه به عراق سفرﮐرده
وبا صدام حسين اعﻼم هﻣکاری ﮐرده است وآرزونﻣوده ﮐه صدام درجنگ ﭘيروز شود.هﻣچنين به قرارخبری
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ازخبرگزاری فرانسه،در  ٧اﻣردادﻣاه ،١٣۵٩دﮐتر بختيار ،در ﻣصاحبه با راديو فرانسه از ﻣوضع خصﻣانه
ی عراق دربرابر ايران ستايش ﮐرد و گفت »:ﻣنافع ﻣشترک ﻣن وعراق دربرابر رژيم جﻣهوری اسﻼﻣﯽ
ﻣوجب گرديده است ﮐه از دولت عراق برای ﻣبارزه با اين رژيم ﮐﻣک دريافت ﮐنم«.شورش  ۵٧درآيينه
ﻣطبوعات  ،دفتر١٩٢ -- ٢
نگارنده ازنگاه شخصﯽ دريافت هرگونه ﮐﻣک حتاﮐﻣک ﻣالﯽ از ﮐشوری خارجﯽ رانکوهش نﻣﯽ
ﮐند ،بلکه آن را اگربه خاطرﻣصالح ﮐشوروهم ﻣيهنان و ﻣبارزه با حکوﻣتگران فاسد وجابرباشد ضروری
ﻣﯽ داند ،چرا ﮐه ﻣبارزه با دست خالﯽ اﻣکان ﭘذير نيست ،به شرط آنکه اين ﮐﻣکها ،انسانﯽ و دور از
انتظارات و توقعات سياسﯽ باشد ،ﮐه البته اغلب خالﯽ ازتوقعات وانتظارات نيست ،بنابراين دريافت ﮐﻣک
ﻣالﯽ از ﮐشوری بيگانه از سوی دﮐتر بختيار را دريک نگرش استثنايﯽ آﻣيخته با ُحسن نيّت؛ ناصواب
نﻣﯽ بيند ،هﻣانگونه ﮐه جرج واشنگتن برای استقﻼل ﮐشورش از يوغ استعﻣار انگلستان از فرانسه ،و شارل
دوگل رييس جﻣهوری فرانسه در جنگ جهانﯽ دوم از انگلستان و اﻣريکا برای نجات فرانسه از نيروی
اشغالگر آلﻣان نازی ،و لنين برای سقوط رژيم تزاری از اﻣﭘراتور آلﻣان ،وژنرال فرانکو از آلﻣان نازی
وايتاليا و چند ﻣورد ديگر .اﻣا آنچه را ﮐه ازباب دريافت ﮐﻣک ﻣالﯽ از صدام حسين ،ﻣذﻣوم و شرﻣسارانه
ﻣﯽ داند ،اين است ﮐه اين ﮐﻣک از ﮐسﯽ دريافت ﻣﯽ شد ﮐه با ايران درحال جنگ بود وايرانيان را از
ﻣگس و سگ حقير تر ﻣﯽ شﻣردو قادسيّۀ دوم را به ُرخ ايرانيان ﻣﯽ ﮐشيد و جزاير سه گانه ی ايرانﯽ تُنب
بزرگ وﮐوچک و ابوﻣوسﯽ را سرزﻣينهای غصبﯽ ايران و ﻣلک طلق اﻣير نشينان شاخاب ﭘارس ﻣﯽ گفت
وبه ﭘشتيبانﯽ از گروه تجزيه طلب خوزستانﯽ ﻣشغول بوده است.
دراين جنگ بسياری از شهرها و آبادی ها به ويژه دربخش غربﯽ ﮐشوراز بﻣبارانها ی عراقﯽ ها
ويران و هزاران تن ازهم ﻣيهنان ﻣا آواره به هرسو شده بودند وهزاران ﻣعلول و ﮐشته ی جنگﯽ از
ايرانيان را ﻣوجب شده بود ،تا جايﯽ ﮐه خسارات حاصله از جنگ با عراق درزﻣان ﭘايان جنگ و نوشيدن
جام زهر از سوی رهبر انقﻼب؛ بيش از  ٩٠٠ﻣيليارد دﻻر خسارت جنگﯽ برآورد گرديد.
اگرچه نﻣﯽ توان انکار ﮐرد ﮐه عاﻣل اصلﯽ بروز جنگ هشت ساله به خاطرتفتين ها وتحريکات
خﻣينﯽ بود ﮐه ارتشيان و شيعيان عراقﯽ را به شهادت آخوند »دعايﯽ« سفير جﻣهوری اسﻼﻣﯽ درعراق بر
ض ّد عقل باخته ای به نام صدام حسين ،آشکارا طﯽ سخنرانﯽ هايش تحريک ﻣﯽ ﮐرد،با هﻣه ی اين حال
دست تﻣنا نزد چنين ﮐسﯽ بردن از شأن رهبری فرهيخته دوربود.
علﯽ شﻣس اردﮐانﯽ،سفيرسابق رژيم اسﻼﻣﯽ در ﮐويت وزﻣانﯽ نﻣاينده ی اين رژيم در سازﻣان
ﻣلل،در ﻣصاحبه با شبکه ايران فردا گفت »:صدام ،گفته بود ﻣن اراده ام براين است ﮐه ايران را به دولتهای
ﮐوچک تقسيم ﮐنم  ،درسﯽ به آنها خواهم داد ﮐه از يادشان نرود ،ﭘس ازاين گفتاربود ﮐه ازچندنقطه به
ﻣرزايران درغرب حﻣله ﮐرد ،اين را يک هفته قبل گفته بود«.
صدام حسين ،درباره ی جدايﯽ خواهان گروهک عرب زبان خوزستانﯽ ،آشکارا گفت »:ﻣا به آنها
برناﻣه های راديويﯽ برای ﻣدت هفت سال داديم،ﻣا به آنها ﭘول و اسلحه و هرچه برای ﻣبارزه ﻻزم
داشتندداديم« .ﮐتاب تاريخ تجزيۀ ايران ،نگارش دﮐتر هوشنگ طالع ،دفترسوم ١٩٨ --
هﻣانگونه ﮐه ﭘيش ازاين اشاره شد،صحبت بر سرﻣخالفت دﮐتر بختيارو يا هرﮐس باشاه ورژيم
ﭘادشاهﯽ حتا سقوط شاه و رژيم ﻣشروطه نيست ،در روند دﻣوﮐراسﯽ هرشهروندی با هر باوری بايد حق
انتقاد و ابراز ديدگاهش را ﻣنتها دورازتهﻣت وافترا و ناسزا گويﯽ و دروغ داشته باشد ،بلکه غرض ﭘژوهش
درباره ی ﮐارناﻣ ه ی تاريخسازان وچگونگﯽ و چرايﯽ رويدادهاست ،نه جهت گيری درجانبداری ويا
ﻣخالفت نسبت به شخصيّت های سياسﯽ و ﻣذهبﯽ ﻣيهن ﻣان ،آنچه ﮐه جای انتقاداست اين است ﮐه درلباس
آزادی خواهﯽ وهواداری ازحقوق انسانها ،رفتارها با گفتارها ﻣتفاوت باشد،سهل است ﮐه فريبکارانه و
اغواگرانه و سودجويانه و درخوشبينانه ترين نگاه؛ ناآگاهانه باشد.
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دﮐتر بختيار ،در ﻣصاحبه ای با خبرنگار روزناﻣه ی ﮐويتﯽ»السّياسة«در ژانويه  ١٩٨٢ﻣﯽ گويد»:
جزاير سه گانه ]تُنب بزرگ و ﮐوچک و ابوﻣوسﯽ[ ﻣتعلق به ايران نيست و ايران نبايد برسر آنها با
هﻣسايگان خود ﮐشﻣکش داشته باشد« ،ﮐه اين خبر هيچگاه از سوی آقای بختيارتکذيب نشد .هﻣچنين
خبرنگار »ﭘاری ﻣاچ« در اﮐتبر١٩٨٣از ايشان ﻣﯽ ﭘرسد :اگرعراقﯽ ها بخواهند ترﻣينال نفتﯽ خارک را
بﻣباران ﮐنند برسر هواﭘيﻣاهای سوﭘر استاندارد فرانسوی چه ﭘياﻣدی خواهد داشت؟ آقای بختيار ﭘاسخ ﻣﯽ
دهد »:بهتر بود عراقﯽ ها به جزيرۀ خارک حﻣله ﻣﯽ ﮐردند و آنجا را بﻣباران ﻣﯽ ﮐردند،...عراقﯽ ها با
بﻣباران خارک شاهرگ نفت ايران ،زير ﭘای خﻣينﯽ را خالﯽ ﻣﯽ ﮐردند و ايران از درآﻣدچندﻣيليون تن نفت
درروز ﻣحروم ﻣﯽ شد و جنگ تﻣام ﻣﯽ شد.«...
دﮐتر بختيار ،غافل بود ازاينکه به ﻣوجب يک قرارداد ننوشته بين هر دو طرف جنگ ويرانگير،
آنها از بﻣباران تأسيسات نفتﯽ هﻣديگردوری ﻣﯽ ﮐردند .چرا ﮐه ﮐشور عراق نيز دارای تاسيسات نفتﯽ بود
واين دو ﮐشور جز ازراه فروش نفت درآﻣد قابل توجّهﯽ ازﻣحل ديگر ﻣنابع نداشتندو ﮐﻣک های اﻣارات و
برخﯽ از ﮐشورهای عربﯽ تکافوی هزينه های جنگ را نﻣﯽ داد.وانگهﯽ هيچ ايرانﯽ ﮐه قلبش ازبرای
ﻣيهنش ﻣﯽ تﭘد ،با هﻣه ی ﻣخالفتها و دشﻣنﯽ هايش با گردانندگان رژيم اسﻼﻣﯽ ،هيچگاه حاضر نخواهد شد
به سرﻣايه های ﻣلﯽ و ﻣيهنﯽ اش تحت هرعنوان و بهانه لطﻣه ای وارد شود ،چرا ﮐه سرﻣايه های ﻣلﯽ
ارثيۀ ای نيست ﮐه آخوندهای حاﮐم ازﭘدرياﻣادرشان به ارث برده باشند ،ﻣتعلق به هﻣه ی ايرانيان است ﮐه
بايد ازهرگزندی ﻣحفوظ بﻣاند ،چنگ انداختن جﻣهوری اسﻼﻣﯽ بر اين ﻣنابع ﻣلﯽ ،خواسته ی دﮐتر بختياررا
در تشويق بيگانه ای جنايتکار و ض ّد ايران و ايرانﯽ به بﻣباران اين سرﻣايه های ﻣلﯽ توجيه نﻣﯽ ﮐند ،سهل
است ﮐه خواسته ی شايسته ای نبود.
دﮐتر بختياردر ﻣصاحبه ای در سال  ١٣٨٢با ُﻣخبر ﻣجلۀ نيوزويک ﻣﯽ گويد »:گروهﯽ از هواداران
نظام ﭘادشاهﯽ ودر ﻣيان شان چندتن از نزديکان شاه به ويژه نزديکان اشرف ﭘهلوی به ﻣن ﭘيشنهاد يک ﻣقام
دربازگشت به ايران را دادند ﮐه از هﻣينجا اعﻼم ﻣﯽ ﮐنم،ترجيح ﻣيدهم ﮐه قدرت خﻣينﯽ درايران باقﯽ بﻣاند
تا اين حراﻣزاده ها ايران را نجات دهند« .آيا چنين گفتاری درشأن يک انسان فرهيخته حتا نسبت به دشﻣنان
است!؟ با انسانﯽ شريف وبﯽ ادعا و ﻣيهن دوستﯽ به نام شاهزاده رضا ﭘهلوی ﮐه دررژيم گذشته نه سرﭘياز
و نه ته ﭘيازبود و هﻣواره طﯽ ﻣصاحبه ها نشان داده بود) ونشان ﻣﯽ دهد( ﮐه هيچگونه ادّعايﯽ نداشته
)وندارد(،تا جايﯽ ﮐه اعتراض هوادارانش را فراهم ساخته است ،گفتن چنين ناسزايﯽ شايسته بود !؟ اﻣيد
است ﮐه آن واژه ی ُﻣستهجن و دور ازشأن انسانﯽ،اشتباه در ترجﻣه باشد ،نه به راستﯽ ترجﻣۀ درست آن
واژه ! درباره ی ﮐسﯽ ﮐه تداوم حکوﻣت خﻣينﯽ ايران ويرانگر را)نه تنها بنا به گفته ی دﮐتر بختيار در
غربت؛ بلکه به تأييد اﮐثريّت ايرانيان ﻣيهن دوست(،برشاهﯽ ﮐه در ﮐارناﻣه خدﻣاتش به ايران و ايرانﯽ،
نﻣرات درخشان بسيار بيش ازاشتباهاتش دارد ،ترجيح ﻣﯽ دهد چه بايد گفت؟
تودروی هﻣان عيب ديدی ﮐه هست – زچندين هنر چشم عقلت ببست!
ﭘايه و اساس ﮐينه ورزی آقای شاﭘور بختيار ،نسبت به شاهان ﭘهلوی،به ﻣصداق» ﭘدرﮐشتﯽ و تخم
ﮐين ﮐاشتﯽ – ﭘدرﮐشته را ﮐﯽ ب َُود آشتﯽ« ،به خاطر اعدام ﭘدر ايشان ) سردار فاتح(به جهت قيام ُﻣسلحانه
برعليۀ دولت ﻣرﮐزی درزﻣان رضا شاه ،درجريان فسخ قرارداد دارسﯽ وسرسختﯽ شاه جهت تجديدقرارداد
نفت درسال  ١٣١٢بود ﮐه انگلستان حاضر به دست ﮐشيدن از ﻣنافع سرشارش از نفت ايران نبود ،از
سويﯽ ديگربرخﯽ خان ها و شيوخ ايرانﯽ ساليان درازی بود ﮐه به ياغﯽ گری و سر ﭘيچﯽ ازدولت ﻣرﮐزی
ﻣشغول بوده و ﮐيا بيا وقدرت ناﻣحدود داشتند،ﻣاليات نيز به دولت ﻣرﮐزی نﻣﯽ ﭘرداختند وهرگونه ظلم و
ستﻣﯽ را بر رعايای خود روا ﻣﯽ داشتند وﮐسﯽ جلودارشان نبود ،حال ﮐسﯽ به نام رضاه شاه آﻣده بود
وبساط خان خانﯽ شان را بهم زده و آنان را ﻣوظف به ﭘرداخت ﻣاليات و اطاعت از دولت ﻣرﮐزی ﮐرده
بود ،به ويژه اين ﮐه سهاﻣﯽ را ﮐه شرﮐت نفت ايران و انگليس به برخﯽ از خانهای بختياری به رايگان
داده بود به دستور رضا شاه از آنان خريداری و به خزانه ی دولت تحويل شده بودوحق الحفاظۀ آنان از
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حراست لوله ها و تأسيات نفتﯽ نيز به خاطربرقراری اﻣنيّت در ﻣنطقه قطع شده بود ،بنا براين بديهﯽ است
ﮐه اين خانها ی ياغﯽ زير بار نروند ،و برعليه دولت ﻣرﮐزی قيام ﮐنند ،ﮐه درﻣاجرای فسخ قرارداد
دارسﯽ ،طرحﯽ از سوی دولت انگلستان برای درگيری رضاشاه به اﻣور داخلﯽ ريخته شده بود تاناگزير
به تسليم شود ،برای انجام اين طرح عﻼوه بر ﻣاجرای تيﻣورتاش ﮐه شرح آن از ﻣقولۀ اين نگارش بيرون
است ،قياﻣﯽ از سوی سردارفاتح ،ﭘدر دﮐتر بختيار ،درنظر گرفته ﻣﯽ شود ﮐه ازابتدا نيزبا الغای سلطنت
قاجارها به خاطرآزادی هايﯽ ﮐه درآن زﻣان او وبرخﯽ ديگرازخان ها دراعﻣال قدرت درايل داشته
اند،ﻣخالف بود)دﮐتر بختياردرﮐتاب يکرنگﯽ درباره ی ﻣخالفت ﭘدرش با رضا شاه اشاراتﯽ دارد(.
نگاهﯽ به تاريخ زﻣان قاجارها نشان ﻣﯽ دهد ﮐه شرﮐت نفت ايران وانگليس ،به خاطر ناتوانﯽ دولت
ﻣرﮐزی در ادارۀ اﻣورخوزستان و ﻣنطقۀ بختياری و بوير احﻣدی،برای حراست تأسيسات نفتﯽ و لوله های
انتقال نفت،عﻼوه بر اعطای سهام به برخﯽ ازخانهای بختياری و شيخ خزعل ،ازآنان در ﻣقابل دولت
ﻣرﮐزی و حتا گاه جدايﯽ ازﭘيکر ايران ،حﻣايت و ترغيب شان ﻣﯽ ﮐرد ،ﮐه از جﻣله آنان ﻣﯽ توان به سردار
فاتح اشاره ﮐرد .دﮐتر ﻣصدق نيز در ﮐتاب خاطراتش به اين گونه تحريکات اشاره ﮐرده است و نگارنده
ﯽ نوشتاری زير عنوان »تاريخ ُﻣستند خوزستان« ﮐه در ﻣاهناﻣه ی »آزادی« درج شده
نيزدراين باره ط ّ
است ،به گونه ای نسبتا ً ﻣشروح اشاراتﯽ داشته است .
درﻣاجرای شورش سردار فاتح ،و چند ايل هﻣراه او ،شﻣاری از سربازان اعزاﻣﯽ به ﻣحل ﮐشته ﻣﯽ
شوند ودولت ﻣرﮐزی ناگزير به سرﮐوبﯽ او وچند خان هﻣراه او ﻣﯽ شود ﮐه ﻣنجر به دستگيری او و ديگر
شورشيان و اعدام آنان ﻣﯽ گردد .
گفتنﯽ است ﮐه دربرابر ﮐسانﯽ چون سردار فاتح ،خان هايﯽ نيز بوده اند ﮐه در ﻣيهن دوستﯽ و آزادی
خواهﯽ ُ
شهره بوده اند ،از جﻣله عليقلﯽ خان سردار اسعد بختياری ﮐه نقشش دربر ﮐناری ﻣحﻣد عليشاه
قاجار و برقراری دوباره ی نظام ﻣشروطه ستودنﯽ است و يا صﻣصام السلطنه بختياری ﮐه ازسوی ﻣجلس
شورای ﻣلﯽ به نخست وزيری ﻣنصوب شده بود وچندين تن ديگرﮐه ازجهت رفتار وبينش ازبرخﯽ
ديگرﻣتﻣايزبوده اند.
درﭘيوست روزناﻣه اطﻼعات ،اول بهﻣن ﻣاه ١٣۵٧به شﻣارۀ ١۵٧۶۵آﻣده است »:دﮐتر بختيار،در
گفتگويﯽ با شبکۀ تلويزيونﯽ فرانسه تصريح ﮐرد ﮐه:شاه سالها اين قانون اساسﯽ را نقض ﮐرده است و
اﮐنون بايد آنچه را ﮐه سالها از دست داده بوديم با ﻣفهوم دﻣوﮐراتيک برقرار ﮐنيم«.
بگذريم ﮐه ايشان ازنقض قانون اساسﯽ ﻣعبودش دﮐتر ﻣصدق درانحﻼل ديوان عالﯽ ﮐشور و برگزاری
رفراندوم ﮐه دردادگاه به گونه ای تلويحﯽ به غيرقانونﯽ بودن آن اعتراف ﮐرده وبه گرفتن اختيار قانون
گذاری با تهديد نﻣايندگان ﻣجلس ﮐﻣترين اشاره ای نﻣﯽ ﮐند ،ﮐه دﮐتر ﻣصدق ،خود درزﻣان درخواست
اختيارات ﻣزبوراز ﻣجلس؛ به غير قانونﯽ بودن آن اشاره ﮐرده بوده است و دردوره های ﭘنجم وششم ﻣجلس
شورای ﻣلﯽ دربرابردر خواست علﯽ اﮐبر داوربرای اصﻼح دادگستری؛ به دﻻيل تصريح در قانون ازباب
قوۀ ُﻣقنّنه و ُﻣجريّه و قضائيّه ،داد سخنها داده بود ،ﮐه به گونه ای ﻣشروح در ﮐتاب»
تفکيک وظايف سه ّ
دﮐتر ﻣصدق و نطقهای تاريخﯽ او« ،نگارش حسين ﻣکﯽ ،آﻣده است ،اﻣا ايکاش آقای بختياراصولﯽ از
قانون اساسﯽ را ﮐه شاه نقض ﮐرده بود ،نام ﻣﯽ بُرد وبه ﮐلﯽ گويﯽ نﻣﯽ ﭘرداخت.
آری شاه با ناديده گرفتن چند اصل قانون اساسﯽ دست و ﭘاگيردرﭘيشرفت وتعالﯽ جاﻣعه،حقوق انسانﯽ
نيﻣﯽ ازانسان ها زيرعنوان بانوان ازجﻣله خانم ﻻدن بروﻣند را به آنان اهدا ﮐرد ،ﮐه در قانون اساسﯽ
ﮐﻣترين حقّﯽ ازبرای اين انسانها در نظر گرفته نشده بود ،با ناديده گرفتن اصل ١۵ﻣتﻣم قانون اساسﯽ ،با
اصﻼحات ارضﯽ ولغو سيستم ارباب رعيّتﯽ ،دهقانان را از بند اربابان نجات داد وبا ناديده گرفته شدن
اصل  ۵٨ﻣتﻣم قانون اساسﯽ شﻣاری از ديگر باورﻣندان ﻣذهبﯽ به ﻣقاﻣات ﮐليدی بر گزيده و از حقوق
برابر با هم ﻣيهنان شان برخوردارشدند ،ﮐه در قانون اساسﯽ ﻣشروطه ﮐﻣترين بهايﯽ به اين انسانها و حقوق
آنان نشده بود ،قانون اساسﯽ وحﯽ ُﻣنزل نبود تا نشود درآن تغييراتﯽ البته با تأييد و تصويب ﻣجلس نﻣايندگان
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و يا ﻣجلس ﻣؤسسان نداد ،ﻣگر آقای دﮐتر بختيارخود نﻣﯽ خواست ،با هﻣه ی سينه چاک ﮐردنها نسبت به
قانون اساسﯽ ﻣشروطه؛ برخﯽ از اصول آن را لغو ﮐند؟ ﻣرگ خوب است برای هﻣسايه!؟زير ﭘا نهادن ﮐدام
اصل از اصول قانون اساسﯽ از سوی شاه بود ﮐه برای رفع اين ُﻣعضل ؛ رفتن به زير عبای خﻣينﯽ را
تجويز ﻣﯽ ﮐرد؟
آيا از نظرانسان آزاد انديش وآزادی خواه ،اصل اول ﻣتﻣم قانون اساسﯽ،ﮐه ﻣﯽ گويد»:ﻣذهب رسﻣﯽ
روج اين ﻣذهب باشد«
ايران اسﻼم و طريقۀ حقّۀ جعفريّه اثنﯽ عشريه است ،بايد ﭘادشاه ايران دارا و ُﻣ ّ
اصلﯽ ﮐه شاه غير ﻣسئول را به ﻣسئوليّت ﮐاری بسيار حساس و ﻣهم چنانکه در اصل اول لحاظ شده بود
وا داشته بود،اصلﯽ ﭘذيرفتنﯽ است؟ هﻣچنين رعايت اصول١۵و ۵٨ﻣتﻣم قانون اساسﯽ ،شايستگﯽ ﻣردم ﻣارا
ﭘس از گذشت چند دهه داشته است ؟ اگرضرورت تدوين چند اصل ﻣورد نظردرچند دهه ﭘيش را با توجه
به شرايط زﻣان به ﭘذيريم ،آيا اجرای ُﻣ ّراين اصول با گذشت چند دهه و ايجاب زﻣان نيز ﭘذيرفتنﯽ بود؟
ازاين رو اين ﮐه گفته شد قانون اساسﯽ ﻣشروطه وحﯽ ُﻣنزل نبود ،سخنﯽ بيهوده نيست ونيازی به آنهﻣه
سينه چاک دادنها از عدم رعايت چند اصل آن قانون از سوی شاه نداشت ،دانسته نيست ﮐه شاه به ﮐدام
سازﻣخالفان از چﭘﯽ ها و راستﯽ ها بايد ﻣﯽ رقصيد!؟ حقوق بانوان را بدهد يا ندهد ،اﻣﻼک را ازصاحبان
اﻣﻼک روستايﯽ بگيرد و به زارعين بدهد ياندهد ،اقليت های ﻣذهبﯽ را بايداز حقوق انسانﯽ شان
برخوردارﻣﯽ ﮐرد يا نﻣﯽ ﮐرد؟ با چنين رهبرانﯽ يکسونگرونق نق زن و دوگانه گو؛ آيا ﻣﯽ توان به آينده
ی روشن ايران با جاﻣعه ای برخوردارازآزادی اﻣيدوار بود!؟
آنان ﮐه شاهان ﭘهلوی را به اعﻣال سخت گيری و ديکتاتوری ﻣحکوم ﻣﯽ ﮐردند و ﻣﯽ ﮐنند ،هيچگاه
نخواستند وحتا نتوانستند راه و روشﯽ را برای ايجاد اﻣنيّت و ثبات در ﮐشوردربرابر نفوذ و دخالت بﯽ ح ّد
وﻣرز ﻣراجع ﻣذهبﯽ دراﻣورﮐشور و خانهای سرﮐش و صاحبان اﻣﻼک روستايﯽ و راهزنان و ﮐردنکشان
و باجگيران و تروريستها و عواﻣل بيگانه و جاﻣعه ای از صدرتا ذيل عقب ﻣانده وقشری وبه حقوق خودنا
آشنا ارائه دهند ،درﮐنار گود نشستن وانتقاد ﮐردن به بيش از يک زبان ويا يک قلم انتقادگر نيازنيست ،با
هﻣه ی اين دشواری هااساس رسيدن به دﻣوﮐراسﯽ وآزادی ازراه تعﻣيم سواد آﻣوزی و تحصيﻼت رايگان
و برخوردارﮐردن نيﻣﯽ از جﻣعيّت ﮐشوريعنﯽ بانوان از جﻣله برخورداری خانم ﻻدن بروﻣند،ازاين قانون
و رها شدن اززير چادرچاقچوروبه حقوق انسانﯽ شان رسيدن و بسياری ديگرازﭘﯽ ريزی های برای ساختن
ﮐشوری با ويژگﯽ دﻣوﮐراتيک و...خون جگرها خوردن ﻣﯽ خواهد،آنهم در جاﻣعه ای ﮐه با برخورداری
از هﻣه ی اين ﻣزايا؛ از روشنفکرهاو تحصيلکردها و بانوان ازهررده تا ﮐارگران وروستاييان ُﻣنتفع از
انقﻼب سفيد وبازاری و ديگر قشری ﻣذهبان ،هﻣچنان به دنبال برقراری رژيم اسﻼﻣﯽ رفتند و ﻣرگ شاه
را آرزو ﮐردند و نگذاشتند آنچه ﮐه ازرفاه و تعالﯽ و ﮐسب اعتبار بيشتر برای هم ﻣيهنانش ﻣﯽ خواست،از
قوه به فعل درآرد.
ّ
ﭘرويز ثابتﯽ ،ﻣﯽ نويسد »:شاﭘور بختيار ،ﻣوقعﯽ ﮐه رييس اداره ﮐار خوزستان بود با انگليسﯽ ها
ﻣربوط شده است و ازشرﮐت نفت ايران و انگليس ،حقوق دريافت ﻣﯽ ﮐرده است،ﻣوقعﯽ ﮐه اسناد خانه ی
»سدان« رييس اطﻼعات شرﮐت نفت ايران و انگليس در سال  ١٣٣٠به وسيلۀ دولت با نظارت دﮐتر
ﻣظفربقايﯽ ،نﻣاينده ﻣجلس و ازسران وقت جبهه ﻣلﯽ ،بازرسﯽ واسناد و ﻣدارک خانه ثبت و ضبط شد،
روشن گرديد ﮐه چه ﮐسانﯽ با شرﮐت نفت رابطۀ ويژه داشته و ﭘول دريافت ﻣﯽ ﮐرده اند و شاﭘور بختيار
يکﯽ ازآنها بود و بقايﯽ درهﻣان زﻣان ﻣوضوع را افشا ﮐرد ،اين اسناد را بقايﯽ در ﻣجلس شورای ﻣلﯽ به
اﻣانت گذاشته بود ...در ﭘرونده ی شاﭘور بختيار درساواک سندی وجودداشت ﮐه درزﻣان خدﻣت ايشان در
خوزستان ،وزيردارايﯽ وقت ،ناﻣه ای به وزير ﮐار نوشته ﻣبنﯽ براينکه اﻣروز رييس شرﮐت نفت ايران
و انگليس ،برای ﮐارهای جاری با ﻣن ﻣﻼقات داشت ودرخاتﻣۀ اين ﻣﻼقات گفت :ﻣﯽ خواستم ازشﻣا خواهش
ﮐنم دولت ﻣوافقت ﮐند ﮐه شاﭘور بختيار ،رييس ادارۀ ﮐار خوزستان درانتخابات آينده ﻣجلس شورای ﻣلﯽ
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ازآبادان به نﻣايندگﯽ ﻣجلس انتخاب شود،اين ﻣدرک درﭘرونده ی شاﭘور بختيار در ساواک وجودداشت«.
درداﻣگه حادثه  ۴٩٩ --و۵٠٠
درتأييد گفته ی ﭘرويز ثابتﯽ ،نگارنده درآن ايام درآبادان خدﻣت ﻣﯽ ﮐرد،گواهﯽ ﻣيدهد ﮐه دﮐتر
بختيار ،درانتخابات دورۀ هفدهم آبادان شرﮐت ﮐرد وبه هر ترتيبﯽ ﮐه بودبرنده شد،اﻣا به دﻻيلﯽ انتخابات
آبادان و چند شهر ديگر ايران،باطل شد،گفتنﯽ است ﮐه ﭘيش از شروع انتخابات ،رقيبش ﮐه اوهم ﻣدير يکﯽ
از سازﻣانها وازهواداران جبهۀ ﻣلﯽ بود،از جﻣله ﮐانديد انتخابات بود و نفوذ زيادی بين اهالﯽ داشت،اﻣا
دريک ناباوری در حالﯽ ﮐه چند روزبيش به برگزاری انتخابات نﻣانده بود ،رقيب دﮐتر بختيار ازآبادان به
شهر ديگرﻣنتقل ﻣﯽ گردد ودﮐتربختياربﯽ رقيب ﻣﯽ شود.
نگارنده هﻣچنين ازنزديک شاهد نفوذ و قدرت شرﮐت ﻣزبوردرخوزستان بود،با برﮐنار شدن رضاشاه،
و ورود نيروی نظاﻣﯽ انگلستان به ايران ،شرﮐت نفت ايران و انگليس با توجّه به شرايط به وجودآﻣده؛
توانست قدرت و نفوذ خودرا بارديگربر هﻣه ی اﻣورايران به ويژه برخوزستان و ﻣناطق نفت خيز اعﻣال
ﮐند) به ﮐتاب اسناد خانه ی سدان ،نوشته ی اسﻣاعيل رايين ﻣراجعه شود(،شرﮐت ناﻣبرده درﻣناطق نفتﯽ
جنوب روی چند نهاد و ﻣسئولين آن بسيار حسّاس بود ،ﮐه عبارت بودند از :استاندار ،فرﻣانداران ،رياست
شهربانﯽ و ژاندارﻣری و ﻣديرﮐل ﮐاراستان ﮐه ﻣحل ﮐارش در آبادان بود ودولت ﻣرﮐزی تا زﻣان ﻣلﯽ شدن
صنايع نفت ناگزيربه اجرای خواسته های آن شرﮐت بود و ﻣخالفت با خواسته های آن شرﮐت تح ّﻣل نﻣﯽ
شد ،شرﮐت نفت ضﻣن تأﻣين تﻣام تسهيﻼت رفاهﯽ ﻣسئولين ﻣورد دلخواهش از قبيل ﻣنزل با تجهيزات
ﮐاﻣل ووسيلۀ اياب و ذهاب ،ﮐﻣکهای نقدی قابل توجهﯽ نيز به آنان ﻣﯽ ﮐرد.
ﭘرويز ثابتﯽ ،ﻣﯽ نويسد »:در اوايل سال  ١٣۵٠روزی ﻣنصورياسينﯽ صاحب شرﮐت شيشه سازی
قزوين نزدﻣن آﻣدو گفت :اسدﷲ رشيديان اورا خواسته و به وی تکليف ﮐرده است ﮐه شاﭘوربختيار را به
عنوان رييس هيأت ﻣديره شرﮐت شيشه ی قزوين انتخاب و ﻣاهﯽ ٢٠هزارتوﻣان به او حقوق ﭘرداخت ﮐند.
ياسينﯽ ازﻣن استعﻼم نظرﮐرد ﮐه اين ﮐاررا بکند يا خير؟ ﻣنهم گزارشﯽ برای شاه تهيّه ﮐردم ﮐه به وسيلۀ
نصيری به عرض رسيد ،شاه گفته بود» ﻣانعﯽ ندارد!« و او شروع به دريافت اين حقوق ﻣاهانه ﮐرد.
شاﭘ وربختيار هﻣچنين ازشرﮐت شاهين شهر اصفهان ﮐه ﻣتعلق به اسدﷲ رشيديان و برادران بروﻣند بود
نيز حقوق دريافت ﻣﯽ ﮐرد« ).در داﻣگه حادثه – .(۵٠٣
ب درداﻣگه حادثه )،عرفان قانعﯽ فر( درزير نويس رويه ی  ۵٠٠ﮐتاب،از قول دﮐتر
ويراستارﮐتا ِ
ﻣظفر بقايﯽ نوشت »:دﮐتر ﻣظفربقايﯽ ﮐه با دﮐتر شاﭘور بختيار دوست بود ،گفته بود ﮐه :با شاﭘور بختيار
دوست بوديم ،دراتاقش عکسﯽ از برادرش بود ،ﻣﯽ گفت ﻣا قسم خورديم ﮐه خون ﭘدرﻣان را از شاه بگيريم،
ديگر رابطه نداشتيم تا رسيديم به اسناد ادارۀ تبليغات شرﮐت نفت ايران وانگليس در خانه ی »سدان«،
]سدان ،ﻣديرانتشارات و تبليغات شرﮐت نفت ايران و انگليس درايران بود[ ،اولين چيزی ﮐه ﭘيدا ﮐرديم اين
بود ﮐه ايشان]دﮐتر بختيار[ رييس ادارۀ ﮐار آبادان شده بود درزﻣان قوام السلطنه و ايشان ﻣأﻣور شده بود
ﮐه طرح اوليّۀ قانون ﮐار را به نظر اوليای شرﮐت نفت برساند و با اصﻼحات آنها بر گرداند .بعد يک
هيأتﯽ روی شکايت رولن ،ازايران رفت به ژنو برای رسيدگﯽ به ﻣوضوع نفت و اين هيأت ،يکﯽ نﻣاينده
ی شرﮐت نفت ،يکﯽ نﻣاينده ﮐارگران و يکﯽ هم بختيار به عنوان نﻣاينده ی دولت ايران و رييس ادارۀ ﮐار
)خوزستان(بود .بعد يک تلگراف ﭘيدا ﮐرديم ﮐه »سدان« به انگلستان به »نورث ﮐرافت« ،ﻣﯽ ﮐند ﮐه:
چون حرﮐت بختيار به سرعت انجام گرفت ،ﻣا فرصت نکرديم ﻣتن نطق دفاعﯽ ايشان را اينجا به او بدهيم،
شﻣا از لندن ﻣستقيﻣا ً به آدرس ژنو بفرستيد ،يعنﯽ نطق دفاعﯽ ﮐه بايد بکند انگليسها ﻣتن را تهيّه ﻣﯽ ﮐنند...
بعد آنجا ﮐه به اصطﻼح جلسۀ رسيدگﯽ تشکيل ﻣﯽ شود نﻣاينده ی ﮐارگران از وضع ﮐارگران شکايت ﻣﯽ
ﮐند ﮐه دستﻣزد ﮐم است و ...بختيار ﻣﯽ گويد :نﻣﯽ دانم در خواب هستم يا بيداری ،اين ﻣطلب بکلﯽ خﻼف
واقع است و ﮐارگرها درﮐﻣال رفاه هستند .ﻣسئلۀ ديگر اين ﮐه از شرﮐت نفت سابق ﻣاهﯽ  ١٠,٠٠٠توﻣان
و خرده ای ﭘول به ايشان داده ﻣﯽ شد ﮐه آن ﻣوقع حقوق ﻣدير ﮐل ٨٠٠ – ٧٠٠توﻣان بوده  ...آن زﻣان ها
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گفته بود ﮐه اينهارا شرﮐت نفت ﻣﯽ داده ﮐه ﻣن به ﮐارگرها ﮐﻣک ﮐنم ] يعنﯽ اين ﮐه شرﮐت نفت نﻣﯽ
توانسته اين ﮐاررا انجام دهد،تا دردل ﮐارگران از خود فرشته ای بسازد![ ...و بعداً بکلﯽ ﻣنکر شد ...يکﯽ
ديگراز چيزهايﯽ ﮐه ﮐاﻣﻼً وابستگﯽ اش را به انگليسﯽ ها ﻣﯽ رساند اين بود...يکﯽ ازﻣوارد اختﻼف ﻣا با
ﻣصدق اين بود ﮐه بعد از  ٣٠تير] دﮐتر ﻣصدق[ ﮐسﯽ ﮐه خودش سند جاسوسﯽ دﮐتر بختيار را روی ﻣيز
شورای اﻣنيّت گذاشته بود ،آورد ﻣعاون وزارت ﮐارﮐرد ،ﻣا در روزناﻣه هﻣان ﻣوقع راجع به جاسوسﯽ
صل نوشتيم.«...
بختيار ،راجع به اين جريانات ﻣف ّ
دﮐترشاﭘوربختيار ،در ﮐتاب يکرنگﯽ ُﻣدّعﯽ شده است ﮐه »:نام عدّۀ بسياری در اسناد اﻣريکا هست
ولﯽ نام ﻣن نيست«،اﻣا اسناد سفارت اﻣريکا نشان ﻣﯽ دهد ﮐه ايشان با آن سفارت در تهران از آذرﻣاه
 ١٣٣٢تاروزهای ﭘايانﯽ حياتش درتﻣاس بوده است ،تﻣاس ناﻣبرده با سفارت؛ گاه ﻣستقيﻣا ً و گاه توسط
عبدالرحﻣن بروﻣند ،صورت ﻣﯽ گرفته است ﮐه شرح آن در دفتر شﻣارۀ  ٢٠و  ٣٨اسناد ﻻنه ی جاسوسﯽ
آﻣده است.
دﮐتر بختيار دراوايل سال ١٣٣٢در حاليکه ﻣعاون وزارت ﮐاربود درخانه ی هويزون ﮐاردار سفارت
اﻣريکا در ديدار ﻣحرﻣانه ای درخواست ﻣحرﻣانه نگهداشتن ديدارها و اظهاراتش را داشته است.در دفتر
شﻣارۀ  ٣٨اسناد ﻣنتشره ازسوی به اصطﻼح دانشجويان خط اﻣام،ﻣربوط به تاريخ ٢٧ﻣهرﻣاه١۶ ) ١٣۵٨
روز ﭘيش ازتسخير سفارت ( چنين آﻣده است »:ﭘيام بختيار به ﻣا] به دولت اﻣريکا از طريق سفارت آن
دولت در ﭘاريس[اين بود ﮐه وی با سرﻣايه ای قليل فعاليتﯽ را اداره ﻣﯽ ﮐند ﮐه به هيج جايﯽ نﻣﯽ رسد،
ﻣگراين ﮐه از اﻣريکا تأﻣين ﻣالﯽ و راهنﻣايﯽ عﻣليّاتﯽ دريافت دارد ،او هنوز درﻣرحلۀ طرح ريزی قرار
دارد ،اﻣا ﭘيش بينﯽ ﻣﯽ ﮐند درخﻼل ﭘنج ﻣاه تﻣام جزييات را آﻣاده ﮐند ودرآن ﻣوقع وی ﻣﯽ خواهد به
واشنگتن آﻣده تادرباره ی جنبش خود و ﮐشورش با ﻣقاﻣات اﻣريکا ﻣستقيﻣا ً ﻣذاﮐره نﻣايد ،اوﻣحرﻣانه به
پ ] ١/تيﻣسار ﻣخاطب رفيعﯽ[اظهار داشت ﮐه اگر به ﮐﻣک اﻣريکا دست نيابد ،احتﻣاﻻً برای ﮐﻣک به
ﮐشورهای عرب خليج فارس رو خواهد آورد«٢.و٣
از ديد گاه نگارنده هﻣانگونه ﮐه ﭘيش ازاين اشاره شده است ،تاجايﯽ ﮐه دﮐتر بختيار از دولت اﻣريکا
در خواست ﮐﻣک ﻣالﯽ در ﻣبارزه برعليۀ حکوﻣت اسﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،تحت شرايطﯽ ﮐه به آن اشاره ﮐرده
ام ،جای چندان ايراد و انتقادی نيست ،چرا ﮐه ﻣبارزۀ سياسﯽ تأﻣين ﻣالﯽ ﻣﯽ طلبد ،ﮐه از برای نه تنها دﮐتر
بختيار ،بلکه برای هيچ رهبری بدون برخورداری ازبُنيه ی ﻣالﯽ اﻣکان فعاليّت نخواهد بود،اﻣا آنچه ﮐه
ﻣحل انتقادنسبت به ايشان در رابطه با دولت اﻣريکاست ،ازباب ﻣطالبﯽ است ﮐه ذيﻼً به آن اشاره ﻣﯽ ﮐنم.
در رويه ی  ٩دفتر شﻣاره  ٣٨اسناد ﻻنه ی جاسوسﯽ درباره ی روابط دﮐتر بختياربا دولت اﻣريکا
سری ١٢ﻣرداد ۵٨اعضاء – ازرييس  ۴٨٨٧۵١به ﭘاريس
و ciaهﻣچنين آﻣده است:سند شﻣارۀ ّ – ١
رونوشت برای تهران–هُشدار–شاﻣل ﻣنابع وشيوه های اطﻼعاتﯽ است .حسّاس – عطف به:ﭘاريس:١١٢٣١
 – ١بختيار در سالهای اوايل دهه ی  (١٣۴٠)١٩۶٠با چند تن ازﻣأﻣوران قرار گاه تﻣاس آگاهانه داشت.
به دﻻيل آشکاری ﻣا ﻣﯽ خواهيم اﻣکان برقراری ﻣجدّدآن تﻣاس دراين ﻣوقع را بررسﯽ ﮐنيم .يک يا چندتن
از ﻣاﻣوران ﻣربوطۀ قديﻣﯽ بختيار شايد حاضر باشند ﻣوقتا ْ به ﭘاريس ﻣأﻣوريّت بگيرند .از نظريات قرارگاه
درباره ی بهترين نحوه اجرای اين ...استقبال ﻣﯽ ﮐنيم.
 – ٢وزارت خارجه را از تﻣايل خود ﮐه تﻣاس با بختيار ﻣطلع ﮐرده و ﻣوافقت آنها را گرفته ايم .بنابراين
در صورتيکه قرار گاه ﻣفيد تشخيص داد ﻣﯽ توان به نحو دلخواه سفير را در جريان گذارد.
سری« .از دفتر ٣٨و
 – ٣ﭘرونده  ٢٠١ -٠٠٨٠٠٠١ :تا تاريخ  ١٢ﻣرداد ٧٨دربايگانﯽ ضبط شود .تﻣاﻣا ْ ّ
 ٩اسناد ﻻنه ی جاسوسﯽ.
سری ١١.ﻣرداد ۵٨اعضاء
سری ديگر سفارت اﻣريکا درﭘاريس به شرح سند شﻣارهّ -٢
ودر گزارش ّ
– از...به .....تهران،بروﮐسل ،لندن ،استکهلم ،اشاره به تﻣاس دﮐتر بختياربا سفارت اﻣريکا شده است.
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دراينترنشنال هرالد تريبون ،از قول شاﭘوربختياراز جﻣله آﻣده است... »:خﻣينﯽ هيچ طرحﯽ ندارد
ﮐه با قدرت خود چکار ﮐند ودر يک سال ايران اﮐنون به اندازه ی ٢۵سال دوران شاه خسارت ديده است«).
دفتر  – ٣٨ص  ١٠اسناد ﻻنه ی جاسوسﯽ( ،ايکاش دﮐتربختياربه خسارات وارده ازسوی شاه در  ٢۵سال
ﭘادشاهﯽ اواشاره ﻣﯽ ﮐرد.
سری تلگرام غير فوری  ٢٨ﻣهر ۵٨از واشنگتن  – ۵٣۵۵٠۴به تهران.
هﻣچنين در سند شﻣارۀ ّ – ۴
ﻣوضوع هُشدار– شاﻣل ﻣنابع و شيوه های اطﻼعاتﯽ است.خﻼصه ای از عﻣليات اس .دی .ﭘﭘر .عطف به
 :تهران  ۵۴۴٩۶ﻣﯽ خوانيم »...پ... ١/تﻣاس ﻣحدودی را با ساير ايرانيان حفظ ﮐرده بود تااين ﮐه بختيار
درﭘاريس ﭘديدارشدو بنا به اظهارات پ ١/بختيار با وی تﻣاس گرفته و ازاو خواسته ﮐه ﻣﻼقاتﯽ بين بختيار
و ﻣقاﻣات عاليرتبه ی دولت اﻣريکا و يا سيا ترتيب دهد .پ ١/ادعا ﻣﯽ ﮐند ﮐه بختيار ﮐاﻣﻼً به وی اعتﻣاد
دارد ،چرا ﮐه آنها نه تنها دوستان ديرينه هستند ،بلکه قوم و خويش سببﯽ هم هستند.بعدازاينکه پ ١/به
طرف ﻣا آﻣد ،ﻣا به او اطﻼع داديم به بختيار بگويد ﮐه ﻣختاراست هرطور ﻣﯽ خواهد عﻣل ﮐند .اﻣا به وی
توصيه ﻣﯽ ﮐنيم برای عرضۀ نظرياتش به سيا از پ ١/به عنوان يک رابط استفاده نﻣايد .برای پ١/روشن
ﮐرديم ﮐه بايد به بختيار بگويد ﻣا درﻣوقعيّتﯽ نيستيم بتوانيم حرﮐت اورا تأﻣين ﻣالﯽ ،ﮐﻣک يا راهنﻣايﯽ
نﻣاييم ،اﻣا اين ﮐانال را به عنوان وسيله ای ﮐه او بتواند توسط آن درﻣوردﻣقاصد وﻣقدورات خود به ﻣا خبر
دهد ،تهيّه ديده ايم .اين ﭘياﻣﯽ بود ﮐه پ١/هنگاﻣﯽ ﮐه در اوايل ﻣهرﻣاه جهت ديدار بختيار به ﭘاريس ﻣﯽ
رفت با خود برد.ﭘاسخ بختياراين بود ﮐه اواز تهيّۀ اين ﮐانال ﻣﻣنون است و ﻣارا درجريان خواهد گذاشت.«...
دفتر ١٣ – ٣٨و١۴
آنگونه ﮐه درا ين اسناد ﻣحرﻣانۀ سفارت اﻣريکا آﻣده است ،به چند نکتۀ قابل توجّه برﻣﯽ خوريم ،از
جﻣله اين ﮐه دﮐتر شاﭘور بختياربر خﻼف ُﻣدّعايش ،از سال١٣٣٢با سفارت اﻣريکا نيزچه ﻣستقيﻣا ً و چه
غير ﻣستقيم درتﻣاس بوده است.ديگر آن ﮐه در نهايت ﮐينه ورزی و بﯽ انصافﯽ خدﻣات غير قابل انکارشاه
ﯽ  ٢۵سال برسر ُﻣلک و ﻣلت آورده بود! ويا
رانيزخسارت به ُﻣلک وﻣلت ﻣﯽ ديد ﮐه به زعم اوشاه ط ّ
باوجوديکه دولت اﻣريکا آب ﭘاﮐﯽ را به اين عذرﮐه در ﻣوقعيّتﯽ نيست ﮐه بتواند حرﮐت اورا تأﻣين ﻣالﯽ
ويا حتا اورا برای ﻣبارزه راهنﻣايﯽ ﮐند ،روی دستش ﻣﯽ ريزد،در نهايت تأسّف با هﻣه ی بﯽ ﻣهری دولت
اﻣريکا به وی ،ازاينکه ﻣﯽ تواند از طريق پ ١/دولت اﻣريکا را درجريان ﮐارهايش بگذارد ،سﭘاسگزاری
ﻣﯽ ﮐند! ﮐه نشان ﻣﯽ دهدهﻣانگونه ﮐه ﭘيش از اين اشاره ﮐرده ام ،ايشان ازتدبير ودهای سياسﯽ چندان
برخوردار نبوده است ،وگرنه با ﭘاسخ سردی ﮐه از سوی دولت اﻣريکا دريافت ﮐرده بود ،بايد در ﻣﯽ يافت
ﮐه رژيم اسﻼﻣﯽ ،رژيﻣﯽ نبود ﮐه به ﮐوشش دولت اﻣريکا و چند دولت ديگر برسر ﮐاربيايد و بﻼفاصله
ذره
ساقط شود ،ويا گزارش ﮐارها و اقداﻣاتش رابه سازﻣان  ciaدادن ،يعنﯽ خود و ﮐارهايش را درزير ّ
بين ﮐنترل آن سازﻣان قراردادن ،تا با ﮐﻣکﯽ ﮐه گويا قراربوده است از يکﯽ دو ﮐشورعربﯽ دريافت ﮐند،
نکند ﻣوجبات سقوط و يا درد سر حکوﻣت اسﻼﻣﯽ را فراهم آورد.ﮐه اگردولت اﻣريکا به ويژه ﭘس از
گروگانگيری به راستﯽ خواهان سقوط حکوﻣت اسﻼﻣﯽ بود ،هﻣانگونه ﮐه در ﻣورد سقوط دولت ﮐﻣونيستﯽ
نيکا را گوئه ﮐه سود حاصله از فروش اسلحه به دولت اسﻼﻣﯽ را به ُﮐنتراها ﭘرداخت ،در باره ی دﮐتر
بختيار نيز هﻣانگونه عﻣل ﻣﯽ ﮐرد ﮐه نکرد،در چنين شرايطﯽ ﮐه دولت اﻣريکا به عذراين ﮐه درﻣوقعيّتﯽ
نيست ﮐه بتواند به بختيار ﮐﻣک ﻣالﯽ و رهنﻣود بدهد ،چه جای ارتباط با  ciaو سﭘاسگزاری از اﻣريکا به
خاطر ايجاد ﮐانال ارتباطﯽ وايفای نقشﯽ در ﻣقام يکﯽ ازاعضای سازﻣان اطﻼعاتﯽ دولت اﻣريکا بود!؟
گفتنﯽ اين ﮐه هﻣين ﮐسان در حاليکه خود وابسته به دولت های بيگانه بوده اند،با زدن نعل وارونه ،شاه را
به عاﻣليّت و نوﮐری اﻣريکا ﻣتهم ﻣﯽ ﮐردند!
داوری درباره ی دﮐتربختيار،را ﮐه هﻣواره خودرا شيفته ی رفتاردﮐترﻣصدق وﭘيروی راه و ﻣشﯽ
اوﻣﯽ خواند،درازﮐردن دست تﻣنا وﮐﻣک به سوی دولتﯽ ﮐه ﻣعبودش سقوط خودرا از صدارت به دست آن
دولت ﻣﯽ ديد ويا درحاليکه به شاه گفته بود»درخدﻣت اعليحضرت هستم« ،به خﻣينﯽ ﭘيغام ﻣﯽ داد ﮐه
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هرآنچه ﮐه خواسته است انجام داده و هر دستوری ﮐه بدهد دراجرای آن آﻣاده است ،به خانم ﻻدن بروﻣند
وا ﻣﯽ گذارم ،داوری درباره ی ﮐسﯽ ﮐه برای رسيدن به هدف؛ وسيله از برايش توجيه ﭘذير بود!آيا
درﻣکتب اخﻼق چنين رفتاری از ﻣصاديق رياﮐاری نيست؟
» خلقﯽ زبان به دعوی عشقش گشاده اند – ای ﻣن فدای آنکه دلش بازبان يکﯽ است«
اگرازﻣنظروطن دوستﯽ به ﮐارناﻣه ی ايشان نگاه ﮐنيم نه تنها بيعت ايشان به رهبر انقﻼب و سﭘس
هﻣکاری با صدام حسين و روابطش با دولت بيگانه بنا به شرحﯽ ﮐه گذشت ﮐاری نادرست و ض ّد ﻣيهنﯽ
بود ،بلکه ناﻣهايﯽ را هم ﮐه برروی فرزندانش گذاشته بود) گﯽ،ﭘاتريک ،ﭘوﭘال و فرانس( نيزبوورنگﯽ
ازايران دوستﯽ ندارد،نگاه ﮐنيد به آقای اﻣاﻣعلﯽ رحﻣان اُف ،رييس جﻣهوری ﮐشور تاجيکستان ،ﮐه با
صدور فرﻣانﯽ از ﻣردﻣش خواست ﮐه از ناﻣهايﯽ ﮐه در شاهناﻣه حکيم فردوسﯽ هست برای فرزندان شان
انتخاب ﮐنند .ﮐه نشان ﻣﯽ دهد بيگانگانﯽ هستند ﮐه باهﻣه ی اسارت بيش از ١۵٠سال زيريوغ تزارها
وسﭘس دولت ﮐﻣونيستﯽ شوروی ،به نام های ايرانﯽ عشق ﻣﯽ ورزند .اﻣا آقای دﮐتر بختيار با هﻣه ی داعيّۀ
ﻣيهن دوستﯽ نام فرزندانش را اينگونه انتخاب ﮐرده بوده است!
دربُحبوحۀ شور انقﻼبﯽ ،حزب اللهﯽ های هوادار خﻣينﯽ در ﭘﯽ راهکارهايﯽ ازجﻣله تهديد و ارعاب
وآتش زدن اﻣاﮐن و ترورو ايجاد نااﻣنﯽ جهت ايجاد هرچه بيشترشوروهيجان درﻣردم وﮐشاندن آنان به
سطح خيابانها وﻣيدانها برای به ثﻣررسيدن هرچه زودترانقﻼب اسﻼﻣﯽ،تصﻣيم به آتش زدن چند سينﻣا در
حال نﻣايش ﻣﯽ گيرند ﮐه ازجﻣله آتش زدن سينﻣا رﮐس آبادان در ٢٨ﻣردادﻣاه  ١٣۵٧بود ﮐه بنا به آﻣار
ﻣنتشر شده بالغ بر ٣٧٧تن از نوجوان و بزرگ سال از زن وﻣرد ،به وضع فجيعﯽ جزغاله ﻣﯽ شوند ،تا
اين جنايت فجيع را بر گردن شاه بياندازندﮐه نقطۀ عطفﯽ بود درشتاب هرچه بيشتربرﭘايﯽ رژيم جﻣهوری
اسﻼﻣﯽ .يکﯽ ازعاﻣلين اين جنايت ﮐه ﭘس ازحادثه به ﮐشور عراق گريخته و ﭘس از دستگيری تحويل ايران
داده شده بود،در بازﭘرسﯽ ناگزير به اعتراف ﻣﯽ شود ونام هﻣدستان وﮐسانﯽ را ﮐه ﭘيشنهاد انجام چنين
جنايتﯽ را به اوداده بودند فاش ﻣﯽ سازد ،اﻣا دولت وقت) شريف اﻣاﻣﯽ( به بهانه اين ﮐه شرايط هيجانﯽ و
ﭘُر التهاب جاری ﻣناسب برای انتشاراعترافات ﻣتهﻣين نيست ،ﻣاجرا را به سکوت ﻣﯽ ﮐشد ،اﻣا دﮐتر
ﻣحﻣدرضا عاﻣلﯽ تهرانﯽ وزير وقت اطﻼعات و جهانگردی ﮐه ﻣسئول ﭘيگيری ورسيدگﯽ اين ﭘرونده شده
صبين ﻣذهبﯽ در
بود ،به خبرنگاران ﻣﯽ گويد :اسنادی دردست دارد ﮐه نشان از دخالت روحانيون و ﻣتع ّ
آتش سوزی سينﻣارﮐس دارد ،ﮐه به خاطراين گفته دو روزبعد وزارت اطﻼعات و جهانگردی توسط
انقﻼبيون به آتش ﮐشيده وبابرﭘايﯽ رژيم اسﻼﻣﯽ به خاطر داشتن چنين اطﻼعاتﯽ؛ اعدام ﻣﯽ شود.
شاه نيزدرﮐتاب ﭘاسخ به تاريخ ،ﻣﯽ نويسدُ »:ﻣقصر واقعﯽ به عراق گريخت ودرآنجا دستگير شد،
اعترافات او ثبت شد ،ولﯽ قضّاتﯽ ﮐه ﻣرعوب شده ويا جبون بودند ،براين قضيّه سر ﭘوش گذاشتند«.
٣٣۴و٣٣۵
دﮐتر بختيار ،درزﻣان صدارتش با هﻣه ی دسترسﯽ به ﻣنابع و ﻣدارک وشهود از جﻣله حضورعاﻣلﯽ
تهرانﯽ ،ﮐه آگاهﯽ زيادی ازﻣاجرای آتش سوزی سينﻣا رﮐس آبادان ازاعترافات آشور ،فرد دستگير شده
درعراق وحسين تکبعلﯽ زاده و چند تن ديگرازعاﻣلين آتش سوزی داشت ،چشﻣان خودرا براين جنايت
فجيع ﻣﯽ بندد چرا ﮐه از ديد ايشان بازداشت و ﻣحاﮐﻣۀ دولتﻣردانﯽ ﮐه از خردادﻣاه  ١٣۴٢تاروز سقوط
رژيم ﻣشروطه ﮐه در ﻣيان شان چهره های شريف و ُﻣ ّ
نزه ﮐم نبودند ،از ضرورت ِويژه برخوردار بود تا
آقای صادق وزيری ،وزير دادگستری ﻻيحۀ آن را هرچه زودتر تقديم ﻣجلس ﮐندوبه آزادی زندانيان سياسﯽ
ﮐه اغلب نزديک به اتفاق ازچﭘﯽ ها ويا تروريستهای شناخته شده بودند به ﭘردازد ،نه به ﭘرونده ی اين
جنايت فجيع از جهت هﻣدلﯽ با بازﻣاندگان جگر سوخته ی آن قربانيان هﻣوطنش! ﮐه اگرآقای بختيار ،دلش
با زبانش يکﯽ بود وبه راستﯽ آزادی خواهﯽ در ديگ سينه اش جوش ﻣﯽ زد وبرای ﭘيشبرد ﻣقاصدش اهل
ﻣعاﻣله با آخوندها نبود ،نشان ﻣﯽ داد ﮐه ﻣرغ توفان است و ازﮐوﻻک دريا نﻣﯽ هراسد و ﻣرد ﻣبارزه است،
اﻣا ايشان در ﻣورد رسيدگﯽ به ﻣاجرای سينﻣا رﮐس آبادان اين ﮐاررا نکرد ،اينکه ﻣبادا شاهﯽ ﮐه به بدناﻣﯽ

22

وجنايت ُﻣتّهم شده بود ازاتهام اين جنايت فجيع تبرئه شود! از اينهﻣه تابو سازی و شيفتگﯽ نسبت به دﮐتر
بختيار ،از سوی ﮐسانﯽ چون خانم ﻻدن بروﻣند،نﻣﯽ دانم ﮐه سرم را به ﮐدام ديوار بايدبکوبم!؟
دﮐتربختيار ،ﭘس ازخروج ازايران ،تصﻣيم ﻣﯽ گيرد برای سقوط رژيم اسﻼﻣﯽ ،آستين هارا باﻻ بزند،
ازاين رو با هﻣکاری چند تن از ﻣخالفين رژيم اسﻼﻣﯽ ،نهضتﯽ را در سال  ١٣۵٩زيرنام »ﻣقاوﻣت ﻣلﯽ
ايران« بنيان ﻣﯽ نهد ،ﮐه تا روز ترورش هيچگونه ﻣوفقيّتﯽ به دست نﻣﯽ آورد،سهل است ﮐه چند تن از
هﻣوندان نزديکش به خاطر هﻣکاری با وی ترور ﻣﯽ شوند ودولتهاو رسانه های خارجﯽ نيزاو وﻣبارزه
اش را به خاطر روابط سود آورشان با حکوﻣت اسﻼﻣﯽ جدّی نﻣﯽ گيرند ،ﮐه با بررسﯽ ﮐارناﻣه ی ﻣبارزاتﯽ
ﯽ  ١١سال در خارج از ﮐشور ،گاﻣﯽ بيش ازآنچه ﮐه شﻣاری ديگراز ﻣيهن دوستان درراه ُﻣبارزه
ايشان ط ّ
با جﻣهوری اسﻼﻣﯽ و افشاگری ها درهﻣين ﻣدت وبعضا ً ﭘيشتر برداشته بودند ،از سوی ايشان برداشته
نشد ﮐه با يک نگاه نه چندان تيزبينانه عدم ﭘيروزی نه تنها نهضت ﻣقاوﻣت ﻣلﯽ ايران به رهبری دﮐتر
بختيار،بلکه هيچ گروه وجﻣعيّت ﻣخالف جﻣهوری اسﻼﻣﯽ نيزنﻣﯽ توانست بيش ازافشاگريها و
روشنگريها،ﮐاری در سقوط رژيم اسﻼﻣﯽ انجام دهد ،هﻣانگونه ﮐه ﻣجاهدين خلق با گرد آوری سﭘاه و
چريک ودردست داشتن توپ وتانک وانواع سﻼح های جنگﯽ وﻣردان و زنان انتحاری و َدم ﻣرزايران بودن
ﯽ سالها نتوانستند .چرا ﮐه برخﻼف طعنۀ تلويحﯽ ازباوردايﯽ جان ناﭘلئون ،زﻣينه های خارجﯽ سقوط
ط ّ
رژيم اسﻼﻣﯽ فراهم نبود ،وگرنه دليلﯽ نداشت ﮐه دولتهايﯽ چون اﻣريکا و انگلستان و فرانسه و اتريش و
سويس و ايتاليا وآلﻣان و،...شاهد آنهﻣه جنايات وگروگان گيری ها وباجگيری ها و ترورهای سياسﯽ
ﻣخالفين رژيم اسﻼﻣﯽ حتا دردرون ﮐشورشان باشندوﮐﻣترين گاﻣﯽ در جهت اعتراض به دولت جﻣهوری
اسﻼﻣﯽ ويا تقويت ﻣوضع ﻣخالفين برندارند،آنگونه ﮐه ازبرای خﻣينﯽ در ﭘاريس آغوش گرم باز ﮐرده بودند.
دانشجويان به اصطﻼح ﭘيرو خط اﻣام ۵٢ ،تن از ديﭘلﻣات های اﻣريکارا با باﻻ رفتن از ديوارسفارت
اﻣريکا به ﻣدت  ۴۴۴روز با بدترين رفتار حقارت باربه گروگان ﻣﯽ گيرند ،نه تنها دولت اﻣريکا از حق
بين الﻣللﯽ خود جهت گوشﻣالﯽ حکوﻣت اسﻼﻣﯽ گاﻣﯽ برنﻣﯽ دارد ،بلکه جهت نرنجاندن خﻣينﯽ ،از ﭘذيرفتن
شاه برای ﻣداوای بيﻣاری اش عليرغم وظايف انسانﯽ؛ خودداری ﻣﯽ ﮐند و زﻣانﯽ هم ﮐه با فشار دوستان
اﻣريکايﯽ شاه ،حاضر به بستری ﮐردنش دريکﯽ ازبيﻣارستان ﻣﯽ شود ،عذر اورا ﭘس از چند روزﻣﯽ
خواهند واورا با بدترين وتحقيرآﻣيزترين وضعﯽ با حالﯽ نزارازاﻣريکا بيرون ﻣﯽ ﮐنند و حتا در ﮐار تحويل
اوبه جﻣهوری اسﻼﻣﯽ بر ﻣﯽ آيند،ﮐه حق شناسﯽ انورسادات ،رياست جﻣهوری ﻣصر،انجام آن را عقيم ﻣﯽ
سازد ودولت اﻣريکا برای آزادی ديﭘلﻣاتهايش ،به جای ﮐﻣترين اقداﻣات عﻣلﯽ و قانونﯽ؛ تسليم باج خواهﯽ
حکوﻣت اسﻼﻣﯽ ﻣﯽ شود وازطريق دولت اسراييل با ﻣأﻣوريت »آری بن ﻣناشه«ﻣأﻣورﻣوساد،با ﭘرداخت۵٢
ﻣيليون دﻻربه حکوﻣت اسﻼﻣﯽ گروگان ها آزاد ﻣﯽ شوند )،از ﮐتاب ﭘول خون نگارش اری بن ﻣناشه(،
ﮐشوری ﮐه از سرآﻣدان ﮐشورهای دﻣوﮐراسﯽ و ﭘای بند به حقوق انسانها ُ
شهره شده است!
آقای بختياربا ديدن آنهﻣه ﻣﻣاشات دولت اﻣريکا با حکوﻣت اسﻼﻣﯽ ،هﻣچنان چشم اﻣيد به اين دولت
بسته بود!زﻣانﯽ ﮐه سفار ت اﻣريکا تسخيرشد ،ﻣهدی بازرگان ،نخست وزير وقت رژيم اسﻼﻣﯽ ،دريک
سخنرانﯽ در ﻣخالفت باگروگانگيری هشدارداده بود ﮐه دولت اﻣريکا ﻣﯽ تواند به ﻣوجب حقوق بين الﻣلل،
به ايران لشکر بکشدو...
علﯽ اﮐبرطبا طبايﯽ ،عضو سفارت ايران در واشنگتن در رژيم ﭘيشين به دست يکﯽ از اتباع ﻣسلﻣان
شده ی اﻣريکا به نام» تئودوربلفيلد« ،در خانه اش در واشنگتن ترور ﻣﯽ شود ،جنايتکاربا ﮐﻣک ايادی
رژيم اسﻼﻣﯽ ،به ايران ﻣﯽ گريزد و حتا چند ﻣصاحبه هم انجام ﻣﯽ دهد ونقشﯽ هم در فيلﻣﯽ به نام »
درجاده قندهار«به ﮐارگردانﯽ ﻣحسن ﻣخﻣل باف ،از حزب اللهﯽ های ﭘناهنده شده به انگلستان ايفا ﻣﯽ ﮐند.
اﻣا دولت اﻣريکا حتا يک اعتراض آبکﯽ به حکوﻣت اسﻼﻣﯽ نﻣﯽ ﮐند ﮐه چگونه يک تروريست را ﭘذيرفته
و هﻣه گونه اﻣکانات رفاهﯽ و اقتصادی را به او داده است!؟
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درزﻣان رونالد ريگان ،رييس جﻣهوری اﻣريکا)ﭘس از ﮐارتر( ،انفجاری ﭘُر تلفات درﻣقر تفنگداران
اﻣريکا دربيروت دراﮐتبر ١٩٨٣روی ﻣﯽ دهد ﮐه درجريان آن  ٢۴١نظاﻣﯽ اﻣريکايﯽ و  ۵٨نظاﻣﯽ
فرانسوی و ۶تن غير نظاﻣﯽ جان باختند ﮐه توسط گروه حزب ﷲ لبنان از عواﻣل نيابتﯽ جﻣهوری اسﻼﻣﯽ
صورت گرفته بود ،اﻣا دولت اﻣريکا نه تنها درصدد گوشﻣالﯽ حزب ﷲ برنﻣﯽ آيد ،بلکه تﻣاﻣﯽ تفنگدارانش
را از لبنان بيرون ﻣﯽ بَ َرد و َدم برنﻣﯽ آورد.
هﻣچنين درزﻣان ريگان ،رابطه اش با حکوﻣت اسﻼﻣﯽ رسوايﯽ بزرگﯽ را زيرنام »ايران گيت« يا
ايران ﮐونترا ) ( iran contra affairبه بار ﻣﯽ آورد ،ايشان در بُحبوحۀ جنگ ايران و عراق،با اعزام
ﻣأﻣوری به نام » ﻣک فارلين« هﻣراه با انجيل و تﭘانچه در صدد جلب دوستﯽ حکوﻣت گروگانگير بر ﻣﯽ
آيد واز طريق دولت اسراييل سﻼح های ﻣورد نيازرژيم اسﻼﻣﯽ را درحاليکه در ﻣحاصرۀ تسليحاتﯽ بود،
تأﻣين ﻣﯽ ﮐند،تا با ﭘولﯽ ﮐه دولت اﻣريکا از ﻣنافع فروش ﻣخفيانه تسليحات به دست ﻣﯽ آورد ،به ﮐونتراهای
نيکارگوئه ﮐه در حال ﻣبارزه با دولت ﮐﻣونيستﯽ آن ﮐشوربودند به ﭘردازد ،چرا ﮐه سازﻣان c.i.aبودجه
ای برای ﮐﻣک به گروه ﻣورد اشاره نداشت ،هﻣچنين درازای آزادی  ٧گروگان اﻣريکايﯽ ﮐه درلبنان اسير
عﻣاد ُﻣغنيه ،از عواﻣل جﻣهوری اسﻼﻣﯽ بودند ،ناگزير به قبول خواسته های گروگانگيران شده بود ،بازهم
در زﻣان ريگان ،انفجاری در سفارت اﻣريکا دربيروت در آوريل  ١٩٨٣توسط جهاد اسﻼﻣﯽ از عواﻣل
جﻣهوری اسﻼﻣﯽ روی ﻣﯽ دهد ﮐه ُﻣنجر به ﮐشته شدن  ١٧تن اﻣريکايﯽ و شﻣاری ديگر انجاﻣيد ﮐه
بازهم دم بر نياوردند.
در  ١٩٨۴يک حﻣلۀ انتحاری ديگر در بيروت ﮐه ُﻣنجر به ﮐشته شدن  ٢٢لبنانﯽ و  ٢سرباز اﻣريکايﯽ
شد و چند انفجار انتحاری دربرابر سفارت خانه های اﻣريکا و فرانسه در ﮐويت وتانزانيا روی ﻣﯽ دهد.
ﮐه هﻣه ی اين رويدادها نشان ﻣﯽ داد ﮐه جهان غرب در ﮐنارروسيه و چين تﻣايلﯽ به سقوط رژيم اسﻼﻣﯽ
نداشتند وندارند.اﻣا دﮐتر بختيار با هﻣه ٣٧سال عﻣر سياسﯽ اش،با ديدن اينهﻣه تساهل وچشم ﭘوشﯽ ها و
حتا دريافت ﭘاسخ سرد دولت اﻣريکا از طريق تيﻣسارﻣخاطب رفيعﯽ،ازدرک شرايط ﻣوجود غافل ﻣانده بود
و هﻣچنان چشم اﻣيدش به دولت اﻣريکا بود!
ت رورعلﯽ اﮐبر طباطبايﯽ،عبدالرحﻣن بروﻣند ،ازهﻣکاران بسيار نزديک دﮐتر بختيار ،ﮐاظم رجوی
 ،شهريار شفيق ،بيژن فاضلﯽ) قصد ترور رضا فاضلﯽ ﭘدر او بود( ،صديق ﮐﻣانگر ،عبدالرحﻣن قاسﻣلو،
ارتشبد اويسﯽ و بسياری ديگر در اﻣريکا و اروﭘا و نقاط ديگروحتا ترورناﻣوفق انيس نقاش ،نسبت به جان
ايشان نيزﻣوجب نشد تا با هوشياری ﻻزم رهبری؛ دردام فريب دولت جﻣهوری اسﻼﻣﯽ به اﻣيد وعده های
دروغين فريدون بويراحﻣدی ،نيفتد.
ژاک شيراک ،رييس جﻣهوروقت فرانسه درﻣصاحبه ای با خبرنگاران دربرابرﭘرسش يکﯽ ازآنان
درباره عفوويا فراری دادن تروريستهای عاﻣل جﻣهوری اسﻼﻣﯽ از فرانسه ،ﭘاسخ داده بود ﮐه ﻣا به ﻣنافع
ﻣلﯽ فرانسه ﻣﯽ انديشيم!
آری اين ﻣﻣاشات و چشم ﭘوشﯽ ها دربرابر جنايات حکوﻣتگران اسﻼﻣﯽ،از سوی ﮐشورهايﯽ صورت
ﻣﯽ گرفت ﮐه ُﻣدّعﯽ هواداری از آزادی وحقوق بشربوده و به خاطر ديکتاتوری شاه ،خواب و آرام از
چشﻣان شان بريده شده بود و آقای جيﻣﯽ ﮐارترازژرفنای حلقوم خود حقوق بشر و آزادی برای هﻣه از
جﻣله برای ايرانيان را فرياد ﻣﯽ زد! تا جايﯽ ﮐه برای سقوط شاه با برگزاری جلسه ای در گوادلُپ ﻣرﮐب
از سران سه ﮐشور اروﭘايﯽ ،بدون ﭘروا از دخالت دراﻣورﮐشوری ﻣستقل تشکيل جلسه ﻣﯽ دهد،اﻣا آنگونه
به دﮐتر بختيارﭘيام ﻣﯽ فرستد ،آنهم با آنهﻣه اعداﻣها و شکنجه ها در زندانهای جﻣهوری اسﻼﻣﯽ و...ﮐه هر
رهبر آگاه و باتدبيربا ديدن آنهﻣه سازش غرب با جنايتکاران حکوﻣت اسﻼﻣﯽ،درﻣقام يکﯽ از عواﻣل cia
ازباب گزارش اهداف و ﮐارهايش بر نﻣﯽ آيد.
صحبت ازاين باب نيست ﮐه ﻣبارزه ی دﮐتر بختيارتا جايﯽ ﮐه بو ورنگﯽ ازروشنگری نسبت به
فريبکاری ها و فساد وجنايات ورفتارض ّد ايرانﯽ گردانندگان رژيم اسﻼﻣﯽ داشته بيهوده بود ،ﮐه بسيار هم
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بجا و ﮐاری درست بود ،بلکه صحبت اين است ﮐه ايشان باهﻣه ی ادعای رهبری برای نجات ايران وعﻣری
درسياست سﭘری ﮐردن و شاهد بﯽ اعتنايﯽ های دولتهای ُﻣدّعﯽ جانبداری از حقوق انسانها نسبت به اعﻣال
جنايتکارانه ی حکوﻣت اسﻼﻣﯽ بودن ،شرايط زﻣان و اﻣکانات را درنﻣﯽ يافت ،وبابازبودن ﮐانال ارتباطش
با  CIAاﻣيد به ﭘيروزی داشته ﮐه گويﯽ در تو ﱡهم بسرﻣﯽ برده است و دريغ ﮐه به جهت هﻣين خياﻻت واهﯽ
جانش را ازدست داد ،عدم هوشياری وتيز بينﯽ از يک انسان ﻣعﻣولﯽ و برﮐنارازاﻣورسياسﯽ؛ دوراز
انتظار نيست ،اﻣا ازﮐسﯽ ﮐه سﯽ و هفت سال درگير سياست بازی ها و ﻣدّعﯽ رهبری درراه نجات ايران
و ايرانﯽ ازدست حکوﻣتگرانﯽ بيرحم و واﭘسگرا بوده است ،دوراز انتظار است.ايشان حتا در گزينش
برخﯽ ازهﻣوندان بسيار نزديک به خودنيز دقت و هوشياری ﻻزم را نداشت .
انيس نقاش ،تروريست ﻣعروف لبنانﯽ در گفتگويﯽ با ﻣجری برناﻣه ی تلويزيونﯽ صدا و سيﻣای
جﻣهوری اسﻼﻣﯽ فاش ساخت ﮐه »:ازطريق خبرگزاری فرانسه و افراد نزديک به بختيار،به عنوان
خبرنگار عرب از ﻣنزل بختيار ديدن ﮐرده وبااين عنوان توانسته اطﻼعات ﻻزم وﮐاﻣل ازﻣکان و ﻣحافظان
او به دست آورد« .در ﮐتاب»اسرارجعبۀ سياه« بخش شست و ششﻣين نيزعين هﻣين ﻣطالب آﻣده است.
هﻣه ی ترور هايﯽ ﮐه دراتريش وآلﻣان وانگلستان وايتاليا واﻣارات وترﮐيه و چند ﮐشور ديگر صورت
گرفته بود واين دولتها هﻣچنان با حکوﻣتگران اسﻼﻣﯽ به سازش و ﭘشتيبانﯽ ﻣشغول بودند ،زنگ های
هُشيار دهنده ای بود ﮐه ﻣﯽ بايست صدای آن به گوش هرايرانﯽ هوشياروتيزبين ﻣﯽ رسيد ،با هﻣراهﯽ
چند تن از سران ايل بختيارو يا گروه هايﯽ ديگرازدرون ايران چگونه ﻣﯽ توانست به ﻣبارزه ی ﻣسلحانه
عليۀ حکوﻣت اسﻼﻣﯽ با هﻣه ی اﻣکانات ﻣالﯽ آن حکوﻣت و عواﻣل سرﮐوبگرش به ﭘيروزی ﻣﯽ رسيد،آنهم
درآن روزها ﮐه رژيم اسﻼﻣﯽ در اوج اقتداربود و دولتهای ﻣطرح جهانﯽ هﻣانگونه ﮐه ﭘيش ازاين اشاره
شد تﻣايلﯽ به سقوطش نداشتند) ﮐه هنوز نيز ندارند( ،ﮐه به چيزی جزبﯽ تدبيری نﻣﯽ توان تعبير ﮐرد ،به
ويژه اينکه در سال  ١٣۵٩زنگﯽ به طنين يک ناقوس بزرگ زير گوش ايشان به صدا درآﻣده بود ﮐه جان
سالم بدر بُرده بود! ازاين رو هﻣه ی اين رويدادها ﮐه ﭘيش از ترورباردوم ايشان روی داده بود ،نشان ﻣﯽ
داد ﮐه تا جﻣهوری اسﻼﻣﯽ از ﭘشتيبانﯽ آشکار و ﭘنهان دولتهای ﻣطرح در ﻣسايل جهانﯽ برخوردار است،
ﭘيروزی از طريق جنگهای ﭘارتيزانﯽ وايلﯽ و عشايری ﮐه دﮐتر بختيار به آن اﻣيد بسته بود،اﻣکان ناﭘذيربود،
ايشان اگر ﮐﻣﯽ فراست به خرج ﻣﯽ داد ،با توجّه به درﮐﻣين بودنش از سوی جﻣهوری اسﻼﻣﯽ  ،به هنگام
ﭘذيرفتن ظاهرا ً هوادارانش،احتياط های ﻻزم را به ﮐار ﻣﯽ بست ،ﻣثﻼً يک يا دو ﭘليس ﻣحا فظش را از
جهت احتياط در بيرون از اتاق اﻣا در ورای ﭘنجره ای ﮐه ناظر بردرون اتاق بود ﻣﯽ گﻣارد و اگر ﭘنجره
ای نبود به درون اتاق فرا ﻣﯽ خواند،ﻣأﻣوران فرانسوی ﻣحافظ ايشان ﮐه به زبان فارسﯽ آشنايﯽ نداشتند تا
سری آگاه شوند ،به ويژه اينکه به جز فريدون بوير احﻣدی ،ﮐه ازچندی ﭘيش
از گفتگوهای به اصطﻼح ّ
عاﻣلﯽ نفوذی درخدﻣت دﮐتر بختياربود ،ﻣحﻣد آزادی و علﯽ وﮐيلﯽ راد ،برای نخستين بار بود ﮐه با ﻣعرفﯽ
بويراحﻣدی بادﮐتر بختيار ديدارﻣﯽ ﮐردند به اين قصد ﮐه اين دوتن از سوی هواداران دﮐتر بختيارازايل
بختياری ،حاﻣل ﭘياﻣهای نويد بخشﯽ ازبرای ايشان اند! ازاين رو ايشان با اين چنين غفلتها و بﯽ گداربه آب
زدنها ،نشان دادﮐه با هﻣه ی تعريف و تﻣجيدهايﯽ ﮐه از سوی شيفتگان ايشان نسبت به بينش سياسﯽ وی
ﻣﯽ شود ،اين چنين نبود ،ازاين رو ﻣﯽ توان دريافت ﮐه وی به خاطرعدم هوشياری و فراست سياسﯽ،
فاقد شرايط رهبری سياسﯽ بوده است و هﻣانگونه ﮐه گفتم ﻣتأسفانه جانش را نيزبرسرهﻣين نقاط ضعف از
دست داد.

سخن ﭘايانﯽ:
گيريم ﮐه شاه به گفته ی ﻣخالفانش ﻣحکوم به سقوط بود،،شاهﯽ ﮐه درﮐارناﻣه اش به شهادت ﻣشهودات
و اسناد و ﻣدارک فراوان،از جهت سازندگﯽ و ﭘيشرفت جاﻣعه و ﮐسب اعتبارجهانﯽ برای ايرانيان و تأﻣين
رفاه وتحصيﻼت رايگان ،دربرخوردارﮐردن بانوان و روستاييان و ﮐارگران و...از حقوق انسانﯽ خود از
نﻣرات واﻻيﯽ برخورداربود،ﭘرسش ازانقﻼبيون ﻣخالف شاه اين است ﮐه اگر شاه دربرابر آنهﻣه خدﻣات به
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ايران وايرانﯽ بايد سرزنش ﻣﯽ شد و سقوط ﻣﯽ ﮐرد ،در ﻣقابل؛ به ﻣخالفان شاه ﮐه با رفتارشان ﮐشوروﻣردم
ﻣارا به چنين روزهای سياه نکبت بار ﮐشانده اند ،چه بايد گفت؟
انسان گاه ازسرعشق و شيفتگﯽ نسبت به ﮐسﯽ ،ازاو به نيکﯽ ياد ﻣﯽ ﮐندوﮐﻣترين نقدی را ازاو بر
خود روا نﻣﯽ دارد ﮐه اين شيفتگﯽ ازحقوق انسانﯽ اوست تا هرگونه ﮐه بخواهد بيانديشد،اﻣا نگاه تاريخ دور
از شيفتگﯽ است ،تاريخ ديريا زود داوری بيطرفانه اش را نسبت به تاريخسازان خواهد ﮐرد ،دراين ﻣيان
ﻣردﻣند ﮐه بارسنگين خسارت اين شيفتگﯽ ها را به دوش خواهند ﮐشيد.
ازدست ديگران چه شکايت ﮐند ﮐسﯽ – سيلﯽ به دست خويش زده بر قفای خويش
گرهردو ديده هيچ نبيند به اتفاق – بهتر زديده ای ﮐه نبيند خطای خويش.
ک  -هوﻣان ٢٨:جوﻻی٢٠٢١
*******

نگاهﯽ به ﮐارناﻣه سياسﯽ دﮐتر ﻣحﻣدﻣصدق ).نوشتار دوم(:
ازﮐورش تاﻣصدق« ،عنوان ﮐتابﯽ است ﮐه ﻣطالب آن به تقريظ به گونه ی ﻣختصردر فصلناﻣه
ُ
طلع آن خطاب به ﻣديراين
ی ﻣيراث ايران ،انتشاريافته بود ،اين جانب به عنوان نقد ﻣطالبﯽ نوشتم ودر َﻣ ِ
رسانه نوشتم ﮐه :فرصتﯽ دست داد تا نگاهﯽ ﮐنجکاوانه به بخش ﻣعرفﯽ ﮐتاب آن فصلناﻣه)شﻣارۀ١٠٢
»ازﮐورش تا ﻣصدق
ﻣيراث ايران(،بياندازم،ازجﻣله ﮐتابﯽ ﮐه نظرم را جلب ﮐرد،ﮐتابﯽ است زير عنوان
ُ
 دﮐترﻣصدق ﻣردی فراترازسده ها« ،نگارش دﮐترناصر انقطاع ،ﮐارشناس در زبان ﭘارسﯽ و ريشه يابﯽواژه ه ها  ،از ﻣديرخواستم تا به عنوان برخورد آرا ﮐه يکﯽ از سر فصلهای آن رسانه به هﻣين عنوان
اختصاص يافته است،درج وﻣنتشر شود ،ﮐه ﻣتأسفانه شأن درج و انتشار درآن فصلناﻣه را نيافت.
درﻣعرفﯽ اين ﮐتاب ﮐه ﻣطالب آن به گونه ای فشرده و ﻣختصربررسﯽ شده بودآﻣده است »:علت
انتخاب دﮐتر ﻣصدق ،به عنوان بزرگترين ﻣردی ﮐه اورا ُﻣريد خودﮐرد ،اين بود ﮐه فردی بود ﻣردﻣﯽ ،دوم
وابسته به هيچ بيگانه ای نبود ،سوم بسيار ﻣتين،ﻣؤدّب و ﭘرآزرم بود ،چهارم ﻣثبت ﻣﯽ انديشيد ،درعين حال
دربرابر حرف زور و نابجا ،به سان درختﯽ استوار و ستبر ﻣﯽ ايستاد و ﭘنجم تنها آدﻣﯽ در يک سد سال
ﮐنونﯽ بود ﮐه ﻣيليونها ايرانﯽ را ﭘشت سر خودداشت .«...
يکﯽ از ويژگيهای بسياری ازانسانها اغراق گويﯽ است ،زﻣانﯽ ﮐه در جايﯽ جﻣعﯽ رادرشﻣارچهارسد
يا ﭘانسد تن ﻣﯽ بينيم ،ﻣﯽ گوييم هزاران تن درآنجا گرد آﻣده بودند! زﻣانﯽ ﮐه به هرعلت و سبب ازشاهﯽ
به تعريف ﻣﯽ نشينيم ،ﻣﯽ گوييم» نُه ﮐرسﯽ فلک نهدانديشه زيرﭘا – تا بوسه بررﮐاب قزل ارسﻼن زند!«،
يا» تاﮐه دست ناصرالدّين خاتم شاهﯽ گرفت – صيت داد وﻣعدلت ازﻣاه تا ﻣاهﯽ گرفت«،واگر ﮐﻣونيست
باشيم ﻣﯽ گوييم» چهره ی الهام بخش استالين – نوررحﻣت ﻣﯽ فرستد برزﻣين!« ،ويا درابرازعشق به
حﻣل چنان زارگريم – ﮐه ازگريه ام ناقه در گل نشيند!«واگربخواهيم در
ﻣعشوق ﻣﯽ سراييم» به دنبال َﻣ ِ
باره ی شخصﯽ ﻣطلبﯽ بگوييم ويا بنويسيم،اورا تاﻣقام»ﻣردی فراتر از سده ها!« باﻻ ﻣﯽ بريم ﮐه برﭘايه ی
ُﻣستندات ،آش به اين شوری هم نبود ﮐه دﮐتر انقطاع درباره ی دﮐتر ﻣصدق ﻣرقوم داشته اند ويا جناب
دﮐتر احکاﻣﯽ اينگونه از ﻣطلب ﮐتاب دريافت ﮐرده بودند.
به خاطرارادتﯽ ﮐه به اين زنده ياد ازباب واژه شناسﯽ وريشه يابﯽ واژه ها داشتم وهنوزنيزدارم،
بسيارﮐوشيدم ﮐه بگزارم و بگذرم،به ويژه آن ﮐه ﻣتأسفانه چندی است ﮐه چشم از جهان بسته است،اﻣا ازآنجا
ﮐه از فراراه هﻣين گزاردن ها و گذشتن ها،تاريخﯽ روی دست ﻣان ﻣانده ﮐه گاه دوغ؛دوشاب وگاه دوشاب؛
دوغ جلوه گرشده است ،ازاين روبه ﻣصداق»نبودبرسرآتش ُﻣيسّرم ﮐه نجوشم«،درصدد برآﻣدم تا به ﻣدد
اسنادو شواهد ُﻣستند ،نقدی اگرچه ﮐوتاه و اجﻣالﯽ نسبت به برخﯽ از ﻣطالب ﮐتاب ايشان آنگونه ﮐه
دربررسﯽ ﮐتاب آﻣده است بنويسم.
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دﮐتر انقطاع ،ﮐه درجريان انقﻼب اسﻼﻣﯽ با هﻣه ی تأﮐيداتﯽ ﮐه خﻣينﯽ درنوفل لوشاتودر ﻣصاحبه
هايش با خبرنگاران خارجﯽ ازبرقراری حکوﻣت اسﻼﻣﯽ بيان داشته بود وبا هﻣه ی آثاری ﮐه ازوی
دردسترس بود ،رهبری خﻣينﯽ را ﭘذيرفته وبا ديدن آنهﻣه اعدام های قرون وسطايﯽ وديوان بلخﯽ،تا ﭘيش
از١٢فروردين ﻣاه  ،١٣۵٨دراين روزدرشﻣار  ٩٨درسدی به ﭘای صندوق ﻣﯽ رود وبه ﭘرﭘايﯽ رژيم ﻣذهبﯽ
رأی ﻣوافق ﻣﯽ دهد وحتا به عنوان ﮐانديداتوری درانتخابات ﻣجلس خبرگان رهبری نيزشرﮐت ﻣﯽ ﮐند
)برگرفته از ويکﯽ ﭘيديا( ،ﮐه با هﻣه ی تحصيﻼت عالﯽ؛ نشان داد ﮐه درﭘاره ای ازارزيابﯽ ها به ويژه
درباره ی شخصيّت ها ﮐم و ﮐاستﯽ هايﯽ دارد،اﻣا ﭘس ازآن ﮐه ازقطارانقﻼب ﭘياده ﻣﯽ شود ويا ﭘياده اش
ﻣﯽ ﮐنند،تازه ﻣتوجّۀ اشتباهش ﻣﯽ شود و جﻼی ﻣيهن ﻣﯽ ﮐند ،ﮐه هر انسانﯽ در درازنای عﻣرش ﻣرتکب
اشتباه ﻣﯽ شود ودﮐتر انقطاع نيز ُﻣستثنﯽ ازاين قاعده نبود و َح َرجﯽ هم بر ايشان نيست ،اﻣا با چنين ﭘيشينه
ای نشان دادﮐه اگرعﻣرش به جهان ﻣﯽ بود ،چندسالﯽ ﭘس ازانتشار اين ﮐتاب احتﻣاﻻً ﭘﯽ به اشتباه خود
ازارزيابﯽ هايش درباره دﮐترﻣصدق نيز ﻣﯽ بُرد.
جای تأسّف است اين ﮐه در جاﻣعۀ ﻣا ﮐسانﯽ ﮐه به هرحال دربرخﯽ از زﻣينه های علﻣﯽ و ﭘژوهشﯽ
وسياستﻣداری و ...نام و آوازه ای ﻣﯽ يابند ،تابويﯽ ﻣﯽ شوند ﮐه نقد ازآنان درديگر زﻣينه های فکری و
رفتاری شان گناهﯽ نا بخشودنﯽ است ،واين ﻣشکلﯽ شده است ازبرای ﮐسانﯽ ﮐه بخواهند نقدی برگفتار و
رفتار تابو شدگان بگويند ويا بنويسند!چرا ﮐه نﻣﯽ خواهند در ﻣعرض تهديد و ناسزا قرار بگيرند ﮐه شيخ
اجل سعدی درگلستان ،باب اول درﭘﯽ شرح حکايتﯽ ﻣﯽ نويسد»:اذا يأس اﻻنسانُ  ،طال لسانُهُ« يعنﯽ وقتﯽ
ﮐسﯽ درادای ﭘاسخ ُﻣستدل ناتوان ﻣﯽ شود ،زبان درازی ﻣﯽ ﮐند و ناسزا ﻣﯽ گويد.
هواداران دﮐترﻣحﻣد ﻣصدق ،ازهرطيف وگروه؛ ازراه شيفتگﯽ واعتقاد ويا به دليل ﻣخالفتﯽ ﮐه ايشان
با شاهان ﭘهلويﯽ داشته اند،هﻣسوبا چﭘﯽ ها؛ ازايشان طﯽ سالها تبليغ؛ آنچنان تابويﯽ ساخته اند ﮐه ﮐﻣترين
نقدی را اگرچه ُﻣستند باشد ،ﭘذيرا نيستند وهﻣچنان از دﻣوﮐرات ﻣنشﯽ و آزادی خواهﯽ وﻣردی فراترازسده
ها ازوی ياد ﻣﯽ ﮐنندو...
بسيارخوب دوست داشتن و شيفتگﯽ اﻣری است شخصﯽ و ازحقوق ﻣسلم انسانهاست و جای ﮐﻣترين
حرف و احتجاج نيست ،اﻣا زﻣانﯽ ﮐه به گونه ی تبليغ ادا ﻣﯽ شود ،نقد آن ﻣطالب برﭘايه ی ُﻣستندات
نيزازحقوق ﻣسلم ﮐسﯽ است ﮐه به انتقادنسبت به آن ﻣطالب ﻣﯽ ﭘردازد،تا از رهگذربرخورد آرا و باورها؛
دوغ جای دوشاب و دوشاب جای دوغ قرارنگيرد وبه گفته ی »نيچه«به خاطر تکرار به صورت يک سند
راستين جلوه نکند و دراذهان ننشيند و در نتيجه تاريخ ﻣا آلوده به ﻣطالب نادرست نشود ﮐه ﻣتأسفانه شده
است!
جای ﮐﻣترين ترديدنيست ﮐه داﻣن دﮐتر ﻣحﻣد ﻣصدق ،ازآلودگيهای ﻣالﯽ ﭘاک بود وﻣيهنش را ﻣانند
بسياری از هم ﻣيهنانش دوست داشته است ،اﻣا برای آن ﮐه بدانيم دﮐتر ﻣصدقُ ،
شهره به آزادی خواهﯽ و
ﻣردم دوستﯽ؛ دردرازنای عﻣرسياسﯽ اش با هﻣه ی اعتبارخانوادگﯽ ونفوذسياسﯽ وريش سفيدی ،چه
گاﻣهايﯽ درراه خدﻣت به ﻣردﻣش وتﻼش برای استقراررژيم دﻣوﮐراتيک برﭘايه ی ﻣبانﯽ آن ويا حتا رعايت
قانون اساسﯽ ﻣشروطه برداشته ﮐه درنگاه دﮐتر انقطاع ,ﻣردی فراتر ازسده ها جلوه گرشده است،به برخﯽ
از گفتارها و رفتارهای ايشان ﻣﯽ ﭘردازم.
دﮐتر ﻣصدق در دادگاه نظاﻣﯽ دردفاع از خوددرباره ی سرنگونﯽ تنديسهای رضاشاه وﻣحﻣدرضا
شاه درروزهای ٢۵تا ٢٨ﻣردادﻣاه  ،١٣٣٢ﻣﯽ گويد»:شخص بنده به هيچوجه عقيده به ﻣجسّﻣه نداشتم
وﻣجسﻣه در قانون شرع ﻣا حرام است...صاف وصريح عرض ﻣﯽ ﮐنم ﮐه ﻣن با ﻣجسّﻣه نه فقط ازاين نظر
ﮐه خﻼف ﻣذهب است وﻣن فردﻣسلﻣان هستم ﮐه بايد تبعيّت از ﻣذهب خودبکنم و«...ويا درﻣوردبرگزاری
ﻣتضرر شده اند،ﻣيگويند
رفراندوم چنين استدﻻل ﻣﯽ ﮐند»:آنهايﯽ ﮐه اطﻼع ندارند يا اينکه ازاجرای آن
ّ
رفراندوم درقانون اساسﯽ ﭘيش بينﯽ نشده ،ﻣخالف قانون اساسﯽ است،حتا يکﯽ ازروحانيون 9اسفند هم حکم
به ُحرﻣت آن داد،درصورتيکه هرعﻣلﯽ ﮐه شرع انور نهﯽ نفرﻣوده ﻣباح است...ودليل ﻣسلم وواضحﯽ است
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براستحباب آن و،«...ﮐه براساس اين چنين تفکری؛ زﻣاﻣداران ﮐشور ﻣا بنا به چنين استدﻻلﯽ چه ﮐارها ی
خﻼفﯽ ﮐه ﻣﯽ توانستند خارج ازقانون اساسﯽ انجام بدهند وعذرشان اين باشد ﮐه شرع انورانجام آن را ﻣنع
نکرده است ،به زبان روشن تر يعنﯽ فاتحۀ بﯽ الحﻣد خواندن به قانون اساسﯽ ﻣشروطه ﮐه يکﯽ از اﻣتيازاتﯽ
ﮐه جبهۀ ﻣلﯽ ها و هواداران آن ازبرای زعيم خود قائل اند،طرفداری ايشان ازهﻣين قانون بوده وهست!
هﻣچنين درﮐتاب خاطراتش نوشته است»:يکﯽ ازروزها ﮐه ﻣﯽ خواستيم با عﻼّﻣۀ دهخدا از ﻣسجد
خارج بشويم ،ﻣرا به خانه ی حاج ﻣيرزا عليﻣحﻣد دولت آبادی ﻣقابل ﻣسجد دعوت ﮐرد و ازﻣن خواست
عضويّت حزب اعتدال را بﭘذيرم و چون سکوت ﮐردم ،قرآن بياوردند سوگنديادنﻣايم.از حلف]سوگند[ وحشت
داش تم ،چونکه ﭘدرم؛ ﻣيرزا يوسف ﻣستوفﯽ الﻣﻣالک صدراعظم ناصرالدين شاه و ﭘسر عﻣوی خودرا در
خصوص يک ﻣلک ﻣوروثﯽ ﻣوسوم به»اک«واقع در قزوين ،در ﻣحضر شادروان حاج شيخ هادی نجم
آبادی ،قسم داد ﮐه طول نکشيد صدراعظم از دنيا رفت«! ٨۵
ازاين ﮐه ايشان ﻣسلﻣانﯽ بوده ُﻣراعﯽ احکام شرع تا جايﯽ ﮐه تز دﮐترای خودرا درباره ی» وصيّت
در حقوق اسﻼﻣﯽ« نوشته بود ويا ﭘای بند خرافات بوده است وبه تنديس عقيده نداشته است ،ازحقوق ُﻣسلم
ايشان بود تا هرگونه ﮐه بخواهد بيانديشد وايﻣان داشته باشد،اﻣا چرا درآن روزهای ﮐذا ودر ﻣسند نخست
وزيری!؟ايشان ﮐه با رضاشاه وسﭘس آنگونه ﮐه ﻣﯽ گويند يک تنه در ﻣلﯽ شدن صنايع نفت با اﻣﭘراتوری
انگلستان در افتاده بود ،و ر ُجلﯽ صاحب نام و اعتبار بود ،وبه نوشته ی دﮐتر انقطاع ،چه ترس و واهﻣه
ای درطول سالها ی دراز زندگﯽ اش از ﮐسﯽ داشته تا نتواند ديدگاهش را درباره ی تنديس از راه نگارش
ﻣقاله ويا درچهار دوره نﻣايندگﯽ ﻣجلس ابراز ﮐند ،تا ﻻ اقل بنا برﭘای بندی ايشان به احکام شرع ،وظيفه
اش را درﮐاراﻣربه ﻣعروف و نهﯽ ازﻣنکرانجام داده باشد.آيا هيچگاه ازخود ﭘرسيده ايم ﮐسانﯽ ﮐه تنديس
ونگاره برداری و ﻣوسيقﯽ و رقص را ﮐه ازجﻣله هنرهای هفتگانه اند ،بنابر احکام شرع حرام وگناه ﻣﯽ
دانند،چگونه انسانهايﯽ درزﻣينه ی بُن ﻣايه های فکری ﻣﯽ باشند؟
دﮐتر ﻣصدق ،نه تنها با اين عبارات؛ به گونه ای تلويحﯽ به ناديده گرفتن قانون اساسﯽ اقرار ﻣﯽ
ﮐند ،بلکه در ﻣقام يک قانونگذاردر ﻣسند صدارت ﭘای شرع را درانجام اﻣور دولتﯽ به ﻣيان ﻣﯽ ﮐشد ﮐه
هيچ هﻣخوانﯽ با دﻣکراسﯽ و آزادی خواهﯽ وضوابط آن ندارد ﮐه تﻣاﻣﯽ ه ّم وغم آزادی خواهان
راستين،جدايﯽ دين دراﻣورحکوﻣتﯽ است،با اين هﻣه ،هواداران دﮐتر ﻣصدق ،با بهره گيری از ُﻣعجزات
تبليغ ازاوبا عنوان ر ُجلﯽ قانون دان و آزادی خواه ياد ﻣﯽ ﮐرده وﻣﯽ ﮐنند.
اگر به ﻣصداق گفته ی دﮐتر ﻣصدق ،هر ﮐس ﻣجاز به انجام ﮐاری باشد ﮐه ﻣنع شرعﯽ نداشته باشد،
آنگاه چه جای اعتراض از باب عزلش ازﻣقام نخست وزيری خواهد بود؟ ازاختيار شاه به ﻣوجب اصل ۴۶
ُﻣتﻣم قانون اساسﯽ ﮐه بگذريم ،ﻣگرعزل نخست وزيربنا به فتوای دﮐتر ﻣصدق ،ﻣنع شرعﯽ داشته است؟
ﮐه يقينا ً نداشت ،ﭘس از چه رو او و هوادارانش برﮐناريش از صدارت را ﮐودتا قلﻣداد ﻣﯽ ﮐنند!؟ واگررعايت
احکام شرع انور ﻣبنا وﻣﻼک انجام هرﮐاری ﻣﯽ تواند باشد ،چه نيازی به قانون اساسﯽ بود؟ اگرهرصاحب
ﻣقام ويا هرانسانﯽ درانجام ﮐاری ﮐه شرع انور نهﯽ نکرده است ُﻣجازباشد ،چرا شاه بايد ازاين قاعده
ُﻣستثنﯽ ﻣﯽ بود؟ ازاين رو بنابرفتوای دﮐتر ﻣصدق ﻣﯽ توان ﭘذيرفت ﮐه چون حکم برﮐناری نخست وزير
نهﯽ شرعﯽ نداشت ،برﮐناری اواز نخست وزيری ﮐار درستﯽ بود وحتا نيازی به رعايت قانون اساسﯽ
نبود،چنين توجيه ﻣهجورازﮐسﯽ با داشتن دانشناﻣه ی حقوق ﮐه گروهﯽ رارهبری ﻣﯽ ﮐرده است ،جای
شگفتﯽ است!
ّ
سنﯽ ويا يهودی ويا بهايﯽ و بﯽ دين
در ﮐابينه ی دﮐتر ﻣصدق ،هيچگاه يک هم ﻣيهن زردشتﯽ ويا ُ
ويا يک بانو ديده نشده است .بدان دليل ﮐه ايشان ُﻣقيّد به رعايت و اجرای احکام شرع بوده است ،ﻣتأسفانه
قانون اساسﯽ ﻣشروطه نيزبه ﻣوجب اصل ُ ۵٨ﻣت ّﻣم برای اين انسانها ازاين باب حقﯽ قايل نشده بود! آنگاه
درﭘاسداری ازقانون اساسﯽ ﻣشروطه چه سينه ها ﮐه دررعايت اصول آن به تنورچسبانده شد ،قانونﯽ ﮐه
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چند اصل ﻣهم آن تأﮐيد بررسﻣﯽ بودن ﻣذهب شيعۀ جعفری و رعايت احکام آن وحتا ابدی بودن اين احکام
داشته است!
ﮐﻣﯽ دورترﻣﯽ رويم ،زﻣانيکه ﻣشروطه خواهان درراه استقراررژيم ﻣشروطه ،ازجان وﻣال خود ﻣﯽ
گذشتند ودﮐتر ﻣصدق باآنکه درسنين دهه ی بيست بود،دانسته نيست درﮐدام نقطه ازجايگاه ﻣشروطه خواهﯽ
قرارداشته است،ﻣگرزﻣانيکه ﻣشروطه استقرار يافت وايشان به خاطر چند ﭘارچه آبادی ﮐه هﻣسر ايشان
در ايالت اصفهان داشت،داوطلب وﮐالت آنهم از طيف اعيان وشاهزادگان ازآن ايالت ﻣﯽ شود،ولﯽ چون
گفته شده بود ﮐه سن ايشان به سﯽ سالگﯽ نرسيده )٢٩سال برآورد شده بود(،اعتبارناﻣه اش تصويب نﻣﯽ
شود،ﭘرسش اين است ﮐه درﮐدام نوشته ای ازتاريخ نويسان ووقايع نگاران و يادواره نويسان ازجوشش
ﻣشروطه خواهﯽ دﮐتر ﻣصدق ،درآن روزهای ﭘرازدلهره ونگرانيهاوستﻣکاری های ﻣأﻣوران قاجار ،ذﮐری
به ﻣيان آﻣده است؟ اﻣا رويداهای تاريخﯽ نشان ﻣيدهند ﮐه درزﻣان ﭘادشاهﯽ ﻣحﻣدعلﯽ شاه قاجار،ودرزﻣانيکه
ﻣشروطه خواهان ازسوی آن ﭘادشاه درفشار وتعقيب بوده اند،به خاطراعتﻣادی ﮐه شاه به ايشان داشته ،عاﻣل
ابﻼغ گزارشهای دايﯽ خود شاهزاده فرﻣانفرﻣا والﯽ آذربايجان ،به ﻣحﻣد عليشاه دردرباربوده است وباز
زﻣانيکه ﻣجلس به فرﻣان ﻣحﻣد عليشاه توسط ليا ُخف روسﯽ فرﻣاند ِه نيروی قزاق به توپ بسته ﻣﯽ شود
وآزادی خواهانﯽ چون ﻣلک الﻣتکلﻣين وصوراسرافيل وبسياری ديگر از ﻣشروطه خواهان به ُجرم آزادی
خواهﯽ ،به دستور ﻣحﻣدعليشاه به وضع فجيعﯽ در باغشاه ﮐشته ﻣﯽ شدند ،وستارخان آن نادره ﻣرد غيور
وشجاع وهم ﻣيهن آذری ﻣا در ﻣحلۀ اﻣيزخيز با عده ای ﻣعدود با يارانش درﻣحاصرۀ نيروی نظاﻣﯽ ﻣحﻣد
علﯽ شاه وطوايف هوادارش بود وازهرسو راه آذوقه به سوی اوويارانش بسته شده ودرزير شليک توﭘها
بود،دﮐتر ﻣصدق ازسوی ﻣحﻣد عليشاه به عضويّت ﻣجﻣعﯽ از هواداران ﻣورد اعتﻣاد شاه به جای ﻣجلس
شورای ﻣلﯽ به توپ بسته و تعطيل شده ،به عنوان نﻣاينده برگزيده ﻣﯽ شود)نقل ازﮐتاب خاطرات
ايشان(واوبه قبول اين عضويّت گردن ﻣﯽ نهد،اين ﮐه دﮐترانقطاع ﻣﯽ نويسد:دﮐتر ﻣصدق دربرابر حرف
زور و نابجا بسان درختﯽ استوار و ستبر ﻣﯽ ايستاد،چگونه بود ﮐه دربرابر ظلم وزور فاحش ﻣحﻣدعلﯽ
ﻣيرزا،نسبت به آزادی خواهان،واﮐنشﯽ ازايشان ديده نشد!؟
اگر آزاديخواهﯽ ودﻣوﮐرات ﻣنشﯽ درديگ سينه ی دﮐتر ﻣصدق نه در ح ّد جوش،بلکه ﻻاقل گرم
ﻣﯽ بود ويا اگرنه ﻣانند ﻣلک الﻣتکلﻣين وصوراسرافيل وستارخان وبسياری ديگر ﮐه جان درراه آزادی
نهادند انتظار جانفشانﯽ ازايشان نبود،اﻣا اين انتظار بودﮐه ﻻاقل تاآن ح ّد ﭘيش نﻣﯽ رفت ﮐه اعتﻣادﻣحﻣد
عليشاه سفّاک وآزادی ُﮐش را به خود جلب ﮐند وياعضويّت در ﻣجلس فرﻣايشﯽ را ﮐه دربرابر ﻣجلس
علَم شده بود ،با نوعﯽ تﻣارض رد ﻣﯽ ﮐرد ﮐه ﻣﯽ توانست نشانﯽ از نيّت دﻣوﮐرات ﻣنشﯽ
شورای ﻣلﯽ َ
ايشان و هواداری از ﻣشروطه و آزادی خواهﯽ باشد.
ﭘس ازفرارﻣحﻣدعليشاه وگشايش دوباره ی ﻣجلس بود ﮐه ايشان برای چهاردوره نﻣاينده ی ﻣجلس ﻣﯽ
شودوسخنانﯽ درهواداری ازﻣشروطه ورعايت قانون اساسﯽ آنهم از سوی ديگران برزبان ﻣﯽ آورد،جالب
اينکه اسن اد وﻣدارک ﻣوجود به روشنﯽ نشان ﻣﯽ دهند ﮐه هرآنچه را ﮐه ايشان ديگران را به رعايت قانون
اساسﯽ فرا ﻣﯽ خوانده ،خود به هنگام وزارت خﻼف آن را ﻣرتکب ﻣيشده است.
ﻣﻣکن است شيفتگان دﮐتر ﻣصدق انتخاب او به وﮐالت ﻣجلس رادليل روشنﯽ ازﮐوشايﯽ وی درراه
آزادی وﻣشروطه خواهﯽ وباﻻخره دﻣوﮐرات ﻣنشﯽ اوقلﻣداد ﮐرده وبه ُرخ ديگران بکشند ﮐه درﮐشورﻣا نه
تنها درزﻣان زﻣاﻣداری قاجارها،بلکه تا هﻣين ايام نيزداشتن ﻣدارک تحصيلﯽ ووابستگﯽ ها حرف نخست
را ﻣﯽ زده وﻣﯽ زند وآنگاه سخنانﯽ بردل نشين گفتن هﻣان و ُ
شهره به دﻣوﮐرات ﻣنشﯽ هﻣان،تا عده ای هوا
داراو شوند به ويژه اگردرﻣخالفت با ناﻣدارانﯽ ابراز شود.
دﮐترﻣصدق ُ
شهرت سياسﯽ اش را بيشتربه ﻣصداق»تخالف يعرف«يعنﯽ ﻣخالفت ﮐن تا ﻣشهور بشوی،
ازراه ﻣخالفت با ديگران بدست آورده بود،ازاين رو ديده ﻣﯽ شود ﮐه زندگﯽ سياسﯽ ايشان سراسرآﮐنده از
ﻣخالفت با ديگر ﻣقاﻣات از شاه گرفته تا نخست وزيران و وزيران بوده است ،شگفت اينکه خود ﻣرتکب
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هﻣان ﮐارهايﯽ ﻣيشد ﮐه از ديگران به انتقاد ﻣﯽ نشست!از آنجا ﮐه انسانها به ويژه در جاﻣعۀ ﻣا به ﻣطالبﯽ
در ذم و ناسزای ديگران به ويژه اگرشخص ﻣورد نظرازبلند ﭘايگان دولتﯽ ويا صاحب اسم و ُ
شهرتﯽ باشد
توجّۀ و رغبت بيشتری نشان داده ﻣﯽ شود ،سخنان عوام ﭘسندانه ی ) (popularityدﮐتر ﻣصدق دردلها
ﻣﯽ نشست و هوادارانﯽ را به خود جذب ﻣﯽ ﮐرد .ايشان در درازنای زندگﯽ سياسﯽ اش نشان داد آنگونه
ﮐه درقيد وبند نام آوری و شُهرت بوده است ،نسبت به ديگر اﻣورقيد وبند چندانﯽ نداشت،ﮐه جای ترديد
سبﯽ بسيار نزديک ايشان به دربارقاجارنيز چنين ﻣوقعيّتﯽ را ازبرای ايشان فراهم ساخته
نيست وابستگﯽ نَ َ
بود تا درﻣيان رجال ﻣطرح و ناﻣدارباشد.
دﮐتر ﻣصدق،گاه در ﻣخالفت خوانﯽ سخنانﯽ را برزبان ﻣﯽ آوردﮐه از يک ر ُجل سياسﯽ تحصيلکرده
و ﮐهنه ﮐار بعيد بود،اززﻣانﯽ ﮐه رضا خان به ﭘادشاهﯽ رسيد ،دولت شوروی در صددبرآﻣد تا اورا زير
فشار و تنگنا قراردهد ،ازاين رو راه ترانزيت ﮐاﻻهای صادراتﯽ بازرگانان ايرانﯽ به روسيه و اروﭘا
رابست و هرآنچه ﮐه ازﮐاﻻهای ارسالﯽ وسفارشﯽ ازاروﭘا بود در روسيه بود ،ﻣصادره شد ،به هﻣين
خاطربسياری از بازرگانان ايرانﯽ دچار زيان های هنگفتﯽ شدند وشﻣاری به ورشکستگﯽ رسيدند .رضا
شاه برای بيرون رفت از دردسرها و تنگناهايﯽ ﮐه هﻣسايگان نيز در آينده احتﻣاﻻً ازبرای ايران فراهم ﻣﯽ
ساختند،خودرا درگام نخست ناگزيربه احداث خط آهن سراسری ﻣﯽ ديدتا به دريای آزاد دسترسﯽ باشد،آنهم
بدون دريافت وام از ﮐشورهای بيگانه ﮐه به راستﯽ ﮐاری بود ﮐارستان ،با اينهﻣه دﮐتر ﻣصدق ،در جلسۀ
 ٢٩فروردين ﻣاه  ١٣٠۶ﻣجلس شورای ﻣلﯽ ،در ﻣخالفت ازجﻣله چنين گفت...»:ﻣاآﻻن يک وسايل ﻣوجودی
داريم وهيچ ﻣحتاج نيستيم ﮐه ۵٠سال ديگرراه آهن بيايد درﻣﻣلکت وﻣردم راعادت بدهد به ﻣسافرت
وخريدوفروش ﻣال التّجاره ...اين هفت ﻣيليون را هم ﻣﯽ دهيم برای احساسات يا تج ﱡﻣل ويا تجربه ای هم
ﮐه باشد راه آهن بسازيم ،«...ﮐه از نظر ايشان ﮐشيدن راه آهن ازبرای تج ﱡﻣل بود!
ﻣحال است به باورﮐسﯽ بنشيند ﮐه ايشان به ﻣزايای گردشگری وﻣبادلۀ دادوستد اقتصادی وگردش
ﭘول ازراه بسط ارتباطات و بسياری ديگراز ﻣزايای ديگرآن درگستره ﮐشور،باسالها زيستن در اروﭘا به
ويژه درﮐشوری به نام سويس ﮐه باآن وسعت بسيارﮐم رشته های راه آهن چون رگهای انسان در
سراسرخاﮐش ريشه دوانيده بود وباآنهﻣه تحصيﻼت عاليه ،در ﮐشوری به وسعت خاک ايران با وجودطوايف
ياغﯽ وﻣسدودشدن راه ترانزيتﯽ ايران به اروﭘا ازسوی روسيه شوروی وشنيدن آنهﻣه ضجّه و ناله های
ﻣال باختگان،درنيافته باشد واز نيازايران جهت دسترسﯽ به دريای آزادو...نآگاه بوده است ،ازاين رو ﻣﯽ
توان دريافت ﮐه غرض ﻣخالفت بود ﮐه شيوه ی ايشان از برای نام آوری بود ﮐه نشان دهد دربرابرقَ َدرقدرتﯽ
چون رضاشاه ودولت وقت ايستاده است،تا به شهرت دلخواه برسدﮐه رسيد،وگرنه ازايشان اثری درﻣخالفت
با ﻣحﻣدعليشاه قاجارسفّاک نه در جايﯽ خوانده ايم ونه شنيده ايم وچه ستايشها ﮐه از احﻣدشاه قاجارنکرد!؟
آيا بستگﯽ خانوادگﯽ با ﻣحﻣد عليشاه و احﻣد شاه قاجار ،ﻣوجب چنين رفتاری نبود؟
دهستانﯽ ،نﻣاينده ی ﭘيشين ﻣجلس ازساوجبﻼغ نقل ﻣﯽ ﮐرد »:روزی ﮐه راه آهن از شهريار و
سراغ ﻣن آﻣد و ﻣﯽ
ساوجبﻼغ به حرﮐت درآﻣده بود دراين بين ديدم آقای ﻣصدق السلطنه با خوشحالﯽ به ُ
گفت :آقای دهستانﯽ ﻣﯽ بينﯽ راه آهن ازده ﻣا ]احﻣدآباد،ﻣلک شخصﯽ دﮐتر ﻣصدق[ عبور ﻣﯽ ﮐند واقعا ً
باعث اش راخدا عﻣر بدهد الحﻣدﷲ زنده ﻣانديم و ديديم درﻣﻣلکت خودﻣان راه آهن داريم).«...خاطرات
سليﻣان بهبودی .( ٣٨١-
بديهﯽ است ﮐه ﻣخالفت ايشان با احداث راه آهن درﻣجلس بود ﮐه هﻣه به شجاعت ايشان
دربرابررضاشاه آگاه شوند و ازبرای خود اعتباری نزد عوام دست و ﭘا ﮐند ،اﻣا ﻣطلبﯽ را زير گوش
دهستانﯽ گفتن ﻣسئله ای نبود وهﻣين خود نشان ﻣﯽ دهد ﮐه ايشان از ﻣزايای آن خط آشنا بوده است ،اﻣا
ﻻزم ﻣﯽ ديد ﻣخالفت ﮐند تا ازايشان به عنوان ﻣردی باﻻتر از سده ها و آزادی خواه ياد شود! آيا اين گونه
ﻣخالفتها با رضا شاه ،بيانگر عدم تحﻣل ايشان در برتخت نشستن سربازی از روستای آﻻشت ﮐه زﻣانﯽ
حتا در خدﻣت دايﯽ ايشان ،عبدالحسين ﻣيرزافرﻣانفرﻣا بود،نيست؟
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بااينکه درسراسردوران زﻣاﻣداری ايشان حکوﻣت نظاﻣﯽ برقرار بود،ﻣع ذلک به ﻣنظور تثبيت
هرچه بيشتر قدرت دولت وجلوگيری ازفعاليّت ﻣخالفان سياسﯽ،با استفاده ازقانون اختيارات ،قانون»اﻣنيّت
اجتﻣاعﯽ« را ﮐه ﭘس از ايشان درسال  ١٣٣۵ﭘايه و اساس نهادی به نام ﮐوتاه شده ی »ساواک« گرديد،به
تصويب رساند،اين قانون به دولت اجازه ﻣيدادهرﻣخالف ياهرﮐس را ﮐه خﻼف ﻣصالح دولت رفتارﮐند
بازداشت ﮐند ويا به تبعيد بفرستد)بدون رسيدگﯽ دردادگاه(،درﻣجلس اين قانون ﻣورداعتراض قرارگرفت
راﻣقررات آزادی ُﮐش ناﻣيد.
ودﮐتر بقايﯽ آن
ّ
دﮐتر ﻣصدق ،در ﮐتاب خاطراتش ﻣﯽ نويسد »:وقتﯽ ﮐه رئيس دولت شدم ،چون ﻣسئول نيک وبد
ﻣﻣلکت بودم به اطﻼع عﻣوم رسانيدم هرانتقادی ﮐه جرايد نسبت به اعﻣال ﻣن بکنند ﻣورد تعقيب قرارنخواهند
گرفت و ازاين اعﻼﻣيّه ﻣقصود اين بود ﮐه از توقيف روزناﻣه و بازداشت هراسﯽ نکنند ،ازاعﻣال ﻣن و
جزء ارﮐان ﻣشروطيّت است ﮐه ﻣردم را به نيک و بد
دولتم انتقاد نﻣايند ...آزادی بيان و قلم ازاين جهت
ِ
اﻣور آگاه و به شناسايﯽ افراد هدايت ﻣﯽ ﮐند ،اگر بيان آزاد نبود و قلم ﮐار نﻣﯽ ﮐرد چطورﻣﻣکن بود به
هويت اشخاص و اعﻣال شان ﭘﯽ بُرد و چطور ﻣﯽ شد ﮐه اعﻣال ﻣتصديان اﻣور را بررسﯽ ﮐنند ...ﮐسانﯽ
ﮐه از بيان و قلم هراس ﮐنند و از آن جلوگيری نﻣايند ،نه تنها ﻣرتکب عﻣلﯽ ﻣﯽ شوند ﮐه ﻣخالف قانون
اساسﯽ است ،بلکه خدﻣت به اجانب و خيانت به وطن ﻣﯽ نﻣايند«١٠۶ .
نخست اين ﮐه برخﻼف گفته ی ايشان درقانون اساسﯽ ﻣشروطه به ﻣوجب اصل بيستم و بيست ويکم
ﻣتﻣم،از آزادی بيان و قلم به گونه ی ﻣتعارف خبری نيست،چرا ﮐه دراين دواصل آزادی بيان و قلم و تشکيل
حزب و گروه سياسﯽ ﻣنوط به رعايت احکام شرع بود.ﻣثﻼً ﮐﻣونيستها و گروه هايﯽ ﮐه ﻣﯽ خواستند به
زور سﻼح حرفهای خودرا به ﮐرسﯽ بنشانند،ﻣأذون به فعاليّت نبودند ،ﮐه ﻣعلوم ﻣﯽ شود دﮐتر ﻣصدق،
چندان هم به برخﯽ از اصول قانون اساسﯽ اشراف نداشت.
ضره به دين ُﻣبين آزاد وﻣﻣيّزی
اصل بيستم ﻣتﻣم ﻣﯽ گويد»:عاﻣۀ ﻣطبوعات غيرازﮐتب ضﻼل وﻣواد ُﻣ ّ
درآنها ﻣﻣنوع است.«...اصل بيست ويکم»:انجﻣن ها و اجتﻣاعاتﯽ ﮐه ﻣولد فتنه ی دينﯽ و دنيوی وﻣخل به
نظم نباشد درتﻣام ﻣﻣلکت آزاد است  .«...ازسويﯽ ديگر؛گويﯽ ﮐه ايشان اين چنين ﻣطالبﯽ را با آگاهﯽ از
ذهن فراﻣوشکار جاﻣعۀ ﻣا نوشته باشد و ذهن و داوری تاريخ در ﻣ ّد نظرايشان نبوده است! چرا ﮐه در
سراسر ٢٨ﻣاه صدارتش نه تنها حکوﻣت نظاﻣﯽ برای بگير وببند ﻣخالفان برقراربود بلکه با وضع قانون
ﯽ ﭘياﻣﯽ
ﻣطبوعات،ﻣخالفان در شرايط حادتری قرار گرفته بودند ،ايشان درروز نهم شهريورﻣاه ١٣٣٠ط ّ
ازراديو خطاب به ﻣردم ايران گفت»:هرانتقادی از دولت او بشود بيجا و بﯽ ﻣورد خواهد بود«ﮐه باﭘيام
روزهای نخستين بر تخت رياست نشستنش در تضاد ﮐاﻣل بود و ﻣوجب ﻣخالفت شﻣاری از نﻣايندگان با
رويّه ی دولت گرديد وﻣجلس شورای ﻣلﯽ دراعتراض تا ١٧شهريورﻣاه ١٣٣٠تشکيل نشد«۵٠.سال نفت
ايران  -فاتح۵۶٣،
ﻣحرﻣعلﯽ خان،ﻣأﻣورسرشناس سانسورشهربانﯽ نيزتأييد ﻣﯽ ﮐندﮐه دﮐترﻣصدق،درروز اول
زﻣاﻣداريش سانسور را لغو ﮐرد ،ولﯽ يک ﻣاه بيشتر ازاين دستور نگذشته بود ﮐه دﮐتر فاطﻣﯽ ،ﻣعاون
نخست وزير و سخنگوی دولت ﻣرا احضارﮐرد و يک صفحه ﮐاغذ به سوی ﻣن درازﮐردوگفت:ﻣحرﻣعلﯽ
خا ن ،اينها روزناﻣه هايﯽ هستند ﮐه اجازۀ انتشار ندارند ،هﻣين اﻻًن ﻣيروی چاﭘخانه های شان را ﭘيدا ﻣﯽ
ﮐنﯽ و جلوی انتشارشان را ﻣﯽ گيری ،اين حکم قانونﯽ توقيف آنهاست .از ﮐتاب نگاهﯽ به ﮐارناﻣه ی
سياسﯽ دﮐتر ﻣحﻣدﻣصدق ٣١٩ -
دﮐتر ﻣصدق دردورۀ ششم ﻣجلس شورای ﻣلﯽ درﻣخالفت بابرقراری حکوﻣت نظاﻣﯽ گفته
بود»:حکوﻣت نظاﻣﯽ و سانسور ﻣطبوعات و نبودن آزادی اجتﻣاعات ﮐه بهترين وسيلۀ اختناق است به خود
صورت عادی گرفت ووسايل فقروتنگدستﯽ ازهرحيث فراهم گرديده و.«...نطقهای تاريخﯽ دﮐترﻣصدق،
گردآورنده حسين ﻣکﯽ٩۶،
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حسين عﻼ نخست وزير،در اسفندﻣاه١٣٢٩برای فرونشاندن ناآراﻣﯽ ها در آبادان به خاطر اعتصابات
و ﻣتينگهايﯽ ﮐه ازسوی حزب توده برعليۀ دولت و شرﮐت نفت ايران وانگليس به راه انداخته بود از ﻣجلس
درخواست ﮐرد با برقراری حکوﻣت نظاﻣﯽ ﻣوافقت ﮐند ،دﮐتر ﻣصدق درﻣخالفت گفت »:دولت عﻼءبا اين
اقدام ﻣﯽ خواهد نَفَس آزادی خواهان را درسينه ها حبس ﮐند«.نگاهﯽ به ﮐارناﻣه سياسﯽ دﮐترﻣصدق  -دﮐتر
ﻣتينﯽ٣٠١ ،
دﮐتر ﻣصدق به درستﯽ در ﻣذ ّﻣت حکوﻣت نظاﻣﯽ دادسخن داده بود،ويژگﯽ چنين حکوﻣتﯽ به هر
دليل و بهانه ای ﮐه باش د ،چيزی جز به هدف بستن دهان ها و شکستن قلﻣها و برقراری فضايﯽ از خفقان
نيست  ،ﻣخالف تا زﻣانﯽ ﮐه برای به ﮐرسﯽ نشاندن ديدگاهش دست به اسلحه نَبَ َرد وبه ارعاب و تهديد
نﭘردازد بايد بتواند حرفش را بزندو...اﻣا ﻣﯽ بينيم ﮐه دﮐتر ﻣصدق واعظ غير ُﻣتّعظﯽ بود،ﮐه دﮐتر انقطاع
ازايشان به عنوان يک ﻣرد بزرگ و ﻣردﻣﯽ و...يادﮐرده است ،آنهم فراتر ازسده ها!
دﮐترﻣنوچهرفرﻣانفرﻣاييان ،ﭘسردايﯽ دﮐترﻣصدق،وﮐارشناس نفت ويکﯽ ازﻣخالفان شاه ﻣﯽ نويسد:
»ساعد نخست وزير وقت انتخابات]دوره شانزدهم[ را اعﻼم ﻣﯽ ﮐند وانتخابات به اتﻣام ﻣﯽ رسد ،ولﯽ
صن ﻣﯽ شود
درانتخابات تهران ﻣصدق ونزديکانش انتخاب نﻣﯽ شوند،بنابراين ﻣصدق به شيوه ی سابق ُﻣتح ّ
آنهم دردربار! از ﻣصدق ﮐه هﻣيشه ﮐوس بﯽ طرفﯽ وحتا ﻣخالفت بادرباررا زده بود،بعيد بود ﮐه حاﻻ با
ع ّد ه ای برود دردربارشاهنشاهﯽ تحصن ﮐند ،ولﯽ برای ﻣصدق هﻣه ﮐار شدنﯽ بود وﻣﯽ خواست به
هرنحوی ﮐه شده به ﻣقصد برسد ،بنا به دستور شاه انتخابات تهران باطل ﻣﯽ شود،درصورتيکه درواقع
انتخابات تهران وسايرنقاط ايران يک حکم داشت وهﻣه فرﻣايشﯽ بودند ،ﻣعلوم نيست چطورﻣصدق ازراه
ﻣستقيﻣﯽ ﮐه برای خودش رسم ﮐرده بود وقتﯽ به ﻣقصودش يعنﯽ وﮐالت رسيد ديگربه ساير نقاط
ﮐشوراعتنايﯽ نکرد ودرهﻣان ﻣجلس فرﻣايشﯽ به ﮐارخودش اداﻣه داد ،«...از تهران تاﮐاراﮐاس – دفتر يکم
٢۴٩،
صن تظلم ناﻣه ای را به وسيلهٔ هژير؛وزيردربارتقديم ﮐردو دراين ناﻣه ازجﻣله
دﮐترﻣصدق،دراين تح ﱡ
نوشت»:ﭘيشگاه ِ اعليحضرت هﻣايون شاهنشاهﯽ،سوء جريان انتخابات دوره ی شانزدهم وﻣداخالت
ناﻣشروع ﻣأﻣورين وﻣقاﻣات ذی نفوذازنظرشاهانه ﭘنهان نيست...برای ﻣردﻣﯽ ﮐه ﻣورد تجاوز وتعدی قرار
گرفته وﻣﯽ گيرند جزتوسل به ذات ﻣبارک شاهنشاهﯽ ﻣلجأ وﭘناهﯽ نيست...ازﭘيشگاه هﻣايونﯽ
استدعادارند...بذل عنايت فرﻣايند ﮐه حقوق ازدست رفته ی ﻣردم به آنها بازگردد و...ﭘس از يکساعت
هژير،ﭘاسخ ناﻣه ی دﮐترﻣصدق را ازسوی شاه برای ﮐسانيکه قصد تحصن داشتند اين چنين بيان داشت»:
هﻣيشه اوقات آﻣاده هستم هرشکايتﯽ را ﮐه آحاد ﻣلت داشته باشند بﭘذيرم وﻣورد رسيدگﯽ قراردهم ...به
ﻣوجب قوانين جاری دراﻣرانتخابات ﻣجلس شورای ﻣلﯽ،ﻣرجع شکايت دريک حدود ﻣعينﯽ دولت است
وازآن گذشته انجﻣن نظارت ودرﻣرحلهٔ نهايﯽ خود ﻣجلس  ...بنابراين آنچه به نظر ﻣﯽ رسد دراين باب تنها
اختياری ﮐه به ﻣقام سلطنت اختصاص يافته وقانونا درﻣورد دوام ياانقطاع دوره ِوﮐالت نﻣايندگان ﻣجلس
شورای ﻣلﯽ وﻣجلس سنا تأثيردارد ،حق انحﻼل ﻣجلسين است وعجالتاْ برﻣاﻣعلوم نيست ﮐه آيا درﻣورد
نﻣايندگان ﻣجلسﯽ هم ﮐه هنوزتشکيل نيافته است ،ﻣقام سلطنت ﻣﯽ تواند اين اختياررا اِعﻣال
نﻣايدياخير.«...ﮐه نشان ﻣﯽ دهد شاه به قانون اساسﯽ بهتر و بيشتر از دﮐترﻣصدق اشراف داشته است.
آنگاه نويسنده ی ﮐتاب درزير نويس هﻣين ﻣطالب ﻣﯽ نويسد»:ناگفته نﻣاند ﮐه توسل به ذات ﻣبارک
شاهنشاهﯽ ...وتقاضای صدوراواﻣرﻣؤﮐداز ﭘيشگاه هﻣايونﯽ ِ به ﻣنظور تأﻣين آزادی برانتخابات،دعوت
آشکار ﭘادشاه  -يعنﯽ ﻣقام غيرﻣسئول است به دخالت دروظايف ﻣجلس شورای ﻣلﯽ وانجﻣن نظارت
برانتخابات ودولت« .از ﮐتاب نگاهﯽ به ﮐارناﻣه سياسﯽ دﮐتر ﻣصدق٢٠۵،
در دربار را بست و
اﻣا زﻣان چندان به درازا نکشيد ﮐه دﮐتر ﻣصدق دردوران نخست وزيری اش ِ
وزير درباری از سوی خود دردربار گﻣاشت تا هيچکس چه برای دادخواهﯽ ويا عرض درخواستﯽ و يا
حتا ديدار ساده با شاه وارد دربار نشود ،تاچه ّ رسد به تحصن ﻣخالفان دردربار ،چرا ﮐه ﻣﯽ گفت شاه فردی
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غير ﻣسئول است.يعنﯽ هﻣان شاهﯽ ﮐه به اعتقاد ايشان جز توسل به ذات ﻣبارک شاهنشاهﯽ ﻣلجأ وﭘناهﯽ
برای ﻣردﻣﯽ ﮐه ﻣورد تجاوز و تعدّی قرارگرفته بودند؛ نبود! آيا هﻣين دوگانه گويﯽ ها و رفتارهای فرصت
طلبانه ی دﮐتر ﻣصدق ،دﮐترانقطاع را ُﻣريدش ﮐرده بود!؟
دﮐتر ﻣصدق ،يکبارديگر درزﻣان نخست وزيری قوام،هﻣراه سﯽ تن،به عنوان اعتراض به دخالت
دولت درانتخابات دورۀ ﭘانزدهم دردربار،ﻣتحصن شده بود وشاه را ﻣلجأ وﭘناهگاه ظلم ديد گان قلﻣداد ﮐرده
بود  .ازسالناﻣه ی ﭘارس ١۴٧ - ١٣٢۶و١۴٨
دﮐتر فرﻣانفرﻣاييان،ﻣﯽ نويسد...»:اگردرست ﻣﻼحظه ﮐنيم درﻣﯽ يابيم ﮐه هﻣه ی ﮐارهايﯽ را ﮐه
ساير نخست وزيران ﮐم وبيش ﻣﯽ ﮐردند وﻣصدق برآنهاايراد ﻣﯽ گرفت،خودوی انجام داد .«...ازتهران تا
ﮐاراﮐاس دفتر يکم ۵٠٧
دﮐتر ﻣصدق ﮐه فريادش ازدخالت دولت در انتخابات برآسﻣان بود ،درزﻣان نخست وزيری
درانتخابات دورۀ هفدهم دخالت تﻣام عيار داشت،چنان ﮐه درﮐتاب خاطراتش نوشت »:در انتخابات دورۀ
شانزدهم تقنينيّه ﮐه دولت در هﻣه جا دخالت ﻣﯽ نﻣود ،ﻣن روی اين اصل ﮐه آزادی انتخابات برای ﻣﻣلکت
اﻣری است حياتﯽ وارد ﻣبارزه شدم،«...اﻣا دردورۀ هفدهم ﻣجلس ﮐه انتخابات ﻣجلس در زﻣان نخست
وزيری ايشان انجام شد ،به دخالت خود در انتخابات دريک سخنرانﯽ در ﻣجلس گفت... »:بنده ﻣﯽ خواهم
دراين باب اﮐنون عرض ﮐنم و حتﯽ خدارا به شهادت ﻣﯽ طلبم ﮐه به هيچوجه ﻣايل نبودم در انتخابات
دخالت ﮐنم ولﯽ قضيّۀ نفت سبب شد ﮐه بﻣانم و در انتخابات هم دخالت ﮐنم«! فاتح۵٠ ،سال نفت ايران،
۵٨٣
آيا ﮐسﯽ از هوادارانش ازاو ﭘرسيد شﻣا ﮐه به خاطر قضيّۀ نفت حاضر به ﻣداخله دراﻣر انتخابات
شده بوديد ،چگونه بود ﮐه درتيرﻣاه  ١٣٣١ﮐه قضيّۀ نفت هﻣچنان داغ و ﻻينحل ﻣانده بود از ﻣقام نخست
وزيری ﮐناره گرفته بوديد!؟
رضا شاه،برای اصﻼح دادگستری ،از داور،وزير دادگستری خواست به اصﻼح اين نهاد به ﭘردازد و
او به جهت سرعت بخشيدن درانجام اين ﮐارازﻣجلس درخواست تفويض اختيارات قانونﯽ به ﻣدت چهارﻣاه
ﻣﯽ ﮐند ،،دﮐتر ﻣصدق ازدر ﻣخالفت برﻣﯽ آيد و در جلسۀ  ١٨خردادﻣاه  ١٣٠۶ﻣجلس ضﻣن اعتراض و
انتقاد ازداور ،از جﻣله گفته بود »:عدليّۀ ﻣا يک عدليّه ای است ﮐه ازآثار ﻣشروطيّت است و نﻣﯽ شود
قاضﯽ را ﻣتزلزل نﻣود ،اگر قاضﯽ را شﻣا ﻣتزلزل ﮐرديد ﮐارازﭘيش نﻣﯽ رود...صﻼح ﻣﻣلکت نيست
چونکه در ﻣاده ١٢۵قانون جديد تشکيﻼت عدليه خودشان قيد ﮐرده اند ﮐه هيچ ﻣحکﻣه ی عدليه را نﻣﯽ شود
بدون تصويب ﻣجلس شورای ﻣلﯽ ُﻣنحل ﮐرد اگر چهار نفر قاضﯽ بد درعدليه باشند دليل براينکه سﯽ
نفرديگر هم بد هستند نيست  ...ودر جلسۀ  ١١٩ﻣجلس به تاريخ٢۵خردادﻣاه  ١٣٠۶ﻣﯽ گويد :اساسا ً قانون
صات ووظايف ﻣجلس شورای ﻣلﯽ ﻣﯽ دانم اگربنا باشد ﻣجلس به وزراء اجازه بدهد ﮐه
گذاری را از ﻣخت ّ
بروندقانون وضع ﮐنند ﭘس وظيفۀ ﻣجلس شورای ﻣلﯽ چيست؟ اين حق به ﻣوجب اصل ُ ] ٢٧ﻣتﻣم[قانون
اساسﯽ از وظايف ﻣجلس شورای ﻣلﯽ است و هيچ ﻣجلسﯽ هم نﻣﯽ تواند اين حق را به دولت واگذار
ﮐند.«...دﮐتر ﻣصدق و نطقهای تاريخﯽ او – حسين ﻣکﯽ١٩٣،و١٨٢
سخنان دﮐتر ﻣصدق ،درباره ی خطای تفويض اختيارات قانونگذاری ﻣنطقﯽ و ُﻣستدل بود ،اﻣا زﻣانﯽ
ﮐه خودبه وزارت دارايﯽ و صدارت رسيد با تهديد و ارعاب؛ ﻣوفق به گرفتن حق قانونگذاری شد ،گويﯽ
اصل ُ ٢٧ﻣتﻣم قانون اساسﯽ ازدفتر قانون حذف شده بود واعتباری نداشت! ايشان ﭘس از رويداد
٣٠تير ١٣٣١ﮐه بارديگر به نخست وزيری ﻣنصوب شده بود ،برای تﻣديد اختيارات قانونگذاری طﯽ
سخنرانﯽ در ﻣجلس هفدهم گفت»:با اين ﮐه اعطای اختيارات ﻣخالف قانون اساسﯽ است اين درخواست را
ﻣﯽ ﮐنم اگر در ﻣجلسين به تصويب رسيد به ﮐاراداﻣه ﻣﯽ دهم ّ
واﻻ از ﮐار ﮐنار ﻣﯽ روم«).ﮐتاب خاطرات
دﮐتر ﻣصدق ( ٢۵٠ ،ﮐه در فضای غوغاساﻻری آن روزها ﮐه هنوزدﮐتر ﻣصدق بخش بزرگﯽ از
ﭘشتيبانانش را ازدست نداده بود ،ﮐﻣتر نﻣاينده ای را جرأت ﻣخالفت بود ،با اين هﻣه درهﻣان زﻣان  ۵٢تن
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ﻣديران جرايد ﮐه درﻣجلس ﻣتحصن شده بودند طﯽ صدور اعﻼﻣيه ای نوشتند»:ﻻيحۀ اختيارات نخستين
سنگ بنای حکوﻣت ﻣطلقه است«...
در ٣٠تير١٣٣١آيت ﷲ ﮐاشانﯽ رييس ﻣجلس شورای ﻣلﯽ ،ناﻣه ای به نخست وزير نوشته وبا توجه
به سوابق سياسﯽ دﮐترﻣصدق ونطق های ﻣشاراليه درادوارﭘنجم وششم وچهاردهم وشانزدهم؛ وی را از
گرفتن اختيارات برحذرداشت و ُﻣتذﮐرشد ازراه خطايﯽ ﮐه ﻣﯽ ﭘيﻣاييد اگر باز نگرديد ﭘشيﻣان خواهيد شد
و قصد تجاوز به حقوق عاﻣه را ﮐنار بگذاريد«.ﮐارناﻣه سياسﯽ دﮐترﻣحﻣدﻣصدق – ٣٠۴و  ٣١٠به نقل از
عاقلﯽ ،شﻣارۀ ۴٨٢/١
قابل ذﮐر است اينکه ﮐاشانﯽ يکﯽ از ُﻣهره های اصلﯽ و ﻣؤثردرﭘشتيبانﯽ از دﮐتر ﻣصدق درﮐارﻣلﯽ
شدن صنايع نفت بودﮐه تا نيﻣه ی نخست سال ١٣٣١اين ﭘشتيبانﯽ هﻣه جانبه از ﻣصدق اداﻣه داشت ﮐه
هرآينه اگر ﭘشتيبانﯽ های ﮐاشانﯽ و هوادارانش و حتا چند تن ازجﻣله حسين ﻣکﯽ،دﮐتر بقايﯽ ،عبدالقدير
آزاد ،سيدابوالحسن حايری وچند تن ديگرازهﻣراهان دﮐتر ﻣصدق تا تيرﻣاه ١٣٣١نبودند ،دﮐترﻣصدق،
ﻣوفق به ﻣلﯽ ﮐردن صنايع نفت نﻣﯽ شد و سقوط ﻣﯽ ﮐرد وﮐارﻣلﯽ شدن اين صنعت به هر تقديربه دست
ديگری انجام ﻣيشد ،چرا ﮐه به هرحال صنايع نفت ﻣﯽ بايست ﻣلﯽ ﻣﯽ شد چه با ﻣصدق و چه با ديگرشخص،
چون ﭘای دولت اﻣريکا در ﭘشتيبانﯽ ازﮐارتلهای نفتﯽ اﻣريکا درسهم خواهﯽ ازشرﮐت نفت ايران
وانگليس،در ﻣيان بود .ناگفته نﻣاند ﮐه دﮐتر ﻣصدق درﻣقام نﻣاينده ی ﻣجلس در دورۀ چهاردهم از ﻣخالفان
ﻣلﯽ شدن صنايع نفت بود ،در دورۀ چهاردهم ﻣجلس ،زﻣانﯽ ﮐه ﻣلﯽ شدن صنايع نفت از سوی »رحيﻣيان«،
يکﯽ از نﻣايندگان ﻣطرح شده بود تا به تصويب نﻣايندگان برسد ،آقای ﻣصدق با آن ﭘيشنهاد به ﻣخالفت
برخاست .
ابراهيم صفايﯽ ،بااشاره به صورت ﻣذاﮐرات ﻣجلس شورای ﻣلﯽ ﻣﯽ نويسد »:در جلسۀ دوازدهم
آذرﻣاه  ١٣٢٣رحيﻣيان نﻣاينده ی قوچان ،ﭘشت تريبون رفت وطرحﯽ را داير بر ﻣلﯽ شدن نفت به ﻣجلس
ارائه داد و آنگاه از ﭘشت تريبون ﭘايين آﻣد و نزد ﻣصدق رفت وازوی خواست ﮐه طرح را اﻣضاء ﮐند،
ولﯽ دﮐتر ﻣصدق ازاﻣضای طرح خودداری ﮐرد و گفت:ﻣا نﻣﯽ توانيم قرارداد را يک طرفه فسخ نﻣاييم و
آنگاه ﮐه با اعتراض برخﯽ ﻣطبوعات روبرو شده بود ،درتأﮐيد ديدگاه خود گفت:اين نکته ﮐه اﻣتياز١٩٣٣
يک اﻣتياز قانونﯽ است ،نﻣﯽ توان آن را يک جانبه لغو ﮐرد« و درجلسۀ  ٢٨آذرﻣاه  ١٣٢٣ﻣجلس
گفت »:درﭘاسخ آنها ﮐه اعتراض ﻣﯽ ﮐنند ﮐه چرا طرح الغای قراردادنفت جنوب را اﻣضاء نکرده ام ،عرض
ﻣﯽ ﮐنم نظر براينکه هرقراردادی دوطرف دارد و به ايجاب و قبول طرفين ﻣنعقد ﻣﯽ شود،لذاتا طرفين
رضايت به الغاء ندهندُ ،ﻣلغﯽ نﻣﯽ شود و ﻣجلس نﻣﯽ تواند قانونﯽ را ﮐه ازروی ارزش واعتبار عهود بين
الﻣللﯽ تصويب ﻣﯽ ﮐند ،بدون ﻣطالعه و به دست آوردن راه قانونﯽ الغا نﻣايد« .اشتباه بزرگ ﻣلﯽ شدن نفت
 ۵۴چندسال بعد عباس اسکندری ،يکﯽ از نﻣايندگان ﻣجلس در جلسۀ  ٣٠اﻣردادﻣاه  ١٣٢٧ﻣجلس ،ﮐه
دﮐتر ﻣصدق ،نيز از جﻣله نﻣايندگان بود ،ﻣلﯽ ﮐردن صنايع نفت را ﭘيش ﮐشيد ولﯽ گفته ی او بردلها
ننشست ،بار ديگر رحيﻣيان در جلسۀ ١۵خردادﻣاه  ، ١٣٢٨ﭘيشنهاد  ١٢آذرﻣاه  ١٣٢٣را داير بر ﻣلﯽ شدن
صنايع نفت ﻣطرح ﮐرد،اﻣا ﮐسﯽ آن را جدّی نگرفت ،ولﯽ با آغاز شور وهيجان ﻣلﯽ شدن صنايع نفت از
سال  ١٣٢٨به بعد ودر ﭘﯽ چند ترور سياسﯽ،گويﯽ ﮐه درقراردادها وعهود بين الﻣللﯽ تغييراتﯽ به نفع
ايران صورت گرفته بود ﮐه دﮐتر ﻣصدق آتشﯽ ﻣزاج ترازهرآتشﯽ ﻣزاج،با سوارشدن برﻣوج حاﮐم برفضای
سياسﯽ – اجتﻣاعﯽ آن روزهای ايران ،ﭘرچﻣدار ﻣلﯽ شدن صنايع نفت ﻣﯽ شود.
حسين ﻣکﯽ ،ﮐه تلويحا ً خودرا ُﻣبتکر ﻣلﯽ ﮐردن صنايع نفت ﻣعرفﯽ ﻣﯽ ﮐند ،ﻣﯽ نويسد »:دﮐتر
ﻣصدق ﻣعتقدبود ﮐه ﭘيشنهاد ﻣلﯽ ﮐردن ﭘيشرفت نخواهد ﮐرد واﮐثريّت ﻣجلس به آن رأی نخواهند داد.«...
به روايت ﻣکﯽ ،ﭘيشنهاد ﻣلﯽ شدن نفت ازسوی خوداو و آيت ﷲ ﮐاشانﯽ و نريﻣان و عبدالقدير آزاد و
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فاطﻣﯽ با حرارت تبليغ ﻣﯽ شد ،اﻣا ﻣصدق آخرين ﮐسﯽ بود ﮐه اﻣضای خودرا ﭘای ﭘيشنهاد نهاد« .ﮐارناﻣه
سياسﯽ دﮐترﻣحﻣد ﻣصدق –  ٢٢٨به نقل از ُﻣوحّد١١٨/١٠،
ﯽ ﮐرده بود ،گواه
ﭘيشينه ی سياسﯽ و ﻣدارجﯽ را ﮐه دﮐترﻣصدق تا ح ّد دريافت دانشناﻣه ی حقوق ط ّ
اند ﮐه ايشان با توجّه به قانون بين الﻣللﯽ قراردادها و عهدناﻣه ها؛ با ﻣلﯽ شدن صنايع نفت ﻣوافق نبود ،اﻣا
چه شد ﮐه او با چنين ديدگاه و باوری ﭘس از گذشت اندی سال؛ هﻣراه چهارتن ديگربه ناﻣهای حايری زاده_
اللهيارصالح – دﮐترعلﯽ شايگان و حسين ﻣکﯽ ،طرح ﻣلﯽ شدن صنايع نفت را به ﻣجلس ارائه داد ،آيا در
قانون عهود و قراردادهای بين الﻣلل اصﻼحات و تغييراتﯽ صورت گرفته بود ويا ازارزش و اعتبار افتاده
بود ويا آيا آنچه را ﮐه ايشان دربرابر رحيﻣيان و اعتراض برخﯽ درخودداری از اﻣضای طرح رحيﻣيان
بيان ﮐرده بود ،سراسر نادرست و ازروی ناآگاهﯽ بود؟
بدون ترديد در ﻣاه های ﭘايانﯽ سال  ١٣٢٩نه قانون قراردادها و عهود بين الﻣللﯽ تقيير يافته بود و
نه دﮐتر ﻣصدق به اشتباه و يا ازروی ناآگاهﯽ آنگونه ﻣطالبﯽ را در ﻣخالفت با ﻣلﯽ شدن صنايع نفت در
ﻣجلس بيان ﮐرده بود ،تنها نکته و عاﻣلﯽ را ﮐه ﻣﯽ توان درباره ی تغييرباورو گفتارايشان ﻣؤثر و دخيل
دانست ،اين است ﮐه وی دربرابرﻣوجﯽ ﮐه از تهييج افکارقشر وسيعﯽ از جاﻣعه از هرطيف سياسﯽ و
غيرسياسﯽ و تهديد و ارعابﯽ ﮐه با ترور چند شخصيّت صاحب نام و ﻣقام بر فضای اجتﻣاعﯽ آن روزها
سايه افکنده بود،هوشيارانه سود ُجست وسوار برﻣوج؛ برای ﻣزيد وجاهت و اعتبارش ،ﻣلﯽ شدن صنايع
نفت را بررعايت قانون بين الﻣلل حتا باور خودش ترجيح داده بود!
ابراهيم صفايﯽ ،ﻣﯽ نويسد»:دﮐتر ﻣصدق عﻼوه براين ﮐه درجلسات١١و ١٨آذرﻣاه ١٣٢٣ﻣجلس
شورای ﻣلﯽ ،قرارداد١٩٣٣را غيرقابل فسخ دانسته بود ،يکبارهم درروزهای ﭘايانﯽ دورۀ ﭘانزدهم درناﻣه
ای ﮐه به ﻣجلس نوشت و به وسيلۀ حسين ﻣکﯽ ،در ﭘشت تريبون خوانده شد ،با يک ﭘيشنهاد اصﻼحﯽ
...تصويب قرارداد الحاقﯽ را تجويزو درواقع قرارداد ١٩٣٣راتنفيذ ﮐرده بود و جای ديگردر ﮐﻣيسيون
نفت گفت:آقای نخست وزير]رزم آرا[نظر خودرا درباره ی دوره ی دوم قرارداد نفت]قراردادالحاقﯽ[ بگويند
و ّاﻻ برای ده دوازده سال بقيّه] ﻣنظور ايشان اشاره به زﻣان انقضای قرارداد دارسﯽ بود ﮐه در سال ١٩۶١
به ﭘايان ﻣﯽ رسيد[ هﻣانطور ﮐه عﻣل شد ،اشکال ندارد ،بازهم هﻣانطور عﻣل شود...جالب است ﮐه دﮐتر
ﻣصدق درناﻣه ی خود نه ﻣلﯽ ﮐردن نفت را خواسته بود ونه ر ّد قرارداد الحاقﯽ را؛بلکه خواسته بود درﻣادۀ
واحده راجع به ليره و طﻼ وبرابری آن با اسکناس توضيحﯽ صريح بيافزايند«.اشتباه بزرگ ﻣلﯽ شدن نفت
 ١٠٠و.١٠١اسﻣاعيل رائين ،ﻣﯽ نويسد»:دﮐتر ﻣصدق قبل از به قدرت رسيدن رزم آرا،به ﻣصطفﯽ فاتح] ﻣعاون
ايرانﯽ شرﮐت نفت ايران و انگليس[ گفته بود ﮐه ﻻيحۀ الحاقﯽ با ﻣقداری جرح و تعديل ﻣﯽ تواند به تصويب
برسد ،وی حتا ﻣوقعﯽ ﮐه رزم آرا ،به نخست وزيری رسيد ،بطور خصوصﯽ به دﮐتر علوی گفته بود ﮐه
بﯽ نهايت ﻣشتاق تصويب ﻻيحۀ الحاقﯽ است و حتا دراين راه با فرﻣانفرﻣاييان تﻣاس گرفته است«.اسناد
خانه ی سدان ٢۵۴ -
دﮐتر ﻣصدق ،نه تنها به خاطر ازدست ندادن وجاهتش ﭘيشنهاد ﻣشترک اﻣريکا وانگليس را ﮐه به
نظر ﮐارشناسان نفت بهترين ﭘيشنهادی بود ﮐه تا آن زﻣان شده بود و حقوق ايران از بابت ﻣلﯽ شدن صنايع
نفت ﻣحفوظ و وﻣلحوظ ﻣﯽ شود ،نﭘذيرفت بلکه با ﻣلﯽ شدن اين صنايع؛ به خاطربها ندادن به ﭘيشنهادات و
توصيه های ﮐارشناسان نفتﯽ ،ﻣنافع ۵٩شرﮐت تابعه و ۴٩ﻣيليون ﭘوند طلب ايران ازآن شرﮐت را از دست
داديم.
دﮐتر ﻣنوچهر فرﻣانفرﻣاييان ،ﻣﯽ نويسد »:عباس ﻣيرزا اسکندری] از نﻣايندگن ﻣجلس در چند دوره
و وﮐيل دعاوی[،ﭘيش از خود ﻣصدق درباره ی نفت ﻣبارزه ﮐرده بود ،وقتﯽ به او گفتم بيا برويم به ﻣنزل
ﻣصدق تا با او درباره ی نفت گفتگو ﮐنيم گفت:ﻣن ﭘا به ﻣنزل ﻣصدق نﻣﯽ گذارم ،او درﮐار نفت وارد نيست
و فقط نفت را از لحاظ سياست ﻣشاهده ﻣﯽ ﮐند ،در صورتﯽ ﮐه نفت ازبرای ﻣا حياتﯽ است و ازدست دادن
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قسﻣتﯽ از تأسيسات ويا قسﻣتﯽ از دعاوی و يا عوايد آن برای ايران جبران ناﭘذير خواهد بود ،ﻣن ساعتها
با عباس ﻣيرزا درباره ی دعاوی و حقوق ايران درقرارداد ١٩٣٣و دعاوی ايران از شرﮐتهای تابعه ﮐه
در قرارداد ١٩٣٣حق ايران از آن شرﮐتها ﻣلحوظ شده بود ،گفتگو ﮐرده بودم،و ﻣﯽ دانستم ﮐه اسکندری
قرارداد ١٩٣٣و ﭘيچ و خﻣهای آن را به خوبﯽ ﻣﯽ داند و حفظ است و اطﻼع داشتم ﮐه سابقا ً ﻣصدق را ديده
و با اوﻣذاﮐراتﯽ ﮐرده و حتا دربعضﯽ از ﻣواد قرارداد ﮐه بﯽ نهايت باريک و برای عا ّﻣه ﻣکتوم است وارد
ﻣﯽ باشد ،ﻣتأسّفانه ديدم ﮐه دراين ﻣورد ﮐاری از دستم برنﻣﯽ آيد ،درديدار بعدی ﮐه با عباس ﻣيرزا داشتم،
يک ﻣرتبه به ﻣن گفت ﮐه حرف تورا گوش دادم و به ديدن ﻣصدق رفتم ،ازاين گفته بسيار خوشحال شدم
ولﯽ فوری اضافه ﮐرد جای خوشحالﯽ نيست ،عوام فريبﯽ با سياست ﻣداری دوتاست ،ﮐارنفت با عواﻣفريبﯽ
حل نﻣﯽ شود ،هرچه سعﯽ ﮐردم بگويم خواستن حقوق ﻣردم عوام فريبﯽ نيست قبول نکرد و ُﻣصر بود ﮐه
ﻣصدق عوام فريب است«.ازتهران تا ﮐاراﮐاس – دفتر يک – ٢۴٩
دﮐترفرﻣانفرﻣاييان،درجای ديگر ﮐتابش نوشت»:درقرارداد ١٩٣٣درخط اول قرارداد ﻣزبور تعريف
شده است :دولت ،يعنﯽ دولت شاهنشاهﯽ ايران ودر خط دوم تعريف شده است ﮐﻣﭘانﯽ ،يعنﯽ شرﮐت ﻣحدود
نفت ايران و انگليس و شرﮐتهای تابعه .هيچ حقوقدانﯽ وهيچ حسابداری و هيچ سياستﻣداری و هيچ صاحب
عقلﯽ نﻣﯽ تواند ﻣنکر آن شود ﮐه شرﮐتهای تابعه ،هﻣان عاﻣل ﮐارهايﯽ بودند ﮐه هزاران ﻣيليون ليره قيﻣت
داشتند و دولت ايران از آنها سهم بسزايﯽ داشت ،چه شد ﮐه دولت ايران درزﻣان ﻣصدق يک جﻣله ؛حتايک
حرف درباره ازدست دادن آن  ۵٩شرﮐتهای تابعه سخن نگفت ،چه شد ﮐه دولت ايران آنهارا با ﻣلﯽ ﮐردن
نفت ازدست داد!؟ هنگام ﻣلﯽ شدن نفت؛ ﻣصدق و طرفدارانش و تﻣام ﻣﻣلکت چشم شان را بستند و سرگرم
افتخارات تو سری زدن به انگليسﯽ ها و ﻣﻼحظات سياسﯽ و عوام فريبﯽ شدند واين ثروت خداداده را
ازدست دادند ،بازهم برای روشن شدن ﻣوضوع دراينجا بطور دقيق و ُﻣنجّز ﻣﯽ گويم ﮐه چندبار اين
ﻣوضوع را ﭘيش از ﻣلﯽ شدن به خوددﮐترﻣصدق گوشزد ﮐردم ولﯽ هرگز گوش شنوا نداشت و ﻣوضوع
را درک نکرد« .ازتهران تا ﮐاراﮐاس – دفتر يک – ٢٧٢و٢٧٣
آنچه ﮐه جای بسيار شگفتﯽ است اين است ﮐه نه تنها دﮐترﻣصدق بلکه شيفتگانش نيز هيچگاه به قبول
ارتکاب اشتباهات ﻣعبود خودبه ويژه از دست دادن ﻣنافع سرشارشرﮐتهای تابعه وحل ُﻣعضل نفت و نقاط
ضعف وی تن نداده و نﻣﯽ دهند و چيزی نﻣانده است ﮐه ازايشان ق ّديسﯽ بسازند ﮐه ﻣکان درعرش دارد .آيا
ﮐسﯽ بود و هست ﮐه در طول زندگﯽ اش به ويژه اگرﻣصدر ﮐار و و ﻣقاﻣﯽ باشد ،دورازيک يا چند اشتباه
بوده ويا باشد؟ با ﻣرورﮐتاب خاطرات دﮐتر ﻣصدق،خواهيد ديد ﮐه يک اشاره به ارتکاب اشتباه خوددر
درازنای زندگﯽ اش نکرده است ،اﻣا شاه در ﮐتاب ﭘاسخ به تاريخ به چند ﻣورد ازاشتباه خود اشاره ﮐرده
است .به قول سيدﻣحﻣدعلﯽ جﻣالزاده ،هرچه ﮐله ام را حفرﻣﯽ ﮐنم،علت و چرايﯽ اينهﻣه شيفتگﯽ وتابو
سازی درباره ی دﮐتر ﻣصدق را درک نﻣﯽ ﮐنم!
عبدالرحﻣن فراﻣرزی ،نويسنده و روزناﻣه نگارﻣعروف ﻣيهن ﻣا ،درهﻣان روزها با ﻣشاهدۀ ﮐار های
غير قانونﯽ ﻣصدق ،درﻣقاله ای به تاريخ ٨تيرﻣاه  ١٣٣٢دربرابر تهديد ﻣصدق به بستن ﻣجلس نوشت»
سﻼم بر ﻣحﻣدعليشاه ،سﻼم بر شاﭘشال ،سﻼم بر ليا ُخف،برای اين ﮐه آنها هزاربار ازاين آقای ﭘيشوا شريف
تر بودند ،آنها ﻣخالف ﻣشروطه بودند و گفتند ﻣا گرگيم .ولﯽ اين]ﻣصدق[ گرگ بود و به صورت ﻣيش ﻣيان
گله آﻣد وتا گوسفندان فهﻣيدند گرگ است ،گله را ازهم دريد ،اين ﻣرد...ﮐه براشک خود ازتﻣساح ُﻣسلط
تراست با هر حکوﻣتﯽ ﮐه از قانون اندک انحرافﯽ ورزيد ،ﻣخالفت ﮐرد و برض ّد هربيداد وستم وحتا برض ّد
هر ترک اوﻻيﯽ فرياد بلند ﮐرد تا خود به حکوﻣت رسيد و وقتﯽ عنان حکوﻣت را در دست گرفت ازهﻣه
ُﻣستبد تر و قانون شکن تر و درنوﮐردن زجرها وشکنجه ها ی ﮐهن ازهﻣه بﯽ باک تر بود.
سيد ابوالحسن حايری زاده،نﻣاينده شش دورۀ ﻣجلس واز ياران و هﻣراهان ﻣصدق ،تا تيرﻣاه١٣٣٢
در روز  ٢١اﻣرداد ﻣاه  ١٣٣٢در گفتگو با روزناﻣه اطﻼعات ،رفراندوم ﻣصدق را قيام عليه حکوﻣت
ﻣلﯽ برشﻣرد و دﮐتر بقايﯽ ،درهﻣين روزازدﮐتر صديقﯽ وزيرﮐشورخواست ازاﻣضای نتايج رفراندوم
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خودداری ﮐند و انحﻼل ﻣجلس را خيانت تاريخﯽ ﻣصدق دانست وصديقﯽ نوشت برای برحذرداشتن ﻣصدق
از برگزاری رفراندوم گريه ﮐردم و خليل ﻣلکﯽ خطاب به ﻣصدق گفت اگرچه برگزاری رفراندوم غير
قانونﯽ است ولﯽ ﻣن تا جهنم هﻣراه شﻣا خواهم بود وزﻣانﯽ ﮐه دﮐتر سنجابﯽ ازاو خواسته بود ﮐه ازبرگزاری
رفراندوم چشم به ﭘوشد ،خطاب به او گفت :ﻣعلوم ﻣﯽ شود باﻣداد بنگ ﮐشيده ای هرﮐس بخواهد برعليۀ
ﻣن قيام ﮐند بالگد اورا بيرون خواهم انداخت ،حتا ﮐار به اعﻼم ُجرم چندين تن از نﻣايندگان ﻣجلس به
سازﻣان ﻣلل عليه ﻣصدق به خاطررفراندوم ساختگﯽ و غيرقانونﯽ او ﮐشيد.
دﮐتر ﻣصدق،در ﮐتاب خاطراتش درباره ی چرايﯽ برگزاری رفراندوم ،ضﻣن اشاره به چاپ ونشر
غيرقانونﯽ ٣١٢ﻣيليون توﻣان اسکناس بدون ﭘشتوانه ﻣﯽ نويسد »:دولت را استيضاح نﻣودند و دولت ازدو
ﮐار ﻣﯽ بايست يکﯽ را انتخاب ﮐند:
 --١برای عرض جواب به ﻣجلس حاضر شود و اﮐثريّتﯽ ﮐه برای اين ﮐار تهيّه شده بود ،دولت را ساقط
ﮐند ﮐه اين ﮐار برخﻼف ﻣصالح ﻣﻣلکت بود و هدف ﻣن ازبين ﻣﯽ رفت...
– ٢دولت به ﻣجلس نرود ...نظربه اينکه چنين عﻣلﯽ با رويۀ قانونﯽ ﻣن ﻣخالف بود ،بقا و سقوط دولت
خودرا تابع رأی ﻣلت]رفراندوم[ يعنﯽ صاحبان حقيقﯽ ﻣﻣلکت ﮐردم«.نگاهﯽ به ﮐارناﻣه سياسﯽ دﮐتر
ﻣحﻣدﻣصدق – ٣۵١
ﭘرسش اين است ﮐه درﮐجای اين عبارات نشانﯽ از ﻣثبت انديشﯽ وقانونﻣندی ﻣورد اشارۀ دﮐتر انقطاع
ﻣﯽ توان يافت!؟ او نخست وزيری بود ﮐه با رأی نﻣايندگان هﻣان ﻣجلس به نخست وزيری برگزيده شده
بود ،به ويژه اين ﮐه او ﻣجلسﯽ را بست ﮐه به گفته ی خودش  ٪٨٠اعضای آن دورازهرگونه تقلب و شايبه
برگزيده شده بودند ،اﻣا چون از وی خواسته شده بود ﮐه نسبت به ﮐارغيرقانونﯽ چاپ وانتشار ٣١٢ﻣيليون
توﻣان توضيح بدهد،به جای ﭘاسخگويﯽ به ﻣجلس ﮐه از وظايف قانونﯽ او بود ،بدون رعايت قانون اساسﯽ
ﮐه خود رعايت آن را به ديگران تذﮐر ﻣﯽ داده است ،بنا به گفته ی خودشان به حکم رويّه ی قانونﯽ اش!
قفل ﻣحکﻣﯽ بردرﻣ جلس ﻣﯽ زند و فاتحۀ بﯽ الحﻣد به قانون اساسﯽ ﻣﯽ خواند! يعنﯽ انجام ﮐاری ﮐه »اليور
ﮐروﻣول« ،نﻣاينده ی ﻣجلس با ﮐودتای خود قفل ﻣحکﻣﯽ بردرﭘارلﻣان انگلستان زده بود وازاوباعنوان
ديکتاتور ياد ﻣﯽ ﮐنند.
دﮐتر ﻣصدق ،در توجيه ﮐار غير قانونﯽ خود درباره ی خودداری از حضور در ﻣجلس و ﭘاسخگويﯽ
از جﻣله ﻣﯽ گويد ﮐه»:اين ﮐار برخﻼف ﻣصالح ﻣﻣلکت بودو هدف ﻣن ازبين ﻣﯽ رفت،«...ﭘرسش اين
است ﮐه در٣٠تيرﻣاه ١٣٣١ﮐه دﮐتر ﻣصدق از نخست وزيری ﮐناره گرفت،آيا ﻣصالح ﻣﻣلکت ﻣطرح نبود؟
به ﻣسئول دولتﯽ ﮐه هرچه ﮐه دلش ﻣﯽ خواهد انجام ﻣﯽ دهد و ﭘاسخگوی ﮐسﯽ نيست چه عنوانﯽ به جز
ديکتاتور ﻣﯽ توان براونهاد؟
به خاطر ُحب وبُغض ها وگاه ازسرناآگاهﯽ؛ چها ﮐه بر سرتاريخ ﻣيهن ﻣا نياﻣده است!؟ هواداران
دﮐتر ﻣصدق،درﭘيوند با سقوط زعيم شان از لُﻣﭘنﯽ به نام »شعبان جعفری« ﻣشهور به بﯽ ُﻣخ ياد ﻣﯽ ﮐنند،
وچه آب و رنگﯽ به آن ﻣﯽ دهند!اﻣا بايد ديد اين جناب بﯽ ُﻣخ لُﻣﭘن را چه ﮐسانﯽ به درون صفحات تاريخ
ﻣعاصر ﻣيهن ﻣا برده اند و...
اين جناب بﯽ ُﻣخ ،از بچه ﻻتهای بازارچه ی آشيخ هادی در سه راه خيابان شاﭘور و بوذرجﻣهری
وبخشﯽ از جنوب تهران بود ﮐه چند تنﯽ ازﻻت ها و اجاﻣر و اوباش به عنوان نوچه ها در ﮐنار او بودند
و نگارنده از آنجا ﮐه درآن سالها دريکﯽ از ﮐوچه های فرعﯽ آن بازارچه به نام ﮐوچه درختﯽ سکونت
داشته است ،بارها اورا به تنهايﯽ ويا با نوچه ها وديگر هﻣﭘالگﯽ هايش ازجﻣله حسين رﻣضان يخﯽ و اﻣير
ﻣحرر،و ﻣصطفﯽ زاغﯽ و ...ديده بود ﮐه در شرايط ناگوار و ناﻣطلوب سالهای
بوربور،احﻣد عشقﯽ ،حاجﯽ ّ
بين شهريور ١٣٢٠تا سال١٣٣٢به ﮐار گردنکشﯽ و تلکه ﮐردن روز و روزگار ﻣﯽ گذاراندند .هﻣين جناب
بﯽ ُﻣخ لﻣﭘن درآن سالها ی ﭘيش از رويداد اﻣردادﻣاه  ١٣٣٢گه گاه در ﻣاه های ﻣحرم درجلوی يکﯽ ازهيئت
های عزاداری هﻣراه با چند نوچه ی لُﻣﭘن؛ حاﻣل علَم و ُﮐتل ويژه ی عزاداری بود وازاين راه درشﻣار
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ُﻣريدان آيت ﷲ ﮐاشانﯽ درآﻣده بود وبه تَبَع ﭘيروی از او؛ازطرفداران ﭘروﭘا قرص دﮐتر ﻣصدق نيز شده
بود و به هﻣين خاطربرای بهره گيری از اوونوچه هايش در برخورد با ﻣخالفان دﮐتر ﻣصدق ،در١۵ابان
ﻣاه ١٣٣٠با ﻣاهﯽ ٣٠٠توﻣان از اعتبار ﻣحرﻣانه در شهربانﯽ ﮐل ﮐشوراستخدام ﻣﯽ شود و نگارنده بارها
شاهد هﻣکاری اوونوچه هايش با چﻣاقداران حزب ﻣلت ايران به رهبری داريوش فروهر،در تخريب دفاتر
روزناﻣه های ﻣخالف دﮐتر ﻣصدق بوده است ﮐه گاه به قتل چند تن و آتش سوزی نيزﻣﯽ انجاﻣيد و ﮐسﯽ
جلوداراين لُﻣﭘن ها نبود .هواداری اين لُﻣﭘن ازدﮐتر ﻣصدق تا نهم اسفندﻣاه  ١٣٣١اداﻣه داشت و به خاطر
خدﻣاتﯽ ﮐه شعبان بﯽ ُﻣخ در خدﻣت به دﮐتر ﻣصدق درسرﮐوب ﻣخالفانش انجام داده بود ،از عنايت دولت
برای تأسيس زورخانه ای نيز برخوردار ﻣﯽ شود و درروز گشايش زورخانه؛ بسياری از سران جبهۀ ﻣلﯽ
از جﻣله دﮐتر حسين فاطﻣﯽ دﮐتر شايگان ﻣهندس حسيبﯽ و بيش از چهل تن از نﻣايندگان ﻣجلس در آن
ﻣراسم حضور يافته واز او با عنوان »شعبان خان« به تﻣجيد و تجليل ﭘرداختند و ﻣراتب با آب و تابﯽ ويژه
در روزناﻣه ی باختر اﻣروز به ﻣديريّت دﮐتر فاطﻣﯽ بازتاب يافت!اﻣا ازآنجا ﮐه آيت ﷲ ﮐاشانﯽ رييس وقت
ﻣجلس و آيت ﷲ بهبهانﯽ به هواداری از شاه ﻣانع از خروج اواز ﮐشورشده بودند ،شعبان خان عزيز ﮐرده
ی جبهۀ ﻣلﯽ ها نيز به ﭘيروی از ﻣنويّات ﮐاشانﯽ از جﻣله ﻣعترضينﯽ بود ﮐه در برابر ﮐاخ به نفع شاه شعار
ﻣﯽ داد ﮐه هﻣان روزهﻣراه با نوچه هايش به حکم حکوﻣت نظاﻣﯽ بازداشت و تا بعد ازظهرروز٢٨
اﻣردادﻣاه ١٣٣٢آنهم ﭘس از سقوط دﮐتر ﻣصدق واستقرار تيﻣسار زاهدی در ﻣقر نخست وزيری؛ درزندان
بود ،اﻣا زﻣانﯽ ﮐه به دستورزاهدی ﮐسانﯽ ﮐه به حکم حکوﻣت نظاﻣﯽ در زﻣان ﻣصدق زندانﯽ شده بودند،
اززندان آزاد شدند هﻣين بﯽ ُﻣخ ونوچه هايش نيزاز جﻣله رهايﯽ يافتگان از زندان بودند ،ازاين رو او
زﻣانﯽ از زندان آزاد شد ﮐه آبها از آسيب افتاده بود ،واز هﻣين زﻣان هواداران جبهۀ ﻣلﯽ از او بجای
»شعبان خان« ،شعبان بﯽ ُﻣخ ياد ﮐردند ﮐه آنهم به خاطر رفتارش دردبستان ﮐه به بيش از دوسه ﮐﻼس
نيانجاﻣيد به اين ُﮐنيه ُ
شهره بوده است.
حکوﻣت دوسال واندی ايشان درزير سايه ی حکوﻣت نظاﻣﯽ وتيغ قانون ﻣطبوعات و گرفتن اختيارات
قانون گذاری وتصويب قانون اﻣنيّت ﻣلﯽ ودخالت درانتخابات دورۀ هفدهم وبرگزاری رفراندوم وانحﻼل
ديوان عالﯽ ﮐشوروبستن ﻣجلس سنا باتصويب ﮐاهش دورۀ نﻣايندگان ﻣجلسين به دوسال ،هﻣچنين چاپ و
انتشارغير قانونﯽ اسکناس و سرﭘيچﯽ از حکم قانونﯽ برﮐناری خود ،جﻣلگﯽ در تناقُض با ديدگاه دﮐترانقطاع
و ﮐسانﯽ است ﮐه درباره ی دﮐتر ﻣصدق چون ايشان ﻣﯽ انديشند ،يک انسان قانونﻣند ﮐه دلش با زبان يکﯽ
است هرگزبه بهانه هايﯽ؛ ازرعايت قانون سر نﻣﯽ ﭘيچد و َﻣسند را ﻣﯽ بوسد و ﮐنارﻣﯽ رود ،هﻣانگونه ﮐه
ايشان در٣٠تيرﻣاه١٣٣١دربرابر ﭘذيرفته نشدن خواسته اش جهت عهده دار شدن فرﻣاندهﯽ ﮐل نيروی های
ُﻣسلح ازسوی شاه ،از ﮐار ﮐناره گرفته بود ،در حاليکه غايلۀ نفت هﻣچنان داغ و برقرار بود.
ﮐارل ﭘوﭘر ، karl popperوظيفۀ يک سياستﻣدار صديق را خوشبخت ﮐردن جاﻣعه يا تقليل بدبختﯽ
هايش ﻣﯽ داند و ﻣﯽ گويد »:درآنجا ﮐه سياستﻣدارازتحقﱡق اين وظايف باز ﻣﯽ ﻣاند ،باصداقت و شهاﻣت
اخﻼقﯽ بايد از ﮐار ﮐناره گيرد ،تا ازسوق دادن جاﻣعه به آشوب و انقﻼب جلوگيری شود«.
ﮐارتابوسازی ها ودشﻣنﯽ ها و ﮐينه ورزيها و بسياری از اتهاﻣات نادرست به جايﯽ رسيد ﮐه با ﻣيدان
داری هواداران دﮐتر ﻣصدق رژيﻣﯽ برسرﮐارآﻣد،ﮐه تا توانست ُﮐشت وبُرد وايران را به ويرانه ای تبديل
ﮐرد وﻣردﻣش را به سيه روزی و تنگناها ﮐشانيد و به ﭘاداش اين ﮐارﻣهندس بازرگان ،به نخست وزيری
رژيم اسﻼﻣﯽ و بنﯽ صدربه رياست جﻣهوری و حسن نزيه به رياست صنايع نفت و دريادار ﻣدنﯽ به
وزارت دفاع و استانداری خوزستان ودﮐتر ﮐريم سنجابﯽ به وزارت اﻣورخارجه وعباس اﻣير انتظام به
ﻣعاونت نخست وزيری وشﻣاری ديگر ازاعضاء و هواداران جبهۀ ﻣزبورو از ُﻣريدان دﮐترﻣصدق،هريک
به ﻣقاﻣاتﯽ رسيدند و درجانبداری و ﭘشتيبانﯽ از رژيم اسﻼﻣﯽ  ،سينه ها به تنور چسباندند تا روزی ﮐه از
قطارﭘياده شان ﮐردند ،آنهم چه ﭘياده شدنﯽ!
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دربيان حال اين از قطارانقﻼب ﭘياده شدگان؛ برتولد برشت،نويسنده ی آلﻣانﯽ ،نوشته ی جالبﯽ دارد،
اودرباره جنايات هيتلر و رفتارش با قربانيان نازی نوشت »:آنها اول به سُراغ ﮐﻣونيستها رفتند وﻣن چون
سراغ يهودی ها رفتند وﻣن چون يهودی نبودم ،اعتراضﯽ نکردم.
ﮐﻣونيست نبودم ،اعتراضﯽ نکردم .بعد به ُ
سراغ
سراغ اتحاديّۀ ﮐارگری رفتند وﻣن چون عضو آنها نبودم اعتراض نکردم وباﻻخره وقتﯽ به ُ
بعد به ُ
ﻣن آﻣدند ﮐه ديگر ﮐسﯽ نﻣانده بود ﮐه اعتراض ﮐند« .ﮐه ترجﻣان روشنﯽ ازحال بسياری ازانقﻼبيون است،
ﮐه تا دم واﭘسين ،آنهﻣه اعدام های قرون وسطايﯽ و بگير و به بند ها و شکنجه هارا درزندان ﻣﯽ ديدند اﻣا
هﻣچنان از ﻣجيز گويان رهبر انقﻼب اسﻼﻣﯽ بودند ،تا زﻣانﯽ ﮐه از قطارﭘياده شان ﮐردند.برخﯽ زير
شکنجه درزندان جان باختندو شﻣاری ﭘس از ﻣدتﯽ زندانﯽ شدن با تن خسته و روانﯽ ﭘريشان به گوشه ای
خزيدند و بعضﯽ نيز با تحﻣل ﻣشقّات توانستند از ﻣهلکه بگريزند ودر ديار غريب با دست خالﯽ ُﻣدّعﯽ
ﻣبارزه با حکوﻣتگران اسﻼﻣﯽ شوند!
دﮐترﻣصدق ،درﮐتاب خاطراتش نوشت»:اظهارات بعضﯽ نﻣايندگان درﻣجلس شورای ﻣلﯽ و
ﻣندرجات بعضﯽ جرايد راجع به اين ﮐه درزﻣان دولت اين جانب اﻣنيّت نبود،يکﯽ از تبليغاتﯽ بود ﮐه به
نفع بيگانگان صورت ﻣﯽ گرفت ،چونکه نﻣﯽ گفتند در ﮐجای ﻣﻣلکت اﻣنيّت نيست«.
جالب است در حاليکه ايشان به خاطرنب ودن اﻣنيّت درﮐشور ،درﻣقام نخست وزيری در ﻣجلس شورای
صن ﻣﯽ شود و خانه و ﻣحل صدارتش با چند تانک و سرباز وافسرهر شب و روزتا  ٢٨اﻣردادﻣاه
ﻣلﯽ ﻣتح ّ
ﻣحافظت ﻣﯽ شده است ،ﻣﯽ گويد ﮐه چرا نﻣﯽ گويند درﮐجای ﻣﻣلکت اﻣنيّت نيست!؟ زﻣانيکه صحبت
ازنااﻣنﯽ درسراسر ﮐشورتا ﭘستوی اتاق ﮐار نخست وزير باشد ،چه نيازی به بردن نام يکايک شهرها ست؟
جﻣال اﻣاﻣﯽ ،بکﯽ ازنﻣايندگان ﻣجلس ،به ﻣصدق گفت »:شﻣا رييس ﮐشور و نخست وزيرو رييس
قوۀ اجرايﯽ هستيد و ﻣسئول اﻣنيّت ﮐشور و تﻣام ﻣردم ﻣﯽ باشيد ،اين ﻣسخره است ﮐه رييس دولت بگويد
ّ
ﻣن اﻣنيّت ندارم« .اشتباه ﻣلﯽ شدن نفت ،صفايﯽ ١۵۵ -
دﮐتر ﻣصدق ،دردرازنای زندگﯽ سياسﯽ اش؛ نه ﻣقاله ای در استيفای حقوق زنان نوشت ونه در
چهار دوره نﻣايندگﯽ ﻣجلس طرحﯽ را دراين باره به ﻣجلس ارائه داد ونه درزﻣان نخست وزيری اش با
هﻣه ی اختيارات قانون گذاری؛ قانونﯽ را در باره ی زنان؛ ﻻ اقل اﻣکان شرﮐت آنان دررای دادن به
ﮐانديدا های ﻣورد نظرشان ،به تصويب رسانيد ونه درﮐابينه اش خبری از وزارت زنان وديگر باورﻣندان
ﻣذهبﯽ بود .با اين هﻣه ،شاه ﮐه دشﻣنﯽ خان ها و اربابان روستاها و قشری ﻣذهبان از آخوند و غير آخوندرا
بجانش خريد تا حقوق انسانﯽ نيﻣﯽ ازﻣردم ﮐشورش تأﻣين و روستاييان از قيد بردگﯽ آزاد و ﮐارگران به
حقوق حقّۀ خود برسند وبا تشکيل سﭘاهﯽ دانش و بهداشت و آبادانﯽ و...در هر آبادی و روستا ،ﻣردم اين
نواحﯽ را اﻣداد گرباشندو سواد خواندن و نوشتن به آنان بياﻣوزند و به نکات بهداشتﯽ آشنايشان سازند
و...ﻣيشود شﻣرذوالجوشن وديکتاتورو !...و دﮐتر ﻣصدق ی شود آزادی خواه وحاﻣﯽ و دوستدارﻣردم و...
روزگارغريبﯽ است!
دﮐتر ﻣصدق،به هنگام والﯽ گری فارس ،زﻣانﯽ ﮐه شنيد ﮐودتايﯽ به دست نظاﻣيان به رهبری
رضاخان ﻣيرﭘنج ،انجام شده است،ﮐودتارا بنا به خواسته ی دولت انگلستان ورضاخان را عاﻣل آن دولت
دانست و از احﻣدشاه خواست ﮐه با استعفايش از واليگری ﻣوافقت ﮐند،چرا ﮐه نﻣﯽ خواهد دردولت دست
ﭘخت انگلستان شرﮐت داشته باشدو...اﻣا در جلسۀ نهم آبان ﻣاه ١٣٠۴طﯽ سخنرانﯽ طوﻻنﯽ از جﻣله
گفت»...اﻣا نسبت به آقای رضاخان ﭘهلوی،بنده نسبت به شخص ايشان عقيده ﻣند هستم وارادت دارم] يعنﯽ
به زعم ايشان به يک عاﻣل انگليسﯽ![ ودرهرﻣوقع آنچه به ايشان عرض ﮐردم درخير ايشان و صﻼح
ﻣﻣلکت بوده و خودشان هم تصديق عرايض بنده را فرﻣوده اند...ايشان يک خدﻣاتﯽ به ﻣﻣلکت ﮐرده اند
گﻣان نﻣﯽ ﮐنم بر احدی ﭘوشيده باشد] بدين ﻣعنا ﮐه يک عاﻣل انگليسﯽ ﻣصدرخدﻣاتﯽ به ُﻣلک و ﻣلت ايران
شده بود![ ،وضعيّت اين ﻣﻣلکت وضعيّتﯽ بود ﮐه هﻣه ﻣﯽ دانيم ﮐه اگر ﮐسﯽ ﻣﯽ خواست ﻣسافرت ﮐند
اطﻣينان نداشت ،يا اگرﮐسﯽ ﻣالک بود اﻣنيّت نداشت واگر يک دهﯽ داشت بايستﯽ چند تفنگچﯽ داشته باشد
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تا بتواند ﻣحصول خودش را حفظ ﮐند ،ولﯽ ايشان ازوقتﯽ ﮐه زﻣام اﻣور ﻣﻣلکت را دردست گرفته اند ،يک
خدﻣاتﯽ نسبت به اﻣنيّت ﻣﻣلکت ﮐرده اند ﮐه گﻣان نﻣﯽ ﮐنم برﮐسﯽ ﻣستورباشد و البته بنده برای حفظ خودم
و خانه و ﮐسان و خويشان خودم ﻣشتاق و ﻣايل هستم ﮐه شخص رييس الوزراء رضاخان ﭘهلوی نام دراين
ﻣﻣلکت باشد] به زبان ساده اين ﮐه به زعم ايشان دولت انگلستان با چنين عاﻣلﯽ هﻣچنان براﻣورايران
نظارت و دخالت داشته باشد![ ،برای اين ﮐه ﻣن يک نفر آدﻣﯽ هستم ﮐه دراين ﻣﻣلکت اﻣنيّت و آسايش ﻣﯽ
خواهم و حقيقت از ﭘرتو وجودايشان ﻣا درظرف اين دوسه سال اين طور چيزهارا داشته ايم ...وبحﻣدﷲ
ازبرﮐت وجود ايشان خيال ﻣان راحت شده ) .«...دﮐتر ﻣصدق و نطق های تاريخﯽ او ،گرد آورنده حسين
ﻣکﯽ.(۴٧.۴٨ .
به هنگام شوروهيجانات جﻣهوری خواهﯽ و تشنّجاتﯽ ﮐه درﻣجلس و بيرون از ﻣجلس برﭘا شده بود،
رضاخان خودرا از ﻣقام نخست وزيری برﮐنارﻣﯽ ﮐند وتصﻣيم ﻣﯽ گيرد ازايران خارج شود ،بعداً ﻣحل
سکونت خودرا انتخاب ﮐند ،در دفتر»شيخ ﻣهدی نجم آبادی«وﮐالتناﻣه ای به نام سرهنگ ﮐريم بوذر ُجﻣهری
نوشت ودرحال حرﮐت بود ﮐه شﻣاری ازدولتﻣردان ورجال سياسﯽ ﻣانع اوازرفتن به خارج شدند ﭘس از
ﻣذاﮐراتﯽ ﮐه ﻣشيرالدوله ،ﻣؤتﻣن الﻣلک و ﻣستوفﯽ الﻣﻣالک و ﻣعاضدالسلطنه ﭘيرنيا با شﻣاری از وﮐﻼی
ﻣجلس با او داشتند ،رضاخان ﭘذيرفت ﮐه به رود هن برود ﮐه رفت ،اﻣا چندروزی بيش نگذشته بود ﮐه
جﻣعﯽ به رود هن رفتند و ازوی خواستند ﮐه از ﮐناره گيری ﻣنصرف وبرسر ﮐارش برگردد.
ﻣلک الشعرای بهار ،درﮐتاب تاريخ ﻣختصراحزاب سياسﯽ ايران ازاين ﮐسان به نام اﻣين
الشريعه)ذوالقدر( -عﻣادالسلطنه)فاطﻣﯽ( – سهام السلطان )بيات(  -سيدالﻣحّققين )ديبا( -سردار
فاخر)حکﻣت( – حاج ّ
عزالﻣﻣالک )اردﻻن( -دﮐتر ﻣحﻣد ﻣصدق  -آقا سيد حسن ﮐاشانﯽ – ارباب ﮐيخسرو
و اﻣير اعلم ياد ﻣﯽ ﮐند .به زبان روشنتراين ﮐه دﮐتر ﻣصدق ،با چنان باوری از دست اندرﮐاربودن دولت
انگلستان دربرﭘايﯽ ﮐودتا حاضر شده بود به رود هن برود و عاﻣل دولت انگلستان رابه اداﻣۀ ﮐارصدارت
دعوت ﮐند!سهل است ﭘس از رويداد ﮐودتا در ﮐابينه ی ﻣستوفﯽ الﻣﻣالک و ﻣشيرالدوله با ﭘذيرفتن ﻣقام
وزارت؛ در ﮐنار ﮐسﯽ بنشيند ﮐه باور داشت از عواﻣل دولت انگلستان بود ،آنهم درﮐنار ﮐسﯽ ﮐه با دارا
بودن وزارت جنگ وﻣقام سردارسﭘهﯽ؛ با اقتدار سخن آخررا در ﮐابينه ﻣﯽ گفت!
سبﯽ ايشان به ﻣيان ﻣﯽ آيد ،درﻣقام نﻣاينده ی
اﻣا هﻣين ﮐه صحبت از برﮐناری احﻣدشاه وابسته ی نَ َ
ﻣجلس به ﻣخالفت برﻣﯽ خيزدو خواستار تداوم ﭘادشاهﯽ ﮐسﯽ ﻣﯽ شود ﮐه زندگﯽ در ﭘاريس و ُﻣنت ﮐارلو
را به زيستن درﮐنارﻣلت دردﻣند و گرفتارش ترجيح ﻣﯽ داده وازحکام اياﻻت رشوه ﻣﯽ گرفته و ازدولت
انگلستان هرﻣاه ١۵هزارتوﻣان ﻣقرإری دريافت ﻣﯽ ﮐرده تا ازوثوق الدوله نخست وزير وقت و از اﻣضا
ﮐنندگان قرارداد ايران برباد ده  ١٩١٩ﭘشتيبانﯽ ﮐند و در ضيافت شام لرد ُﮐ ُ
رزن وزير اﻣورخارجۀ
انگلستان ،جام شرابش را به سﻼﻣتﯽ ﻣيزبان عاليقدرو هﻣسرش بلند ﮐرده و نوشيده وقرار داد ﻣزبوررا
ﻣايه ی تقويت دوستﯽ سنتﯽ دوﮐشور اززﻣانهای ديرخوانده بوده است) .ﮐوتاه شده از ﮐتاب سيﻣای احﻣدشاه
نوشته ی دﮐتر ﻣحﻣد جواد شيخ اﻻسﻼﻣﯽ ۴۴١ ،تا۴۴٣
اﻣا ﭘس ازچندی ﮐه اززﻣان ﭘادشاهﯽ رضاخان گذشت ،در ١٨خردادﻣاه ١٣٠۶طﯽ سخنرانﯽ درﻣجلس
دورۀ ششم با اشاره به خدﻣات ورفتار رضاشاه ،ﻣﯽ گويد ... »:شاه يک شخص بزرگﯽ است ،يک ﭘادشاهﯽ
ﮐه به ﻣن ناچيز ﮐه هيچ قدروقيﻣتﯽ دراين ﻣﻣلکت ندارم اهﻣيّت ﻣﯽ دهد ...وقتﯽ ﮐه ﻣن يک عرض ﻣﯽ ﮐنم
ﻣﯽ داند ﻣن غرضﯽ ندارم چرا؟ برای اين ﮐه ﻣﯽ خواهم او ﭘادشاه ابدی اين ﻣﻣلکت باشد و تﻣام اهل ﻣﻣلکت
ازاو استفاده نﻣايند) !«...دﮐتر ﻣصدق و نطق های تاريخﯽ او ،گرد آورنده حسين ﻣکﯽ.(١٨١ .
» خلقﯽ زبان به دعوی عشقش گشاده اند  -ای ﻣن فدای آن ﮐه دلش با زبان يکﯽ است«.
آنگاه چنين شخصﯽ الگوی اخﻼق و رفتار شيفتگانش ﻣﯽ شود!
دﮐتر ﻣصدق ،در هواداری وستايش احﻣدشاه ،درﮐتاب خاطراتش به جهت بُغضﯽ ﮐه ازشاهان ﭘهلوی
درگلو داشته ﻣﯽ نويسد»:درسويس ﮐه بودم ،از شخص ﻣطلعﯽ شنيدم] بدون ذﮐر نام آن شخص ﻣطلع[ ﮐه
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با آنهﻣه اصرار و تهديدی ﮐه ﮐردند شاه زير بار] در ﻣوردقرارداد ننگين  [ ١٩١٩نرفت و گفت از ﻣن
دعوتﯽ ﮐرده اند بايد تشکر ﮐنم .اين ﻣقاوﻣت ﻣنفﯽ سبب شد ﮐه ﻣردم وطن ﭘرست درﻣﻣلکت به شاه تأسّﯽ
ﮐنند و آن قدر با قرارداد ﻣخالفت ﮐنند تا دولت انگليس ازاجرای آن ﻣأيوس شود وبرای اجرای سياست خود
درايران فکر ديگری بنﻣايد]به گونه تلويحﯽ يعنﯽ رضاخان را برسرﮐاربياورند وآنگاه ايشان در هيئت دولت
با او هﻣکاری داشته باشد وحتا زﻣانﯽ از او به تعريف و تﻣجيد بﭘردازد![ خﻼصه اينکه شاه بواسطۀ ﻣخالفتﯽ
ﮐه نﻣود ازبين رفت و خوشنام آن ﭘادشاهﯽ ﮐه درخير ﻣﻣلکت از سلطنت گذشت١١٣.«...
از آن چه ﮐه دﮐتر ﻣصدق ،نوشته است دو نوع تعبير ﻣﯽ توان ﮐرد .تعبير نخست اين ﮐه ايشان با هﻣه
ی دست اندر ﮐار بودن و ﻣراوده با دولتﻣردان و رجال؛ ازآنچه ﮐه در ﮐشور و جاﻣعه ﻣﯽ گذشت بﯽ خبر
ﻣانده بوده است واستنادش به رفتاراحﻣد شاه درﻣجلس ضيافت وزيراﻣورخارجۀ انگلستان ،بر ﭘايه ی
شخص ﻣطلعﯽ بوده است ﮐه از ذﮐر نام او خودداری ﻣﯽ ﮐند ،اﻣا در ﮐتاب تحقيقﯽ و ُﻣستند دﮐتر ﻣحﻣد
جواد شيخ اﻻسﻼﻣﯽ ،زير نام »سيﻣای احﻣدشاه« ازاين شخص ﻣطلع با نام نصرت السلطنه ،عﻣوی احﻣد
شاه ،واز بستگان دﮐتر ﻣصدق ،با درج عين گفته های احﻣدشاه درآن ﻣجلس ﻣهﻣانﯽ ياد شده است ﮐه به
جهت حفظ آبروی برادرزاده اش هﻣراه با قره گوزلو هﻣدانﯽ نايب السلطنه ،از آنچه ﮐه احﻣد شاه در آن
ﻣجلس گفته بود و جام شرابش را از باب تشکر از لرد ُﮐ ُ
رزن و هﻣسراو به خاطر قرارداد ﻣزبور سرﮐشيده
سبﯽ با احﻣدشاه وناخشنودی ازخلع او وبه
بود ،شايع ﮐرده بودند .تعبير دوم اين ﮐه به خاطر وابستگﯽ نَ َ
سلطنت رسيدن يک سربازساده از خانواده ای گﻣنام ازروستای آﻻشت ،ﮐه دور از انتظارقاجارها ورجال
درباری واعيان واشراف بوده و زيربار دستورات چنين ﮐسﯽ رفتن را ﮐسر شأن خود ﻣﯽ دانستند ،ﻣقتضﯽ
ﻣﯽ ديد ﮐه برای خالﯽ ﮐردن بُغض از هرراه ﻣﻣکن و ﻣقدور در ﮐتاب خاطراتش ﮐه آن را درسال١٣۴٢
به رشته ی نگارش درآورده است،برعليه او بگويد وبنويسد ،چنانکه در زﻣان ﭘادشاهﯽ ﻣحﻣدرضاشاه به
گونه ای آشکارتر و عﻣلﯽ ترتا ﭘای برﮐناری او ﭘيش رفته بود ودرتدارک ﭘادشاهﯽ فرزند ﻣحﻣدحسن ﻣيرزا
قاجاربوده است تا آنچه را ﮐه قاجارها ازدست داده بودند ،احيا ﮐند .ضﻣناْ جای ياد اوری است ﮐه لغو
قرارداد ننگين ١٩١٩ا ،نه به خاطرگفته ی ﻣجعول احﻣدشاه آنهم از قول راوی بﯽ نام و نشان! بود ﮐه با
ﻣقرری ﻣاهانه از دولت انگلستان،ﮐجا جرأت ﻣخالفت بود!؟ بلکه در دولت ﮐودتا انجام شد.
دريافت ّ
دﮐتر ﻣصدق ،در ﮐتاب خاطراتش نوشت »:تصدّی ﻣن درﮐار تأثير بسيارداشت و ﻣدت چهارده ﻣاه
ﮐه در ﭘست ﻣعاونت بودم ] ﻣعاونت وزارت دارايﯽ[ با اين ﮐه دولت ضعيف بود و ﻣاليات ها خوب وصول
نﻣﯽ شد ،عايدات نفت و ﮐﻣک خارجﯽ هم وجودنداشت ،چرخ های ﻣﻣلکت ﻣﯽ گشت«٩٨ .
از دﮐتر ﻣصدق ﮐسﯽ ﮐه درآن دوره هﻣواره در اﻣور دولتﯽ بوده ويا با رجال ودولتﻣردان در تﻣاس
س َﻣتﯽ داشته است ،انتظارنﻣﯽ رفت ﮐه بنويسد ﮐﻣک خارجﯽ هم وجود
دايم بوده و خود دروزارت دارايﯽ َ
نداشت ،اﻣا چرخ های ﻣﻣلکت ﻣﯽ گشت! حال آن ﮐه اززﻣان ﻣظفرالدين شاه تا رويدادﮐودتای
اسفند١٢٩٩دست دولتهای برسر ﮐاربرای دريافت ﮐﻣک ﻣاهانه به ﻣبلغ  ٣۵٠هزار توﻣان هﻣواره زير
ساتورﮐﻣک های ﻣالﯽ دولت انگلستان بود و سبب شده بود هرآنچه را ﮐه آن دولت ديکته ﮐند ،دولت های
وقت ﭘذيرا باشند ،هواداران ايشان اگربه رسانه های آن روزگاران و خاطرات حتا ﮐسانﯽ ﮐه با رضا شاه
سرستيز داشتند واسناد از طبقه بندی خارج شده ی انگلستان و آنچه را ﮐه خود ايشان در نطق های تاريخﯽ
شان سالها ﭘيش از نگارش ﮐتاب خاطراتش آورده است،ﻣراجعه ﮐنند ،خواهند ديد ﮐه ايشان به درستﯽ ادای
ﻣطلب نکرده است ،حال آن ﮐه در روز ﮐودتا دولت ايران به دولت روسيه تزاری و انگلستان ﻣيليونها
صه خرجﯽ های ﻣظفرالدين شاه ،در سه سفر به اروﭘا وديگر واﻣهای دريافتﯽ
روبل وليره به خاطر خا ّ
بدهکار بوده است و ﻣن درباره ﻣشکﻼت ﻣالﯽ ايران ودريافت ﮐﻣک های ﻣالﯽ ازدولتهای ناﻣبرده به تفصيل
در ﮐتاب» رضاشاه درآينه ی اسناد« اشاره ﮐرده ام .خوانندگان اين نوشتاردر صورت تﻣايل ﻣﯽ توانند
ازطريق ايﻣيل تﻣاﻣﯽ ﻣطالب ﮐتاب را دريافت ﮐنند .نشانﯽ ايﻣيل اين جانب در ﭘايان اين نوشتاردرج شده
است.
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هﻣچنين در طعنه به شاه ﻣﯽ نويسد »:چنانچه ﻣردم ﻣﯽ توانستند] درزﻣان قاجارها[ در نيک وبد
اﻣوراظهارعقيده ﮐنند و ﭘشتيبانﯽ ﻣردم سبب شده بود ﮐه اﻣور جريان خودرا درحدود ﻣقررات و ﻣصالح
عﻣوﻣﯽ طﯽ ﮐند...قلدری و ُچﻣاق درﮐارنبود ﮐه ﻣردم ازترس دم نزنند و هرچه دولت ﻣﯽ گفت بدان عﻣل
ﮐنند ،علت ﭘيشرفت ﮐار]!![ در هﻣين بود«.خاطرات٩٩ -
آنگاه در جايﯽ ديگرچون درذهنش نيست ﮐه قبﻼً چه گفته است ،ﻣﯽ نويسد »:صبح يکﯽ ازروزها ﮐه
ﭘنجشنبه بود ،ﻣستوفﯽ الﻣﻣالک ،ﻣرا خواست و اظهار نﻣود ﮐه ﻣخالفين دولت ازايجاد هرگونه ﻣشکﻼت و
ﮐارشکنﯽ ُﻣضايقه ندارند،وضع نان خوب نيست و هﻣه روزه عدّه ای ازبين ﻣﯽ روند و دولت هم نﻣﯽ تواند
برای ﻣردم ﮐاری بکند ،اين است ﮐه ناچارم آبروی خودرا حفظ ﮐنم و ازﮐار ﮐناره نﻣايم .گفتم :ﻣطلب هﻣين
است ﮐه به آن توجّه ﮐرديد و غيراز ﮐناره جويﯽ هم چاره نداريد ،نه ﭘول است،نه وسايل ﻣوتوری ﮐه
ﻣابتوانيم از نقاط دور دست ﻣخصوصا ً از سيستان ﮐه درآن سال ﻣحصول خوب آﻣده جنس وارد ﮐنيم] ...
به زعم ايشان نﻣونه ای از ﭘيشرفت ﮐار ها![ ...صﻣصام السلطنه ،هم يکﯽ از روزها ﮐه به خانه ی ﻣن
آﻣد...اظهار نﻣود نه روزناﻣه ای هست ﮐه ﻣردم اظهارنظر ﮐنند نه آزادی ﮐه در يک جا جﻣع شوند و نسبت
به اوضاع ابراز عقيده نﻣايند ،اين است ﮐه تصﻣيم گرفته ايم ﻣجلس روضه ای برﭘا ﮐنيم و بدين وسيله
خطراتﯽ ﮐه ﻣتوجّۀ ﻣﻣلکت ﻣﯽ شود گوشزد نﻣاييم ،ﻣردﻣﯽ را ﮐه برای استﻣاع ذﮐر ُﻣصيبت جﻣع شده
بودند ،ﻣتفرق ﮐردند ﮐه از هﻣان جا عدّه ای به خانه ی صﻣصام السلطنه ،رفتند و بعضﯽ ها هم در فرح
صن اختيار ﮐردند و عده ای از ﻣخالفين دولت ﻣن جﻣله ﻣيرزا تقﯽ خان بينش آق اولﯽ و ﮐﻣال
آباد تح ﱡ
السلطان صبا ﻣدير روزناﻣه ستاره ايران را دستگير و به قزوين تبعيد نﻣودند«١١٢) .و.(١١٣
ﮐه نه تنها اين دوتن بلکه شﻣار ديگری از ﻣخالفين به قزوين وﮐاشان تبعيد شدند از جﻣله علﯽ دشتﯽ
هﻣراه دو ژاندارم با ﭘای ﭘياده به قزوين تبعيد شد ﮐه به ﻣحض رسيدن به قزوين ازنای و توان افتاد وبه
ﻣدت ﭘانزده روز در بستر بيﻣاری بود تا با گاری از طريق قصرشيرين به عراق تبعيدشود  ...و لبان
فرخﯽ يزدی شاعر به دستور ضيغم الدوله حاﮐم يزد دوخته شد )ﮐه آن راهم به گردن رضاشاه انداخته
بودند!( ﮐه داوری درباره ی ض ّد و نقيض گويﯽ های دﮐتر ﻣصدق رابه شيفتگانش واﻣﯽ گذارم .
دﮐترجهانشاهلو،ﻣعاون سيدجعفر ﭘيشه وری،رهبرفرقۀ دﻣوﮐرات آذربايجان ،و يکﯽ از سر خوردگان
ﻣکتب ﮐﻣونيزم ،در ﮐتاب » ﻣا و بيگانگان« درباره ی دﮐتر ﻣصدق نوشت »:آقای دﮐترﻣحﻣدﻣصدق ،در
ﻣسايل بُنيانﯽ دربيشترﻣواردسخت ﭘافشار و يک دنده بود ،اﻣا با اين هﻣه ﻣانند ديگر ﻣردان نقاط ناتوانﯽ
نيزداشت ،او سخت زير تأثير ﮐسانﯽ ﮐه آنان را دوست و هم رزم خود ﻣﯽ ﭘنداشت قرار ﻣﯽ گرفت تاجاييکه
هﻣان اصولﯽ را ﮐه بسيار به آنها ﭘای بند بود،زير ﭘا ﻣﯽ گذاشت« .دفتر۵۵ -٢
ﻣهدی عراقﯽ ،از اعضای گروهک فداييان اسﻼم و ازﭘايه گذاران حزب» ﻣؤتلفۀ اسﻼﻣﯽ« ،ﮐه در
ترور حسنعلﯽ ﻣنصور ،نخست وزير شرﮐت داشته است ،دريک ﻣصاحبه در ﭘاريس ﮐه به صورت ﮐتابﯽ
زيرنام» ناگفته ها« درآﻣده است ،گفت» :آيت ﷲ ﮐاشانﯽ خواهان ﭘشتيبانﯽ فداييان اسﻼم از ﻣصدق،
بقايﯽ،ﻣکﯽ،حايری زاده ،نريﻣان ،شايگان ،و عبدالقدير آزاد در انتخابات دورۀ شانزدهم ﻣجلس ﻣﯽ شود و
ﯽ ناﻣه ای به سيد ُﻣجتبﯽ ﻣير
نواب صفوی را ﻣتقاعد ﻣﯽ ﮐند ازاين اشخاص ﭘشتيبانﯽ ﮐند .ﻣصدق نيز ط ّ
لوحﯽ )نواب صفوی( ،از وی درخواست ﻣﯽ ﮐند ﮐه دوستانش را به ﻣنظور هﻣراهﯽ با وی در ﻣراجعه به
دربار دراختيار او قرار دهد ،با تج ّﻣع فداييان اسﻼم درﻣنزل ﻣصدق و نيز فراخوانﯽ ﮐه او ﭘيشتر داده بود،
درﻣهرﻣاه  ١٣٢٨بيش از  ٧٠٠تن از فداييان اسﻼم هﻣراه ﻣصدق دردربار حضوريافتند«.
احﻣد ﮐسروی،در تاريخ ٢٠اسفندﻣاه  ١٣٢۴به دست سيد حسين اﻣاﻣﯽ هﻣراه با سيد علﯽ اﻣاﻣﯽ،
جواد ُﻣظفری،علﯽ بقايﯽ و ارفع زاده از گروه فداييان اسﻼم ،وارد اتاق بازﭘرس دادگستری ﻣﯽ شوند و ﭘس
ازفحاشﯽ به ﮐسروی دوتيربه او ﻣﯽ زنند ويک تيرهم به ُﻣنشﯽ او وآنگاه از دادگستری بيرون ﻣﯽ آيند و
عربده ﮐشان و تکبير گويان از صحنه فرار ﻣﯽ ﮐنند،اﻣا دردادگاه نظاﻣﯽ تبرئه ﻣﯽ شوند! ﮐشتن ﮐسروی به
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خاطر فتوايﯽ بود ﮐه از سوی آخوندهايﯽ به نام سيد ابوالقاسم خويﯽ وسيد حسين طباطبايﯽ قﻣﯽ بر اساس
حکم شرع صادر شده بود،ﮐه به خاطرنفوذ اين ﻣراجع اين جنايتکاران از ﻣجازات ﻣعاف ﻣﯽ شوند!
ﻣهدی عراقﯽ ،در خاطراتش درباب ﻣراجعۀ دﮐتر ﻣصدق به دربار در اعتراض به دخالت دولت در
انتخابات دورۀ شانزدهم ﮐه شاه را ﻣلجأ و ﭘناهگاه ظلم ديدگان ﻣﯽ ديد ،ﻣﯽ نويسد »:درروز ﻣراجعۀ دﮐتر
ﻣصدق به دربار به جهت اعتراض به انتخابات دورۀ شانزدهم ،سيد حسين اﻣاﻣﯽ] ،قاتل احﻣد ﮐسروی[،
زير بازوی دﮐتر ﻣصدق را گرفته و بادی گارد او بود ،درآن روز چند صد تن ازاعضا و هواداران فداييان
اسﻼم نيز دﮐتر ﻣصدق را هﻣراهﯽ ﻣﯽ ﮐردند.«...
ُﻣتوسل شدن ﮐسﯽ چون دﮐترﻣصدق ،به يکﯽ ازعقب افتاده ترين و بﯽ فرهنگ ترين افراد جاﻣعه و
ازآن بد ترهﻣراهﯽ يک تروريست چون سيد حسين اﻣاﻣﯽ به عنوان ﻣحافظ شخصﯽ به هنگام رفتن به
دربار،نه تنهااز يک انسان آزادی خواه ودﻣوﮐرات بعيد است بلکه تأسّف آوراست!
در ﻣاجرای ﻣلﯽ ﮐردن صنايع نفت ،سﭘهبُد حاجيعلﯽ رزم آرا ،نخست وزير وقت  ،در روز ١۶اسفندﻣاه
 ١٣٢٩به دست يکﯽ ازاعضای فداييان اسﻼم به نام خليل تهﻣاسبﯽ) عبدﷲ ُﻣوحّد رستگار( به قتل ﻣﯽ رسد،
ﮐه ﻣخالفين شاه به ويژه جبهۀ ﻣلﯽ ها بازدن نعل وارونه ،قتل را به گردن شاه ﻣﯽ اندازند ،اﻣا ﻣجلس)دورۀ
هفدهم( ﮐه بيشتر اعضای آن از جبهۀ ﻣلﯽ ويا ازهواداران اين جبهه بوده اند ،درجلسۀ  ٢۴ﻣجلس شورای
ﻣلﯽ به تاريخ  ٢٠اﻣردادﻣاه ،١٣٣١با تصويب ﻣادۀ واحده ای ،تهﻣاسبﯽ را از ﻣجازات تبرئه ﻣﯽ ﮐنند و
اورا قهرﻣان ﻣلﯽ ﻣﯽ ناﻣند! آيت ﷲ ﮐاشانﯽ ،درباره ی طرح سه فوريتﯽ آزادی تهﻣاسبﯽ  ،اينگونه نظر
داده بود ﮐه اين جوان با ازخود گذشتگﯽ قابل تقدير ،خدﻣت عظيﻣﯽ به ﻣلت و ﻣﻣلکت ايران ،بلکه به
صوبه جهت اجرا به دولت
ﮐشورهای خاورﻣيانه ﮐرد! بدين ترتيب تهﻣاسبﯽ ﻣورد عفو قرار ﻣﯽ گيرد و ُﻣ ّ
وقت به رياست دﮐتر ﻣصدق ابﻼغ و تهﻣاسبﯽ اززندان آزاد و حکم قبلﯽ صادره از سوی دادگاه ناديده
گرفته ﻣﯽ شود!
آيا يک انسان باورﻣند و ُﻣتع ّهد به آزادی و دﻣوﮐراسﯽ ،خود را آلوده به تبرئۀ يک جنايتکارﻣﯽ ﮐند!؟
زﻣانﯽ ﮐه ﻣعلوم گرديد يکﯽ ازهﻣکاران ويلﯽ برانت ،صدراعظم آلﻣان غربﯽ به نام » ﮐونتر گيوم« جاسوس
آلﻣان شرقﯽ است ،ويلﯽ برانت از ﮐار ﮐناره گرفت ﮐه در ﮐشورهای دﻣوﮐراتيک از اين دست رويدادها
بسياراست ويا زﻣانﯽ ﮐه دولت انگلستان توسط وزير ﻣختارش به نام نورﻣن از حسن ﻣشيرالدوله نخست
وزير وقت خواست ﮐه استراسلسکﯽ فرﻣانده ی نيروی قزاق را برﮐنار ﮐند ،ﻣشيرالدوله زيرباراين خواسته
نرفت واستعفا داد ،آنهم در شرايطﯽ ﮐه ايران از جهت تأﻣين ﻣالﯽ برای گذران اﻣور دولتﯽ نياز ُﻣبرم به
حرف شنوی از آن دولت داشت وبه اصطﻼح عوام دستش زير ساطورآن دولت بود و ايران در شرايط
بسيار بدتر؛ بلکه وخيم تری نسبت به زﻣان صدارت دﮐتر ﻣصدق بسر ﻣﯽ بُرد ،زيرا دولت ديگری چون
اﻣريکا نبود ﮐه ازطريق اصل چهار و يا وام های بﻼ عوض به ﻣشيرالدوله ﮐﻣک ﮐند.
اين گونه رفتار دولتﻣردان و رجال ،درس وﻣکتب شايسته ايست جهت آﻣوزش نسل های آينده  ،اﻣا
آقای دﮐترﻣصدق ُ
شهره به آزادی خواهﯽ و دﻣوﮐرات ﻣنشﯽ ،دست به چنين ﮐاری نزد ،سهل است ﮐه از
صوبه ای استقبال ﮐردو بدين ترتيب ُﻣهر تأييد بر قانون جنگل زد!! ﮐه بدون ترديدبا توجه به نفوذ
چنان ُﻣ ّ
صوبه ای داشته است،ﻣﯽ توانست از دادن چنان
ﮐﻼﻣش درنﻣايندگان و ﻣوقعيّت دلخواهﯽ ﮐه درزﻣان چنين ُﻣ ّ
رأيﯽ غير اصول قانونﯽ و اخﻼقﯽ جلوگيری ﮐند ﮐه نکرد ويا به ﭘاس آزادی و رعايت حقوق انسانها از
ﮐار ﮐناره گيری ﻣﯽ ﮐرد تا ل ّکه ی تبرئه ی يک جنايتکاربر داﻣنش ننشيند ،اﻣا به خاطر قول و قراری ﮐه
صوبۀ ﻣجلس
با رهبر فداييان اسﻼم بسته بود ،به خاطر جلوگيری از افشای آن؛ ناگزيربه گردن نهادن به ُﻣ ّ
شد.
دﮐترحسين فاطﻣﯽ،از ُﻣريدان دﮐترﻣصدق ،ووزيرخارجه اش ،درستايش ازقاتل رزم آرا درسر ﻣقالۀ
باختراﻣروز ،نوشت» دست توانای يک ﻣرد ﻣجاهد و فدا ﮐار] خليل تهﻣاسبﯽ[ طوﻣارخيانت يک فرزند
ناخلف وطن]رزم آرا[ را درهم ﭘيچيد و نقشه های ُﻣضر و خطرناک اورا دردل خاک ﻣدفون ساخت!«...
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آيابا اينگونه رفتارها و زﻣينه های ذهنﯽ ﻣﯽ توان براين باوربود ﮐه اين چنين ﮐسان ﮐه بر گرد شﻣع
عارض دﮐتر ﻣصدق گرد آﻣده بودند خواهان برقراری آزادی ودﻣکراسﯽ بوده اند!؟ گفتنﯽ است ﮐه دﮐتر
فاطﻣﯽ با تشويقﯽ ﮐه از يک تروريست به عﻣل آورده بود ،چندان به درازا نکشيد ﮐه خودبه دست يکﯽ
ديگرازهﻣان فداييان اسﻼم ترور شد ﮐه نافرجام بود،اﻣا تا زنده بود از زخم آن رنج ﻣﯽ بُرد .جای ياد آوری
است اين ﮐه علت ترور ناﻣبرده وهدف از تهديد به ترور دﮐتر ﻣصدق و چند تن ديگر ازهوادارانش،
تصﻣيﻣﯽ بود ﮐه فداييان اسﻼم به جهت عدم انجام قول و قرارهايﯽ ﮐه دﮐتر ﻣصدق در قبال ترور رزم آرا
به رهبر اين گروه داده بود ،بوده است ﮐه چون ﭘس از ﭘيروزی و دستيابﯽ به صدارت به خاطر شرايط
سياسﯽ و اجتﻣاعﯽ ﻣوجود آن روزها نتوانسته بود ازانجام درخواست نواب صفوی ﻣبنﯽ بروضع قانون
صن ايشان در ﻣجلس شورای ﻣلﯽ و سﭘس
احکام شرعﯽ برآيد ،قصد قتل اورا نيزﮐرده بودند ﮐه ُﻣنجربه تح ّ
برگﻣاری گارد ﻣحافظ با استقرار چند تانک درﭘيراﻣون ﻣنزلش ﻣﯽ شود.
با تروررزم آرا،دﮐتر ُﻣظفربقايﯽ،حقوق دان وازاعضای برجسته ی جبهۀ ﻣلﯽ تا ﻣردادﻣاه،١٣٣١
گفت»:خيانت حاجعلﯽ رزم آرا ،بر ﻣلت ايران ثابت گرديد ،بنابراين به ﻣوجب اين قانون خليل تهﻣاسبﯽ
ﻣورد عفو قرار گرفت و آزاد شد وافزود:آقای خليل تهﻣاسبﯽ را تجسّم ارادۀ ﻣلﯽ و عﻣل اورا اجرای
قضاوت افکارعﻣوﻣﯽ ﻣﯽ دانم«!
حاج ﻣهدی عراقﯽ ،درجای ديگر خاطراتش به نقل قول از خاطرات سيد ﻣحﻣد واحدی ،نوشت»:
رهبران جبهۀ ﻣلﯽ برای جلوگيری از اقداﻣات رزم آرا و حتا احتﻣال ﮐودتا توسط وی ،از فداييان اسﻼم
درخواست ﻣﯽ ﮐنند ﮐه رزم آرا را ازسرراه نهضت ﻣلﯽ بردارند ،درجلسه ای ﮐه با حضورنواب
صفویُ ،ﻣظفربقايﯽ،دﮐترحسين فاطﻣﯽ،نريﻣان،عبدالقديرآزاد ،حايری زاده ،دﮐتر ﮐريم سنجابﯽ ،دﮐترشايگان
وحسين ﻣکﯽ ازطرف جبهۀ ﻣلﯽ حضور ﭘيدا ﻣﯽ ﮐنند ،و دﮐترحسين فاطﻣﯽ تأﮐيد ﻣﯽ ﮐند ﮐه ﻣن اصالتا ً
ازطرف خودم و وﮐالتا ً ازطرف ﻣصدق) چون ﮐسالت داشت(حضور يافته ام و ايشان گفته اند هرتصﻣيﻣﯽ
ﮐه دراين جلسه گرفته شود ،برای خودﻣن هم ﻻزم اﻻجراست ،رأی به تروررزم آرا ﻣﯽ دهند«.
گيريم ﮐه رزم آرا،به زع م ﻣخالفانش ،درﻣورد ﻣلﯽ شدن نفت درفکربرهم زدن آن به نفع بيگانه بود،
قوه به فعل در نياورده ﻣحکوم ﻣﯽ ﮐند ،وانگهﯽ با
ﮐدام انسان به راستﯽ دﻣوﮐرات ﮐسﯽ را ﮐه ﮐاری رااز ّ
اختيارات قانونﯽ ﻣجلس چه جای نگرانﯽ بود؟ يا ﻻيحه اش را تصويب نﻣﯽ ﮐردند ويا با استيضاح اورا
برﮐ نار ﻣﯽ ﮐردند ،نه اينکه هنوز ﻣرتکب خيانت نشده ترور اورا براين گﻣان ﮐه گويا قصد ﮐودتا داشته و
يا در ﻣاجرای نفت ﻣﯽ خواسته است ﻣرتکب خيانت شود ،خواهان ترور او ﻣﯽ شوند تا جايﯽ ﮐه در نهادی
قانونگزار ،قاتل تجليل و تبرئه شود! به جزحرف واتهام ﮐدام سند و ﻣدرﮐﯽ راﻣخالفان رزم آراارائه داده
بودند ﮐه ازقاتل اوبه تجليل نشستند ،اگر سند و ﻣدرﮐﯽ دردست بود،با هﻣان سند و ﻣدرک ﻣﯽ توانستند اورا
ازصدارت برﮐنار سازند و حتا به زندان بياندازند ،آيا با اين چنين ﮐارﻣخالف با رعايت حقوق انسان ها و
آزادی خواهﯽ ﻣﯽ توان براين باوربود ﮐه دﮐتر ﻣصدق واعضای جبهۀ ﻣلﯽ و نﻣايندگانﯽ ﮐه رأی به برائت
خليل تهﻣاسبﯽ تروريست داده بودند ،به راستﯽ ازخواستاران آزادی و دﻣوﮐراسﯽ بوده اند !؟ شگفت اينکه
ﻣخالفان رزم آرا ،از جﻣله دﮐترﻣصدق و شﻣاری از اعضای ﮐابينه و هوادارانش و نﻣايندگانﯽ ﮐه ترور
اورا به اتهام خيانت تأييد ﮐرده و رأی به آزادی قاتل او داده بودند ،اغلب ازحقوق دانها و ُﻣدعﯽ آزادی بوده
اند! » وای به روزی ﮐه بگندد نﻣک!«.
دردورۀ شانزدهم ﻣجلس شورای ﻣلﯽ ودربُحبوحۀ ﻣلﯽ شدن صنايع نفت ،وچندروزﭘيش از تروررزم
آرا ،دﮐترﻣصدق در ﻣقام نﻣاينده ی ﻣجلس در ﻣخالفت با او ،خطاب به او با عصبانيّت گفت »:به وحدانيّت
حق خون ﻣﯽ ﮐنيم ،ﻣﯽ زنيم و ﮐشته ﻣﯽ شويم ،اگرشﻣا نظاﻣﯽ هستيد ﻣن از شﻣا نظاﻣﯽ ترم ،ﻣﯽ ﮐشم،
هﻣين جا شﻣارا ﻣﯽ ﮐشم«!
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رزم آرا ،دربرابر سخنان عتاب آﻣيز ﻣصدق گفت »:ﻣن از آقای ﻣصدق تعجّب ﻣﯽ ﮐنم ،ﻣجلس جای
استدﻻل و بحث است ،نه جای ُﻣنازعه و ﻣشاجره و فحش و تهديد ،اگر جای فحش بود چند نفر چاله ﻣيدانﯽ
ﻣﯽ آﻣدند اينجا.«...جلسۀ  ۴٢هشتم تيرﻣاه  ١٣٢٩به نقل از روزناﻣه رسﻣﯽ ﮐشور.
اگرچه دﮐتر ﻣصدق ،درﻣقام نﻣايندگﯽ و يا درجايگاه يک هم ﻣيهن ،حق انتقاد و حتا فراهم آوردن
استيضاح از نخست وزيررا داشته است ،اﻣا آيااين چنين گفتار و رفتار ﻣﯽ تواند الگويﯽ زﻣينه ساز برای
برقراری سيستﻣﯽ با فرهنگﯽ ُﻣتعالﯽ وقانون ﻣداردر جاﻣعۀ ﻣا ويا سرﻣشقﯽ برای ديگران جهت
ﭘرهيزازخشونت ورعايت اخﻼق شايسته وحقوق انسانها باشد؟ آقای دﮐتر انقطاع در ايشان چه ديده بود ﮐه
از وی با عنوان بزرگﻣردی بسيار ﻣتين ،ﻣؤدّب و ﭘرآزرم و ُﻣثبت انديش در ﮐتابش ياد ﮐرده است!؟
در ﻣصاحبه ای ﮐه خبرنگار ﻣجلۀ ترقﯽ درارديبهشت ﻣاه  ١٣٣٠با نواب صفوی ،به عﻣل آورد و
در شﻣارۀ  ۴٣۵آن ﻣجله به چاپ رسيده بود،دربرابر اين ﭘرسش ﮐه»:اين روزها گفتگو از اختﻼف بين
جﻣعيّت فداييان اسﻼم و آيت ﷲ ﮐاشانﯽ درﻣيان ﻣردم زياد است ،آيا ﻣﻣکن است دراين ﻣوضوع ﻣطالبﯽ
بفرﻣاييد؟«.
نواب صفوی ﭘاسخ ﻣﯽ دهد »:بلﯽ ،اﻣا با رويه ی ﮐاشانﯽ و ﻣصدق و اعضای جبهۀ ﻣلﯽ ﻣخالفيم
زيرا اينها با ﮐﻣک فداييان اسﻼم و با دست برادران عزيز ﻣا به ﻣجلس رفتند ،بعد از اينکه بنا به تﻣايل
ﻣصدق ،رزم آرا به قتل رسيد ،هﻣين ﮐاشانﯽ آهسته به ﻣن گفت:بايد هفت نفرديگر ﮐه اساﻣﯽ شان را بُرد
ﮐشته شوند ،ولﯽ اسم ﻣن وتو درﻣيان نباشد«.
خليل تهﻣاسبﯽ ،دربازجويﯽ گفت »:درآن جلسه حايری زاده ازطرف دﮐتر ﻣصدق حضوريافته بود
و نواب صفوی طﯽ دو جلسۀ طوﻻنﯽ به شرط اجرای احکام اسﻼﻣﯽ درصورت به قدرت رسيدن جبهۀ
ﻣلﯽ ،ﭘيشنهاد اعدام انقﻼبﯽ رزم آرا را ﭘذيرفتم و جبهۀ ﻣلﯽ نيز ُﻣتع ّهد شد ﮐه درصورت ﻣوفقيّت ،خواسته
های فداييان اسﻼم را عﻣلﯽ نﻣايد« .ﮐتاب اسرارقتل رزم آرا ،نگارش ﻣحﻣد ترﮐان.
درسندی ﮐه ﻣتن بازجويﯽ ازخليل تهﻣاسبﯽ در سال  ١٣٣۴را نشان ﻣﯽ دهد ،وی ادّعا ﮐرده است ﮐه
جلساتﯽ با رهبران جبهۀ ﻣلﯽ و ﮐاشانﯽ داشته است ،ولﯽ از اشخاص فقط نام بقايﯽ ،ﻣکﯽ،ﮐاشانﯽ وفاطﻣﯽ
را ذﮐر ﻣﯽ ﮐند و نسبت به بقيّه با عنوان وﮐﻼی اقليّت ﮐه نام شان را در خاطرش نداشته است ﭘاسخ ﻣﯽ
دهد.
ﻣحﻣدﻣهدی عبدخدايﯽ ،ﮐه در سال  ١٣٣١دست به ترورنافرجام دﮐتر حسين فاطﻣﯽ زده وازياران
نواب صفوی وخليل تهﻣاسبﯽ بود و به زندان ﻣحکوم شده بود ﭘس از روی ﮐارآﻣدن رژيم اسﻼﻣﯽ ،در
ﻣصاحبۀ تلويزيونﯽ صدا و سيﻣای جﻣهوری اسﻼﻣﯽ ،ﮐار ترور رزم آرا را ﮐار گروه خود دانسته و
ﻣاجرای ترور رزم آرا از سوی درباررا افسانه سرايﯽ جبهۀ ﻣلﯽ ﻣﯽ داند .از ﮐتاب ﮐالبُد شکافﯽ سه ترور
با عبد خدايﯽ.
دردرستﯽ گفته ی عبد خدايﯽ ،هﻣين بس ﮐه در صورت دست داشتن شاه در ترور رزم آرا ،دﮐتر
ﻣصدق ونﻣايندگان هوادارش در ﻣجلس ،برای تبرئۀ او گاﻣﯽ برنﻣﯽ داشتند،تا با قهرﻣان خواندن تهﻣاسبﯽ
اﻣتياز به شاه بدهند ،آنهم در حالﯽ ﮐه در تخفيف شاه با اتهاﻣات نادرست بوده اند .
صن ﻣصدق درﻣجلس شورای ﻣلﯽ ،نيز به خاطر تهديدات نواب صفوی و هوادارانش بود ﮐه ﻣورد
تح ّ
ريشخند چندتن از نﻣايندگان ﻣجلس شانزدهم قرار گرفته بود ،ﭘس از خروج ﻣصدق از ﻣجلس بود ﮐه خانه
اش با گارد نظاﻣﯽ و چند دستگاه تانک تاروز سقوطش ﻣحافظت ﻣﯽ شد.
صن ﭘدرش را اينگونه ﻣﯽ نويسد »:نواب صفوی رهبر فداييان اسﻼم
دﮐترغﻼﻣحسين ﻣصدق ،علت تح ّ
به ﭘدرم ﭘيغام داد :ﻣا شﻣارا نخست وزير ﮐرده ايم ] اشاره به ترور رزم آرا و قول و قرارهايﯽ ﮐه بين شان
بوده[ ،حاﻻ بايد قوانين اسﻼم را ﭘياده ﮐنﯽ و چون جواب ﻣساعدی به او داده نشد ،ناﻣه ای با جوهر
قرﻣزبرای ﭘدرم فرستادند واورا تهديد ﮐردند ﮐه تو ،ﭘسرانت ونوه هايت را خواهيم ُﮐشت«).درﮐنار ﭘدرم-
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 ( ۶٢و به خاطر اين تهديد ها بود ﮐه هواداران دﮐتر ﻣصدق ،به اشارۀ ايشان رأی به تبرئۀ خليل تهﻣاسبﯽ
دادند.
ً
»ﭘس از باز گشت دﮐتر ﻣصدق ،ازاﻣريکا درروز ١۴آذرﻣاه  ١٣٣١ﻣجدّدا تظاهراتﯽ به نام دانشجويان
راه اندازی شد...دسته هايﯽ از ﭘان ايرانيست ها و هواداران آيت ﷲ ﮐاشانﯽ و ُگنده ﻻت ها وارد ﻣيدان
شدند ...به تئاتر سعدی و خانه ی صلح و ﻣحل جﻣعيّت ﻣبارزه با شرﮐتهای استعﻣاری – ازﻣراﮐزهواداران
حزب توده ،حﻣ له بردند و آنگاه ادارۀ روزناﻣه های غير وابسته به حزب توده ،ﻣانند فرﻣان ،آتش ،سياسﯽ
و طلوع ﮐه به ﻣخالفت با دﮐتر ﻣصدق شهرت داشتند نيزهجوم بردند...چلنگر درشﻣارۀ  ١٨آذر ،ﻣصدق
را» ﭘيرﮐفتار خون آشام« خواند ...سرانجام ﭘليس برای جلوگيری ﻣداخله ﮐرد و زدوخورد خونينﯽ آغاز
شد وعدّۀ زيادی از تظاهرﮐنندگان ﻣقتول و ﻣجروح و ﻣصدوم شدند ،دراين زد و خورد سرتيپ دانشﭘور
ﻣعاون شهربانﯽ به شدّت ﻣجروح شد و سرهنگ نوری شاد ،رييس ﮐﻼنتری به قتل رسيد ،چندﭘاسبان و
درجه دار هم به قتل رسيدند.
ﯽ نطقﯽ در ﻣجلس گفت »:حوادث  ١۴آذر دوﻣين لکۀ
آشتيانﯽ زاده ،يکﯽ از نﻣايندگان ﻣجلس ط ّ
بدناﻣﯽ را برداﻣان دﮐتر ﻣصدق زد ودستهای اين ﭘيرﻣرد را درخون بيگناهان فروبُرد ،اولين حادثه جنايت
بار؛ تيرباران ﮐردن بيگناهان درفاجعۀ بيست و سوم تيرﻣاه بود...دﮐترﻣصدق قتل عام بيست و سوم تيررا
به گردن وزيرﮐشور و رييس شهربانﯽ وقت انداخت...اين بار ديگر آقای دﮐتر ﻣصدق ،نﻣﯽ توانند بگويند
ازﻣاجرا بﯽ خبر بوده اند .روزناﻣه ی نيﻣه رسﻣﯽ ﮐيهان درشب فاجعه اطﻼع داد ﮐه تصﻣيم به تيراندازی
با حضور نخست وزير گرفته شده است...جلوگيری از ﻣيتينگ و تظاهرات ﻣسالﻣت آﻣيز ﻣردم ازابتکارات
دولت آقای دﮐتر ﻣصدق است...حاﻻ بفرﻣاييد ﮐه چطورشده حکوﻣت سردارسﭘه آن روز را دورۀ ديکتاتوری
ﻣﯽ ناﻣيد و انتظار داريد ﮐه حکوﻣت شﻣا را با اين قتل عام های ﭘﯽ درﭘﯽ و ايجاد رژيم ﭘليسﯽ و ترور و
ارعاب؛ دورۀ ُﻣشعشع آزادی و رفاه بناﻣيم .«...ﮐارناﻣه سياسﯽ دﮐترﻣحﻣدﻣصدق -دﮐتر ﻣتينﯽ – ٢٧۴و٢٧۵
دراوايل ارديبهشت ﻣاه ١٣٣٢سرلشکرافشارتوس ،رييس شهربانﯽ ﮐل ﮐشورناﭘديد ﻣﯽ گردد ،نيروی
انتظاﻣﯽ ﭘس از چندروزتﻼش و ﭘيگيری ﻣوفق به ﮐشف ﭘيکراو در»غار تلو« نزديکﯽ های لشکرک ﻣﯽ
شودو در نتيجه چند تنﯽ ازافسران اخراج شده به دستور ﻣصدق و چند تنﯽ غير نظاﻣﯽ دستگيرو ﻣورد
بازجويﯽ قرار ﻣﯽ گيرند ،ﮐه ﻣعلوم ﻣﯽ شوداين گروه تبه ﮐاربرای ضربه زدن به دﮐترﻣصدق و انتقام
گيری ازاو ،با آشنايﯽ به ويژگيهای تﻣايﻼتﯽ تيﻣسار ،از طريق خانم جوانﯽ ﮐه خواهر حسين خطيبﯽ از
هﻣکاران تبه ﮐاران بوده است به خانه اش دعوت ﻣﯽ شود ﮐه ُﻣنجربه قتل اوﻣﯽ گردد.
ﭘرويز ثابتﯽ ،به نقل قول از تيﻣسارعلوی ﮐيا،ﻣعاون وقت رﮐن  ٢ستاد ارتش ﻣﯽ نويسد »:ﭘس از
دستگيری ﻣتهﻣين ،سرهنگ اشرفﯽ فرﻣاندار نظاﻣﯽ و سرهنگ نادری رييس اطﻼعات شهربانﯽ ﮐه ﻣأﻣور
رسيدگﯽ به اين قتل فجيع بوده اند ،به ﻣأﻣورين اجازه داده بودند ازهروسيله برای گرفتن اقرارازآنان استفاده
حس شنوايﯽ خودرا به طور
ﮐنند ،به گونه ای ﮐه سروان بلوچ قرايﯽ يکﯽ ازﻣتهﻣين ﭘس از آزادی از زندان ّ
ﮐاﻣل ازدست داده بود ...سرهنگ نادری ،درﻣﻼ قات با ﻣا افسران رﮐن دو ارتش ،جزييات اين نوع شکنجه
هارا شرح داده ﻣﯽ گفت :حسين خطيبﯽ ﮐه افشار توس از ﻣنزل او ربوده شده بود ،بيش از ديگران زير
شکنجه قرار داشته و ازاو ﻣﯽ خواسته اند اعتراف ﮐند ﮐه در توطئۀ ربودن و قتل افشارتوس درغار تلو،
شاه نيز اطﻼع و دخالت داشته است] تا ﭘرونده ای برعليۀ شاه بسازند[ و ﻣﯽ افزود :خون هايﯽ ﮐه از هﻣه
ی قسﻣتهای بدن خطيبﯽ فوران ﻣﯽ ﮐرد ،تﻣام ديوارها و سطح اتاق بازجويﯽ را ﭘوشانده بوده است« .ﮐه با
آنهﻣه شکنجه های قرون وسطايﯽ،حسين خطيبﯽ ﻣطلبﯽ نداشت تا برعليۀ شاه بگويد.
غرض ازاشاره به ﻣاجرای قتل افشارتوس ،ورفتاری ﮐه با ﻣتهﻣين شد،نه تنها دفاع ازﮐار جنايتکارانه
ی قاتﻼن افشار توس نيست ،بلکه به شدت ﻣورد نفرت وسرزنش است ﮐه ﻣﯽ بايست به ﮐيفر اعﻣال
خودبارعايت ضوابط قانونﯽ ﻣﯽ رسيدند ،اﻣا آنچه ﮐه لزوم اشاره به اين ﻣاجرارا ﻣوجب شده است اين است
ﮐه در زﻣان دﮐتر ﻣصدق ،برخﻼف جا نﻣاز آب ﮐشيدنها ،دراعتراف گيری ازﻣتهﻣين چنين اعﻣال خشونت
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باروض ّد حقوق بشری انجام ﻣﯽ شده است ﮐه زجرو شکنجه دادن به هر ُﻣتهﻣﯽ درهرحکوﻣتﯽ به هر ُجرم
و جنايت ،ازﻣقولۀ رعايت حقوق بشربيرون است.
ازرهگذرچنين ﻣکتبﯽ ﮐه دﮐتر ﻣصدق آﻣوزگارش بود شاگردانﯽ آﻣوزش يافتند ﮐه يا ازتروررزم آرا
و عبدالحسين هژيرو احﻣد ﮐسروی وشﻣاری ديگر به شادی نشستند و رأی به تبرئۀ يک جنايتکاردادند ويا
عنصر و دورو ﮐه به ظاهر ازآزادی و ﻣبارزه با ظلم وستم داد سخنها
سست ُ
شخصيّت های حقيری بودند ُ
ﻣﯽ دادند.
ﻣوارد ناديده گرفتن اصول قانون اساسﯽ ازسوی ﻣصدق بسيار استُ ،رطب خورده ای بود ﮐه خوردن
ُرطب را ﻣنع ﻣﯽ ﮐرد! گرفتن اختيارات خﻼف قانون درزﻣان وزارت دارايﯽ،گرفتن اختيارات قانون گذاری
در زﻣان صدارتش ،برگزاری رفراندوم ،دخالت در انتخابات دورۀ هفدهم ﻣجلس ،انحﻼل ديوان عالﯽ
ﮐشوروچاپ و انتشار ﻣحرﻣانه ی  ٣١٢ﻣيليون توﻣان اسکناس بدون ﭘشتوانه واطﻼع ﻣجلس و نا ديده گرفتن
اصل  ۴۶ﻣت ّﻣم قانون اساسﯽ درﮐناره گيری از ﻣقام نخست وزيری ﭘس از دريافت حکم برﮐناری و چند
ﻣورد ديگر جﻣلگﯽ از ﻣصاديق بﯽ اعتنايﯽ ﻣصدق به قانون اساسﯽ است ﮐه ُﻣشتهر به ﭘاسداری ازاين
قانون بود !
دﮐترﻣصدق ،درﮐتاب خاطراتش نوشت »:در انتخابات دورۀ شانزدهم تقنينيّه ﮐه دولت در هﻣه جا
دخالت ﻣﯽ نﻣود ،ﻣن روی اين اصل ﮐه آزادی انتخابات برای ﻣﻣلکت اﻣری است حياتﯽ وارد ﻣبارزه
شدم ]«...يعنﯽ رفتن به درباروتوسل به ذات ﻣبارک شاهنشاهﯽ ،ﻣلجأ ستم ديدگان[،اﻣا دردورۀ هفدهم ﻣجلس
ﮐه انتخابات ﻣجلس در زﻣان نخست وزيری ايشان انجام شد ،ايشان به دخالت خود در انتخابات دريک
سخنرانﯽ در ﻣجلس گفت... »:بنده ﻣﯽ خواهم دراين باب اﮐنون عرض ﮐنم و حتﯽ خدارا به شهادت ﻣﯽ
طلبم ﮐه به هيچوجه ﻣايل نبودم در انتخابات دخالت ﮐنم ولﯽ قضيّۀ نفت سبب شد ﮐه بﻣانم و در انتخابات هم
دخالت ﮐنم«! فاتح۵٠ ،سال نفت ايران۵٨٣ ،
هﻣانگونه ﮐه ﭘيش ازاين اشاره ﮐرده ام ،به ﻣصداق ﻣخالفت ﮐن تا ﻣشهور بشویُ ،
شهرت دﮐتر
ﻣصدق،بيشتربه خاطر ﻣخالفت اوبا شاهان ﭘهلوی وبرخﯽ اززﻣاﻣداران ورهبری ﻣلﯽ ﮐردن صنايع نفت
بودو هست ،ﮐه در ﻣورد ﻣلﯽ شدن صنايع نفت ،نه تنها دﮐترﻣصدق ﻣوفق به فيصله دادن آن نشد بلکه ايران
ﻣنافع  ۵٩شرﮐت وابسته را ﮐه ازبرای ايران ﻣنافعﯽ ﮐﻣتراز ﻣنافع حق السّهم ازفروش نفت نداشت ،با هﻣه
ی گوش زدهای چندتن ازﮐارشناسان ،ازدست داد ،سهل است ﮐه به نظر هﻣان ﮐارشناسان ،ﻣلﯽ شدن صنايع
نفت يکﯽ از اشتباهات بزرگ بود ،ﮐه درغوغا ساﻻری آن روزها و بعدها نيزبا تابو شدن دﮐتر ﻣصدق ،با
فضای ارعابﯽ ﮐه با بوق و ﮐرنا به راه افتاده بود ،ﮐﻣترﮐسﯽ به خاطرشنيدن ناسزاهای هوادارانش به شرح
زيان ﻣلﯽ شدن صنايع نفت و انتقاد از وی حتا تا هم اﮐنون ﭘرداخته است.
حسين ﻣکﯽ ،در خاطراتش ﻣﯽ نويسد »:روز١١تير ١٣٣١نزد ﻣصدق رفتم ،اوبا عصبانيّت به ﻣن
گفت :آقا اين چه ﻣجلسﯽ است؟ ﻣن هفتاد هشتاد نفر وﮐيل ﮐت بسته به شﻣا تحويل دادم ،چرا اقدام به جﻣع
و جور ﮐردن آنها نکرديد ،...ودر جای ديگراين ﮐتاب نوشته است  :ﻣنظورﻣصدق ايجاد يک حکوﻣت
دﻣوﮐراتيک نبود ،اختياراتﯽ ﮐه گرفته بود ،چرچيل در دوران جنگ دوم جهانﯽ نداشت«.
به ﮐسﯽ ﮐه خود با توجه به اقرارش؛ فردی بوده است ﻣذهبﯽ و تابع احکام شرع وبراساس هﻣين
باور و تعبﱡد دست به برگزاری رفراندوم زده و فرﻣان سرنگون ﮐردن تنديسهای ﭘهلوی هارا صادرودر
تروررزم نخست وزير وقت بنا به اعترافات اعضای فدائيان اسﻼم دست داشته است،چه ناﻣﯽ ﻣﯽ توان داد؟
دﮐترانقطاع ﻣﯽ نويسند  »:دﮐتر ﻣصدق تنها آدﻣﯽ در يک سد سال ﮐنونﯽ بود ﮐه ﻣيليونها ايرانﯽ را
ﭘشت سر خود داشت .«...ازويژگﯽ های ﻣقبوليّت يافتن درجاﻣعۀ ﻣا از جﻣله با زيرﮐﯽ برﻣوج جهل و
صبات عوام نشستن وبا بياناتﯽ دلنشين و فريبا،سخن گفتن است تا بتوان ﻣردﻣﯽ ناآگاه و احساساتﯽ را به
تع ّ
دنبال خود ﮐشاند ،ﮐه تاريخ ﮐشور ﻣا ازاين دست انسانها ﮐم به خود نديده است!دانسته نيست ﮐه اين ﻣيليونها
ﭘشتيبانان دﮐتر ﻣصدق در روز ٢٨اﻣردادﻣاه  ١٣٣٢در ﮐجای ﻣاجرا ايستاده بودند ﮐه ازﭘس گروهﯽ ﻻت
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و لُﻣﭘن )به زعم هواداران دﮐترﻣصدق( برنياﻣدند ،ضﻣنا ً بياد داشته باشيم ﮐه خﻣينﯽ نيزﻣيليونها تن را در
ﭘُشت سر خودداشت تا جايﯽ ﮐه  ٪ ٩٨ﻣردم ايران از قشری ﻣذهب و ناآگاه گرفته تا بسياری ازروشنفکران
وهواداران دﮐترﻣصدق ،زيرنام جبهۀ ﻣلﯽ وﮐﻣونيست وحتا دﮐتر انقطاع و ...به خﻣينﯽ لبيک گفتند و او را
به رهبری خود ﭘذيرفته بودند ،هيتلر و لنين و ﻣائوو...نيزﻣيليونها انسان را در ﭘشت سر خود داشتند!
ﯽ نطقﯽ در ﻣجلس
جﻣال اﻣاﻣﯽ،يکﯽ از نﻣايندگان ﻣجلس با اشاره به اعﻣال ورفتار دﮐترﻣصدق ،ط ّ
شورای ﻣلﯽ ازجﻣله گفت... »:ﻣن نﻣﯽ دانستم ايشان اينقدر جاه طلب است ،اين را فرض نﻣﯽ ﮐردم ،ﻣﯽ
دانستم ﮐه اززنده باد و ﻣرده باد خوشش ﻣﯽ آيد ،ﻣﯽ دانستم ﮐه هوچﯽ است ولﯽ جاه طلبﯽ اورا اين قدر
تﻣارض ﻣﯽ ﮐند ،وقتﯽ
نﻣﯽ دانستم ،ﻣن اين قدر فرض نﻣﯽ ﮐردم يک ﭘيرﻣرد هفتاد و چندساله ای ﮐه هﻣيشه ُ
وارد اين ﻣﻣلکت ﻣﯽ شود ﻣﯽ رود زير لحاف ولﯽ دراﻣريکا شلنگ تخته ﻣﯽ اندازد!« .ﮐارناﻣه ی سياسﯽ
دﮐتر ﻣحﻣد ﻣصدق -دﮐتر ﻣتينﯽ – ٢٧۵
ابراهيم صفايﯽ ،ﻣﯽ نويسد »:ﻣصدق به ﻣجلس رفت تا گزارش بدهد ،ولﯽ عدّه ای ازنﻣايندگان ﮐه از
ﮐارهای دولت و فلج شدن اقتصاد ﮐشور ناراضﯽ بودند با غيبت خود) ابسترو ﮐسيون( ﻣانع تشکيل جلسه
شدند ،دﮐتر ﻣصدق خشﻣناک به جلوی ﻣجلس آﻣده روی يک چهار ﭘايه رفت ] نشان داد ﮐه ﻣﯽ توانست حتا
روی چهارﭘايه بايستد![و خطاب به ﻣردﻣﯽ ﮐه درﻣيدان بهارستان بودند گفت :آی ﻣردم هرجا ﻣلت است،
آن جا ﻣجلس است و هرجا ﮐه يک عدّه ﻣخالف ﻣصالح ﻣﻣلکت باشند ،آنجا ﻣجلس نيست ،سﭘس گزارش
خودرا برای ﻣردم قرائت ﮐرد«.اشتباه ﻣلﯽ شدن نفت ١٩٧ -
ايشان هﻣچنين درﻣجلس چهاردهم وقتﯽ ﭘيشنهاد هايش به اﮐثريّت آرا ر ّد شد ،يکبار ﻣجلس
را»دزدگاه«خواند و بارديگر خطاب به نﻣايندگان ﻣجلس گفت »:خاک برسر اين ﻣجلس ،خاک برسراين
ﻣجلس« وآنگاه درهردوﻣورد به اعتراض ازجلسه خارج شد ﮐه در يک ﻣورد بازگشت او به ﻣجلس يک
ﮐشته برجای گذاشت« .ﮐارناﻣه سياسﯽ دﮐترﻣحﻣدﻣصدق – . ٢۴۴
آيا اين گونه رفتار و گفتارﻣﯽ تواند جلوه ای از ﻣتانت و ادب و ﭘُرآزرم بودن دﮐتر ﻣصدق،باشد ﮐه
دﮐتر انقطاع ايشان را به زيور آن سجايا آراسته است!؟
دﮐتر ﻣصدق ،حتا نتوانست با نﻣايندگان ﻣجلسﯽ ﮐه به گفته ی خودش هشتاد درسد آنان به گونه ی
قانونﯽ برگزيده شده بودند ويا ﮐت بسته در ﻣجلس نشانده بود،هﻣکاری ﮐند ،او ﭘس از ٣٠تيرﻣاه ١٣٣١
قادربه تجهيزﻣردم نبود،چراﮐه گرد آورندگان ﻣردم به جانبداری ازوی،از جﻣله ﮐاشانﯽ ،بقايﯽ،
ﻣکﯽ،حايری ،آزاد ،وفداييان اسﻼم وچند تن ديگر به خاطر رفتارديکتاتور ﻣاًبانه اش ازاو بُريده بودند ،ﮐه
نه تنها بريده بودند ،بلکه برعليۀ اوتبليغ و ازاو به عنوان ديکتاتور و ازادی ُﮐش ياد ﻣﯽ ﮐردند.
دﮐتر ﻣصدق ،ﭘس از دريافت اختيارقانونگذاری ازﻣجلس به ديکتاتوری تﻣام عيار تبديل شد ،او در
داشت،قوۀ ُﻣقنّنه را نيز با هﻣان اختيارات به دست
قوۀ ُﻣجريه را دردست
ّ
ﻣقام نخست وزيری نه تنها رياست ّ
آورد وبه قوۀ قضاييه نيز دست درازی ﮐرده بود وبا تصويب لوايحﯽ سيستم قضايﯽ ﮐشوررا بهم ريخت و
قضات ديوان عالﯽ ﮐشور و ساير ﻣحاﮐم را بست و يا جا بجاﮐرد و استقﻼل قوۀ ﻣزبوررا ازبين برد ﮐه
ﭘيش از آن هيچ ﻣقاﻣﯽ حتا شخص شاه قادر به تغيير و تبديل و جا به جا ﮐردن يک قاضﯽ نشسته در شهر
ﮐوچکﯽ نبود و به اين ترتيب ﻣﯽ بينيم ﮐه دﮐتر ﻣصدق ،هرسه قوا از جﻣله فرﻣاندهﯽ ﮐل ارتش را دردست
گرفته بود و درزﻣانﯽ اين ﮐارها صورت ﻣﯽ گرفت ﮐه ﮐشور نياز ﻣبرم به آراﻣش داشت ،ﻣصدق دراين
راه بزرگترين قضات را برعليه خود برانگيخت و بدعتﯽ نادرست درتاريخ قضايﯽ ﮐشوراز خود بر جا
نهاد.
دﮐتر ﻣوسوی ،يکﯽ از قضات عالﯽ ُرتبۀ دادگستری درزﻣان انحﻼل ديوان عالﯽ ﮐشور در نادرستﯽ
اين ﮐار و برﮐناری بيش از دويست تن قاضﯽ به اتهام عدم صﻼحيّت ﻣﯽ نويسد »:ﻣشروطه خواهان ﮐه
قيام اوليِه شان برای خواستن عدالتخانه بوده است ،درﻣورداستقﻼل قضات؛آن چنان وسواسﯽ شديد داشته
اند ﮐه حتا تدوين قانون برای تغييريا عزل قضات را اجازه نداده اند ،برخﻼف ﻣعﻣول قانون اساسﯽ ﮐه
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هرﮐجا اصلﯽ را برقرار ﮐرده اند ،خﻼف آن را اجازه نداده است ﻣگر به حکم قانون ،درﻣورد عزل يا
تغيير قضات چنين جوازی را صادر نکرده است .بدين ترتيب عﻼوه بر بحث ﻣربوط به اصل اعطای
اختيار قانون گذاری به نخست وزير ،برفرض قانونﯽ بودن دادن چنين اختياری ،آن اختيار نﻣﯽ توانست از
حدود اختيار خود ﻣجلس بيشتر باشد...با چنين اصل ﻣسلم ﻣربوط به غير قابل عزل و تغيير بودن قضات،
شگفت آوراست ﮐه ﻣردی به ﻣاننددﮐتر ﻣصدق ،چنين ﻻيحه ای را ﮐه توان گفت خارج از شﻣول اختياراتش
هم بود تصويب ﮐند« .نگاهﯽ به ﮐارناﻣه سياسﯽ دﮐتر ﻣحﻣد ﻣصدق – دﮐتر ﻣتينﯽ – ٣٢١
ﭘس از ترورناﻣوفق شاه در ١۵بهﻣن ١٣٢٧دردانشگاه تهران ،شﻣاری از رهبران حزب توده بازداشت
و زندانﯽ شدند ﮐه ﭘس از اندک زﻣانﯽ با هﻣکاری و ﮐﻣک دو افسر نگهبان زندان قصر)ستوان ﻣحﻣد رفعت
زاده و ستوان حسين قبادی( ،اززندان گريختند و به روسيه شوروی ﭘناهنده شدند و حزب توده ﻣنحل
وغيرقانونﯽ شناخته شد ،با هﻣه ی اين حال حزب ناﻣبرده به خاطرشرايط بُحرانﯽ آن روزها ﮐه حاصل
برﭘايﯽ قيل و قال ﻣلﯽ شدن صنايع نفت بود ،توانست درزﻣان نخست وزيری دﮐتر ﻣصدق ،به فعاليّت
گسترده تروعلنﯽ تربه ﭘردازد ،به گونه ای ﮐه ﻣﯽ توانستند ﻣتينگها و تظاهراتﯽ را در ﻣقياسﯽ شگفت
آورانجام دهند ،دراين ﻣيان دﮐتر نورالدين ﮐيانوری ،يکﯽ از رهبران ﭘناهنده به شوروی ﮐه توانسته بود
وارد ايران شود و رهبری حزب را در دست بگيرد ،برای رسيدن به اهداف حزب ﮐه هﻣانا سرنگونﯽ شاه
ورژيم ﻣشروطه وبرﭘايﯽ سيستم ﮐﻣونيستﯽ زيرسايه ی شوروی بود،به جای ﻣخالفت وناسزاگويﯽ های
ﭘيشين اين حزب برعليۀ ﻣصدق ،اززﻣان برگزاری رفراندوم،ﭘيروزی حزب را در آن آشفته بازارﻣلﯽ شدن
صنعت نفت وجنگ وجدال احزاب وآشوب وﻣخالفت های آشکارو ﭘنهان ﻣصدق با شاه ،درﭘشتيبانﯽ ازاو
واغوای اوازراه ارتباط تلفنﯽ ﻣﯽ بيند.
ﮐيانوری ،دراين باب در ﮐتاب خاطراتش نوشت »:به هرحال ﻣن اطﻼعات را به ﻣصدق ﻣﯽ رسانيدم،
راه تﻣاس با ﻣصدق به هﻣان نحو بود ﮐه قبﻼً گفته ام ،بﻼفاصله ﭘس از رسيدن خبر ،ﻣريم] فيروز ،هﻣسر
ﮐيانوری و دختر دايﯽ دﮐتر ﻣصدق[ ،تلفن اندرون خانه ی دﮐتر ﻣصدق را ﻣﯽ گرفت و دﮐتر ﻣصدق هم
ﮐه اعتﻣاد ﮐاﻣل به ﻣا ﭘيدا ﮐرده بود ،هﻣيشه تشکر ﻣﯽ ﮐرد ،ﻣتأسفانه دﮐتر ﻣصدق در خاطرات و تألﻣات
تنها به تلفنﯽ از ناشناس اشاره ﮐرده است ...خوب اين فرد ناشناس ﮐه ﻣصدق اين هﻣه به حرف او اعتﻣاد
داشت و اطﻼعش بيشتر از رييس ستاد ارتش بود چه ﮐسﯽ است جزﻣن بود؟ ...صبح ٢٣ﻣرداد بازهم ﻣا
درنشريات حزب خطر ﮐودتای قريب الوقوع را ﻣنتشر ﮐرديم ٢۶۴ ،٢۴٨ .«...و ) ٢۶۵يعنﯽ تخم لقﯽ ﮐه
ﮐﻣونيست ها و سﭘس دﮐتر ﻣصدق و جبهۀ ﻣلﯽ ها دردهان ﻣردم ناآگاه شکستند(.
دﮐتر ﻣصدق ،دردادگاه چنين گفت »:درحدود١٠الﯽ  ٢٠ﻣرداد شايعاتﯽ درباره ی ﮐودتا انتشاريافت،
ازرييس ستاد ﭘرسيدم ،گفت :جای نگرانﯽ نيست ،احتياطات ﻻزم شده است ،روز دوشنبه  ٢۴ﻣرداد بعد از
ظهر شخصﯽ] بخوانيد دﮐترﮐيانوری[ ﻣرا ﭘای تلفن خواست و گفت :اﻣشب ﮐودتا ﻣﯽ شود و .«...اينکه
دﮐتر ﻣصدق به جای ذﮐر نام ﮐيانوری ،به شخصﯽ بﯽ نام ونشان اشاره ﻣﯽ ﮐند،ازاين جهت بود ﮐه نﻣﯽ
خواست ارتباط غير قانونﯽ خودرا با رهبر حزبﯽ ﮐه قانونا ً غيرقانونﯽ بود برزبان آورده باشد ونشان دهد
ﮐه درزﻣان صدارت اوحزب ﮐﻣونيست توده توانسته بود به فعاليّت علنﯽ به ﭘردازد ،سهل است ﮐه رهبر
آن حزب با او ارتباط برقرارﮐرده است.
دﮐتر ﮐيانوری،چون با برگزاری رفراندوم ﻣوقع را برای سرنگونﯽ شاه و رژيم ﻣشروطه ﻣناسب ﻣﯽ
بيند ،سعﯽ ﻣﯽ ﮐند از طريق وابستگﯽ خانوادگﯽ هﻣسرش با ﻣصدق ،با اخباردروغين و ساختگﯽ ،اهداف
حزب توده رادرتضعيف ارتش با بازنشسته ﮐردن چند ده افسراز ﻣخالفين سرسخت حزب توده  ،به ﮐرسﯽ
بنشاند تا با طرد آنان از ﮐار ،ﻣوقعيّت وتسهيﻼت ﻻزم برای افسران وابسته به آن حزب را به هدف
سرنگونﯽ شاه فراهم سازد.
ﮐيانوری ،دراين باره نوشت »:دراين دوران ﮐه دﮐتر ﻣصدق وزارت جنگ را به دست گرفته بود،
ﻣاازطريق سرهنگ ُﻣب ّ
شری و سازﻣان افسری اطﻼع ﭘيدا ﮐرديم ﮐه لشکر گارد شاهنشاهﯽ نيروی بزرگﯽ
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را دراطراف تهران ﻣتﻣرﮐز ﮐرده است و به بهانه ی ﻣانور نظاﻣﯽ قصدحﻣله به تهران را دارد ،ﻣا ﻣسئله
را]اغواگرانه[ به ﻣصدق اطﻼع داديم و او دراواخر شهريور ﻣاه دستور انحﻼل لشکر گارد و تقسيم آن به
سه تيپ را صادرﮐرد ،ولﯽ توطئه اداﻣه يافت ،در ﻣسئلۀ توطئۀ فوق؛ ﻣا ناﻣه ای به دﮐتر ﻣصدق نوشتيم و
به خانه ی او تسليم ﮐرديم و ﻣنتظر نتيجه شديم ،درنهم شهريور يک ناﻣه ی سرگشاده ﻣنتشرﮐرديم ،او سﭘس
در ﭘﯽ اين ناﻣه ی سرگشاده ﻣﯽ نويسد :درنتيجۀ اين اعﻼم خطرهای ﻣابود ﮐه عدّه ای از توطئه گران
دستگير و  ١٣۶نفر از افسران رده باﻻ] ١۵تن تيﻣسار و بقيّه با درجات ﮐﻣتر[ وابسته به دربار بازنشسته
شدند و لشکرگارد به سه تيپ تقسيم گرديد .«...خاطرات ٢۴٨ ،و٢۴٩
با چنين تصفيه ای درارتش ،خيال گردانندگان حزب ﮐﻣونيست توده از سوی ارتش تاحدود زيادی
آسوده شد،تا در فرصتﯽ ديگر درﻣتﻼشﯽ ﮐردن هرچه بيشتر ارتش به دست دﮐتر ﻣصدق ﮐاﻣياب شوند.
سروان ﻣدنﯽ ،افسر شهربانﯽ از شاخه ی نظاﻣﯽ حزب توده در٢۵شهريورﻣاه  ١٣٣٣دربرابر ﭘرسش
بازﭘرس دادگاه به اين شرح»:بسيار خوب گفتيد جﻣهوری توده ای ازچه قراراست ،توضيح بدهيد اين ﮐه
اگر جﻣهوری توده ﻣﯽ شد ،ﻣثﻼً چه ﮐسﯽ ﻣﻣکن بود رئيس جﻣهوری شود ﮐه واجد شرايط باشد؟ چند نفری
را نام ببريد .سروان ﻣدنﯽ به خط خود ﭘاسخ ﻣﯽ دهد ﮐه در اين صورت ﻣﻣکن بود آقای دﮐتر ﻣصدق رئيس
جﻣهور شود .اﻣضاء«.ناﻣبرده دراين نوشته به حضور گسترده ی حزب توده در ٣٠تيرﻣاه ١٣٣١به ﭘشتيبانﯽ
از ﻣصدق اشاره ﻣﯽ ﮐند .نگاره ی اين اعترافناﻣه در رويه ی  ٢٢٢ﮐتاب »ﻣأﻣوريّت برای وطنم«نگارش
شاه ،آﻣده است .شاه در هﻣين ﮐتاب نوشت»:ﮐﻣونيستها حتا تﻣبرهای جﻣهوری خلق را ﮐه ﻣﯽ بايست
بعداز برﮐناری ﻣصدق ﻣنتشر ﻣﯽ شد ،آﻣاده ی چاپ و انتشار ﮐرده بودند ﮐه ﻣن اين تﻣبرهارا به چشم
خودديدم«٧۶.
غرض ازاشاره به روابط تلفنﯽ دﮐتر ﻣصدق ،با رهبر حزب توده نه تنها ازجهت تاريخ نگاری و
ﭘاﻻيش بخشﯽ ازتاريخ ﻣعاصرﮐشورﻣا در ﭘيوند با ﮐﻣونيستهاست،بلکه تأييدی است بر گفته ی دﮐتر
فرﻣانفرﻣاييان ﮐه در ﮐتابش نوشت برای دﮐتر ﻣصدق در برآورده شدن خواسته هايش انجام هرﮐاری
توجيه ﭘذير بود ،يعنﯽ هدف وسيله را ازبرای دﮐتر ﻣصدق توجيه گر بود!
دﮐتر ﻣصدق ،در ﮐتاب خاطراتش نوشتُ »:ﻣسلط شدن افراد چپ هم بر اوضاع حرفﯽ بود بﯽ اساس
چونکه احزاب چپ اسلحه نداشتند تا بتوانند براوضاع ﻣسلط بشوند ،با تﻣام جدّيتﯽ ﮐه بعداز سقوط دولت
اين جانب بکاررفت ،آيا ده قبضه تفنگ در خانه ی يکﯽ ازافسران ويا درﻣحلﯽ ﻣربوط به احزاب چپ به
دست آوردند؟«٢٨٨ .
اگر چنين ابراز ديدگاهﯽ از سوی دﮐتر ﻣصدق راحﻣل برقصد ايشان در ﭘنهانکاری حقايق نکنيم ،از
ﯽ سالهای نسبتا ً دراز عهده دار بوده
ديد خوشبينانه ﻣﯽ توان گفت ﮐه ايشان با هﻣه ی ﻣوقعيّت وﻣقاﻣﯽ ﮐه ط ّ
است به ويژه درزﻣان نخست وزيری ﮐه ﻻزﻣه اش وقوف نسبت به آنچه ﮐه زير ﭘوست و گاه حتا روی
ﭘوست جاﻣعۀ ﻣا ﻣﯽ گذشت بود ،بﯽ خبرﻣانده بود! ﻣطالبﯽ ﮐه در ﮐتاب خاطرات دﮐترﮐيانوری ،رهبر حزب
ﮐﻣونيست توده ،درباره ی سازﻣان نظاﻣﯽ آن حزب از جﻣع آوری سﻼح و ساختن نارنجک وبُطری های
صص توده ای بيان شده است ،خﻼف گفته و باور دﮐتر ﻣصدق است﷼
آتش زا وﻣين به دست افسران ﻣتخ ّ
زﻣانﯽ ﮐه ﭘس از ﻣتﻼشﯽ شدن سازﻣان نظاﻣﯽ آن حزب؛ دولت جهت آگاهﯽ ﻣردم ناگزير به ارائۀ سﻼح
های به دست آﻣده از سازﻣان ﻣزبور هﻣراه با نقشه ها و ﮐروﮐﯽ های دقيق ﭘادگان ها و ﮐاخ سعدآباد با ذﮐر
دقيق ﻣحل اسلحه خانه ها،ﻣوتورخانه ها ،انبار سوخت و ...ﮐه آن حزب تهيّه ﮐرده بوداز طريق رسانه ها
شده بود ،حتا بابک اﻣيرخسروی ازسران حزب توده را به شگفتﯽ واداشته بود ،او در گزارش دقيق خود
نوشت »:وقتﯽ سازﻣان افسران حزب توده ﮐشف شد ،حتا توده ای هارا نيز به حيرت انداخت .«...دراين
گزارش از نفوذ اعضای سازﻣان افسران حزب توده به عنوان اردوی عظيم حزب توده و سﭘاه عظيم و
رزم ديده توده ای ها ياد شده است ﮐه ﻣنتظربود تا در فرصتﯽ ﻣناسب ﮐه در زﻣان دﮐتر ﻣصدق در حال
فراهم شدن آن بود؛ وارد ﮐار شود .تشکيﻼت نارنجک سازی سازﻣان افسران حزب توده به ﻣسئوليت
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نورالدين ﮐيانوری و با ﻣعاونت و شرﮐت سروان ﻣحقق زاده ،ﻣهدی ابوالفتحﯽ ،سرگرد لطفعلﯽ ﻣظفری،
سرگرد هوايﯽ اﮐتشافﯽ ،سروان ﻣهندس ﻣختاربانﯽ سعيد ،ستوان يکم هوايﯽ ﻣنوچهر ﻣختاری وچند تن
ديگر فعال بود« .گفتنﯽ است با اينکه هﻣه ی اين برﻣﻼ سازی ها درزﻣان حيات دﮐتر ﻣصدق صورت
گرفته بود ،ايشان در ﮐتابش ازفاقد بودن حزب توده حتا از ده قبضه تفنگ صحبت ﻣﯽ ﮐرد!
ﯽ ناﻣه ای ﮐه به آيزنهاور رييس
ازاينها ﮐه بگذريم در ديداری ﮐه دﮐتر ﻣصدق با تروﻣن داشته و ط ّ
جﻣهوری های اﻣريکا جهت دريافت و تداوم ﮐﻣکهای ﻣالﯽ گفته و نوشته بود ،خود خطر افتادن ايران به
داﻣن ﮐﻣونيسم تا ح ّد به خطر افتادن صلح جهانﯽ را به او گوشزد ﮐرده بودﮐه عين اين ناﻣه نگاری ها و
گفتگوها درﮐتاب » ﮐندﮐاوی در باره ی رويداد ٢۵تا ٢٨اﻣردادﻣاه  «١٣٣٢نوشته ی نگارنده به گونه ی
ﻣشروح آورده شده است .با اين هﻣه ايشان با درجريان بودن جﻣلگﯽ اين اخبارﮐه درح ّد شياع در جاﻣعه
وجود داشت وعالم وعاﻣﯽ از آن باخبر شده بودند ،در ﮐتاب خاطراتش ﮐه در سال١٣۴٢يعنﯽ ده سال بعد
ازﻣاجرای ﮐشف سﻼح های دردست حزب توده و اعترافات توده ای ها به رشته ی نگارش درآورده
است،آنگونه ﻣﯽ نويسد ﮐه به چيزی جزخالﯽ ﮐردن بُغض نشسته درگلونﻣﯽ توان تعبير ﮐرد.
ﯽ يک سخنرانﯽ درﻣجلس سنا گفت »:هرﮐس ﻣخالف دولت
دﮐتر ﻣصدق،در بستن دهان ﻣخالفين ط ّ
است ،ﻣخالف ﻣلﯽ شدن ] صنايع[ نفت است«! ﮐتاب نگاهﯽ به ﮐارناﻣه ی سياسﯽ دﮐتر ﻣحﻣد ﻣصدق ٢۴٣ .
صات يک ديکتاتور،سخنﯽ گويا ترازآنچه ﮐه ﻣصدق خطاب به نﻣايندگان ﻣجلس
آيا در تعريف ﻣشخ ّ
سنا گفته بود ﻣﯽ توان بيان ﮐرد؟
دﮐتر ﻣنوچهر فرﻣانفرﻣاييان،ﻣﯽ نويسد» :خﻼصه اين ﮐه ﻣصدق هم ﻣانند غالب افراد بشر خالﯽ
ازعيوبﯽ نبود.اول اين ﮐه ظاهربين بود ،دوم اين ﮐه اطﻼعات صحيح راجع به بازار و سياست بين الﻣللﯽ
نفت نداشت ،به هﻣين دليل در اين ﻣوضوعات تحت تأثير چندتن از اطرافيانش قرارداشت ﮐه آنها هم آنچه
قرب الخاقانﯽ خودرا حفظ ﮐنند .سوم اين ﮐه خويشاوندان نزديک خود ﻣثل سهام
او ﻣيل داشت ﻣﯽ گفتند ،تا ُﻣ ّ
السلطان بيات و داﻣادش ﻣتين دفتری را بسيار رعايت وياری ﻣﯽ ﮐرد و ازروز ﻣلﯽ شدن نفت تا آخرﮐار؛
آنهارا در ﮐﻣيسيون های ﻣختلف ﻣذاﮐرات نفت شرﮐت ﻣﯽ داد در صورتيکه آنها هيچ اطﻼعﯽ از نفت
بالرای بود و
نداشتند و درادوار گذشته هم هيچ خدﻣتﯽ به ﻣردم نکرده بودند .چهارم اين ﮐه ﻣردی ُﻣستبد ّ
بعضﯽ اوقات چندان به سختﯽ وخشونت سخن ﻣﯽ گفت ﮐه ﮐسﯽ جرأت ﭘاسخ نﻣﯽ يافت ...ازاين رو
ﻣديريّت سياسﯽ ﻣصدق خشونت باربود«.از تهران تا ﮐاراﮐاس -دفتر يکم۴۴٨.و۵٣۵
دﮐترﻣصدق ،جاﻣعه را به خوبﯽ شناخته بود و ﻣﯽ دانست ﮐه برای تحريک احساسات ﻣردم چگونه
ازآن استفاده ﮐند ،سخنرانﯽ هايش درﻣجلس ﭘنجم و ششم و چهاردهم و شانزدهم و هﻣچنين دردوران نخست
وزيری اش و هﻣچنين غش واشک ريزی هايش نيزﻣؤيّد شناخت او از ﻣردم ﻣا بود.
دﮐترﻣتينﯽ ،ﻣﯽ نويسد»:باورهای ﻣذهبﯽ ﻣصدق را نيز نبايد دست ﮐم گرفت ،اوبه خوبﯽ ﻣﯽ دانست
ﮐه برای تحريک احساسات ﻣردم چگونه ازآن استفاده ﮐند  ...اودردوران نخست وزيری اش نيزهرجا
صﻼح ﻣﯽ دانست به تظاهرات ﻣذهبﯽ دست ﻣﯽ زد ،در ٢٢ارديبهشت ﻣاه  ١٣٣٠درباره ی ﻣلﯽ ﮐردن
صنعت نفت اظهار داشت» :طبيب ﻣعالجم گفت دوﻣاه بايد حرف نزنﯽ و حرﮐت نکنﯽ و ﻣن ﻣتجاوز از
يک ﻣاه ﮐه به دستور طبيب ﭘيروی ﮐردم يکﯽ از شبها خواب ديدم ﮐه شخص نورانﯽ به ﻣن گفت  :دﮐتر
ﻣصدق برو وزنجيرهايﯽ ﮐه به ﭘای ﻣلت ايران بسته اند باز ﮐن اين خواب سبب شد ﮐه ﻣثل هﻣيشه ﻣن به
حفظ جان خود ﮐوچکترين اهﻣيّتﯽ ندهم«.ﮐارناﻣه سياسﯽ دﮐترﻣحﻣدﻣصدق-٢۴١-ازﮐتاب افسانه،
زهتاب٣۶٨
صن درﻣجلس شورای ﻣلﯽ در زﻣان صدارتش از بيم ترورفداييان اسﻼم
اﻣا برخﻼف گفته اش با تح ﱡ
وﻣقر نخست وزيری اش با گارد ﻣسلح و چند
ﮐه با ناﻣه ای به خط قرﻣز او را تهديد به قتل ﮐرده بودند
ّ
دستگاه تانک ﻣحافظت ﻣﯽ شد ،گفته ی ايشان ازباب اهﻣيّت ندادن به حفظ جان خود جای تأﻣل دارد! ضﻣنا ً
ايشان تاريخ سکوتش را دراجرای دستور ﭘزشک ذﮐر نﻣﯽ ﮐند ،ﮐه اگر ﻣنظوراز باز ﮐردن زنجيراز ﭘای
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ﻣلت ازباب ﻣلﯽ ﮐردن صنايع نفت باشد ﮐه درزﻣان نﻣايندگﯽ دردورۀ شانزدهم ﻣجلس روزی نبود ﮐه ايشان
درسکوت باشند واگر ﭘيش ازآن بود؛ ﮐه ﻣخالف با ﻣلﯽ شدن صنايع نفت بود ،ﻣگر اينکه براين باور باشيم
ﮐه ﻣنظور ايشان از آن خواب ساقط ﮐردن شاه و برقراری رژيم ﻣذهبﯽ بوده است .ازاينها ﮐه بگذريم يک
انسان فهيم و تحصيلکرده هيچگاه آنچه را ﮐه در خواب ﻣﯽ بيند ،جز وهم و ﭘوچﯽ نﻣﯽ ﭘندارد .وآنگاه
بسياری از ﭘيروان ايشان به ﻣصداق»يک بام و دوهوا« چه ريشخندها و لطيفه ها برعليه شاه ازآنچه ﮐه
در ﮐتاب »ﻣأﻣوريت برای وطنم« ازداستانهای زﻣان ﮐودﮐﯽ اش درﻣورد رؤيت چهره ای نورانﯽ ويا ﮐﻣک
فﻼن اﻣام نوشته است ،نکردند و نساختند؟.آری از اينگونه نکات ضعف است ﮐه هواداران دﮐتر ﻣصدق
سعﯽ درريختن آن زير فرش تاريخ دارند.
دﮐتر ﻣصدق ،تاريخ تشکيل جلسۀ شورای اﻣنيّت سازﻣان ﻣلل ﻣتحد در نيويورک را برای رسيدگﯽ
به شکايت دولت انگليس عليۀ ايران به علت تصادف با ايام عزاداری به تأخير انداخت .دﮐتر غﻼﻣحسين
ﻣصدق ،ﮐه هﻣراه ﭘدرش درسفر اﻣريکا بوده است ،در اين باره ﻣﯽ نويسد »:ابتدا قراربود جلسۀ شورای
اﻣنيّت روز  ١٢اﮐتبرتشکيل شود ،ولﯽ به ﻣناسبت تصادف ايام عزاداری تاسوعا و عاشورا ،به تقاضای
ﭘدرم جلسه سه روزبه تأخير افتاد« .از ﮐتاب ﭘدرم٨۴ .
غرض دفاع بﯽ چون و چرا از شاه و رژيم گذشته نيست ،اززﻣانﯽ ﮐه انسانها توانستند رويدادهای
زﻣان خودرا برروی برگ ﭘاﭘيروس ويا بر سنگ وگل ﭘخته و سﭘس ﮐاغذ بنويسند،نشان ﻣﯽ دهد ﮐه هيچ
حکوﻣتگری ويا رژيﻣﯽ هﻣواره ﭘايدار نبود و نخواهد بود و رژيم ﭘهلوی و سقوط شاه نيز ُﻣستثنﯽ ازاين
قاعده نبود،ﻣنتها عقل سالم و آگاه گواهﯽ ﻣﯽ داد ﮐه با سقوط شاه ،رژيم يا دولتﯽ با ﮐفايت ترودلسوزترو
ﭘيشرو ترازرژيم ﭘهلوی برسرﮐارآيد ،نه برﭘايﯽ رژيﻣﯽ واﭘسگرا ﮐه به چيزی جز اجرای احکام١۴٠٠سال
ﭘيش نﻣﯽ انديشد،شاه نيزدردرازنای ﭘادشاهﯽ اش به ويژه از ٢٨اﻣردادﻣاه  ١٣٣٢تا روز سقوطش)٢۵سال(
برﮐنارازاشتباهات نبود ،چنانکه درﻣصاحبه با خبرنگاران خارجﯽ درحالﯽ ﮐه بيﻣارستان» ﮐورنل
نيويورک« را با ﭘروازی به ﻣقصد يک ﭘايگاه نيروی هوايﯽ اﻣريکا در تکزاس ترک ﻣﯽ ﮐرد در نهايت
شهاﻣت اخﻼقﯽ گفت :ﻣﻣکن است ﻣن درطول سلطنتم اشتباهاتﯽ ﮐرده باشم ،هﻣچنين در ﮐتاب ﭘاسخ به تاريخ
به چند ﻣورد از اشتباهاتﯽ ﮐه ﮐرده بود اشاره ﻣﯽ ﮐند و حتا در ﻣقدّﻣۀ ﮐتابش نيزدراين باره نوشته است
،اﻣا دﮐتر ﻣصدق هﻣواره در ﮐتاب خاطراتش جزدفاع از حقّانيّت خود،ﮐﻣترين اشاره به اشتباهات خودنکرد
و از سر خودخواهﯽ نخواست باورﮐند ﮐه اونيز ﻣانند هﻣه ی انسانها برﮐنار از اشتباه نبوده است.
سخن ﭘايانﯽ :زنده نام ﻣيرزا تقﯽ خان اﻣير ﮐبير ،صدراعظم ناصرالدين شاه ،زﻣانﯽ ﮐه به خاطر
سعايت درباريان و ﻣادرشاه به تحريک دولت انگلستان،ﻣغضوب وبه فين ﮐاشان تبعيد شدنوشت »:درابتدا
فکر ﻣﯽ ﮐردم ﻣﻣلکت وزيردانا ﻣﯽ خواهد ،اﻣا بعد فکرﮐردم ﻣﻣلکت فقط شاه دانا ﻣﯽ خواهد ،اﻣا اﻣروز
ک – هوﻣان.
ﮐه درﮐاشان اسيرﻣانده ام ،ﻣطﻣئن هستم ﮐه ﻣﻣلکت فقط ﻣلت دانا ﻣﯽ خواهد.«.
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